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Foto: Antonín Kratochvíl

Sednout si k počítači a soustředit se je pro mne nyní, 
v srpnu, kdy odchází toto číslo do tisku, hodně těžké. Moje 
myšlenky se neustále vrací k jedinému – k Afghánistánu. 
Dva dny po uzávěrce jsem chtěla odjet do této nádherné 
a osudem těžce zkoušené země. Teď, když píšu tyto řádky, 
se už v ulicích Kábulu prohání Tálibán. Už to nestihnu. 
A myslím na ty spousty lidí, které jsem během cest do 
Afghánistánu poznala a kteří to teď budou mít pekelně 
těžké. Zejména ženy, ty, které si troufly doufat, že budou žít 
jiný život než jejich matky v burkách a ošoupaných panto-
flích, které jim vydrží na celý život, protože v nich vyjdou 
ven z domu jen málokdy. Svoboda pro ně už bude jen 
virtuální kategorie.
Ale o válce nechci psát. Je to vlastně souhra náhod, možná 
osud, ale slovo „svoboda“ mne napadne téměř zároveň, 
vysloví-li se jméno Marta Kubišová. A pak také statečnost. 
Kolik je v téhle malé drobné ženě ukryto statečnosti, je až 
neuvěřitelné. Přitom ona sama by se za odvážnou nikdy ne-
označila. Jsem ráda, že vám můžeme přinést velký rozho-
vor s legendární zpěvačkou, ochránkyní zvířat i neokázalou 
bojovnicí za svobodu. Marta je hlavně vnitřně svobodná by-
tost, a to jí nikdy nikdo nesebral a nesebere. Je toho moc, 
co se nevešlo do rozhovoru. Třeba to, že Marta Kubišová 
studovala hindštinu, mluví francouzsky a německy, a kromě 
toho je taky dobrá kuchařka. A že její maminka dělala ty 
nejlepší rakvičky! Ale to podstatné, to tam je.
Během posledního více než roku a půl bylo mnoho lidí, 
kteří raději nevycházeli z domu. To Martu ani nenapadlo 
– vždyť kdo by se staral o toulavá zvířata, která chodí při-
krmovat? Zkrátka – bylo to potřeba, tak to dělala. Jako celý 
život. Když bylo potřeba nemlčet, tak jako to dělala většina, 
nemlčela. Je taková, a ani ji nenapadne, že by to mělo být 
něco zvláštního. Ale je. A i současná doba ukazuje, jak málo 
je lidí, kteří dovedou říkat to, o čem jsou bytostně přesvěd-
čeni, i kdyby s tím stáli proti davu a čelili veřejnému lynči. 
Kéž by bylo víc takových Mart – v historii i v budoucnu!

Lenka Klicperová — šéfredaktorka
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ANNETTE NESVADBOVÁ

4. 9. 22.00 – Petra: Tajemství starověkých stavitelů
6. 9. 21.00 – Krásy Jižního Tyrolska  
Moje volba padne rozhodně na pořad Krásy Jižního Tyrolska. Chození 
po horách je můj oblíbený letní sport, a když se spojí s krásným 
výhledem a dobrým jídlem, je to vysněná dovolená. Tyrolsko je 
moje oblíbená destinace, kam se ráda vracím. Určitě si nenechám 
ujít ani dokument Petra: Tajemství starověkých stavitelů. Petra 
je jedním z míst, kam bych se chtěla v budoucnu podívat. Díky 
tomuto dokumentu budu mít pocit, že tam jsem, a navíc se dozvím, 
jak se vůbec podařilo takové unikátní město vybudovat.

LUCIE DUCHÁČKOVÁ

27. 8. 21.00 – Velký letadlový útes
Jako malá jsem milovala dokumenty s podvodními záběry, je to jedna 
z mých nejkouzelnějších vzpomínek z dětství; pamatuji si, jak jsem 
měla pocit, přestože jsem byla v teplém bezpečí peřin, jako bych se 
do hlubin vydávala sama. Zabývám se intenzivně ekologií, tím, jak 
devastující dopady má na Zemi naše působení, a jak jim předcházet. 
Proto mě v programu překvapil a zaujal film Velký letadlový útes, 
který vysvětlí podivný úkaz – jak je možné, že letadlo Jumbo Jet má 
podíl na ochraně životního prostředí v místech s korálovými útesy.

RADÚZ MÁCHA

6. 9. 21.00 — Krásy Jižního Tyrolska 
U nás doma se těšíme na 6. 9., kdy budou na Primě Krásy Jižního 
Tyrolska. Se ženou doslova milujeme Itálii. Její jídlo, hory, moře, 
pohostinnost k dětem a neutuchající lidskou energii. V Jižním 
Tyrolsku se dá trávit volný čas v každém ročním období, takže 
čekáme zajímavé tipy na trávení dovolené, a to ať už v zimě 
v Dolomitech nebo v létě na nejvýše položených evropských 
pastvinách či vinicích na březích jezer. Určitě to bude dechberoucí 
podívaná, která nás opět naláká k další návštěvě naší milované 
Itálie a sousedícího Rakouska.

ZOOM IN

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

JIŘÍ BÖHM

4. 9. 22.00 – Petra: Tajemství starověkých stavitelů
8. 9. 20.00 – Záhada Yellowstonského parku

Miluju dokumenty, takže bych upřímně rád viděl většinu z novinek 
Prima ZOOM. Jen s tím volným časem je to u mě vždy náročnější… 
Doufám ale, že se mi podaří zhlédnout Záhadu Yellowstonského 
parku, který jsem sám navštívil. Rád bych si nejen připomněl krásné 
vzpomínky, ale taky se dozvěděl, jak je to s těmi losy, které jsme 
opravdu za celou dobu nepotkali. A protože mě kromě přírody 
fascinuje i architektura, rád bych viděl dokument Petra: Tajemství 
starověkých stavitelů. Je to místo, kam bych se chtěl v budoucnu 
určitě vydat.

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.

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
204 Kč

HERCI SERIÁLU 1. MISE SE VZÁCNĚ SHODUJÍ, KAM BY VYRAZILI ZA POZNÁNÍM
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TAJNOSTI ŽÍTKOVÉ 

Lenka Klicperová
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Kopanice jsou chudý, izolovaný kraj na moravsko-
slovenském pomezí. Díky své odlehlosti tu přežil 
i velmi specifický fenomén léčitelství spojeného 
s magickými rituály. Prováděly jej většinou 
ženy zvané bohyně. Proslavila je kniha Kateřiny 
Tučkové Žítkovské bohyně. Zároveň přinesla do 
odlehlého kraje vlnu turismu, na který kraj ani 
jeho obyvatelé nebyli připraveni. Bohyně uměly 
pomoci od nemocí, byly zručné ranhojičky 

a uměly také zaříkávat. Poslední z bohyň měla 
být Irma Gabrhelová, která zemřela v roce 2001. 
Víra v byliny a magii však na Žítkové přetrvává 
dodnes. Přestěhovaly se sem i novodobé 
bylinářky, které navazují na tradici léčení pomocí 
bylin. Na snímku Kateřina Černá z Brna, která 
tajemství bylin předává dál na procházkách 
úžasnou krajinou.
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Trek na koních přes hory gruzínské Tušetie je 
neobyčejným dobrodružstvím odehrávajícím se 
v neskutečně působivých kulisách. Na treku nás 
doprovázeli dva místní Čečenci z údolí Pankisi, 
kde jich žije 6500. Jejich koně dokážou zázraky. 
Jsou spolehliví, vytrvalí, dobře stavění, a i útok 
kavkazských ovčáků dokážou přejít se stoickým 
klidem, doprovázeným dobře mířeným kopem. 
Koně se umí s jistotou pohybovat i v takovém 
terénu, který by snesl označení ferrata, a kdyby 
to bylo někde v zemích EU, určitě by stezka byla 
opatřena železnými řetězy. Tady se omezí jen na 
to, že se stezka jmenuje Železná. Člověk se musí 
spolehnout na to, že kůň vše přejde s mrštností 
kamzíka. Výhledy na okolní krajinu však určitě 
stojí za trochu rizika.

10

V HORÁCH STAROBYLÉ TUŠETIE

Lenka Klicperová
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Nebyl to ani den, co se Hernán Cortés se 
svými muži vylodil u ústí mexické řeky Gri-
jalvy, a už musel bojovat. Střetl se s Mayi, 
kteří obývali nedaleké město. Cortés vy-
hrál, protože se indiáni jako obvykle zalekli 

střelných zbraní. Aby si vetřelce usmířili, 
vyslali Mayové do španělského tábora de-
legaci, která Cortésovi předala dary. Stalo 
se to 14. března 1519. Mezi šperky a barev-
ným peřím exotických ptáků nejvíc zazářila 

ZOOM IN

ZNÁTE PŘÍBĚH MALINCHE?  
Indiánská otrokyně Malinche pomohla Hernánu Cortésovi dobýt aztéckou říši.
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MATSHISHKAPEU – BŮH PRDŮ
Inuité tělesný nešvar vyřešili po svém. 

Trpíte plynatostí a máte ve společnosti co 
dělat, aby to nikdo nepoznal? U Eskymáků 
byste si s tím hlavu lámat nemuseli. Zatímco 
ve zbytku světa je zvukový projev způsobe-
ný zažívacími potížemi považován za spole-
čenské faux pas, Inuité tenhle tělesný nešvar 
vyřešili už dávno po svém. Povýšili ho totiž 
na přímo božskou expresi. Když se takový 
veřejný výbuch přihodí, jde o moment, kdy 
k vám promlouvá Matshishkapeu – duch ko-
nečníku. Matshishkapeu je v komunitě Inuitů 
historicky velmi vážená persona, a to nejen 
v oblasti mýtů, ale i v každodenním životě. 
S lidmi konverzuje doslova na každém kro-
ku. V panteonu duchů patří k nejmocnějším 

bytostem. Ovládá zvířecí schopnosti stejně 
jako lidské chování, a navíc je jedním z nej-
častějších zdrojů smíchu. Víra v Matshishka-
peua je nejvíce rozšířena v oblastech Nitassi-
nan, Utshimassit a Sheshatshit. Když někdo 
prdí, není to muž nebo žena či dítě, kdo to 
dělá, ale Matshishkapeu, kdo mluví, zpívá 
nebo napodobuje zvířata, či dokonce věci, 
jako jsou motorový člun nebo letadlo. Mat-
shishkapeuovy výroky jsou obvykle nesro-
zumitelné a záhadné, ale v komunitě existují 
lidé, kteří umí tuto sluchovou událost správ-
ně interpretovat. Obvykle jsou to členové 
starší generace, ale spontánní překlady po-
skytují už i teenageři. ◾

teprve patnáctiletá dívka jménem Malin-
che. Mladá otrokyně se proměnila v pra-
vou ruku Hernána Cortése a hrála nesmírně 
důležitou roli v dobytí Mexika. Narodila se 
jako dcera kasika, tedy indiánského vlád-
ce, patřila mezi indiánskou honoraci, ale 
pohodlného života si moc neužila. Brzy jí 
zemřel otec a její matka se znovu provdala. 
Porodila syna a Malinche mu musela vykli-
dit pole. Tak se z princezny stala otrokyně. 
Malinche byla údajně krásná a pro Cortése 
měla ještě jednu velikou výhodu – uměla 
nahuatl, jazyk aztécké říše. Zároveň ovlá-
dala nejméně dva mayské jazyky a brzy 
se naučila i španělsky. Když Cortés přešel 
z mayských území na ta aztécká, Malin-
che mu nadále mohla sloužit coby překla-
datelka.
Malinche putovala se Španěly dál do vnit-
rozemí směrem k centru aztécké říše, k vě-
hlasnému Tenochtitlánu. Když se výprava 
zastavila ve městě Cholula, měla Malinche 
zachránit Španěly před masakrem. Pádu 
Tenochtitlánu a jeho kompletnímu zniče-
ní Malinche v roce 1521 přihlížela na straně 
Španělů. Zdálo by se, že Cortés její přínos 
náležitě ocení, conquistador v ní ale viděl 
jen nástroj pro své cíle a po vítězství nad 
Aztéky ji provdal za jednoho ze svých mužů. 
Poté už o ni do její smrti neprojevoval zá-
jem, historiky a spisovatele v klidu ale nene-
chává dodnes. Některé feministky ji vzývají 
jako silnou ženskou osobnost, mexičtí na-
cionalisté ji zase odsuzují coby zrádkyni in-
diánů. ◾ 

NOVÁ,
PLNĚ ELEKTRICKÁ

ŠKODA ENYAQ iV

Kombinovaná spotřeba a emise CO2 vozu ENYAQ iV: 
15,6–18,7 kWh/100 km, 0 g CO2 /km*

* Jedná se o předběžné hodnoty. Dostupnost maximálního jízdního výkonu elektrického motoru může být omezena. V jednotlivých jízních situacích je závislá na různých faktorech, jako je venkovní teplota či stav nabití, technický stav nebo stáří vysokonapěťového akumulátoru.
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Ačkoli se Cecilia Payne-Gaposchkinová 
(1900–1979) nikdy do vesmíru nepodíva-
la, znala ho lépe než Valentina Vladimirovna 
Těreškovová, která se tam za něžné pohla-
ví skutečně vypravila. Dokonce si připsa-
la mnohem víc prvenství. Byla to ona, kdo 

jako první člověk získal doktorát z astrono-
mie na Radcliffe College, byla první profe-
sorkou na Harvardu, ale její největší zásluhou 
bylo to, že jako první objevila, z čeho se sklá-
dají hvězdy. Zařadila se mezi největší mozky 
historie, které přispěly k pochopení vesmíru, 

a ocitla se tak v dobré společnosti Koperní-
ka, Newtona i Einsteina. Cestu k poznání ale 
neměla rozhodně vystlanou růžemi. Ve čty-
řech letech jí zemřel otec a maminka zůsta-
la na výchovu tří dětí sama. I když Cecilia 
měla hudební nadání, její nezlomná zvěda-
vost ji přiměla věnovat se vědě na univerzi-
tě v Cambridge. Doslova zemětřesení v jejím 
životě nastalo ve chvíli, kdy se zúčastni-
la přednášky o expedici na Princův ostrov 
v Guinejském zálivu. Arthur Eddington tam 
pozoroval a fotografoval hvězdy a zatmě-
ní Slunce, aby buď potvrdil, nebo vyvrátil 
obecnou teorii relativity Alberta Einsteina. 
I když školu úspěšně dokončila, titul nedo-
stala. A to jen proto, že byla žena. Ženám se 
tituly začaly na konzervativní univerzitě udě-
lovat až v roce 1948. Cecilia Payne-Gapo-
schkinová si velice dobře uvědomovala, že 
je jí Velká Británie malá, protože tu byla pro 
něžné pohlaví vrcholem kariérního žebříč-
ku profese učitelky. Přestěhovala se tedy do 
Spojených států, kde začala studovat astro-
nomii. A právě její disertační práce přinesla 
světu onu turbulentní novinku, když prokáza-
la, že hvězdy se ze sedmdesáti procent sklá-
dají z vodíku, z dvaceti osmi procent z helia 
a zbytek připadá na další lehčí prvky. Vodík 
je proto i nejhojnějším prvkem ve vesmíru. 
A malý kvíz na závěr. Kdo objevil gravitaci? 
Isaac Newton, správně. Kdo objevil evolu-
ci? Samozřejmě, že Charles Darwin. S kým 
je spojena relativita času? Přece s Alber-
tem Einsteinem. A kdo přišel na to, z čeho se 
skládá vesmír? Jediné správné jméno je Ce-
cilia Panye-Gaposchkinová. ◾ 
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CECILIA PAYNE-GAPOSCHKINOVÁ – 
ŽENA, KTERÁ SE DOTKLA HVĚZD 
První profesorka na Harvardu přišla na to, z čeho se skládají.

NOVÁ,
PLNĚ ELEKTRICKÁ

ŠKODA ENYAQ iV

Kombinovaná spotřeba a emise CO2 vozu ENYAQ iV: 
15,6–18,7 kWh/100 km, 0 g CO2 /km*

* Jedná se o předběžné hodnoty. Dostupnost maximálního jízdního výkonu elektrického motoru může být omezena. V jednotlivých jízních situacích je závislá na různých faktorech, jako je venkovní teplota či stav nabití, technický stav nebo stáří vysokonapěťového akumulátoru.
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Zajímá vás víc?  
Podívejte se na www.prima-zoom.cz

KOUŘIL FARAON RAMSES VELIKÝ TRÁVU?
Z mumií egyptských vládců se dají vyčíst zajímavé věci.

Že si staří egyptští faraonové a královny uží-
vali světských radovánek, co hrdlo ráčí, 
víme. Asi málokoho překvapí zjištění, že kou-
řili tabák, užívali marihuanu a taky koku. Ne-
bylo by na tom zřejmě nic divného, kdyby se 
ovšem tabák poprvé nedostal z Jižní Ame-
riky do Evropy a do světa díky Kryštofu Ko-
lumbovi, tedy o celých dva tisíce sedm set 
let později. Co to tedy znamená? Existova-
ly již starověké plavby mezi Egyptem a Ame-
rikou dávno před vikingy a Kolumbem? Dva 
nezávislé výzkumy naznačují, že ano. Nej-
dříve Michelle Lescottová z Přírodovědného 
muzea v Paříži zkoumala pod elektronovým 
mikroskopem vzorek Ramsesových mumifi-
kovaných pozůstatků a o několik let později 
šla forenzní toxikoložka Svetlana Balabanová 
ještě více do hloubky a skrz naskrz vyšetři-
la střevní tkáň Ramsese. Překvapení bylo na 
světě. Ke svému úžasu našla stopy konopí, 
koky i tabáku. Tyto nálezy by zároveň moh-
ly osvětlit znalost trepanace a mumifikace 
v Peru i na Kanárských ostrovech. ◾

TVÁŘE POD VODOU
Jestli čekáte pod vodou jen obvyklé zástupce rybí říše, budete v Cannes překvapeni.

Šnorchlujete rádi? Jestli ano, tak na vás 
v Cannes jižně od l’île Sainte-Marguerite 
kromě rybiček čeká velké překvapení – prv-
ní podmořské eko muzeum nejen ve Fran-
cii, ale v celém Středomoří. Město festivalů 
je tak jediné, které nabízí podobnou pod-
vodní podívanou. V hloubce tří až pěti me-
trů je spuštěných šest soch v podobě tváří. 
Plastiky britského umělce Jasona de Caire-
se Taylora jsou odlitky portrétů skutečných 
obyvatel Cannes. Jedná se o šest masek 
z původně odlitých čtyřiceti pěti a předsta-
vují rozmanitost populace města. Najdete 
mezi nimi starého rybáře, žákyni první třídy, 
kulturní mediátorku, studenta, živnostníka 
i zaměstnance. Téma masky je pro Can- 
nes velmi specifické. Symbolizuje muže se 
železnou maskou, který byl uvězněn v le-
tech 1687 až 1698 právě zde ve státní věz-
nici d’État de l’île Sainte-Marguerite. Sochy 
jsou vyrobeny ze speciálního, ekologicky 
nezávadného materiálu. Díky tomu, že mají 
drsnou strukturu a prohlubně, uchytí se na 
nich řasy, mušle a mořské houby. Stanou se 
tak součástí místního mořského ekosysté-
mu. Tuhle nádheru může spatřit každý i bez 
zvláštního potápěčského vybavení. Je umís-
těna osmdesát čtyři až sto třicet dva metrů 
od břehu. Skutečně vám postačí jen maska 

a šnorchl. Místo je velmi bezpečné. Do ob-
lasti mají totiž lodě přísně zakázaný vjezd. ◾



KOMFORTNÍ, 
INTELIGENTNÍ 
A HYGIENICKÁ 

BATERIE
Tlakově odolná dřezová baterie  

KEO Touch Koromo z kvalitního chromu 
a v moderním designu bude díky své unikátní 

technologii nepostradatelnou součástí 
každé kuchyně. Inovativní systém dovoluje 

aktivovat proud vody pouhým dotekem, 
a to i v případě nasazených rukavic, či 

jakýmkoli kovovým předmětem. Při prvním 
doteku se zapne, při druhém vypne. 

Baterie s otočným ramínkem a vytahovací 
sprchou navíc disponuje bezpečnostní 

funkcí s automatickým zastavením vody 
po 60 sekundách. Průměr kartuše 35 mm. 

Záruka 5 let. Cena: 5500 korun. 

www.hornbach.cz 
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Britskou monarchií poslední dobou otřásá 
jeden skandál za druhým. Královská rodina 
nemůže přijít na jméno hlavně princi Har-
rymu. On však rozhodně není tou největší 
černou ovcí rodiny, jak by se mohlo zdát. 
Kdo skutečně přepsal dějiny, byla jiná hlava 
pomazaná, a z daleko prostšího důvodu. 
Mluvíme o Jindřichu VIII., který tak strašně 
toužil po mužském potomkovi, že se neštítil 
zlikvidovat několik svých žen – a to doslova. 
Jeho první žena Kateřina Aragonská oproti 
své nástupkyni vyvázla jen s rozvodem a od-
sunutím do ústraní, zato Anna Boleynová 
skončila na popravišti. O hlavičku vykutále-
ný vládce připravil tři z celkem šesti svých 
žen. Tu její ale po popravě uvařili a nabodli 
na kůl. K těmto zvěrstvům pravděpodobně 
ani nemuselo dojít, kdyby přežil alespoň je-
den syn, a tedy následník trůnu hned z prv-
ního manželství. Kateřina Jindřichovi porodi-
la celkem šest dětí, ale dospělosti se dožila 
jediná dcera. Po posledním porodu bylo 
panovníkovi jasné, že na sedmé těhotenství 
je jeho žena už stará, a začal se tak ohlí-
žet po mladší verzi. Ne že by neměl z čeho 
vybírat, ale problém byl v rozvodu. Ten mu 
církev nechtěla povolit. A tak si po vleklých 
peripetiích v podstatě manželství anuloval 

sám – když změnil zákony v celé Anglii, od-
poutal se od katolické církve, a nechal se 
dokonce prohlásit za nejvyšší hlavu anglické 
církve a duchovenstva. Paradoxní na tom-
to příběhu jsou ale dvě věci. Anna výrazně 
stála o to stát se královnou a krále v rozvo-
du podporovala. Kdyby tušila, jaký konec jí 
tenhle sňatek přinese, jistě by si své nadše-
ní rozmyslela. Zemřít nemusela ani proto, 
že by králi nepovila syna. Povila by, kdyby 
nepotratila v důsledku šoku, který prodělala 
ve chvíli, kdy se dozvěděla, že Jindřich při 
turnaji spadl z koně a na celé dvě hodiny 
upadl do bezvědomí. Kromě toho, že utrpěl 
ošklivé zranění hlavy, si všichni mysleli, že 
zemřel. Nenarozené dítě měl být chlapec. 
Jindřich VIII. byl bezpochyby tyran, měl ale 
také až bizarní smysl pro módu. Jak jinak si 
vysvětlit, že s velkou radostí přijal od císaře 
Svaté říše římské Maxmiliána I. velmi zvlášt-
ní dar. Tím byla helma vyrobená rakouským 
zlatníkem Konradem Seusenhoferem, která 
se stala součástí jeho slavnostního brnění. 
Rohatá přilba se zavírá kolem hlavy pomo-
cí závěsů a je zdobená četnými humornými 
detaily, jako jsou například oční vrásky, brýle 
a vousy v podobě strniště. Nechybí ani obo-
čí či stínované rty. ◾ 

JINDŘICH VIII. – TYRAN A MÓDEMAN V JEDNOM 
Princ Harry není rozhodně jedinou černou ovcí britské královské rodiny.

KRÁTCE
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MARTA 
KUBIŠOVÁ

VŠECHNO NESU HRDĚ

Její Modlitba dokáže dodnes každému jen trochu vnímavému člověku 
vehnat slzy dojetí do očí. S touto velkou dámou můžete ale vést úplně 

normální rozhovor o obyčejných věcech – a občas dojde i na trochu 
ostřejší výraz. Martě Kubišové to ale na noblese neubírá, naopak. Jakmile 

se navíc zapřede hovor na jakákoli zvířata, úplně rozkvete, a co teprve, 
když do místnosti přiběhne pes. Lásku ke zvířatům zdědila i dcera Káťa, 

její nejlepší přítelkyně. A tak jsme nakonec seděly u kafe a chlebíčků 
tři a Kátiny poznámky či otázky o Martě ledacos napoví. Byl to vlastně 

takový obyčejný pokec tří ženských, z nichž jedna je legenda.

Text: Lenka Klicperová — Foto: Jan Tůma — Make-up a styling: Claudie Štrbková-Marčeková

ROZHOVOR
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Celý Váš život je ovlivněn zpěvem, ale Vy jste původně 
hrála na klavír. Jak jste se dostala ke zpěvu?
Já neměla žádné pěvecké vzdělání. Na mě se vrhnul pro-
fesor Karenin v divadle Rokoko. Hrála jsem jedenáct let na 
klavír, ale neuměla jsem zpívat z not. Pak jsem se to nauči-
la, ale není mi to vlastní.

Chodila jste do lidové školy umění, jak bylo tehdy 
zvykem?
Do lidušky jsem nechodila, měla jsem učitele. A ten po-
slední, ten mě teda naštval. Asi dvě hodiny předtím, než 
jsem měla jít do tanečních, mi ostříhal nehty, které jsem si 
chtěla nalakovat, abych měla v tanečních hezké ruce. To si 
dovolil hodně! To bylo omezování osobní svobody! Dneska 
bych mu to napařila, to by šel i do kriminálu, ještě k tomu 
sexuální obtěžování – a bylo by hotovo! (smích)

Když už jste na to narazila, byť z legrace, stalo se Vám 
někdy, že by Vás někdo chtěl zneužít, tlačil Vás do sexu či 
Vás nějak obtěžoval?
Ne, já vždycky řekla zásadní NE. A když se to řekne jasně 
a srozumitelně, tak se nemůže nic stát. Já jsem byla re-
zolutní i co se týče nevěry. Když probíhala aféra Clintona 
s Monikou Lewinskou, říkala jsem si, že ta Hillary je fakt 
svatá. Já bych to nedokázala. Ale znám to.

To byla poslední kapka, konec vztahu s Vaším druhým 
manželem, režisérem Janem Moravcem?
Ano, to už neokecal...

Všimla jsem si, že často zmiňujete maminku, babičku, 
vztah k dceři Kátě. Vy jste vlastně takový ženský klan, že? 
Muži v něm tak nějak nemají trvalé místo.
Káťa: Tak proto se nás bojí, oni z nás cítí nějakou zvláštní 
energii! (smích)
…nebojí! Ale když se člověk zodpovědně věnuje profesi, tak 
nemáte čas na to, abyste někde denně pařila. Občas se dá, 
ale když se nevyspíte, tak vám to druhý den nezpívá.

Takže zase tolik příležitostí někoho potkat nebylo?
Ne, navíc já jsem maloměstsky vychovaná. Když mi jed-
nou Darek Vostřel řekl: „Počkej, přišel za tebou pan režisér 

Němec.“ – tak to vědělo hned celé divadlo. A všichni poky-
vovali, jaký to je bezva chlap. A já si pak říkala, že když už 
s ním jdu potřetí na večeři, měla bych s ním zůstat.

To nevypadá na romantickou lásku na první pohled…
Ne, vůbec ne. My jsme spolu točili, on byl ještě ženatý 
s Esterkou Krumbachovou. Ta se ho ráda zbavila, dělal jí 
hrozné scény.

Chtěl mít všechno, včetně ženy, pod kontrolou?
Jenže mě právě pod kontrolou neměl. Já sice byla puťka, 
ale nedala jsem se. Vždycky mi říkal: „Kdybys aspoň byla 
taková, jak vypadáš na jevišti!“ Když mě chtěl naštvat, říkal, 
že jsem industriální učitelka. Ty kdysi učily pletení a různé 
ruční práce. A myslel, že se naštvu, ale já řekla: „Tak jsem, 
a co?“

Takže to bylo divoké?
Ale on mě miloval!
Káťa: Muselo to s ním být veselý! Když si 
vzpomenu, jak mi mamča vyprávěla, že spolu třeba jeli 
autem a on řval: „Marrrto, brrrzdi!“ To jsi z něj musela být 
vystresovaná!
Nebyla, já jsem ho z toho auta vyhodila! Vadilo mi, že mi 
ty scény dělal v mým autě, který jsem řídila já. S tím mým 
autem pak ještě bylo zážitků. Když jsme točili hudební film 
Revue pro následníka trůnu v Horních Počernicích, koupila 
jsem fenku boxera, která dublovala lvíče, se kterým jsme 
natáčeli. Nikdo mi totiž nebyl schopný říct, co s ní bude 
po natáčení. K tomu jsem se zeptala, co bude s oslíkem, 
se kterým jsem točila Ring o ding: „Skončí jako jeho máma, 
dá se lvům.“ Tak jsem přijela domů a říkám: „Musíme koupit 
boxerku a oslíka!“
Káťa: Mamča pak vozila ve fiátku celý ten zvěřinec, pejsky 
a oslíka... Originální!

A Vy jste si ho odvezla domů?
Bydlel s námi dva týdny v paneláku na Proseku, v šestém 
patře. Pak jsme mu na Slapech našli stáj.

Jak jste ho dokázala dostat do šestého patra?
Normálně, výtahem!

18

JENŽE MĚ PRÁVĚ POD KONTROLOU NEMĚL. 
JÁ SICE BYLA PUŤKA, ALE NEDALA JSEM SE. 
VŽDYCKY MI ŘÍKAL: „KDYBYS ASPOŇ BYLA 

TAKOVÁ, JAK VYPADÁŠ NA JEVIŠTI!“ 
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Musíte to víc rozepsat v knize, kterou chystáte, to bude 
stát za to. Jak jste s ní daleko?
Mám tisíce poznámek a začala jsem je nějak třídit do kapi-
tol. A pak přišel covid. Sedla jsem si na pohovku před te-
levizi, vyvalená jako každej a říkala si, že to snad je nějaká 
sranda nebo je to nějaké nové náboženství… Ze začátku 
jsem nevěděla, co se děje. Pak jsem začala sledovat všech-
ny ty politické a sociální problémy, které to přinášelo.

Co si o tom myslíte dnes, po více než roce a půl, 
kdy se nemluví o ničem jiném?
Já si hned na začátku řekla jednu věc: Pánbůh se naštval 
a řekl si, že už má světa dost… Co si dnes lidi dokážou na-
vymýšlet, že potřebují! Člověk si říká – není to už přepjatý?

Jste vlastně teď v důchodu – jak se Vám žije? Myslíte, 
že to mají senioři v Česku snadné?
To určitě ne! Ale já měla štěstí, že jsem ještě udělala turné 
Naposledy. Petru Maláskovi jsem tehdy říkala, že vůbec 
nevím, jak budu potom vycházet s prachama. Ale je prav-
da, že nejsem rozhazovačná. Myslela jsem, že jednou za 
čas udělám nějakou besedu, a půjde to. Místo toho přišel 
covid. Já to ale nikdy neuměla ani předtím. Někdy po třia-
sedmdesátce jsem už taky viděla, že na tom zdravotně 
nejsem nejlépe. V Touze jménem Einodis jsme lítali jako 
kamzíci. Dva koncerty v Lucerně jsem odzpívala z barové 
stoličky. Tak jsem si řekla – to stojí teda pěkně za prd. Po-
slední dobrá brigáda byla Lucerna v listopadu 2019.

Vy jste nesmírně skromná. Mohla byste žít v luxusu, 
spousta lidí si možná myslí, že zpěvačka jako Vy po 
ničem jiném netouží.
Přitom mám jenom tři plus jedna na sídlišti. A vůbec mi 
to nevadí.

Vy postrádáte tu vlastnost, kterou mají, myslím, 
skoro všichni lidé – pořád chtějí víc a víc.
To postrádám. Perfektní příklad – v roce 1991 jsem zača-
la dělat Adventní koncerty pro ČT – a já vůbec neuměla 
moderovat a hrozně jsem se bála. Dali mi k ruce Jakuba 
Bažanta, tak už jsem se tolik nebála, ale měli jsme tehdy tři 
nebo čtyři tisíce za víkend. Pak mi dali devět tisíc za dva 

nebo i tři dny natáčení Chcete mě? A já byla tak šťastná… 
Hlavně, že nám to ředitel Ivo Mathé přiklepl! Protože ČT 
se tehdy zasloužila o vznik útulku pro zvířata v pražské 
Tróji. Připadalo mi, že to někam spěje, že ta zatoulaná zví-
řata to potřebují. Ale taky jsem musela uživit dvě kapely, 
a v Ungeltu to moc na uživení nebylo. Občas jsme ale děla-
li nějaká větší rita.

Rozumím už, že do takového programu se žádný 
chlap nevejde.
Ne, tomuhle období jsem říkala „vrtule za zadkem“.

A ani kolem zvířat nebyl nikdo zajímavý?
Vždycky miluju u autogramiád, když mi někdo řekne – jak 
já Vás miloval! No fajn, odpovídám, to je dobře, že mi to 
říkáte až teď!

Byla byste přístupná jít s někým na rande?
Asi ne. A když se párkrát zklamete… Já se třeba v taneč-
ních platonicky zamilovala do jednoho kluka – jeho rodiče 
se znali s mýma. Dokonce mě s ním pustili na zmrzlinu do 
Kolína! Viděla jsem ho pak u vlaku zavěšenýho do úplně 
jiný ženský. To mě tehdy dostalo. A takovej krásnej kluk to 
byl. Jinak jsem v té době s bratrem docházela na jízdár-
nu… Ten můj kůň, špatně vykastrovaný hřebec, byl hodně 
temperamentní. Pražský major Dobeš nás jezdil trénovat. 
Tenhle hřebec vždycky dělal, že je hodnej koník, a pak na-
jednou kopl a všichni jsme popadali do pilin…
Káťa: Tak proč ses nenechala sbalit nějakým koňákem? 
S tím bys byla šťastná, oba byste milovali zvířata…
Jeden tam byl, asi mě měl rád, ale nějak se mi nevešel do 
života.

A litujete dnes života prožitého bez partnera, manžela?
Ono to šlo i bez chlapa.
Káťa: Jenže blbý je, že je to asi dědičný! (smích)
Shánění chlapa vás pustí v okamžiku, kdy se stanete 
samoživitelkou. Nemáte čas. A nechtěla jsem v ničem 
omezovat Káťu. Ona milovala teplé večeře. Na chalupě jí 
říkám: „Hele, Kačenko, děti na vesnici mají v ruce rohlík 
a kus salámu. Tak si to dej, vem si tepláky a můžeš s nima 
chvíli běhat.“ A Kačenka na to: „My nebudeme mít teplou 

VŽDYCKY MILUJU U AUTOGRAMIÁD, KDYŽ 
MI NĚKDO ŘEKNE – JAK JÁ VÁS MILOVAL! 

NO FAJN, ODPOVÍDÁM, TO JE DOBŘE, 
ŽE MI TO ŘÍKÁTE AŽ TEĎ!
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večeři?“ Zastyděla jsem se sama před sebou a šla vařit. 
Bylo to vymodlený dítě. Prvního dítěte jsem se nedočkala… 
Tak jsem si říkala, že pro Káťu udělám všechno, i kdybych 
měla lapat po posledním dechu. Na tý chalupě jsem byla 
jak z románu Betty MacDonaldové Vejce a já. Městská 
holka na venkově. Když jsem vysela mrkev, byla jsem pyš-
ná. Pak jsem místo mrkví ze země tahala takový růžový 
nitky. A sousedka říkala: „Paní Kubišová, to chce trochu 
projednotit!“

Vyměnila jste pařížskou Olympii, lesk, slávu a reflektory 
za mrkev, a nikdy Vám to nebylo líto?
Nebylo mi to líto. Ono to vždycky všechno dost bizarně 
končilo. Třeba zrovna ta Paříž na jaře 1968. Na konci přišly 
studentské bouře. Byli jsme na filmu Bonnie a Clyde. Když 
jsme vyšli ven, vypadalo to, že film pokračuje. Granáty, 
výbuchy, střelba. Večer už nebylo představení a přestala 
lítat letadla. Ale ředitel Coquatrix se o nás skvěle postaral, 
pozval nás k sobě a udělal nám šunkofleky. Jindy nás vzal 
do restaurace. My měli aplaus na otevřený scéně. A taky 
jsme se seznámili s Josephine Baker, které jsme předávali 
jeviště. Ona byla úžasná!

A kdo Vám ještě přišel z té doby zajímavý?
Zajímavá byla Aretha Franklin. Byli jsme na několika kon-
certech takových osobností, pan Coquatrix (ředitel Olym-
pie – pozn. aut.) měl skutečně vkus. Viděli jsme Dianu Ross, 
The Supremes nebo Toma Jonese, ten byl taky výborný.

A z českých interpretů Vás někdo oslovil?
To byli zkrátka kolegové. Nemůžu říct, že bych z někoho 
padla na zadek. Nepřipadala jsem si, že se musím za kaž-
dou cenu s někým kamarádit. Ani na to nebyl čas.

Kdo byl, nebo je, Váš nejlepší přítel?
Asi Káťa. Já hodně postrádám maminku. Když už si nevím 
rady, tak se utíkám k mamince. Pak byly kamarádky – Yvon- 
ne Přenosilová, Eva Pilarová, Jitka Zelenohorská a Olinka 
Schoberová. A ještě Iva Janžurová a teď Holubka, Eva Ho-
lubová. Dělávaly jsme dýchánky. Jednou si Walda Matuška 
myslel, že se u Evy Pilarové něco odehraje, tak tam vyrazil, 
aniž by byl objednán. To překvapení, když viděl u stolu 
pět ženských! Asi si myslel, že tam bude mít Eva nějakýho 
chlapa nebo co. A ona nám zrovna dělala jatýrka. Jo, a Eva 
Olmerová, té jsem si velmi vážila a ona mě taky.

Dovedete si představit, že byste po roce 1968 žila dál 
bez vyjadřování svého názoru, prostě byste si v době 
normalizace hleděla svého, tak jako mnoho ostatních?
Já jsem vůbec neuvažovala o tom, že bych se s tou pakáží 
začala bavit.

Ale většina lidí si prostě od doby normalizace hleděla 
svého a do ničeho se nemíchala.
Jim asi ale neudělali takový podrazy jako mně. My měli po-
depsaných dvacet dva koncertů, a oni mi prostě vzkázali, 
že už nikam nepojedu! Marti, už se ani nemusíš líčit…

BYLO TO VYMODLENÝ DÍTĚ. PRVNÍHO DÍTĚTE 
JSEM SE NEDOČKALA… TAK JSEM SI ŘÍKALA, 
ŽE PRO KÁŤU UDĚLÁM VŠECHNO, I KDYBYCH 

MĚLA LAPAT PO POSLEDNÍM DECHU. 
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MARTA KUBIŠOVÁ
...se narodila 1. listopadu 1942. V roce 1952 se rodina přestěhova-
la do středočeských Poděbrad. Po absolvování gymnázia nedo-
stala doporučení ke studiu na vysoké škole, a proto nastoupila do 
skláren. Zpívat začala s lázeňským orchestrem v Poděbradech. 
V září 1964 se dostala díky textaři a divadelníkovi Janu Schneide-
rovi do pražského divadla Rokoko. V prosinci 1965 začala spolu-
pracovat s Václavem Neckářem a Helenou Vondráčkovou. V roce 
1967 poprvé získala Zlatého slavíka. Zahrála si v několika filmech 
a seriálech. Její píseň Modlitba pro Martu se stala po srpnové 
okupaci vojsky Varšavské smlouvy symbolem národního odporu. 
S Vondráčkovou a Neckářem založili v roce 1968 populární trio 
Golden Kids. V roce 1969 vyhrála svého druhého Zlatého slavíka 
a vdala se za režiséra Jana Němce. Následoval třetí Zlatý slavík, 
a pak konec. Od února 1970 měla kvůli svým politickým postojům 
a projevům zakázanou uměleckou činnost. V roce 1971 v osmém 
měsíci těhotenství potratila. Po manželově emigraci do USA 
a rozvodu s ním se Kubišová podruhé vdala, v roce 1974, opět 
za režiséra – Jana Moravce. Podpisem Charty 77 (v letech 1977 
a 1978 byla i jednou z jejích mluvčích) si svůj úděl stvrdila a zaží-
vala šikanu ze strany komunistické StB. Věnovala se dceři, která 
se jí narodila v roce 1979. Její comeback přišel nedlouho před 
revolucí a během ní, kdy 21. listopadu 1989 zpívala z balkonu 

Melantrichu na Václavském náměstí Modlitbu pro Martu a státní 
hymnu. V 90. letech následoval návrat na pódia. V roce 1991 za-
čala s moderováním Adventních koncertů pro ČT a od roku 1992 
moderovala také pořad na pomoc zvířatům Chcete mě? V deva-
desátých letech došlo k rozkolu mezi ní a Helenou Vondráčkovou 
kvůli údajně zmařenému turné Golden Kids. Spor vyřešil ve pro-
spěch Kubišové až Ústavní soud v roce 2015. Za svoje umění, ale 
i lidskou statečnost, obdržela v roce 1995 od prezidenta Václava 
Havla státní vyznamenání – Medaili Za zásluhy II. stupně. Násle-
dovala další ocenění. Natočila mnoho nových alb a pravidelně 
uváděla své recitály v pražském Divadle Ungelt. Naposledy si 
zazpívala v listopadu 2019 na koncertě v pražské Lucerně.
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Nenapadlo Vás emigrovat?
Ne, to až teď! Tady už to není k životu. Ale kam? Nemůžete 
nikam.

A co Vám nejvíce vadí na současné situaci?
Myslím, že nespokojení jsou úplně všichni. Nejvíc mi vadí, 
že dělají z člověka blbce. A začali nás strašit.

Vás vystrašit asi moc nejde. Bála jste se někdy 
vůbec něčeho?
Káťa: Jo, jednou přece, v Izraeli! Pořád nám zničehonic 
troubilo auto. My stály na kontrole někde kousek od 
Mrtvého moře, vojáci kontrolovali auto. Mamča vtipně 
poznamenala: „Jestli nám to auto teď zatroubí, tak nás 
zastřelej!“

Cestování jste začala dohánět po revoluci?
Začala jsem cestovat až kvůli Kačence. Předtím jsem ne-
mohla, ale po revoluci jsem koupila z druhé ruky Favorita. 
To byl šprýmař – když zapršelo, tak se zastavil. Když jsem 
si zavolala odtah, přestalo pršet, on škytnul a rozjel se. 
To jsem myslela, že mě přivede do blázince. A stejně jsem 
chytla malýho psa a desetiletou holku a jela jsem jí ukázat 
Lurdy. Ale vlastně mě k tomu ponoukl Moravec. Káťa od 
babičky slyšela něco o Lurdách, že je tam zázračná voda, 
a hrozně ji chtěla. A Moravec říkal: „Tak jí to natoč do lahve 

a řekni, že je to ono.“ Měl to všechno tak nějak jednoduše 
vyřešený. (smích) A já na to řekla, že jedeme do Lurd!

Kolik jste toho v životě nacestovala?
Mám pocit, že jsem byla snad všude. To jsem ještě aktivně 
zpívala. Ale měla jsem i období, kdy se mi moc cestovat 
nechtělo, nicméně Milan Hein vymyslel Řecko, dvakrát za 
sebou, tak jsem jela. A pak nás utáhl na výlet do Izraele. Já 
to slibovala mamince, že tam někdy pojedeme. Jenže ona 
už na tom byla špatně, tak jsem tu cestu absolvovala vlast-
ně za ni.

Plánujete nějakou další cestu?
Já bych chtěla do Bretaně… Mluvila jsem o tom se Chantal-
kou.
Káťa: A já zas na Bali, ale to je teď úplně zavřený…

Jaké místo má ve Vašem životě krása?
Když je člověk známej, nemůže vylézt ven jako čaroděj-
nice. Nepotřebuju vypadat o dvacet let mladší. Plastiku 
žádnou nemám. I když bych ji potřebovala na břicho, to mi 
zdrchali při operaci teda hrozně. A přestala jsem si barvit 
vlasy, v prosinci 2019. Měla jsem to udělat dávno.

Jak se krásná a obdivovaná zpěvačka vypořádává 
s tělesným stárnutím?
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Šéfredaktorka magazínu ZOOM Lenka Klicperová s Martou Kubišovou Za scénou s Claudií – takto to vypadalo během focení.
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Uvědomíte si ho naplno, když potřebujete někde dobře 
vypadat. Od sedmdesáti je to každou chvilku něco, nepře-
tržitý řetězec zdravotních neúspěchů.

Celý život se zajímáte o politiku, o společenské dění. 
Neměla jste nikdy ambice ji nějak aktivněji ovlivňovat?
V žádném případě. Jen nedávno jsem napsala senátoru 
Láskovi, za naši Prahu 5, že to byla nejlepší zpráva, jak 
Senát uhodil na pana prezidenta. (Na začátku června se 
Zahraniční výbor Senátu usnesl, že prezident Zeman není 
schopen vykonávat funkci – pozn. aut.)

Váš vztah k prezidentu Zemanovi je tím asi zcela jasně 
čitelný. Vidíte na současné politické scéně někoho, kdo 
by naplňoval Vaše představy o lepším prezidentovi?
Já jsem viděla nadějně poslance Feriho! Takový šikovný 
kluk, talent! Ale to už teď nepůjde. Mám ráda Mirku Něm-
covou, to je dáma, co nevypadne z role. Je tu dost lidí, 
ale spousta by do toho vůbec nešla, protože na to nemají 
žaludek. Zamlouval se mi i Petříček, ten měl dobrý poker 
face – ale když se mi někdo zamlouvá, to je jeho konec. Já 
jim přivolám nějakou katastrofu. Ale já o tom nikde nemlu-
vila, to nemohl nikdo vědět! (smích) Také Fischer je naděj-
ný. A Vystrčil se mi taky líbí, jak to vzal za Kuberu. Ten byl 
skvělej, na žádný kompromis by nikdy nešel. Znali jsme se 
osobně – přes zvířata.

À propos – co Váš známý pořad Chcete mě? 
Bude pokračovat?
Nebude. Když začal covid, vysílání skončilo. A já už bych 
do toho znovu nešla. Nějak se do toho dostali cizí lidi s ji-
nými plány. Bylo to celé takové nepřehledné, intriky…

Baví Vás pořád život?
Baví. Navíc já nemůžu umřít už jenom proto, jaký mám 
nepořádek v papírech a dokladech. Já to zatím nemůžu 
vzdát. To tý Kátě nemůžu udělat!

A pracujete na tom uspořádávání?
No, zatím moc ne. Teď mám covid, který prožívám, a po-
litickou situaci, kterou žiju. Občas to ale přepnu na doku-
menty o zvířatech, to mě baví, to je moje.

Když se ohlédnete za svým životem, je něco, co byste 
chtěla vzít zpátky?
Asi bych neměnila nic. Spoustu věcí jsem si způsobila 
sama, byla jsem holka blbá. Ale nikdy bych toho nelito-
vala. Ona mě maminka mockrát varovala, ale já ji nepo-
slouchala. Do všeho jsem se vrhala stoprocentně. Něco 
vyšlo, a něco ne. A nesla jsem si hrdě následky. Já všechno 
nesu hrdě. ◾

OČIMA LK
Rozhovor s Martou Kubišovou jsme domlouvaly s její dce-
rou Káťou rok, možná i víc než rok. Káťa psala, že maminka 
se teď moc necítí, ale že až to bude lepší, rozhovor mi ráda 
dá, protože má ráda moje reportáže. Tahle jedna prostá 
větička byla pro mě snad víc než všechna profesionální 
ocenění. Jenže pak se Káťa odmlčela a já už ani nedoufala. 
A najednou e-mail – „Mamča úplně ožila, tak jestli chcete, 
teď by to šlo!“ Co můžete cítit jiného než hroznou nervozi-
tu, když máte zpovídat legendu? Pro mě byla Marta navíc 
vždycky osobní vzor. V době mého dospívání frčely anděl-
ské hlásky typu Iveta Bartošová. Já měla ovšem něco mezi 
kontraaltem a basem. Když jsem přišla do školního sboru, 
šoupli mě k pěti chlapečkům, ze kterých jsem stejně zpíva-
la nejhlouběji. Ale pak jsem objevila Martu a její plný nád-
herný alt. Konečně někdo, kdo zpíval jinak! A teď byla tady 
přede mnou. Strávit celé odpoledne s ní a Káťou bylo něco 
jako prožitý sen. Jako každá opravdová legenda je Marta 
okouzlující a strašně neokázalá. Přesně taková nádherná 
bytost, jak jsem si ji vždycky představovala.

Marta s dcerou Kateřinou
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TŘI MILOVNÍCI PŘÍRODY
— Francouzský malíř Paul Gauguin 

žil ve druhé polovině 19. století 
a stal se klíčovým představitelem 
pozdního impresionismu. Už jako 
malý strávil několik let v Peru 
a cestování do exotických krajin 
ho provázelo celý život. Většinu 
poslední dekády svého života 
strávil na ostrově Tahiti, který 
považoval za nezkažený ráj. 
V rodné Francii opakovaně získal 
peníze na klidný život v prostředí 
nedotčeném civilizací. Omamné 
půvaby přírody i místních žen 
nakonec daly vzniknout i několika 
jeho klíčovým dílům.

— Americký filozof Henry David 
Thoreau varoval před zhoubným 
vlivem civilizace už v polovině 
19. století. Jeho neshody s většinou 
společnosti vedly k tomu, že si 
postavil malý domek na pozemku 
svého přítele a mentora Ralpha 
Waldo Emersona. Na základě 
několika let strávených v úzkém 
kontaktu s přírodou napsal slavné 
dílo Walden, pojmenované podle 
nedalekého rybníka. Thoreau 
nechtěl utéct od lidí, spíše se 
přiblížit přírodě, přesto jeho odkaz 
dává dodnes najevo, že navzdory 
kultuře a mnohým fascinujícím 
výdobytkům si civilizace vybírá 
větší daň, než je leckdo z nás 
ochoten zaplatit.

— Jméno Christoper McCandless 
možná neznáte, ale jedná se 
o amerického dobrodruha, jenž 
se stal předobrazem knihy a filmu 
Útěk do divočiny. Po dokončení 
studií na začátku 90. let se 
McCandless rozhodl projet stopem 
velkou část Severní Ameriky 
a na jaře 1992 skončil svou pouť 
na Aljašce. Tam chtěl žít zcela 
soběstačně nedaleko známé důlní 
stezky, ale sympatický nápad 
skončil tragicky a mladík byl po 
mnoha měsících nalezen mrtev, 
pravděpodobně v důsledku hladu.
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ŽIVOT MIMO 
CIVILIZACI 

PROČ SI NĚKDO ZVOLÍ  
BYDLENÍ BEZ LIDÍ?

Jaké je vaše pojetí domova? Ať už se jedná o místo, kde by chtěl 
člověk trávit maximum možného času, nebo specifický stav mysli, 

tento výraz je snad pro každého z nás emočně zabarvený. O to 
více nás znepokojují případy, kdy se někdo rozhodne jít proti 

všeobecným očekáváním společnosti a zařídit si domov mimo 
vymoženosti civilizace. Vždyť se jako lidstvo snažíme po tisíciletí 

zvelebovat svůj životní prostor, vytvářet pravidla a udržovat 
technologický pokrok, aby se nám ve společnosti druhých lidí 

žilo co nejlépe. Tak proč to někomu nestačí?

Text: Mojmír Sedláček — Foto: Shutterstock

ČLOVĚK A SVĚT
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Vposledních letech se v anglofonních zemích 
rozšiřuje slovní spojení „off the grid“, což 
znamená „bez připojení“ či „mimo síť“. Bývají 
takto označovány domy, které jsou zcela 
soběstačné, nepotřebují tedy napojení na 
inženýrské sítě či jinou infrastrukturu. Díky 

tomu se dají postavit kdekoli, a to i v odlehlých místech 
mimo civilizaci. Jejich konstrukce navíc obvykle umožňuje 
i přesun, není nutné se tedy vázat k jednomu konkrétnímu 
místu. Vedle ekologičnosti skýtá takové bydlení řadu výhod 
pro ty, kteří za každou cenu chtějí shodit okovy civilizace.

NEZÁVISLOST A CESTOVÁNÍ
Spisovatel Nick Rosen o tomto fenoménu napsal knihu 
a zdůraznil, že v zásadě není možné se natrvalo zbavit 
všech napojení na společnost. Různá bydlení a životní 
styly umožňují částečnou nezávislost, ale i když se člověk 
uchýlí do soběstačného stavení, přesto se musí v určitých 
intervalech vracet do společnosti a využívat dopravních, 
obchodních či bankovních služeb. Snaha žít co nejekolo-
gičtěji je však podle Rosena hlavním důvodem k tomuto 
stylu života: „Mnohem více si člověk uvědomuje přítom-
nost slunce a větru, neboť je potřebuje k napájení svého 
bydlení.“ Podle jeho odhadů přitom soběstačné bydlení 
spotřebuje zhruba pětinu energie oproti tradičním, povět-
šinou až zbytečně velkým americkým rodinným domům. 
Jedná se tak o zajímavé propojení minulosti a budoucnos-
ti – a to v přítomnosti. „Éra čtyřiceti akrů a muly byla na-
hrazena érou půl akru, laptopu a solárního panelu,“ trefně 
srovnal Rosen rozdíly mezi potřebami minulosti a součas-
ného světa.
Ještě před rokem a půl bychom navíc psali o fenoménu 
digitálního nomádství. Tak bývá označován životní styl, při 
němž člověk hodně cestuje (často po exotických destina-
cích), a díky existenci internetu a dostupných technologií 
zároveň i pracuje. Spousta lidí může mít svůj pracovní 
stůl kompletně zabalený v notebooku – a není vázána na 
jedno konkrétní místo. Práce na dálku a poznávání cizích 

krajin může jít ruku v ruce, a naplňovat tak ideály mileniálů 
ohledně nezávislého a svobodného života. Trvající globální 
pandemie však pravděpodobně z digitálního nomádství 
učiní nový standard – více než rok plný karantén a ome-
zení se projevil zdokonalením komunikačních možností, 
které technologie nabízejí; a spousta pracovníků nejspíš 
nebude ochotna se vrátit do kanceláře a odsedět si v ní 
vymezenou pracovní dobu. Očekávání jsou taková, že po-
čet nomádů se zvýší, s čímž se budou muset smířit nejen 
zaměstnavatelé, ale změna se dotkne i realitního trhu: Proč 
bydlet v paneláku nedaleko kanceláře, když mohu tutéž 
práci dělat i z pláže na druhém konci světa? Vývoj tohoto 
trendu bude v příštím roce velmi zajímavé sledovat.

PODSTATNÉ DŮVODY
Ale zpět k samotářskému způsobu života. Dalšími důvo-
dy k jeho volbě mohou být finance a také strach. Nižší 
ekonomické nároky umožňuje třeba život v karavanu na 
levně koupené půdě či veřejně dostupných místech, ruku 
v ruce s ekologičností jdou i nižší náklady na spotřebu 
energií. Řada lidí ve Spojených státech se z těchto důvodů 
uchyluje k životu v komunitě: Náklady jsou nižší, sdílení 
informací i zdrojů efektivnější. Ukazuje se, že romantický 
ideál osamělého života bez společnosti druhých lidí je pro 
většinu z nás jen těžko naplnitelný. Poustevníci paradoxně 
beztak leckdy končí v jakýchsi kmenových pospolitostech 
s domluvenou dělbou práce, na nichž celá naše civilizace 
vyrostla.
Opomenout však nelze ani strach o vlastní bezpečí 
v nepřehledném velkoměstském prostředí či nedůvěru ve 
státní instituce – oboje se následně projevuje touhou utéct 
od podezřelými lidmi zaplevelených metropolí do nezka-
žené (a skutečně v lecčem čitelnější) přírody. Nejedná se 
přitom o nic nového. Napříč dějinami novověku narážíme 
na množství vlivných náboženských a filozofických kon-
ceptů, podle nichž je lepší se druhým lidem vyhnout: Od 
kalvinistického učení, že člověk je zrozen z hříchu a ne-
může se z něj vymanit, přes Hobbesovu přirozenou válkou 

Proč bydlet v paneláku, když stejnou práci je 
možno dělat v domku u moře?

Samota a osamocení bude určitě tématem i do budoucna.

CIVILIZACE

NOVÁ, PLNĚ ELEKTRICKÁ
ŠKODA ENYAQ iV

Kombinovaná spotřeba a emise CO2 vozu ENYAQ iV: 
15,6–18,7 kWh/100 km, 0 g CO2 /km*

* Jedná se o předběžné hodnoty. Dostupnost maximálního jízdního výkonu elektrického motoru může být omezena. V jednotlivých jízních situacích je závislá na různých faktorech, jako je venkovní teplota či stav nabití, technický stav nebo stáří vysokonapěťového akumulátoru.
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všech proti všem a nutnou existenci státu jako regulačního 
mechanismu, až po Sartrův existencialismus, v němž peklo 
jsou ti druzí. S tím, jak během novověku slábl vliv neotře-
sitelných teologických pravd na úkor hledání přirozenosti 
člověka a legitimity společenských institucí, se stále silněji 
objevovaly obavy o bezpečí jednotlivce, potažmo možnost 
jeho spokojeného života v koexistenci s druhými lidmi.

SAMOTÁŘI V ČESKU
Že se nejedná jen o zpovykaný zámořský fenomén, o tom 
svědčí třeba nedávný bestseller Aleše Palána s názvem Ra-
ději zešílet v divočině. Palán v něm zpovídal osm samotářů 
a samotářek, kteří se rozhodli žít mimo civilizaci kdesi na 
Šumavě. Kniha rozhovorů je nejen inspirativní, nýbrž i zne-
pokojivá, a to minimálně ve dvou ohledech: Zaprvé, každý 
z dotázaných poustevníků má za sebou odlišný životní 
příběh, jiné motivy k útěku od společnosti i unikátní dekla-
rované hodnoty a postoje. Není proto možné hodit tyto je-
dince do určité škatulky nepřizpůsobivých extremistů, kteří 
si prostě nemohou pomoct a musejí jít proti společnosti. 

Naopak se ukazuje, že zklamání ze společnosti a civilizač-
ních výdobytků je možné prožívat mnoha různými způsoby. 
Druhou znepokojivou rovinu představuje odvaha ke změně, 
která těmto lidem jednoduše nechybí. Spousta z nás v růz-
ných životních fázích pociťuje potřebu změny, vystoupení 
ze zaběhlých vzorců a pomyslného restartu. Většina z nás 
si však něco takového netroufne udělat – a z hlediska celé 
společnosti je to dobře, neboť předvídatelnost a kontinuita 
našich životních cest jsou pro naše okolí podstatným zdro-
jem stability. Radikální změny proto působí až utopicky, ab-
surdně. O to inspirativnější jsou však příběhy těch, kterým 
se daří tuto utopii skutečně žít. Ukazují nám, že každý z nás 
má šanci na jiný, snad i lepší život. Vystoupení z komfortní 
zóny bývá těžké, ale není nemožné. Tato opatrná naděje, 
nesená odvážnými solitéry žijícími v obklopení přírodou, 
může být hnacím motorem i pro většinu z nás, kteří se 
k útěku do divočiny pravděpodobně nikdy neodhodláme. ◾

Globální pandemie zřejmě z digitálního nomádství učiní standard.

Domy na konci světa II
Od 5. 9. každou neděli ve 21.00 

NOVÁ, PLNĚ ELEKTRICKÁ
ŠKODA ENYAQ iV

Kombinovaná spotřeba a emise CO2 vozu ENYAQ iV: 
15,6–18,7 kWh/100 km, 0 g CO2 /km*

* Jedná se o předběžné hodnoty. Dostupnost maximálního jízdního výkonu elektrického motoru může být omezena. V jednotlivých jízních situacích je závislá na různých faktorech, jako je venkovní teplota či stav nabití, technický stav nebo stáří vysokonapěťového akumulátoru.
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PROPAGANDA 
KOLEM NÁS

MÁME ŠANCI SE 
JÍ VYHNOUT?

Když papež Řehoř XV. počátkem 17. století zakládal kongregaci 
kardinálů, která měla šířit slávu římskokatolické církve a potlačovat 
reformační myšlenky, jistě ho nenapadlo, že světu dává zcela nové 

slovo. V názvu úřadu se totiž vyskytovalo slůvko „propaganda“, 
v latině značící „šíření“ či „rozhlašování“.

ČLOVĚK A SVĚT

Text: Mojmír Sedláček — Foto: Shutterstock
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Postupem času se jeho význam od nábožen-
ských kořenů značně vzdálil a nedlouho po 
první světové válce se propaganda natrvalo 
usídlila v sociologických i politologických slov-
nících. I když si většina z nás pod tímto poj- 
mem představí burcující válečné plakáty či rá-

doby osvětové budovatelské filmy, propaganda je pevně 
zakořeněna do našeho každodenního života. Tedy – nejspíš.

CO JE PROPAGANDA? VŠECHNO!
Vědecké obce napříč zasaženými obory se dodnes nedo-
kázaly shodnout na jednotné definici tohoto termínu, takže 
se o propagandě hovoří poměrně volně. Různé definice 
však mají společné to, že se jedná o úmyslnou snahu 
přesvědčit širokou veřejnost o určité představě světa – a to 
takové, která hraje do karet tvůrcům propagandistických 
obsahů. Cílem je tedy změna názoru, postoje k různým 
tématům, proměna myšlení i chování; a to ideálně způ-
sobem, kterého si takto manipulovaný člověk ani nebude 
vědom. Výčet příkladů se samozřejmě nabízí: Během obou 
světových válek vytvářela své propagandistické materiály 
snad každá zúčastněná země, a i v dobách míru totalitní 
režimy s upevňováním své pozice a nedemokratických 
principů nešetřily. V Česku jsme se až příliš detailně se-
známili s reálným socialismem 50. let, ovšem zapomenout 

nesmíme ani na mnohem subtilnější pojetí propagandy 
třeba v podobě normalizačních televizních seriálů, kla-
doucích důraz na chatařský eskapismus (z angl. escape – 
únik), uzavření v rodinném kruhu a přijetí statutu quo. Ani 
to však není zdaleka vše.
Takto zjednodušené pojetí propagandy totiž narušil slavný 
americký filozof a lingvista Noam Chomsky společně 
s Edwardem Hermanem v roce 1988. Tehdy vydali knihu 
s názvem Výroba souhlasu (Manufacturing Consent), v níž 
představili do té doby neslýchaný model propagandy. 
Nezaměřili se totiž na propagandistické praktiky totalitních 
režimů, které se během celého 20. století snažily o mani-
pulaci veřejného mínění a cenzuru nepříjemných faktů. 
V centru jejich zájmu byla zdánlivě svobodná a nestranná 
americká média jako New York Times či CBS News. Přesto-
že tyto soukromé subjekty neslouží ideologii tak nepopira-
telně jako státem ovládaná média v totalitních režimech, 
i demokratická společnost stojí na určitých pilířích, jež 
se vůči mediálnímu ideálu projevují jako limity. Chomsky 
a Herman popsali pět skupin filtrů, jimiž zprávy v demokra-
tických médiích musejí projít, než se dostanou k publiku. 
Patří sem třeba vlastnická struktura média a jeho orientace 
na zisk, závislost médií na reklamě, citační rutina (podle níž 
se největšího prostoru dostává státním institucím a velkým 
ekonomickým hráčům) či koho si média dovolí kritizovat. 

Většinu dostupných informací zpravidla 
dostáváme nějakým způsobem zkreslenou.

Noam Chomsky

NEUSTÁLE SE DIVÍME FENOMÉNŮM JAKO 
FAKE NEWS, HOAX ČI DEZINFORMACE, 

JEDNÁ SE VŠAK JEN O MODERNÍ OZNAČENÍ 
JEVŮ, KTERÉ ZNÁME UŽ PO STALETÍ. 
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V období studené války zde byly zahrnuty i převládající 
narativ antikomunismu a neustálé hrozby ze strany Sovět-
ského svazu; po útocích z 11. září došlo k nahrazení strachu 
z komunismu strachem z terorismu. Ačkoli Chomsky s Her-
manem zkoumali pouze mainstreamová americká média, 
pozdější výzkumy jejich závěry potvrdily i v mnoha zemích 
západní Evropy či Latinské Ameriky. Přestože tedy novi-
ny, televizní stanice či webové stránky v demokratických 
zemích rozhodně nečelí tak silnému a jednostrannému 
tlaku ze strany zájmových skupin (a především státu), bylo 
by naivní si představovat, že v kapitalistické společnosti ne-
existuje ideologické podloží toho, jak jsou libovolné zprávy 
předkládány. A to do široce pojaté kategorie propagandy 
rozhodně patří. 

OBAVY I NADĚJE
Sociologové před 100 lety museli čelit celé řadě společen-
ských změn, které nebylo snadné pochopit (ostatně jako 
v kterékoli jiné době). Rozkvět nového média – filmu – s se-
bou přinesl jeho zneužití k politickým cílům během první 
světové války, jež byla navíc i konfliktem poprvé zahrnují-
cím nemalou část planety. Jakkoli to z dnešního pohledu 
může působit až směšně, už před stoletím začal převládat 
pocit, že se Země zmenšuje, lidé si jsou blíž než kdy dřív 
a s pokračující globalizací je třeba se nějak vyrovnat. 
Všechny tyto střípky se následně spojují v tématu pro-
pagandy, která ve 20. letech přidělávala vědcům mnoho 
vrásek. Pod vlivem válečných propagandistických snímků, 
v nichž každá mocnost informovala své občany o probíha-
jících bojích výrazně odlišně. Zdálo se, že masová společ-
nost je vydána médiím na milost. Mocným sdělením novin, 
filmu či rádia se obyčejný člověk nemohl ubránit – nemohl 
prohlédnout jejich ideologicky zabarvená sdělení. I proto 

se v mediální sféře těmto myšlenkovým směrům říká teorie 
magické střely či teorie injekční jehly. Až takto expresivní 
přízviska si tehdejší obavy vyžádaly.
S rozmachem snad každé technologické novinky se ale pojí 
i utopické přesvědčení, že pokrok změní lidstvo k lepšímu, 
nabídne nové a dříve nemyslitelné možnosti, díky nimž 
se výrazně zvýší kvalita života. V mediální sféře to platí 
dvojnásob, a tak s rozšiřováním internetu v 90. letech a so-
ciálními sítěmi o dekádu později se opět objevila naděje, 
že díky dostupnějším informacím a snadnější komunikaci 
s druhými lidmi dojde k obrodě občanské společnosti. 
Přitom třeba v 60. letech se rozmanitá hnutí a iniciativy 
dokázaly domluvit na součinnosti při komplexních aktivi-
tách – i bez Facebooku.
Představa, že s dostupnými sociálními sítěmi se mezilidská 
komunikace zlepší a vztahy utuží, je nakonec stejně klamná 
jako vyhlížený konec propagandy v moderním, informač-
ním věku. Téměř neomezený přístup k největšímu katalogu 
poznání v lidských dějinách totiž nijak neredukuje smutný 
fakt (či, chcete-li, nutnost), že většinu informací o okolním 
světě dostáváme předžvýkanou, prohnanou několika úrov-
němi zkreslení a buď upravenou něčími zájmy, nebo prostě 
jen příliš zjednodušenou.

VŽDY PŘÍTOMNÁ PROPAGANDA
V minulém století, dávno před nástupem sociálních sítí 
i technologií, jež jejich vznik vůbec umožnily, však v me-
zilidské komunikaci probíhalo něco velmi podobného. 
Lidé se sdružovali do komunit, a to především geografic-
kého charakteru (sousedství či obce), v menším měřítku 
i ve formě zájmových skupin. Sousedské spolky, profesní 
organizace, školy či kostely – kolem všech těchto insti-
tucí se v pravidelných intervalech shlukovali lidé a šířili 

Prostřednictvím internetu se v podstatě každý z nás stal šiřitelem propagandy.
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propagandu stejným způsobem jako na sociálních sítích 
dneška – tedy sdílením. Informace se šířily od člověka 
k člověku, především však pochopitelně skrze určitý 
narativ, který byl do mnohoznačných faktů vtisknut těmi 
mocnými. Hlava kléru, vzdělávací či pracovní skupiny svým 
„ovečkám“ poskytovaly ty informace, jež bylo žádoucí znát, 
a to pomocí specifické a nenáhodné rétoriky. Komplexního 
a nestranného kontextu se v dějinách mezilidské komunika-
ce nedočkal téměř nikdo, což bohužel přetrvává dodnes.
Neustále se divíme fenoménům jako fake news, hoax či 
dezinformace, jedná se však jen o moderní označení jevů, 
které známe už po staletí. Třeba filozof Joshua Troy Nieu-
buurt začátkem letošního roku publikoval odborný článek, 
v němž načrtl paralely mezi klasickými propagandistickými 
letáky, jež byly během válečných časů shazovány z letadel 
nad nepřátelským územím, a humornými internetovými 
memy. Snadné vytváření memů, hovořících mezinárodně 
pochopitelným jazykem, vede k upevňování kmenové 
příslušnosti, k utvrzování se v určité identitě. Ačkoli většina 
z nás nepovažuje memy za nic jiného nežli nezávadně 
humorný obsah, jemuž globální internetové publikum 
rozumí, i zde se nachází nezanedbatelná složka ideologie. 
Srozumitelnosti a virálního potenciálního memu může 
využít kterýkoli jednotlivec či instituce k šíření konvenují-
cích názorů – a to zkratkovitým způsobem, který využívá 

našich myšlenkových zkratek a zdánlivé neškodnosti. Není 
samozřejmě nutné hledat spiknutí za každým rohem, ale 
až se příště podobnému obsahu na internetu zasmějete, 
schválně se zamyslete nad tím, zdali se tak neutvrzujete 
v určitých názorech (či rovnou stereotypech), z nichž by 
nějaké zájmové skupiny mohly profitovat.
Prostřednictvím internetu se v podstatě každý z nás stal 
šiřitelem propagandy. Vytváříme a sdílíme obsahy, jež 
vyjadřují náš pohled na svět, a to nejčastěji s cílem někoho 
ovlivnit, zaujmout, přesvědčit. Nemusíme však zoufat – 
slovo propaganda má sice (z pochopitelných historických 
důvodů) negativní konotaci, v jádru je však zcela neutrál-
ní a, jak jsme zmínili výše, je vlastně neodmyslitelná od 
jakékoli formy mezilidské komunikace. Zatímco v předcho-
zích tisíciletích byly nositeli propagandy třeba architektu-
ra, užitkové předměty (jako peníze) či umění, minulému 
století dominovaly nově vynalézané možnosti masové 
komunikace; a v tomto trendu pokračujeme dodnes na 
internetu, a hlavně sociálních sítích. Vývoj propagandy jde 
nevyhnutelně ruku v ruce s technologickým a společen-
ským pokrokem – který bohužel kráčí kupředu mnohem 
rychleji, než jak se my, lidé, učíme různé pokoutné praktiky 
prohlédnout. ◾

Dějiny propagandy
9. 10. ve 22.10

CIVILIZACE
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CAREVNY ZAKLADATELKY 
A STAVITELKY 

 Ledový palác, který sloužil 
k mučení nepřátel, nebo 
Potěmkinova vesnice, která měla 
zakrýt skutečný stav ruského 
venkova, jsou zajímavosti vlád 
ruských careven, nesmí ale zakrýt 
jejich skutečné dílo. Vládkyně 
často navazovaly na odkaz Petra 
Velikého, ale až za jejich vlád se 
naplnila touha po reprezentativních 
institucích a budovách, které 
by ilustrovaly velikost ruského 
carství. Carevna Alžběta založila 
univerzitu v Moskvě, podpořila 
založení Císařské akademie umění, 
spolupracovala s architektem 
Rastrellim na stavbě Zimního 
paláce nebo na dokončení 
smolenské katedrály. Na její práci 
navázala carevna Kateřina Veliká, 
která v ideálech osvícenství 
pokračovala zřízením Smolného 
institutu pro šlechtičny jako 
vysoké školy pro ženy, kterou 
financoval stát, a pustila se 
do komplexní rekonstrukce 
Petrohradu a nového vybudování 
přístavního města Sevastopol.
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CAREVNY, 
KTERÉ 

VLÁDLY RUSKU 
NAVZDORY 

MUŽŮM

První byla krutá, druhá marnivá, třetí osvícená. Ruské 
carevny jako vládkyně nejmocnější východní říše určovaly 

v 18. století podobu země a zanechaly za sebou výraznou stopu. 
Každá podle svého charakteru, zájmů a také vztahu k lidem, 

kteří je ohrožovali.

Text: Zuzana Šprinclová — Foto: Wikimedia Commons

PO STOPÁCH HISTORIE
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Předání moci nebylo v Rus-
ku nikdy jednoduché, 
a po vládě Petra Velikého 
(1682–1725) se stalo ještě 
složitější. Kandidáti na 
carský trůn nečekaně 

a rychle umírali, nemanželské děti 
měly ambici je nahradit a intriky uvnitř 
dynastie Romanovců ještě zesilovaly 
mezinárodní spory a války. Kdo chtěl 
vládnout všem, musel mít všechno 
pod kontrolou, včetně šlechty, rady 
starších, armády nebo církve.
Každý z nich toužil v nepřehledné 
situaci získat pro sebe co nejvíc. 
V 18. století se to podařilo třem že-
nám – carevnám Anně Ivanovně, Alž-
bětě a Kateřině Veliké. Vládly v pod-
statě po sobě, každá jiným stylem 
a s jinými výsledky, ale každá dosáhla 
úspěchů v říši, které předtím i potom 
vládli muži.

Potupa od cara a mrtvý  
novomanžel
Říkali jí „Vestfálská šunka“ nebo taky 
Ivana Hrozná. Císařovna Anna Iva-
novna (na trůně v letech 1730–1740) 
získala nelichotivá hodnocení kvůli 
svému vzhledu a chování. Bylo to de-
set krutých let pod vládou ženy, jejíž 
traumata ovlivnila život celého Ruska.
Anna byla dcerou císaře Ivana V., 
nemohoucího spoluvládce Ruska, po 
jehož smrti převzal celou zemi jeho 
bratr Petr Veliký. Vztahy na rodinné 
ose nebyly ideální, Anna by ráda 
viděla na trůně sebe, Petr zase svoje 
potomky. Jako car a absolutní vládce 
si mohl ke své neteři dovolit cokoliv: 
dva dny po sňatku Anny s kuronským 
vévodou Kettlerem uspořádal další 
oslavu ve formě krutého kabaretu. 
Přinutil Annu a jejího manžela, aby se 
účastnili opakování své svatby v po-
dání liliputánů a zmrzačených. Co víc, 
vévoda Kettler vyslyšel Petrovu výzvu 

v souboji v pití a pár dní po prohře 
následovala jeho smrt. Anna se stala 
v sedmnácti vdovou a carský dvůr jí 
neumožnil další sňatek.
Annu si po Petrově smrti vybrala Nej-
vyšší tajná rada jako novou carevnu. 
Jestli počítali s její slabostí, velmi se 
přepočítali. Šlechtična naplánovala 
velkolepou pomstu. Nejen na svých 
příbuzných, ale také protivnících 
a obyčejných lidech.
Nová císařovna radu odvolala a své 
politické protivníky popravila, poslala 
na Sibiř nebo pro ně sama inscenova-
la krutá divadla. To je případ Alexan-
dra Golitsyna, který se navzdory 
pravoslavné víře oženil s katoličkou 
a měl se stát odstrašující hrozbou pro 
všechny. Carevna Anna nechala Golit-
syna zbavit občanských práv, udělala 
z něj osobního šaška a přinutila ho 
k nové svatbě se svojí služebnou. 
Nechala jim postavit palác celý z ledu, 
ve kterém museli strávit svatební noc. 

Plány na stavbu ledového paláce

CIVILIZACECIVILIZACE

1.
ANNA IVANOVNA

CAREVNĚ ANNĚ IVANOVNĚ ŘÍKALI 
„VESTFÁLSKÁ ŠUNKA“ NEBO TAKÉ 

IVANA HROZNÁ. 
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Výsledkem byla smrt novomanželky – 
a možná i sebeuspokojení carevny 
Anny.
Zprávy o nelidském týrání, tisících 
popravených a vyhnaných na Sibiř se 
nesly Ruskem a carevna u lidí vyvo-
lávala strach. Ona sama se zajímala 
hlavně o šlechtu a pořádání večírků 
v Petrohradě, který znovu prohlási-
la hlavním městem. Carevna Anna 
měla přání, aby po ní usedl na trůn 
pravnuk Ivan VI. Co by během jejího 
života bylo hned splněno, po smrti 
už rozhodovali jiní.

Módní ikona s 15 000 šaty
Po krátkých dynastických bojích 
dosedla na trůn další žena – carevna 
Alžběta. Mínění veřejnosti k ní bylo 
příznivé, Alžběta měla být důstojnou 
až éterickou bytostí, která vynikala ve 
společenském životě, podporovala 
talenty, propojovala kultury – a také 
byla pověstná svou marnivostí.
Alžběta byla dcerou Petra Velikého, 
protože si ale otec vzal její matku až 
po narození, byla pokládána za nelegi-
timní dceru. Po smrti snoubence se 
soustředila na získání trůnu. Šla na to 
jinak než její předchůdkyně – zatím-
co Anna se obklopovala německou 
šlechtou, carevna Alžběta do nejvyš-
ších funkcí jmenovala jen Rusy. Zrušila 
radu a vládla sama prostřednictvím 
loajálních spojenců. Dodnes se připo-
míná, že za její vlády nebyl vykonán 
žádný trest smrti.
Carevna Alžběta, která Rusku vládla 
v letech 1741–1761, nezapomínala ani 

na sebe – byla nejspíš nejrozmařilejší 
ruskou vládkyní. Její dvůr byl místem 
nekonečné hojnosti, kde se nešetřilo 
na zlatě, drahých látkách ani nejlep-
ších jídlech z celého světa. Carevna si 
potrpěla na francouzské šampaňské 
a během plesů a maškarád nesměl na 
stole chybět ananas. Byla ozdobou 
společnosti, kde spojovala vychování 
v ruské tradici s francouzským život-
ním stylem a italskou vzdělaností.
Alžběta si uvědomovala, jakou moc 
získala, a odměnu si vybírala v plné 
výši. U dvora nikdo nesměl nosit 
stejné šaty a doplňky jako ona, a to se 
převlékala šestkrát denně. Žádné šaty 
neměla na sobě dvakrát, takže po její 
smrti zůstala garderoba čítající tisíce 
kusů šatstva a bot. Alžběta zemřela 
bezdětná, a i když počítala s tím, 
že korunu bez problémů převezme 
její synovec Petr III., do jejích plá-
nů vstoupila mladá šlechtična z Ně-
mecka.

Budova carské akademie věd v Petrohradu

PO STOPÁCH HISTORIE

2. 

ALŽBĚTA
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Nešťastné manželství 
s infantilním pijákem
Jmenovala se Sofie Frederika Augus- 
ta Anhaltsko-Zerbstská, pocházela 
z nevýznamné rodiny, a do nejvyš-
ší společnosti se dostala díky své 
matce, příbuzné pruského krále. 
Díky tomu mohla zaujmout carevnu 
Alžbětu, která hledala manželku pro 
budoucího cara, synovce Petra III. 
Dívku, která byla Petrovou sestře-
nicí, schválila, aniž by tušila, že tím 
způsobí zkázu svému rodu a do Ruska 
přivede zlatý věk.
Kateřina, jak se šlechtična nechala 
po přijetí pravoslaví oslovovat, brala 
svoji situaci pragmaticky – z jejích 
vlastních zápisků víme, že manžela 
považovala za idiota a promiskuitního 
opilce, který se svou infantilní pova-
hou nejvíce miluje zbraně a vojsko. 
Proto si uvědomila, že jestli chce 
v tomto světě uspět, musí bojovat 
jeho zbraněmi.

Po svatbě se věnovala reprezentačním 
povinnostem, studiu ruštiny a histo-
rie, stykům s ruskou šlechtou a bu-
dování vztahů, které později využila 
ve svůj prospěch. Strach přitom měla 
neustálý – po dlouhá léta neporodila 
následníka trůnu, a tím se pro dvůr 
stávala nepřijatelnou. Nakonec k na-
rození dítěte došlo, a i když Petr III. 
nebyl otcem, carevna Alžběta mohla 
v klidu spočinout.
Formálně byl ruským carem Petr III., 
že se ale stále nenechal koruno-
vat, Kateřina spojila vojsko, církev 
a šlechtu, aby je varovala: manžel už 
zavedl náboženskou svobodu, teď 
hrozily okupace, ztráta víry a kultury. 
S jejich podporou a organizačními 
schopnostmi svých milenců převzala 
v Rusku moc. Manžela umístila do 
vyhnanství (brzy tam zemřel násilnou 
smrtí) a v roce 1762 se nechala koru-
novat ruskou carevnou.

Příběh Kateřiny Veliké fascinuje nejen 
délkou vlády (1762–1796), ale také 
snahami o reformu země a meziná-
rodními výboji. Rusko rozšířila na 
úkor Osmanské říše k Černému moři 
a posunula hranice dál na západ. Už 
za života se stala legendou, snažila se 
o zvýšení gramotnosti v zemi a pro-
pagovala osvícenské myšlenky. Jenže 
změnit Rusko s tisíciletou tradicí 
během tří desetiletí nebylo možné, 
a tak carevna Kateřina Veliká má 
zásluhu také na termínu „Potěmkinova 
vesnice“. Grigorij Potěmkin, jeden 
z jejích milenců a správců Krymu, 
jí chtěl ukázat rozvoj ruského ven-
kova, ale když neexistoval, alespoň 
ve vesnici rozestavěl před fasádami 
domů kulisy. ◾

Mladičká budoucí carevna Kateřina Grigorij Potěmkin

3.
KATEŘINA VELIKÁ

Lesk a bída ruských 
careven

5. 10. ve 21.00 
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JAK DOPADLY NEJVÝZNAMNĚJŠÍ 
POSTAVY VÁLKY V JUGOSLÁVII?
ANTE GOTOVINA – generálplukovník chorvatské 

armády, odsouzený na 24 let. Nakonec byl 
zproštěn všech obvinění. Po propuštění chorvatská 
vláda vyslala vládní letadlo Bombardier Challenger 
600, aby ho přivezlo zpátky do vlasti. Kardinál za 
něj uspořádal mši v záhřebské katedrále. Následně 
se Gotovina stal čestným občanem Splitu, Zadaru 
i Osijeku. Podal žalobu na americké ministerstvo 
financí, aby zrušil ekonomické sankce, které na 
něj byly uvaleny. Významný chorvatský filmový 
režisér Antun Vrdoljak v roce 2016 oznámil záměr 
natočit film o životě Ante Gotoviny. Chorvatský 
hollywoodský herec Goran Višnjić, který ho měl 
ztvárnit, se vyjádřil, že si za tuto roli nevezme 
žádné peníze a bude hrát zdarma.

RADOVAN KARADŽIĆ – vyhýbal se zajetí třináct let. 
Nakonec ho dopadli v autobuse, kde se maskoval 
hustým vousem jako léčitel New Age. 

SLOBODAN MILOŠEVIĆ – srbský prezident, zemřel ve 
své cele na infarkt myokardu. Čekal v ní na verdikt 
o obvinění z genocidy, válečných zločinů a zločinů 
proti lidskosti.

VOJISLAV ŠEŠELJ – byl obviněn z toho, že stojí 
za vraždami Nesrbů a deportací desítek lidí. 
Dobrovolně se vydal soudu a chtěl se jako 
vystudovaný právník hájit sám. Tribunál ho sice 
osvobodil, ale odvolací soud ho odsoudil k deseti 
letům vězení. Protože již seděl ve vyšetřovací 
vazbě více než jedenáct let, zůstal na svobodě. 
Dnes je ultranacionalista Šešelj lídrem Srbské 
radikální strany.

ŽELJKO RAŽNATOVIĆ – přezdívaný Arkan, byl 
kriminálník a velitel srbské polovojenské jednotky. 
Než ho stačili zatknout a soudit, byl na něj 
spáchán atentát před bělehradským hotelem 
Intercontinental.

GORAN HADZIĆ – byl prezidentem Republiky Srbské 
krajiny v Chorvatsku vletech 1992 až 1993. Hraje 
klíčovou roli při obléhání Vukovaru a údajně se 
spikl se Željkem Ražnatovićem při vraždě srbských 
civilistů.

RADISLAV KRSTIĆ – náčelník generálního štábu 
v bosenské válce a brigádní generál odsouzený na 
35 let za spoluúčast na genocidě. Trest vykonával 
ve Velké Británii, kde byl při pomstě těžce zraněn 
třemi muslimskými vězni.

MOMČILO KRAJIŠNIK – spolupracovník Radovana 
Karadžiće odsouzený na dvacet let. Odpykal si dvě 
třetiny trestu a pak byl propuštěn. Ve městě Pale 
ho vítali jako hrdinu.
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ARCHITEKTI 
JUGOSLÁVSKÉ 

VÁLKY

Jako kdyby nestačily dvě světové války. Minulé století přineslo 
mnoho dalších válečných konfliktů po celém světě. Nepoučila se 

ani stará dobrá Evropa, a než se přehouplo tisíciletí, zemřelo dalších 
sto čtyřicet tisíc lidí v sérii etnických konfliktů, válek za nezávislost 

a povstání, které se vedly v bývalé Jugoslávii.

Text: Markéta Foktová — Foto: Shutterstock a Wikimedia Commons
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Socialistická federativní republika Jugoslávie 
bývala počátkem devadesátých let nejrozvi-
nutější zemí na Balkáně. Skládala se ze šesti 
republik: Bosny a Hercegoviny, Chorvatska, 
Makedonie, Černé Hory, Srbska a Slovinska. 
Kromě této šestice měly status samostatných 

provincií v Republice Srbsko ještě dva regiony – Kosovo 
a Vojvodina. Celá Jugoslávie tak byla pestrou směsicí nábo-
ženství a četných etnických skupin. Mísili se zde převážně 
pravoslavní křesťané s katolíky a muslimy. A jak to tak v kaž- 
dém větším uskupení bývá, přijde chvíle, kdy se jednotliví 
menší hráči chtějí osamostatnit. Jak politicky, tak ekono-
micky. Zvláště pak, přijdou-li hospodářská krize a spory 
o rozdělení finančních prostředků. Nacionalistické tendence 
politických vůdců, kteří chtěli narušit jugoslávskou identitu, 
pak na sebe nenechaly dlouho čekat.
Strach a nedůvěra mezi jednotlivými etnickými skupinami 
strmě rostly a země se začala rozpadat. Rozepře přinesly 
řadu válek. Zejména krvavé konflikty v Chorvatsku (1991–
1995) a v Bosně (1992–1995). Vřelo to i ve Slovinsku, ale 
zde boje trvaly pouhých deset dní, a nakonec byly mírově 
urovnány. Posledním ozbrojeným konfliktem na Balkáně 
byla válka v Kosovu (1998–1999). Zajímavé ovšem je, že to 
nebylo přímo náboženství, které by bylo tím nejpádnějším 
důvodem k rozvratu. V zemi tehdy existoval téměř milion 

smíšených manželství a jen v Sarajevu byl smíšený každý 
třetí svazek. Cestu k válkám pečlivě připravovali přede-
vším političtí vůdci, kteří sledovali své politické ambice. 
Za největšího architekta války je považován bývalý srbský 
prezident Slobodan Milošević.

NACIONALISMUS – TO JE TO, OČ TU BĚŽÍ
Na začátku všeho stála ideologie „Velkého Srbska“, za 
kterou stál právě Slobodan Milošević. Chtěl utvořit stát, 
který by zahrnoval nejen samostatné Srbsko, ale také ty 
části Bosny a Chorvatska, kde žily velké srbské menšiny. 
S podporou srbských nacionalistů z Kosova, a především 
s využitím srbské státní televize, začal šířit strach mezi srb-
skými menšinami v Chorvatsku a v Bosně. Stačilo pravidel-
ně vysílat záběry masakrů, které páchali chorvatští fašisté 
na Srbech během druhé světové války. Obava z toho, aby 
se historie neopakovala, byla na světě, a tím i živná půda 
pro válku. 
A jelikož je na každém šprochu pravdy trochu, je možné, že 
obavy byly zčásti oprávněné. Strana Chorvatské demokra-
tické unie vedená Franjo Tudjmanem zvítězila ve volbách 
v roce 1990 s protisrbskou kampaní. To v praxi znamenalo, 
že by se v Chorvatsku ze Srbů stali občané druhé třídy. 
Chorvatsko je totiž ústavně definované jako národní stát 
etnicky spjatý s chorvatským lidem. Když Chorvatsko 

TI, KDO MLADIĆE ZNALI, TVRDÍ, ŽE TO 
BYLA PRÁVĚ ANINA SMRT, KTERÁ STOJÍ 

ZA JEHO JEŠTĚ VĚTŠÍM ZATVRZENÍM 
A STUPŇUJÍCÍM SE NÁSILÍM.

Sarajevo 1996 
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v červnu 1991 vyhlásilo nezávislost, Srbové v tomto regio-
nu i v dalších částech země vyjádřili přání zůstat v Jugoslá-
vii. Jugoslávská armáda se rychle přetransformovala na 
srbskou a Srby podporovala. Za pět měsíců bojů Srbové 
ovládli celou třetinu území Chorvatska, a to bez ohledu na 
to, zda v těchto částech před začátkem války měli srbskou 
většinu, nebo ne.

SREBRENICA – MÍSTO NEJHORŠÍHO EVROPSKÉHO 
MASAKRU OD DRUHÉ SVĚTOVÉ VÁLKY
Pro mnoho lidí je magickým číslem třináctka. V souvis-
losti s tragickými událostmi se ale nějak podezřele často 
vyskytuje jedenáctý den v měsíci. Nejsmutnějším datem 
newyorské historie je bezpochyby 11. září. Pro Srebrenicu 
v Bosně a Hercegovině je to zase 11. červenec 1995, kdy 
jednotky bosenských Srbů pod velením Ratka Mladiće 
dobyly město. Dalších deset dnů pak bylo ve znamení 
systematického vybíjení bosenských muslimů, i když jim 
byla přislíbena evakuace do bezpečí. Jsou to potomci 
bosenských Slovanů, kteří ve středověku pod osmanskou 
vládou přijali islám. Bojeschopné muže od sedmnácti do 
sedmdesáti let Srbové oddělili, naložili je do autobusu 
a odvezli k zastřelení. Poté, co je popravili, vzali buldozery 
a těla natlačili do hromadných hrobů. 
Zprávy naznačují, že někteří z muslimů byli pohřbeni i za-
živa. Vyhaslo více než osm tisíc životů, ulice byly posety 
mrtvolami a půda byla nasáklá krví. Zbylé ženy a dívky byly 
mezitím znásilňovány. Etnické čistky a odstranění Bosňanů 
mělo jasnou motivaci – vytvořit „Velké Srbsko“. Nedosta-
tečně ozbrojené mírové síly OSN neudělaly nic, i když 
kolem nich zuřilo násilí. Bývalý generální tajemník Kofi 
Annan později prohlásil: „Tragédie ve Srebrenici bude na-
vždy strašit v historii OSN.“ Na konci války se Mladić skryl 
a žil v Srbsku pod ochranou své rodiny a přátel v armádě. 
Nakonec ho vypátrali a zatkli v domě jeho bratrance.

VELKÝ OTAZNÍK – CO BY, KDYBY
Za největší monstrum balkánského konfliktu je považován 
právě Ratko Mladić. Psychopat, který si zabíjení a mučení 

doslova užíval. Stál za mimořádně krutým ostřelováním 
Sarajeva i znásilňováním bosňáckých žen jeho jednotkami. 
Nepřátele nevnímal jako lidské bytosti, ale jako kusy masa, 
které je nutné rozstřílet. Jeho krvelačnost se naplno rozvi-
nula ve chvíli, kdy se jeho milovaná dcera Ana, studentka 
medicíny, zastřelila jeho oblíbenou zbraní. Nemohla už dál 
žít se jménem Mladić a s pomyšlením, jakých šíleností se 
dopouští její otec. Ti, kdo Mladiće znali, tvrdí, že to byla 
právě Anina smrt, která stojí za jeho ještě větším zatvrze-
ním a stupňujícím se násilím. Nikdy se s její smrtí nesmířil 
a jeho život se rozdělil na dvě fáze. Před ní a po ní. A právě 
rok po sebevraždě došlo k masakru ve Srebrenici. Těžko 
říct, jestli by k němu došlo, kdyby se nestala tahle událost. 
Minulost už nezměníme, ale můžeme alespoň částečně 
spravedlnosti učinit zadost. Což se také stalo letos v červ-
nu, kdy tribunál v Haagu potvrdil bosenskému řezníkovi, 
jak se Mladićovi přezdívá, doživotní trest.

BOSNA DNES
Hranice mezi válečnými komunitami už téměř čtvrt století 
neexistuje. Pozůstatky konfliktu ale v srdcích a myslích 
obyvatel Bosny žijí dál. Vzpomínky neumírají. Naopak tu 
vytvořily klikatou čáru nakreslenou krví. Etno-nacionalistic-
ké trhliny jsou cítit na každém kroku. Starobylý Mostar je 
jedním příkladem za všechny. Fungují tu dva samostatné 
hasičské sbory. Jeden, který je složen převážně z musli-
mů, hasí požáry na východní straně města, zatímco druhý 
zaměstnává chorvatské katolíky a kontroluje oheň v západ-
ní části. Na stejném principu tu fungují dvě elektrárenské 
společnosti, firmy na sběr odpadu, nemocnice i autobu-
sová nádraží. Výjimku netvoří ani noční kluby či fotbalové 
týmy. Rozdělení je bohužel patrné i mezi mladými lidmi, 
kteří válku nikdy nepoznali. Jak to udělat, když máte jednu 
školu, ale nechcete děti mísit? Jednoduše. Muslimští 
studenti chodí od 7.30 hodin a chorvatští od 14.00 hodin. 
Takový je společenský obrázek dnešní Bosny. ◾

Generál Mladić během procesu

OBŽALOVANÉ OSOBY NA MEZINÁRODNÍM 
TRESTNÍM TRIBUNÁLU PRO BÝVALOU 
JUGOSLÁVII (ICTY)
— celkem 161 osob
— z toho 94 Srbů, 29 Chorvatů, 9 Albánců, 9 Bosňanů, 

2 Makedonci a 2 Černohorci
— ostatní jsou neznámého etnického původu nebo bylo 

jejich obvinění staženo 
— nezůstávají na svobodě žádní obžalovaní
— Biljana Plavšić, bývalá prezidentka bosenské Republiky 

Srbské, je jedinou obžalovanou a odsouzenou ženou

Války
Každý čtvrtek 20.00–22.00
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CO NÁM  
ZBYLO PO 
NEANDER- 
TÁLCÍCH?

Moderní lidé se v Evropě objevili nejméně před 45 000 lety, 
a neandertálci z ní zmizeli asi před 40 000 lety. Překryv zhruba 

5000 let byl však dost velký na to, aby se tyto rozličné druhy 
člověka mohly potkat, a dokonce se vzájemně mísily.

Text: Topi Pigula — Foto: Shutterstock
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Jeden z nejprestižnějších 
odborných časopisů, Na-
ture Ecology & Evolution, 
uveřejnil studii dvanácti 
autorů, kteří analyzovali 
genom z lebky 45 000 let 

staré ženy, která žila v lokalitě Zlatý 
kůň v České republice. Její genom 
nese zhruba tříprocentní stopu 
neandertálských předků, podobně 
jako u jiných horopaleolitických lovců 
a sběračů. Avšak délky neandertál-
ských segmentů jsou delší než ty, které 
byly pozorovány v aktuálně nejstar-
ším moderním lidském genomu asi 
45 000 let starého Ust'-Ishimova jedin-
ce ze Sibiře, což naznačuje, že jedinec 
ze Zlatého koně je jedním z prvních 
euroasijských obyvatel po expanzi 
z Afriky. Rozbor tohoto ženského 
genomu je tedy zajímavý jednak tím, 
že se vůbec zachoval, a navíc délka 
„neandertálských“ částí genomu jasně 
dokládá, že muselo docházet k úspěš-
nému sexuálnímu styku s dalším vývo-
jovým článkem člověka. Neandertálec 
(Homo neanderthalensis) není přímým 
předchůdcem člověka, ale samostatná 
vývojová větev. Máme sice společného 
předka, ale nevycházíme jeden z dru-
hého. Lebka z Česka se tak stala nejen 

nejstarší analyzovanou DNA našeho 
druhu, ale i nejstarším důkazem o tom, 
že neandertálci a současní lidé mohli 
počít potomka.

ZDĚDILI JSME TLOUSTNUTÍ
Po svých neandertálských bratrancích 
jsme podědili schopnost vytvářet si 
zásoby tuku, z čehož plyne náš sklon 
k obezitě. To se hodilo k životu v drs-
ných podmínkách Evropy v době před 
60 000 lety. Kromě toho jsme po nich 
zdědili i světlou pleť a rovné vlasy. Od 
neandertálců jsme toho vlastně zdědi-
li docela málo – odhaduje se, že každý 
člověk má 1,9–2,1 % neandertálských 
genů. Shodou okolností se to týká 
oblastí genomů, které jsou důležité 
pro barvu vlasů a biologii kůže. Kromě 
světlé pleti, díky níž mohli neander-
tálci na rozdíl od našich společných 
afrických předků absorbovat více 
slunečního světla během kratších 
dní, jsme díky nim dostali do výbavy 
i rovnější a silnější vlasy. Ty pro změnu 
lépe chránily před mrazem.
Pokud nám jejich genetické adaptace 
pomohly přežít, proč ale sami nean-
dertálci vymřeli? Vědci se domnívají, 
že za to může především nástup 
prudce se zhoršujícího klimatu, které 

změnilo jejich loviště v permanentně 
zmrzlou pustinu. Populace neander-
tálců se snížila na méně než dvacet 
tisíc jedinců, čímž se tento druh 
dostal nebezpečně blízko vymření. 
Vědci se domnívají, že neandertálci 
nejspíš žili velmi rozptýleni v malých 
skupinách. Tím se vystavovali riziku, 
že i malé přírodní události je mohou 
silně zasáhnout. 

KATASTROFA ZNAMENALA KONEC
Katastrofa, která nejspíš osud ne-
andertálců zpečetila, nastala před 
39 000 lety. Šlo o erupci největšího 
evropského supervulkánu Campi 
Flegrei. Tak se dnes nazývá vulkanická 
kaldera o průměru třináct kilometrů, 
nacházející se západně od Neapole 
nad Neapolským zálivem a jen třináct 
kilometrů od Vesuvu. Popel z této 
erupce, která byla nejsilnější za po-
sledních 200 000 let, našli badatelé 
na ohromné ploše od Ruska po Libyi. 
Například v Rumunsku byla vrstva 
popela ve vzdálenosti 1100 kilometrů 
od italské sopky ještě 110 centimetrů 
silná. Odhaduje se, že popel pokryl do 
výše alespoň půl centimetru celkem 
čtyři miliony kilometrů čtverečních 
v rozsáhlých oblastech Evropy, Asie 

PO SVÝCH NEANDERTÁLSKÝCH BRATRANCÍCH 
JSME PODĚDILI SCHOPNOST VYTVÁŘET SI 

ZÁSOBY TUKU, Z ČEHOŽ PLYNE NÁŠ  
SKLON K OBEZITĚ.

Rekonstrukce podoby neandertálců
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a Afriky. Campi Flegrei je i dnes 
největší sopkou Evropy – a probouzí 
se znovu k životu. Na hladinu obří 
kaldery probublává přehřáté sopečné 
bahno o teplotě 300 stupňů a země 
kolem se za posledních 30 let zvedla 
o více než dva metry. Campi Flegrei 
je jedním z 23 světových supervulká-
nů, jejichž případná erupce by mohla 
lidstvo tragicky zasáhnout.
Sopečný popel obsahuje vysokou 
hladinu fluoru, který je pro rostliny 
smrtelně jedovatý. Trvalo nejméně 
100 let, než se ekosystém postiže-
ných oblastí zotavil. Následky nesli jak 
neandertálci, tak moderní lidé. Jenže 
těch bylo mnohem víc – počet se 
odhaduje na přibližně 100 000 – a žili 
na větším území. Poslední neandertál-
ci pak přežívali na Gibraltarské skále 
ještě dalších 15 000 let po katastrofě, 
aniž by si byli vědomi toho, že jsou 
posledními svého druhu. Jejich počet 
stále klesal, až zcela vymřeli.

BYLI NEANDERTÁLCI KANIBALOVÉ?
V belgickém jeskynním komplexu 
Goyet se už několik let nacházejí 
fascinující důkazy o životě člověka 
neandertálského před 40 000 lety. 
Během výzkumů v roce 2016 se tam 

našla řada důkazů o tom, že lidé žijící 
v těchto jeskyních se živili lidským 
masem. Důkazy o jejich kanibalismu 
jsou jednoznačné: kosti z novoroze-
něte, dítěte a čtyř dospělých, které 
ukazují, že z nich někdo násilně 
odebral morek. Tyto nálezy pocházejí 
z doby, kdy už neandertálci začali ze 
Země pomalu mizet, byli nahrazováni 
moderními lidmi typu Homo sapiens – 
s nimiž se občas křížili. Výzkum vede-
ný Helene Roudigerovou, špičkovou 
antropoložkou z California State Uni-
versity Northridge, prokázal, že kosti 
nesou stopy řezání velmi jemnými 
nástroji – neandertálci jimi odstraňo-
vali od kosti maso. Jinak neandertálci 
s lidskými mrtvými zacházeli stejně 
jako se zvířaty; dětské kosti lámali 
stejně jako koňské nebo sobí – získá-
vali z nich tak morek, který je skvělým 
zdrojem živin. Z některých lidských 
kostí dokonce neandertálci vyráběli 
nástroje – ostřili je pomocí pazourku. 
Jinak se smyslu kanibalismu u nean-
dertálců vědci jen dohadují, dokonce 
ani netuší, o jakou formu kanibalismu 
šlo. Vědci totiž rozlišují dva strukturál-
ně odlišné druhy kanibalismu. Endo-
kanibalismus je pojídání členů jedné 
skupiny, nejčastěji jde o konzumaci 

prvých členů rodiny nebo přátel – vět-
šinou jako důkaz úcty k nim. Exokani-
balismus je konzumace členů jiných 
kmenů. Objevuje se v Evropě už 
u Keltů, kteří podle Tacita jedli mozky 
svých nepřátel.

NEANDERTÁLCI V ČECHÁCH 
A NA MORAVĚ
Přímých pozůstatků neandertálců 
máme v českých zemích jen málo, 
zato nepřímých ve formě jejich 
nástrojů je dostatek. Možná tu kdysi 
těla neandertálců byla, ale protože se 
v našich vápencových jeskyních za-
čalo těžit ještě před vznikem moderní 
archeologie, přišli jsme o ně.
Nejslavnější nález neandertálců po-
chází z jeskyně Šipka u Štramberku, 
kde byla nalezena část čelisti neander-
tálského dítěte. Mnohem větší štěstí 
měli na Slovensku – výlitek mozkov-
ny neandertálce z Gánovců patří ke 
světově proslulým. Nejstarším nálezem 
člověka jsou kosti člověka pekingské-
ho z Pekingu. Před 500 000 roky tam 
žili naši prapředkové, kteří se již tehdy 
prokazatelně živili také lidským ma-
sem. Kanibalismus je tak s lidmi spojen 
od jejich úplného počátku. ◾

NEJSLAVNĚJŠÍ NÁLEZ POZŮSTATKŮ 
NEANDERTÁLCE POCHÁZÍ Z JESKYNĚ ŠIPKA  

U ŠTRAMBERKU. ZDE BYLA OBJEVENA 
ČÁST ČELISTI DÍTĚTE. 

Lebka neandertálce s výraznými nadočnicovými oblouky

Odkaz Neandertálců
26. 10. ve 20.00 
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Dopřejte si konečně klidný spánek
díky Slunečné řadě přírodních
doplňků stravy

www.iprima.cz/klidnyspanek

Výrobce přírodních doplňků stravy www.deepcbd.cz – se nechal inspirovat

seriálem Slunečná – a připravil pro vás úplně novou letní řadu produktů, které řeší

několik častých problémů, které trápí mnohé z nás – spánek, poruchy soustředění

a celková únava těla!

* V rámci výzkumu spokojenosti zákazníků bylo telefonicky dotazováno více než 500 zákazníků.

Všechny produkty Deep jsou na čistě přírodní bázi, certifikované, veganské,

vhodné pro děti od 3 let, nejsou návykové a neobsahují žádné chemické léky.

V období leden – červenec 2021 uvedlo více než 92 procent dotazovaných

zákazníků* produktu Deep Sleep, že jim už po několika dnech užívání

prokazatelně zlepšil spánek a snížil celkovou únavu těla.

Řada Deep Sleep je určená lidem, kteří řeší problémy

se spánkem. Nejčastěji ji využívají lidé s chronickou

spánkovou poruchou nebo lidé, kterým dělá problém

usnout a mít nepřerušovaný a kvalitní spánek. V rámci

Slunečné řady můžeme ochutnat příchutě jako

Zmrzlinová, Zelené jablko či Ananas.

Řada Deep Focus je připravena pro maximální

koncentraci, před sportovním výkonem nebo

při náročné práci. Využívá se i při problémech

se soustředěním, ADHD nebo epilepsii.

Vyzkoušejte třeba Slunečnou příchuť Jahoda

nebo Malinu.

Řada Deep Chill je dávkovaním uzpůsobena tomu,

aby navodila uklidnění mysli i těla po náročném dnu,

popřípadě během dnes. Využívá se i v případě, kdy

potřebuje zklidnit po náročném sportovním výkonu.

Řada S L E E P

Řada F O C U S

Řada C H I L L

Objednat zde
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se soustředěním, ADHD nebo epilepsii.

Vyzkoušejte třeba Slunečnou příchuť Jahoda

nebo Malinu.

Řada Deep Chill je dávkovaním uzpůsobena tomu,

aby navodila uklidnění mysli i těla po náročném dnu,

popřípadě během dnes. Využívá se i v případě, kdy

potřebuje zklidnit po náročném sportovním výkonu.

Řada S L E E P

Řada F O C U S

Řada C H I L L

Objednat zde



5252 PLANETA



www.prima-zoom.cz 5353www.prima-zoom.cz

Jak kdysi platili vltavští voraři své daně? Koho odnesla 
povodeň až do Drážďan? A co všechno skrývají kalné vody Vltavy? 

Jedna z nejdůležitějších českých řek nám vydává část svých tajemství.

Text a foto: Michael Fokt 

VLTAVA
ŘEKA, KTERÁ ŽIVOTY 

DÁVÁ I BERE 

ZOOM TRAVEL
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LETOS V DUBNU VYTÁHL HLEDAČ 
PODVODNÍCH POKLADŮ MAGNETEM 

POBLÍŽ ŽOFÍNA Z VODY ROVNOU 
MINOMETNÝ GRANÁT. 

Voraři se blíží k Výtoni v Praze (asi 1927–1928).Vltava přináší chvíle radosti a relaxace.

Nádherný zlatavě mod-
rý náhrdelník s devíti 
blyštivými safíry, který 
obepíná pořádný 
kus české kotliny, na 
sedm? Ano, kova-

ní křížovkáři už vědí – Vltava! Těmi 
modrými drahokamy jsou přehradní 
nádrže vltavské kaskády, které samy 
o sobě představují sbírku rekordů nav-
lečených na jediné řece. Patří mezi ně 
ta nejobjemnější v Čechách s maxi-
málním objemem vody 720 milionů 
kubíků, kterou hlídá malebný hrad 
Orlík, i nejrozlehlejší Lipno s rozlohou 
téměř jako desetina Prahy.
Když se řekne Lipno, třesou se pádla 
všem kanoistům i kajakářům světa. 
Právě mezi lipenskou přehradou 
a vyrovnávací nádrží Lipno II totiž 
hučí a bublá jeden z nejtěžších úseků 
závodní divoké vody na světě. Stačí 
jen zvýšit průtok z Lipna na deseti-
násobek normálu a Čertovy proudy 

s radostí ukážou, co ve skutečnosti 
dovedou. Vltava je s délkou čtyř set 
třiceti kilometrů naší nejdelší řekou, 
a kdyby se páni zeměpisci při vymýš-
lení jmen drželi zavedených zvyk-
lostí, řadila by se spolu s Dunajem 
či Volhou mezi evropské veletoky. 
Při soutoku s Labem u Mělníka totiž 
přispívá do výsledné řeky větším 
objemem vody a je také od pramene 
k soutoku delší, takže by se celý tok 
až do Hamburku měl správně jmeno-
vat Vltava.
Řeka, jejíž vodou je křtěný každý Pra-
žák, v sobě skrývá mnohem víc, než 
se na první pohled zdá, a nikde jinde 
to není patrnější než právě v našem 
hlavním městě. Profesionální potápěči 
pod její kalnou vodou objevili třeba 
základy Juditina mostu, který Vltavu 
přetínal ještě před tím Karlovým, a v 
prakticky nulové viditelnosti to od 
nich byl dost obdivuhodný výkon. Za 
dřevních dob bez mobilního signálu 

vytahovali z vody třeba celé telefonní 
budky a dnes už ani nepočítají ukra-
dená jízdní kola nebo nákupní vozíky 
ze supermarketů, které z bahnitého 
dna vyzvednou.
Občas je však říční bahno skuteč-
ně nebezpečné. Není výjimkou, že 
se v něm najdou zbraně zahozené 
do vody po trestných činech. Letos 
v dubnu vytáhl hledač podvodních 
pokladů magnetem poblíž Žofína 
z vody rovnou minometný granát, 
kvůli kterému policie uzavřela celé 
Masarykovo nábřeží. O dva roky 
dříve našla dvojice mužů u Podol-
ského nábřeží předmět, ze kterého 
se vyklubal ostrý ruční granát, vzor 
21. Podle potápěčů se pod hladinu 
Vltavy paradoxně potápí lépe v zimě 
než v létě. Ve studené vodě se totiž 
občas viditelnost prodlouží na celé 
dva metry.
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Povodeň v pražské zoologické zahradě 

ZOOM TRAVEL

ZAŠLÁ SLÁVA VORAŘŮ
Než vyrostla vltavská kaskáda, mělo 
vorařské řemeslo sice drsné, ale také 
zlaté dno. Tou nejcennější komoditou 
přitom byly vory samotné. V jižních 
Čechách je voraři svazovali z vytěže-
ného dřeva, které pak v Praze nebo 
i dále v Německu prodávali. Z Vyššího 
Brodu do Prahy to nejlepší z vorař-
ských part zvládly za pouhých šest 
dní plavby. Když však voraři prodali 
plavidlo, na kterém po řece sami při-
pluli, museli zpátky na horní tok hezky 
pěšky – nebo v lepším případě na 
kole, které si na voru přivezli s sebou. 
Sto jarních kilometrů pro ně přitom 
musela být úplná brnkačka, protože 
nezřídka zvládli za jedinou sezonu 
udělat i několik desítek rázů – tedy 
plaveb po řece i s návratem.
V Praze nedaleko smíchovského 
železničního mostu stojí zvláštní 
pomenší domek. Krčí se uprostřed 

dolíku hlubokého asi tři metry, takže 
je z něj při procházce podél Vltavy 
vidět jen horní patro se střechou. 
Proč ho stavaři takhle složitě zahra-
bávali do země? Odpověď je jed-
noduchá – neschovávali ho vůbec. 
Bývalá podskalská celnice na Výtoni 
totiž stojí na původní úrovni výšky 
vltavských nábřeží a jejich dnešní 
zvýšená podoba je ve skutečnosti prv-
ním z pokusů udržet na uzdě každo-
roční záplavy v metropoli. Pražané je 
postavili v devatenáctém století, kdy 
už celnice na svém místě dávno stála. 
Dnes je spolu s jedním původním 
podskalským kostelem jedinou dosud 
stojící připomínkou zašlé vorařské 
slávy.
Znáte to – jedete na vodu a ze všeho 
nejdřív sháníte vodotěsný barel nebo 
vak, aby se vám nepromáčely peníze 
a další cennosti. Tak tuhle starost 
mohli voraři hezky pustit z hlavy. 

Daň z prodaného dřeva totiž neplatili 
hotově, ale rovnou odevzdáním části 
dřeva z voru. Tehdejší berní úředníci 
z něj pro státní účely vytnuli každou 
dvanáctou kládu. Právě odtud po-
chází název Výtoň, kterým se dodnes 
honosí křižovatka kousek od celnice. 
Jen tak mimochodem – odvod daně 
ve dřevě po přepočítání odpovídal 
osmi procentům zisku vorařů. Kéž by 
se z tehdejších počtů poučilo i dnešní 
ministerstvo financí.

ŽIVEL BĚSNÍ
Není divu, že se vodohospodáři více 
než před stoletím pokusili tekutou 
tepnu Prahy trochu zkrotit. Do té 
doby bývaly záplavy pro Pražany 
každoročním chlebem, do kterého se 
leckdy museli zakousnout i dvakrát za 
sezonu. A to se jim jistě dost zajídalo. 
Kromě spousty práce, nepořádku 
a obrovských škod to znamenalo 
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i epidemie nakažlivých nemocí, které 
jdou s nečistotou ruku v ruce.
Když už tedy v té době Pražané 
nemohli tekutý živel odkázat do 
patřičných mezí, potřebovali aspoň 
zhruba odhadnout, co jim chystá. 
A právě k tomu jim sloužil Bradáč. 
Respektive jeho kamenná hlava, podle 
které odhadovali výšku hladiny vody. 
Původně na Vltavu shlížel z pilíře Judi-
tina mostu, dnes trůní ve stejné výšce 
v nábřežní zdi pod Křižovnickým ná-
městím. A nedá se říct, že by si vody 

neužil. Za čtyři stovky let, po které na 
Vltavu dohlíží, se celý ponořil nejmé-
ně patnáctkrát. Na své asi nejstrašněj-
ší zážitky si však musel počkat až do 
nového tisíciletí. Píše se srpen roku 
2002 a povodeň nesmlouvavě stoupá 
až k hranici pětisetleté vody. Mezi 
pražskou Zbraslaví a Radotínem se 
rozlévá jedno kalné jezero plné trosek, 
pod vodou je skoro desetina rozlohy 
Prahy a ze svých domovů muselo  
utéct přes padesát tisíc jejích obyva-
tel. Ti, kteří to stihli, ještě mašírovali 

po svých nebo v autech. Zbytek od-
vážely hasičské čluny z toho, co třeba 
v Karlíně připomínalo spíš hodně 
zakalené Benátky. Pod vodou se ocitlo 
devatenáct stanic pražského metra 
a dalších osm nefungovalo z různých 
důvodů také. Jen oprava podzemní 
dráhy vyšla hlavní město na sedm 
miliard korun. Přesto existovalo jedno 
místo, kde nejen lidé pocítili běsnění 
živlu ještě víc. Pražská zoo nebyla 
začleněna do protipovodňového 
plánu, a celá její spodní polovina tak 

Lanovka v pražské zoo během povodní v roce 2002

PÍŠE SE SRPEN ROKU 2002 
A POVODEŇ NESMLOUVAVĚ STOUPÁ AŽ 

K HRANICI PĚTISETLETÉ VODY. MEZI PRAŽSKOU 
ZBRASLAVÍ A RADOTÍNEM SE ROZLÉVÁ JEDNO 

KALNÉ JEZERO PLNÉ TROSEK... 
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posloužila jako nedobrovolná zadr-
žovací vodní nádrž. Pouhých pár dní 
stačilo na to, aby se se smrtí potkali 
gorilí samec Pong, hrošice Lentilka 
a dalších více než sto třicet živočichů. 
Sloního samce Kadíru museli ošet-
řovatelé utratit ve chvíli, kdy už mu 
voda začala brát pevnou půdu pod 
nohama. Hrozilo, že se buď utopí, 
nebo se někde dál po proudu nějak 
dostane na břeh. Těžko říct, co by 
byla v případě dospělého, vystreso-
vaného, a ne zrovna mírumilovného 

sloního samce větší pohroma. Své 
strastiplné vodní pouti naopak neunikl 
lachtaní samec Gaston. Povodeň ho 
nemilosrdně spláchla a záchranáři 
ho vylovili až v Labi v německých 
Drážďanech. Jistě se museli hodně 
divit, když podle údajů z čipu zjistili, 
kolik kilometrů v rozběsněné řece 
uplaval. Vysílený lachtan však bohužel 
uhynul vyčerpáním při převozu do své 
domovské zoo. ◾

TEKUTÁ DOPRAVNÍ TEPNA
 Vltava kromě všeho jiného funguje 

i jako páteřní tepna české vodní 
dopravy:

— V České republice máme celkem 
355 kilometrů plavebních cest, z nichž 
324 km tvoří právě vltavská a na ni 
navazující labská trasa. Zbytek doplňuje 
řeka Morava po soutok s Bečvou, Baťův 
kanál a malý úsek Odry.

— Lodě po Vltavě pluly možná už 
v 7. století, tehdy přepravovaly 
hlavně sůl. Za vlády Karla IV. lidé začali 
upravovat tok Vltavy kvůli splavnění 
a od 19. století vzniklo na Vltavě a Labi 
celkem 34 zdymadel.

— V Praze funguje sedm přívozů 
přes Vltavu, dva celoročně a zbylé 
v letní sezoně. Platí na ně jízdenky pro 
pražskou MHD. Příležitostně se však 
na vodách Vltavy objevují nejrůznější 
lodní rarity, včetně dračích lodí 
s dvaceti veslaři.

— Zajímavosti o vltavské a labské vodní 
cestě nabízí webová aplikace s názvem 
Technické památky Labsko-vltavské 
vodní cesty z dílny ČVUT.

Některá zvířata povodeň v zoo bohužel nepřežila. 

Vltava: Zlatá řeka
8. 10. ve 20.00 
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JAK SE ZAPOJIT DO PROJEKTU KRAJINA CZESKO? 
1. Spolupráce na sociálních sítích: Označováním fotografií 

z cest v ČR (Instagram, Facebook) ve stories.
2. Zakomponování fotografií do pořadu: Cca 3000 fotek 

s označením autora se promítne přímo do televizního 
pořadu Krajina CZesko. Každý tak dostane možnost 
prezentovat svůj profil na sociálních sítích.

3. Každý se může stát cestovatelem pořadu: Stát se 
hercem na jeden den, vyzkoušet si na vlastní kůži 
spolupráci se štábem, navštívit zajímavá místa nebo 
se proletět horkovzdušným balonem? Všechno je 
možné. Stačí napsat na e-mail: foto@krajinaczesko.cz 
krátkou zprávu: Mám zájem o spolupráci. Po vyplnění 
dotazníku, který vám následně dorazí, se můžete těšit 
na společné zážitky!

4. Výstava: Ty nejkrásnější fotografie se dočkají výstavy 
v Praze, a obdivovat je tak bude moci široká veřejnost.

5. Soutěže: Na Instagramu @krajinaczesko budou probíhat 
soutěže o zajímavé a hodnotné ceny.
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Prostřednictvím Prima ZOOM objevíte zajímavé kouty České republiky 
a díky seriálu se můžete připojit k nejen cestovatelské komunitě. 

Nenechte si ujít nově vznikající pořad Krajina CZesko, který nabídne 
divákům vizuálně nádherná místa z nejrůznějších koutů České republiky. 

Text: Filip Budák — Foto: Krajina CZesko

KRAJINA 
CZESKO NENÍ 

JEN TELEVIZNÍ 
SERIÁL

ZOOM TRAVEL
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V každém dílu se ocit-
nete na nejznámějších 
hradech, zámcích, ale 
také na rozhlednách 
či vyhlídkách. Zatou-
láme se s kamerou 

i do lesů a k méně známým, ukrytým 
vodopádům. Unikátním dokumen-
tárním projektem se Krajina CZesko 
stává díky propojení sociálních sítí, 
a to pomocí animačních karet, které 
pořad obohatí o nejlepší fotografie 
z Instagramu a Facebooku. Právě tyto 
fotografie jsou inspirací pro výběr 
lokací. Diváky pořadem provází parta 
čtyř nadšených cestovatelů a fotogra-
fů vybraných ze sociálních sítí. Cesto-
vatelem se tak může stát kdokoli, kdo 
má kladný vztah k přírodě, cestování, 
fotografování nebo zážitkům. Každý 
díl se přitom stane průvodcem plným 
inspirace, legrace a dechberoucích 
snímků. O dynamičnosti pořadu 
svědčí počet navštívených míst. 
Během jednoho 40minutového dílu 
jich navštívíme okolo dvaceti. Čtrnáct 
samosprávných krajů, velmi bohatých 
na krásná místa a památky, je nevy-
čerpatelným zdrojem. Divák zhlédne 

každé místo z nejzajímavějších úhlů, 
vše natočené ve full HD a 4K kvalitě, 
včetně unikátních záběrů prostřednic-
tvím dronu. Velký důraz je kladen na 
správné chování k přírodě a její ochra-
nu. Cílem projektu je tak vytvoření 
komunity, která bude mít k přírodě 
respekt a úctu.

UNIKÁTNÍ PROPOJENÍ
Ve světě existuje mnoho podob pořa-
dů o cestování. My jsme se rozhodli 
připravit svou verzi – dynamickou, 
plnou hravých nástrojů, a navíc se 
sociálním a edukativním obsahem. Na 
pořadu spolupracují desítky projektů 
spojených s cestováním nebo se sku-
pinami, které jsou přírodě prospěšné. 
Níže některé z nich představujeme 
a každý takový projekt se stává sou-
částí seriálu. Těšit se rovněž můžete 
na nejzajímavější informace, statistic-
ké perličky, ale i vyvracení zažitých 
pověr a mýtů.

KOMUNITA 10 MILIONŮ
Na internetu existuje neuvěřitelné 
množství videí a fotografií plných 
pohybu, tance, hudby, přírody 

a optimismu. Díky společnému zájmu 
v tomto projektu vzniká komunita. 
Vizuálně nádherná místa, kreativita, 
optimismus a chuť cestovat pojí širo-
ké spektrum lidí, se kterými v projektu 
vznikne aktivní spolupráce. Projekt 
Krajina CZesko spojuje velké množ-
ství skupin a komunit na sociálních 
sítích, které mnozí z vás jistě dobře 
znají: Kudy z nudy, Spolucestování, 
Kam na výlet, Ukliďme Česko, Sázíme 
budoucnost, Strom roku a mnohé 
další. Součet domluvených spolupra-
cujících skupin skýtá přes 10 milionů 
sledujících. Součástí projektu jsou 
milovníci cestování po České repub-
lice, fotografové-krajináři, kreativní 
lidé nebo ti, které pojí různé aktivity. 
Součástí pořadu se tak může stát 
opravdu kdokoli. Zájem o cestování 
v tuzemsku stoupá i díky nelehké 
době, kterou celosvětově zažíváme, 
a kdy je obzvlášť důležitý pocit po-
třebnosti a možnost stát se součástí 
něčeho pozitivního.

PLANETA
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S KÝM KRAJINA CZESKO 
SPOLUPRACUJE? 
Jak je důležitá zeleň, recyklace nebo 
podpora regionálních potravin? 
Chceme dostat do povědomí projek-
ty s tímto zaměřením co největšímu 
počtu lidí, a to pozitivním způsobem. 
Takových spoluprací vzniklo v průbě-
hu tvorby pořadu opravdu mnoho – 
podívejme se na některé z nich.

1. Ukliďme Česko
Projekt Krajina CZesko spojil síly se 
spolkem Ukliďme Česko, organizují-
cím stejnojmennou dobrovolnickou 
akci, zaměřenou na úklid černých 
skládek i drobnějšího nepořádku. Ten 
se v poslední době nejvíce vyskytuje 
právě na turisticky frekventovaných 
místech. Zakladatelé spolku Ukliďme 
Česko obohatí každý díl o eko-tip, 
jak se chovat na cestách odpovědně 
nebo jak pomoci přírodě konkrétním 
způsobem. Dalším výsledkem spolu-
práce bude úklidová KPZka („krabič-
ka poslední záchrany“) neboli malá 
papírová krabička, kterou si může 
každý cestovatel a výletník přibalit do 
batůžku. Pokud narazí na své cestě na 

nepořádek, který se rozhodne uklidit, 
jednoduše vytáhne z KPZky ochran-
nou rukavici a pytel na odpadky. Do 
některých míst se uklízecí čety zkrát-
ka nedostanou. Každý, kdo pak tuto 
krabičku použije, se stane hrdinou 
přírody, a to doslova.

2. Sázíme budoucnost
Cílem iniciativy je vysadit 10 milionů 
stromů. Instituce chce propojovat 
všechny, kdo v republice sázejí 
stromy, ať už jsou to obce a města, 
spolky, státní instituce, firmy, školy, 
zemědělci nebo vlastníci pozemků, 
dobrovolníci i dárci. Jedině společ-
ně totiž lze dosáhnout cíle vysazení 
10 milionů stromů mimo les během 
následujících pěti let. Je důležité 
zchladit česká města a podpořit 
odolnost české krajiny vůči dopadům 
klimatických změn. V pořadu Kraji-
na CZesko dostanete podnětné tipy 
na výlety, kam se vydat za stromy 
s těmi nejsilnějšími příběhy, které jsou 
pečlivě vybírány v anketě Strom roku. 
Naším společným mottem je: „Pokud 
se do toho pustíme společně, nemů-
žeme selhat!“

3. Lemniskáta – chráněné dílny
Lemniskáta je nestátní neziskovou 
organizací, která provozuje chráně-
né pracoviště pro lidi s mentálním, 
fyzickým či psychickým postižením. 
Je velmi důležité je začlenit – i oni 
se chtějí cítit užiteční a být součástí 
společnosti. Chráněnci pro pořad ma-
lují na putovní kamínky loga pořadu 
a drobné ornamenty. Ve spolupráci 
s FB skupinou Putovní kamínky pak 
zanecháme na každém natočeném 
místě jeden kamínek s unikátním 
číselným kódem. Po celé ČR bude 
k nalezení přes 600 kamínků s logem. 
Barvy na kamíncích samozřejmě 
nezatěžují přírodu. Kamínek pořadu 
se tak stane sběratelským kouskem. 
Ten, kdo tento kamínek najde, může 
soutěžit na instagramovém profilu 
o hodnotné ceny, a podpořit tak klien-
ty z dílen Lemniskáta.

Pokud znáte takový projekt, který si 
zaslouží větší pozornost a šíření, dejte 
o něm prosím vědět na e-mail:  
info@krajinaczesko.cz. ◾

Krajina CZesko 
nový český seriál na podzim  

na Prima ZOOM
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JAKÝ DALEKOHLED ZVOLIT? 
 Parametry triedru najdeme vyznačeny na těle 

dalekohledu ve formátu např. 8 × 50, kde první číslo 
znamená zvětšení, druhé průměr objektivu. Ideální 
zvětšení pro začínající pozorovatele je 8–10násobné, 
vhodný průměr objektivu je od 30 do 40 mm. Tento 
dalekohled je dostatečně lehký k tomu, abyste jej 
dokázali udržet v ruce. Čím větší dalekohled a čím větší 
zvětšení použijete, tím více se vám bude obraz v zorném 
poli klepat. Pro dalekohledy se zvětšením větším než 
desetinásobným a s průměrem objektivu nad 50 mm 
budete již potřebovat stativ. Pro upevnění triedrů 
existují speciální přípravky, které snadno naleznete 
ve specializovaných obchodech.

Mapka na obrázku ukazuje oblohu tak, jak 
ji uvidíte na počátku září kolem 22. hodiny, 
počátkem října kolem 20. hodiny a začátkem 
listopadu kolem 18. hodiny večerní. 
(Zdroj Stellarium)
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Krása noční oblohy odnepaměti přitahovala pohledy všech 
generací lidstva. Třpytivé hvězdy, zdánlivě neměnné v čase, i tajemná 

světla putující po nočním nebi – tak netečná k dění na Zemi. To vše nutilo 
člověka k tomu, aby se jich snažil dotknout a odhalit jejich tajemství. 

Jaké je tajemství podzimní oblohy? Jak ji umět pozorovat a odhalit ho?

Text: Jakub Rozehnal, Planetárium Praha

ZOOM TRAVEL

PODZIMNÍ 
NEBESKÉ 
DIVADLO

Za ideálních podmínek, 
stranou civilizačních 
výdobytků v podobě 
městského osvětlení, 
bychom dnes na noční 
obloze mohli spatřit 

v jednom okamžiku až 3000 hvězd. 
To platí ovšem jen pro ty nejodlehlej-
ší oblasti, jaké se v Evropě vyskytují 
v hornatých krajinách s nízkou husto-
tou osídlení. Ve velkém městě dosa-
huje počet hvězd viditelných pouhým 
okem jen jedné setiny tohoto počtu! 
První zásada pozorování hvězdné 
oblohy je tedy nasnadě – najít si místo 
mimo město. Ideální místo k pozo-
rování mají velká města na severním 
obzoru. Důležitý je totiž tmavý jih, nad 
kterým jsou u nás hvězdy nejvýše, 
a tedy nejlépe a nejdéle pozorovatel-
né. Místo k pozorování je vhodné si 
vytipovat ještě za světla – krom výše 
uvedeného je nutnou podmínkou 
co nejvolnější výhled na východní, 
západní, a zejména jižní obzor. 

KOMPAS DO RUKY!
Na počátku pozorování se musíme 
umět zorientovat mezi hvězdami. Ješ-
tě za světla si pomocí kompasu nebo 

jiným způsobem určete světové stra-
ny. Hned po západu slunce se snažte 
na obloze najít ty nejjasnější hvězdy. 
Zpočátku jich bude jen pár a podle 
mapy (nejlépe podle otočné mapy 
hvězdné oblohy) je snadno identifiku-
jete. Zapamatujte si jejich vzájemnou 
polohu a po setmění přidávejte do 
obrazců další hvězdy, které vytvářejí 
souhvězdí. Kromě otočné mapky nám 
může být užitečným průvodcem ap-
likace v chytrém mobilním telefonu, 
která ukáže popis souhvězdí, na něž 
mobil na obloze namíříte (např. Sky 
Map).

CO ZŮSTÁVÁ OKU SKRYTO
To nejzajímavější, co se na obloze 
nachází, pouhým okem neuvidíte. Bu-
dete potřebovat dalekohled. Pro první 
pozorování to nemusí být astrono-
mický dalekohled – naopak doporu-
čujeme použít binokulární dalekohled 
(triedr), jaký se používá pro pozemská 
pozorování. Nejlepším kandidátem 
pro začátečnické pozorování je 
Měsíc, na jehož povrchu lze tried-
rem spatřit četné krátery a pohoří. 
Posléze můžeme začít hledat planety, 
na kterých lze i malým dalekohledem 

sledovat některé detaily (fáze u Mer-
kuru a Venuše, polární čepičku 
a červené zabarvení povrchu Marsu, 
pásy oblačnosti na Jupiteru a čtveřici 
jeho Galileovských měsíců, prstence 
Saturnu). Mezi nejvděčnější objekty 
pro začínající pozorovatele s malým 
dalekohledem patří zejména otevřené 
a kulové hvězdokupy, mlhoviny a ga-
laxie. Ty nejjasnější jsou vyznačeny 
v běžně dostupných mapách.

IDEÁLNÍ ZÁŘÍ A ŘÍJEN
Období září a října je k pozorování 
noční oblohy jako stvořené. Bývá ještě 
docela teplo a jasno, ale noci jsou 
delší, takže na pozorování nemusíme 
čekat do pozdních nočních hodin. 
Viditelnost souhvězdí se mění kvůli 
oběhu Země kolem Slunce. Slunce se 
díky němu mezi souhvězdími pohybu-
je, a ovlivňuje tak jejich pozorovatel-
nost. Nejnápadnějším objektem noční 
oblohy bude po setmění na jihový-
chodě jasně zářící „hvězda“, která je 
ve skutečnosti planetou Jupiter. Jedná 
se o největší planetu Sluneční sousta-
vy, její průměr je oproti Zemi jedenác-
tinásobný. Při pohledu dalekohledem 
spatříme oblačnou atmosféru planety, 
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která je díky rychlé rotaci Jupiteru 
uspořádána do rovnoběžných pásů 
rozdílné barvy. Jupiter je planetou 
zcela odlišného typu než Země. Je 
prakticky celý tvořen plynem, zejmé-
na vodíkem a heliem. V okolí Jupiteru 
můžeme i malým dalekohledem zpra-
vidla pozorovat tři až čtyři „hvězdič-
ky“, nápadně ležící na jedné přímce 
v rovině rovníku planety. Jedná se 
o Galileovské měsíce Jupiteru – Io, 
Europu, Ganymedes a Callisto.

LEDOVÝ SATURN
Vpravo od Jupiteru najdeme o něco 
slaběji zářící planetu, Saturn, který 
bývá často označován za nejkrásnější 
planetu Sluneční soustavy. I menší da-
lekohled (triedr) nám postačí k tomu, 
abychom spatřili prstence, jež planetu 
obklopují. Jako první je pozoroval 
svým nedokonalým dalekohledem 
Galileo Galilei před více než 400 lety. 
Jejich tajemství mu ale zůstalo skryto. 
Dnes víme, že jsou tvořeny obrovským 
počtem ledových částic o velikos-
ti v rozmezí počínajícím sněhovou 
vločkou, až po balvany o průměru 
desítek až stovek metrů.

BARVY LABUTĚ
Krátce po setmění nalezneme nad 
hlavou souhvězdí Labutě. Oko labu-
tě představuje hvězda Albireo. Při 
pohledu pouhým okem se jedná o oby-
čejnou hvězdu, situace se ale rázem 
změní, použijeme-li malý dalekohled 
(s alespoň 20násobným zvětšením). 

Zjistíme, že se ve skutečnosti jedná 
o dvojhvězdu – dvojici hvězd, které se 
nacházejí blízko sebe, a díky gravitaci 
okolo sebe obíhají. Při pečlivém pohle-
du učiníme další objev – každá z hvězd 
má jinou barvu. Zatímco jedna hvězda 
má modravý nádech, druhá je zbarve-
na do oranžova. Barva hvězdy závisí na 
její teplotě – zatímco chladné hvězdy 
jsou červené a oranžové (mají povr-
chovou teplotu 3000–4000 °C), horké 
hvězdy jsou zbarveny do modrobíla 
(jejich povrchová teplota přesahuje 
10 000 °C). Nejjasnější hvězda sou-
hvězdí Labutě, Deneb, se v září nachá-
zí večer přímo v nadhlavníku (zenitu). 
Jedná se o obří hvězdu s hmotností 
asi dvacetinásobku hmotnosti Slunce. 
Její rozměry dosahují dvousetnásobku 
slunečního průměru, takže kdybychom 
Deneb umístili doprostřed Sluneční 
soustavy, téměř by se dotýkal dráhy 
Země a Merkur s Venuší by byly pohl-
ceny v jeho nitru. Hvězda se nachází 
asi 2500 světelných let od Země, tedy 
relativně daleko. Ve skutečnosti ale 
září asi dvěstětisíckrát víc než Slun-
ce, a proto je i přes svou vzdálenost 
jednou z nejjasnějších hvězd severní 
oblohy. Hvězdy jako Deneb v budouc-
nu zazáří jako supernovy, což jsou 
jedny z největších známých explozí 
ve vesmíru.

HVĚZDOKUPA
Vysoko nad severovýchodním obzo-
rem najdeme v září souhvězdí Kasi-
opeji, které má podobu výrazného 

písmene „W“. Ve směru spojnice 
prostřední a levé dolní hvězdy obrazce 
leží souhvězdí Persea s nejjasnější 
hvězdou Mirphak. Východně od středu 
spojnice prostřední hvězdy Kasiopeji 
s Mirphakem najdeme pouhým okem 
dobře viditelný „obláček hvězd“. 
Při pohledu triedrem nebo malým 
dalekohledem rozlišíme dva oblaky, 
plné jasných zářících hvězd. Jedná 
se o dvojitou otevřenou hvězdoku-
pu, označovanou jako „χ a h Persei“. 
Otevřené hvězdokupy jsou systémy 
stovek až tisíců hvězd, které společně 
vznikly z jednoho obřího prachoplyn-
ného oblaku – mlhoviny. Hvězdy jsou 
jen několik milionů let staré, z astrono-
mického hlediska se jedná o skutečná 
hvězdná nemluvňata.

MLHOVINY
Období nadcházejícího podzimu je 
vhodné pro pozorování řady objektů 
hlubokého vesmíru – například pla-
netárních mlhovin. Planetární mlho-
viny jsou rozpínající se oblaka plynu, 
která vznikla odvržením obalů hvězd 
podobných našemu Slunci v závě-
rečném stadiu jejich vývoje. Hvězdy 
s hmotností mezi přibližně desetinou 
až desetinásobkem hmotnosti Slunce 
zakončí svůj život jako malé žhavé 
hvězdy o velikosti naší Země – říká-
me jim „bílí trpaslíci“. Ještě předtím 
se však nafouknou do obřích hvězd, 
tzv. červených obrů. Při přechodu ze 
stadia obra do konečné podoby trpas-
líka tyto hvězdy odhodí své rozsáhlé 

Jupiter SaturnPerseus
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Kombinovaná spotřeba a emise CO2 vozu ENYAQ iV: 
15,6–18,7 kWh/100 km, 0 g CO2 /km*

* Jedná se o předběžné hodnoty. Dostupnost maximálního jízdního výkonu elektrického motoru může být omezena. V jednotlivých jízních situacích je závislá na různých faktorech, jako je venkovní teplota či stav nabití, technický stav nebo stáří vysokonapěťového akumulátoru.

NOVÁ
ŠKODA ENYAQ iV
Váš nabitý program zařídí na jedno nabití.
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atmosféry, které vytvoří planetární ml-
hovinu. Ta se během několika desítek 
tisíc let rozplyne.
Přibližně v polovině spojnice jas-
ných hvězd Deneb ze souhvězdí Labutě 
a Altair ze souhvězdí Orla leží planetární 
mlhovina M27, označovaná jako „Dum-
bell“, česky „Činka“. Pro její sledování 
potřebujeme velký triedr nebo malý 
dalekohled, k jejímu vyhledání však již 
potřebujeme určitou zkušenost.

GALAXIE KOLEM VOZU
Asi nejznámější hvězdný obrazec – 
Velký vůz – najdeme na podzim zve-
čera nad severozápadním obzorem. 
Ve skutečnosti se nejedná o souhvěz-
dí, ale o nejjasnější skupinu hvězd 
z mnohem rozlehlejšího souhvězdí 
Velké medvědice. Pro většinu lidí je 
toto „souhvězdí“ jediným obrazcem, 

který jsou na obloze schopni nalézt. 
My jej však využijeme k vyhledání za-
jímavé dvojice objektů hlubokého ves-
míru. Jedná se o galaxie označované 
jako M81 a M82. Galaxie M81 je jednou 
z nejjasnějších galaxií na obloze, a to 
i přes svoji vzdálenost dvanáct mili-
onů světelných let. O necelý milion 
světelných let dále se nachází méně 
jasná galaxie M82. Galaxie vyhledáme 
tak, že si najdeme úhlopříčku licho-
běžníku tvořícího „korbu“ vozíku – 
hvězdy Phecda a Dubhe – a tuto 
úhlopříčku jednou prodloužíme.

VELKÁ GALAXIE M31
Nejen počátek podzimu skýtá příleži-
tost spatřit na obloze nejvzdálenější 
objekt, viditelný za ideálních podmínek 
na obloze pouhým okem. Je jím Velká 
galaxie v Andromedě, označovaná jako 

M31. Za tmavé noci, stranou měst-
ského osvětlení, ji spatříme i pou-
hým okem jako mlhavý obláček nad 
hvězdou Mirach (k vyhledání použijte 
mapku nebo počítačové planetárium). 
Pohled do většího dalekohledu odhalí 
koncentraci hvězd směrem ke středu 
galaxie. Ta je tvořena nejméně dvěma 
sty miliardami hvězd. Tento hvězdný 
ostrov se nachází ve vzdálenosti přes 
2,5 milionu světelných roků. To je tak 
daleko, že světlo muselo z této galaxie 
vyrazit před 2,5 milionu let, aby na 
Zemi doputovalo právě v okamžik, kdy 
se na ni díváme. ◾

Zajímavosti o vesmíru nabízí  
Planetárium Praha – www.planetum.cz

Saturn AndromedaDumbell

ZOOM TRAVEL

Vesmír
Každé pondělí 22.00–24.00

Kombinovaná spotřeba a emise CO2 vozu ENYAQ iV: 
15,6–18,7 kWh/100 km, 0 g CO2 /km*

* Jedná se o předběžné hodnoty. Dostupnost maximálního jízdního výkonu elektrického motoru může být omezena. V jednotlivých jízních situacích je závislá na různých faktorech, jako je venkovní teplota či stav nabití, technický stav nebo stáří vysokonapěťového akumulátoru.

NOVÁ
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Váš nabitý program zařídí na jedno nabití.
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Oceňovaný fotograf Dan Materna z Czech Press Photo ví, jak na to! 
V šesti krocích vám možná dopomůže k tomu, aby se i vaše 

fotografování posunulo na vyšší úroveň.

Text a foto: Dan Materna, Czech Press Photo

PLANETA

JAK VYFOTIT 
TY NEJKRÁSNĚJŠÍ 

FOTKY?

Jak správně fotografovat? 
Toť věčná otázka. Jsem 
spíš fotograf než spisova-
tel, ale pokusím se s vámi 
podělit o své zkušenosti 
a názory. Ostatně, foto-

grafuji již dost dlouhou dobu… Dobře 
odpovědět na otázku, jak správně 
nebo dobře fotografovat, se podle 
mě jednoduše nedá. Fotografování 
a fotografie je vlastně zhmotnění 
vašeho vidění světa do obrázku. 

Technickými prostředky jsou vám fo-
toaparát (i mobilní telefon je mnohdy 
dobrý fotoaparát), počítač, software, 
tiskárna nebo fotolaboratoř. Ale tím 
nejdůležitějším a nejpodstatnějším 
zůstává stále vaše vidění.
Troufnu si zde nahlas říct slovo „ta-
lent“. Zkuste mě, hudebního ignoran-
ta, naučit skládat hudbu. Nepovede 
se vám to. Zkuste mě naučit figurální 
kresbu: můžu to tisíckrát opakovat, 
možná se nepatrně zlepším, ale 

výsledek vhodný na výstavu nebude. 
To vám garantuji! A s fotografií je to 
podobné. Moderní, digitální technika 
sice fotografování neuvěřitelně zjed-
nodušila a přiblížila široké veřejnosti, 
ale to, co dělá fotku fotkou, je váš 
pohled na svět. Návod na to, jak vy-
hrát fotografii roku bohužel, nebo spíš 
naštěstí, není. Existuje ovšem několik 
faktorů, které vám k lepšímu a možná 
i nejlepšímu výsledku pomohou.

DAN MATERNA
 Věnuje se především fotografování 

portrétů osobností, politickému, 
kulturnímu a společenskému dění. 
Je držitelem řady ocenění v soutěži 
Czech Press Photo, včetně 
Fotografie roku. Dlouhodobě se 
věnuje projektu Česko z letadla. 
Z výšky fotografuje přírodu, 
Šumavu, Brdy, Krkonoše, a zároveň 
civilizaci, dopravu a města. 
Dlouhodobě se věnuje snímkům 
volně žijících zvířat.
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1. TÉMA
Výběr témat, která budete fotografo-
vat. Samozřejmě záleží na tom, zda 
něco vyfotit potřebujete, nebo dokon-
ce musíte, či si chcete fotografovat 
jen tak pro radost, zaznamenat něja-
kou akci. Dějí se kolem nás události 
nudné, šedivé, a pak situace fotoge-
nické, barevné a atraktivní. Ale opět 
se mějte na pozoru: i fotogenická věc 
se dá vyfotit špatně. Pro zábavu nebo 
i pro foto-trénink doporučuji vybrat si 
téma, které je vám blízké, které důvěr-
ně znáte, které se vám líbí a kterému 
rozumíte.

2. NÁPAD
Jak dané téma zpracovat? Z práce 
fotografa v médiích vím, že skuteč-
ně dobrý fotograf se pozná, když 
dostane za úkol vyfotografovat něco 
úplně nefotogenického, a výsledkem 
jeho činění je skvělá fotka. Příkladem 
může být situace v prázdninových 
měsících, kdy se toho často moc ne-
děje, není do novin co dát. Okurková 
sezona. Jen paří slunce a jsou vysoké 
letní teploty. Požadavek novinového 
nebo webového editora směrem 
k fotografům zní: vyfoťte to horko! 
Uděláme letní fotogalerii! Možností, 
jak toto téma fotograficky zpraco-
vat, je bezpočet: koupání na splavu, 
z podhledu vyfocené skoky lidí nebo 
psů do vody, plavení koní, přelidněná 
pláž, západy nebo východy slunce 
s nějakou dominantou. Z některých 
námětů se již stala klišé (kropicí vůz, 
dítě u pítka) a jsou v redakcích novin 
skoro zakázány. Tady má fotograf na-
prosto volný prostor a ukáže se, jak je 
kreativní a s jakým nápadem přijde.

3. SVĚTLO
Co dělá fotografii fotografií, je jed-
noznačně světlo. Práce se světlem je 
asi to nejdůležitější, co musí fotograf 
zvládnout. Neznamená to, že dobré 
snímky vzniknou, jen když svítí sluníč-
ko. Naopak, pořizovat ve slunečných 
letních měsících záběry v poledne je 
za trest. Zpravidla nejkrásnější světlo 
je brzy ráno nebo večer při soumra-
ku. Některé snímky si zase zaslouží 
zamračenou oblohu. Ve fotografii se 
nedá absolutně nic paušalizovat.
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4. KOMPOZICE
V každé učebnici fotografie se dočte-
te, jak se při fotografování vyvarovat 
sloupů, stromů lezoucích z hlav foto-
grafovaných a další základní poučky. 
Těch se samozřejmě držte. Ve stejné 
knize se určitě dočtete i o zlatém 
řezu, principech role, rytmu, pravidlu 
třetin, symetrie, kontrastu. Je dobré 
tyto elementární zákonitosti stavby 
obrazu znát. A při vlastní tvorbě je 
zkuste a zkoušejte více. Pořád dokola. 
Hrajte si! Jen malý příklad: mám rád 
psy, zejména zlaté retrívry. Pro zábavu 
je fotografuji. Základní pohled pro 
mé fotografie je psí perspektiva. 
A lezu ještě níž, dost často se snažím 
fotografovat psy z podhledu. Mou 
další zálibou je sportovní létání a fo-
tografování z letadla. Nefotím české 
hrady a zámky, ty už jsou nafocené 
dost. Hledám nová témata, například 
satelitní města. Ideální příležitost pro 
komponování rytmu a symetrie.

5. POSTPRODUKCE 
Dnes existují tisíce nejrůznějších 
aplikací, filtrů a jiných udělátek, jak 
snižovat, nebo naopak zvyšovat 
saturaci, převádět obrázek do HDR 
kvality, měnit poměry jednotlivých 
tónů, a další postprodukční vymože-
niny. Pro začátek vám doporučuji na 
toto všechno zapomenout. Zaklada-
tel humanistické fotografie a slavné 
fotoagentury Magnum, Henri Cartier 
Bresson, fotografoval zejména na čer-
nobílé filmy, nicméně jeho typickým 
rukopisem bylo celé zvětšené políčko 
negativu, včetně perforace: žádný vý-
řez. Jak komponoval při fotografování, 
tak to i zůstalo. Zkuste si to!

6. TECHNIKA 
Dnes je celkem jedno, zda fotografie 
vznikne díky nejdražší bezzrcadlovce 
nebo mobilním telefonem. Je to jen 
technický prostředek. Dobře vím, že 
část fotografické veřejnosti si libuje 
v technických datech daného snímku: 
typ kamery, ohnisková vzdálenost ob-
jektivu, ISO, čas, clona atd. Musím se 
přiznat, že mne osobně tyto informa-
ce vlastě nezajímají. Zajímá mě výsle-
dek, zda mě fotografie osloví, upoutá 
a zda se mi líbí, nebo ne. To je totiž to 
nejdůležitější! ◾

OBJEVTE METODU WIMA HOFA
VYJDE V ZÁŘÍ

TAKÉ JAKO E-KNIHA

Příběh o dvou lidech

a dechberoucích výhledech

ZE SEDL A MOTORKY

NA CESTĚ KOLEM SVĚTA
NA CESTĚ KOLEM SVĚTA

OBJEVTE METODU WIMA HOFA
MAJESTÁTNÍ

ANTARKTICKÁ KRAJINA
V TEXTECH

A NA FOTOGRAFIÍCH
VÁCLAVA ŠILHY

WWW.JOTA.CZ

TAKÉ JAKO E-KNIHA

KDY A KAM SE JÍT PODÍVAT NA SKVĚLÉ FOTKY?
— Do 31. 10. 2021 probíhá výstava Czech Press Photo 2020 

v Národním muzeu.
— Do konce roku 2021 bude k vidění nová venkovní výstava 

The Best of Czech Nature Photo na korzu před galerií Czech 
Photo Centre.

— Od 8. 9. do 5. 12. 2021 v Czech Photo Centre proběhne  
ve velké výstavní síni výstava fotografií Petra Bruknera, 
fotografa a herce Divadla Járy Cimrmana. Výstava má název Jen 
tak jsem šel kolem. 7. 9. se uskuteční vernisáž spojená se křtem 
stejnojmenné knihy.

— Od 3. 9. do 17. 10. 2021 se v Czech Photo Centre v malé síni 
uskuteční výstava studentů Atelieru vizuální komunikace 
Štěpánky Stein.

— Od 27. 10. 2021 se v Czech Photo Centre v malé výstavní síni 
bude konat výstava fotografií účastníků komunitního centra 
Czech Photo.

Dobrodružství 
Každou neděli ve 20.00–22.00
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OBJEVTE METODU WIMA HOFA
VYJDE V ZÁŘÍ

TAKÉ JAKO E-KNIHA

Příběh o dvou lidech

a dechberoucích výhledech

ZE SEDL A MOTORKY

NA CESTĚ KOLEM SVĚTA
NA CESTĚ KOLEM SVĚTA

OBJEVTE METODU WIMA HOFA
MAJESTÁTNÍ

ANTARKTICKÁ KRAJINA
V TEXTECH

A NA FOTOGRAFIÍCH
VÁCLAVA ŠILHY

WWW.JOTA.CZ

TAKÉ JAKO E-KNIHA
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Obvykle si vybíráme jídla, na která jsme ve své kultuře zvyklí. Voní nám 
a chutnají. Když ale vyrazíme na cesty, často nás čeká kulturní střet. Některé 

pokrmy a nápoje, od netopýří polévky po smažená býčí varlata nebo víno 
z myších mláďat, vyžadují k ochutnání značnou dávku odvahy.

ZOOM TRAVEL

Text: Zuzana Šprinclová — Foto: Disgusting Food Museum

GASTRO- 
NOMICKÝ 
ŽEBŘÍČEK 

SVĚTOVÝCH  
NECHUTNOSTÍ

CO VŠECHNO 
SE DÁ SNÍST?
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Asi v každé kultuře se najde jídlo, nad kte-
rým cizinci kroutí hlavou, posouvá jejich 
představu, co všechno se dá sníst, a může 
i vyvolat dávivý efekt. Začít můžeme 
u českého zabijačkového hitu – polév-
ky prdelačky – a pokračovat plejádou 

evropských smradlavých sýrů: od olomouckých syrečků 
přes dánský Gamle Oles farfar po britský Stinking Bishop 
a francouzský Roquefort (a o výrobě francouzského foie 
gras raději pomlčet).
Čichové vjemy může pořádně potrápit třeba islandská 
vyhlášená „dobrota“ ze žraločího masa: Hákarl. Specialita 
je bez úpravy jedovatá, krev žraloků totiž obsahuje velké 
množství močoviny. Původně se maso žraloků zahrabávalo 
do písku a zatížilo kameny, dnes se k fermentaci používají 
plastové kontejnery, ve kterých je maso uloženo minimál-
ně šest týdnů. Pak se nařeže na pruhy, zavěsí do průvanu 
a suší další týdny. Pokud se přenesete přes zápach usuše-
ného hnijícího žraloka, možná zvládnete i další severskou 
pochoutku: Svið je tradiční islandské jídlo, ve kterém se 
ovčí hlava rozřízne na polovinu a uvaří. Podává se s bram-
borovou kaší a pyré z kořenové zeleniny. Nejvyhledávanější 
pochoutkou jsou prý oči…

JE LIBO PENIS, MORČE NEBO MYŠ VE VÍNĚ?
Čím víc se vzdalujeme od svého kulturního prostředí, 
tím víc narážíme na gastronomické podivnosti. Tak třeba 
v Číně je dodnes oblíbené u straších generací myší víno. 

Ještě slepá myší mláďata jsou po narození utopena v rýžo-
vém vínu, kde se rok louhují. V obchodech na něj pravdě-
podobně nenarazíte, ale doma ve skříni nebo pod postelí 
bývá uloženo pár lahví této tradiční domácí medicíny. Na 
co ale v Číně narazíte už běžněji, to je penis z býka – při-
pravuje se jako guláš nebo se smaží jako chipsy.
Na Filipínách, ve Vietnamu nebo v Kambodži vás pohostí 
pravděpodobně pro mnohé Evropany těžce zvládnutelnou 
místní pochoutkou – kachním embryem Balut. Hitem street 
food je pak vejce staré zhruba 20 dnů, ve kterém je už plně 
vyvinutá kachnička. Vaří se asi půl hodiny, pak se oloupe, 
zakápne sójovou omáčkou, někde přidají i zázvor či čes-
nek. Jí se vše: kosti, pírka i zobáček...
Na západ od nás zase kovbojové v USA s pýchou servírují 
býčí varlata, která smaží na menší kousky jako nuget-
ky. V Peru vám pak rádi z kůže stáhnou a usmaží morče 
nazývané Cuy, a to i v těch nejluxusnějších restauracích. 
Navrch vám namíchají koktejl z žab. Afričtí Masajové si vás 
možná pustí k tělu a dají vám ochutnat svoji oblíbenou 
delikatesu: krev z vlastních krav. A na východě Afriky vám 
připraví dezert vyrobený z tisíců rozdrcených much. Svět 
je pestrý a stejně tak jeho kuchyně. 

KULTURNÍ PREFERENCE
Proč ale jíme to, co jíme? Proč nám něco přijde nechut-
né? Jak v knize Jídlo pro radost píše antropoložka Eva 
Ferrarová – většina z toho, co lidé pokládají za nechut-
né, je dána kulturně. Naše chuťové preference souvisí 

ČÍM VÍC SE VZDALUJEME OD 
SVÉHO KULTURNÍHO PROSTŘEDÍ, 

TÍM VÍC NARÁŽÍME NA 
GASTRONOMICKÉ PODIVNOSTI.

Vařená ovčí hlava je pochoutkou nejen na Islandu.Myší víno je součástí čínské tradice.
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Vařená ovčí hlava je pochoutkou nejen na Islandu.

Vařené kachní vejce Balut V Peru můžete zkusit smažené morče.

Penis z býka se připravuje i jako chipsy.

s ekologicko-ekonomickými možnostmi, roli sehrávají 
genetika, náboženské zákazy – např. požívání vepřového 
v islámských zemích a u Židů. A víte, proč se zdráháme 
jíst třeba koně? Katolická církev papežským výnosem jeho 
požívání ještě v 19. století zakazovala. A domácí mazlíč-
ky na talíři nesneseme, protože jsou v naší intimní zóně. 
„Většinou se bojíme pozřít neznámé. To ostatně dobře 
ilustrují malé děti, které většinou odmítají to, co neznají,“ 
píše Ferrarová.
Obecně nás všechny spojuje odpor k tělesným tekutinám 
a výměškům. I když, také v tomto případě se najde výjim-
ka. Jihokorejci kvasí z rýže a dětských hovínek víno. V zemi 
je totiž cokoli, co je spojeno s lidskými výkaly, trusem nebo 
lejny, považováno za štěstí a dobrý vtip. A samostatnou 
kapitolou je cibetková káva. Paradoxně luxusní nápoj boha-
tých se připravuje z trusu malé šelmy, cibetky, která se živí 
kávovými boby.

JÍDLO Z LABORATOŘÍ 
Pokud patříte mezi gurmánské dobrodruhy, nemusíte do 
všech koutů světa. Mnohé „delikatesy“ si můžete vyzkou-
šet v jedinečném Muzeu nechutných jídel ve švédském 
Malmö. Uvnitř najdete 80 neobvyklých jídel ze 35 zemí 
světa a mnohé z nich můžete přímo na místě ochutnat 
(ke vstupence automaticky dostanete i pytlík pro případ 
nevolnosti). Nejde ale jen o lákavou zážitkovou atrakci, 
misí muzea je také nabourávat zažité představy o jídle. 
Jeho zakladatelé upozorňují na ekologickou stopu našeho 

současného stravování a chtějí vyvolat diskuzi o ekologicky 
udržitelných potravinách budoucnosti. 
Vědci a inovátoři se dnes snaží odpovědět na nelehkou 
otázku: Jak nasytit všechny lidi, a nepřetížit a nezplundro-
vat přitom planetu? Přece jen nás bude podle prognóz 
do poloviny století 9 miliard a spotřeba potravin se zvýší 
o 50 %. Problematické je hlavně maso, jehož spotřeba 
bude stoupat. Jeho produkce a průmyslově chovaná 
zvířata ale výrazně přispívají k emisím skleníkových plynů. 
Odborníci se proto snaží jeho náhrady získávat z rostlin-
né říše. Své místo už v našem světě mají třeba burgery 
z falešného masa. A nejde jen o maso, ale třeba i o oleje, 
kde se hledají k přírodě šetrnější alternativy. Kvůli na světě 
nejpoužívanějšímu palmovému oleji se ve velkém kácí 
a pálí vzácné pralesy, což má negativní vliv na klimatické 
změny i životy tamních obyvatel. Částečně nahradit by ho 
mohl třeba olej získaný z mořských řas.
Nálepku jídla budoucnosti získává také hmyz. Konzumuje 
se v mnoha částech světa, je zdravý, obsahuje mimo jiné 
mnoho bílkovin a je docela nenáročný – třeba na světlo, 
prostor i odpad. Do naší kultury začíná pomalu a jistě spolu 
s jídlem „uvařeným“ v laboratořích také pronikat, zatím 
se ale k nedělnímu obědu stále smaží spíš řízky než červi, 
housenky nebo brouci. V dnešním rychle se měnícím světě 
nicméně platí, že co můžeme dnes považovat za odporné, 
si možná brzy budeme dávat s chutí k obědu. ◾

ZOOM TRAVEL

Bizarní jídla VIII
Od 11. 10. každé pondělí ve 21.00 
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RUDOLF HAVLÍK 
režisér 

 Dlouho jsem si myslel, že to 
nejpodivnější jídlo byla speciální 
rybí polévka ve městě Fuzhou 
v Číně. Bylo to někde na periferii 
a prý to byla místní specialita, 
takže jsem to nemohl odmítnout 
a nesníst. Vypadalo to jako 
rybí vnitřnosti namočené ve 
vodě od nádobí, a i to tak 
chutnalo. Jenže minulý rok to 
s přehledem překonala islandská 
pochoutka fermentovaný žralok. 
Ta věc by měla být pokaždé 
zakopána minimálně kilometr 
od lidského obydlí a lidi, kteří 
to snědli, bych poslal okamžitě 
do pořádné karantény. 

EVA FERRAROVÁ 
antropoložka jídla 

 Ráda experimentuji, ale s dobrými 
věcmi, které mi chutnají. Nezkusila 
bych žádné pavouky nebo žížaly. 
Jsem konzervativní, nechci jít proti 
svým kulturním vzorcům. Když 
cestuji, vyhýbám se příležitostem 
pozřít něco, po čem by mi mohlo 
být špatně. Nejúžasnější a pro mne 
před spoustou let i nejpodivnější 
jídlo byl dort z okvětních plátků 
růží. Upekly ho řádové sestry 
neapolského kláštera s klauzurou 
San Gregorio Armeno, které jednou 
ročně na nádherných dobových 
servisech podávaly dobroty 
připravené podle původních 
barokních receptur. Pro mne to 
bylo první setkání s rafinovanou 
klášterní kuchyní, které ve mně 
vzbudilo touhu objevovat jiná 
zajímavá jídla a nasměrovalo 
mě k mému dnešnímu 
povolání antropoložky jídla.

KAREL WOLF 
cestovatel, zakladatel 
Kolem Světa 

 Nejpodivnější byla indžara 
z trpasličího prosa. Jedl jsem 
ji v Etiopii, kde turistická 
infrastruktura není ideální, 
kvalitních silnic je tam pár, hotely 
nic moc a doprava pomalá. Jezdí 
se drahými džípy. A gastronomie 
nikdy nebyla světovou špičkou. 
V Etiopii totiž není rozšířené 
klasické pečivo, nejběžnější 
obilninou je milička habešská, které 
se přezdívá trpasličí proso. Roste 
ve vyšší nadmořské výšce, sklízí 
se tři měsíce po výsevu a je to 
nejmenší obilí na světě. Z miličky 
se připraví mouka a pak těsto, 
které se nechá zkvasit. Velké placky 
se pečou na velkých pánvích 
a jsou palačinkového vzhledu. 
Výsledná indžara je bohužel mírně 
zapáchající a podává se s kozím 
masem nebo fazolemi. Já jsem si 
na její chuť a konzistenci zvykal 
asi čtrnáct dní. Je to unikát, 
který se vám vryje do paměti.

ANKETA

PLANETA
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VÁCLAV ŠILHA 
fotograf 

 Jednou z velkých nechutností 
byli živí červi u indiánů kmene 
Huarany v pralese Ekvádoru. Byli 
velcí tak 6–7 cm, tlustí jak malíček 
a byli fakt hnusní. Žijí pod kůrou 
trouchnivějících stromů a místní je 
mají za pochoutku. Zvítězila u mě 
zvědavost, snědl jsem jednoho, 
a už nikdy více. Ještě příšernější 
pro mě ale byla mongolská 
kuchyně. Mongolové používají 
minimum koření, včetně soli, 
a velmi rádi konzumují vnitřnosti, 
které nejsou dodělané, mají rádi 
tlusté maso. Nejhorší je, když 
vám připraví kozla. Přivedou ho, 
zabijí ho tím, co mají po ruce, 
pak ho rozříznou, nastrkají do 
něj žhavé kameny, zašijí, zabalí 
do igelitu a pak nechají ležet 
celý den na slunci. Po rozbalení 
opálí chlupy letlampou, vyberou 
vnitřnosti a podávají. Pro mě to 
bylo naprosto nepoživatelné, 
připadal jsem si jako u benzínky.

LENKA KLICPEROVÁ 
válečná novinářka, 
šéfredaktorka 

 Nemám na svém cestovním 
menu ani tak bizarní, jako spíš 
extrémně nedobrá jídla. Když 
takové jídlo jíte pořád a dlouho, 
je to horší než ochutnat něco velmi 
zvláštního, a pak mít možnost to 
zajíst něčím dobrým nebo alespoň 
standardním. Ochutnala jsem 
larvy, housenky, vařené skopové 
hlavy, velblouda, krokodýla, 
nejrůznější druhy antilop. V pralese 
v Kongu mi jednou nabídli na 
větvi napíchnutou opici opálenou 
letlampou. Naštěstí se dala 
odmítnout. Pro mě je ale vždycky 
synonymem opravdu nedobrého 

JAKÉ NEJPODIVNĚJŠÍ JÍDLO 
JSTE NA SVÝCH CESTÁCH  

OCHUTNALI?

jídla takové africké fufu. Vyrábí se 
z mouky (nejčastěji maniokové) 
a vody. V pralese v Kongu k němu 
není často nic dalšího. V bohatších 
afrických zemích se dá konzumovat 
třeba s tvrdým kozím masem 
nebo s kudu. A když už jsme 
u toho masa v Africe – v chudých 
vesnicích často není dřevo na 
otop, takže pokud se hospodyně 
dostane k masu, dá mu na ohni 
tak 20–30 minut a servíruje. Takto 
povařený starý kohout či koza, 
co pošla věkem, je mimořádně 
nedobrým chuťovým zážitkem. 
Chce to dobré zuby a zubní nit.

ZOOM TRAVEL
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NEJČASTĚJŠÍ „BOJOVÁ“ PLEMENA PSŮ
— AMERICKÝ PITBULTERIÉR 

Pes se širokou hlavou, s výškou v kohoutku až 
56 cm a o hmotnosti 30 kg. Je oddaný svému 
pánovi, pracovitý a při dobré výchově přátelský.

— AMERICKÝ BULDOK 
Svalnatý pes vysoký až 70 cm s hmotností 
kolem 50 kg. Při správné výchově je vhodný 
i k dětem, bývá však nepřátelský k ostatním 
psům. Používal se k zápasům s býky.

— AMERICKÝ STAFORDŠÍRSKÝ TERIÉR 
Stavbou těla je podobný americkému pitbulteriérovi, 
je to v podstatě jeho sesterské plemeno. Vyšlechtěn 
byl v 19. století v USA pro potřeby psích zápasů.

— ANGLICKÝ BULDOK 
S výšku v kohoutku 40 cm a hmotností 25 kg je 
spíš menším plemenem vyšlechtěným původně 
pro býčí zápasy. Dnes je vhodný pro chov v těsném 
společenství s lidmi, tedy ne ve venkovních kotcích.

— BRAZILSKÁ FILA 
Dříve se používala i k lovu uprchlých otroků 
a jaguárů, což musel být při výšce v kohoutku 75 cm 
a hmotnosti až 90 kg drsný pohled. Dnes ji lze 
vychovat jako oddaného psa do rodiny, k cizím lidem 
však není přátelská. Jen pro zkušené „pejskaře“.

— STAFORDŠÍRSKÝ BULTERIÉR  
Byl vyšlechtěn v 19. století ve Velké Británii k tajným 
psím zápasům. S výškou v kohoutku kolem 40 cm 
a hmotností do 17 kg je menším plemenem, které je 
velice přátelské k lidem. Snáší i dětské škádlení.

— ROTTWEILER 
Nikdy nebyl šlechtěn pro boj, ale jako pracovní 
pes. V okolí německého města Rottweil tahal těžké 
řeznické káry naložené masem. Při správné výchově 
je to vyrovnaný, klidný a inteligentní pes do rodiny.
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Jsou „bojová“ plemena psů ta nejútočnější? Lze je vůbec chovat 
doma u dětí? A proč vlastně psi útočí na lidi? Kromě odpovědí na tyto 

otázky třeba zjistíte, že se nejen ve světě, ale i u našich sousedů 
stále pořádají brutální psí zápasy.

ZOOM TRAVEL

Text: Michael Fokt — Foto: Shutterstock

PSÍ ŽIVOT 
BOJOVÝCH 

PLEMEN
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„Viděli jsme paní na zemi a psa, jak jí 
škube hlavu,“ popsala svědkyně tra-
gickou událost, při které před dvěma 
lety v obci Pihel napadla jedenade-
vadesátiletou stařenku argentinská 
doga. Pokousaná žena o dva dny 
později v nemocnici zemřela. Jen 
o trochu lépe dopadl čtyřletý chlape-
ček, který byl letos počátkem dubna 
se svou maminkou na procházce na 
pražském Petříně. Pes, který podle 
všeho patřil k takzvaným „bojovým“ 
plemenům, ho vážně pokousal na 
hlavě a krku. Dítě pak o život bojovalo 
v motolské nemocnici, kde ho lékaři 
museli uvést do umělého spánku.
Při čtení podobných zpráv člověku 
běhá mráz po zádech. Jsou však psí 
plemena, která se laicky označují jako 
bojová, skutečně nebezpečnější než 
ostatní psi? Statistika britské pojišťov-
ny, která nabízí pojistky pro domácí 
mazlíčky, přinesla pořádné překva-
pení. Na prvním místě jejího žebříčku 
četnosti napadení člověka psem se 
usadil labrador, kterého většina lidí 
považuje za dobráckého hafana, ide-
álního pro rodiny s dětmi.
Ani českým žebříčkům útoků psů na 
lidi nekralují ti takzvaně bojoví. Podle 

nich bychom si měli dávat pořádný 
pozor třeba na jezevčíky, čivavy nebo 
Jack Russell teriéry – tedy na roztomi-
lé psíky, po kterých touží každé druhé 
dítě. Právě proto se jich u nás chová 
mnohonásobně víc než pitbulů nebo 
stafordů, což je dobré mít při čtení 
takových statistik na paměti.
Přesto – psi takzvaných bojových ple-
men často slíznou špatnou pověst i za 
ty ostatní. Když někoho napadnou, je 
to pro novináře hned zpráva na první 
stránku. A protože mají čelisti mno-
hem silnější než malí společenští psi, 
obejde se takový útok jen zřídkakdy 
bez vážnějších následků. Ačkoli podle 
Mezinárodní kynologické federa-
ce (FCI) žádná kategorie bojových 
plemen psů neexistuje, byli buldoci, 
pitbulové, stafordšírští teriéři a dal-
ší psi původně vyšlechtěni pro boj 
s býky či jinými psy, takže mají v krvi 
vštípen zákon „chyť a nepusť“. Když 
se tedy jednou zakousnou, není lehké 
je od oběti odtrhnout.

KŘÍŽENEC NENÍ DOBRÁ VĚC
Takže je to jasné – „bojoví“ psi jsou 
stroje na zabíjení a je třeba je zaká-
zat. Nebo ne? Skutečná realita se má 

takto. Plemena, která se dřív pou-
žívala k psím zápasům, se šlechtila 
s důrazem na vytrvalost, odhodlanost, 
sílu a vůli se nevzdávat. To všechno 
však platilo vůči jiným psům, případ-
ně dalším zvířatům, se kterými měli 
psi bojovat. Rozhodně však ne vůči 
lidem.
Právě pro schopnosti bojových 
psů bylo více než žádoucí, aby byli 
k lidem mírumilovní. Pokud některý 
z nich projevoval vůči člověku agre-
sivitu, chovatelé ho z chovu vyřadili. 
Třeba čistokrevní a dobře vychovaní 
stafordšírští bulteriéři jsou k lidem, 
včetně dětí, tak milí, že se jim v Anglii 
přezdívá „nanny dog“ (pes-chůva). 
A protože jsou ochotní spřátelit se i se 
zloději, nedoporučují se ani na hlídání 
domácnosti.
Kde se to tedy zvrtlo? Opět a zase 
u lidí. Genetika je mocná čarodějka 
a slepé žonglování s psími geny se 
nevyplácí, tj. náhodné křížení různých 
„bojových“ plemen ani stejně nekont-
rolovaná produkce štěňat v nechvalně 
proslulých množírnách, kde nikdo 
moc nedbá na to, kteří psi se vzá-
jemně kryjí ani jak se jim potom daří. 
Povaha kříženců je v lepším případě 

PLANETA
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nevyzpytatelná, v tom horším rovnou 
těžko zvladatelná.
U pitbulů, buldoků a spol. zkrátka 
nejsou „papíry“, tedy průkaz původu, 
jen snobskou záležitostí pro výstavní 
účely. Každý, kdo chce mít o povaze 
svého psa co největší jistotu, proto 
radši míří do oficiálních chovatel-
ských stanic. Psi nejistého původu, 
nabízení třeba přes inzeráty na inter-
netu, sice bývají citelně levnější než 
ti čistokrevní, ve výsledku však často 
neznamenají finanční úsporu. Když už 
člověk odečte trable s povahou a pří-
padné právní postihy, pokud se něco 
stane, pořád ještě zbývají účty od 
veterináře. Křížení psi totiž nezřídka 
mívají zdravotní potíže, které vyplou-
vají na povrch až s věkem, a je třeba 
je léčit.

JAKÝ PÁN, TAKOVÝ PES
Žádný pes, pokud se nenarodí 
s psychickou vadou, není od přírody 
agresivní. Je to však tvor společen-
ský a v dospívání ho hluboce formují 
podmínky smečky, ve které vyrůstá. 
Tedy hlavně osobnost jeho pána 
a podněty, kterým majitel svého psa 
vystavuje – nebo naopak nevystavuje. 

Protože jsou „bojoví“ psi od přírody 
sebevědomí, a tak trochu tvrdohlaví, 
potřebují pevné vedení. To však ne-
znamená tvrdou výchovu s fyzickými 
tresty. Právě naopak. Takové zachá-
zení z nich často udělá problémová 
zvířata. Pevné vedení má jasný, i když 
nikoli lehký recept. Vrazte dovnitř 
jasné zásady, hodně trpělivosti, tré-
nink pomocí pochval, a nikoli trestů, 
a vše okořeňte dostatkem pozornosti 
a aktivity. Výsledkem bude poslušný, 
milující a vyrovnaný pes.
Nejdřív však musí být stejný i jeho 
pán. Silné psy by si neměli pořizovat 
lidé labilní, kteří pro ně nebudou do-
statečnou autoritou a nedokážou jim 
nastavit jasný životní rámec. To samé 
platí o zakomplexovaných typech, 
pro které je takový pes něco jako 
velké auto před domem nebo velký 
nůž za opaskem. V obou případech 
jsou na nejlepší cestě udělat ze svých 
„miláčků“ chlupaté neřízené střely. 
Samozřejmě, že by asi zkazili jakého-
koli psa, jen u těch silnějších to může 
mít vážnější následky.
Pokud pes na člověka zaútočí, bývá 
to často ze strachu nebo zmatenosti. 
Prostě ho vyleká nebo překvapí něco, 

co kolem sebe vidí. Aby ho v životě 
překvapovalo co nejméně věcí, je 
opět úkolem jeho pána. Malé děti by 
měly chodit alespoň poslední rok do 
mateřské školky, aby správně zvládaly 
nástup do školy. Podobné období 
zvykání na okolí mají i štěňata. Trvá 
přibližně od půl roku do necelých 
dvou let věku a majitel by měl v té 
době svému miláčkovi umožnit, aby 
se co nejčastěji stýkal s jinými psy 
a zvykal si na lidi i další věci v oko-
lí – třeba na jedoucí auta nebo hluk. 
Kynologové tomu říkají socializace, 
a pokud jí pes neprojde, vyroste z něj 
nefalšovaný asociál. Stejně jako v pří-
padě těch lidských pak člověk nikdy 
neví, co od něj může čekat.
Psí svět je úplně jiný než ten lidský. 
Naši nejlepší přátelé mají fenomenální 
čich, což jim umožňuje třeba objevit 
trhlinu na plynovém potrubí zahraba-
ném deset metrů pod zemí, zraně-
ného pod lavinou, nebo dokonce 
rozeznat u člověka příznaky nemocí, 
jako je rakovina nebo covid-19. Má 
to však i svou odvrácenou stránku, 
neboť i v pro nás klidné situaci se pes 
může cítit jako v čichovém „rauši“, 
když na jeho citlivý čenich útočí příliš 

DOBŘE VYCHOVANÍ STAFORDŠÍRŠTÍ BULTERIÉŘI 
JSOU I K DĚTEM TAK MILÍ, ŽE SE JIM V ANGLII 

PŘEZDÍVÁ „NANNY DOG“ (PES-CHŮVA).

ZOOM TRAVEL

Téměř žádný pes není agresivní od přírody. Osobnost pána formuje i povahu psa. 
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mnoho pachů najednou. Pak může 
reagovat nečekaně a někdy i útočně. 
Příčin, proč může pes zaútočit, je však 
mnohem víc. Může si například hlídat 
něco svého – hračku, misku či jiný 
předmět. Obzvláště týraní psi, kteří 
v minulosti trpěli hlady, si často zuřivě 
brání potravu. Agresivnější bývají 
i nemocní psi. Není se co divit – ani 
člověk, kterého zrovna bolí břicho, 
nebývá k pomilování. Někdy pes pod-
lehne mylnému dojmu, že je ohrožen 
on nebo jeho pán, a jindy prostě jen 
vzrušení ze hry překročí únosnou 
mez.

PSÍ PEKLO
Fenka jménem Niagara se snaží 
z posledních sil utéct. Nedaří se jí to 
a končí v rukou lidí. Tentokrát, doslova 
za minutu dvanáct, však měla koneč-
ně štěstí. Ty ruce totiž patří sloven-
ským ochranářům. Niagara sotva žije, 
srst má slepenou hnisem a bahnem. 
Po oholení byli ochránci zvířat doslo-
va otřesení. Fenka má na těle přes 
deset hlubokých ran, ze kterých teče 
hnis a krev. Navíc nebyla v osadě na 

Sečovce sama. Kolem ní podobně 
živořilo dalších osmnáct psů, kterým 
se nějak podařilo přežít brutální psí 
zápasy. A to nejhorší na konec – ke 
vzájemnému mrzačení je nutily děti, 
kterým bylo sotva víc než deset let.
Na Slovensku, ostatně stejně jako 
ve většině zemí světa, jsou naštěstí 
psí zápasy už dávno zakázány záko-
nem. Legální jsou třeba v Japonsku, 
v některých částech Ruska nebo 
v Albánii. Když je však něco nelegální, 
tak se toho dřív nebo později chopí 
zločinecké podsvětí. Kromě sadistic-
ké zábavy pro to mají organizované 
gangy další zatraceně dobrý důvod. 
Například v Rumunsku se za psa, který 
vyhrál zápas, platí kolem pětadva-
ceti tisíc eur, tedy přes šest set tisíc 
korun. Během jediného ilegálního 
psího zápasu ve Spojených státech 
se dá vydělat i třicet tisíc dolarů a při 
větších zátazích na jejich pořadatele 
policisté zabavují částky vyšší než půl 
milionu dolarů. Připočítejte si poplat-
ky za krytí a zisky z prodeje štěňat 
úspěšných bojovníků a získáte krvavý 
zlatý důl.

Podle amerického sociologického 
průzkumu se chovu bojových psů 
věnují téměř výhradně lidé z nižších 
společenských vrstev. Zvyšují si tím 
společenskou prestiž a pocit vlastní 
mužnosti, což můžou při povolání na-
příklad kancelářského poskoka nebo 
skladníka dělat v práci jen těžko. Psí 
zápasy však nejsou žádnou „civilizační 
chorobou“ – byly tu s námi minimál-
ně od počátku našeho letopočtu, 
kdy v římských arénách bojovali psi 
spolu navzájem, s jinými zvířaty, nebo 
dokonce s gladiátory.
Předci dnešních „bojových“ plemen 
byli dnes vyhynulí řečtí psi plemene 
moloss a angličtí mastifové. V antic-
kých dobách dokonce bojovali po 
boku lidí ve válkách. Ve středověku 
získaly na oblibě zápasy psů s býky, 
pro které lidé vyšlechtili menší robust-
ní psy se silným stiskem – buldoky 
a bulteriéry. Právě oni se dokázali 
nejlépe zakousnout býkovi do tlamy 
a udržet jeho hlavu u země, aby ho 
zbytek smečky dorazil. ◾

JAK OMEZIT „BOJOVÉ“ PSY
 U nás zatím neexistují zákony upravující chov 

psích plemen považovaných za „bojová“, 
v jiných zemích či oblastech je to však jinak:

— Ve Vídni nesmí tyto psy venčit opilý 
člověk, toleranční hranice je přitom 
stejně jako u řízení auta stanovena na 
0,5 promile alkoholu v krvi. Pes musí být 
zároveň na krátkém vodítku a s košíkem.

— V jižní Koreji musí každý majitel psa 
ze seznamu „bojových plemen“ projít 
povinným školením. Pokud ho neabsolvuje, 
riskuje pokutu až tři miliony wonů (asi 
60 000 Kč). Při venčení psi nesmějí být 
na vodítku delším než dva metry.

— Na ukrajinském seznamu nebezpečných 
psích plemen je hned osmdesát položek, 
včetně bernského salašnického psa, 
sibiřského huskyho nebo německého ovčáka.

— Chov amerických pitbulteriérů je zakázán 
v jedenácti zemích Evropské unie, včetně 
Německa a také ve Velké Británii.

Příroda
Každé úterý 22.00–24.00
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PŘÍRODA PLNÁ KUTILŮ
Živočichů používajících nejrůznější nástroje je překvapivě 
mnoho, a někteří z nich dokonce patří mezi bezobratlé.

—  Sloni používají různé předměty na škrábání, plácání 
obtížného hmyzu nebo shazování potravy, která by 
jinak byla mimo jejich dosah.

—  Delfíni ze zálivu Shark Bay v Austrálii používají mořské 
houby, kterými si chrání citlivý rypec při hledání potravy.

—  Vydry mořské roztloukají schránky mořských tvorů mezi 
dvěma kameny, z nichž jeden mají položený na břiše. 
Používají je tedy jako kladivo a kovadlinu.

—  Vrány novokaledonské si vyrábějí z větviček (a občas 
i z kusů drátu) špičaté sondy, kterými napichují a vytahují 
larvy hmyzu skryté ve dřevě. Stejné schopnosti mají 
pěnkavky bledé z Galapág.

—  Aligátoři severoameričtí si během hnízdního období 
volavek dávají na hlavu větvičky a nehybně číhají na 
kořist. Když ptáci přiletí sebrat větvičky na stavbu hnízda, 
aligátoři je chytí.

—  Schránky mořských tvorů roztloukají o kameny i některé 
ryby, například pyskouni. Vezmou mlže do tlamy 
a otloukají je o skály rychlými bočními pohyby hlavou.

—  Některé druhy chobotnic používají jako přenosné úkryty 
rozpůlené kokosové skořápky, které vyhodili lidé, nebo 
prázdné schránky mořských měkkýšů.

PLANETA
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OPIČÍ  
DOBA 

KAMENNÁ
Text: Michael Fokt — Foto: Shutterstock

Vědci objevili další tři druhy primátů, kteří právě nyní prožívají svou 
dobu kamennou, a dokonce s použitím nástrojů ničí své životní prostředí. 

Podobnost mezi námi a našimi chlupatými bratry však sahá ještě 
mnohem dál.

VOLÁNÍ DIVOČINY
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Ostrovy v jižním 
Thajsku sice porůstá 
bujný prales, zdrojů 
potravy v nich 
však přesto není 
dostatek. Alespoň 

pro leckdy poměrně početné tlupy 
makaků jávských. To jim však vůbec 
nevadí. Bystří primáti se naučili plnit 
si žaludky v okolním moři, kde je 
laskomin až nad hlavu – prozatím. 
Dostat se k chutnému masu ústřic, 
mořských plžů nebo krabů ale není 
pro nevelké opice jednoduchý úkol. 
Ony ho však vyřešily s inteligencí 
sobě vlastní – začaly používat ka-
menné „pěstní klíny“, kterými tvrdé 
schránky bezobratlých pochoutek 

drtí. A s tím přišel i drtivý tlak na okol-
ní životní prostředí.

RYBÁŘSKÝ „MONKEY BUSINESS“
Pokud byste byli hladovým maka-
kem, asi byste stejně jako oni vyra-
zili s kamenem v ruce na ty největší 
ústřice či kraby v okolí. Je to sice 
logické, má to však háček. V jejich 
populaci by začalo ubývat pohlav-
ně dospělých jedinců, kteří jsou 
schopni se rozmnožit. A právě to se 
v národních parcích na jihu Thajska 
skutečně děje. Na ostrovech, kde 
žije makaků hodně, dorůstají mořské 
druhy, kterými se živí, někdy sotva po-
loviční velikosti než na ostrovech bez 
makaků nebo jen s málo početnými 

tlupami. V moři je jich také čím dál 
méně.
Ani samotní makakové však nejsou 
dnešní, a podle toho, jak se zmenšuje 
jejich kořist, si k roztloukání vnějších 
schránek vybírají menší a menší 
kameny. Proč si brát na jemnou práci 
zbytečně těžké nástroje, že? Tím vším 
se však dostávají do spirály, která by 
mohla jejich dost unikátní technolo-
gické znalosti snadno pohřbít. Jestliže 
bude kořist malá a bude jí málo, 
přestane se časem její lov s kamen-
nými nástroji vyplácet. V takovém 
případě by toho asi makakové rychle 
nechali a časem i zapomněli, jak se 
to dělá. Opičí dorostenci se totiž učí 
pozorováním dospělých při lovu, což 

Se šimpanzi máme 98 procent genů shodných. 

MAKAKOVÉ VYŘEŠILI PROBLÉM S INTELIGENCÍ 
SOBĚ VLASTNÍ – ZAČALI POUŽÍVAT KAMENNÉ 
„PĚSTNÍ KLÍNY“, KTERÝMI TVRDÉ SCHRÁNKY 

BEZOBRATLÝCH POCHOUTEK DRTÍ.
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se velmi podobá předávání kulturních 
tradic u lidí.
Co se však děje v opičím mozku, když 
se jeho majitel snaží ovládnout zachá-
zení s nějakým nástrojem? Odpověď 
nám dávají opět makakové, tentokrát 
při výzkumu vedeném neurovědci 
z univerzity v italské Parmě. Ti nejdřív 
nechali dva makaky zvedat předměty 
rukama, a pak jim na stejný úkol půjči-
li kleště. Přitom monitorovali aktivitu 
v jejich mozku. Zjistili, že se při obou 
pokusech aktivovaly stejné neurony 
velící ruce nejdřív prsty trochu roze-
vřít a následně sevřít, když je předmět 
na dosah. Mozek si tedy představuje 
nástroj jako prodlouženou část ruky – 
a podle toho s ním zachází.

V přírodě se makakové učí používat 
kameny k roztloukání korýšů či měk-
kýšů pozorováním ostatních, a v tom 
jim pomáhá oblast mozku zvaná F5. 
Zde pracují takzvané zrcadlové neu-
rony, které se aktivují, už když opice 
pozoruje někoho jiného, jak s nástro-
jem zachází. Když se pak snaží vše 
zopakovat sama, provádějí zrcadlové 
neurony něco jako kontrolu správnosti 
zvoleného pracovního postupu.

OPIČÍ ARCHEOLOGIE
Makakové jávští patří k pouhým třem 
druhům primátů (kromě člověka), 
kteří v přírodě kamenné nástroje 
používají. Bez nadsázky se tedy dá 
říct, že právě teď prožívají svou dobu 

kamennou. A kde je doba kamen-
ná, tam se dřív nebo později objeví 
archeologické vykopávky. V případě 
thajských makaků, ale i afrických 
šimpanzů nebo jihoamerických malp 
pruhohřbetých se s nimi ve skuteč-
nosti už začalo.
Makačí archeolog má hodně tvrdý 
chlebíček. Protože si opice chodí pro 
svou dávku živočišných bílkovin do 
přílivové zóny a kamenné nástroje po 
nasycení nechávají tamtéž, musí zde 
kopat i archeologové. A to znamená, 
že se prokopou jen do takové hloubky, 
jakou jim dovolí čas mez dvěma příli-
vy. Proto zatím našli kamenné nástroje 
staré pouhých pětašedesát let, což 
potvrdilo i radiokarbonové datování 

VOLÁNÍ DIVOČINY

Mládě makaka Makak jávský 

MAKAKOVÉ JÁVŠTÍ PATŘÍ 
K POUHÝM TŘEM DRUHŮM PRIMÁTŮ 
(KROMĚ ČLOVĚKA), KTEŘÍ V PŘÍRODĚ 

KAMENNÉ NÁSTROJE POUŽÍVAJÍ.
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schránek měkkýšů ze stejných vrstev. 
Podle ústního svědectví místních 
domorodců však makakové použí-
vají kameny minimálně dvojnásobně 
dlouhou dobu, takže se na tomto poli 
žádný průlomový objev nekonal.
Důkladnou analýzou nalezených 
nástrojů však vyšla najevo jiná 
zajímavost. Zatímco na některých 
ostrovech si makakové vybírají menší 
kameny a používají je spíše jedno-
rázově, na jiných dávají přednost 
větším oblázkům a podle četnějších 
úderových stop je používají opakova-
ně. Ani přísloví „jiný kraj, jiný mrav“ 
tedy neplatí pouze v lidském světě. 
I u makaků se jednotlivé populace liší 

svými kulturními tradicemi či pracov-
ními zvyky stejně jako lidské národy či 
obyvatelé různých měst.
Malpy pruhohřbeté z brazilského 
národního parku Serra da Capivara 
mají ten sympatický zvyk, že už po 
generace roztloukají kešu ořechy 
na pevné půdě pod nohama. Dělají 
to proto, aby odstranily jedovatou 
slupku a dostaly se k chutnému jádru 
uvnitř. Na kamenech, které k tomu 
používají, pak zůstávají specifické 
stopy oděru a zahnědlé stopy po 
šťávě z ořechových slupek. Díky tomu 
dokázali zvířecí archeologové odkrýt 
překvapivě staré nástroje, které malpy 
ke své důmyslné činnosti používají.

Malpí doba kamenná trvá už mini-
málně tři tisíce let, takže není vůbec 
vyloučeno, že se první lidé v oblasti 
naučili jíst kešu ořechy právě od nich. 
Přesto malpy nemají nejstarší „ne-
lidskou“ dobu používání kamenných 
nástrojů na planetě. Šimpanzi z afric-
kého Pobřeží slonoviny už píšou své 
dějiny kamenem déle než čtyři tisíce 
let. Je to sice úžasné, přesto před 
nimi máme trochu náskok. Nejstarší 
známé lidské kamenné nástroje totiž 
ležely v zemi déle než tři miliony let.

PODOBNOST NIKOLI NÁHODNÁ
Kamenné nástroje nemusejí nutně 
sloužit jen k zahnání hladu. Někdy 

Makakové právě prožívají svou dobu kamennou.

Makakové zanechávají své nástroje na pláži.

Šimpanzi používají nástroje i k obraně.
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také mohou pomoci zahnat protivní-
ka. V keňské rezervaci Sweetwaters 
žijí na dvou ostrůvcích uprostřed 
řeky dvě tlupy šimpanzů, pro které 
je zdejší ráj vysvobozením z lidského 
pekla. Mnozí z nich strávili kus života 
o samotě v mrňavé kleci nebo s něko-
likakilovým řetězem kolem krku. Teď 
se tu pomalu učí, jak žít ve společnos-
ti ostatních jako správní šimpanzi.
Zároveň vycházejí najevo jejich další 
zvyky, kterými jako by nám z oka vy-
padli. Když se třeba obě tlupy navzá-
jem zahlédnou a nepadnou si do oka, 
házejí po sobě jejich příslušníci klacky 
a kameny – docela jako kluci při 
svých bitkách nebo demonstranti při 

střetech s policií. Dokonce se zdá, že 
si umějí použití nástrojů a patrně i dal-
ší věci plánovat a rozmýšlet dlouho 
dopředu, což byla donedávna jedna 
z posledních vlastností, kterou jsme 
považovali za čistě lidskou. Šimpanzí 
samec Santino ze zoologické zahrady 
ve švédském Gävle rád hází kameny 
na otravné návštěvníky. Zajímavé však 
je, že si hromádky munice připravuje 
brzy ráno, když je klidný a žádní lidé 
nejsou v dohledu. Evidentně moc 
dobře ví, jak se bude vyvíjet jeho den.
Podobnosti mezi námi a šimpanzi se 
není co divit. Se svými chlupatými 
bratry podle většiny studií sdílíme 
více než devadesát osm procent 

stejných genů, což se projevuje i na 
stavbě našich těl. Všude možně po 
těle máme například stejný počet 
chlupů jako šimpanzi, tedy kolem pěti 
milionů. Rozdíl je jen v tom, že ty naše 
jsou většinou tenčí, kratší a světlejší, 
takže nejsou tolik vidět. Šimpanzi jsou 
stejně jako lidé náchylní k plešatění 
a někteří z nich umějí stočit jazyk do 
ruličky, zatímco jiní nikoli. Za tuhle 
dovednost přitom zodpovídá stejný 
gen jako u lidí. ◾
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DOKONCE SE ZDÁ, ŽE ŠIMPANZI SI 
UMĚJÍ POUŽITÍ NÁSTROJŮ A PATRNĚ 

I DALŠÍ VĚCI PLÁNOVAT A ROZMÝŠLET 
DLOUHO DOPŘEDU.

Chování populací makaků se liší podle oblasti, kterou obývají.

Opičí (r)evoluce
11. 9. ve 20.00  

Lovci opic
30. 9. ve 23.00 



Tektonický zlom San Andreas vzbuzuje oba-
vy vědců již desítky let. Není divu, stačí se 
podívat do minulosti a můžeme jasně vidět, 
co zemětřesení vyvolané pohybem tekto-
nických desek dokáže způsobit. Když v roce 
1906 při pohnutí země až o šest metrů 
začaly v kalifornském San Francisku doslova 
padat ulice, škody sahaly do milionů dolarů. 
Poškození vodních či elektrických rozvodů, 
požáry a zřícené domy hlásili obyvatelé až 
640 kilometrů od epicentra. A podle vědců 
se podobná událost může již velmi brzy stát 
znovu. Zlom San Andreas je dlouhý zhruba 
1287 km a jeho základem jsou dvě obří tek-
tonické desky (pacifická a severoamerická), 
které se o sebe třou a čas od času popo-
skočí. Právě tak vznikají v lepším případě 
mírná, v horším katastrofická zemětřesení, 
která filmaři zpracovali například ve snímku 
San Andreas z roku 2015. Seismologové 
proto pravidelně situaci ohledně zlomu 
sledují, a rozhodně nemají lehké spaní. 
Nejnovější studie, která vyšla v březnu 2021 
v odborném časopise Science Advances, 
totiž jasně říká, že „podél poruchy se od 
posledního zemětřesení, které prasklo na 
povrchu, nahromadilo 6 až 9 metrů pružné-
ho napětí, což zdůrazňuje potenciál velkých 
zemětřesení podél tohoto vlákna“. U země-
třesení navíc bohužel platí, že čím déle jsou 
tektonické desky v napětí, tím výraznější 
a ničivější následné otřesy, případně zlomy, 
v půdě jsou. Existuje sice i naděje, že místo 
jednoho masivního otřesu, který by srovnal 
město se zemí, dorazí několik menších vln, 
na podobné štěstí však není radno se spo-
léhat. Ačkoli mají vědci po ruce velké množ-
ství měřicích stanic monitorujících napětí 

v podloží a situaci zkoumají v desítkách 
matematických modelů, nikdo přesně neví, 
kde k otřesům a masivním pohybům půdy 
dojde. Možná se narůstající napětí „vybije“ 
v méně obydlených oblastech, realitou však 
může být i epicentrum v samém centru San 
Franciska či rovněž hustě obydleného Los 
Angeles. V roce 1989 došlo v San Francisku 
v porovnání s rokem 1906 k menšímu ze-
mětřesení, bylo zničeno celkem 963 domů 
a dalších více než 18 000 jich bylo 

poškozeno. Od té doby samozřejmě hustota 
obyvatel dále narůstá. Je tedy jisté, že by 
poškození byla v případě epicentra v silně 
osídlených částech kalifornského pobřeží 
opravdu masivní a pro místní i finančně 
a emocionálně bolestivá. Navzdory tomu 
je valná část obyvatel s hrozbou zemětře-
sení v oblasti srozuměna, naučili se zkrátka 
s rizikem a občasnými drobnými záchvěvy 
půdy žít a doufají, že k ničivým otřesům 
nedojde. ◾
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POD SAN FRANCISKEM PODLE VĚDCŮ TIKÁ ČASOVANÁ BOMBA
Tektonický zlom San Andreas straší seismology již desítky let.

Může, ale mnozí se o tom nepřesvědčí, 
protože je odradí omračující odér, a tím 
pádem už mají pramalou touhu zkoumat 
pokrm dál. Králem takových pochoutek je 
rozhodně durian, který zavání stejně jako 
veřejné záchodky, ale přitom prý chutná 
jemně nasládle. Navíc je super zdravý, 
protože obsahuje nesmírné množství železa 
i vitamínu C.
Jestli máte rádi aromatické sýry, je klidně 
možné, že si oblíbíte i francouzský Vie-
ux Boulogne, jehož konzumaci by mnozí 
považovali rovnou za trestnou činnost. 
Když ho rozbalíte, jste na pochybách, jestli 
nestojíte uprostřed hromady hnoje. Zavítá-
te-li někdy do Normandie do departmentu 

Pas-de-Calais, běžte po čuchu. Krabičku 
otvírejte s kolíčkem na nose. Když se ale 
překonáte, čeká na vás pod kůrkou lahodná 
odměna.
Semena svatojánského chleba dala světu 
nejen měrnou jednotku drahých kovů „jeden 
karát“, protože anglicky se rohovníku říká 
„carob“ a každé jeho semeno váží stejně, 
přesně 0,08 gramu, ale také opravdu aroma-
tické koření. To je populární především mezi 
lidmi Yoruba v Nigérii, kteří semena fer-
mentují. Když dosáhnou patřičně štiplavého 
zápachu, přidávají se do polévek či omáček 
nebo do dušených mas. Toto koření místní 
nazývají „iru“, a rozlišují dokonce jeho dva 
druhy. ◾

NEJSMRDUTĚJŠÍ POCHOUTKY NELAHODÍ NOSU, ALE JAZYK SE SMĚJE 
Může něco strašně smrdět, ale zároveň skvěle chutnat?

Kombinovaná spotřeba a emise CO2 vozu ENYAQ iV: 
15,6–18,7 kWh/100 km, 0 g CO2 /km*

* Jedná se o předběžné hodnoty. Dostupnost maximálního jízdního výkonu elektrického motoru může být omezena. V jednotlivých jízních situacích je závislá na různých faktorech, jako je venkovní teplota či stav nabití, technický stav nebo stáří vysokonapěťového akumulátoru.

NOVÁ
ŠKODA ENYAQ iV
Váš nabitý program zařídí na jedno nabití.
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BEZBLANKA, SATYR ČI TEMNOMIL
Zvířata, o kterých jste možná nikdy neslyšeli.

Zeptejte se někoho, jaké zvíře si představí pod 
těmito jmény: bezblanka, satyr či temnomil. 
Byť to tak na první pohled nezní, jde o česká 
jména následujících živočichů. Bezblanka koki 
(Eleutherodactylus coqui) je žába pocházejí 
z ostrova Portoriko a jako invazní druh se tyto 
žáby rozšířily na další antilské ostrovy. Svým 
expanzivním chováním přitom ohrožují druhy 
už i ve Střední Americe a na Havaji. Bezblanky 
nepatří mezi obry, jejich délka nepřesahuje 
5 cm. V Portoriku bezblankám vyhovují vlhké 
lesy plné bromélií a tamní populace činí až 
dvacet tisíc jedinců na hektar. Jedná se o noč-
ní živočichy, čemuž odpovídá i jídelníček 
složený z pavouků, můr či mravenců. A kde 
přišly ke svému bizarnímu jménu? Chybí jim 
plovací blány mezi prsty. A proč koki? To zase 
odkazuje na extrémně silné kvákání, kde sla-
bikou „ko“ samci zastrašují soky, zatímco „ki“ 
slouží k nalákání samic.
Satyři patří mezi postavy řecké mytologie 
a jejich podoba oscilovala mezi kozlem a člo-
věkem. Postava lidská, ovšem rohy, oháňka 
a kopyta byly kozlí. Ve zvířecí říši však jde 
o jednoho z nejkrásnějších bažantů. Satyr 
obecný je v případě samců nápadně červeně 
zbarvený bažant (samice jsou nenápadně hně-
dé) žijící v Himálaji. Satyrové (rod Tragopan) 
obývají v pěti druzích pohoří Střední Asie. Tři 
druhy (T. blythii, T. caboti, T. melanocephalus) 
nemají moc dobré vyhlídky do budoucnos-
ti, dokonce jsou zapsány v Červené knize 
Světového svazu ochrany přírody na listině 
ohrožených druhů.
Temnomilové jsou pavouci a podle serveru 
Arachnology.cz je jejich největší koncentrace 
na severu Čech, zhruba v oblasti mezi Ústím 
nad Labem a Libercem. Temnomilové vzhle-
dem připomínají jedovaté snovačky, s nimiž 
jsou blízce příbuzní. Milují tmavé a zastíněné 
prostory, narazit na ně můžete i v různých 
zříceninách starých hradů a statků. ◾

Kombinovaná spotřeba a emise CO2 vozu ENYAQ iV: 
15,6–18,7 kWh/100 km, 0 g CO2 /km*

* Jedná se o předběžné hodnoty. Dostupnost maximálního jízdního výkonu elektrického motoru může být omezena. V jednotlivých jízních situacích je závislá na různých faktorech, jako je venkovní teplota či stav nabití, technický stav nebo stáří vysokonapěťového akumulátoru.

NOVÁ
ŠKODA ENYAQ iV
Váš nabitý program zařídí na jedno nabití.
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Zajímá vás víc?  
Podívejte se na www.prima-zoom.cz

Ženy v pravěké společnosti musely vyko-
návat mnohem více činností než se pouze 
starat o děti. Analýza kosterních pozůstatků 

ukázala, že síla tehdejších žen byla opravdu 
nezměrná! Farmaření mělo zcela zásadní 
důležitost pro přežití našeho druhu. A nejen 
to, rozvoj technik umožňoval osidlování 
většího množství lokalit, v nichž následně 
mohla skupina déle vydržet. Tuto těžkou 
práci většinou vykonávaly ženy. Vědci 
z univerzity v Cambridge zkoumali kosterní 
pozůstatky žen z mnoha evropských pohře-
bišť. Konkrétně sledovali důkazy z mladší 
doby kamenné, doby bronzové a doby 
železné, tedy z poměrně širokého časového 
spektra od zhruba šesti tisíc až po několik 
set let před naším letopočtem. Výsledky 
jejich zjištění nám navíc mohou být blízké, 
v hledáčku zájmu totiž byla především 
středoevropská pohřebiště. Ke srovnání 
vědci využili naskenované kosti cambrid-
geských veslařek – tedy sportovkyň velmi 
vysoké úrovně, o síle jejichž paží rozhodně 
pochybovat nemusíme. Asi si nedokážeme 

představit, že by v dnešní době byl někdo 
v lepší kondici nežli profesionální sportovci, 
jenže před několika tisíci let byly zeměděl-
ské práce tak náročné, že je možné kosti 
obou sledovaných skupin bez problémů 
srovnat. Pravěké ženy dokonce současné 
sportovkyně v mnoha ohledech překoná-
vají – především v síle pažních kostí, které 
svědčí o obrovské zátěži tehdejších žen. 
Za neolitickou revolucí, jež posunula lidstvo 
od kočovných skupinek zaměřených na lov 
k ustáleným společnostem dnešního typu, 
tak zřejmě z neoddiskutovatelné míry stojí 
i ženy, které spoustu těchto nových činností 
musely zastat. „Jedná se o první studii, 
která srovnává kosti prehistorických žen 
s těmi žijícími a umožňuje nám pochopit 
skrytý příběh dlouhodobé a těžké manuální 
práce, jíž byly ženy po tisíciletí vystaveny,“ 
uvedla Alison Macintoshová, spoluautorka 
výzkumu. ◾

PRAVĚKÉ ŽENY BY STRČILY DNEŠNÍ MUŽE DO KAPSY
Alespoň co se fyzické kondice týče…

Tygři žijící podél rusko-čínské hranice patří 
mezi nekorunované krále Sibiře a mezi 
místními obyvateli se o nich vyprávějí his-
torky jako o nesmlouvavých a majestátních 
predátorech. I takový predátor se ovšem 
může nechat chytit. Jak ale zjistila následná 
vyšetření, nestalo se tak z důvodu tygří tou-
hy po soužití s člověkem, ale dezorientace 
způsobené nebezpečnou nákazou psinky. 
Psinka je pro tygry nákazou značně nety-
pickou, neboť jak název napovídá, jedná se 
primárně o nemoc psovitých šelem, která se 
může případně přenést na šelmy lasicovité. 
Tygr je však typický zástupce šelem kočko-
vitých, a právě sibiřský tygr, který byl podél 
hranic odchycen, se stal prvním exemplá-
řem, který možnosti nákazy psinky u těchto 
velkých koček prokázal, naneštěstí i s tragic-
kým koncem. Uvedený jedinec totiž po šesti 
týdnech na nákazu zemřel. „Virus postihuje 
různé orgány, v závislosti na intenzitě jejich 
poškození a klinických projevech rozlišuje-
me formu nervovou, plicní, střevní nebo kož-
ní. Mortalita dosahuje u psů 50–80 %, u fre-
tek až 100 %. Zvířata, která nákazu přežijí, 
mají často doživotní následky,“ udává Státní 
veterinární ústav Praha. Psinka se následně 
široce rozšířila mezi altajské tygry a nyní 
ohrožuje celou tamní populaci vzácných 
šelem. I proto vědci bijí na poplach a snaží 
se pro tygry najít řešení v podobě očkování, 
které velmi dobře znají chovatelé psů. Pokud 
totiž člověk nezasáhne, hrozí podle vědců 

navýšení rizika vyhynutí menší populace 
tygrů v příštích 50 letech až o 65 procent. 
Podle simulace by přitom u malé populace 
stačilo očkování pouze dvou tygrů ročně 
a riziko vyhynutí celé skupiny by se snížilo 
o 75 %. V rámci teorie to zní velice jednodu-
še, praxe je ovšem komplikovanější, neboť 
by to znamenalo dlouhodobě odchytávat 
a očkovat tygry a doufat, že neočkovaní 
jedinci se nedostanou k psince jiným způ-
sobem, například kontaktem s nakaženým 
domácím zvířetem. Zároveň by bylo potřeba 
pro očkovací program získat jak politickou 
podporu, tak na ní závislé finanční krytí 

projektu. Navíc je stále ve hře nelegální lov, 
který je spojen s tradiční čínskou medicí-
nou. Pro řadu veterinářů není výskyt psinky 
kdovíjak velkým objevem. Už v roce 2013 
vědci udávali, že ze 450 tygrů poddruhu 
Panthera tigris altaica jedno procento zašlo 
na onemocnění psinkou. Jedna věc je 
zřejmá. Nezdá se, že by si příroda v tomto 
případě dokázala pomoci sama. Buď tedy 
člověk zasáhne a vzácným šelmám pomůže, 
nebo se budeme muset smířit se zbytečným 
úhynem těchto nádherných zvířat. ◾

SIBIŘŠTÍ TYGŘI VYMÍRAJÍ. PROČ JE LIDÉ OHROŽUJÍ NA ŽIVOTĚ?
Tygři na Sibiři vymírají z důvodu nákazy, která u nich byla dlouho popírána.
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Nemoc covid-19 je jen nejnovějším 
příkladem z dlouhé řady pandemií, které 
v minulosti zdecimovaly celé společnosti. 
Nejčastěji se opakují pandemie chřipky A, 
zejména po závažnější antigenní změně 
chřipkového viru (např. španělská chřipka). 
Virus (z latinského „virus“ – jed) je drob-
ný vnitrobuněčný cizopasník. Patří mezi 
tzv. nebuněčné organismy a svou stavbou 
se od buněk dramaticky liší. „Tělo“ virů je 
tvořeno tzv. virovou částicí, která je složena 
především z bílkovin a nukleových kyselin. 
Pro viry je charakteristické, že nerostou, 
nedělí se a nejsou schopny vyrábět (bez cizí 
pomoci) energii či vytvářet vlastní bílkovi-
ny. Obvykle jsou také mnohem menší než 
třeba bakteriální buňky (nemluvě o lidských 
buňkách), ale existují výjimky: největším 
známým virem je pithovirus, velký 1,5 mi-
krometru. Je známo přes 9100 druhů virů. 
Dosud neznámých virů ale může být řádově 
víc – podle odhadů jen savci hostí statisíce 
druhů virů. V oceánech bylo v roce 2019 

molekulární analýzou viromů identifikováno 
téměř 200 tisíc různých populací virů. Viry 
hrají důležitou roli v přírodních systémech. 
Některé viry nesou přízvisko „-fág“ a před-
ponu podle organismu, který napadají. Na-
padají-li bakterie, nazývají se bakteriofágy, 
viry napadající sinice se nazývají cyanofá-
gy a nedávno byly objeveny i viry napadající 
velké viry, tzv. virofágy. 
„Alcatraz pro viry“ stojí na ostrově v Balt-
ském moři nedaleko německého pobřeží. 
Na ostrově Riems funguje nejstarší centrum 
světa zaměřené na výzkum virů. Působí 
tady mezinárodní tým světových odbor-
níků z Velké Británie, Namibie, Turecka 
a Francie, kteří znají spolehlivou odpověď 
na zřejmě nejpalčivější otázku současnosti: 
hrozí nám další nezastavitelná pandemie? 
Karanténní opatření proti šíření nemocí byla 
poprvé zavedena před 700 lety. A nyní, ve 
21. století, se znovu mluví o tom, nakolik 
jsou účinná. ◾

VÍTE, KDE STOJÍ ALCATRAZ PRO VIRY?
Na Prima ZOOM v září poběží dva dokumenty, které odráží současné téma pandemie. 
Nenechte si ujít Alcatraz pro viry ani Jak pandemie změnily svět!

Jak pandemie změnily svět
11. 9. ve 22.10, 14. 9. ve 13.30 

Alcatraz pro viry
26. 9. ve 23.15, 29. 9. ve 14.35

PANDEMIE PŘED COVIDEM
— Epidemie tyfu v Athénách v roce 

430 př. n. l.: nejspíše břišní tyfus, 
během čtyř let zabil přibližně 
čtvrtinu athénských vojáků 
a čtvrtinu celkové populace.

— Epidemie Antoninus (podle Marca 
Aurelia Antonina), 165–168 n. l.: 
podle odhadů se rozšířily neštovice, 
které zabily na Apeninském 
poloostrově až 5 milionů lidí, 
zemřela čtvrtina nakažených.

— Justiniánský mor, 541–750 n. l.: 
z Etiopie se mor rozšířil do celé Evropy 
i Asie. Zabil 25–50 milionů lidí.

— Černá smrt, 1347–1353: do celé 
Eurasie se rozšířil mor, který 
zabil přibližně 75 milionů lidí.

— Cholera, 1816–1923: několik 
pandemií cholery postihlo 
Evropu i další světadíly.

— Morová rána v Asii, 1855–1904: mor 
se postupně šířil z Číny do Indie, 
celkově zabil přibližně 10 milionů lidí.

— Španělská chřipka, březen 1918 – 
prosinec 1920: virus se poprvé objevil 
mezi vojáky v táboře v Kansasu a zasáhl 
zhruba 500 milionů lidí. Odhaduje 
se, že zemřelo 50 milionů z nich.

— Asijská chřipka, 1957–1958: pandemie 
se objevila v jižní Číně, pravděpodobně 
když viry lidské a ptačí chřipky 
současně napadly vepře a po výměně 
genů stvořily nový smrtící virus. 
Zemřel minimálně milion lidí.

— Hongkongská chřipka, 1968–1969: 
viry lidské a ptačí chřipky vytvořily 
nový virus, který byl poprvé 
zaznamenán v Hongkongu. Jelikož 
se virus do jisté míry podobal viru 
z roku 1957, byli proti němu lidé 
částečně imunní a počet obětí byl 
nižší, zabil cca 750 tisíc lidí.

— Mexická prasečí chřipka, březen 
2009 – srpen 2010: první případ 
byl zaznamenán v Mexiku, odtud se 
poté rozšířil do celého světa. Na tuto 
chorobu zemřelo 201 200 lidí.
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CO BY VÁM NEMĚLO UNIKNOUT? 
Přinášíme vám tipy na to nejlepší z Prima ZOOM na následující týdny.

27. 8. 21.00 

VELKÝ LETADLOVÝ ÚTES
Korálové útesy po celém světě 
bojují o přežití. Rybí populace 
prudce klesá. A na pomoc 
přichází nečekaný hrdina: 
jistý Boeing 747. Velké letadlo 
Jumbo Jet, které je zbaveno 
všeho kromě hliníkových kří-
del a trupu, nevypadá zrovna 
jako zachránce světových 
oceánů. Jenže dvacet metrů 
pod hladinou moře u pobřeží 
ostrovního státu Bahrajn leží 

31. 8. 20.00 

PREZIDENTI VE VÁLCE
Dwight D. Eisenhower, John F. 
Kennedy, Lyndon B. Johnson, 
Richard Nixon, Gerald Ford, 
Jimmy Carter, Ronald Rea-
gan a George W. Bush. To je 
osm amerických prezidentů, 
významných mužů dějin, 
kteří sloužili ve druhé světo-
vé válce – a nakonec se stali 
vrchními veliteli amerických 

převaha. Přední linie ožívají 
díky napínavým vzpomínkám 
pamětníků, jedinečným ex-
pertním analýzám a strhujícím 
záběrům, a zároveň vyvracejí 
mnohdy opakované mýty. Tento 
fascinující seriál nás vezme 
na cestu kolem světa a přiblíží 
zážitky a zkušenosti bojovní-
ků v nebezpečných předních 
liniích, zavedou do centra akce 
a odhalí okamžiky zlomu v prů-
běhu nejdůležitějších střetů 
druhé světové války.

2. 9. 21.00 

PŘEDNÍ LINIE
Historický seriál Přední linie při-
náší válečné boje v jejich nejkru-
tější podobě. Zároveň zachycuje 
momenty zoufalé odvahy na tak 
dramatických bojištích druhé 
světové války, jako byly Midway, 
Anzio, Monte Cassino, Omaha, 
Kopec 112, Bastogne, Iwodžima 
nebo Berlín. Momenty a místa, 
kde se štěstěna a schopnost 
rychle myslet často prokázaly 
stejně důležité a rozhodující 
jako pečlivé plánování a palební 

ozbrojených sil. Dva historické 
celovečerní filmy Prezidenti ve 
válce vyprávějí příběh o tom, 
jak je změnily a poznamenaly 
jejich válečné zážitky. A také 
o tom, jak vyšly z tohoto 
konfliktu jako vůdčí osobnosti 
a jak válečná vřava ovlivnila 
rozhodnutí, která dělali, když 
se nakonec dostali až do Bílé-
ho domu.

Boeing 747, který je živoucím 
důkazem toho, co dokáže 
zachránit chytře umístěný 
Jumbo Jet. Strhující přírodo-
vědný film Velký letadlový 
útes přináší jedinečnou, 
exkluzivní možnost podívat se 
na to, jak se změnil 200tuno-
vý letecký obr – nejprve na 
ponorku a potom do podoby 
unikátní platformy, jež podpo-
ruje obnovu přírody a ochranu 
životního prostředí. 

než Čechy. Bratři Lukáš a Filip 
se jednoho dne rozhodli, 
že si splní svůj sen lyžovat 
a surfovat ve stejný den na co 
nejsevernějším místě planety. 
To místo našli na Islandu, mezi 
zasněženými fjordy a ledovou 
vodou. Surfing v ledových 
vodách a sjíždění zasně-
žených hor začali považo-
vat za svou životní náplň.

5. 9. 20.00 

MEZI FJORDY
Životní cesta dvou českých 
polárních surfařů, kteří našli 
víc, než čekali. Film Mezi fjordy 
sleduje cestu dvou čtyřia-
dvacetiletých bratrů, Lukáše 
a Filipa, dvojčat z Beskyd, které 
touha po zážitcích přivedla 
až na Island, kde se usadili, 
a již po několika letech tam 
se cítí být spíše Islanďany 
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11. 9. 20.00 

OPIČÍ (R)EVOLUCE
Během vědeckého výzkumu, 
který měl za úkol zjistit dopad 
ničivé vlny tsunami v roce 2004 
na místní biodiverzitu, přišli 
vědci na něco nevídaného. 
Odhalili, že makakové z ostrova 
Piak Nam Yai v Andamanském 
moři používají nástroje k oteví-
rání skořápek měkkýšů. Zatímco 
tato technika užití primitivního 

MUSÍTE VIDĚT

6. 9. 21.00 

8. 9. 20.00 

KRÁSY JIŽNÍHO TYROLSKA
Dechberoucí krajina, mírné 
slunečné klima, pohnuté dějiny 
na křižovatce dvou kultur, 
velkorysá pohostinnost a vy-
nikající kuchyně, živé tradice 
v řemeslech, hudbě, umění 
i architektuře – Jižní Tyrol-
sko vás uchvátí rozmanitostí 
a jedinečnou směsí alpských 
zvyků a středomořských chutí. 
Nejseverněji položená provincie 
Itálie leží na jihu od Alp a patří 
k nejpopulárnějším turistickým 
destinacím v Evropě. Najdete 
zde majestátní vysokohorské 

prostředí Dolomitů, bohaté 
louky nejvýše položených ev-
ropských pastvin, lákavé vinice 
na březích jezer, živé regionální 
centrum Bolzano nebo půvabné 
městečko Merano. Na jaře vás 
ohromí sady kvetoucích jabloní, 
v létě se z tohoto místa stává ráj 
všech pěších turistů, na podzim 
zraje bohatá úroda vinných 
hroznů a kaštanů a v zimě 
se Jižní Tyrolsko stává vysně-
ným cílem lyžařů a milovníků 
pohádkově zasněžené krajiny. 
Poznejte všechny Krásy Jižního 
Tyrolska.

„kladiva“ je známa z různých 
komunit lidoopů, jako jsou 
šimpanzi, mezi opicemi Starého 
světa nebyla dosud pozoro-
vána. Primatoložka Amanda 
Tanová se proto rozhodla 
blíže se zaměřit na šikovné 
makaky. Zjistila, že jejich způ-
sob dobývání měkkýšů je tak 
efektivní, že dokonce ohrožu-
je obsah ulit. 

ZÁHADA 
YELLOWSTONSKÉHO 
PARKU
Kam se poděli losi? Na tajuplnou 
záhadu Yellowstonského parku 
zkouší odpovědět stejnojmenný 
dokument. Zatímco dříve se 
v místních údolích objevovaly 
desetitisíce kusů, v dnešní době 
jich každoročně dorazí čím dál 

méně. Tři odborníci ve svém 
oboru proto vyrazili na průzkum-
nou výpravu, která má odhalit 
důvod nečekaného úbytku losů: 
biolog zaměřený na losy, expert 
na medvědy grizzly a specialista 
na nechvalně proslulou rybu 
známou jako siven obrovský, 
která je v Yellowstonu invaziv-
ním druhem. 

14. 9. 20.00 

TAJEMSTVÍ ŽELEZNIC
Od chvíle, kdy byl v roce 1807 
zahájen provoz první osobní 
železniční tratě v britském městě 
Oystermouth, sehrály železnice 
jedinečnou roli v historii celého 
světa. Staly se pádným důkazem 
o dobyvatelském duchu člověka 
a dodnes nám umožňují cesto-
vat široko daleko. Silné mašiny, 
které si s hromovým burácením 
razily cestu po světových tratích, 
byly často krásné a majestátní. 
A samotné železnice byly v ně-
kterých případech nepřehléd-
nutelným svědectvím své doby. 

Ať už byly na nejmodernější špici 
pokroku nebo v samém srdci 
válečných konfliktů, železnice po 
celém světě obestírají neuvě-
řitelné a dramatické příběhy 
i tajemství. Jejich hlavními 
hrdiny jsou vskutku pozoruhodní 
lidé. Od průkopníků železnice 
divokého amerického západu 
nebo australské divočiny, přes 
tratě Hitlerovy Třetí říše, až po 
zlatý věk páry. Železnice se staly 
symbolem dokonalého spojení 
technologických inovací, inže-
nýrských schopností a poutavé 
historie.
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Prima ve spolupráci s LINET věnovala 
patnáct nemocničních lůžek za 2 mil. Kč 
Fakultní Thomayerově nemocnici v Praze
Skupina Prima v rámci komunitního projektu Prima SVĚT ve spolupráci se seriálem Sestřičky a předním 
českým výrobcem nemocničních lůžek, společností LINET, věnovala patnáct nemocničních lůžek za 2 mil. 
korun Fakultní Thomayerově nemocnici v Praze. Dvanáct nemocničních lůžek typu 
Eleganza 4 s integrovanými váhami a antidekubitní matrací mířilo na jednotku intenzivní péče v rámci 
Anesteziologicko-resuscitační kliniky, zbylá tři lůžka typu Eleganza 1 dostalo oddělení ORL. Celou 
spolupráci doprovází osvětová kampaň s tvářemi seriálu Sestřičky Adélou Gondíkovou a Natálií 
Halouzkovou, ve které jsou zmíněny benefi ty LINET lůžek. Ta běží od 1. června v rámci online i sociálních 
médií skupiny Prima. Nechybí ani reportáže ve zpravodajství CNN Prima NEWS a PR podpora.

Slavnostní předání lůžek Fakultní Thomayerově nemocnici proběhlo 29. července za přítomnosti marketingového ředitele 
skupiny Prima Aleše Pýchy, ředitele obchodu pro Českou a Slovenskou republiku společnosti LINET Zdeňka Grimma a za 
nemocnici nechyběl její ředitel doc. MUDr. Zdeněk Beneš, CSc. Slavnostního předání se zúčastnili také herečka ze seriálu 
Sestřičky Adéla Gondíková a moderátor CNN Prima NEWS Petr Vágner.

Ředitel Fakultní Thomayerovy nemocnice, doc. MUDr. Zdeněk Beneš, CSc., komentoval předání lůžek těmito slovy: „Jsme 
velmi rádi, že naše spolupráce s Primou úspěšně pokračuje. Po prvním zdárném projektu s Prima SVĚTEM, kdy vznikl 
Primáčkův dětský koutek v rámci naší Kliniky dětské chirurgie a traumatologie, je dar polohovacích lůžek LINET další 
velkou pomocí v každodenní péči o pacienty. Tato lůžka také výrazně zjednoduší práci našich sestřiček, které se o pa-
cienty starají. Navíc těžce nemocní pacienti tak budou ošetřováni na špičkových lůžkách s maximálním komfortem, který 
usnadní a zkvalitní jejich léčbu. I za mě veliké díky skupině Prima.“

„Předáním lůžek LINET Fakultní Thomayerově nemocnici pokračujeme ve zlepšování zdravotnického prostředí a v osvě-
tových kampaních, které realizujeme s Českým červeným křížem. Hrdinové seriálu Modrý kód edukovali veřejnost, jak 
poskytovat první pomoc, Sestřičky radily, jak dodržovat hygienická opatření k ochraně před covidem-19, a pod značkou 
CNN Prima NEWS jsme podpořili bezpříspěvkové dárcovství krve. Více než 3 miliony korun pro sestry v nemocnicích se 
nám podařilo za pomoci partnerů a veřejnosti vybrat ve sbírce Sestřičky sestřičkám. V rámci Prima SVĚTA jsme vybu-
dovali již dva dětské koutky v nemocnicích,“ dodává Aleš Pýcha, marketingový ředitel skupina Prima.

„Spolupráce s Prima SVĚTEM a Fakultní Thomayerovou nemocnicí nás velmi těší. Jsme rádi, že naše lůžka LINET po-
skytnou zdejším pacientům a zdravotnickému personálu komfort, pohodlí a bezpečnou manipulaci. Oba typy lůžek – 
univerzální Eleganza 1 i Eleganza 4 pro intenzivní péči – se vyznačují ergonomickým designem, a díky pátému kolečku 
je Eleganza 4 navíc motorizovaná, velmi tak usnadňuje převoz pacienta a šetří záda personálu. Speciálně navržené 
a lehce dostupné ovládací panely zajišťují sestřičkám i pacientům snadné změny poloh lůžka, včetně funkce kardiacké-
ho křesla, které pomáhá optimalizovat výkon plic i oběhové soustavy. Lůžko LINET Eleganza 4 je určeno pro intenzivní 
péči a má kromě jiných funkcí také zabudovanou váhu a je uzpůsobeno pro rentgenování plic přímo na lůžku,“ uvádí 
ředitel obchodu pro Českou a Slovenskou republiku společnosti LINET Zdeněk Grimm.

Předávání lůžek LINET se zúčastnila také herečka ze seriálu Sestřičky Adéla Gondíková, která sama prošla ošetřovatel-
ským kurzem a natočila společně s kolegyní Natálií Halouzkovou spoty, ve kterých vysvětlily přínos lůžek LINET pro sestry 
i pacienty.

SVĚTPLANETA

14. 9. 21.00 

FIDEL CASTRO:  
ŽIVOT PO REVOLUCI
Kubánský vůdce Fidel Castro 
přežil několik generací americ-
kých prezidentů, sovětských 
nejvyšších tajemníků, ředitelů 
špionážní rozvědky CIA a neú-
spěšných rádoby atentátníků. 
Legendární revolucionář zůstal 
u moci celé dekády, déle než 
kterýkoli jiný vůdce nebo jaká-
koli jiná vláda. Všichni ho znají, 
obdivují i nenávidí. Muž pod 

18. 9. 22.00 

LENI RIEFENSTAHLOVÁ: 
LEDOVÁ VÁŠEŇ
Leni Riefenstahlová je jednou 
z nejradikálnějších a nejví-
ce kontroverzních umělkyní 
20. století. Arnold Fanck vy-
myslel žánr horského filmu a je 
výraznou osobností avantgardy 
20. let 20. století. V květnu 1932 
oba nastoupili na loď a vyrazili 
na pětiměsíční filmařskou vý-
pravu do Grónska. Jejich cílem 
byla historicky první němec-

29. 9. 23.00 

DEMOLICE: NOVÝ ZÉLAND II
Doslova strhující seriál De-
molice: Nový Zéland se vrací 
s pokračováním. A je to ještě 
větší rachot! Demoliční týmy 
po celém Novém Zélandu 
vzájemně spolupracují, aby 
rozmetaly kolosální, obtížné 
a nebezpečné projekty. Vezme-
me vás do zákulisí za bezpeč-
nostními bariérami a ukážeme 
vám tu hromadu problémů, 
se kterými se demoliční týmy 
musí každý den vyrovnávat, než 
něco rozmetají na cimprcampr. 

17. 9. 21.00 

TAJEMSTVÍ 
LODNÍCH VRAKŮ
Na dně oceánů, moří a jezer 
po celém světě leží více než tři 
miliony lodních vraků. Většina 
z nich teprve čeká na to, až 
budou objeveny, tajemství 
budou odhalena a jejich příběh 
bude odvyprávěn. V novém 
seriálu Tajemství lodních vraků 
se připojíme k různým týmům 
zkušených objevitelů, pátračů 
a námořních expertů z různých 

koutů světa. Budeme sledovat, 
jak odkrývají pravdu o nejzajíma-
vějších a nejvíce fascinujících 
vracích. Uvidíme lodi, o kterých 
si myslíme, že se ztratily během 
plavby bermudským trojúhel-
níkem, nebo největší válečné 
plavidlo dějin. S pomocí špič-
kových technologií nalezneme 
klíčové stopy a shromáždíme 
usvědčující důkazy, díky kterým 
nepůjdou největší tajemství 
lodních vraků spát s rybami.

maskou revolučního vůdce přes-
to zůstává prakticky neznámý. 
Kým skutečně je Fidel Castro? 
Jak je možné vysvětlit sílu 
jeho vůle? Na co je pyšný? Co 
přispívá k jeho sex-appealu? Jak 
se projevuje jeho rezervovanost 
nebo krutost? Castro na dlouhá 
léta uzavřel své skutečné já před 
zraky světa. Jen několik málo 
lidí ví, jaký doopravdy je. Z jeho 
života se stala obrovská záhada, 
kterou vám nyní rozkryjeme.

ko-americká koprodukce: SOS 
Iceberg – nejriskantnější a nej-
dražší filmový projekt dějin. 
Tento historický film přibližuje 
životu nebezpečné natáčení, 
inovativní filmařské postupy 
i nevyhnutelný střet nacistic-
ké režisérky s Hollywoodem. 
Zároveň rozebírá mýtus, který 
obestírá Leni Riefenstahlovou, 
a skládá poctu dnes prakticky 
zapomenutému filmovému 
pionýru Arnoldu Fanckovi.

A taky poněkud méně obvyklé 
překážky, které musejí překonat, 
aby to celé nebouchlo, nebo 
právě naopak bouchlo. Největší 
demolice všech dob pokračuje 
v městě Christchurch, kde jdou 
k zemi poslední zbytky Leices-
ter Parku. V Aucklandu zase 
neví, kam dříve skočit, protože 
je třeba demolovat na několika 
místech najednou. A dole na 
jihu v Invercargillu je problém 
všechno stihnout, když do 
města dorazí covid. 
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Prima ve spolupráci s LINET věnovala 
patnáct nemocničních lůžek za 2 mil. Kč 
Fakultní Thomayerově nemocnici v Praze
Skupina Prima v rámci komunitního projektu Prima SVĚT ve spolupráci se seriálem Sestřičky a předním 
českým výrobcem nemocničních lůžek, společností LINET, věnovala patnáct nemocničních lůžek za 2 mil. 
korun Fakultní Thomayerově nemocnici v Praze. Dvanáct nemocničních lůžek typu 
Eleganza 4 s integrovanými váhami a antidekubitní matrací mířilo na jednotku intenzivní péče v rámci 
Anesteziologicko-resuscitační kliniky, zbylá tři lůžka typu Eleganza 1 dostalo oddělení ORL. Celou 
spolupráci doprovází osvětová kampaň s tvářemi seriálu Sestřičky Adélou Gondíkovou a Natálií 
Halouzkovou, ve které jsou zmíněny benefi ty LINET lůžek. Ta běží od 1. června v rámci online i sociálních 
médií skupiny Prima. Nechybí ani reportáže ve zpravodajství CNN Prima NEWS a PR podpora.

Slavnostní předání lůžek Fakultní Thomayerově nemocnici proběhlo 29. července za přítomnosti marketingového ředitele 
skupiny Prima Aleše Pýchy, ředitele obchodu pro Českou a Slovenskou republiku společnosti LINET Zdeňka Grimma a za 
nemocnici nechyběl její ředitel doc. MUDr. Zdeněk Beneš, CSc. Slavnostního předání se zúčastnili také herečka ze seriálu 
Sestřičky Adéla Gondíková a moderátor CNN Prima NEWS Petr Vágner.

Ředitel Fakultní Thomayerovy nemocnice, doc. MUDr. Zdeněk Beneš, CSc., komentoval předání lůžek těmito slovy: „Jsme 
velmi rádi, že naše spolupráce s Primou úspěšně pokračuje. Po prvním zdárném projektu s Prima SVĚTEM, kdy vznikl 
Primáčkův dětský koutek v rámci naší Kliniky dětské chirurgie a traumatologie, je dar polohovacích lůžek LINET další 
velkou pomocí v každodenní péči o pacienty. Tato lůžka také výrazně zjednoduší práci našich sestřiček, které se o pa-
cienty starají. Navíc těžce nemocní pacienti tak budou ošetřováni na špičkových lůžkách s maximálním komfortem, který 
usnadní a zkvalitní jejich léčbu. I za mě veliké díky skupině Prima.“

„Předáním lůžek LINET Fakultní Thomayerově nemocnici pokračujeme ve zlepšování zdravotnického prostředí a v osvě-
tových kampaních, které realizujeme s Českým červeným křížem. Hrdinové seriálu Modrý kód edukovali veřejnost, jak 
poskytovat první pomoc, Sestřičky radily, jak dodržovat hygienická opatření k ochraně před covidem-19, a pod značkou 
CNN Prima NEWS jsme podpořili bezpříspěvkové dárcovství krve. Více než 3 miliony korun pro sestry v nemocnicích se 
nám podařilo za pomoci partnerů a veřejnosti vybrat ve sbírce Sestřičky sestřičkám. V rámci Prima SVĚTA jsme vybu-
dovali již dva dětské koutky v nemocnicích,“ dodává Aleš Pýcha, marketingový ředitel skupina Prima.

„Spolupráce s Prima SVĚTEM a Fakultní Thomayerovou nemocnicí nás velmi těší. Jsme rádi, že naše lůžka LINET po-
skytnou zdejším pacientům a zdravotnickému personálu komfort, pohodlí a bezpečnou manipulaci. Oba typy lůžek – 
univerzální Eleganza 1 i Eleganza 4 pro intenzivní péči – se vyznačují ergonomickým designem, a díky pátému kolečku 
je Eleganza 4 navíc motorizovaná, velmi tak usnadňuje převoz pacienta a šetří záda personálu. Speciálně navržené 
a lehce dostupné ovládací panely zajišťují sestřičkám i pacientům snadné změny poloh lůžka, včetně funkce kardiacké-
ho křesla, které pomáhá optimalizovat výkon plic i oběhové soustavy. Lůžko LINET Eleganza 4 je určeno pro intenzivní 
péči a má kromě jiných funkcí také zabudovanou váhu a je uzpůsobeno pro rentgenování plic přímo na lůžku,“ uvádí 
ředitel obchodu pro Českou a Slovenskou republiku společnosti LINET Zdeněk Grimm.

Předávání lůžek LINET se zúčastnila také herečka ze seriálu Sestřičky Adéla Gondíková, která sama prošla ošetřovatel-
ským kurzem a natočila společně s kolegyní Natálií Halouzkovou spoty, ve kterých vysvětlily přínos lůžek LINET pro sestry 
i pacienty.

SVĚT
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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. 11. 2021.

Vý
he

rc
i z

 p
ře

dc
ho

zí
ho

 č
ís

la
: I

re
na

 S
la

dk
á,

 J
an

a 
Ba

ue
ro

vá
, J

an
a 

H
or

ov
á

Pr
av

id
la

: V
ýh

ru
 z

ís
ká

 10
., 

30
. a

 5
0.

 ú
sp

ěš
ný

 lu
št

ite
l. 

Ve
 s

vý
ch

 m
ai

le
ch

 a
 d

op
is

ec
h 

vž
dy

 u
vá

dě
jte

 a
dr

es
u,

 n
a 

kt
er

ou
 V

ám
 m

ůž
em

e 
vý

hr
u 

po
sl

at
.

Vyluštěte křížovku 
a vyhrajte jeden z pěti dárkových 

balíčků od Škoda Auto.  
Balíček obsahuje:

propisku Škoda Auto, termohrnek, 
power banku, pláštěnku, 

knihu 120 LET MOTORSPORTU
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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.

Distribuci pro ČR zajišťuje:  
PNS a.s.,  
Paceřická 1/2773 
193 00 Praha 9 – Horní Počernice 

Distribuci pro Slovensko zajišťuje: 
Mediaprint-Kapa Pressegrosso, a.s.,  
Stará Vajnorská 9,a 831 04 Bratislava,  
www.mediakapa.sk

Tisk 
Triangl, a. s., Beranových 65, 
Praha 9  
Časopis vychází čtvrtletně  
Povoleno MK ČR E 23054 
ISSN 2570-5962

Předplatné 
Objednávky předplatného pro ČR  
zajišťuje: SEND předplatné spol. s r.o.,  
Ve Žlíbku 1800/77, 193 00 Praha 9

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

Objednávky předplatného pro Slovensko 
zajišťuje: Mediaprint-Kapa Pressegrosso, a.s., 
Stará Vojnorská 9, P. O. BOX 183, 830 00 
Bratislava, tel.: 02/498 935 66, 02/498 93 563, 
0800 188 826, objednavky@ipredplatne. sk, 
www.ipredplatne.sk
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Těšte se na další číslo! 
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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.

září — listopad 2021
ZAOSTŘENO NA POZNÁNÍ

MARTA 
KUBIŠOVÁ

VŠECHNO 
NESU HRDĚ
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SHOW MUST GO ON! (…A TO I DÍKY ČESKÉ VĚDĚ)
Monika Vondráková 
Předsedkyně správní rady 
Nadačního fondu Neuron

Představy o vědcích uzavřených v anonymitě 
svých laboratoří konečně berou za své. Na-
štěstí veřejnost čím dál víc oceňuje jejich vý-
znam. Potlesk vestoje při zahájení letošního 
Wimbledonu tak nepatřil sportu, ale vědě. 
Konkrétně Sarah Gilbertové z Oxfordské 

univerzity, která se podílela na vývoji vakcíny AstraZeneca 
a spolu s dalšími kolegy z oboru seděla v publiku.
Byli to právě vědci, kteří nás vyvedli z nejistoty posled-
ních měsíců, díky nim máme vakcínu už rok od objevení 
nové nemoci. Potlesk si jednoznačně zaslouží a jsou 
jasným potvrzením toho, jak důležité jsou pro rozvoj 
a přežití civilizace dvě oblasti – věda a technologie. 
Svět vědy a laické veřejnosti se konečně spojuje. „Dřív 
jsme se věnovali popularizaci našich oborů, poslední rok 
jsme vysvětlovali základní principy vědy a její přínos pro 
veřejnost,“ říká jeden z mladých fyziků. A epidemiolog, 
se kterým jsem mluvila uprostřed pandemie, to možná 

shrnul ještě přesněji: „Před rokem o nás nikdo nestál, a teď 
můžeme za všechno…“
Krize posledních měsíců otevřela vědu lidem a sami vědci 
jsou zahrnuti otázkami, které jim dříve nikdo nepokládal. 
Lidé začínají chápat, že k řešení nejsložitějších problémů 
potřebujeme znalosti a důkazy místo pocitů a dojmů. 
A vědci už ví, že svoje vynálezy a výzkumy musí veřejnosti 
trpělivě vysvětlovat – a říct si o svůj potlesk i mimo krizové 
chvíle.
Ceny Neuron, které letos v září po dvanácté udělíme nej-
lepším českým vědkyním a vědcům, takovým potleskem 
jsou. Ukazujeme nepostradatelnost vědy, její osobnosti 
a příběhy, odvahu měnit budoucnost pro nás všechny. 
Chceme si hýčkat naše vědce a podpořit je z darů našich 
mecenášů. Jsou to špičkoví odborníci, kteří definovali nový 
obor, vyřešili základní problémy nebo vedou k bádání další 
generace. Dosahují světové úrovně.
Je možné, že také jim bude v budoucnu tleskat Wimble-
don? Když jsem se seznamovala s novými laureáty Ceny 
Neuron, napadlo mě, že v jejich výběru je zpráva o české 
vědě, jak si stojí nyní a jaká bude její budoucnost. A jsem 
ráda, že jednoznačně skvělá. Všichni laureáti mají boha-
tou zahraniční zkušenost a schopnost získat podporu pro 
svůj výzkum. Jejich práce se neupíná jen na daný obor, ale 
věnují se problémům, které ke své práci potřebuje vyřešit 
fyzik, lékař i chemik. Čeští vědci nám ukazují svět jako kom-
plexní místo. A navíc, umí velmi dobře o své práci mluvit 
a téma přenést z laboratoří na veřejnost. (Možná méně 
potěšitelné je, že mnozí z vědců pracují ve Spojených stá-
tech, v Británii, Austrálii nebo ve Švýcarsku. Ale i v návratu 
zpátky do České republiky a v pokračování jejich kariéry 
právě u nás jim Cenami Neuron pomáháme.) Myslím, že 
většina z mladých vědců by svého potlesku mohla dosáh-
nout. Možná ne přímo v hledišti All England Clubu, ale roz-
hodně mezi svými kolegy a veřejností, která jejich zjištění 
bude v budoucnu využívat. Všichni se chceme vrátit do 
doby před pandemií a chceme, aby naše pozemská show 
pokračovala – a česká věda k tomu rozhodně přispěje. ◾
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