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Foto: Antonín Kratochvíl

„Bojuje se v silu. Jsou-li takhle bráněny všechny budovy 
ve Stalingradu, pak se žádný z našich vojáků nevrátí do Ně-
mecka.“ To si napsal do deníku jeden z německých vojáků 
útočících na Stalingrad v září 1942. O pětasedmdesát let 
později bych mohla stejnou větu použít při líčení bojů mezi 
islamisty z Islámského státu a kurdskými vojáky a vojačkami 
v Sýrii. Když čtu popis bitvy u Stalingradu, jako bych se vra-
cela zpět jen o několik let, do roku 2014 a 2015. Jak málo se 
za těch více než sedm desítek let změnilo! Sila byla ve vál-
ce proti Islámskému státu stejně strategickými místy a ob-
sadit je bylo vždy prioritou. Pod obrovskou vrstvou betonu 
se většinou ukrývalo velitelství islamistů. Stejně tvrdě jako 
o Stalingrad se bojovalo před pár lety o kurdské Kobaní na 
severovýchodě Sýrie. Začalo se mu tak i přezdívat – Stalin-
grad Blízkého východu nebo Kurdský Stalingrad. V jednu 
chvíli Kurdové drželi desetinu města, stejně jako tomu bylo 
před desítkami let v zasněženém městě, které Němci skoro 
celé ovládli. Neskutečné nasazení a obrovské oběti Rusů 
však výsledek dokázaly zvrátit. Stejně tak Kurdové bojovali 
o poslední metry Kobaní. Umírali a obětovali se. S muzejní-
mi granáty a předpotopními samopaly – ne nepodobnými 
těm, které se používaly u Stalingradu. A nakonec vyhnali 
islamisty z města. Ta analogie je až neuvěřitelná. A také 
apokalypsa, která po kdysi kvetoucím městě zbyla. Nikdy 
nezapomenu na první pohled na horu trosek, které z Ko-
baní zbyly. Když se dívám na staré fotky Stalingradu, vidím 
to barevně. Reálně, stejně jako jsem viděla ohořelé zbytky 
Kobaní v srpnu roku 2015. Až z toho mrazí, s jak železnou 
pravidelností se dějiny opakují. Ještěže do budoucnosti 
nevidíme a nevíme, co nás a naše potomky čeká…
Ale co nás, doufejme, nemine v nejbližší budoucnosti, 
je léto a s ním pohoda a snad i trocha toho cestová-
ní. Můžete se inspirovat překrásnými treky po všech 
kontinentech. A pokud zůstanete doma, co takhle se vy-
pravit po stopách starých železničních tratí? Zavedou vás 
třeba do podniků, kde ucítíte závan starých časů. Taková je 
třeba Zastávka Nižbor Tomáše Hanáka. A nakonec – vlast-
ně z hlediska řazení rubrik je to začátek – pro vás máme 
něco neobyčejného. Rozhovor s velmi introvertní geniální 
lyžařkou a snowboardistkou Ester Ledeckou. Ta se snaží 
spíš pozornosti médií vyhýbat a soustředit se na své spor-
tovní výkony. A tato taktika se jí vrchovatě vyplácí. Přesto 
se povedlo ji rozpovídat, a až si rozhovor přečtete, zjistíte, 
že Ester je sice plachá, ale jinak také vtipná i sarkastická 
zároveň a umí se trefovat i sama do sebe. Což je velmi 
sympatická vlastnost.
Pěkné čtení a ať prožijete léto podle svých nejodvážněj-
ších představ!

Lenka Klicperová — šéfredaktorka
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DOMINIK TURZA (DJ ROXTAR) A ADOLFEEN 
protagonisté talkshow NEČUM NA MĚ SHOW, kterou diváci 
mohou sledovat každé pondělí ve 21.00 na Prima COOL

29. 5. 20.00 — Největší tvorové planety 
Adolfeen sice není největší tvor na světě, ale určitě ten nejchytřejší 
a nejdrzejší. Jelikož má napoleonský komplex kvůli své plyšové výšce, 
tak se rozhodně bude s Roxtarem dívat na dokument Největší tvorové 
planety a na každého většího tvora bude řvát: „Nečum na mě!“

DAGMAR PECKOVÁ 
operní pěvkyně

29. 5. 20.00 — Největší tvorové planety 
1. 6. 21.00 — Utrpení Habsburků
Miluji dokumentární filmy – ať už o přírodě nebo z historie. Určitě 
si nenechám ujít dokument Utrpení Habsburků, kteří se mohou 
chlubit dlouhým rodokmenem, ale také tím, co s tím bezprostředně 
souviselo – rodové zdravotní problémy. Záznamy dvorního lékaře 
jistě prozradí víc. No a zcela jistě se těším na přírodopisný film 
Největší tvorové naší planety.

MAREK KAFKA
moderátor HLAVNÍCH ZPRÁV TV Prima

8. 6. 21.00 — Tajemství ukrytá v ledu
Pro mne je volba naprosto jasná! Jelikož mám velmi rád knihy 
Dana Browna a děj jedné z nich, konkrétně Anatomie lži, ovlivňují 
právě objevy vytažené ze zamrzlé vody na pólu, budu v úterý 
8. 6. ve 21 hodin vyhlížet Tajemství ukrytá v ledu. Tentokrát díky 
Prima ZOOM odhalíme poklady, které byly před lidským zrakem 
ukryty pod nyní už tajícím alpským ledem stovky až tisíce let, to je 
vzrušující! Nemůžu se dočkat, co vyplave na povrch. 

ZOOM IN

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

PAVEL NĚMEC
šéfdramaturg Prima ZOOM

od 27. 6. — Norské domy snů IV
6. 7. — Churchill a filmový magnát 
Po celé léto budeme přinášet premiérové díly seriálu Norské 
domy snů. Kombinace kouzelné krajiny, skandinávského designu 
a charismatického týmu, v jehož čele stojí Halvor Bakke, už si u nás 
stačila získat řadu fanoušků. Minout byste neměli ani dokument 
Churchill a filmový magnát, který ukazuje méně známou tvář 
britského premiéra. Winston Churchill miloval filmy a chápal 
také sílu, kterou mají coby nástroj propagandy. Jeho spolupráce 
s producentem Alexandrem Kordou pak přišla ke slovu, když řešil 
zásadní otázku: jak vtáhnout Spojené státy do druhé světové války…

inz 210x280.indd   1 19.04.21   16:41
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BLEŠÍ TRH V MĚSTEČKU WALTON ON THAMES, 2016

David Sládek
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Za typicky britskými tradicemi přijíždějí, pokud 
zrovna není pandemie, do Velké Británie miliony 
turistů. Většina z nich navštíví místa spojená 
s královskou rodinou, podívá se do světoznámých 
muzeí a galerií, jeden typicky britský zvyk jim 
ale většinou unikne: takzvané Car Boot Sales 
neboli bleší trhy na zelené louce. Tisíce lidí 
v sobotu či neděli brzy ráno míří na louky, farmy 
nebo parkoviště za městy a vesnicemi a snaží se 
prodat a koupit vše možné i nemožné. Pohled 
na tu neuvěřitelně pestrou přehlídku na koleně 
postavených a naaranžovaných prodejních 

ploch s tisíci tun použitého oblečení, nástrojů 
nebo jen předmětů z domácnosti mě změnil na 
zapáleného obránce blešáků a pravidelného 
návštěvníka. Lidé z „carbootů“ jsou jiní než běžní 
nakupující. Přicházejí si užít svou procházku 
uličkami blešáku, a někteří platí dokonce 
extra vstupné, aby byli mezi prvními, a měli 
tak větší šanci nalézt nějakou sběratelskou 
raritu. Jedna rodina, kterou jsem fotografoval, 
prodávala na „carbootech“ přes dvacet let a své 
výdělky posílala pravidelně na charitu pro oběti 
černobylské jaderné katastrofy.
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Muži se koupají v termálních lázních v Hammam 
al-Alil dva dny poté, co irácké síly při svém 
ústupu dále do Mosulu osvobodily město od 
ISIS. Jak pokračuje ofenzíva, jejímž cílem je 
převzetí Mosulu, je vnitřně přesídleno více 
než 40 000 civilistů, což je nápor na již tak 
přetížené tábory v regionu. Město Hammam 
al-Alil, které bylo pod kontrolou ISIS déle než 
dva roky, zaznamenalo návrat rozptýlených 
skupin civilistů do svých domovů navzdory 
zanechaným improvizovaným výbušným 
zařízením a sporadickým bojům mezi rekruty 
ISIS a iráckými silami. Listopad 2016.

10

ŽIVOT PO ISIS

Nicole Tung
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Fotografie je součástí výstavy 
novinářské fotografie Czech 
Press Photo, která se letos 
poprvé představuje v Národním 
muzeu. Návštěvníci mohou 
vidět vedle vítězných snímků 
další vybrané fotografie 
zachycující zásadní okamžiky 
uplynulého roku. Czech 
Press Photo doplňuje výstava 
porotců – zahraničních 
špičkových fotoreportérů – 
Tři pohledy – Chris McGrath 
(Austrálie), Nicole Tung (USA) 
a slovenský fotograf žijící ve 
Vídni Joe Klamar. Výstava 
potrvá do koce října.
Více informací na  
www.czechphoto.org



12

Spousta lidí dlouho nemá jasno v tom, 
čím by chtěli být, a tak zkouší různá studia 
a profese. Stejně na tom byl i jeden z nej-
slavnějších malířů všech dob – holand-
ský mistr štětce s nešťastnou myslí Vincent 
van Gogh (1853–1890). Stát se malířem se 
rozhodl až v sedmadvaceti letech. Do té 
doby zkoušel všechno možné. Obchodoval 
s uměním, učil, a dokonce byl chvíli i kaza-
telem. Od té doby, co soustředil veškerou 
svou pozornost na malování, byl neuvěřitel-
ně produktivní. Dalo by se říci, že ho hna-
la až fanatická vášeň. Jak jinak si vysvětlit, 
že byl schopen vyprodukovat každých tři-
cet šest hodin nové dílo. Je tomu skuteč-
ně tak. Stačí na to jednoduchá matemati-
ka. Podělíte jen dobu aktivní tvorby, která 
trvala pouhých deset let, počtem jeho děl, 
kterých byly úctyhodné dvě tisícovky, a vý-
sledek je na světě. O to smutnější je skuteč-
nost, že z tohoto ohromného počtu prací 
prodal za svého života pouze jedinou. Ano, 
slyšíte dobře. Jednu jedinou, což mělo jistě 

zdrcující dopad na jeho již tak podlomené 
psychické zdraví. Podobně, jako se u nás 
dědí jméno Josef z generace na generaci, 
tomu bylo se jménem Vincent v rodině bu-
doucího umělce. I když se stejně jmeno-
val jeho dědeček, nebyl to on, po kom nosil 
jméno. Toto privilegium dostal jeho star-
ší bratr, který ale zemřel hned po narození 
a na jehož počest pak pojmenovali dalšího 
syna. Velmi kuriózní a určitě traumatizují-
cí byla skutečnost, že malý Vincent chodil 
kolem náhrobku se svým vlastním jménem. 
Když se řekne van Gogh, okamžitě se kaž-
dému vybaví odstíny žluté barvy, které jsou 
pro něj tak charakteristické. Měl ji opravdu 
tolik rád, nebo jeho tvorbu mohl nějakým 
způsobem ovlivnit jeho zdravotní stav? Na-
neštěstí pro něj, ale naštěstí pro všechny 
milovníky jeho děl, mohl. Vincent van Gogh 
kromě maniodeprese trpěl epilepsií, na kte-
rou mu byl předepisovaný náprstník (digita-
lis). Po něm lidé skutečně vidí svět se žluto-
zeleným nádechem. ◾ 

ZOOM IN

VINCENT VAN GOGH A TAJEMSTVÍ ŽLUTÉ BARVY 
Proč se na jeho obrazech vyskytuje tak často?
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JAKÝ BYL OTEC ADOLFA HITLERA?
Našly se dopisy, které vysvětlují, co po něm syn zdědil.

Alois Schicklgruber se narodil v roce 1837. 
Jeho matka Maria Anna byla selka, a neby-
la vdaná, proto o Aloisově skutečném otci 

dvě – chlapec Adolf a jeho mladší sestra 
Paula. Rakouský historik Roman Sandgru-
ber se nedávno dostal k množství dopisů, 
jejichž autorem byl právě otec Adolfa Hitle-
ra. Vyplývá z nich, že Alois rozhodně nebyl 
vzorným manželem ani otcem, navíc byl au-
toritářský, samolibý a arogantní. Na své oko-
lí byl tvrdý a často byl i vznětlivý. Kvůli mi-
nimálnímu formálnímu vzdělání následně 
pohrdal jak školským systémem, tak círk-
ví – a místo institucím věřil spíše ve vlast-
ní schopnosti. V tom všem se Adolf svému 
otci zřetelně podobal.
Alois většinu života strávil se jménem  
Schicklgruber po své matce. Ke změně  
jména došlo počátkem roku 1877, tedy před 
Aloisovými čtyřicátými narozeninami. Spo-
lečně s několika příbuznými (včetně strýce 
Hüttlera) se Alois dostavil na úřad a odchá-
zel z něj už s novým příjmením – Hitler. Dů-
vod, proč byl zvolen zrovna tento tvar jména 
(který vypadá jako kombinace příjmení jeho 
otce a strýce), je dodnes neznámý. Na změ-
nu však každopádně naléhal i Aloisův otčím 
(a možná zároveň i biologický otec) Hiedler 
před svou smrtí v roce 1857. Nakonec se tedy 
změna podařila, a když se o více než dekádu 
později narodil malý Adolf, jeho otec Alois už 
měl ustálené a později v historii tolik skloňo-
vané jméno. Hitler.  ◾

dodnes kolují spekulace. Když mu bylo pět 
let, jeho matku si vzal jistý Johann Georg 
Hiedler, který se k otcovství také přiznal. 
Ve věku deseti let byl Alois poslán k Hied-
lerovu bratru Johannu Nepomuku Hüttle-
rovi, který je mimochodem dalším z mož-
ných biologických otců Aloise. Chlapec 
se vyučil obuvníkem, později však praco-
val jako celní úředník v armádě a ve volném 
čase se věnoval včelařství. Kvůli práci se 
Schicklgruber každou chvíli stěhoval a po-
stupně byl třikrát ženatý. Motivací k uzavře-
ní prvního manželství bylo pravděpodob-
ně bohatství jeho o čtrnáct let starší ženy 
Anny Glasl-Hörerové. Netrvalo však dlouho 
a Alois zahájil románek s mladou služebnou 
Fanni Matzelsbergerovou. Ta mu postup-
ně porodila dvě děti a po smrti manželky 
Anny se s ní Alois také oženil. Tou dobou 
se však už nějakou dobu blízce znal i s Kla-
rou Pölzlovou, další (a ještě mladší) služeb-
nou v jeho domě, jež byla, mimochodem, 
jeho vzdálenou příbuznou. Poté, co Fan-
ni rok po svatbě onemocněla a zemřela, se 
Alois oženil potřetí – tou dobou už byla čty-
řiadvacetiletá Klara těhotná a pod srdcem jí 
rostl malý Adolf. Tím však plození dětí roz-
hodně nekončilo, s manželkou Klarou měl 
Schicklgruber po Adolfovi ještě pět dalších 
dětí! Dospělého věku se však dožily pouze 
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Největší zamoření radioaktivními látka-
mi u nás nezpůsobil výbuch Černobylu, 
byly to testy jaderných zbraní. Ve srážko-
vé vodě byla v roce 1962 naměřena celková 

radioaktivita přesahující 100 bequerelů 
na 1 litr (Bq/l), zatímco v roce 1986 došlo 
v důsledku černobylské havárie ke zvýšení 
radioaktivity z méně než 1 Bq/l na „pouhých“ 

30 Bq/l. Mrak radioaktivních částic z Černo-
bylu se k nám dostal 29. dubna, tedy tři dny 
po výbuchu. Nejvyšší koncentrace nebez-
pečných částic byla 30. dubna, kdy se páli-
ly čarodějnice a hodně lidí bylo venku. Ra-
dioaktivní spad zasáhl pruh území táhnoucí 
se od severní Moravy šikmo na jihozápad 
přes Vysočinu do jižních Čech. Na severní 
Moravě navíc v noci z 29. na 30. dubna 1986 
intenzivně pršelo, a kvůli tomu jde o nej-
víc zasažené území. Černobylskou jader-
nou elektrárnu V. I. Lenina tvořily čtyři blo-
ky, další dva se stavěly. První blok měl výkon 
725 MW, další tři pak shodně 925 MW. Po 
zničení čtvrtého bloku elektrárna dál pokra-
čovala ve výrobě elektřiny, a to až do roku 
2000. Tehdejší generální tajemník Ústřed-
ního výboru KSSS Michail Sergejevič Gor-
bačov (šlo fakticky o hlavu státu, Sovět-
ský svaz zavedl funkci prezidenta až těsně 
před svým rozpadem v roce 1990) ještě 
24 hodin po explozi reaktoru netušil, že se 
něco stalo. Pro členy politbyra (kolektivní ve-
dení státu) bylo v prvních hodinách po kata-
strofě důležitější řešit, jak na situaci zarea-
guje Západ. ◾ 

PRÁZDNINY PRO DOBRODRUHY
Chcete-li si zavzpomínat na legendární MASH, stačí se vypravit do Itálie.

Přihlaste se, kdo neviděl alespoň jeden díl 
legendárního amerického seriálu z pro-
středí polní nemocnice z období korejské 
války. Určitě jste měli svého oblíbence. Ať 
už fešného Hawkeye Pierce nebo prostoře-
kou Margaret Houlihanovou. Jestli jezdíte 
rádi pod stan někam do nedotčené přírody, 
vyrazte na Gargano. Uprostřed národního 
parku přesně mezi Jaderským mořem a je-
zerem Lesina leží malý kemp s velmi podob-
ným vojenským stanem, kde můžete slo-
žit hlavu. Vybudovali ho tu dva dobrodruzi 
z Prahy, Lucie a Petr. Gargano je ale vůbec 
outdoorovým rájem. Na jaře tu kvetou di-
voké orchideje a v rezervaci Foresta Umbra 
zase narazíte na pozůstatky starých pra-
lesů Puglie. Při obdivování mysteriózní at-
mosféry vás možná vyruší jen funění stáda 
divokých prasat nebo krav. Bez ohledu na 
roční dobu a na to, zda jste nadšení biolo-
gové, určitě oceníte návštěvu buvolí farmy 
La Bufalara, kde si můžete zakoupit čerstvě 
vyrobenou mozzarellu nebo jiné produkty 
z buvolího mléka. Pokud byste dostali chuť 
pustit se na moře, stačí říct Petrovi. Je totiž 
hrdým majitelem dřevěné asijské džunky, 
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KRÁTCE

KDY BYLO ČESKO NEJRADIOAKTIVNĚJŠÍ? 
Černobylská jaderná katastrofa vás jistě napadne jako první, ale…

kterou vás doveze třeba i na nedaleké Tre-
mitské ostrovy. I garganská pevnina má 
ale co nabídnout. Třeba maják ve Faro di 

Vieste, který je řízený až z Benátek. Krás-
né dlážděné uličky starobylého městečka si 
zase užijete v Peschici. ◾
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Zajímá vás víc?  
Podívejte se na www.prima-zoom.cz

BRITŠTÍ ŠPIONI SI ZALOŽILI OFICIÁLNÍ INSTAGRAM
James Bond by nový účet agentů z konkurenční MI5 zřejmě neschvaloval.

Britská tajná služba MI5 se rozhodla odho-
dit své maskování a založila si účet na Insta-
gramu. Za prvních 24 hodin nasbírali agenti 
přes 80 000 sledujících. „Můžete si vymy-
slet svůj vlastní vtip o tom, jestli vás bude-
me sledovat,“ komentoval v Daily Telegraph 

pro mnohé poněkud paradoxní krok brit-
ských vyzvědačů šéf MI5 Ken McCallum. 
Ve svém prvním příspěvku na novém insta-
gramovém účtu MI5 ukazuje pohled, který 
se agentům naskytne při příchodu do prá-
ce – tedy pokud z nějakého důvodu hodně 

zakloní hlavu: „Tajemství úspěšné špioná-
že? Zvažte všechny úhly. Získáte tak lep-
ší pohled...“ Britští zpravodajci přitom upo-
zorňují, že účet není sledován v režimu 24/7, 
a žádají každého, kdo chce nahlásit něja-
kou hrozbu, aby se obrátil na webové strán-
ky organizace. Sídlem MI5 je budova známá 
Londýňanům jako Thames House. Najde-
te ji na severním břehu Temže hned u mos-
tu Lambeth Bridge. Budova však ani zdaleka 
nedosahuje takové proslulosti jako neda-
leké sídlo „konkurenční“ britské tajné služ-
by MI6, pro kterou pracuje i filmový James 
Bond. Tato ikonická a poněkud nevzhledná 
stavba stojí hned u vedlejšího mostu Vau-
xhall Bridge, ale na protějším břehu Tem-
že, vzdušnou čarou 600 metrů od sídla MI5. 
Kdyby chtěli, mohou si agenti obou špionáž-
ních agentur předávat zprávy třeba zrcát-
kem. Pro pořádek stojí za to uvést, že MI5 
funguje jako kontrarozvědka a bezpečnostní 
agentura, jejímž úkolem je předcházet tero-
rismu a špionáži na území Spojeného králov-
ství. Naopak MI6 (správně Secret Intelligen-
ce Service, SIS), kam „patří“ i James Bond, 
má na starosti ochranu zájmů Velké Británie 
v zahraničí. ◾

Te
xt

: M
ar

ké
ta

 F
ok

to
vá
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Když se na Moravě dají pěstovat mandlovní-
ky či fíkovníky, proč by se na jihu Francie ne-
mohlo dařit rýži? Zatímco u nás za to může 
globální oteplování, v Camargue má rýže už 
čtyřsetletou tradici. Ano, pěstování rýže není 
jen výsadou Asie. Fušovat do řemesla se jí už 
pěkně dlouho snaží i starý kontinent. A ne-
jde vůbec o rýži ledajakou. Jde o červenou 
rýži, která vznikla zkřížením divoké rýže s tou 
bílou. Velkým průkopníkem pěstování rýže, 
který tento obor velmi posunul kupředu, byl 
Paul Ricard. A jak to tak už v historii bývá, 
nebyla to nejdříve vůbec jeho svobodná vol-
ba, ale spíše z nouze ctnost. Byl totiž výrob-
cem pravého marseillského pastisu a v Ca-
margue koupil rozlehlé panství se statkem. 
Jen tak pro zajímavost – původně se jednalo 
o středověké panství templářských rytířů. 
Měl v úmyslu pěstovat tu především lékoři-
ci, fenykl a mátu, která je potřeba při výrobě 
tohoto kultovního nápoje. Jenže přišla druhá 
světová válka a fašisté mu to zakázali. Mu-
sel tedy zvolit náhradní plán. Stal se jedním 
z prvních průkopníků pěstování rýže, a nau-
čil tak třicet procent obyvatel delty Camar-
gue pravidelně konzumovat tuto plodinu. ◾ 

KUS ASIE UPROSTŘED EVROPY 
Jak se ve francouzském Camargue objevila rýžová pole? Náhodou!
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Objednejte si předplatné 
časopisu Prima ZOOM 
za speciální cenu

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

Objednejte si předplatné 
časopisu Prima ZOOM 
za speciální cenu

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

a časopis Vám vždy přijde až do schránky.

Roční 
předplatné

jen za 272 Kč
204 Kč

jen za 272 Kč
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ESTER 
LEDECKÁ
ODVÁŽNÁ A SOUTĚŽIVÁ 

HOLKA Z HOR

Její největší devízou je odvaha a soutěživost. Jde si za 
svým a neohlíží se na to, co to bude stát. Je jiná a jde jinou 

cestou než ostatní. Riskla to. Nemuselo se to vyplatit. Ale teď sklízí 
úspěchy. Možná právě v tom je ještě větší odvaha než vrhnout 
se střemhlav z prudkého kopce s oběma nohama upoutanýma 

do vázání snowboardu. A kromě toho je Ester Ledecká sice 
podle svých slov introvert, ale taky veselá mladá žena, která 

se nebojí utahovat si sama ze sebe.

Text: Lenka Klicperová — Foto: Ondřej Pýcha / Sport Invest

ROZHOVOR
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Mými předchozími respondenty byli herci Anička 
Polívková a Vojta Kotek. Když jsme se bavili o genialitě, 
Anička Vás označila za příklad génia. Co byste jí na 
to řekla?
Anička má tak co povídat! (smích) Všechno je to v dobrých 
genech, proto se tomu tak říká, ne?

Je Vám 26 let, a jste legenda. Jak to snášíte?
Myslím, že celkem dobře. Koneckonců, připravovala 
jsem se na všechny možný scénáře. A scénář „LEGENDA“ 
byl No. 1!

Kombinovat dvě odlišné olympijské disciplíny, lyže 
a snowboard, jste sama označila za bláznivý nápad. 
Děláte ráda bláznivé věci? 
Jasně! A abych to upřesnila – kombinuju dva zimní  
(olympijské) sporty, závodím v sedmi disciplínách a vě-
nuju se všem úplně stejně. To je přece důkaz, že bláznivý 
věci miluju!

Jak jste dokázala okolí přesvědčit, že máte na to být 
dobrá ve více disciplínách?
Já chtěla vždycky lyžovat, ale protože mě odevšad vyhodili 
(prvně z lyžařský školní akademie, pak z reprezentace), za-
čala jsem jezdit na snowboardu. Ráda jsem závodila a tohle 
byla cesta. Když jsem nesměla závodit na lyžích, lítala jsem 
v U-rampě, dělala freestyle, boardercross a skončila u al-
pine snowboardu. Tam moje radost ze závodění nikomu 
nepřekážela, protože tenhle sport v Česku nikdo neznal. 
Nešlo mi o to někoho přesvědčovat, že na to mám. Děla-
la jsem to, co mě baví, a myslím, že kdyby mě „vyštípali“ 
i ze snowboardu, začnu hrát hokej, curling nebo běhat na 
běžkách. Byla jsem zkrátka soutěživá holka z hor. Já i sně-
huláka chtěla mít nejsenzačnějšího! „Okolí“ uvěřilo tomu, 

že jsem dobrá v obou sportech až při olympiádě, to už se 
to nedalo zamést pod koberec. (smích) Nemyslím rodinu 
ani tým, ale všechny ty bafuňáře a „chytrý“ tatínky ostat-
ních lyžařů. Já jsem vždycky věděla, čeho chci dosáhnout, 
a měla přesný plán, kterého jsem se držela. Je těžký to 
někomu vysvětlovat. Podezřívám i svoje trenéry, že kolikrát 
vůbec netuší, co dělám a proč. Ale výsledky to přináší!

A skvělé, dalo by se říci, že Vám to nese zlato. Co člověk 
cítí, když jede stotřicetikilometrovou rychlostí z kopce?
Ve mně bouchá ohňostroj radosti!

Co se ve Vás odehrává, než se odpíchnete a vyjedete 
na trať?
Je to, jako když jste na koncertu ACDC a Brian Johnson se 
pověsí na lano, rozhoupe srdce zvonu a začíná písnička 
Hells Bells.

Jak moc drsný je sport, kterému se věnujete?
Drsný jsou ty podmínky, ve kterých se připravuju a závo-
dím. Každý profesionální sport je dřina, ale outdoorové 
sporty jsou a budou vždycky nejtěžší. Musíte pracovat 
s tím, že vaše úsilí může během vteřiny zničit třeba mlha, 
vítr, sníh, déšť nebo příšernej mráz. To se nedá natré-
novat jako dobrý úder v tenisu ani ničím nasimulovat. 
Během vteřiny je při závodě všechno jinak. Pro celý tým 
je to ohromná psychická zátěž a dřina, kluci mají silnou 
vůli, jsou maximálně koncentrovaní a zodpovědní. Složitá 
je logistika těžkého materiálu a příprava týmu na každý 
trénink. Ale ve finále – málokdo má tak krásnou kancelář 
jako my, ne?

A Vy sama jste na sebe drsná?
Ne. Ale jsem sama k sobě poctivá. 

18

JÁ JSEM VŽDYCKY VĚDĚLA, ČEHO CHCI 
DOSÁHNOUT, A MĚLA PŘESNÝ PLÁN, KTERÉHO 

JSEM SE DRŽELA. JE TĚŽKÝ TO NĚKOMU 
VYSVĚTLOVAT. PODEZŘÍVÁM I SVOJE TRENÉRY, 

ŽE KOLIKRÁT VŮBEC NETUŠÍ, CO DĚLÁM 
A PROČ. ALE VÝSLEDKY TO PŘINÁŠÍ!
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PÁR DETAILŮ O ESTER LEDECKÉ
— Získala dvě zlaté medaile 

z OH v Pchjongčchangu 2018 
(snowboarding a alpské lyžování).

— Vlastní kytaru, kterou jí podepsal 
osobně Bryan Adams.

— Nesnáší nakupování.
— Nepije, je abstinentka, alkohol jí nechutná.
— Miluje čokoládu a první závod, který vyhrála, 

byl Milka cup.
— Bratr Jonáš je výtvarník a hudebník, 

navrhuje Ester kombinézy na snowboard 
i lyže, první byla v komiksovém stylu pro 
sezonu 2015–2016.

— Má na svém kontě devatenáct vítězství ve 
světovém poháru a sedm křišťálových globů.

— Nejlepší sportovec desetiletí 2008–2018.
— Nositelka státního vyznamenání Za zásluhy.
— V roce 2017 získala cenu Mattea Baumgartena 

pro sportovce, kteří úspěšně kombinují 
sportovní kariéru se studiem na vysoké škole.

— Vítězka ankety Sportovec roku ČR 2018, kdy 
vyhrála 60. ročník s rekordním náskokem.
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Co dělá lyžařka a snowboardistka v létě? Dáte si pauzu 
a jedete třeba k moři?
No, jak která… (smích) Já jezdím na windsurfu, hraju beach 
volejbal, tenis, squash, dělám kickbox, blbnu na kolečko-
vých bruslích, jednokolce a skatu, hraju poker. Mám pokra-
čovat?

Nemusíte, díky, už chápu, že bez sportu se asi 
neobejdete ani den. A to moře? 
Víte, já dva měsíce z roku u moře žiju. Když sleze v Evropě 
sníh z kopců, stěhuju se k vodě.

A opravdu nemáte někdy pauzu, kdy neděláte 
žádný sport?
Ne. Právě u vody jsou to ty dva nejtěžší měsíce v roce. 
U moře dělám kondiční přípravu, se kterou musím vydržet 
celou závodní a předzávodní sezónu. 

S lyžováním a snowboardem jsou spojené velké peníze – 
sponzoři, marketing atd. Vnímáte tohle nějak? Nebo to 
jsou pro Vás nepodstatné věci, kterými se zabývají druzí, 
a Vy se „jen“ snažíte být vždycky první? Zajímá Vás celé 
to financování vrcholového sportu?
Samozřejmě. Nemám klub jako třeba fotbalisti, který se 
o svoje hráče postará, zajistí jim všechno od kopaček přes 
trenýrky a dá jim královský plat, i když sedí celou sezónu 
na střídačce! O svoje finance se starám od osmnácti let 
sama. Každý měsíc musím vygenerovat pro tým milion na 
výplaty, navíc k tomu všem platím hotely, dopravu, letenky, 
jídlo pití, permice. Kupuju snowboardy, časomíru, vrtačky, 
vysílačky, tyče, platím si rolbování, preparaci a oplocení 
kopce… Musím s financemi pracovat, ať chci nebo ne. 
Jasně, mám silný partnery, kteří pochopili, že je to dobrej 
obchod spojit jejich značku s mým jménem, ale kdybych 
neměla výsledky, nefungovalo by to. Peníze šetřím a inves-
tuju i na horší časy. Pořád musím kalkulovat, platím si práv-
níky, účetní, daňové poradce, mám soukromého bankéře. 
A maminku. (smích)

Dokážete už rozeznat, kdo z lidí kolem Vás chce mít jen 
prospěch, a koho zajímáte opravdu Vy jako osoba? Jste 
úspěšná a na úspěšné lidi se nabalují nejrůznější osoby, 
ne vždy s čistými úmysly…
To je pravda. Mně se ale podařilo na sebe „nabalit“ tým 
kvalitních lidí, opravdových profesionálů.

Co myslíte, že stojí víc za Vaším úspěchem – Vaše 
osobní charakteristiky (talent, vůle), nebo podpora 
zvenčí, z rodiny?
Já si myslím, že je to nějaký kouzlo! (smích)

Vyrůstala jste ve sportovní rodině, maminka byla 
krasobruslařka, dědeček hokejista. Jak jste se ocitla 
u lyžování? 
Když mi byly necelý tři roky, naši koupili dům na horách. 
A bylo to. 

Kdy přišel ten moment, že jste si řekla, že se do 
toho pustíte a budete nejlepší?
Ten den, když jsem stoupla poprvé na lyže.

V jednom rozhovoru jste naznačila, že Váš dědeček, 
hokejová legenda Jan Klapáč, Vás připravil na to, 
jak nezpychnout po prvních velkých úspěších. 
Co Vám řekl? Jak se na to dá připravit? 
Nemusel nic říkat. Stačilo ho pozorovat a chovat se jako 
on. Děda Honza je můj velký vzor. Fair play chlap. 

V New York Times o Vás psali jako o jedné 
z nejlepších sportovkyň světa. U Vás to musí být 
s motivací jít stále dál a být lepší těžké. Už jste vlastně 
všechno vyhrála. Kde berete pořád sílu dál a dál 
trénovat? 
Je to jednoduché – já to všechno dělám hrozně ráda. Jsem 
holt asi taková. Já mám radost i z toho, když předběhnu 
někoho na schodech nebo když moje auto vystřelí jako 
první na semaforu. Pořád si hraju.

O SVOJE FINANCE SE STARÁM OD OSMNÁCTI 
LET SAMA. KAŽDÝ MĚSÍC MUSÍM VYGENEROVAT 

PRO TÝM MILION NA VÝPLATY, NAVÍC K TOMU 
VŠEM PLATÍM HOTELY, DOPRAVU, LETENKY, 

JÍDLO, PITÍ, PERMICE... MUSÍM S FINANCEMI 
PRACOVAT, AŤ CHCI NEBO NE. 
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Jste soutěživý typ, chcete vyhrávat, máte v sobě určitou 
dravost a smělost. Jak moc jsou tyhle vlastnosti klíčové 
pro úspěch ve sportu?
Ten, kdo nechce vyhrát a obětovat tomu všechno – a tím 
myslím opravdu úplně všechno – ten v profesionálním 
sportu nemá co dělat. 

Říkáte, že Vás vrcholový sport baví, proto ho děláte. 
Má jistě i odvrácené stránky. Pocítila jste je někdy? 
I nepříjemnosti spojené s tím, že jste známá osobnost 
nejen v Česku?
Ne, nepocítila.

Vy jste vlastně byla v podobné situaci, jako jsou už 
rok české děti – musí se vzdělávat doma. Vy, resp. Vaši 
rodiče, jste se pro to rozhodla dobrovolně – proč? A jaké 
to pro Vás mělo výhody či nevýhody? Nechyběla Vám 
nikdy „normální“ škola? 
My máme doma heslo, že škola není důležitá, ale vzdělání 
ano. Když máte šanci se vzdělávat doma, zvládnete víc 
učiva za kratší dobu a zbyde vám spousta času na to dělat 
věci, který vás opravdu baví. To je děsná výhoda. My jsme 
s bráchou brzo pochopili, že když budeme mít ve škole 
dobrý známky, budeme moct cestovat, bydlet v zimě na 
horách a léto trávit u vody. To šlo ale jenom proto, že ro-
diče měli to ohromné štěstí, že měli svobodné povolání, 
které s sebou tuto volnost přináší.

Teď je pro Vás další metou, předpokládám, olympiáda 
v Číně. Asie je vám asi souzená – olympijské medaile 
jste získala v Koreji, teď Čína, kontroverzní komunistická 
země. Vadí Vám to nějak, že se olympiáda koná 
v nesvobodné zemi, nebo jde opravdu jen o tu čistě 
sportovní stránku?
Mně je jedno, kde závodím, potřebuju kopec a sníh a tuhle 
svou svobodu bych přála úplně všem. Já si tam pojedu  
zazávodit jako na každé jiné závody.

Co kdyby došlo k bojkotu olympiády ze strany některých 
zemí, co by to pro Vás znamenalo?
Vůbec nic. Soustředila bych se na jiné závody. 

Žijete asi život, který se nedá srovnat s průměrným 
životem českých teenagerů a mladých lidí. Je přesto něco, 
co máte se všemi mladými lidmi u nás společné? Trápí 
Vás podobné věci jako běžného smrtelníka pod třicet?
No jasně, že ano! Akorát na mě už se vždycky budou  
všichni koukat jen jako na mistra světa, co? (smích)

Jaké bylo Vaše dospívání? Obvykle je spojené 
i s pochybováním sama o sobě. Stalo se Vám někdy, 
že jste si opravdu nevěřila?
Já nejsem bůhvíjak sebevědomá. Směju se často klukům 
z týmu a říkám, že nezaměstnávám trenéra a fyzioterapeu-
ta, ale svoje externí sebevědomí. 
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Na Vašem Instagramu jsem kromě úchvatných sjezdů 
viděla také video, kdy se oblékáte v pozici hlavou dolů – 
takový úplně převrácený striptýz. To myslím vyžaduje 
už značnou šikovnost, přesto o sobě tvrdíte, že nejste 
moc pohybově nadaná – vlastně jste až nešikovná.  
Jak to tedy s Vámi je?
Vy jste ale neviděla ty nepovedený záběry!

Existuje něco, co byste chtěla dělat, kdybyste nebyla 
lyžařka? 
Pilotovala bych stíhačky. 

Máte po tatínkovi Jankovi hudební sluch? 
Naši mě s bráchou samozřejmě podrobili klasickému vzdě-
lání. Chodila jsem do baletu a na výtvarnou výchovu, stu-
dovala jazyky, hrála jsem na klavír, kytaru, flétnu. Ale nejvíc 
jsem vždycky toužila dělat nějaký sport.

Kde se cítíte opravdu doma?
Jsem nomád. Doma jsem kdekoli – na horách, u moře.  
Celá rodina jsme vlastně nomádi. Můj první trenér byl  
Švýcar, druhý Rakušan, třetí Ital, další Američan. Tam,  
kde si vybalím tašku, a tím začíná moje práce, tam 
jsem doma.

Kdybyste ve svém dosavadním životě mohla něco  
změnit, co by to bylo?
Asi bych se 17. 2. 2018 ráno namalovala. (Pozn. aut. – 
ten den Ester šokovala na zimních olympijských hrách 
v Pchjongčchangu vítězstvím v superobřím slalomu. Ačkoli 
nepatřila k favoritkám, získala v alpském lyžování zlato. 
O týden později ovládla paralelní obří slalom na snowboar-
du. Jako první sportovec v olympijské historii tak vyhrála na 
jedné zimní olympiádě disciplíny s různým vybavením.)

Tvrdíte o sobě, že se Vám trapasy dějí pořád –  
vybavíte si ten poslední? Nebo ten největší? 
To je historek na celovečerák! (smích)

Kdybyste se mohla setkat s libovolnou světovou 
osobností, s kým by to bylo a proč?
S Keithem Richardsem, protože má dobrý vibes. 
(Pozn. aut. – pozitivní vibrace.)

Jak ovlivnila doba covidová Vaši profesi? Podepsala 
se nějak všemožná omezení na Vašem životě? 
Já si žiju celá léta ve své bublině, živím sportem nejen 
sebe, ale celý tým lidí. Nemůžu si dovolit být zraněná nebo 
nemocná. Dávám na sebe pozor, takže když přijedu do 
Prahy třeba na Vánoce, nevyrazím na vánoční trhy, nejdu 
do kina. Takže těžko říct. Navíc Mezinárodní lyžařská fede-
race je sportovní organizace, která jako jedna z mála měla 
„koule“ na to uspořádat světové poháry a mistrovství svě-
ta, takže ani profesně se pro mě vůbec nic nezměnilo. Ale 
samozřejmě, že mě trápí, že lidi nesmí sportovat, chodit do 
divadel, na výstavy, koncerty, tancovat… To je špatný. Pro 
jejich psychiku, zdraví a imunitu. Snažím se jim aspoň přes 
televizi dělat svými výsledky radost a těší mě, když mi fa-
noušci píšou, že jim zlepšuju náladu. 

Mně se na Vás moc líbí schopnost umět se sama sobě 
zasmát. Upřímně. Tohle umění asi ovládáte docela 
dobře, možná stejně jako lyžování, že? Kdo Vás umí nejlíp 
rozesmát, když se zrovna nerozesmějete sama?
Já se ráda směju! To mě baví. Vždycky mě rozesměje brá-
cha Jonáš. Méďa. Robin. Maminka.

Všem lidem v týmu dáváte přezdívky, máte nějakou 
přezdívku Vy sama?
Já mám jmen! Třeba Kraftes Mädel, Verrücktes Mädel, 
Champ, Es, Wilde Henne, Boss...

Kde se vidíte, řekněme, za třicet let? Jako trenérka 
a manažerka mladých sportovců? 
U moře, v tyrkysovém zálivu, na zakotvené bárce… Kolem 
hejno delfínů a ryb, skáču na windsurf a jedu s větrem 
o závod! ◾

JSEM NOMÁD. DOMA JSEM KDEKOLI – 
NA HORÁCH, U MOŘE. CELÁ RODINA JSME 
VLASTNĚ NOMÁDI. MŮJ PRVNÍ TRENÉR BYL 

ŠVÝCAR, DRUHÝ RAKUŠAN, TŘETÍ ITAL, DALŠÍ 
AMERIČAN. TAM, KDE SI VYBALÍM TAŠKU, A TÍM 

ZAČÍNÁ MOJE PRÁCE, TAM JSEM DOMA.
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ŽIVOT 
S DUCHY 
PROČ JSOU PRO NÁS 

DŮLEŽITÍ I DNES?

Možná budete překvapeni, že v tibetských a indických 
odnožích buddhismu nacházíme také víru v duchy, kteří podle 
mnoha tradičních legend obývají náš svět. Duchové odedávna 

pomáhali lidem snášet život, mnohdy plný těžkých ran. 
A víra nejen v duchy může pomoci lépe se orientovat 

i v dnešním světě. Nevěříte?

ČLOVĚK A SVĚT

Text: Mojmír Sedláček — Foto: Shutterstock
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V buddhistickém učení se obvykle jedná 
o neklidné duše, jež se po smrti nadále 
toulají mezi lidmi, a až rituální zabití je může 
vysvobodit z pasti polo-bytí. V celé širší 
oblasti jihovýchodní Asie, v níž je ve větší či 
menší míře buddhismus vyznáván, nalezne-

me specifika týkající se víry v duchy. Věřící rozlišují dobré 
a zlé duchy. Zatímco z těch zlých převládají obavy, neboť jim 
jsou přičítány nemoci a různé tragédie, dobří duchové se 
pochopitelně starají o ochranu a léčení; o to bizarněji však 
působí zjištění, že je možné se na ně napojit pomocí těles-
ných modifikací (např. piercingu) a sebepoškozování. I mezi 
buddhistickými školami tedy můžeme narazit na přesvěd-
čení a chování, jež má do naší idealizované verze jógínské 
čistoty daleko a v lecčem se podobá spíše sektářství.
Z jiného pohledu lze říci, že duchové jsou prostředkem, 
díky němuž se utvrzujeme o svém lidství. Co nám totiž lépe 
pomůže definovat to, co jsme, než vymezení se vůči tomu, 
co nejsme? Tradice uctívání rozličných bytostí je v asij-
ských naukách hluboce zakořeněna a staré (nejen) budd-
histické texty hovoří třeba o polobožských bytostech po-
většinou laskavé povahy (jakšové), hadích lidech (nága) či 
krvelačných démonech (rákšasa), které v tamější mytologii 

plní různé funkce. Jedná se o zřejmý důkaz toho, jak důleži-
té bylo pro naše předky převedení složitých myšlenkových 
konceptů do praktické a uchopitelné podoby, k níž je mož-
né se vztáhnout. Příběhy o ochráncích, démonech, sluzích 
či poslech, kteří mají navzdory své provázanosti s urči-
tými zvířecími druhy zřetelně lidské vlastnosti, umožňují 
materializovat komplexní abstraktní pochody lidské mysli 
i reálného světa. Víra v duchy, neklidné duše bloumající 
napříč sférami bytí, do těchto snah o pochopení toho, co 
nás přesahuje, jednoznačně patří.

HLAD A ZÁVISLOST
O tom, že zdánlivě čistě náboženská sféra duchů má pře-
sah do současné vědy, a dokonce i každodenního života, 
nás může přesvědčit kanadský lékař maďarského původu 
Gabor Maté. Ten se ve svých dílech zaměřuje na řadu 
klinických problémů, z nichž stojí za pozornost především 
téma závislostí. Jejich rozvoj Maté spojuje s traumatickými 
událostmi v dětství, kvůli nimž člověk trpí po zbytek života 
jakousi nedosyceností: neustálou potřebou nezdravě 
a uměle naplňovat určité své potřeby, avšak tuto černou 
díru v duši není nikdy možné naplnit. To podle Matého 
trefně koresponduje s tzv. sférou hladových duchů, jednou 

V buddhistickém učení duchové často 
představují neklidné duše.

Víra v duchy může být i součástí odborných děl z oboru psychologie či lékařství.

VÍRA V DUCHY A NEKLIDNÉ DUŠE 
BLOUMAJÍCÍ NAPŘÍČ SFÉRAMI BYTÍ 

PATŘÍ DO SNAH O POCHOPENÍ 
TOHO, CO NÁS PŘESAHUJE. 
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ze šesti dimenzí buddhistického konceptu znovuzrození 
(samsáry). V této říši se objeví ti, kteří jsou v předchozím 
životě chamtiví, a za své skutky jsou potrestáni skutečně 
velmi přísně – obvykle je jejich utrpení znázorňováno v po-
době bytostí s malými ústy, úzkým hrdlem a obrovským 
žaludkem, který se nikdy nepodaří naplnit. Bez ohledu na 
to, kolik toho takový hladový duch spořádá, má stále hlad. 
Obdobně se i člověk propadající závislostem snaží pro-
střednictvím různých látek či činností dosytit, jedná se však 
o marnou činnost. Psychiatrické téma závislostí má tedy 
podle Matého s hladovými duchy leccos společného.
V buddhistické a taoistické tradici mají hladoví duchové 
speciální místo. Zatímco obyčejní duchové jsou projevem 
jakéhosi života po životě, představují tedy posmrtnou 
formu bytí vyskytující se zcela běžně, hladoví duchové se 
rodí z extrémních případů – například z násilné smrti celé 
rodiny či jako důsledek zřeknutí se svých předků. Právě 
odmítnutí vlastních předků je ve východní tradici pova-
žováno za mnohem větší hřích nežli v naší kultuře. Často 
se též v buddhistické tradici vyskytují příběhy o lakomých 
lidech (překvapivě často ženách), kteří se nechtějí s bližní-
mi podělit o jídlo. Stejně tak i další nežádoucí chování jako 
přílišná touha, hněvivost, násilné či sexuální zločiny mohou 

vést ke znovuzrození jedince jakožto hladového ducha. 
Mytologicko-náboženská tradice tak dává čitelný návod 
na správný život, díky němuž se můžeme vyhnout tomuto 
velmi znepokojivému trestu.

ZPÁTKY K FREUDOVI
Mnohokrát denunciovaný, přesto však v leckterých ohle-
dech stále inspirativní – to je Sigmund Freud. Právě slavný 
zakladatel psychoanalýzy stojí za konceptem projekce, což 
je jeden z nejčastějších obranných mechanismů. V tomto 
pojetí člověk nevědomě popírá vlastní pocity a myšlenky, 
které by bylo příliš děsivé či nebezpečné přijmout, a místo 
toho je připisuje různým prvkům vnějšího světa, s čímž se 
jde vyrovnat přece jen o něco lépe. Pokud tedy míváme 
nepříjemné vtíravé myšlenky násilného charakteru, snadno 
sami sebe přesvědčíme, že náš okolní svět je nepřátelský 
a lidé nám chtějí ublížit: projektujeme vlastní impulsy do 
vnějšího prostředí.
Právě psychologický mechanismus projekce umožňuje 
odložit nežádoucí prvky osobnosti někam ven, a to třeba 
v podobě duchů. Ne náhodou se v jungiánském slov-
níku vyskytuje archetyp stínu jakožto naší temné části, 
kterou odmítáme přijmout. Duchové, strašidla, přízraky 

V BUDDHISTICKÉ A TAOISTICKÉ TRADICI MAJÍ 
HLADOVÍ DUCHOVÉ SPECIÁLNÍ MÍSTO. RODÍ 

SE Z NÁSILNÉ SMRTI ČI JAKO DŮSLEDEK 
ZŘEKNUTÍ SE SVÝCH PŘEDKŮ.

V buddhistických chrámech se s duchy předků počítá a uctívají se.
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a další entity vyskytující se v mytologiích celého světa 
tak mohou být odrazem právě těchto psychických procesů, 
při nichž se snažíme z vědomí vytěsnit různé nežádoucí ob-
sahy; co nechceme být sami, to často vidíme u druhých…

OCHRANA PŘED ZLEM
Víra v duchy může trochu paradoxně působit i jako ochra-
na před zlem nacházejícím se v tomto světě. V případě 
tragédií, které otřesou naším chápáním světa (ať už se 
jedná o smrt blízkého člověka či třeba „jen“ o ztrátu práce), 
máme tendenci hledat v nepřehledném světě odpovědi. 
Chceme z chaosu udělat pořádek, znovunabýt ztrace-
nou kontrolu. Tato potřeba stojí nejen za vírou v mnohé 
konspirační teorie, díky nimž rázem rozumíme jinak velmi 
složitým socio-politickým jevům, ale v osobnějším měřítku 
i za vírou v duchy a nadpřirozené jevy. Když se nám nedaří 
nějaký fenomén vysvětlit racionálně, snadno se uchýlíme 
k paranormálním interpretacím, kam patří i různé podo-
by antropomorfismu: Zkuste si představit, že byste těžce 
onemocněli. Taková osobní tragédie se leckdy nedá jasně 
vysvětlit, podobné události se prostě stávají. Pocity bezmo-
ci a vnímanou ztrátu kontroly je však možné účinně (ačkoli 
iracionálně) vyřešit – pokud uvěříme, že za naší nemocí sto-
jí zlý duch či démon, jehož se následně pokusíme nějakým 
způsobem vymýtit, máme situaci opět ve svých rukou. 

Pro většinu lidí je bezmoc a nemožnost ovlivnit zásadní 
životní momenty téměř nepředstavitelná. Psycholog Adam 
Waytz k tomu poznamenal, že „jsme vytvořili víru v duchy, 
protože nechceme věřit tomu, že události ve vesmíru se 
dějí náhodně“.

VÍRA TVÁ…
I další výzkumy ukazují, že pocit kontroly je pro naši 
psychickou spokojenost zásadní proměnnou. Lidé, kteří 
něčemu „věří“ (ať už se jedná o tradiční náboženskou víru 
či různé paranormální jevy a pověry), jsou díky svému pře-
svědčení jistější v úsudcích nežli skeptici. Zároveň dosahují 
i lepších výsledků třeba v paměťových testech, pokud si 
mohou k experimentu vzít své talismany či provést rituály, 
jež jim nosí štěstí. Jakkoli tedy můžeme takové chování po-
važovat za iracionální a bláhové, nese ovoce – síla autosu-
gesce a efekt placeba jsou tak široce prokázanými feno-
mény, že bychom je rozhodně neměli brát na lehkou váhu. 
Každý z nás je k nim náchylný a víra v duchy je jen jednou 
z jejich mnoha podob. Uctívání duchů podle buddhistické 
tradice i obavy západního světa z posmrtného strašení – 
odrazy duchů napříč kulturami – pomáhají lépe pochopit 
skrytá zákoutí našeho nitra. ◾

Po stopách duchů XIII
Od 13. 8. každý pátek 22.00 

CHCEME Z CHAOSU UDĚLAT POŘÁDEK, 
ZNOVUNABÝT ZTRACENOU KONTROLU. TATO 

POTŘEBA STOJÍ NEJEN ZA VÍROU V MNOHÉ 
KONSPIRAČNÍ TEORIE.

Buddhistický koncept samsáry je spojen s hladovými duchy.Sigmund Freud a jeho matka Amálie
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PROVĚŘENÉ KURZY FOCENÍ

FOTOGRAFICKÉ KURZY A AKCE 
PRO NADŠENÉ FOTOGRAFY
... OD NADŠENÝCH FOTOGRAFŮ

Akademie Focení je unikátní projekt, který přináší fotografické kurzy, 
workshopy a akce již více jak 15 let. Za tu dobu jsme proškolili tisíce 
spokojených amatérských fotografů i nadšenců. 
 
Vybíráme z aktuálně vypsaných kurzů:

Akademii Focení vám přináší

A MNOHO DALŠÍCH AKCÍ, WORKSHOPŮ  
I INDIVIDUÁLNÍCH KURZŮ NAJDETE NA  

www.akademiefoceni.cz

ZÁKLADY OVLÁDÁNÍ 
FOTOAPARÁTU

POKROČILÁ PRÁCE 
S FOTOAPARÁTEM

ZVLÁDNUTÍ  
SPRÁVNÉ EXPOZICE

WORKSHOPY  
PORTRÉT, AKT

Začátečník Pokročilý PokročilýMírně pokročilý

9. 6. a 28. 6.        online  

Ideální kurz pro začátečníky. 

Seznamte se zblízka s nastavením 

a funkcemi svého fotoaparátu.

21. 6. a 1. 7.         online  

Kurz pro mírně pokročilé 

a pokročilé. Pracujte se svou 

zrcadlovkou bez limitů a staňte se 

krok za krokem profi fotografem. 

Vhodný pro pokročilé. Naučte 

se vytvářet poutavé a osobité 

portréty v interiéru i exteriéru 

nebo fotit akty. Termíny podle 

vládních omezení.

16. 6. a 30. 6.       online  

Kurz pro začátečníky a mírně 

pokročilé. Pracujte se svým 

fotoaparátem bez limitů a staňte  

se krok za krokem profi 

fotografem.
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1. AZBESTOVÝ SKANDÁL
Azbest (česky osinek, z řečtiny se dá 
volně přeložit jako nezničitelný) je 
souborné označení různých vlák-
nitých silikátů, jejichž společným 
znakem je žáruvzdornost a poměrná 
chemická stálost. Typickou vlastností 
pro azbest je vytváření dlouhé tenké 
vláknité struktury, vlákna mají tenden-
ci odštěpovat se po délce. Asi 95 % 
produkce připadá na serpentinový az-
best neboli chryzotil. Většina světové 
těžby pochází z Ruska, Kanady a JAR. 
Azbest se dříve masivně využíval 
jako protihořlavý materiál. Vzhledem 
k prokázání karcinogenních vlastností 
bylo používání azbestu v mnoha ze-
mích světa zakázáno. Jenže co tomu 
předcházelo?
Po téměř sto let bohatla hrstka prů-
myslníků díky převratným izolačním 
vlastnostem azbestu. Zaplatily za to 
však desetitisíce dělníků, kteří zemřeli 
po vdechování těchto vražedných 
vláken. Dlouhá léta varovali lékaři, děl-
níci, výzkumníci, ale marně. Výrobci 
v naprostém utajení sestavili lobbova-
cí výbor, který varování před azbes-
tem neustále zpochybňoval. Jeho 
úkolem bylo přimět státní úřady, aby 
azbest nezakázaly. Azbest však zabíjí 
ještě dnes. Ve Francii jsou to ročně 
tři tisíce lidí a obětí je v této zemi 
registrováno už sto tisíc. Jak to mohlo 

dojít tak daleko? Takzvaný kouzelný 
minerál umožnil hrstce firem vytvořit 
impérium. Azbest se používá všude 
k ochraně před požárem, ve výplních 
stropů, v topinkovačích a topidlech, 
v brzdovém obložení a termoskách. 
Dokonce i v cementu. Azbestu se sto 
let říkalo bílé zlato. Že působí škodlivě 
na lidské zdraví, to se ovšem vědě-
lo už na začátku minulého století. 
Výrobci považovali za vyloučené, aby 
se informace o škodlivosti azbestu 
zveřejnily – a tady všechny lži začaly. 
V polovině 60. let už bylo v Americe 
jasné, že příčinou některých typů 
rakovin je azbest. A tak na londýnské 
schůzce největších výrobců azbestu 
v roce 1971 varovali američtí výrobci 
své evropské kolegy, že i je může 
postihnout nebezpečí zveřejnění 
informace o škodlivosti azbestu. Vý-
robci se začali bát. Ze všeho nejdříve 
se snažili zapůsobit na vědu, ale to 
nestačilo, bylo také třeba, aby ovládli 
komunikaci, aby vládám zabránili 
v zavedení regulací. O nebezpečí az-
bestu debatovali lidé i doma. Dělníci 
se obávali o zdraví, ale také o práci. 
Oběti se již ale nedaly jen tak přehlí-
žet. Ve Francii, tak jako jinde, musely 
státní úřady reagovat. V roce 1978 
vydala Francie oficiální dokument, 
ve kterém přiznala smrtící vlastnosti 
azbestu, přitom však odmítla přijmout 

nezbytné další kroky. Výrobci se snaži-
li o odložení zákazu azbestu a argu-
mentovali, že nebezpečí azbestu se 
dá kontrolovat. Sestavili lobbistickou 
skupinu, a zajistili si tak zdroj infor-
mací, které měly dál zpochybňovat 
hrozby azbestu a propagovat jeho 
kontrolované užití. Ve Francii byla zří-
zena Stálá komise pro azbest. Komise 
ale byla jen prázdná skořápka a stály 
za ní výrobci. Cílem bylo ovlivnit stát-
ní úřady při přijímání zákonů a evrop-
ských regulací. V Evropě se totiž věci 
pohnuly. Jako první v roce 1981 úplně 
zakázalo azbest Norsko. Následova-
ly Dánsko, Švédsko i Švýcarsko, ale 
mýtus o kontrolovaném užití azbestu 
odolal a Francie se potichu starala, 
aby její hlavní výrobce neohrozily 
žádné regulace. Následujících patnáct 
let se média o azbestu téměř nezmi-
ňovala. V roce 1994 na nebezpečí 
bílého zlata upozornila jedna hrůzná 
událost. Skandál vypukl ve škole, kde 
během tří let zemřelo šest učitelů, 
kteří vyučovali v dílně, která byla 
pokryta azbestem. Francouzská veřej-
nost si uvědomila, že azbest je hroz-
bou pro veřejné zdraví. Čísla byla dě-
sivá. Odhadovalo se 100–150 tisíc 
mrtvých. Lži už nemohly pokračo-
vat a Francie se v roce 1997 stala 
osmou evropskou zemí, která azbest 
zakázala.

V populárním seriálu Prima ZOOM o největších lžích a aférách 
v novodobých dějinách se prostřednictvím posledních dvou dílů 

podíváme na skandál kolem azbestu a nemoci šílených krav.

NEJVĚTŠÍ LŽI  
NOVODOBÝCH  

DĚJIN 
AZBEST A NEMOC ŠÍLENÝCH KRAV

CIVILIZACE
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Text: Filip Budák
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2. NEMOC ŠÍLENÝCH KRAV 
Bovinní spongiformní encefalopatii 
(BSE) se lidově říká nemoc šílených 
krav. Při přenosu ze skotu, případně 
jiného zvířete, na člověka vyvolává 
tzv. Creutzfeldt-Jakobovu nemoc. 
Jedná se o mimořádně vzácné, avšak 
vždy smrtelné neurodegenerativní 
onemocnění mozku. Zprvu se pro-
jevuje poruchami zraku – obvyklé 
je zamlžené, dvojité vidění – a po-
ruchami paměti, kdy je běžný pocit 
zastřené mysli. Dochází k narušení 
rovnováhy a koordinace. Souběžně 
se rozvíjejí i degenerativní změny 
osobnosti a poruchy chování: depre-
se, apatie, plačtivost, negativismus, 
halucinace, záchvaty strachu a křiku, 
rozbíjení věcí. Následuje období rych-
le postupující demence v řádu týdnů 
až měsíců a smrt. Název získalo toto 
onemocnění proto, že v pozdních 
stadiích vyvolává u krav neobvyklé 
chování. Projevuje se pórovatěním 
mozku, který pak připomíná houbu. 
Nemoc má velmi dlouhou inkubační 
dobu. U krav se uvádí dva roky až 
osm let. Inkubační doba u člověka se 
odhaduje ještě delší.
Nemoc šílených krav v Británii vyvo-
lala na přelomu 80. a 90. let nevída-
né mediální šílenství a začal se šířit 
strach. Vědci si nebyli jistí, zda něco 
hrozí lidem, kteří budou jíst infikované 
maso, ale navzdory tomu rozpoutal 
Londýn mediální kampaň založenou 
na lži. Že jíst hovězí není nebezpečné. 

Britská vláda deset let bagatelizovala 
dopady nemoci šílených krav na lidi. 
Tento postoj udržovala hlavně proto, 
aby to nepoškodilo byznys. Když se 
ukázalo, že krávy byly krmeny roze-
mletými zbytky jiných krav, byl to pro 
všechny šok. Pro zdraví, ekonomiku, 
média a politiku znamenala nemoc 
šílených krav obrovskou krizi. Už 
v roce 1984 se u desítek krav objevily 
symptomy podivné nemoci. Záběry 
na nemocná zvířata oběhly celý svět 
a byly strašlivé, ale myšlenka, že by 
to mohlo být nebezpečné pro kon-
zumenty, se neobjevila hned. Mluvilo 
se o mezidruhové bariéře, a tak se 
k tomu přistupovalo jako k veterinární 
záležitosti. Přesto britské ministerstvo 
zemědělství vytvořilo v roce 1987 
odbornou komisi, která měla za úkol 
identifikovat příčinu nemoci a vyhod-
notit její nebezpečnost pro člověka. 
Po dvou letech se vláda soustředila 
pouze na jednu jedinou větu, že riziko 
je nesmírně malé. Zpráva ale obsa-
hovala i varování, že teoretické riziko 
přesto existuje a důsledky pak budou 
extrémně vážné. Tomu však vláda 
nevěnovala pozornost. Od roku 1988 
se počet případů BSE začal rychle zvy-
šovat. Kdyby se nepodařilo epidemii 
okamžitě potlačit, mohla by zničit ex-
port především do Francie a Němec-
ka. Britská vláda nařídila vybít celé 
stádo, pokud se objeví jedna nakažená 
kráva. Když v roce 1990 noviny otiskly 
zprávu o smrti kočky na BSE, která 

byla krmena hovězím masem, rozbou-
řilo to veřejné mínění. Nejen, že se 
krmení vyrábělo z infikovaného masa, 
ale ukázalo se, že nemoc se může pře-
nést i na jiný zvířecí druh. Zhroutila se 
tím teorie mezidruhové bariéry. Když 
začali umírat i mladí lidé na Creutz- 
feldt-Jakobovu chorobu, bylo jasné, že 
obávaná hypotéza se potvrdila. Brit-
skému hovězímu průmyslu hrozila eko-
nomická krize. Aféra se rychle stávala 
celoevropskou. Margaret Thatcherová 
nařídila ministru zemědělství, aby si-
tuaci co nejdříve uklidnil. Metoda byla 
velmi jednoduchá. Lež. Oficiální názor 
ředitele Britské veterinární služby, že 
riziko pro člověka je minimální, převzal 
britský tisk. Šlo jen o to zachránit 
ekonomiku. Trvalo dlouhých osm let, 
než jeden lékař u oficiálního výslechu 
před vyšetřovací komisí přiznal, že 
lhal. Při inkubační době kolem pěti 
let decimovala BSE britská stáda až 
do roku 1993. Pak začala epidemie 
slábnout díky opatřením, která britské 
úřady přijímaly od roku 1988. Jedním 
z nich byl zákaz používání masokostní 
moučky. Vláda se po deseti letech lží 
musela přiznat. Navíc se zjistilo, že Bri-
tové vyváželi masokostní moučku do 
světa jako irskou moučku, a BSE se tak 
šířila dál do světa.◾

 NEJVĚTŠÍ LŽI HISTORIE  
(Azbestový skandál) 

1. 6. ve 20.00 a repríza 4. 6. po 13.50

 (Nemoc šílených krav)
8. 6. ve 20.00, repríza 11. 6. po 13.50

ČLOVĚK A SVĚT

Nebezpečný azbest se používal dlouho kvůli lobbingu výrobců. Nemoc šílených krav byla mnoho let bagatelizována.
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Možná vás to nikdy nenapadlo, ale jak Američané, tak návštěvníci 
USA mají poměrně velkou šanci natrefit ve Spojených státech 

na kasino. Překvapivě to však nejspíš nebude na federální 
půdě nebo na území některého z 52 amerických států, 

ale v indiánské rezervaci.

INDIÁNI, 
VLÁDCI KASIN

Text: Petr Kliment — Foto: Shutterstock

Podle zákona z roku 1988 
mají totiž původní obyva-
telé Severní Ameriky prá-
vo provozovat na svém 
teritoriu prakticky jakékoli 
sázkové a hazardní hry, 

včetně kasin a oblíbeného binga. Vlaj-
kovou lodí domorodého hazardu jsou 
v USA velká kasina. Indiáni je zbudovali 
na svých územích v celkem 30 státech 
unie, přičemž zdaleka nejvyšší počet 
domorodých kasin najdete v Oklaho-
mě – je jich tu nejméně 108. Kromě 
nich má Oklahoma mnoho dalších 
samoobslužných heren a zastávek pro 
řidiče nákladních aut, které se označují 
také jako kasina. Druhou příčku v poč- 
tu „indiánských“ kasin drží Kalifornie 
(66 kasin), následovaná Washingtonem 

(30 kasin), Arizonou (25 kasin) a Mi-
chiganem (23 kasin). Jak v Oklahomě, 
tak v Kalifornii přitom najdete kasina 
výhradně na indiánských územích.

ZÁKON Z ROKU 1988
Důvody pro vznik kasin na indián-
ských územích byly jednoznačně eko-
nomické a vedlo k nim několik soud-
ních sporů mezi jednotlivými indiány 
nebo celými kmeny a konkrétními 
státy unie v 70. a 80. letech minulého 
století. V principu šlo o to, zda a jak 
moc mohou vlády jednotlivých států 
unie zasahovat do vnitřních záležitostí 
indiánských rezervací a teritorií.
Jednotlivé státy unie totiž na svém 
území hazardní hry většinou přísně 
regulují, a to nejen výší maximálních 

sázek (například 100 USD), ale také 
počtem dnů v týdnu, kdy je možné 
kasina nebo haly, v nichž se hraje 
bingo, otevřít. Například na Floridě 
si tak můžete fyzicky vsadit jen dva 
dny v týdnu, naopak třeba v Utahu si 
nevsadíte ani dolar, protože všechny 
formy hazardních her jsou na území 
tohoto státu zakázány.
Spory nakonec po odvoláních dopu-
tovaly až k Nejvyššímu soudu Spoje-
ných států, a ten rozhodl ve prospěch 
indiánů. Nezůstalo ovšem jen u soud-
ních výroků a 18. října 1988 podepsal 
prezident Ronald Reagan zákon o re-
gulaci hazardních her na indiánských 
územích (Indian Gaming Regulatory 
Act, IGRA). Jeho úkolem je v podstatě 
ochránit gaming provozovaný indiány 

ČLOVĚK A SVĚT
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jako důležitý zdroj příjmů původních 
obyvatel.

7 MILIONŮ INDIÁNŮ
O tom, jak důležitý pro indiány tento 
zákon je, si můžeme udělat představu 
z následujících čísel. Jen v roce 2019 
vygeneroval hazardní byznys v rukou 
původních obyvatel příjem ve výši 
34,6 miliardy dolarů (736,3 miliardy 
Kč), přičemž to bylo o 2,5 procenta 
víc než v roce předchozím. Celkově 
se objem hazardního byznysu na 
indiánských územích od přijetí zákona 
IGRA v roce 1988 zvýšil o 300 procent 
a dnes tvoří 44 procent všech příjmů 
z hazardních her na celém území USA.
Není divu, že americký Úřad pro 
indiánské záležitosti, který se od roku 
1824 stará o záležitosti indiánů a jejich 
rezervací, měl v posledních desetile-
tích napilno. Federální vláda aktuálně 
uznává 573 kmenů, k nimž se hlásí 
něco přes 7 milionů obyvatel USA – 
tedy asi dvě procenta populace. Právě 
uznání federální vládou je přitom nut-
nou podmínkou, aby indiánský kmen 
mohl podle zákona IGRA vyjednávat 
s vládou „svého“ státu o provozování 
hazardních her ve své rezervaci nebo 
teritoriu. Každý rok se tak objevují 
další a další indiánské kmeny, které 
žádají cenné razítko z Washingtonu – 
jen v roce 2018 federální vláda USA 
uznala šest nových kmenů.

BLAHOBYT Z GAMINGU
Většinou platí, že indiáni kasina nejen 
vlastní, ale také provozují. Existují však 
výjimky, kdy se jednotlivé kmeny roz-
hodly najmout si profesionální firmu, 
jež má s tímto byznysem své zkušenos-
ti a za podíl na zisku dokáže maximali-
zovat příjmy. Například Čerokíům patří 
v Severní Karolíně dvě kasina, která 
pro ně spravuje společnost Harrah’s, 
patřící pod Ceasars Entertainment. Ta 
je jedním z největších vlastníků kasin 

na světě a provozuje hotely a kasina 
na různých místech USA, včetně Las 
Vegas nebo Atlantic City. 
Důvody pro co nejvyšší zisk z hazard-
ních her jsou jednoduché. V mnoha 
indiánských rezervacích ještě v po-
lovině 20. století chyběla jakákoliv 
infrastruktura, o možnostech výdělku 
nemluvě. Indiánské komunity se ale 
rychle naučily příjmů z gamblingu 
využívat, což jim ostatně zákon IGRA 
výslovně nařizuje. Příjmy z hazardních 
her tedy jdou na správu indiánského 
území, infrastrukturu, sociální pro-
gramy, podporu indiánské kultury 
a charitu.

ZA KASINEM DO REZERVACE
Na druhou stranu stále platí, že za 
domorodými kasiny musíte vyrazit na 
indiánská území. I když to zákon IGRA 
umožňuje, podařilo se totiž indiánům 
mimo rezervace vybudovat jen tři 
kasina. Zábavní komplexy tak na-
jdete často na nečekaných místech, 
a rozhodně nejde o žádné drobečky. 
Z deseti největších kasin ve Spoje-
ných státech mimo Las Vegas jich pět 
provozují právě indiáni.

KALIFORNSKÁ CITADELA
Největší kasino v Kalifornii vybudo-
vali Luiseňové (kmen Luiseño) na půl 
cesty mezi Los Angeles a San Die-
gem u města Temecula. Obří budovu 
Pechanga Resort & Casino nemůžete 
přehlédnout, tyčí se nad okolní kra-
jinou jako gigantické pueblo. Stavba 
vznikla v roce 2002 a předčí i některá 
z největších kasin v Las Vegas. Zahrát 
si tu můžete po dosažení 21 let, pů-
vodní dolní hranici 18 let úřady zvedly 
v roce 2008. Místní hotel disponuje 
1080 pokoji, samotné kasino na ploše 
17 500 m2 nabízí přes 5000 herních 
automatů a stovky stolů na poker 
a další živé hry. Hala na bingo pojme 
700 hráčů. Součástí komplexu jsou 

hotel, několik restaurací, wellness 
park a mnohé další služby. Podstat-
né ovšem je, že zde našlo práci na 
5000 zaměstnanců.

Z TEXASU DO OKLAHOMY
Kalifornské kasino kmene Luiseňů 
je impozantní, nejvíc herních přístro-
jů ale najdete v Oklahomě. Tamní 
WinStar World Casino v Thackerville 
je z hlediska počtu nabízených her 
největším kasinem v celých USA a na 
svém území ho provozují Čikasóo-
vé. Herní plocha 35 000 m2 nabízí 
přes 8500 elektronických her a dále 
55 stolů na poker, více než stovku sto-
lů na další stolní hry a také keno a bin-
go. I toto kasino nabízí hotel s téměř 
400 pokoji, množství restaurací a ven-
kovní arénu, v níž se jezdí rodeo. Díky 
své výhodné poloze asi hodinu jízdy 
od Dallasu přitahuje nejen obyvatele 
Oklahomy, ale i přilehlého Texasu, 
kde jsou hazardní hry zakázány.

NEJVĚTŠÍ KASINO VÝCHODU
Na východním pobřeží USA je sice 
mekkou kasin Atlantic City ležící 
v New Jersey, největší kasino v této 
části USA ale najdete poblíž Ledyardu 
v Connecticutu. Jmenuje se Fox-
woods Resort Casino a velmi zdatně 
ho provozují Mashantucketové, kteří 
jsou potomky původních Pekvotů. 
Celý komplex se otevřel už v roce 
1992 a patří k němu hotel, který má 
2228 pokojů. Našli byste zde více než 
300 hracích stolů a přes 5500 her-
ních automatů. Jde vlastně o kom-
plex šesti kasin na celkové ploše 
840 000 m2, a i díky tomu je toto 
kasino jedním z největších na světě. 
Mashantucketové se při jeho budo-
vání spojili s vlivným podnikatelem 
Limem Goh Tongem, který vybudoval 
jediné legální kasino v Malajsii. ◾

INDIÁNSKÉ KOMUNITY SE RYCHLE 
NAUČILY PŘÍJMŮ Z GAMBLINGU VYUŽÍVAT. 

PŘÍJMY Z HAZARDU JDOU NA SPRÁVU 
JEJICH ÚZEMÍ, INFRASTRUKTURU ČI 

PODPORU INDIÁNSKÉ KULTURY. 

Historie
Úterý 20.00–22.00

Sobota 22.00–24.00

JACKPOTY 

PRUDCE STOUPAJÍ
U NÁS PADAJÍ AŽ 60x ZA DEN

ifortuna.cz

Ministerstvo fi nancí varuje: Účastí na hazardní hře může vzniknout 
závislost! Zákaz účasti osob mladších 18 let na hazardní hře.
Údaj o počtu jackpotů vychází ze statistiky za duben 2021.
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STALINGRAD 
A KURSK
DVA VELKÉ HITLEROVY  
OMYLY, KTERÉ NĚMCŮM  

PROHRÁLY VÁLKU

Adolf Hitler se během druhé světové války dopustil řady 
osudových chyb. Jako diktátor se chopil nejvyššího velení armády, 
strategické suroviny přiděloval podle nálady a zásadně se s nikým 

neradil. Jeho největší strategicko-politickou chybou byl útok na 
Sovětský svaz 22. června 1941, po němž vršil jeden taktický omyl 
za druhým. Drtivé prohry u Stalingradu a Kursku pak znamenaly 

definitivní konec iluzí o tisícileté Třetí říši.

Text: Miroslav Honsů — Foto: Shutterstock, Wikimedia Commons

PO STOPÁCH HISTORIE
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BITVA O STALINGRAD: DRAZE 
VYKOUPENÝ OBRAT VE VÁLCE
Ani po 78 letech nejde zapome-
nout na déle než pět měsíců trvající 
bitvu o Stalingrad (oficiálně skončila 
2. února 1943). Není to vůbec pře-
kvapivé – jednalo se totiž o událost, 
která v rozsahu obětí a válečného 
strádání obyvatel někdejšího Sovět-
ského svazu nemá příliš srovnání. Po 
bitvě o Stalingrad už nebylo pochyb, 
že Němci budou poraženi. Jedinou 
otázkou bylo, kdy se tak stane.

DLOUHÝ POCHOD KE STALINGRADU
Dnešní Volgograd už svým jménem 
Josifa Vissarionoviče Stalina nepři-
pomíná, město se ale nevrátilo ani 
k předrevolučnímu pojmenování 
Carycin, jak se nazývalo po 336 let 
(1589–1925). Stalingrad byl vybudo-
ván na útesech nad Volhou a táhl 
se v délce 25 kilometrů podél jejího 
západního břehu. Město bylo na 

počátku 40. let minulého století znač-
ně různorodé – chatrče z klád na jihu, 
staré původní město i moderní střed 
města z oceli a betonu. Na severu tři 
velké továrny s nedalekými dělnic-
kými byty. Okolí města bylo rozryté 
hlubokými stržemi – balkami.
Na Hitlerově mapě se Stalingrad 
objevil v létě 1942, kdy Němci zahájili 
dlouho očekávanou letní ofenzivu. 
Jejím hlavním cílem bylo zmocnit se 
ropných polí na Kavkaze, vedlejším 
úkolem pak přerušit říční dopravu na 
Volze a odříznout centrální Rusko od 
dodávek surovin z jihu. Hitler tento 
úkol svěřil své osvědčené 6. armádě 
pod velením generála Friedricha Pau-
luse (1890–1957).
V polovině srpna 1942 byla 6. armáda 
už šest týdnů na pochodu a pozdě 
odpoledne 23. srpna dosáhla prv-
ní německá tanková kolona Volhy 
severně od Stalingradu. Němci začali 
ostřelovat východní břeh, přerušili 

říční dopravu a zakopali se podél 
železnice. Ačkoli tím byl původní úkol 
6. armády splněn, Hitler nově očeká-
val, že obsadí celé město.
Stalin se už v létě rozhodl, že město 
nebude evakuovat – vojáci budou 
s větším odhodláním bojovat za živé 
město, tvrdil. Přípravy na obranu 
ale nebyly dostatečné. Protivzdušná 
obrana byla improvizovaná, polovina 
protiletadlových děl měla ženskou 
obsluhu. Byly naverbovány milice, po 
ulicích chodily hlídky složené z vojáků 
a příslušníků NKVD a obyvatelstvo ko-
palo protitankové příkopy a pevnůstky.

BOJ O STALINGRAD ZAČÍNÁ
Bitva začala v neděli 23. srpna 1942 
třídenním úderem všech dostup-
ných letounů Luftwaffe, při kterém 
zahynulo 40 000 civilistů. Samotná 
6. armáda musela vyčkat, až k Volze 
dorazí její pomalu postupující hlavní 
síly. Tady se poprvé ukázal největší 

Bitva u Kursku je známa jako největší tankový střet.

Těžké boje o Stalingrad
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nedostatek Hitlerovy taktiky – němec-
ké armády si sice díky tankům a něko-
lika motorizovaným oddílům pěchoty 
uchovaly iniciativu, ale prakticky 
všichni vojáci se pohybovali pěšky 
a nacházeli se na nejzazším konci ne-
bezpečně dlouhé zásobovací trasy.
Na začátku září začal pozemní útok 
a boje probíhaly s nezvyklou urput-
ností. Svědčí o tom i dobývání jedné 
z dominant Stalingradu, obřího obil-
ného sila. Vojín Wilhelm Hoffmann si 
do svého deníku 16. září poznamenal: 
„Náš prapor a tanky útočí na silo. 
Prapor zaznamenává těžké ztráty. Silo 
neokupují muži, ale ďáblové, které 
žádné kulky nebo plameny nemohou 
zničit.“ O dva dny později si Hoff-
mann zapsal: „Bojuje se v silu. Jsou-li 
takhle bráněny všechny budovy ve 
Stalingradu, pak se žádný z našich 
vojáků nevrátí do Německa.“ Silo bylo 
dobyto 22. září, uvnitř Němci našli jen 
asi čtyřicet mrtvých ruských vojáků.

U Stalingradu umíralo týdně 
20 000 německých vojáků, kteří moh-
li být doplněni jen vojáky staženými 
z křídel. Němci za tvrdých poulič-
ních bojů postupovali do města, na 
začátku listopadu se ale objevil nový 
nepřítel. Začala další ruská zima 
a Němci dobře věděli, co přichází – 
během několika dnů klesla teplota na 
minus třicet stupňů. Už 10. listopadu 
Paulus požádal Hitlera, aby mu dovolil 
stáhnout se z města. Hitler ale nařídil, 
aby útočil dál. V tu chvíli drželi Němci 
už devět desetin Stalingradu.

RUSKÝ PROTIÚDER
Rusové brzy vycítili příležitost a za-
čali ke Stalingradu přisouvat posily 
a soustřeďovat je jižně a severně 
od města – celkem 750 000 čerst- 
vých vojáků. Udeřili 19. listopadu, 
když napadli rumunské jednotky na 
křídlech Němců ze severu a o dva dny 
později i z jihu. Během několika hodin 

ruské tanky prorazily obranu a za pou-
hé čtyři dny se obě ruské armády 
spojily a Němce neprodyšně obklíčily.
Rusové si mysleli, že obklíčili 
70 000 Němců, ale ve skutečnosti 
bylo odříznuto 250 000 vojáků – celá 
6. armáda, část 4. tankové armády, 
Rumuni, Chorvaté, a dokonce i ruští 
dobrovolníci. Paulus prozíravě požádal 
o svolení probít se ze stalingradského 
kotle ven, ale Hitler mu nařídil zůstat 
na místě s tím, že mu pošle na pomoc 
další jednotky. Vrchní velitel Luftwaffe 
Hermann Göring slíbil, že zvládne ob-
klíčené armády zásobovat letecky. Za 
příznivého počasí počítal s dodávkou 
500 tun materiálu denně. Hitler s tím 
souhlasil, přestože věděl, že Paulusova 
armáda potřebuje nejméně 800 tun 
na den. Čím nepříznivější bylo počasí, 
tím urputnější byla ruská protileta-
dlová obrana. Letecký most dodával 
v lepším případě jen polovinu toho, 
co bylo zapotřebí, včetně takových 

U Stalingradu zahynulo na milion sovětských vojáků. Dobová kolorovaná fotografie.

PO STOPÁCH HISTORIE
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výstřelků, jakými byl náklad mleté-
ho pepře nebo dvanáct beden prezer-
vativů.

VÁNOCE VE STALINGRADU
Rusové ovládli vzduch a soustředili 
kolem obklíčených Němců sedm 
armád. Mohli je nechat vyhladovět 
a zmrznout, ale stejně jako Hitler 
byli i Rusové Stalingradem jako 
posedlí. V samotném městě přitom 
boje pokračovaly svým stále stej-
ným krvavým způsobem. Na Štědrý 
večer 1942 rozhlas v Německu vysílal 
vlastenecký pozdrav od jednotek 
v obklíčení. Byl to ale podvod – ve 
skutečnosti vysílání ze Stalingradu 
skončilo už týden před Vánocemi. 
Jako štědrovečerní menu dostali 
vojáci karbanátek z mletého koňského 
masa s trochou bílého zelí. O pár dnů 
později ale přešli na snížené dávky 
potravin – na jednoho muže 50 gramů 
chleba na den.

NEVYHNUTELNÁ KAPITULACE
Rusové nabídli 8. ledna Němcům pod-
mínky kapitulace – teplo, lékařskou 
péči, jídlo. Důstojníci si mohli pone-
chat pobočné chladné zbraně. Hitler 
to odmítl s tím, že každý den, kdy 
6. armáda odolává, pomůže Německu 
na jiných frontách. O dva dny později, 
10. ledna, Rusové na obklíčený stalin-
gradský kotel zaútočili. Mysleli si, že 
za čtyři dny Němce zničí, jenže o dva 
týdny později se stále ještě bojova-
lo… „Vojska bez potravin a munice. 
Efektivní velení dále nemožné. Kolaps 
nevyhnutelný. Armáda žádá o svolení 
kapitulovat, aby zachránila životy zbý-
vajících vojáků,“ hlásil suše 24. ledna 
1943 Paulus Hitlerovi. Ten ale kapitu-
laci zatvrzele odmítal. Bez ohledu na 
to se na konci ledna začali vzdávat 
první důstojníci a vojáci.
Hitler jmenoval 31. ledna Pauluse 
polním maršálem. Mělo jít o poli-
bek smrti – vůdce očekával, že se 

velitel 6. armády zastřelí, protože 
žádný německý polní maršál dosud 
do zajetí nepadl. Jenže Paulus týž 
den i se svým štábem kapituloval. 
Hlavní část obklíčených sil se vzdala 
2. února 1943, ještě v březnu se ale 
tisíce Němců ukrývaly v troskách 
Stalingradu.

DĚSIVÁ BILANCE
Německý útok na Stalingrad skončil 
naprostou katastrofou – dvě německé 
armády byly zničeny, 24 generálů, 
2000 důstojníků a 90 000 vojáků 
padlo do zajetí, 150 000 vojáků 
zahynulo. Němci přišli o dost ma-
teriálu na vyzbrojení celé čtvrtiny 
německé armády. Ztraceny byly také 
rumunská, italská a maďarská armáda. 
Domů se deset let po válce ze sovět-
ských pracovních táborů vrátilo jen 
6000 zajatců. Ztráty na straně Rusů 
ale byly mnohem větší. Podle údajů 
z roku 1993 ztratily sovětské jednotky 

Celkem u Kursku bojovalo na 6300 tanků.

Po prohře u Stalingradu a v severní Africe byl Kursk 
poslední Hitlerovou příležitostí otočit válku.

JAKO ŠTĚDROVEČERNÍ MENU 
DOSTALI VOJÁCI KARBANÁTEK Z MLETÉHO 

KOŇSKÉHO MASA A TROCHU BÍLÉHO 
ZELÍ. ZA PÁR DNŮ SE DÁVKY SNÍŽILY 

NA 50 GRAMŮ CHLEBA NA DEN.



www.prima-zoom.cz 43

při obraně Stalingradu a následné ob-
kličovací operaci nejméně 1,1 milionu 
vojáků. Dodnes není nic divného, když 
v okolní stepi narazíte na vybělené 
kosti…

BITVA U KURSKU: STŘETNUTÍ 
TANKOVÝCH ARMÁD
V létě 1943 se Němci na východní 
frontě ocitli tváří v tvář sovětské Rudé 
armádě v patové situaci. Byli téměř 
poraženi, dostali ale další novou 
výzbroj, včetně impozantního tanku 
Tiger. Obě znepřátelené armády se 
soustředily u města Kursk. Hitlerův 
plán? Pokračovat v útoku! Problém 
byl v tom, že Sověti dobře věděli, co 
se na ně řítí. Jednalo se o útok, který 
postrádal moment překvapení.
Sověti v Kurském oblouku vybudovali 
tuhou obranu se sedmi obrannými 
liniemi, na nichž soustředili přes 
30 000 děl – jedno dělo na každých 
deset metrů. Německá skupina 

armád Střed měla sovětskou obranu 
prorazit, výběžek obklíčit a sovětské 
síly zajmout nebo rozdrtit. Po zniče-
ní Paulusovy armády u Stalingradu 
(únor 1943) a kapitulaci posledních 
jednotek Afrikakorpsu v severní Africe 
(květen 1943) byla bitva u Kursku, kte-
rou Němci připravovali pod názvem 
operace Citadela, Hitlerovou posled-
ní příležitostí rozhodnout válku na 
východě.

KDO VLASTNĚ ZVÍTĚZIL?
Celkem se do sebe u Kursku pus-
tily více než dva miliony vojáků 
a 6300 tanků, díky nimž šlo o vůbec 
největší tankovou bitvu v dějinách. 
Po několika týdnech bojů, které 
propukly 5. července 1943, Sověti 
zatlačili Němce o 72 kilometrů zpět. 
Rudá armáda ale zaplatila krutou 
daň: přišla o 860 000 vojáků a více 
než 1000 tanků. Ačkoli Němci utr-
pěli menší ztráty, 200 000 vojáků 

a 500 tanků, bylo to naposledy, kdy 
postoupili, byť jen několik kilometrů, 
na východ.
Je zajímavé, že za vítěze bitvy u Kur-
sku se prohlásily obě strany. Pokud se 
ale budeme řídit klasickou poučkou, 
že vítězem bitvy se bez ohledu na 
ztráty stává ten, kdo opanuje bojiště, 
patří vítězství jednoznačně sovětské 
Rudé armádě. ◾

Hitler kapitulaci Stalingradu zatvrzele odmítal.
Přesto se Paulus na konci ledna vzdal.

Německý útok na Stalingrad skončil naprostou katastrofou. Ztráty Rusů byly ale obrovské. 

Velká bitva u Stalingradu  
(Operace Uran)

27. 5. 20.00

Velká bitva u Stalingradu  
(Zpátky ni krok!)

3. 6. 20.00 

Velká bitva u Kursku 
(Kurský oblouk: Operace Citadela)

10. 6. 20.00 

Velká bitva u Kursku 
 (Kursk: Ohnivý výběžek)

17. 6. 20.00 
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PŘÍBĚHY 
VIKINSKÝCH 

GENŮ

Jaké měli vikingové oči? Existovaly vikinské „amazonky“? 
A kterou smrtelnou nemoc si seveřané vozili na válečných 

lodích? To všechno nám prozradí jejich DNA, a navrch 
přidá ještě svědectví o dávných rodinných tragédiích nebo 

vikinzích bez kapky skandinávské krve.

Text: Michael Fokt — Foto: Shutterstock
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VIKINGOVÉ S MALÝM, NEBO S VELKÝM?
Ne, intimní nádobíčko severských válečníků tu opravdu 
probírat nebudeme. Stejně jako ostatní měkké tkáně ostat-
ně v hrobech starých asi tak tisíc let vzalo dávno za své, 
takže si vikingové tajemství své mužnosti doslova vzali do 
hrobu. Pohřebiště dnes vydávají jen jejich kosti, které však 
bohatě stačí na to, abychom dostali odpovědi na netušené 
otázky. Třeba jestli by se slovo viking mělo psát s velkým, 
nebo spíš s malým písmenem.
Na tak kardinální zjištění byla zapotřebí kostí pořádná 
hromada, konkrétně pozůstatky ze 442 vikinských hrobů 
roztroušených po celém území, kam kdy noha vikingů 
šlápla. Do studie se tedy dostaly kosti dětí, žen i mužů ze 
Skandinávie, Velké Británie, Irska, Islandu, Grónska, a do-
konce i z Ruska. Tým vědců pod vedením genetika Eskeho 
Willersleva z univerzity v Cambridge analyzoval jejich DNA 
a zjistil, že je naše představa o blonďatých válečnících se 
světlou kůží děravá jako řešeto.
Řada vzorků totiž obsahovala geny, které mají hlavně 
tmavovlasí a tmavoocí lidé. Když vezmeme v úvahu, že 
se vikingové plavili až do Středomoří a po řekách Volha 
či Dněpr se dostali až na tehdejší arabská či perská 

území, není na tom vlastně nic divného. Na svých do-
byvačných cestách si kromě zboží s místními velmi 
ochotně vyměňovali i genetický materiál. Třeba ve Velké 
Británii nosí dodnes vikinskou DNA podle odhadů plných 
šest procent populace. Vikingové navíc domů vozili zajaté 
otroky, se kterými se s potěšením mísili i v dobách odpo-
činku.
Přinejmenším dvě kostry ze skotských Orknejských ostrovů 
osvětlují další zajímavost – ležely totiž ve vikinských hro-
bech, byly pohřbené po vikinském způsobu a s vikinskými 
předměty po boku, ale skandinávské krve by se v nich 
člověk nedořezal. Po genetické stránce to byli Skotové jako 
poleno. Výzkumy DNA tedy naznačují, že viking nebylo až 
tak označení národa jako spíš životního stylu námořních 
nájezdníků a vyznavačů víry v nebeskou hodovní síň Val-
halla, kam se podívá každý v boji zabitý válečník. Proto by 
asi bylo vhodnější psát to slovo s malým, a nikoli s velkým 
písmenem. Stejné výzkumy však také odhalily, že na severu 
a ve vnitrozemí Skandinávie existovaly vikinské skupiny 
geneticky mnohem izolovanější než jižní populace a že 
se dánští, švédští či norští vikingové mnohem více mísili 
s lidmi z jiných oblastí než sami mezi sebou.

VÝZKUMY DNA NAZNAČUJÍ, ŽE VIKING 
NEBYLO AŽ TAK OZNAČENÍ NÁRODA JAKO SPÍŠ 
ŽIVOTNÍHO STYLU NÁMOŘNÍCH NÁJEZDNÍKŮ  

A VYZNAVAČŮ VÍRY VE VALHALLU.

Vikingové sice prosluli jako nemilosrdní nájezdníci, ale zdatně se věnovali i obchodu.
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TAJEMSTVÍ SLIČNÝCH SEVEŘANEK
Zkuste si něco dovolit k vikinské ženě, a možná budete 
synem smrti. Tedy v sedmém až jedenáctém století, kdy 
vikingové prožívali svůj největší rozkvět, byste asi byli. Ve 
společnosti válečníků, kterých se obával celý tehdy známý 
svět od Islandu po Arábii a od Rusi po Anglii, totiž měly 
ženy překvapivě silné postavení. Mohly dokonce žalovat 
muže, který na ně svévolně vztáhl ruku, o hmotnou náhra-
du. Výše odškodného se přitom určovala i podle toho, kam 
přesně onen muž svou ruku vztáhl.
Některé ze skandinávských žen se však o sebe dokázaly po-
starat samy bez ohledu na propracovanost vikinského práva. 
Staré legendy i současná líčení toho, jak vikingové vypadali, 
zobrazují jejich ženy jako urostlá půvabná stvoření střeží-
cí domácí oheň, zatímco jejich vousatí divocí muži plenili 
daleká města a říše. Což o to, vikinské ženy velmi pravděpo-
dobně urostlé byly, čímž mezi své muže dokonale zapadly. 
Některé z nich si s nimi však nezadaly, ani co se vnějšího 
vzhledu týče. Masivní nadočnicové oblouky, široké čelisti – 
uznejte, že to zkrátka musely být krasavice k pohledání.
A také obávané válečnice – alespoň podle obsahu vikin-
ského hrobu ze švédského města Birka. U zdejší kostry se 

našly zbraně a další atributy, které patřívaly významným 
válečníkům. Výzkumníci ji tedy automaticky označili za 
mužskou. Analýzy DNA však odhalily, že jeden dost pod-
statný válečnický atribut schází – konkrétně chromozom Y, 
který musí mít v genomu každý muž. Závěr je tedy nasna-
dě. Ve válečnickém hrobě odpočívá žena.
Podobné kosterní analýzy vikinských pozůstatků z Anglie 
naznačují, že takových bojovnic muselo být ve vikinských 
družinách víc. Podle některých odhadů až polovina. Pro-
tože vikingové na svých výpravách zakládali i nové osady, 
dávalo by to rovněž smysl populační. Podle dobových pra-
menů z jedenáctého století více než dvacítku vikinských 
osad v Anglii dokonce ženy přímo spravovaly. Pravda, 
čtyřem stovkám dalších vládli mužští pohlaváři, každý 
úspěch něžnějšího pohlaví se však počítá. Dávné legendy 
také vyprávějí o ženách, ze kterých se staly obávané vá-
lečnice. Od té chvíle pro ně autoři ság používali zájmena 
v mužském mluvnickém rodě.

EPIDEMIE NA LODÍCH
Analýzy DNA dokážou odhalit nejrůznější věci, včetně tisíc 
let starých rodinných tragédií. Vědci třeba narazili na dva 

Vikingové z Norska na svých lodích dopluli do Grónska a na Island. 

Ze severu se vydávali na nájezdy 
na východ i na západ. Prvním 
doloženým nájezdem bylo dobytí 
kláštera Lindisfarne v 8. století.

Tradiční opevnění vikinských sídel 
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CO DNA NEPOVÍ
— Vikingové možná už v sedmém století 

vyráběli v zemních jámách dřevěný 
dehet. Natírali jím své lodě, aby 
nepropouštěly vodu, což mohlo přispět 
k jejich námořní převaze.

— Severští válečníci nebyli zdaleka tak 
špinaví, jak si je představujeme. Mezi 
jejich osobními věcmi se často nacházejí 
hřebeny, a v týdnu měli dokonce den 
vyhrazený celkové očistě – laurdag.

— Navzdory všem představám vikingové 
nenosili helmy s rohy. Byly by totiž 
nepraktické v boji. Za tento mýtus můžou 
kostýmní návrháři wagnerovských oper 
z devatenáctého století.

— Vikingové zvaní Varjagové patrně stojí 
za založením Kyjevské Rusi, ze které 
se vyvinulo Rusko, kde ještě koncem 
16. století vládla dynastie Rurikovců 
s vikinskými kořeny.

— Vikingové se možná promítli i do našich 
dějin. Kněžna Drahomíra si na vraždu své 
tchyně, svaté Ludmily, podle některých 
pramenů najala varjagské vrahy jménem 
Tunna a Gommon.

— Kolonizátor Grónska Erik Rudý jej 
pojmenoval Zelená země (Greenland). 
Prý aby tam přilákal více osadníků. 
Podle usazenin na dně grónských jezer 
obsahujících zbytky hmyzu se však zdá, 
že tam kolem roku 1000 bylo znatelně 
tepleji než dnes. Vikinské osady zanikly 
v 15. století při ochlazení klimatu.

— Islandští vikingové patrně pořizovali 
první kriminalistické portréty zločinců 
na světě. Zachycovali na nich muže 
s ustupujícími vlasy, těžkými víčky 
a širokým čelem. Ačkoli tehdy neměli 
o testosteronu ani tušení, přesně tohle 
jsou příznaky jeho zvýšené hladiny, kterou 
často mají násilní zločinci.

— Vikinští ranhojiči určovali vážnost 
bodného zranění břicha cibulí. Nakrmili 
zraněného cibulovou polévkou a čichali 
k ráně. Pokud páchla po cibuli, znamenalo 
to, že jsou střeva děravá a zraněný je 
synem smrti.

CIVILIZACE
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vikinské bratrance, kteří zemřeli hodně daleko od sebe – 
jeden z nich je pohřbený v anglickém Oxfordu, zatímco 
druhý v Dánsku. To však není nic proti smutku, který muse-
la prožívat vikinská vesnice, a zvláště jedna z jejích rodin, 
po bitvě v Estonsku. Na tamním hromadném pohřebišti leží 
celá posádka lodi, která z tohoto jediného sídla pocházela, 
a to včetně čtyř bratrů.
Deoxyribonukleová kyselina svědčí i o tom, jaké námořní 
trasy měly v oblibě hlavní skupiny vikingů. Zatímco švédští 
nájezdníci plenili hlavně východní oblasti, včetně dnešního 
Polska, Ukrajiny a Ruska, jejich dánské příbuzné to táhlo 
spíš na západ, do Anglie. Nejotužilejší byli evidentně vikin-
gové z Norska, kteří osídlili Grónsko a Island. Právě z Islan-
du podle všeho vyrazil i legendární Leif Erikson, který půl 
tisíciletí před Kryštofem Kolumbem vstoupil na severoame-
rickou půdu. Založil totiž kolonii na místě, které pojmenoval 
Vinland a které dost možná odpovídá zaniklé vikinské osa-
dě v L´Anse aux Meadows na kanadském Newfoundlandu. 
Místo bylo obývané kolem roku tisíc, kdy Leif skutečně žil. 
Leifova rodina měla objevování vůbec v krvi. Jeho otec Erik 
Rudý zase jako první seveřan osídlil Grónsko.
Ne každá DNA, která se ve vikinských hrobech našla, patři-
la lidem. Už před čtrnácti sty lety byli vikingové poďobaní 
od pravých neštovic a měli toho podle všeho plné zuby. 

Právě v nich totiž vědci virovou nukleovou kyselinu nalezli. 
Virus, který až do svého vymýcení vyhladil kolem půl mili-
ardy lidí, pak rozváželi na svých lodích po celé Evropě. Jak 
tehdejší infekce přesně probíhala, je těžké odhadovat. Jisté 
však je, že někteří z pohřbených měli v tělech vysokou 
hladinu viru neštovic. Je tedy pravděpodobné, že na ně 
skutečně zemřeli.
Snad ještě zajímavější je, že se genetická struktura vikin-
ských neštovic značně liší od těch moderních. Není to 
vlastně nijak překvapivé. Pro viry je každý nakažený člověk 
mutační laboratoří, kde vznikají nové varianty viru jako na 
běžícím pásu. Na rozdíl od vyšších organismů, jejichž gene-
tické změny musí být poměrně komplexní, aby fungovaly, se 
u virů můžou znovu objevit už „vyhynulé“ dřívější mutace.
Vikinské neštovice by se tedy mohly teoreticky vrátit, 
kdyby lidstvo díky očkování s touto chorobou v roce 1980 
definitivně neskoncovalo. Studováním dávných variant viru 
se však můžeme dozvědět zajímavé věci o tom, jak probíhá 
evoluce těchto miniaturních organismů a jak se brání proti 
lidským snahám o jejich vymýcení. To by nám v budouc-
nu mohlo pomoct při katastrofách podobných současné 
pandemii covidu-19. ◾

Sága Vikingů — od 6. 7.
Vikinské ženy — od 10. 8.

Každé úterý ve 22.00 

PODLE DOBOVÝCH PRAMENŮ Z 11. STOLETÍ 
SPRAVOVALY DVACET VIKINSKÝCH OSAD 

V ANGLII ŽENY. VE VIKINSKÉ SPOLEČNOSTI 
MĚLY SILNÉ POSTAVENÍ A DÁVNÉ LEGENDY 

MLUVÍ O OBÁVANÝCH VÁLEČNICÍCH.

Bronzový kříž z vikinských vykopávek, 6.–11. století

PO STOPÁCH HISTORIE
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Adolf Hitler se považoval za milovníka umění, nicméně odborné mínění jej 
v mládí odsoudilo jako mladíka bez talentu. Ve dvanácti letech, během studií 
na reálném gymnáziu v Linci, svou malbou bezesporu zaujal. Na vídeňskou 

uměleckou akademii se ale dvakrát nedostal pro nedostatek talentu. 
Umění však miloval a po celou dobu války jej kradl po celé Evropě.

PO STOPÁCH HISTORIE

HITLER  
—  

ZLODĚJ  
UMĚNÍ 
Text: Topi Pigula — Foto: Shutterstock, Wikimedia Commons
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Hitler kritizoval moderní 
umění, dadaismus, 
kubismus a futurismus 
jako umění nemající 
valnou cenu. Následně 
moderní (modernistic-

ké) umění nacisté označili za „zvrh-
lé“ a jali se ho ve velkém likvidovat. 
Aby loupeže získaly punc legality, 
založili nacisté několik organizací, 
které se měly o sbírky na obsa-
zených územích postarat. V roce 
1940 vznikla organizace známá jako 
Einsatzstab Reichsleiter Rosenberg 
für die besetzten Gebiete (ERR). Její 
západní pobočka pro Francii, Belgii 
a Nizozemsko, nazývaná Dienst- 
stelle Westen, se nacházela v Paříži. 
Hlavním účelem bylo shromažďovat 
knihy a dokumenty ze zdrojů původ-
ně židovských nebo od svobodných 
zednářů pro přímé zničení nebo 
pro odvoz do Německa k dalšímu 
„studiu“. Na sklonku roku 1940 však 
Hermann Göring, který ve skuteč-
nosti ERR řídil, tuto instituci pověřil, 
aby vytěžovala zejména židovské 
umělecké sbírky a coby válečnou 
kořist ji shromažďovala na centrál-
ním místě v Paříži.

MUZEUM V LINCI
Vídeň měla u Hitlera vroubek, vždyť 
právě tady sídlila akademie, která 

ho kdysi odmítla. Aby světu dokázal 
velikost Německa a jeho kulturnost, 
plánoval v Linci, jenž se zval Führero-
vým městem, vybudovat vskutku obří 
muzeum. Myšlenku začal prosazovat 
po svém návratu z Mussoliniho Itálie, 
kde měl možnost obdivovat význačná 
díla a instituce. „Až dosud byl Linec 
jen malým bezvýznamným provinč-
ním městem, v budoucnu ho však 
proměním v obrovské moderní cent-
rum, v evropskou metropoli umění...“ 
slíbil v roce 1939 při své první návště-
vě poté, co v rámci anšlusu zabral 
Rakousko. Vídeň považoval za příliš 
rozmařilou a kosmopolitní, za město, 
které v něm nerozpoznalo talent a gé-
nia, zatímco menší Linec, v jehož blíz-
kosti se narodil, si podle něj zasloužil 
pozvednout na světovou kulturní 
scénu. Hitler chtěl vybudovat nejvý-
znamnější uměleckou sbírku všech 
dob, jejímž základem se měla stát díla 
ukradená Rothschildům, Bondyům, 
rodině Gutmannově i Goldmannově. 
Následně se pozornost zaměřila i na 
šlechtické rody a sídla – do rabova-
cích osidel padl třeba polský hrabě 
Lanckoroński.

TAJNÉ CESTY GALERISTY
Existuje povzdech znějící: „Kde vzít, 
a nekrást?“ Nacisté si s tímto dile-
matem poradili snadno, prostě ho 

transformovali na „vzít a krást“. Sou-
pisy uměleckých děl mající přejít pod 
správu Třetí říše vznikaly dokonce před 
zabráním zemí, v nichž se nacházely. 
Organizace Odkaz předků – založe-
ná roku 1937 – měla pod vedením 
Himmlera za úkol získat zajímavé části 
sbírek zabavené židovským majite-
lům. Odkaz předků se dokázal zaštítit 
i skutečnými autoritami, jednou z nich 
byl například ředitel drážďanské galerie 
doktor Hans Posse. Ten coby vynika-
jící odborník procestoval galerie celé 
Evropy s úkolem tajně vytipovat nej-
vzácnější díla, která měla následně po 
zabrání a dobytí území změnit majitele 
a stát se ozdobami nacistických sídel 
či muzeí. Pohlaváři Třetí říše nejenže 
kradli díla pro své nadřízené i pro sebe, 
ale naopak některé umělecké před-
měty modernistů či židovských autorů 
demonstrativně zničili. Dne 20. března 
1939 vzplála v Berlíně hranice, jejíž 
plameny pohltily na pět tisíc pláten.

REMBRANDTOVŠTÍ NĚMCI
I když si nacisté byli vědomi vazeb 
Rembrandta na židovskou obec, 
snažili se v co největší propagandis-
tické šíři ukázat, že šlo o „nejryzejšího 
z Němců“. To mimo jiné obnášelo 
vydání poštovní známky s Rem-
brandtovou tváří a natočení filmu 
ukazujícího malíře, kterého židovští 

CIVILIZACE

Základem Hitlerovy sbírky se měla stát 
díla ukradená Rothschildům.

Modigliani, Picasso a André Salmon

Ředitel drážďanské galerie Hans Posse
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POHLAVÁŘI TŘETÍ ŘÍŠE NEJENŽE KRADLI 
UMĚLECKÁ DÍLA PRO NADŘÍZENÉ I PRO SEBE, 

ALE DÍLA MODERNISTŮ ČI ŽIDOVSKÝCH 
AUTORŮ I DEMONSTRATIVNĚ NIČILI. 

PO STOPÁCH HISTORIE

JAK VYPADALA HITLEROVA SBÍRKA UMĚNÍ?
Pro Hitlera byly drancovány umělecké sbírky, ale vznikala také díla na zakázku. 
Kdo byli lidé, jejichž umění Führer kupoval?

2. 
PAUL HERMANN (1864 – datum úmrtí neznámé)
Vyrůstal u svého strýce, který roku 1910 získal Nobelovu 
cenu za literaturu. Tento umělec se spřátelil s vrchním 
architektem nacistického režimu Albertem Speerem. Pustil 
se do velkých pláten zobrazujících důležité stavby režimu 
a bravurně zvládal i davové scény. Za obraz Večerka na dni 
strany v Norimberku získal 25 000 říšských marek. V lednu 
1944 mu byla propůjčena Goetheho medaile, což vyvrací 
rok úmrtí 1940, jak uvádějí některé encyklopedie. Kniha 
Hitler´s Salon věnovaná výstavám a skupovanému umění, 
které se objevilo v Mnichově v letech 1937–1944, mimo jiné 
uvádí tři díla tohoto autora v celkové ceně 55 000 říšských 
marek, které zaplatil Hitler ze státní pokladny.

1. 
HERMANN GRANDL (1883–1964)
Patřil mezi nadané malíře, jeho strýc 
Max Josef Grandl byl uznávaný 
secesní umělec. Hermann Grandl se 
specializoval na romantické krajinné 
motivy, což plně odpovídalo pojetí, 
jak chtěl Hitler vidět svou domovinu, 
eventuálně Němci „osídlenou“ 
oblast. Jeho díla padla Hitlerovi do 
oka a okamžitě jej jako umělce začal 
protežovat. „Zažil jsem nezasloužené 
štěstí, dostalo se mi nejvyššího 
vyznamenání, na jaké může německý 
muž pomyslet a v jaké může doufat, 
být navštíven Führerem, prožít několik 
hodin vedle Führera,“ napsal v dopise 
z 19. října 1937. Od toho roku se staly 
jeho obrazy vyhledávanými, a protože 
se jednalo o Hitlerova oblíbence, 
kupovali je i straničtí funkcionáři 
NSDAP. Hitler mu dokonce zadal 
zakázku na obrovské obrazy pro 
jídelnu Nového říšského kancléřství 
a Grandl obdržel jako jeho přítel 
pozvání na jeho narozeniny.
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5. 
FRANZ EICHHORST (1885–1948)
Svou nikdy nepodanou přihláškou do 
NSDAP nedal najevo svou náklonnost 
k nacionálnímu socialismu. V roce 
1940 zaznamenal velký úspěch, kdy 
od něj Hitler koupil všech patnáct 
obrazů vystavených v rámci velké 
výstavy. V naprosté většině se jednalo 
o scény zachycující boje v oblasti 
Mogileva. Celkem za díla tohoto 
frontového tvůrce utratil Hitler 
v Mnichově přes sto tisíc marek.

3. 
RICHARD KLEIN (1890–1967)
Byl dalším z přátel Alberta Speera, díky kterému se dostával 
ke státním, velmi lukrativním zakázkám. Goebbels i Hitler 
si pochvalovali jeho ztvárnění medaile pro Velkou národní 
cenu. Ne nadarmo se mu přezdívalo Plaketten-Klein, neboť 
plakety a medaile se staly jeho doménou. Mimo jiné jimi 
byli vyznamenáváni lidé mající zásluhu na odtržení Sudet 
od Československa a jejich připojení k Říši. I od něj si 
Hitler několik děl koupil, za zmínku stojí akt odpočívající 
ženy, jenž stál říšskou pokladnu 10 000 marek, či socha 
německého letce za 35 000 marek.

4. 
ADOLF ZIEGLER (1892–1956)

Jeho zřejmě nejslavnějším dílem 
jsou čtyři nahé ženské postavy 
zobrazující Čtyři elementy. Visel 
mimo jiné i v mnichovské budově 
Führerbau, takže jej mohli obdivovat 
i aktéři potupné mnichovské dohody. 
Jeho hvězda stoupala spolu se silou 
nacistické ideologie. Přesto ale 
byl obviněn z velezrady a poznal 
„pohostinství“ koncentračního tábora 
v Dachau. Naštěstí tam zůstal jen 
několik týdnů.

CIVILIZACE
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Hitler versus Picasso
31. 7. 22.00 

spoluobčané, obdařeni hrabivostí, 
úskočně ožebračují. Součástí rem-
brandtovského povědomí se stalo 
i zavedení Rembrandtovy ceny těm, 
kdo pozvedli nacionálně socialistic-
kou kulturu. Geniální malíř se měl stát 
národní ikonou bez ohledu na to, že se 
jednalo o Nizozemce. Nebylo v zájmu 
Říše kritizovat Rembrandta. To měl 
na vlastní kůži pocítit Walter Hansen, 
který vystudoval prehistorii a dějiny 
umění v Hamburku. Jako kulturní kritik 
psal do esesáckých novin Černý sbor 
a v listopadu 1937 pronesl přednášku, 
v níž ostře kritizoval nejen van Gogha, 
ale Rembrandta označil za „umělce 
ghetta“, což v době vzestupu národ-
ního socialismu rozhodně nebylo 
vhodné. Za své kulturní postoje byl ná-
sledně vyloučen z NSDAP a 3. března 
i z Říšské komory výtvarných umění. 
Později byl sice přijat zpět, ale na vý-
tvarné výsluní se už nevypracoval.

NEPŘÍLIŠ RYCHLÉ NÁVRATY
Jeden z mužů bažících po umění 
nakradeném v celé Evropě byl říšský 
maršál letectva Hermann Göring. 
Vysílal své agenty-lovce, kteří se ale 
u těch nejvzácnějších sbírek střetávali 
s „vlčáky“ jdoucími po tomtéž, ale 
pro jiné pány. Důstojník SS Kajetan 
Mühlmann, který se velmi osvědčil 
v rabování v Polsku, se následně 
přesunul do nizozemských kulturních 
institucí proslulých vzácnými exponá-
ty. Mühlmann byl kšeftman, který své 

úlovky následně dál prodával – mezi 
jeho zákazníky patřily špičky nacistic-
ké hierarchie, včetně Hitlera.
Francouzský úřad Musées Nationaux 
dlouho po válce publikoval seznam 
2000 děl, která podle něj neměla 
majitele, a následně se stala součástí 
výstav v nejprestižnějších kulturních 
institucích. Nizozemská kancelář 
Herkomst Gezocht zdigitalizovala 
4000 děl a kolem 500 se jí povedlo 
následně vrátit majitelům nebo jejich 
dědicům. Na sklonku roku 1984 uve-
řejnil časopis ARTnews článek nazva-
ný A Legacy of Shame: The Nazi Art 
Loot in Austria, který odhaloval, že se 
Rakousko příliš netrápilo s vracením 
děl, která byla Hitlerovými pohůn-
ky uloupena rakouským židům. Po 
uveřejnění se rozpoutala vlna vyjed-
návání, na jehož konci se přes 8000 
děl dostalo zpět do majetku židovské 
obce. Zatímco západní země měly 
alespoň občas snahu artefakty vrátit, 
ve východním bloku spadajícím pod 
sovětský vliv se problém vyřešil mno-
hem přímější cestou – zestátněním. 

PRÁVNÍ KOMPLIKACE
Právně je vrácení ukradených děl 
extrémně složitou otázkou. Stačí si 
vybavit situaci, kdy Němci donutili vý-
hrůžkami židovského sběratele k pro-
deji sbírky, tu pak následně získali 
Sověti jako válečnou kořist a původní 
majitel zahynul v některém z kon-
centračních táborů. Koho mají dědici 

žalovat a jak vyčíslit hodnotu díla, 
které bylo „legálně“ prodáno hluboko 
pod svou reálnou cenou? Když v roce 
2008 vypracovalo ruské ministerstvo 
kultury soupis nacisty ukradených 
děl, měl patnáct svazků a 1 148 908 
položek. V případě válečného rabová-
ní vlastně dodnes nejsou známa ani 
přesná čísla ukradených děl, netuší 
se, kolik jich bylo definitivně zničeno, 
a u nejkřiklavějších příkladů, jako je 
například Jantarová komnata, se stále 
čeká na jejich zázračné objevení.
V roce 2013 bylo v mnichovském bytě 
objeveno 1379 obrazů, jejichž původ 
tkví v nacistickém rabování. Mezi 
nalezenými díly byly i takové hvězdy 
jako Pablo Picasso nebo Henri-Émile-
-Benoit Matisse. Jakmile se k obrazům 
dostal odborník schopný díla ocenit, 
padl odhad jedné miliardy eur, což je 
zhruba 25,5 miliardy korun. Následně 
se objevily dva odcizené obrazy pří-
mo v prostorách Bundestagu. Plund- 
rování se nevyhnulo ani zabranému 
Československu. Adolf Hitler si po 
návštěvě Prahy v březnu 1939 nechal 
dopravit čtyři vzácné gobelíny, které 
původně zdobily Pražský hrad. Hrubý 
odhad množství dosud nezvěstných 
děl se pohybuje v rozmezí 100 000 
až 200 000. Katya Hillsová z Art 
Loss Register se kloní k horní hranici 
odhadu. A vůbec není vyloučeno, že 
se na černém trhu stále rozprodávají 
uloupená díla. ◾

Rembrandt, „nejryzejší z Němců“ Vincent van Gogh Göring ve společnosti švédského krále a prince 
v roce 1939 
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Město v poušti, přístav na několika ostrovech, dva tisíce let stará továrna 
nebo hora zlata za pět miliard – račte si vybrat. Lidé někdy dokážou „ztratit“ 

a znovu objevit neuvěřitelné věci. A za neuvěřitelných okolností.

PO STOPÁCH HISTORIE

ZAPOMENUTÉ 
MEGASTAVBY

Text: Michael Fokt — Foto: Shutterstock a Wikimedia Commons

Voda nebo písek, to už je v Egyptě 
skoro jedno. Podívejte se pod jedno či 
druhé – a vykoukne na vás něco hod-
ně starého. Někdy jsou to však objevy, 
které doslova posadí na zadek celý 
odborný svět i komunitu egyptologic-
kých nadšenců. Nejedná se o jednot-
livé sochy, chrámy nebo pohřebiště. 
Souš či moře vydají nazpět hned 
celá, tisíce let stará města. V poslední 
době se to stalo dvakrát, a pokaždé to 
bylo tak trochu dílem náhody. A jako 
všechna správná města mají i ta zno-
vu objevená svá tajemství či dramatic-
ké příběhy z oblasti historie i legend.
Hledat Tutanchamonův pohřební 
chrám na levém břehu Nilu poblíž 
Luxoru mezi Memnónovými kolo-
sy a pohřebním chrámem Ramese 
II. nedaleko proslulého Údolí králů 
dávalo týmu archeologů pod vede-
ním Záhího Haváse vzhledem k lokaci 
místa smysl. Smysl toho, co začali při 

vykopávkách nalézat, jim však došel 
až posléze. Kamkoli kopli, nacházeli 
hromady nepálených cihel. A mezi 
nimi prsteny, amulety s vyobrazením 
skarabeů, předměty denní potřeby 
a velké množství pestrobarevné staro-
egyptské keramiky. Postupně spatřily 
světlo světa celé pekárny, včetně pecí 
a skladovacích nádob, dílny na výrobu 
fajánsu a skla s vypalovacími pecemi, 
administrativní a obytné čtvrti pro 
solidní armádu dělníků či tisíce soch 
a sošek nejrůznějších bohů.
Protože byly mnohé cihly opatřeny 
oválnou kartuší se jménem faraóna 
Amenhotepa III., nebyl s datací nálezů 
do období Nové říše před 3400 lety 
větší problém. Odkryté budovy se 
postupně začaly skládat do zbytků 
celého města, jehož některé domy 
mají zachovalé zdi až do výšky tří 
metrů. Vykopávky zahájené v září loň-
ského roku sice ještě nejsou zdaleka 

u konce, přesto se zdá, že by mohlo 
jít o největší objevené staroegyptské 
město vůbec. Archeologové i novináři 
mu tedy pohotově „přišili“ přízvisko 
egyptské Pompeje.
Město po Amenhotepovi využívali 
i jeho následníci Tutanchamon a Ay, 
nikoli však přímý nástupce Achnaton 
se svou ženou Nefertiti. Kacířský faraon 
se odklonil od náboženství svého otce 
a namísto Amona začal uctívat boha 
slunce Atona, po kterém se ostatně 
nechal pojmenovat. V rámci svého pře-
rodu opustil i otcovo město. Jaký byl 
však skutečný důvod tak radikálního 
kroku? Bylo to pouze na základě „osví-
cení“ horkým egyptským sluncem? 
Nebo chtěl oslabit moc kněžích usku-
pených kolem kultu Amona? Odpovědi 
možná přinesou další vykopávky, které 
odborníci na místě očekávají. Doufají 
třeba, že narazí na pohřební sarkofágy 
i s nezbytnými poklady kolem nich.

1. DVAKRÁT OPUŠTĚNÉ MĚSTO
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Před devadesáti lety letěl nad zálivem 
Abúkir poblíž stejnojmenného města 
severně od Káhiry důstojník britské-
ho letectva, který zahlédl ve vodách 
Středozemního moře podivné ruiny. 
Lidstvo však na jeho zajímavý objev až 
do přelomu tisíciletí jaksi pozapomně-
lo. V historii města Herakleion to však 
nebylo poprvé. Podle legend tu kdysi 
našli úkryt Paris s trojskou Helenou 
při útěku před Menelaovou žárlivos-
tí a podle Homéra město oplývalo 
pohádkovým bohatstvím. Jak je tedy 
možné, že se z něj stalo pouhé jméno 
v legendách, o kterém si většina his-
toriků ještě donedávna myslela, že je 
jen výmyslem z říše mýtů?
Vše začalo být jasnější až po roce 
1999, kdy tu se svým týmem pátral 
francouzský archeolog Franck Goddio. 

Nehledal však antické město, ale vraky 
francouzských lodí potopených v bitvě 
na Nilu v osmnáctém století. Našel 
však mnohem víc – skoro sedmdesát 
staroegyptských lodí, desetkrát tolik 
kotev ze stejného období, pět met-
rů vysoké majestátní sochy, desítky 
sarkofágů, desky s řeckými i staro-
egyptskými nápisy a mimo jiné také 
odpověď na otázku, jak kdysi nejdůle-
žitější přístav Egypta doslova zmizel 
lidem z očí.
Jestli se odkrytému městu u Luxo-
ru přezdívá egyptské Pompeje, je 
Herakleion neboli staroegyptsky 
Thonis bezpochyby zdejšími Benát-
kami. Rozkládal se totiž na několika 
ostrůvcích tehdejší delty Nilu, které 
spojovaly mosty a křižovaly tu menší 
i větší čluny převážející lidi i zboží 

sem a tam. Přístavu, přes který teklo 
egyptské bohatství a kde se vybíraly 
daně, vévodil mohutný chrám boha 
Chonsua na největším z ostrovů.
Právě poloha na říčních naplave-
ninách se mu však stala osudnou. 
Před dvanácti sty lety oblast postihlo 
zemětřesení, které patrně způsobilo 
takzvané zkapalnění zdejší písečné 
půdy nasáklé vodou. Ta ztratila svou 
pevnost, budovy města se během 
chvíle propadly o čtyři metry a dnes 
jejich zbytky leží v hloubce více než 
deseti metrů pod mořem. A jak to, že 
si toho lidé téměř nevšimli? V osmém 
století našeho letopočtu, kdy k tragé-
dii došlo, už Herakleion pouze živořil. 
Jeho roli obchodního přístavu dávno 
převzala Alexandrie ležící o třicet 
kilometrů dál na západ.

V HERAKLEIONU NAŠLI PODLE LEGEND 
ÚKRYT PARIS S TROJSKOU HELENOU PŘI ÚTĚKU 

PŘED MENELAEM. PODLE HOMÉRA MĚSTO 
OPLÝVALO POHÁDKOVÝM BOHATSTVÍM. 

Vizualizace podoby Herakleionu (staroegyptsky Thonis)

2. EGYPTSKÉ BENÁTKY POD MOŘEM
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Letní vzduch se tetelí nad osiřelým 
skalním svahem a mezi stromy se 
rozléhá vrzání cikád. Kolem zbytků 
římského akvaduktu u městečka 
Barbégal asi dvanáct kilometrů na 
sever od jihofrancouzského Arles 
vládne takřka pohádkový klid. Téměř 
nic nenasvědčuje tomu, že tu na 
počátku našeho letopočtu pracoval 
učiněný div tehdejšího světa – skuteč-
ná továrna na mouku, která dokázala 
za den zásobit chlebem přes deset 
tisíc lidí. To by stačilo pro většinu 
obyvatel tehdejšího římského města 
Arelate, ze kterého dodnes v Arles 
stojí impozantní aréna, zbytky řím-
ského divadla či pozůstatky římské-
ho fóra.
V prudkém svahu u Barbégalu jsou 
však patrné jen zbytky zdiva mlýn-
ských budov a středového schodiš- 
tě, takže by nezasvěcený možná 
ani nepostřehl, na jak významném 
místě se nachází. Nejzřetelnější jsou 
pozůstatky římského akvaduktu, který 
zářezem vytesaným ve skále přiváděl 
ke zdejším šestnácti vodním kolům 
stojícím ve svahu ve dvou řadách 

hnací tekutinu bez barvy a zápachu. 
Soustava zdejších mlýnů je považo-
vána za největší soustředění mecha-
nické síly na jednom místě v celém 
starověkém světě. Mlýnská továrna 
tu fungovala téměř dvě tisíciletí před 
průmyslovou revolucí a zavedením 
pásové výroby.
Mlela však své čtyři a půl tuny mou-
ky denně skutečně pro obyvatele 
Arelate? Dnes už se není koho zeptat, 
přesto je však kde hledat odpovědi. 
Z dřevěných součástí mlýnů je samo-
zřejmě dávno prach a hlína, celý kom-
plex však napájela voda z krasového 
pohoří Alpilles. A ta kudy teče, tudy 
nanáší na povrchy vápencové povlaky. 
Právě takhle vzniká třeba i nádher-
ná výzdoba krápníkových jeskyní. 
Bílý kámen se samozřejmě usazoval 
i na těch částech mlýnů, které voda 
omývala. Kalcit se přitom usazuje ve 
vrstvách připomínajících letokruhy 
stromů a podle nich je možné odhad-
nout, co se v době ukládání povlaků 
s mlýny dělo. Vápencové usazeniny, 
které opadaly z dřevěných částí teh-
dejších mlýnů a zachovaly se dodnes, 

vyprávějí jiný příběh. Podle jejich 
vrstev se mlýny každý rok počátkem 
podzimu zastavily. Obyvatelé města 
však potřebovali chleba pořád – tedy 
pokud dobrovolně nepodstupovali 
několikaměsíční hladovku. Arles však 
bylo stejně jako ostatní tehdejší města 
na pobřeží zároveň důležitým přísta-
vem. A hlavní „baštou“ starořímských 
námořníků býval tvrdý lodní chléb 
(panis nauticus). Se špatným zimním 
počasím však vyplouvalo méně lodí 
a poptávka po sucharech klesala – což 
byl patrně i důvod sezonního zasta-
vení mlýnů v Barbégalu. Vápencové 
usazeniny také odhalují smutný konec 
celého starověkého zázraku. Zatímco 
zpočátku jsou pevné, na konci éry 
mlýnů pórovité a plné zbytků rostlin. 
To znamená jediné – zpočátku se mlý-
ny točily v zastíněných budovách, kte-
ré se však ke konci provozu rozpadly, 
takže ve vodě rostly všemožné rostliny 
a plavala v ní spousta smetí. Celý uni-
kátní projekt tedy, jako ostatně mnoho 
dalších, smetly z povrchu zemského 
ekonomická krize a nepokoje v tehdej-
ší společnosti.

Zbytky římského akvaduktu u městečka Barbégal

3. ANTICKÁ VODNÍ TOVÁRNA
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Gigantická zlatá socha Buddhy v Bangkoku

Zapomenout na hromadu zlata, která 
by v přepočtu vynesla více než pět 
miliard korun, to je možné snad jen 
v přelidněném thajském Bangkoku. 
Obzvláště tehdy, když má podobu 
unikátního sedícího Buddhy vážícího 
celých pět tun. Třímetrová blyštivá 
socha je navíc největším zlatým Budd-
hou na světě, a aby s ní vůbec šlo po-
hnout bez pomoci moderních strojů, 
dá se jako gigantické puzzle rozložit 
na devět dílů. Jak se však stalo, že 
nablýskaný skvost skončil na celá dvě 
staletí v koutě přístavního skladiště?
Můžou za to Barmánci, kteří v osm-
náctém století plenili thajské králov-
ství. Thajci se celkem logicky obávali, 
že kdyby pohádkově cenný Buddha 
padl do jejich rukou, už by se s ním 
v životě neshledali. Oplácali ho tedy 
sádrou a skryli tak dokonale, že na něj 
sami zapomněli. Ještěže bylo v roce 
1955 třeba rozšířit bangkocký přístav. 
Buddha v bílém přestrojení tu trpělivě 

vysedával v rohu, a než se nadál, 
houpal se na jeřábu. Jedno z jeřá-
bových lan však prasklo a světec se 
hezky z výšky poroučel k zemi. Tedy, 
ne že by to byla stoprocentně vina 
jeřábníka. Zlato je mnohonásobně 
těžší než sádra, a on zpočátku vůbec 
nevěděl, co vlastně zvedá. Tahle 
nehoda však byla mnohem víc štěstím 
než smůlou. Bílý příkrov po dopadu 
popraskal a jiskřivý kov se znovu 
ocitl na světle božím. Dnes má zlatý 
Buddha zbrusu novou dvoupatrovou 
svatyni v chrámu Wat Traimit, který 
stojí na okraji bangkocké čínské čtvrti. 
Dostal se sem však nikoli díky spříz-
něnosti s čínským náboženstvím, ale 
spíš proto, že se nedaleko nachází 
centrum bangkockého obchodu se 
zlatem. Mistrovsky vyrobená socha 
pochází ze třináctého století a vznikla 
skoro pět set kilometrů severně od 
Bangkoku ve městě Sukhothai, jehož 
název znamená Úsvit štěstí. Dnes tu 

žije sotva tolik lidí jako v Táboře či 
Třebíči, v době odlití zlatého Buddhy 
však bylo Sukhothai hlavním městem 
celého království a vznikla tu třeba 
i thajská abeceda.
Pozůstatky dávné metropole jsou roz-
troušené na ploše pětačtyřiceti čtve-
rečních kilometrů a zbytky jejího his-
torického centra mají rozlohu šestkrát 
větší než celá pražská zoo, tedy kolem 
350 hektarů. Samy o sobě představují 
úctyhodnou „megastavbu“ z dávné 
minulosti. Na vše tu dohlíží obrovský 
sedící Buddha v pozůstatcích hlav-
ního chrámu Wat Mahathat či jiný, 
dvanáct metrů vysoký stojící Buddha 
ve stejném svatostánku. Kromě hlav-
ního je kolem roztroušených dalších 
dvacet chrámů a vše je propojené sítí 
kanálů, které přiváděly do osm set let 
starého města vodu. ◾

Zapomenuté megastavby IV
Od 9. 6. každou středu 22.00 

4. BUDDHA V SÁDŘE
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Parní mašinky mezi auty, tramvaje uprostřed polí, jízdní kola 
na železnici a hospody ve vagonech. Zrušené železniční 

tratě skrývají netušené kuriozity, a některé z nich se dokonce 
pozvolna nadechují k novému životu.

Text: Michael Fokt — Foto: Shutterstock, Wikimedia Commons

KAM 
UŽ KOLEJE 
NEVEDOU

ZOOM TRAVEL
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ZBRANĚ PRO PRAHU UŽ NEDOJEDOU
Kulatý štempl Kostomlat u/d Georgsberg Bahnhof na pra-
vou hýždi a razítko se šťastným číslem třináct na stehýnko. 
Nezapomenutelná scéna z filmu Ostře sledované vlaky to 
spolu s celým snímkem dotáhla až na Oscara a na nádraží 
v Kostomlatech, kde autor knižní předlohy Bohumil Hrabal 
za války sloužil jako výpravčí, se díky tomu skví pamětní 
deska. Zdejší interiér dokonce zdobí slavné filmové „slu-
žební kanape“.
Podobného, téměř nábožného uctívání se dočkalo i ná-
draží v Loděnici u Berouna, kde se podstatná část filmu 
ve skutečnosti natáčela. Stejně jako nádraží Kácov, kde ve 
filmu Tmavomodrý svět bydlela dívka Hanička a nad kte-
rým prolétl Spitfire jejího milého Františka Slámy, potkalo 
všechny zmíněné drážní budovy štěstí. Vlaky kolem nich 
sviští dodnes a čilý ruch tu panuje nejen na stříbrném plát-
ně, ale i ve skutečnosti.
S jinými tratěmi navždy zvěčněnými v českých filmech 
to však zdaleka tak slavné není. Zpečetěný osud by 
dnes asi měli například hrdinní obránci hlavního města 
při Pražském povstání, kterým ve filmu Zbraně pro Pra-
hu vezl ukořistěné německé kulomety rovněž ukořistěný 

nacistický pancéřový vlak. Nejnapínavější scény filmu, 
včetně naprosto autentické srážky dvou vlaků, se totiž 
natáčely na trati vlečky z Tochovic do Orlíku, která sehrála 
nehynoucí úlohu při výstavbě Orlické přehrady. Mezi lety 
1958 až 1962 tu skoro pět tisíc nákladních vlaků přepra-
vilo přes dva miliony tun stavebního materiálu. Po do-
stavbě vodního díla však lidé vlečku přestali potřebovat 
a dnes zarůstá její násep s vytrhanými kolejemi pleve-
lem a křovím.
O něco lépe na tom dnes jsou Páni kluci, jejichž filmové 
osudy se točily kolem trati z Velkého Března do Úštěku 
v Českém středohoří. Natáčelo se tu před pětačtyřiceti 
lety, takže zdejší železnice měla dost času na to zpustnout. 
Zrušena totiž byla v roce 1978, jen tři roky po odjezdu 
filmařů. Přesto by se dnes Tomáš, Hubert i Jožka mohli po 
staré trati opět projet. V novém tisíciletí na staré koleje 
vtrhla parta nadšenců s lopatami a krumpáči, které se po-
vedlo zprovoznit skoro sedm kilometrů trati, po níž v sou-
časnosti o víkendech jezdí turistické vlaky. Až do zastávky 
Levín, kde se film natáčel, sice ještě nedojedou, ale lopaty 
a krumpáče v nadšeneckých rukou pracují jako o život – 
takže nikdy neříkej nikdy.

Velké Březno díky práci nadšenců opět ožilo.

PLANETA
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Most staré tramvajové trati, Dolní Lhota

OD KONÍ KE KOLŮM
— U prvních železnic byly litry koňského potu, dnes se na 

některé tratě supění a oddychování vrací znovu. Jen 
místo zvířat se tu potí lidé.

— Proslulá koněspřežná dráha z Českých Budějovic do 
Lince byla třetí nejstarší svého druhu v kontinentální 
Evropě. Sloužila k přepravě rakouské soli do Čech 
a každých dvacet kilometrů své délky musela mít 
přepřahací stanice, aby se tažní koně nezchvátili.

— Ačkoli zahájila provoz už v roce 1832 a neexistuje plných 
150 let, dají se ještě dnes najít pozůstatky původní, 
téměř 130 km dlouhé stavby – například strážní domek 
v českobudějovické Mánesově ulici, staniční budova 
se stájí v Holkově nebo kamenný můstek ve Velešíně 
i s kopií původních kolejí.

— Rušení železničních tratí přímo svádí k jejich přeměně 
v cyklostezky. Jejich náspy jsou nádherně rovné 
s pozvolnými zatáčkami. Na kolech se jezdí třeba starým 
Vítkovským tunelem v Praze, po trase bývalé lokálky 
v Novém Jičíně, podél řeky Sázavy mezi Přibyslaví 
a Sázavou, na bývalé transverzálce v České Lípě až 
k Panské skále, kde se natáčela Pyšná princezna, po trati 
Mutěnce na jižní Moravě a na mnoha dalších místech.

— V městském prostředí opravdu mamutí projekt se 
chystá v pražských Vršovicích a Strašnicích. Na více než 
čtyřech kilometrech přeložené tratě do Benešova má do 
tří let vzniknout promenáda pro pěší i cyklisty s liniovým 
parkem, před kterou se bude muset sklonit i newyorská 
High Lane nebo pařížská Promenade Plantée. Podél trasy 
zůstanou zachované části kolejiště, stožáry, návěstidla, 
nadchod u strašnické zastávky a další artefakty 
z bývalé železnice.

ZOOM TRAVEL

OHNIVÍ OŘI MEZI AUTY
Když se potká vlak s autem na železničním přejezdu, je 
z toho většinou katastrofa, o které se mluví a píše ve všech 
zprávách. V Praze však jezdily vlaky mezi auty naprosto 
běžně, bez nehod, a dokonce i na více místech. Potkat 
v holešovické Jankovcově ulici přímo mezi lidmi a domy 
parní, později i dieslovou lokomotivu byl zážitek, který 
nevykolejil jen místní starousedlíky. Náhodní návštěvníci 
začali při tom pohledu většinou zpytovat svědomí, jestli 
snad nestrávili trochu moc času v nějaké nádražní krčmě.
Takzvaná Holešovická přístavní dráha navíc není záležitostí 
až tak dávno minulou. Používala se až do nového tisícile-
tí, přesněji do katastrofální povodně v roce 2002, která 
kromě jiného srovnala se zemí i spodní část pražské zoo 
v nedaleké Troji. Sloužila k propojení bubenského nádraží 
s holešovickým přístavem a cestou z ní odbočovaly vlečky 
do nejrůznějších podniků tehdejší průmyslové čtvrti. 
Průmysl, konkrétně největší výrobna tramvají v poválečné 
Evropě, stojí i za další pražskou „pouliční“ železnicí. Po ní 
jezdily nákladní vlaky obtěžkané novými tramvajemi z areá-
lu smíchovské továrny ČKD Tatra na tamní nádraží a pak za 
hranice všedních dnů.

Smíchovská trať byla ovšem smíšená. Tramvaje určené 
pro Prahu z vrat továrny vyjížděly po vlastní ose a hned 
začaly svými koly obrušovat městskou síť kolejí. Existovala 
však i tramvaj, která se naopak „zaběhla“ za město do polí, 
a to opět díky železnici. Za tímhle šprýmem však nestojí 
metropole republiky, ale severní Moravy. Na ostravské trati 
ze Svinova do Klimkovic jezdily ještě před první světo-
vou válkou parní vlaky, po válce se však dráha dostala do 
červených čísel. Naštěstí ji koupil provozovatel ostravských 
tramvají a vyslal městské elektrické oře i sem. Koleje však 
potřebovaly rekonstrukci jako prase drbání, k čemuž se 
podnik moc neměl. V roce 1978 tak vyjela do polí a k pří-
městským vesnicím poslední „venkovská“ tramvaj.

NEJEN PARNÍ MAŠINKY MUSÍ PÍT
Kudy teče, tudy léčí. A kudy vedou koleje, tudy teče. Ano, 
řeč je o zlatavém moku s pěnou, pro Čechy takřka národ-
ním. Kdo se vypraví „na jedno“ do některé z typických 
nádražek, jako by vstoupil teleportovací branou do minu-
losti nějakých čtyřicet let vzdálené. Místa plná rázovitých 
postaviček z širokého dalekého okolí, kam se bohabojný 
občan odvažuje málem jen s ozbrojeným doprovodem, 
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Kácovské nádraží si „zahrálo“ ve filmu Tmavomodrý svět. 

Dobové foto půvabného nádraží Nižbor

Staré nádraží v Nižboru

však postupně mizí z okolí perónů a odstavných kolejí stej-
ně jako některé železnice samotné. A to je svým způsobem 
škoda. Zdejší subkultura je sice svérázná a někdy dost 
drsná, zato tu však zvídavý pivař najde unikátní atmosféru, 
která by se dala krájet a prodávat cestujícím do oken vlaků 
místo piva či párků.
S novým rokem vyschla i legendární Oáza na pražském 
Smíchovském nádraží s obrovským proskleným výhle-
dem do nádražní haly, kterou napůl žertem a napůl vážně 
za svou kancelář prohlašovala ikona československého 
undergroundu Ivan „Magor“ Jirous. Nový nájemce hodlá 
ve zrekonstruovaných prostorech dál provozovat restau-
raci, o polívce a pivu za pár kaček to už ale nebude. Veta 
je třeba i po nádražce v Bubenči, která o více než dva roky 
přežila svou smrt udušením – tedy zastavením vlakového 
provozu na zdejším nádraží. Nakonec ji na kolena nedo-
staly osiřelé koleje, ale až nesmlouvavá pohroma malých 
podniků zvaná EET.

Nádražní restaurace se staly synonymem zatuchlé ceno-
vé „čtyřky“, kde se točí podmíráky a utopenci se požírají 
zašlými hliníkovými příbory z oprýskaných talířků velkých 
jako dlaň. Vždycky to tak ale nebývalo. V dobách před 
asi tak sto lety, kdy se po kolejích ujíždělo namísto létání 
letadly, bývaly mnohé z nádražních podniků naopak těmi 
nejvyhlášenějšími široko daleko. Do některých z nich 
člověk mohl vstoupit jen s platnou jízdenkou a v patřič-
ném odění. Asi proto, aby se v noci na nádraží nestahovali 
flamendři z okolních, už povětšinou zavřených lokálů. 
Nádech půvabu si ostatně dodnes zachovala třeba secesní 
Fantova kavárna na Hlavním, v době vzniku Wilsonově, 
nádraží v Praze.

NOVÝ ŽIVOT STARÝCH ČASŮ
Některé z původních nádražek či jiných železničních 
budov naštěstí vstávají z mrtvých v novém a lepším hávu. 
Učiněný ráj pro fanoušky vlaků a plácaček pro výpravčí 

PLANETA
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Herec Tomáš Hanák koupil a postupně zrenovoval staré skladiště a tři vagony.

Staré nádraží v Nižboru

vyrostl v Nižboru u Berouna a za vším stojí hodně známé 
jméno. Herec Tomáš Hanák koupil a postupně zrenovoval 
staré skladiště a tři vagony, včetně proslulého „dobytčá-
ku“ nebo služebního „hytláku“ z počátku padesátých let. 
Ve vagonech se dá přespat, zatímco v Zastávce vzniklé 
ze skladiště posedět u něčeho dobrého i tekutého. Stolky 
navíc vábí drážní pocestné i na starých peronech a překla-
dištích.
V Mostě přesunuli kvůli těžbě uhlí kamenný kostel Nane-
bevzetí Panny Marie a z Podkarpatské Rusi zase převezli 
do Prahy a znovu sestavili dřevěný chrám archanděla 
Michaela, který bohužel loni v Kinského zahradě vyhořel. 
Podobným unikátem se však může pochlubit i Nižbor. 
Starý železniční sklad „magacín“ z roku 1899, který dnes 
slouží hostům Zastávky, stál původně o dvanáct kilometrů 
dál ve Vráži u Berouna. V jeho případě však nešlo o pouhé 
rozebrání a přemístění. Bylo také nutné očistit jeho dřevě-
né součásti od nánosů „veškerého železničního svinstva“, 

a pak ho znovu sestavit podle originálních plánů, které 
Hanák kdovíjak vyhrabal v Národním archivu ČR – a to pů-
vodními tesařskými metodami z dob Rakouska-Uherska.
K vytváření unikátů někdy není nutné hory, ba ani kostely 
či sklady přenášet. Občas stačí položit „pouhých“ sto pět 
metrů kolejí, které nikoli shodou okolností vedou po náspu 
zrušené železniční tratě z Volar do Pasova (Passau) za hra-
niční čáru do Německa. V Novém Údolí na Šumavě se po 
nejkratší mezinárodní železnici na světě může každý svézt 
buď rychlíkem, nebo osobním vlakem. Ten druhý cestou 
staví v zastávce U Břízy. Na výběr jsou i dva dopravní pro-
středky – ruční drezína či replika parní lokomotivy na lidský 
pohon. Nádražní krčma s muzeem tu našly azyl ve třech 
dřevěných vagonech a děti se můžou nechat pasovat do 
role drážních skřítků – asi aby jim železniční piditrať připa-
dala o něco delší. ◾

ZOOM TRAVEL

RÁJ PRO FANOUŠKY VLAKŮ VYROSTL  
V NIŽBORU U BEROUNA. HEREC TOMÁŠ HANÁK 

POSTUPNĚ ZRENOVOVAL STARÉ SKLADIŠTĚ  
A TŘI VAGONY, KDE SE DÁ POSEDĚT.

Zaniklé britské železnice
Od 12. 7. každé pondělí 20.00 
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„Pohyb je úžasnou věcí. Potřeby a překážky svého života najednou vidíte 
mnohem jasněji, opustíte nadýchané peřiny civilizace a pod nohama najdete 

jen tvrdou žulu zasypanou ostrými kamínky,“ tak popsal svoje Putování 
s oslicí do hor Robert Louis Stevenson v roce 1879. Chůze je nejpřirozenějším 

pohybem člověka. Strávit několik dní mimo každodenní realitu, v panenské 
přírodě, s batohem na zádech zaručuje nepřekonatelnou offline dovolenou. 

Krásné výhledy, úchvatné scenérie, západy a východy slunce, zkoušení 
vlastních sil… To vše člověka vytrhne ze stereotypu, přinutí vyčistit si hlavu, 

zahodit starosti a zažít něco velkolepého! Přinášíme vám tipy na nejlepší 
treky – můžete si vybrat ze všech kontinentů.

ZOOM TRAVEL

Text: Markéta Kutilová — Foto: Shutterstock

PĚŠKY  
KOLEM SVĚTA

OSM ÚCHVATNÝCH TREKŮ 
VŠEMI KONTINENTY
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Vlajkovou lodí mezi zambijskými parky je Jižní Luangwa.

PLANETA

AFRIKA

1. 
SAFARI NA VLASTNÍ NOHY,  
ZAMBIE
Když do Afriky, tak za slony, žirafami 
a zebrami. Málokdo ale ví, že safari 
lze absolvovat i pěšky a po národních 
parcích je možné trekovat. Blíž už se 
divočině snad ani dostat nejde. Jed-
nou ze zemí, kde jsou národní parky 
plné zvířat, cenově dostupné a nepře-
plněné turisty, je Zambie. V této bý-
valé britské kolonii se každý domluví 
anglicky a není příliš čeho se obávat – 
Zambijci patří mezi nejmírumilovnější 
africké národy. Nikdy nezačali žádnou 
válku. Navíc země má poměrně 
dobrou infrastrukturu, takže se zde dá 

turista ocení hlavně možnost toulat 
se africkou divočinou v doprovodu 
těch nejlepších průvodců, kteří vědí 
vše doslova o každém kousku trusu. 
„Cítíš ten pach? Byla tu hyena. Samci 
si značkují teritorium svým sekretem,“ 
vysvětluje jeden z místních průvod-
ců, Abraham. Žádný hluk motoru tu 
neruší zvuky africké buše a zpěv ptá-
ků. Pěší trek vede přes čtyři kempy. 
Sleduje řeku Luwi až k jejímu soutoku 
s Luangwou. Každý pěší turista dosta-
ne i ozbrojeného strážce parku, takže 
není proč se bát útoku šelem. Koryto 
řeky je vyschlé, a stává se tak přiroze-
ně jakýmsi chodníkem slávy zdejších 
obyvatel – otiskly se tu sloní tlapy, 
žirafí kopýtka i pracky lvů. Ti se přibli-
žují na 300 metrů od nás, strážce má 
připravenou zbraň. Naštěstí ji použít 
nemusí. Míjíme stáda buvolů, vodu-
šek či impal, slyšíme funění hrochů. 
Pohled na slony pasoucí se v západu 
slunce je nezapomenutelný. Den za 
dnem, kilometr za kilometrem, tři noci 
ve stanu, dvanáct kilometrů. Nejlep-
ším obdobím je červen až říjen, kdy 
zvířata hledají vodu, což je zárukou 
úchvatné podívané. Podobná safari 
lze absolvovat i v parku Masai Mara 
v Keni, v Ugandě za gorilami či v Kru-
gerově národním parku v Jižní Africe.

pohodlně cestovat. A když skončíte 
safari, můžete se vydat k Viktoriiným 
vodopádům na řece Zambezi.
Vlajkovou lodí mezi zambijskými ná-
rodními parky je Jižní Luangwa. A také 
zde mají největší nabídku pěších sa-
fari. Před více než padesáti lety trasy 
vytvořil pionýr ekoturistiky a ochránce 
přírody Norman Carr. Tomu se pře-
zdívalo Starý buvol a v Zambii založil 
první národní park. Vytvořil i vzděláva-
cí program pro průvodce a chtěl, aby 
z turistiky měli užitek hlavně místní 
lidé. Park nabízí kombinaci travna-
tých plání, lužních lesů i lagun a svůj 
domov zde má i tzv. velká pětka. Pěší 
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Torres del Paine, Chile Fundy, Kanada

JIŽNÍ AMERIKA

2. 
ÚCHVATNÉ W, CHILE
Sedmdesát kilometrů divočinou ko-
lem jezer, ledovců, horských vrcholů 
i plání, včetně kouzelných modrých 
věží Torres del Paine, předčí vaše oče-
kávání. Trek W se táhne napříč jižní 
polovinou národního parku Torres 
del Paine a je nejslavnější turistickou 
trasou Patagonie. Vede od laguny 
Amarga na západ k jezeru Grey, 
pětidenní trek nabízí nejúchvatnější 
scenérie kontinentu. Jen málo míst na 
světě je tak drsných, nefalšovaných 
a divokých. Většina turistů jde z vý-
chodu na západ, ale lze jít i opačně, 
záleží, zda si více chcete užívat slunce 
zapadající či vycházející. Trasa treku 
se mění každým rokem a možná při-
jde nakonec o to nejlepší. Patagonské 
ledovce totiž vinou klimatických změn 
tají a zmenšují se o dva metry ročně. 
Podél treku jsou k dispozici horské 
chaty zvané refugio, kde lze strávit 
noc, stejně jako kdekoli ve stanu nebo 
na vyhrazeném tábořišti. Počasí je 
značně nevyzpytatelné, mění se kaž-
dou chvíli a často fouká silný vítr. Park 

SEVERNÍ AMERIKA

3. 
POBŘEŽNÍ FUNDY  
FOOTPATH, KANADA
Kanada – to nejsou jen hory, ale je 
to i nekonečné pobřeží s divokými 
útesy. Možnost, jak spojit obojí, nabízí 
nedoceněné východní pobřeží. Na 
stezce Fundy, která měří 41 km, objeví-
te nedotčený pás mořského pobřeží, 
rozkládajícího se mezi Labradorem 
a Floridou. Túra vede divočinou po 
rozeklaných útesech, kolem řek, vodo-
pádů, ale i po skrytých písečných plá-
žích. Pravděpodobně cestou budete 
moci pozorovat velryby i delfíny. Pozor 
však na odliv a příliv, který v těchto 
končinách patří k nejvyšším na světě.
Podobný trek po pobřeží nabízí i zá-
padní část Kanady, kudy vede slavný 
West Coast Trail. Trasa dlouhá 75 km 
prochází přes ostrov Vancouver 
a byla vybudována už v roce 1907 pro 
námořníky, kteří ztroskotali. Stezka 
je součástí národního parku Pacific 
Rim a budete na ní zdolávat žebříky, 
kamenné schody i dřevěné lávky. 
Většinu cesty používali už původní 
obyvatelé před 4000 lety. 

je jedním z posledních míst v Jižní 
Americe, kde žije divoká puma. Trek je 
nejlepší zdolat od dubna do října. Jez-
dí sem kyvadlová doprava z městečka 
Puerto Natales. Když už půjdete Wéč-
ko, můžete se projít i do vedlejšího 
parku Los Glaciares. Nejlepší je zdejší 
trek zvaný Laguna de los Tres – „La-
guna tří“. Měří 22 km a vede kolem tří 
hor, jejichž vrcholy trčí až do nebes. 
V nedalekém městečku El Chaltén na-
jdete bezpočet restaurací i ubytoven. 
Pokud toužíte po slavném Inca Trail 
v Peru, ale nechcete jít v davu turistů, 
zkuste méně známou inckou stezku 
Choquequirao. Ta vás zavede k peru-
ánskému ztracenému městu vysoko 
v Andách, které zůstává stále ještě 
turismem nedotčeno. Zatím z něj 
archeologové odkryli jen 30 %. Trek 
měří 45 km a vyčleňte si na něj čtyři 
dny. Stačí dojet do vesnice Cachora 
a zde si najmout průvodce. Možné je 
ale jít i na vlastní pěst, neboť cesta je 
velmi dobře značená a můžete se bě-
hem ní i občerstvit v malých stáncích.
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ASIE

4. 
TÚRA KOLEM MRAKODRAPŮ, 
HONGKONG
Jeden z nejkrásnějších městských 
pěších výletů měří 50 km a zavede 
vás na vrchol kultovní hory Victoria či 
k tyrkysově modrým vodám zálivu Big 
Wave. Strávit několik dní v Hong- 
kongu nemusí být tak děsné, jak by 
si člověk představoval. Nejsou tu 
jen mrakodrapy. Město má skoro ze 
tří čtvrtin venkovský charakter a je 
obklopeno přírodními parky, odkud se 
nabízí úchvatné pohledy na beto-
novou džungli. Trek ale vede přes 
horskou džungli, skalnaté pobřeží 
i mořské rezervace. Z letiště stačí 
jet vlakem nebo taxíkem na ostrov 
Hongkong. Na začátek trasy se jede 
pozemní lanovou dráhou Peak Tram 
do stanice The Peak. Nejlepší doba 
je mezi listopadem a lednem. Cílem 
treku je právě zátoka Big Wave. Levné 
ubytování lze cestou najít v Kawloonu. 
Podobný trek si můžete dát i na ost-
rově Lantau, měří 70 km. Z Kawloonu 
zase vede stezka Wilson Trail měřící 
78 km. Na ní je možné i kempovat. 
Pozor však na tlupy makaků, kteří rádi 
kradou svačiny.

5. 
PĚŠKY PO KAVKAZE, GRUZIE
V době protiepidemických opatření 
jsou země Kavkazu stále relativně 
snadno dostupné i letecky. Dopravní 
spojení mezi Prahou a Arménií či Gru-
zií zůstalo téměř beze změn. A že obě 
země mají co nabídnout! Gruzie se 
může pochlubit nádhernou Transkav-
kazskou stezkou z městečka Omalo do 

města Žuta. Vede přes Šatili a národní 
park Tušetie. Měří asi 75 km a člověk 
ji zvládne sám nebo si za pár korun 
může najmout průvodce, který se 
s koněm postará o zásoby jídla, vody 
i nezbytné vodky a celý váš batoh. 
Trek vede horami, vesničkami, kolem 
starobylých citadel a mezi všudy- 
přítomnými stády koz a ovcí.

Málokdo by čekal, že kolem Hongkongu se dá trekovat.

Transkavkazská stezka učaruje přírodou i starobylými stavbami.

Italská Puglia je k trekům 
přímo předurčena. 

PLANETA
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EVROPA

6. 
VIA – PŘES NĚKOLIK STÁTŮ, 
BALKÁN, ITÁLIE 
Evropa nabízí i mnoho úchvatných 
přeshraničních treků. Stále vyhledá-
vanější je stezka Via Dinarica vedoucí 
přes Balkán – ze Slovinska až do Ma-
kedonie. Propojuje vrcholy Slovinska, 
Chorvatska, Bosny a Hercegoviny, 
Černé Hory, Albánie a Makedonie. Je 
dlouhá 1931 km a člověk si vždy může 
vybrat jen její část. Dalším podobně 
koncipovaným trekem bez hranic je 
Via Alpina, dokončená v roce 2005. 
Tato první transalpská stezka spojuje 
pět tras, z nichž hlavní je Červená 
stezka, která vede z italského Terstu 
do Monaka a propojuje osm států. Pů-
jdete přes zastrčené vesnice a budete 
spát v horských chatách, evropským 
velikánům na dohled. Stezky světa

Od 31. 5. a celý červen  
každé pondělí 20.00 

Velká Británie nabízí nepřeberné množství treků.

8. 
STEZKA ČTYŘ PLÁŽÍ,  
ITÁLIE
Itálie nabízí úchvatné treky po pobře-
ží. Doporučená je Stezka čtyř pláží 
na poloostrově Puglia nebo vysoko 
položená stezka na Ligurské riviéře 
začínající v Porto Venere a končící 
v Levanto. A pokud budete na Sicílii, 
nezapomeňte na výstup na sopku 
Stromboli. ◾

7. 
OD POBŘEŽÍ K POBŘEŽÍ, 
VELKÁ BRITÁNIE
Do Británie na túru? Skvělý nápad. 
Severní Anglii je možné přejít za dva 
týdny pěšky. Dálkovou trasu navrhl 
Artur Wainwright, je velmi dobře 
prošlapaná a značená. Vede od 
Irského moře na západě k Severní-
mu moři na východě a měří 305 km. 
Táhne se přes tři národní parky 
a turista prochází úžasnou krajinou – 
přes útesy, údolí, skaliska, kolem 
horských jezírek a vřesovišť.

EVROPA NABÍZÍ I MNOHO ÚCHVATNÝCH 
PŘESHRANIČNÍCH TREKŮ. STÁLE 

VYHLEDÁVANĚJŠÍ JE VIA DINARICA 
VEDOUCÍ PŘES BALKÁN.

ZOOM TRAVEL
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Drobná stavba z borovicového dřeva s malými okny a nízkými stropy. 
Stojí osaměle v horách nebo na břehu moře. To je hytte, chata typická 

pro Norsko. Dnes je žádanější než kdy dřív – i když se její podoba 
za stovky let hodně změnila.

ZOOM TRAVEL

Text: Zuzana Šprinclová — Foto: Shutterstock

HYTTE
NORSKÁ VÁŠEŇ  

SPLYNUTÍ S PŘÍRODOU



78 PLANETA

Původně sloužila cestovatelům k přespání, 
pak se stala útočištěm pro hledání vnitřního 
klidu, a nyní se Norové přou, jestli se z hytte 
nestal jen další z dovolenkových domů, 
kterých je v Evropě plno. Zůstane norská 
národní chata místem meditace, nebo se 

stane luxusním disneylandem? Jedni varují před rostoucím 
turismem a zásahy do přírody, další se bojí ztráty historic-
kého dědictví a zbytek Norů šetří, aby si svoji hytte mohli 
sami dopřát.

STŘECHA PRO PŘESPÁNÍ
Češi jsou národem chalupářů a boj o nejvíce víkendových 
domů vedou se Švédskem, Norskem a Finskem. Zatímco 
u nás k takové chatě a chalupě patří neustálé zvelebování 
a péče o zahradu, severským národům plní jiný cíl – hytte 
je místem, kde se zastavil čas a každý zde najde chvíli pro 

rozjímání. Spíš než ke klasickému venkovskému stavení 
bychom hytte mohli přirovnat k maringotce nebo jednodu-
ché stavbě na kraji lesů a luk. Maringotky jsou na vzestupu 
a jsou trendy. A když už jsme u srovnání, severské státy pa-
tří v míře štěstí mezi první desítku národů, Česká republika 
se pohybuje na konci druhé desítky. Na rozdíl od nás totiž 
mají hory i moře – a svoji originální hytte.
Skromná stavba patří k Norsku od 18. století, nejdříve se 
základní funkcí dopřát svému návštěvníkovi střechu nad 
hlavou. Hytte využívali poutníci po horách, pasáci dobytka, 
sběrači plodů nebo rybáři během svých výprav. Změnu její 
funkce přinesl konec první světové války a trávení volného 
času. Chaty se staly více sportovně-rekreačním objektem, 
kdy sloužily pro běžce na lyžařských túrách a letní turisty. 
To platí ve velké míře i dodnes, norská trekkingová aso-
ciace DNT spravuje 550 chat. K bezplatnému přespání je 
nabízí svým členům, kterých má čtvrt milionu. 

ČEŠI JSOU NÁRODEM CHALUPÁŘŮ  
A POMYSLNÝ BOJ O NEJVÍCE VÍKENDOVÝCH 

DOMŮ VEDOU SE ŠVÉDSKEM, 
NORSKEM A FINSKEM. 

Stařičká hytte, která sloužila jako 
přístřešek lovcům a rybářům.

V hytte hledají Norové 
splynutí s okolní přírodou.

Dnešní hytte ale sázejí na dokonalý komfort.
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NA SKOK Z MĚSTA
Skutečnou renesanci norských přístřešků přinesla 60. léta 
minulého století. Díky novým stavebním regulacím a bohat-
nutí národa si svoje chaty začali ve velkém stavět i sou-
kromníci. Drželi se přesvědčení, že hytte bez vody a elek-
třiny je nejlepším místem pro zastavení, splynutí s přírodou 
a objevení sebe sama. Sociologové mají pro náhlou popu-
laritu chat další vysvětlení. Ještě do války bydlela většina 
Norů na venkově, ale po ní se poměr začal otáčet a dnes 
žije 80 % Norů naopak ve městech. Bylo nutné znovu najít 
svoje kořeny a hytte byla společně s pobytem v přírodě 
jednou z cest. Splynout s okolím buď sám za sebe, nebo 
v rámci setkání širší rodiny. Ekonomové by k popularitě 
chat dodali, že představují dobře uložený majetek, který 
se v rodinách předává z generace na generaci. Dnešní 
zájemce o vlastní chatu musí řešit nedostatečnou nabídku 
nebo velkou investici, cena základní chaty začíná v českých 

www.albatrosmedia.cz
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FRILUFTSLIV A NORSKO JEDNO JSOU
 Volnost, vzduch a život – tři slova, kterými se 

Norové řídí ve svém životě. Slovo „friluftsliv“ 
poprvé použil dramatik Henrik Ibsen, když 
básnicky vyjádřil putování farmáře divočinou. 
Putování z Norska nezmizelo, jen k němu za sto 
padesát let od Ibsena přibyly obyčejné procházky, 
výlety, vyjížďky na kole, procházky se psem nebo 
přáteli… Prostě jakékoli venkovní aktivity, včetně 
odpočinku, při kterých je člověk mimo civilizaci. 
Norové říkají, že friluftsliv neznamená jen venku 
být, ale venkem žít, je to způsob života, který je 
silně spojený s jejich kulturou a historií. Schopnost 
pozitivního myšlení, radost užít si nejmenší 
drobnosti a spojit se s okolním světem je také 
důvodem, proč Norové patří mezi nejspokojenější 
národy světa. Věta o tom, že „není špatné počasí, 
jen špatné oblečení“, se stala jejich mottem.
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korunách na pěti milionech. Hytte je součástí norské 
národní identity a ztvárněním teze jednoduchého života. 
Tradice je jedna věc, realita druhá. Chaty se stávají klasic-
kými prázdninovými domy, které si svojí výbavou nezadají 
s pohodlím ve městě, Norové v nich tráví Velikonoce, léto 
i zimní prázdniny, na jejich stavbě se podílejí vyhlášení 
architekti. Pořád se jim říká hytte, ale předci by svoje chaty 
už nepoznali.

PŘÍRODA, NEBO LIDÉ?
Norsko má dnes pět milionů obyvatel a k tomu půl milionu 
chat a letních domů. Od nejskromnější po nejvíce honos-
né, od tradičních dřevěných po hypermoderní sídla. Je jas-
né, že k tak rozsáhlé zástavbě mají co říct také architekti – 
trendem přelomu tisíciletí je idea klasické hytte s využitím 
a designem pro člověka dnešního světa. Jednou z nej-
slavnějších moderních staveb je Mylla Hyte, chata studia 

Mork-Ulnes Architects, umístěná do divočiny severně od 
Osla. Soukromý investor nechal vybudovat dům respektu-
jící přírodu, zároveň neslevil ze svých nároků: uvnitř jsou tři 
ložnice, dvě koupelny, sauna a technické místnosti pro lyže 
a kola. Dům o ploše 100 m2 je opticky rozdělen na čtyři 
budovy. Díky sedlové střeše chata respektuje severskou 
přírodu a je oceňovaným příkladem moderní hytte.
Výstavba a rekonstrukce chat se pro Norsko stává také 
společenským tématem – kritici říkají, že původní osady 
se stávají disneylandem pro turisty a luxusní podmínky 
pro pobyt jdou proti původnímu smyslu. Budování nových 
domů s elektřinou a vodou, jakkoli jsou nazývány hytte, 
příliš zasahuje do přírody a ničí ji. Největším paradoxem 
je možná to, že současný Nor musí pracovat čím dál víc, 
aby si konečně mohl dopřát místo, kde si po práci může 
odpočinout. ◾

PLANETA

Hytte by měla respektovat přírodu.

Norské domy snů IV
Od 27. 6. každou neděli 20.00

POPULÁRNÍ LETNÍ SCÉNA

hvězdné LÉTO
POD ŽIŽKOVSKOU VĚŽÍ

SKVĚLÉ  KOMEDIE  AKUSTICKÉ  KONCERTY
JEDINEČNÁ  TALKSHOW  SOBOTNÍ  POHÁDKY

VSTUPENKY A DÁRKOVÉ POUKAZY V PRODEJI

www.divadlokalich.cz

      U NÁSNEZMOKNETEZASTŘEŠENÉ
    HLEDIŠTĚ

VVSTUPENKY A DÁRKOVÉ POUKAZY V PRODEJI

HRAJEME od 30. června do 17. září

JE PRIMA SE ZASE  BAVIT!

Mahlerovy sady

PRAHA 3

LOFOTY, TRADIČNÍ CHATY PRO TURISTY
 Typických norských chat – hytte – jsou spousty po 

celé zemi od jihu na sever, v kopcích i u moře. Ty 
nejvíce známé hledejte na Lofotech. Rybářské domky 
s červenou barvou jsou symbolem tohoto souostroví 
a častou ilustrací katalogu cestovních kanceláří – 
domky původně sloužily rybářům k co nejjednoduššímu 
přespání během lovu, proto některé stojí na pobřeží, 
jiné na dřevěných kůlech přímo nad vodou. Původně 
jejich obyvatelům stačila místnost pro přespání 
a malá komora pro rybářské náčiní a úlovek, dnes si 
je můžete pronajmout i vy v různé výbavě a pohodlí. 
Na místě zapsaném na seznam UNESCO se můžete 
nejen ponořit v čase a zažít norskou mentalitu na 
vlastní kůži, ale také dobře pozorovat polární záři.
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CO JSTE MOŽNÁ NIKDY 
NESLYŠELI O SLUCHU
—  Někteří nevidomí lidé používají 

echolokaci podobně jako netopýři. 
Vydávají mlaskavé zvuky a poslouchají 
jejich ozvěny odražené od předmětů 
v okolí. Někdy jen díky zvukům 
dokážou popsat, jak vypadá místnost, 
ve které zrovna jsou.

—  Zvuk se šíří rychleji ve vodě než ve 
vzduchu, čehož mistrně využívají 
hroší samci. K zastrašení konkurentů 
vydávají řev, který se k nim nese vodou 
i vzduchem zároveň. Podle zpoždění 
mezi zvukem ze souše a z tekutého 
živlu hroch odhadne, jak daleko od něj 
se vetřelec nachází.

—  Sloni mezi sebou komunikují 
infrazvuky, tedy zvuky moc 
hlubokými na to, abychom je dokázali 
zaslechnout. Protože se dlouhovlnné 
zvuky snadno šíří na velké vzdálenosti, 
funguje tento sloní telefon na 
vzdálenost až deseti kilometrů.

—  Delfíni používají ultrazvuk 
k vyhledávání hejn ryb. Stejně jako 
lékaři při ultrazvukovém vyšetření tak 
díky svému sonaru „vidí“ do našeho 
těla a poznají například, že je žena 
těhotná. Vydávané zvuky dokážou 
dokonce usměrňovat zvláštní zvukovou 
čočkou z tuku na hlavě. Právě díky ní 
mají zřetelně vyklenuté čelo.

—  Ženy ztrácejí sluch v menší míře 
a v pozdějším věku než muži. To by 
si měli uvědomit všichni manželé, 
kteří se snaží v přítomnosti své choti 
šeptem sdělit nějaké tajemství dalšímu 
člověku.

—  Kočky si mohou užívat kočičí hudbu. 
Komunikují totiž mezi sebou pomocí 
zvuků určité výšky a určitého rytmu. 
Vědci tedy složili dvě hudební skladby 
s použitím „kočičích“ melodií. 
Domácím mickám se na rozdíl od 
běžné lidské muziky líbily tak moc, 
že se blaženě otíraly o reproduktory 
přehrávače.

PLANETA
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ZVÍŘECÍ 
SLUCHOVÁ 
OLYMPIÁDA

Text: Michael Fokt — Foto: Shutterstock

Uši velké skoro dva metry, poslouchání kolenem nebo podmořský 
řev mnohokrát silnější než startování tryskáče – svět zvuků přírody je 

mnohem rozmanitější než ten náš, a slyší ho dokonce i tvorové, o kterých 
jsme si donedávna mysleli, že jsou hluší jako pařez.

VOLÁNÍ DIVOČINY
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Skoro patnáct centimetrů 
na délku, to už je pořád-
ná hodnota – tedy na 
lidské uši určitě. Dokon-
ce i v případě, že většinu 
boltců Havajce jménem 

Kala Kaiwi tvoří kruhové náušnice, 
kterými prý dokáže prostrčit vlastní 
pěst. Alespoň tak jeho enormní slechy 
popisuje Guinnessova kniha rekordů. 
Svérázný umělec v oboru tetování 
a tělesných modifikací má kromě toho 
jazyk rozeklaný jako had, na čele rohy 
jako dávno vyhynulý ankylosaurus, 
spodní ret odulejší než ošklivá tyrolská 
vévodkyně Markéta Pyskatá a na hlavě 
dvě řady ocelových hřebů jako nějaký 
ufon z filmové ságy Hvězdné války. 
Navzdory svým bezpochyby bolesti-
vým snahám zvětšit svoje uši by však 
v živočišné olympiádě ušatosti zůstal 
hodně daleko za stupni vítězů.

SLONÍ VĚTRÁKY
Zatímco Kaiwi má sluchové orgány 
snad jen k dosahování bizarních 

rekordů a strašení malých dětí, nejrůz-
nější živočichové používají úctyhodné 
ozdoby hlavy k nejrozmanitějším 
účelům. A sluch nemusí být nutně tím 
nejdůležitějším z nich. Klimatizace 
nebo vrtulový větrák? Tahle otázka 
netrápí jen batůžkáře při cestování 
po afrických tropech, ale i největší 
tvory, na které by tu mohli narazit. 
Sloni však své dilema vyřešili ve stylu 
reklamního sloganu dva v jednom. 
Aby také ne – musejí nějak přežít pod 
pražícím sluncem, kde by se jejich 
až sedmitunové tělo obalené tlustou 
kůží mohlo snadno uvařit ve vlastní 
šťávě. Majestátní chobotnatci se navíc 
ani nedokážou potit jako my, aby se 
trochu ochladili. Konstrukční řešení 
jejich horkého problému připomíná 
kontinent, který obývají, a snese s ním 
přirovnání i v otázce velikosti. Uši 
dlouhé 180 a široké 120 centimetrů 
jsou nejen největší v celé živočišné 
říši, ale jsou také hustě protkané céva-
mi. Fungují jako radiátory, ve kterých 
krev odevzdává přebytečné teplo 

do okolí. A když s nimi slon pořádně 
zamává, vytvoří si kolem hlavy menší 
větrnou bouři chladící líp než stropní 
větrák. Sloní uši jsou sice ohromné, 
to samé však platí i o jiných částech 
jejich těla. Třeba takový penis sloních 
samců měří více než metr. Plyne 
z toho jediné – v kategorii největších 
uší v poměru k velikosti těla musejí 
chobotnatci přenechat prvenství 
mnohem nenápadnějším tvorům. 
Příhodně pojmenovaný netopýr 
ušatý má tělíčko dlouhé pouhých pět 
centimetrů, z hlavy mu však vyrůstají 
čtyřcentimetrové boltce. Aby se s ním 
mohl měřit člověk, musel by mít uši 
dlouhé kolem jednoho a půl metru, 
tedy skoro tak velké jako africký slon. 
Netopýr by však bez svých enorm-
ních uší zahynul hlady. Používá je 
totiž k vyhledávání kořisti za letu 
podle ozvěn svých ultrazvukových 
výkřiků, které se od hmyzích tělíček 
odrážejí zpět.

Největší uši v živočišné říši mají sloni.
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KRÁLÍK MÁ ZA UŠIMA!
Lidské uši nejsou ani příliš velké, ani 
příliš šikovné – a to ani v porovnání 
s domácími zvířaty. Dokonce i Kala 
Kaiwi by měl jistě dost problémů 
s nimi jen trochu pohnout. Je to 
proto, že pohyb našich uší ovládají 
pouhé tři ne moc trénované svaly, 
zatímco kočka jich má ke stejnému 
účelu kolem třicítky. Může tedy boltce 
natáčet jako radary, a sledovat tak 
zvuky přicházející z různých směrů. 
Králík dokáže díky natáčení uší pokrýt 
celkový úhel 280 stupňů, a navíc 
jejich polohou dává světu kolem 
sebe najevo, jakou má zrovna náladu. 
Pokud je má obě napřímené, analy-
zuje zvuky pozorně, zatímco jedno 
ucho vzpřímené a druhé svěšené 
značí poslouchání „na půl ucha“. Když 
má ušák slechy složené na hřbetě 
a překřížené, tak je klidný, zatímco uši 
připlácnuté po stranách těla zname-
nají, že se něčeho bojí. A pak – kdo 
tu má za ušima?

CELÝ ZÁSTUP ŘVOUNŮ
Když má tolik živých tvorů uši jako 
vojenské radary, bylo by od těch 
ostatních docela ohleduplné, kdyby 
se v přírodě chovali aspoň trochu 
tiše. Oni však často dělají pravý opak. 
Vedle nejhlučnějších tvorů jsou pneu-
matické sbíječky, rockové koncerty, 
a někdy dokonce i startující proudová 
letadla jen neškodné lidské hračky. 
Pojďme si tedy užít trochu toho zaru-
čeně přírodního hluku, který však trhá 
ušní bubínky.
Nejhlasitějším člověkem na světě je 
jistá paní učitelka Flanaganová ze 
severoirského Belfastu. Když zakřičí 
„Ticho!“, třesou se okenní tabulky 
v její třídě pod náporem celých 
121 decibelů. Výkřik srovnatelný s pro-
dukcí rockových hvězd během kon-
certu však není ve světě zvířat ničím 
světoborným. Kdo chce najít opravdu 
největší řvouny přírody, musí se poto-
pit pod mořskou hladinu. O tento titul 
mezi sebou bojují plejtváci obrovští 
s vorvani. Zatímco ti první zaplavují 

zdánlivě tichý vodní svět necelými 
190 decibely, druzí vyluzují cvakavé 
zvuky o hlasitosti neuvěřitelných 
230 decibelů. Jen tak pro zajímavost – 
startující letadlo zvládne 140 decibe-
lů, což už bohatě stačí k poškození 
lidského sluchu. Rámusení plejtváků 
je však vůči našim uším milosrdnější, 
protože se odehrává na frekvenci 
dvaceti hertzů, což je ve skutečnosti 
spodní práh naší slyšitelnosti. Zato 
produkci vorvaňů si můžeme vychut-
nat dosyta. Jejich deset kilohertzů se 
do našeho pásma slyšení bohatě ve-
jde. Mladí lidé dokážou vnímat zvuky 
o frekvenci až dvakrát vyšší.

MALÍ, ALE HLUČNÍ
Na podmořské rámusení však není 
nutné patřit k největším tvorům, jaké 
dokáže současná fauna nabídnout. 
Sotva pět centimetrů velcí garnáti 
čeledi Alpheidae, kteří se v angličtině 
honosí přiléhavým přízviskem „pis-
tolové krevety“, dokážou bleskovým 
sklapnutím klepeta vyloudit zvuk 

VOLÁNÍ DIVOČINY

O titul nejhlučnějších podmořských tvorů bojují plejtváci obrovští a vorvani. Pistolové krevety dokážou vyloudit klepety 200 decibelů. 

NEJHLASITĚJŠÍM ČLOVĚKEM NA SVĚTĚ JE 
UČITELKA FLANAGANOVÁ ZE SEVEROIRSKÉHO 

BELFASTU. KDYŽ ZAKŘIČÍ, TŘESOU SE 
OKENNÍ TABULKY V JEJÍ TŘÍDĚ POD 

NÁPOREM 121 DECIBELŮ. 
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o hlasitosti 200 decibelů. Vzniklá 
rázová vlna je tak silná, že zvládne na 
vzdálenost několika centimetrů zabít 
menší rybku.
Máte při současném lockdownu 
k moři trochu daleko? Nevadí. Stačí se 
zaposlouchat do dění v našich tůních. 
Samečkové dravých ploštic klešťanek 
rybničních, dlouzí jen dva milimetry, 
oblažují okolí zvuky o síle plných 99 de-
cibelů. To je, jako byste v první řadě 
poslouchali hlasitou produkci klasické-
ho orchestru. Ještě pikantnější je však 
způsob, jakým to dělají. Třou totiž penis 
o zvláštní útvary na svém zadečku, aby 
k sobě přilákali dámy na vdávání.

ŽÁDNÉ UŠI – TAKY UŠI
Jestli je někdo skutečným odborníkem 
na koncerty klešťanek, budou to zcela 
určitě kapři, kteří každoročně zdobí 

náš štědrovečerní stůl. Žádné vnější 
ucho sice nemají, přesto však slyší 
poměrně dobře. Stejně jako všichni 
zástupci čeledi kaprovitých, včetně 
mnoha druhů akvarijních rybek, totiž 
poslouchají plovacím měchýřem. 
Váček naplněný plynem funguje jako 
rezonátor, který přenáší zvuk přes 
kosti páteře až k vnitřnímu uchu v hla-
vě. Celému jejich sluchovému ústrojí 
se říká Weberův aparát. Podobně vní-
mají zvuky i žáby. Ke slyšení na souši 
sice mají jako většina suchozemských 
obratlovců „normální“ uši s bubínkem 
a středoušními kůstkami, zvuky z vody 
však vnímají pomocí plic.
Krotitelé, kteří v ulicích asijských 
měst vyhrávají kobrám na píšťalku, 
ve skutečnosti tak trochu podvádějí. 
Jejich zvuková produkce totiž není 
určena hadům, ale lidským divákům, 

od kterých se sype záplava rupií či 
bahtů do jejich klobouků. Hadi nemají 
ušní bubínky, takže ve skutečnosti 
jen sledují pohyb krotitelovy píšťalky. 
To však neznamená, že by byli úplně 
hluší jako pařez. Musejí si však na 
zdroj zvuku „sáhnout“. Vnímají totiž 
zvukové vlny, které se šíří podkladem. 
Přes kosti v těle či spodní čelist se 
pak dostanou do vnitřního ucha, které 
jim funguje podobně jako ostatním 
plazům.

KDO POSLOUCHÁ KOLENEM?
Když poslouchá kolenem člověk, 
kouká z toho obyčejně domácí roz-
míška. Když však kolenem poslouchá 
cvrček nebo kobylka, může z toho 
být naopak milostné vzplanutí. Jejich 
„uši“ neboli tympanální orgány se 
totiž opravdu nacházejí na holeních 

Klešťanky zvládnou 99 decibelů.

Chobotnice rozhodně nejsou hluché!

Cvrček poslouchá kolenem.
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předních nohou. Samičkám slouží 
k tomu, aby po zvuku vystopovaly 
původce milostné serenády. Jejich 
blízké příbuzné saranče mají sluchové 
orgány na předních článcích zadečku, 
takže se ani neodvažuji napsat, jak by 
rčení o poslouchání kolenem vypada-
lo v jejich pojetí.
Slyšet dokážou i tvorové, o kterých 
bychom to neřekli ani ve snu. Trpíte 
arachnofobií? Tak radši buďte zti-
cha. Pavouci totiž mají na těle citlivé 
chloupky, kterými vnímají vibrace 
vzduchu, včetně zvukových vln. Když 
tedy budete při spatření osminohého 

lovce pištět strachy, jen ho na sebe 
upozorníte.
Kdybych si měl vybrat mořského tvora, 
v jehož kůži bych určitě nechtěl být, 
asi bych si zvolil chobotnici. Tolik 
podceňování jako ona by asi snesl jen 
málokdo. Navzdory tomu, že se při ře-
šení pokusných úloh v bludišti bez pro-
blémů vyrovná potkanům či kočkám, 
svět pod hladinou sleduje komorový-
ma očima, které jsou podobné našim, 
a barvu mění líp než chameleon, 
většina z nás ji zná jen jako základní 
ingredienci chobotnicového salátu. 
Dokonce i odborníci na slovo vzatí si 

donedávna mysleli, že jsou chobotnice 
zcela hluché, protože nemají žádné 
kosti či plynové měchýře k přenosu 
zvuku v těle. Nedávno však tchajwan-
ský expert na zvířecí smysly Hong 
Young Yan přišel na to, že ke slyšení 
používají rovnovážný orgán – statocy-
stu – a dokážou vnímat zvuky o frek-
venci až jeden kilohertz. Tak uvidíme, 
o jakém překvapení z oblasti zvířecího 
sluchu uslyšíme někdy příště. ◾

Příroda
Středa 20.00–22.00 

Čtvrtek 22.00–24.00
Sobota 20.00–22.00
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KRÁLÍK DOKÁŽE DÍKY NATÁČENÍ UŠÍ 
POKRÝT CELKOVÝ ÚHEL 280 STUPŇŮ, A NAVÍC 

JEJICH POLOHOU DÁVÁ SVĚTU KOLEM SEBE 
NAJEVO, JAKOU MÁ ZROVNA NÁLADU. 

Ve stříbrném grilovacím košíku Tenneker připravíte zeleninu a další podobné pokrmy 
jako opravdový profesionál! Je vyroben z vysoce kvalitní a robustní nerezové oceli 
s dlouhou životností a snadným čištěním. Rozměry 19 × 19 × 6 cm nabízejí dostatek 
místa pro různé grilovací lahůdky, které by se jinak k roštu rychle přichytily. Se svojí 
hmotností půl kilogramu je toto grilovací náčiní skutečně lehkou vahou a skvělým 
doplňkem ke grilovacímu plátu.

Cena 349 Kč
www.hornbach.cz

GRILOVACÍ KOŠÍK NEJEN NA ZELENINU



Jedním z nejpodivnějších vědeckých objevů 
je poznání, že paraziti, bakterie i viry umí 
změnit chování hostitele. Může za neodo-
latelnou chuť na čokoládu nebo koláček 
váš mlsný jazýček, nebo za tímto nešvarem 
stojí candida ve vašich útrobách? Chřipkový 
virus zase způsobuje, že jsou jeho nositelé 
společenštější, a tedy ho aktivně rozná-
šejí. Studie prokázaly, že lidé po očkování 
oslabeným virem chřipky dva dny po injekci 
chodili více na párty a do společnosti než 
předtím. Virus vztekliny zase u lidí i zvířat 
zvyšuje agresivitu, aby se mezi sebou hezky 
poprali. Šíří se totiž slinami, tedy ideálně 
při pokousání. Stejně fascinující je i zjištění, 
že parazit s tajemným jménem toxoplazma 
může u hostitele způsobit sebevražed-
né tendence. Potkany a myši infikované 
toxoplazmózou přitahuje jejich predá-
tor – kočka, která je zároveň základním 
hostitelem tohoto parazita. Toxoplazmóza 
umí zamávat i se sebezáchovným pudem 
šimpanze. Ten oslabený neviditelným 
parazitem pomalu ztrácí přirozený strach 
před svým kočičím predátorem, levhartem. 
Člověk se toxoplazmózou může nakazit buď 
soužitím s kočkou, daleko častěji je to ale 
z konzumace syrového masa nebo nemyté 
zeleniny ze záhonu, kam si nějaká toulavá 
kočka odskočila. Nepřátelský prvok má 
na náš život mnoho negativních dopadů, 

například zpomaluje reakční čas a může 
ovlivnit zrak, a proto se často objevuje jako 
příčina dopravních nehod. Na druhou stra-
nu ale dokáže změnit náš vzhled, což lichotí 
především mužům. Toxo-pozitivním pánům 
více vypadávají vlasy, což však některé 
ženy hodnotí jako mužnější a přitažlivější. 
Nakažení muži jsou navíc v průměru o tři 
centimetry vyšší, což jim v očích opačného 

pohlaví rovněž „dodává výšku“. Za plešatění 
i za více centimetrů může vyšší hladina 
testosteronu. Podle studie Kevina Laffertyho 
ovlivňuje toxoplazma celé národy. Pokusil 
se porovnat psychologické profily obyvatel 
téměř čtyřicítky zemí světa a vyšlo mu, že 
tam, kde je promořenost populace toxo-
plazmózou velká, je i vyšší míra neuroticis-
mu u lidí. ◾
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PARAZIT, KTERÝ MĚNÍ OBLIČEJE I NÁRODY
Toxoplazmóza může způsobit i sebevražedné tendence.

KRYSA S POETICKÝM JMÉNEM
Velemyš obláčková žije v takových výškách, že se oblaků dotýká. Přesto jí hrozí vyhubení.

Velemyš obláčková (Phloeomys pallidus), 
dříve zvaná také krysa obláčková, je druh 
hlodavce žijící na Filipínách, a to pouze na 
ostrově Luzon. Může se pyšnit tím, že je to 

největší myš na světě. Nabývá hmotnosti 
2 až 2,6 kg. Dosahuje délky 60 až 90 cm, 
z toho do půl metru připadá na vlastní tělo 
a zbytek na dlouhý ocas (20 až 35 cm). Jsou 

to zvířata aktivní převážně v noci, kdy se 
pohybují vysoko v korunách stromů. Pro 
denní odpočinek si staví hnízda v dutinách 
stromů. Živí se listy a plody. Mládě se rodí 
po 60 až 65 dnech březosti, a to téměř vý-
hradně jen jedno, nanejvýš dvakrát do roka. 
Hned od narození jsou mláďata plně vyvinu-
tá a osrstěná. Zpočátku se však pevně drží 
na matčině břiše, přisátá k jejímu struku. 
Mezi velemyši je řazeno několik rodů stat-
ných stromových hlodavců z Filipín, kteří 
jsou aktivní v noci a upřednostňují rostlinný 
jídelníček. Dalším z jejich charakteristických 
znaků je pomalé rozmnožování, které jim 
neumožňuje rychle nahrazovat případné 
ztráty. Připočteme-li skutečnost, že rozměry 
myši je staví do role vítaného úlovku do-
morodců a lesy, které tito hlodavci obývají, 
závratným tempem mizí, není divu, že dnes 
mnozí z nich čelí hrozbě vyhubení. V našich 
končinách si velemyš můžete prohlédnout 
v několika zoo, třeba v Praze, Ústí nad 
Labem či Jihlavě. ◾
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Více informací na www.rsts.cz. Reprezentativní příklad úvěru REKOpůjčka ve výši 500 000 Kč na 202 měsíců. Fáze překlenovacího úvěru: úroková sazba 3,89 % p.a. (pevná),  
125 měsíčních splátek PU 1 630 Kč a 125 měsíčních vkladů 1 500 Kč. Založení a vedení CHYTRÉHO účtu u Raiffeisenbank, a.s. je zdarma. Fáze úvěru ze stavebního spoření: úroková sazba 
3,10 % p.a. (pevná) a 77 měsíčních splátek SU 4 250 Kč. Úhrady: za uzavření smlouvy o stavebním spoření 3 000 Kč, za uzavření smlouvy o úvěru 0 Kč, za vedení účtu stavebního spoření  
85 Kč/čtvrtletí, za vedení úvěrového účtu 90 Kč/čtvrtletí, za výpis z účtu stavebního spoření nebo úvěrového účtu 0 Kč. Celkem zaplatíte 726 706 Kč, RPSN 4,51 % p.a. Informace obsažené 
v tomto materiálu nejsou veřejným příslibem ani závaznou obchodní nabídkou. Poskytovatelem běžného účtu je Raiffeisenbank a.s. Tato zvýhodněná nabídka platí pouze při sjednání účtu 
prostřednictvím Raiffeisen stavební spořitelny a.s. Změna parametrů a úrokových sazeb vyhrazena, aktuální hodnoty najdete na www.rsts.cz

UDĚLEJTE SI RADOST 
NOVOU KUCHYNÍ
SE SKVĚLÝMI PODMÍNKAMI

%
ročně

nyní s úrokem od

3,74

Bez poplatku za sjednání

RPSN od 4,51 % ročně

www.rsts.cz
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Když biolog Kory Evans z houstonské 
Riceovy univerzity digitalizoval rentgeny 
rybích hlav, narazil na nečekaný útvar. 
U jednoho z pyskounů (Labridae), což jsou 
korálové ryby často oblíbené v akvarijním 
chovu, našel tvora usazeného přímo v lebce. 
Parazit, který sídlil v místě, kde by normál-
ně měl být rybí jazyk, se do hlavy dostal 
skrz žábry. Následně se zakousl do jazyka, 
čímž přerušil přívod krve. Neprokrvený 
jazyk začal atrofovat, až nakonec odumřel 
a parazit zaujal jeho místo. O jakého parazita 
se jedná? O stejnonožce druhu Cymothoa 
exigua. Stejnonožci jsou zoologický řád, 
do něhož patří například i u nás žijící stínky 
skrývající se pod vlhkými kameny nebo 
běžný vodní korýš beruška vodní (Asellus 
aquaticus). Ale vraťme se zpět do rybí hlavy, 
k parazitovi, který zatím nemá české jméno. 
Cymothoa tedy nahradila rybí jazyk svým 
vlastním tělem, a dokonce se s ním spojila 
tak dokonale, že rybě zřejmě i nadále zůstaly 
chuťové vjemy. Kromě přechodného období 
„výměny jazyka“ si tak pravděpodobně ani 
nebyla vědoma nějaké změny. Cymothoa 
dál odebírala živiny z krevního řečiště, které 
by krví normálně zásobovalo „jazyk“, a navíc 

se přiživovala na lovené potravě. Tento 
zajímavý způsob parazitismu je doposud 
jediným známým případem, kdy parazit 
zcela a bez problémů nahradil orgán hosti-
tele. Mnoho druhů pyskounů mimochodem 

prodělává tzv. protogynní hermafroditis-
mus, což je proces, během kterého se ze 
samic v pozdějším věku stávají samci. Život 
téhle ryby očividně vůbec není obyčejný 
a nudný. ◾

PLANETA

NEJBIZARNĚJŠÍ PARAZIT NA SVĚTĚ SEŽERE RYBĚ JAZYK
Hrůznou životní strategii odhalil až rentgen.
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Zajímá vás víc?  
Podívejte se na www.prima-zoom.cz

Ostrorepi jsou prapodivní tvorové, kteří 
vzdáleně připomínají vyhynulé trilobity. 
Dokonce se jim přezdívá živoucí fosilie, 
neboť jejich historie sahá až do prvohor. 

Možná vás překvapí, že tvorové s modrou 
krví skutečně existují. Ostrorepí krvomíza 
(nejedná se totiž o typickou krev) je skuteč-
ně fascinující, neboť není založena na bázi 
kyslík vázajícího hemoglobinu a železa, ale 
na hemocyaninu a mědi. Právě díky mědi 
má ostrorepí krev velmi dobré antibakteriál-
ní účinky. A aby toho nebylo málo, ostro-
rep nemá obranný systém bílých krvinek. 
„Místo specializovaných bílých krvinek mají 
buňky zvané amébocyty, které dokážou 
rozpoznat bakteriální kontaminaci už při 
velmi nízké koncentraci. Pouhých 45 minut 
jim stačí na to, aby detekovaly přítomnost 
bakterií odpovídající přítomnosti jednoho 
zrnka písku v bazénu. Nám savcům taková 
reakce trvá celé dva dny,“ píše Deborah 
Beckerová na webu Masarykovy univerzity. 
Ostrorepí krev obsahuje látky, které jsou 
schopné velmi rychle a efektivně rozpoznat, 
zda je odebraný vzorek kontaminovaný, 
nebo nikoli. Složení ostrorepí krve totiž 
zvláštnímu tvorovi v podstatě zabezpeču-
je neustálý přísun primitivních antibiotik, 
která ho chrání před infekcí. Jedná se 
o natolik unikátní substanci, že se ostrorepí 
krev odebírá v několika laboratořích kvůli 

testování bakteriální přítomnosti v lidském 
vzorku. „Ročně je díky vzorku odebranému 
z živých fosilií pohotově otestováno kolem 
70 milionů lidí a krev ostrorepů představuje 
ve zdravotnictví byznys za 1 miliardu dolarů 
ročně,“ píše Radomír Dohnal na serveru 
Ekolist.cz. Odebírání ostrorepí krve vzbu-
zuje negativní ohlasy u ochránců přírody. 
Při odběru je totiž zvířeti odebráno až třicet 
procent celkového objemu krvomízy, což 
následně ovlivňuje množství snášených 
vajec u samic, a může mít tudíž výrazný vliv 
i na budoucí zachování unikátního druhu. 
Úmrtnost zvířat během odběru navíc rovněž 
není nízká a pohybuje se od deseti do třiceti 
procent. Z pohledu ochránců zvířat není 
k odebírání skutečné ostrorepí krve důvod. 
Existuje totiž i syntetická náhražka od 
švýcarské farmaceutické firmy Lonza. Avšak 
ta není zatím v USA akceptována, tamní 
laboratoře používají krev skutečných zvířat 
a mají podporu vlády. Nad ochranou přírody 
tudíž prozatím zase jednou vyhrávají zájmy 
podnikatelské. ◾

MODRÁ KREV OSTROREPŮ MÁ ZÁZRAČNÉ LÉČIVÉ ÚČINKY
Fascinující živočichové ze dna moře mají pro zdravotnictví obrovskou hodnotu.
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CO BY VÁM NEMĚLO UNIKNOUT? 
Přinášíme vám tipy na to nejlepší z Prima ZOOM na následující týdny.

29. 5. 20.00 

NEJVĚTŠÍ TVOROVÉ 
PLANETY
Největší zvířata na světě od-
jakživa dráždila naši předsta-
vivost. Ale i když být velký má 
své výhody, znamená to také 
nutnost muset se vyrovnávat 
s velkými problémy. Tak třeba 
největší ještěr světa varan 
komodský má tak obrovskou 
chuť k jídlu, že musí spořádat 

1. 6. 21.00 

UTRPENÍ HABSBURKŮ
Věřili byste tomu, že kouře-
ní marihuany se používalo 
k léčení astmatu a čípky 
s obsahem kokainu byly 
užívány jako přípravky proti 
poruchám spánku? Tyto a další 
podobné lékařské anomálie 
odhalují záznamy vídeňského 

katastrofě se bezpečně vyhne. 
Čemu za to vděčí? Jedním 
z hlavních důvodů je to, že řeka 
Sáva může téct bez omezení. 
Díky každoročním záplavám 
vzniká nejen přirozená protipo-
vodňová nádrž: na říčních bře-
zích Sávy se rozkládá přírodní 
ráj, jenž nemá ve střední Evropě 
obdoby. V zaplavených lesích na 
území jedné z mála posledních 
kontinentálních lužních krajin 
žije mnoho rozmanitých druhů 
zvířat a rostlin.

2. 6. 21.00 

CHORVATSKÉ MOKŘADY
Každý rok uprostřed Chorvatska 
začíná ten samý příběh: nastane 
jarní obleva a proti městům 
Záhřeb a Bělehrad se valí obří 
záplavové vlny. Hladina řeky 
Sáva stoupne asi o deset metrů. 
Voda v množství, které by napl-
nilo více než deset miliard van, 
zaplaví oblast velikosti Bodam-
ského jezera, často na několik 
nekonečných měsíců. Chorvat-
ské i srbské hlavní město přesto 
zůstává ušetřeno a tragické 

dvorního lékaře z 19. století. 
Vydejte se spolu s námi na 
výpravu po stopách fascinu-
jících historických pramenů. 
Seznámíme se nejen s teh-
dejšími šokujícími lékařskými 
praktikami, ale i s jedinečnou 
společenskou charakteristi-
kou 19. století.

desetkrát víc kořisti, než sám 
váží. Anebo nejvyšší zvíře ze 
všech, žirafa, která musí mít 
kvůli nesmírně dlouhému krku 
pod kontrolou velmi vysoký 
krevní tlak. Největší tvorové 
planety podstupují někdy 
takřka nepředstavitelné věci, 
aby dokázali přežít. Nenech-
te si ujít jejich fascinující 
příběhy.

pobřeží Katmai, kde se k nim 
může dostat blíž než kdekoli 
jinde, a díky tomu poodhalit je-
jich společenský život, metody 
přežití, ale i překvapivě citlivou, 
tolerantní, dokonce něžnou 
stránku. Chris má zábavné i za-
jímavé poznámky, zasvěceně 
komentuje chování medvědů 
a vysvětluje zvláštnosti jedineč-
ného prostředí oblasti Katmai 
i to, jaký má dopad na místní 
populaci grizzlyho. Jeho vášeň 
pro medvědy nezná hranic. 
Každá epizoda se zaměřuje na 
jiné stránky života medvědů.

3. 6. 22.00 

SETKÁNÍ S GRIZZLYM
Medvěd grizzly je vysoký 
až 2,5 metru a může vážit 
i 550 kilogramů. Má ostré drápy 
a k tomu silnou čelist drav-
ce. Všichni jsme se doslechli 
o děsivých útocích agresiv-
ních medvědů na člověka, ale 
jaký je grizzly ve skutečnosti? 
Vyhlášený biolog a odborník 
na medvědy Chris Morgan 
zkoumá tato zvířata už několik 
let a s nadšením odhaluje jejich 
pravou tvář. V tomto senzačním 
dvoudílném filmu vyrazil po 
stopě medvědů na aljašském 
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15. 6. 20.00  

BLITZ: BRITÁNIE 
V PLAMENECH 
Třídílná historická mini série 
přibližuje osudové dny druhé 
světové války v květnu 1941, 
kdy se Velká Británie, a pře-
devším důležité přístavní 
město Liverpool, staly terčem 
intenzivních leteckých útoků. 
Nacistické letectvo Luftwaffe 
ovládlo nebe, přinášelo zkázu 
a Anglie bojovala o holý život. 
Tento seriál zprostředkovává 

MUSÍTE VIDĚT

8. 6. 21.00 

10. 6. 20.00 

TAJEMSTVÍ UKRYTÁ 
V LEDU
Nenechte si ujít fascinující 
výpravu do minulosti a odhalte 
poklady zamrzlé v čase v tomto 
ledovém snímku. Alpské ledov-
ce tají. Nevítaný důsledek klima-
tických změn má přesto jednu 
výhodu. Ledovce „odemykají“ 
dosud neproniknutelné „bez-
pečnostní schránky“ a na jejich 
povrch „vyplouvají“ neocenitel-
né poklady. Historikové už našli 
předměty z první světové války, 
kdy frontová linie vedla až tři 
tisíce metrů vysoko. Dnes si díky 

nim můžeme uvědomit, jak těž-
ko se v takových nadmořských 
výškách tehdejším vojákům 
žilo. Archeologům pracujícím 
na ledovcích se také podařilo 
objevit dřevěné pozůstatky 
z doby bronzové, které přinášejí 
fascinující informace o životě 
z doby před čtyřmi tisíci lety. 
Ale jedním z nejvýznamnějších 
objevů jsou pozůstatky páru, 
jenž zahynul na ledovci před 
75 lety. Jejich dcera Marceline 
nikdy nepřestala doufat, že se 
rodiče jednoho dne najdou – 
a led nakonec polevil. 

výpovědi očitých svědků 
i vzpomínky jejich příbuzných. 
Vypráví pozoruhodné příběhy 
mnoha různých lidí, kteří se 
ocitli v pasti uprostřed smr-
tícího bombardování. Jejich 
osudy sledujeme hodinu za 
hodinou, den po dni. Zjistěte, 
co se s nimi stalo – jak a proč 
někteří z nich přežili, mnohdy 
navzdory vší pravděpodob-
nosti, zatímco jiní takové 
štěstí neměli.

16. 6. 21.00 

DO DIVOČINY: 
MONGOLSKO 
Mongolsko je vnitrozemní stát 
ukrytý hluboko v srdci východní 
Asie. Jeho velikost se zhruba 
vyrovná všem zemím západní 
a střední Evropy dohromady. 
Není proto zase až tolik překva-
pivé, že se na území Mongolska 
vyskytuje mnoho oblastí s růz-
norodými přírodními podmínka-
mi a velkým množstvím pozoru-
hodných zvířecích druhů. Vždyť 
Mongolsko se může chlubit 
tím, že je domovem 139 druhů 
savců a 450 druhů ptáků. 

VELKÁ BITVA U KURSKU
Bitva u Kursku, která se odehrála 
během druhé světové války 
v létě roku 1943, se zapsala 
do historie jako jeden z nej-
větších střetů vojenských 
dějin. Zúčastnily se jí více než 
tři miliony vojáků, deset tisíc 
tanků a osm tisíc letadel. Patří 
také k nejdůležitějším. Vůdce 

nacistické Třetí říše Adolf Hitler 
chtěl rozhodujícím způsobem 
odpovědět na zdrcující porážku, 
kterou utrpěli nacisté tváří v tvář 
sovětské Rudé armádě v bitvě 
u Stalingradu. U Kursku mělo na-
cistické Německo poslední šanci 
znovu získat ztracenou převahu 
na východní frontě a provést 
bleskurychlou ofenzívu. 

20. 6. 20.00 

POSLEDNÍ IGLÚ
Jedinečný a zvláštně poetický 
pohled do krajiny věčného 
sněhu a ledu zachycuje 
vynalézavé řemeslo stavby 
iglú předtím, než bude příliš 
pozdě. Poslední iglú je pří-
během jednoho dne v životě 
inuitského lovce v panenském 
prostředí arktického Grón-
ska a jeho iglú, které si staví 
v zamrzlé tundře. Skvostné 
záběry odhalují překrásné 
podrobnosti, včetně každič-
kého zaskřípání sněhu a ledu 
v arktické divočině. 
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20. 6. 22.00 

SUPERLODĚ: 
GIGANTI MOŘÍ
Bez lodí se globální ekonomika 
prostě neobejde. Přepravují 
90 % zboží po celém světě. 
Ale zároveň produkují více 
skleníkových plynů než celé 
Německo. V tomto filmu se 
připojíme k superlodím, skuteč-
ným gigantům moří, na jejich 
plavbě po mořích a oceánech. 

25. 6. 20.00 

ZAŘÍKÁVAČKA VELRYB
Týmu pěti kameramanů 
se během tří měsíců sezó-
ny velryb v zátoce Hervey 
Bay podařilo vůbec poprvé 
zaznamenat dosud neznámé 
chování keporkaků. Blízká 
setkání natočená v nejvyšším 
možném rozlišení a tak, jak jste 
je dosud neměli možnost vidět, 
vyrážejí dech. Sledujte jedineč-
né přátelství zaříkávačky velryb 
Vicki Neville s australskými 
keporkaky.

26. 6. 21.00 

VELKÉ PLÁNĚ: UTAJENÁ 
DIVOČINA AMERIKY
Když se řekne „severoame-
rická prérie“, většina z nás si 
představí nekonečně dlouhou 
cestu, která se táhne daleko za 
horizont. Nebo symetrické řady 
kukuřice, řepky a pšenice ros-
toucí všude, kam oko dohlédne. 
Ale hned za hranicí těchto polí 
leží neznámá, utajená divo-
čina Ameriky. Než se na nich 
usadili Evropané, Velké planiny 
se otřásaly pod kopyty obřích 
stád bizonů a antilop. Bylo to 

24. 6. 20.00 

RUDÝ BARON
Manfred von Richthofen byl 
německé letecké eso. Dobře vy-
padal, pocházel z aristokratické 
rodiny a během první světové 
války sestřelil desítky nepřá-
telských letadel. Proto se mu 
začalo říkat Rudý baron. Stal se 
skutečnou mediální hvězdou 

a idolem. Ale jeho legenda 
bude zpochybněna – a to hned 
teď! Jistý německý historik 
získal přístup do rodinného 
archivu Richthofenových. Poda-
řilo se mu odhalit dokumenty, 
které Rudého barona líčí ne jako 
rytíře nebes, ale jako kruté-
ho zabijáka.

Zavítáme do loděnic v Číně 
a plně automatizovaného termi-
nálu v holandském Rotterdamu, 
kde je každý týden odbaveno 
až 23 tisíc přepravních kon-
tejnerů. Podíváme se na ALP 
Striker, nejsilnější zaoceánský 
remorkér světa, který táhne 
31 tisíc tun těžkou ropnou plo-
šinu po rozbouřených oceán-
ských vlnách. 

místo, které si tehdy opravdu 
zasloužilo přezdívku „Seren-
geti Severní Ameriky“. To je už 
dávno, a přestože prach nad 
nimi se dosud úplně neusadil, 
planinám hrozí velké nebezpečí. 
Naštěstí i dnes vyvolávají úžas, 
hlavně díky tomu, že nabízí 
jiné výhledy i zvuky, a dokonce 
i špetku naděje. Každoročně se 
nad planinami rozezní kakofonie 
ptačího volání, které zní jako 
zvuk polnice. To když se na řeku 
Platte v Nebrasce snese půl 
milionu jeřábů kanadských.
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Kolona, zmatek a nepozorní chodci. 
Klasická situace v centrech měst při 
dopravní špičce. Právě zde vás může 
zachránit systém autonomního nou-
zového brzdění (FCA). Auta vybavená 
touto vychytávkou sledují vozovku 
před vámi pomocí kamery a rada-
ru. Zaregistruje-li systém překážku, 
vizuálně i akusticky vás na ni upozorní, 
a pokud nezareagujete, začne sám 
brzdit. Častým kamenem úrazu je 
v městském provozu také odbočo-
vání doleva na křižovatkách. Systém 
autonomního nouzového brzdění při 
odbočování vlevo na křižovatce moni-
toruje protijedoucí vozidla a zabrzdí, 
hrozí-li srážka. Kromě křižovatek může 
ve městě stres za volantem způsobit 
i neustálé přejíždění z pruhu do pruhu. 
Zdokonalenou vychytávkou pro hlídání 
slepého úhlu je kamerový asistent 
sledování slepého úhlu (BVM), který 
po aktivaci „blinkru“ zobrazuje záběr 
snímaný kamerou v oblasti slepého 
úhlu na přístrojovém štítu.
Pokud už k nehodě dojde, může 
pomoci multikolizní brzdový asistent 
(MCBA), který automaticky ovládá 
brzdy, aby zamezil riziku vícená-
sobných kolizí. Třeba při nárazu do 
svodidel totiž hrozí další následná 

srážka s protijedoucími vozidly. Systém 
funguje při každé havárii, při níž do-
chází k aktivaci airbagů. A u těch ještě 
chvíli zůstaneme. Kromě standardních 
existuje i centrální airbag, který se 
v případě bočního nárazu nafoukne 
v prostoru mezi řidičem a spolujezd-
cem. Je vyvinut pro ochranu pasažé-
rů na předních sedadlech po bočním 
nárazu, aby si vzájemně nezpůso-
bili poranění hlavy. Odhaduje se, 
že toto riziko dokáže zmírnit až o 80 %.
Především na delších cestách po dálni-
ci je praktickým pomocníkem systém 
sledování únavy řidiče (DAW), který 
konstantně monitoruje váš styl řízení, 
a jestliže zaznamená, že je vaše pozor-
nost snížena, upozorní vás varovnými 
signály. Když vyhodnotí, že jste už 
příliš unaveni, doporučí vám přestávku 
na kávu.
Stane se vám čas od času, že nejen 
na dálnici zapomenete na dodržování 
bezpečného rozestupu? Asistent ná-
sledování v jízdním pruhu (LFA) ovlá-
dá zrychlení, brzdění a řízení v závis-
losti na vozidlech jedoucích před vámi. 
Automaticky zachovává bezpečnou 
vzdálenost od vozidla před vámi a také 
sleduje značení na vozovce, aby udržel 
auto uprostřed jízdního pruhu.

Nejen v letních měsících může být za-
pomenutí malých dětí nebo domácích 
mazlíčků na zadních sedadlech velmi 
nebezpečné. Asistent upozornění na 
cestující vzadu (ROA) hlídá pomocí 
senzorů zatížení a pohybu na zadních 
sedadlech bezpečnost vašich pasažérů 
za vás. Pokud zamknete auto a ode-
jdete od něj bez dítěte či čtyřnohého 
kamaráda, vůz začne troubit a prob-
likávat světlomety, aby upoutal vaši 
pozornost za ty, kteří se sami ozvat 
nemohou. Autopomocníkem usnadňu-
jícím cestování s většími a neposedný-
mi ratolestmi je asistent pro bezpečné 
vystupování (SEA), který v případě, 
že okolo projíždí jiné auto, neumožní 
dětem otevřít dveře, a zabrání jim tak 
vstoupit do vozovky.
Všechny tyto technologicky vyspělé 
bezpečnostní prvky najdete ve voze 
Kia Sorento. Až sedmimístné SUV 
značky Kia dosáhlo maximálního 
pětihvězdičkového hodnocení přední 
nezávislé evropské organizace zamě-
řené na testování bezpečnosti vozidel 
Euro NCAP. V nabídce také v úspor-
ných nízkoemisních variantách hybrid 
nebo plug-in hybrid.

Více na www.kia.cz.

TECHNOLOGIE V AUTECH,  
DÍKY KTERÝM JE NA SILNICÍCH BEZPEČNĚJI

ADVERTORIAL
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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. 8. 2021.
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Vyluštěte křížovku a vyhrajte  
jeden ze tří dárkových balíčků  

CNN Prima NEWS.



červen — srpen 2021
ZAOSTŘENO NA POZNÁNÍ

ESTER 
LEDECKÁ
ODVÁŽNÁ 
A SOUTĚŽIVÁ 
HOLKA Z HOR 

www.prima-zoom.cz 97

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 
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Redakce 
Pavel Němec, Petr Kliment, Filip Budák, 
Topi Pigula, Mojmír Sedláček
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MÁTE PŘEČTENO?
Zajímá nás životní prostředí, které je častým 

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

zájemcům nebo jej vhoďte do tříděného 
odpadu mezi papír. 

Děkujeme!

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

Sledujte nás na  
www.prima-zoom.cz

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

nebo na Instagramu  
instagram.com/ Prima ZOOM

Elektronickou verzi časopisu lze zakoupit  
i na webu alza.cz

Přetisk a jakékoli šíření povoleno pouze  
se souhlasem vydavatele.
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SVOBODA NENÍ ZADARMO A BOJ ZA NI ZKRÁTKA BOLÍ
Jan Tománek 
režisér a spisovatel

Nikdy jsem nechápal, jak lidé dopustili, aby 
se dostal k moci Hitler nebo u nás ve '48. 
komunisti – a lidé se nechali dobrovolně 
připravit o svobodu. Bohužel na histo-
rické události většinou člověk nahlíží s od-
stupem a výhodou toho, který ví, jak vše 

nakonec dopadlo. Ovšem když se jedinec ocitá uprostřed 
dění, není často schopen rozklíčovat závažnost situace. 
Lidé si totiž naprosto nepřipouští fakt, že historie se stále 
opakuje – tedy oni všechny ty floskule o svobodě znají, 
dokonce je tak rádi citují, ale nejsou ochotni přijmout, 
že by se to ve skutečnosti mohlo týkat i jejich současných 
životů. Vždyť dnes už jsou lidé přece dál, dnes je 21. sto-
letí, dnes se to stát nemůže – ale vždy, když v té či oné 
době lidé žili, tak bylo „teď“ a nejmodernější současnost 
a vrchol pokroku.
Je tedy žalostné vidět to naprosté selhání elit a kvalitních 
novinářů, kteří tak snadno skočí na vlnu propagandy, 

autocenzury a sami si přikládají pod kotel nesvobody, kde 
se jako ty žáby pomalu dobrovolně vaří. Palach byl v '69. 
označován za duševně pomateného, piety byly ničeny, 
a média mlčela. Začátkem března letošního roku se před 
ministerstvem zdravotnictví zastřelil člověk. Druhý den ale 
palcové titulky informovaly o nové zázračné vakcíně, a tato 
zpráva zcela zapadla, nebo ji hlavní média dokonce vůbec 
nezveřejnila. Před ministerstvo lidé nosili svíčky a květiny, 
a z místa před dveřmi byla tato pieta opět záměrně odstra-
ňována. Média ale mlčí dál – stejně jako v '69. Propagan-
da, jeden jediný správný názor, autocenzura, ostrakizace 
jiného myšlení, zastrašování – ty metody jsou stále stejné 
a stále dokonale funkční.
Na záchranu starého stromu uprostřed Prahy se sešlo 
osmdesát lidí, ale na podporu dětí a doslova ztracené 
generace, které je rok upíráno právo na vzdělání, se před 
Pedagogickou fakultou v Praze sešlo lidí jen třicet, další 
tisíce ovšem „bojovaly“ z pohodlí svých pokojů lajky na 
Facebooku. Oni jsou přece dopoledne v práci...
Tisíce křížků na historickém Staroměstském náměstí neva-
dí, ale za nastříkání slov „Za oběti neschopné vlády“ hrozí 
pachateli pokuta a policie po něm intenzivně pátrá.
S lítostí zjišťuji, že jsou lidé – a pravděpodobně je jich vět-
šina – kteří ke svému životu svobodu zkrátka nepotřebují. 
Přizpůsobili se za socialismu a přizpůsobili se i nyní. Je pro 
ně sice důležité, aby mohli jezdit lyžovat a dostali se do 
jiného okresu na svou chatičku, ovšem neřeší to principiál-
ním bojem za svobodu, ale shánějí se jen po návodu, jak to 
které nesmyslné nařízení obejít. A pokud k tomu ještě do-
stanou 100% kompenzaci platu, za své často již neexistující 
pracovní místo (což ale ještě nevědí), jsou dokonale spoko-
jeni. Nestěžují si, ale běda, až o tu práci nakonec opravdu 
přijdou – pak si na svobodu rádi vzpomenou, a dokonce 
se jí začnou dovolávat. Ovšem pak už bude opět pozdě.
Ona svoboda není o tom nafotit se se slzou v oku na ná-
městí u tisíců křížků a získat několik lajků od přátel „demo-
kratů“ na Facebooku – od té mlčící většiny, která sedí hezky 
v teple v obýváku. Svoboda je totiž neustálý boj a sledování 
dění kolem sebe a aktivního zapojení se. A co je nejdůleži-
tější – zapojení se i za cenu vlastní oběti. Protože bez ní to 
zkrátka nejde. Nelze čekat na záchranu od kohosi. Proto-
že ten někdo nikdy v minulosti nepřišel – a on nepřijde 
ani dnes.
Je to tedy opět jen na nás samotných. ◾
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