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Foto: Antonín Kratochvíl

Snad nikdy jsem neviděla krásnější podobenství zimy. Blyš-
tivý sníh křupající pod nohama, dokola se táhnoucí zvlněné 
kopce, sem tam jakoby posypané malebnými chaloupka-
mi. Kraj žítkovských bohyní. Kraj kouzel a čar. Ale také kraj 
bohem zapomenutý, chudý. Kraj, kde elektrický proud byl 
něco nevídaného ještě v padesátých letech a kde si po-
dávala ruce bída s nouzí ještě před několika desítkami let. 
Kraj, kterému odedávna vládly bosorky a bohyně. Na jednu 
stranu zatracované a hodné opovržení, na druhou obávané. 
Vždyť uměly uřknout zvíře, zajistit smůlu nebo odloudit 
kouzly jinocha mladé dívce! Vládly ale opravdu černou, či 
bílou magií? Nebo to byly jen zkušené a protřelé znalkyně 
lidských duší? Těžko říct. Co je stoprocentně čarovné, je 
tamní krajina. Budu to mít před očima napořád – jak jdeme 
se Zuzanou Šprinclovou, autorkou textu o bohyních, noční 
krajinou. Vše, co budeme potřebovat na příštích pár dní 
práce na reportáži, si neseme na zádech. Ověšené techni-
kou, proviantem a pár lahvemi vína míříme hlubokým sně-
hem na samotu za Žítkovou, ukrytou v temném lese. Ozve 
se táhlé vytí. Ačkoli sníh pod našimi kroky hlasitě praská, 
zpozorníme. Vlk? Pes? Zaháníme nepříjemné myšlenky 
a těžko proniknutelným lesem pochodujeme dál. Jako za 
starých časů na Kopanicích. Najednou se před námi vynoří 
palouček a na něm chalupa jako malovaná. Světlo v okně 
ozařuje okolí překrásnou nadějí. Z komína stoupá dým. 
Zastavuji se a ještě rychle nastavuji foťák, přestože je tma. 
Kouzlo okamžiku se pokouším zachytit. Za pár minut nám 
v ústrety vychází Katka, která tu prožila třináct let s celou 
rodinou. Na samotě, kde se vaří na kamnech a jako lednice 
slouží vyzděný výklenek venku před chalupou. 
Další noc tu trávíme samy, a než se sem po pracovním dni 
dostaneme, je zase tma a zima. Nevítá nás nikdo. Rozpálit 
stařičká kamna je úkol hodný dvou Pražaček (ačkoli ani jed-
na z Prahy nepocházíme). Kdyby někdo do chalupy umístil 
skrytou kameru, budeme směle konkurovat i takovému 
kalibru, jako byli Laurel a Hardy. Až na to, že němé jsme 
skutečně nebyly a výkřiky, které pokusy o vykřesání ohně 
provázely, nejsou publikovatelné. Po tříhodinovém úsilí nás 
útroby kamen odměnily plameny a po dalších dvou hodi-
nách světnice sálala příjemnými jedenácti stupni… Přes to 
všechno na tuhle zimu a její nádheru nikdy nezapomenu. 
Možná, že to nebyla jen krása těch okamžiků, možná, že mě 
přece jen očarovaly žítkovské bohyně…

Krásnou zimu a ať vás provázejí jen samé dobré čáry!

Lenka Klicperová — šéfredaktorka
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LENKA ŠPILLAROVÁ 
moderátorka pořadu Nový den na Primě a CNN Prima NEWS 

14. 12. 21.00 — Notre-Dame: Věčná katedrála 
Zřejmě nikomu z nás neunikla 15. dubna 2019 zpráva o tom, že 
nejnavštěvovanější památka v Evropě, katedrála Notre-Dame, ležící 
v srdci Paříže, je v plamenech. Záběry, které obletěly svět, zasáhly 
miliony lidí, včetně mě, protože já se právě do Paříže chystám už 
delší dobu a návštěva této katedrály je prostě povinností. Kvůli 
koronaviru jsem sice zatím musela výlet odložit na neurčito, nicméně 
díky našemu kanálu Prima ZOOM se tam mohu podívat aspoň na 
dálku. Co mě překvapilo, a možná totéž překvapí i vás, tak že to 
není to poprvé, co se vyhlášená francouzská kráska Notre-Dame 
málem dočkala vlastního konce. Sto třicet metrů dlouhá a čtyřicet 
osm metrů široká katedrála dokonce málem ani nevznikla. Díky 
výjimečnému povolení francouzského ministerstva kultury se tvůrci 
filmu dostali do zákulisí právě probíhající rekonstrukce. A tak se jim 
podařilo odhalit všechna současná tajemství pařížské katedrály. 

JAROSLAV BROUSIL 
moderátor pořadu Nový den na Primě a CNN Prima NEWS

29. 12. 20.00 — Magický Island 
Já si určitě nenechám ujít Magický Island. Severské země mě 
fascinují a některé z nich jsem poznal i na vlastní kůži. Největším 
zážitkem bylo vždy setkání s divokou zvěří a následné zkoumání 
toho, jak v dané lokalitě zvířata žijí. Island je jednou ze zemí, kam 
se chci ještě podívat, znovu vidět a zažít polární záři, dechberoucí 
přírodu a životní styl tamních obyvatel. Přesně tohle čekám, že mi 
ukáže i dokument Magický Island.

TEREZIE TOMÁNKOVÁ  
moderátorka pořadu Partie na Primě a CNN Prima NEWS

Od 21. 12. vždy v úterý 21.00 — Amerika v barvě II
Určitě se budu dívat na seriál Amerika v barvě II. Dějiny Ameriky 
mě velmi zajímají, už i proto, že za oceánem našlo nový život 
několik mých příbuzných. Díky moderním technologiím můžeme 
vidět zlomové události zblízka a srozumitelně. Velmi se těším na díl 
o mafii a zločinu, který zemi na dlouhou dobu velmi poznamenal. 
Vzrušující seriál Amerika v barvě se vrací! Dějiny nejsou černobílé. 
Díky nejmodernější technice se historické záběry odehrávají v živých 
barvách přímo před našima očima. Vydejme se společně na vizuálně 
velkolepou výpravu za nejslavnějšími okamžiky Ameriky.

ZOOM IN

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

PAVEL NĚMEC 
šéfdramaturg Prima ZOOM

25. 12. 2021 21.00 — Lumík: Malý gigant severu
S lumíky jsem v dětství strávil drahně času. Měli zelené vlasy 
a ovládal jsem je myší. Občas některý vybuchl. Ta hra se jmenovala 
Lemmings a po faktické stránce nebyla zcela přesná. Vycházela 
z mýtu, který nebohé severské hlodavce provází po celá staletí: 
že bezhlavě pochodují do moře, dychtivě se vrhají z útesů, a i jinak 
prokazují zvláštní zálibu v masových sebevraždách. Dokument 
s podtitulem „Malý gigant severu“ ukazuje, jak je to s lumíky 
a jejich (populačními) explozemi doopravdy – a je to zajímavější 
a dramatičtější podívaná, než byste čekali…
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OBJEDNEJTE SI PŘEDPLATNÉ ČASOPISU
PRIMA ZOOM S ORIGINÁLNÍM DÁRKEM!

Získáte vstupenku pro dospělého a dítě do 5 let v hodnotě 499 Kč
do Dinosaurie zcela ZDARMA!

Dinosauria Museum Prague je umístěno přímo v areálu POP Airport
u Letiště Václava Havla a nabízí ucelený pohled až 200 milionů let zpět

do historie na více než čtyřech tisících metrech čtverečních.
Více informací o muzeu a vstupenkách na www.dinosauria.cz

Do schránky obdržíte 4 magazíny Prima ZOOM a v každém z nich najdete 100 stran lákavého čtení.

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. Nabídka platí do vyčerpání zásob.

Roční
předplatné

jen za

 299 Kč
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ZTRACENÁ VÁLKA

Lenka Klicperová
Cena UNHCR, Czech Press Photo 2021
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Šéfredaktorka Prima ZOOM získala v letošní 
soutěži Czech Press Photo Cenu UNHCR 
za soubor fotografií z války v Náhorním 
Karabachu. Cyklus dokumentuje 44 dní 
trvající konflikt od začátku až do konce. 
Válka vypukla 27. září 2020 a skončila v noci 
z 9. na 10. listopadu. Ázerbájdžán podporovaný 
Tureckem napadl Armény v Náhorním 
Karabachu a rozhořela se nesmírně krutá válka. 
Ázerbájdžánci měli obrovskou technickou 
převahu, na válku se dobře připravili nákupem 

moderních zbraní, zejména dronů. Arméni 
bojovali s desítky let starou technikou. Ztráty 
byly obrovské. Ázerbájdžán získal 80 % území, 
které do začátku války kontrolovala Arménie. 
Arméni byli vyhnáni, stejně tak jako předtím 
Azeři, když v devadesátých letech toto území 
dobyli Arméni. Válka ale neskončila, konflikt jen 
opět zamrzl na nižší intenzitě. Ozbrojené střety, 
nyní již mezi Arménií, svrchovanou zemí, 
a Ázerbájdžánem trvají dodnes. 
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Svým zápalem a věrností si fanoušci Bohemians 
Praha 1905 ani za omezených podmínek 
způsobených pandemií koronaviru nenechali 
ujít domácí zápasy v české nejvyšší fotbalové 
lize. Nejen štafle a žebříky lemovaly zeď 
kolem vršovického Ďolíčku.
Fanoušci Bohemians 1905 Praha sledují 
zápas proti FC Zbrojovka Brno 6. února 2021 
přes zeď stadionu na štaflích a žebřících.
Mezinárodní porota vybrala nominované snímky 
27. ročníku fotografické soutěže Czech Press 
Photo. Soutěžilo se v osmi fotografických 
kategoriích. Pět odborníků hodnotilo 
více než 4300 snímků od 250 fotografek 
a fotografů z České a Slovenské republiky. 
Již jsou známy speciální ceny a vítěz Grantu 
Prahy. Fotografie roku bude vyhlášena 
společně s vítězi v kategoriích na slavnostním 
ceremoniálu v lednu 2022 v Národním muzeu.

10

VĚRNÍ FANOUŠCI

Roman Vondrouš
Nominace v kategorii Sport, Czech Press Photo 2021



www.prima-zoom.cz 11www.prima-zoom.cz 11V HLEDÁČKU



12

Celá třetina dětí se z důvodu komplikací rodí 
císařským řezem. Existuje ale i spousta žen, 
které se přirozeného porodu bojí nebo si ne-
chtějí narušit estetiku spodní části těla a mají 
pocit, že mnohem snazší cesta, jak přivést 
dítě na svět, je porodit chirurgickým způ-
sobem. Kdy se poprvé začalo s rozřezává-
ním břicha a lůna těhotné matky? Překvapi-
vě v době bronzové. Byli to ale staří Římané, 
kteří poprvé zdokumentovali C-řezy jako lé-
kařský postup. Historicky se rozšířila fáma, že 
císařský řez byl pojmenován podle císaře Ju-
lia Caesara, který se měl takto narodit. Není 
to ale pravda. Termín „císařský řez“ je odvo-
zen z latinského slova „caesus“, které zname-
ná „řezat“. Římané dokonce měli psaný zá-
kon „Lex Caesaria“, který říkal, že pokud žena 
zemře při porodu, musí být její lůno rozříznu-
to a dítě odebráno. Nebylo to však proto, aby 
novorozence zachránili, ale proto, aby moh-
li matku pohřbít, protože náboženské zvyky 
neumožňovaly pochovat těhotnou ženu. Na-
víc takhle narozené děti stejně dlouho nepře-
žily, protože umíraly na dlouhodobý nedo-
statek kyslíku. Pokud už někdo v pozdějších 

dobách přistoupil k této tehdy drsné prak-
tice, bylo to čistě z důvodu záchrany živo-
ta dítěte. Matka to totiž téměř nemohla pře-
žít, už jen z důvodu vysokého rizika infekce. 
Staletí běžela, a najednou se psal rok 1337. 
V Praze začala rodit jedna nešťastnice, kte-
rá navíc zdaleka nepatřila mezi chuďase. Šlo 
o samotnou královnu, druhou manželku Jana 
Lucemburského, a na svět se dral jejich syn 
Václav I. Královna bolestí omdlela a okolí ji 
považovalo za mrtvou. Nastal čas postarat se 
o miminko. Šok z operace ji pravděpodob-
ně opět probral k životu. Na tehdejší dobu se 
stal skutečně zázrak – přežili oba. Beatrice 
pak žila ještě dalších čtyřicet šest let. Podob-
ný případ se prý stal i ve Švýcarsku, v roce 
1500. V kantonu Thurgau začala rodit man-
želka veterináře, a ani po několika dnech se jí 
nepodařilo dítě porodit. Manžel se tedy roz-
hodl k zoufalému činu. Stejně jako to dělal 
u prasat při kastraci – jediným řezem jí ote-
vřel břicho, vyndal dítě a zase ji zašil. Oba 
přežili a paní Nuferová pak ještě rodila dal-
ší děti, tentokrát už tradiční cestou. Průlo-
movým letopočtem se stává rok 1581. Tehdy 

Francois Rousset, francouzský chirurg a za-
stánce císařských řezů, vydává pojednání, 
ve kterém popisuje čtrnáct takových zákroků 
na živých rodičkách, které neskončily jejich 
smrtí. Zajímavé ale je, že žádný z nich sám 
neprovedl. Jen těžko si lze představit, jaké 
utrpení prožívaly rodičky. Neexistoval žádný 
způsob anestezie. Navíc se nešila ani dělo-
ha, ani břišní stěna. Když se konečně zavedla 
narkóza, byl to ohromný posun vpřed, stejně 
jako zavedení antisepse, sterilizace nástrojů 
a používání gumových rukavic. ◾

ZOOM IN

VĚČNÁ KATEDRÁLA NOTRE-DAME 
Vstane jako bájný Fénix z popela? Jak bude vypadat?  
Podívejte se na výjimečný dokument na Prima ZOOM!
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CÍSAŘSKÝ ŘEZ SE NEJMENUJE PO CAESAROVI
Staří Římané už věděli, jak na to, ale až do objevu antibiotik bylo přežití matky zázrak.

15. dubna 2019: pařížská katedrála Notre-
-Dame, jedna z hlavních francouzských pa-
mátek, kterou se každoročně chodí po-
kochat na třináct milionů návštěvníků, je 
v plamenech. Podkroví, dřevěná střecha 
a věž vystavěná architektem Eugénem Vio-
llet-le-Ducem se řítí k zemi. Ale nepředstavi-
telnou noční můru ukončí nečekaný zázrak: 
toto mistrovské dílo gotického stylu o roz-
loze 5500 m² nakonec požár ustojí. V očích 
světa představovala katedrála ztělesnění 
středověké architektury a byla považována 
za věčnou a nezničitelnou. Mohutné zákla-
dy, zapuštěné do jednoho z nejméně pod-
dajných podloží, jako by symbolizovaly val 
proti zubu času. Kvůli zajištění stability byly 
přidány obří dvanáctimetrové opěrné ob-
louky, největší svého druhu na světě. Jedi-
nou slabinou katedrály byla při požáru její 
věž. Stavební práce, které trvaly přes 800 
let, začaly roku 1160. Notre-Dame se měla 
stát největší a nejdelší katedrálou v oblas-
ti Paříže. Kněžiště katedrály bylo vysvěceno 
pouhých sedmnáct let poté, co Maurice de 
Sully začal s její stavbou. Bylo odděleno od 
zbytku stavby, a tak se zde mohly uchovávat 

různé relikvie, které měly chránit celé město 
Paříž. Například pramen vlasů, který údajně 
patřil Panně Marii. 14. 8. 1218 katedrála po-
prvé vzplála. Příčinu neznáme, ale tento po-
žár pomohl zahájit kampaň na podporu sta-
vebních prací. Věže katedrály byly vztyčeny 
v letech 1230–1240. Jejich výšku pokořila až 
Eiffelova věž, postavená o 650 let pozdě-
ji. Po posledním požáru francouzské úřady 
rozhodly, že bude postaven identický dřevě-
ný krov, doplněný olověným pláštěm podle 
původních plánů Violetta-le-Duca. Díky vý-
jimečnému povolení francouzského minis-
terstva kultury se tvůrci dokumentu, který 
uvede Prima ZOOM, dostali do zákulisí prá-
vě probíhající rekonstrukce. Díky dosud ne-
zveřejněným archivním materiálům, rozho-
vorům s předními odborníky a speciálním 
digitálním efektům prozrazují také to, jak 
byla katedrála Notre-Dame vlastně vystavě-
na. Jaké nové triky a postupy museli stavite-
lé vyvinout a využít? A jaké jsou plány na její 
budoucí obnovu? ◾ 

Notre-Dame: Věčná katedrála
14. 12. ve 21.05 (repríza pátek 17. 12. ve 14.35) 
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Cannes má více obchodů s luxusním zbo-
žím než kterékoli jiné město ve Francii mimo 
Paříž. Víte ale, co stojí za takovým blaho-
bytem? Déšť a britská mračna. Z klidné ry-
bářské vesničky udělal vyhlášené letovisko 
Angličan Henry Brougham. Kromě toho, že 
bojoval proti obchodu s otroky, vehement-
ně bránil královnu Caroline z Brunswicku 

před falešným obviněním z cizoložství a po-
mohl založit londýnskou univerzitu, byl také 
sužován nešťastným manželstvím, přepra-
covaností a smrtí bratra. V zimě roku 1834 
tedy sedl do kočáru taženého šestispřežím 
a vydal se do Itálie se svou nemocnou dce-
rou, která měla tuberkulózu. Jenže jako na 
potvoru v Itálii vypukla cholera, která mu na 

další cestování vystavila stopku. Byl nucen 
zastavit koně a čekat na zrušení karantén-
ního příkazu. Nezbývalo než hodit zpátečku 
a vrátit se do místa, kde strávil minulou noc. 
Ubytoval se v jediném hostinci v rybářské 
vesnici Cannes „Auberge Pinchinat“. Ca-
nnes tou dobou mělo jen asi tři stovky oby-
vatel a dvě ulice s velmi prostými proven-
sálskými domy. Lord Brougham se do místa 
okamžitě zamiloval. Absolutně mu učarova-
ly zdejší klima, jasná obloha i celková atmo-
sféra. K dobré náladě určitě přispěla i skvělá 
bouillabaisse a zdejší víno. Tvrdil, že právě 
tady dokáže zapomenout na utrpení života. 
Nejdříve se snažil pronajmout si dům, který 
dříve sloužil Napoleonovi, ale to se mu ne-
povedlo. Koupil tu pozemek a začal stavět 
vilu. Tu pojmenoval po své dceři, která ale 
bohužel zemřela. Jeho nadšení pro tenhle 
kout země bylo doslova nakažlivé. Britská 
smetánka, ale i další evropští bohatci, byla 
na ten ráj na zemi tak zvědavá, že se sem 
začala slétat jako včely na med. Dovole-
nou si zde užili i královna Viktorie nebo rus-
ký car. Ústní marketing udělal své a z chudé 
vesničky se stalo okouzlující město, jak ho 
známe dnes. ◾ 
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CANNES – KDYŽ ZA BLAHOBYTEM STOJÍ HNUSNÉ POČASÍ 
Kdo udělal z rybářské vesničky luxusní letovisko?

Když se lovec mořských hub Elias Stadia-
tos ráno v roce 1900 připravoval na svůj dal-
ší ponor, netušil, co na dně Středozemního 
moře u pobřeží řeckého ostrova Antikythé-
ra ve čtyřicetimetrové hloubce objeví. Ve své 
celé starodávné kráse se tu zcela zapomenu-
tá od roku 65 před naším letopočtem pova-
lovala ztroskotaná, plně naložená loď. Bron-
zové a mramorové sochy, šperky, nábytek či 
luxusní skleněné zboží dokonce nebyly jen 
tak obyčejnou zásilkou, ale zřejmě velmi dra-
hocenným lupem, který směřoval do Říma 
na triumfální oslavu Julia Caesara. Mezi touh-
le nadílkou byl i zvláštní bronzový přístroj, 
kterému nikdo nevěnoval pozornost. Až do 
17. května 1902, kdy archeolog Valerios Stais 
pracoval s předměty z vraku a všiml si podiv-
ného bronzového předmětu s ozubeným ko-
lem. Bližší prohlídka pak odkryla přes osmde-
sát fragmentů, včetně třiceti zkorodovaných 
ozubených koleček, ciferníku, ručiček, sta-
rořeckých nápisů i pouzdra. K čemu záhad-
ný přístroj sloužil? Vědci odhalují pomocí 

rentgenu a později i počítačové tomografie, 
že záhadný přístroj funguje jako komplex-
ní mechanický počítač, který sleduje cyk-
ly sluneční soustavy. Dokáže ukazovat drá-
hy Měsíce, Slunce i tou dobou známých pěti 
planet – Merkuru, Venuše, Marsu, Jupitera 
a Saturnu. Zobrazuje zatmění Měsíce i Slun-
ce, zachycuje fáze Měsíce a jeho polohu 
ve zvěrokruhu, slouží jako kalendář a doká-
že označit data olympijských her. Udává po-
hyb známý jako první lunární anomálie, který 
byl poprvé popsán astronomem Hipparcem 
z Rhodu ve druhém století před naším le-
topočtem. Proto je dost pravděpodobné, 
že měl tento dávný vědec taky trochu prsty 
v konstrukci přístroje, minimálně v podobě 
konzultace. Mechanismus používá diferenci-
ál, jehož vznik jsme až do té doby připisova-
li počátku šestnáctého století. A to ještě ne-
mluvíme o naprosto famózní miniaturizaci 
a složitosti konstrukce, kterou můžeme po-
rovnat až se šikovností hodinářů osmnáctého 
století. Proč tahle geniální řecká technologie 

zmizela na dalších tisíc let z povrchu zem-
ského? Jedním z vysvětlení může být fakt, že 
bronz byl tou dobou často recyklovaný, a po-
dobné artefakty byly přetavovány. Tím, že 
Mechanismus z Antikythéry nechtěně uvízl 
na potopené lodi, se dochoval jediný exem-
plář do současnosti. ◾

MECHANISMUS Z ANTIKYTHÉRY 
Jak vypadal zřejmě první analogový počítač?  
Potopená loď odhaluje genialitu řecké technologie.
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Těchto středověkých mejdanů se často 
účastnilo víc než sto hostů. O jejich nároč-
nosti si lze udělat představu z výčtu toho, 
co později připravili kuchaři pro jeho svatbu 
s Kateřinou z Ludanic. Padlo na ni 24 volů, 
156 selat, 121 skopců, 87 vepřů, 3600 raků 
a 11 500 čerstvých, uzených nebo sušených 
ryb. Hosté to vše zapili 37 000 litry vína 
a 30 000 litry piva. V době svatby bylo Pet-
ru Vokovi 40 let, zatímco mladičké Kateřině 
jen 13. Dávno před svatbou i dlouho po ní 
dodával lesk bechyňskému panství početný 
fraucimor, tedy ženský doprovod. Zdaleka 
nešlo jen o jakýsi středověký harém – Petr 
Vok se musel každé jeho příslušnici starat 
o živobytí a v případě, že se vdala, vybavit 
ji věnem. A protože renesanční doba s se-
bou nesla i touhu po kurióznosti a exotič-
nosti, stala se v roce 1593 součástí Vokova 
fraucimoru i jistá Eliška Fedorovna Moskev-
ská. Tato Ruska, kterou Vokovi daroval sám 
císař Rudolf II., byla trpaslicí vážící pou-
hých 16 kilogramů. I ta se ale přes abnor-
málně malý vzrůst nakonec šťastně vdala za 
jihočeského rytíře Fridricha Kobedu z Luk. 

I když Petra Voka hlavně lidová tvořivost ob-
dařila rolí zhýralého prostopášníka, nebyl 
to žádný zabedněnec. Miloval knihy, sbíral 
umění a zajímal se o náboženství a filozofii. 
V průběhu let přešel od katolicismu k lute-
ránství, a nakonec se stal předním členem 
protestantské šlechty v Čechách. ◾

ZOOM IN

Zajímá vás víc?  
Podívejte se na www.prima-zoom.cz

CO TRÁPILO SLAVNÉHO SPISOVATELE?
Temný osud Karla Jaromíra Erbena se odrazil v jeho nejslavnějším díle.

Rodák z Miletína ve východních Čechách 
se narodil v roce 1811 jako jedno z dvoj-
čat. Jeho bratr – dvojče Jan – po necelých 
dvou měsících zemřel, a ani Karel se netě-
šil pevnému zdraví. Často nemocné dítě 
však bylo odmala vedeno ke vzdělání. I kvůli 

KRÁL STŘEDOVĚKÝCH VEČÍRKŮ PETR VOK
Cirhóza jater, trpaslice a třináctiletá manželka.

Když se Petr Vok z Rožmberka, poslední vla-
dař mocného jihočeského rodu, 6. listopa-
du 1611 v Třeboni ve věku 72 let rozloučil 
se životem, provedli lékaři pitvu jeho těla. 
Rožmberský kronikář Václav Březan o tom 
napsal: „O nešpořích to tělo mrtvé, poně-
vadž velmi odulé na břiše bylo, rozřezáno 
a vnitřnosti ohledány. Našlo se vody sedm 
poloupitní, kteráž ho zadusila, plíce všecky 
zkažené, játra speklá; v měchýři našel se ve-
liký kámen na konci špičatý a ten mu mno-
ho bolesti činil.“ Příčinou smrti posledního 
potomka rodu červené pětilisté růže se tak 
s největší pravděpodobností staly cirhóza 
jater způsobená nestřídmou konzumací vína 
a také vodnatelnost a celková sešlost. Spolu 
s Petrem Vokem vymřel i celý, přes 400 let 
starý rod Rožmberků – ani přes bouřlivý mi-
lostný život po sobě totiž nezanechal žád-
ného potomka. Na rozdíl od svého staršího 
bratra Viléma z Rožmberka, který byl nej-
vyšším purkrabím a de facto českým mís-
tokrálem, Petr Vok jakékoli politické ambice 
rychle opustil a proměnil bechyňský zá-
mek v místo mnohadenních hostin a pitek. 

znevýhodňující vadě řeči však dal Karel 
přednost právnické kariéře před tou učitel-
skou, jak si přála jeho rodina. V Praze na-
stoupil studium právnické i filozofické fakul-
ty, přivydělával si výukou hry na klavír. Roku 
1837 dokončil Erben studia práv. Postup-
ně se vypracoval až na předsedu Královské 
české společnosti nauk, prestižního sdru-
žení vědců. Podílel se na utváření spisovné 
češtiny, včetně třeba právnické terminolo-
gie. K literární, ale i drobné politické kariéře 
mu pomohlo také osobní přátelství s Fran-
tiškem Palackým. Erben byl během života 
dvakrát ženatý. S první ženou Barborou se 
poznali během studií a vzali se po deset let 
trvající známosti, v roce 1842. Z tohoto vzta-
hu vzešly hned čtyři děti, tři se dožily do-
spělosti. Roku 1857 však Barbora předčasně 
zemřela a o dva roky později se Erben oženil 
znovu. Druhá choť Žofie jej přežila, společně 
měli další dvě děti, obě však zemřely ještě 
jako malé. Historik, jazykovědec a spisova-
tel Erben zemřel v roce 1870 na tuberkuló-
zu nedlouho po svých 59. narozeninách. Er-
ben pracně sbíral a srovnával písňové texty 
a pohádky, důsledně dohledával originální 
zdroje a snažil se najít historicky nejvěrnější 
podoby ústně tradovaných textů. Sem patří 

sbírky České pohádky či Prostonárodní čes-
ké písně a říkadla, v nichž Erben nezapřel 
romantizující pohled na svět. Věřil v český 
národní mýtus, manifestující se právě pro-
střednictvím lidové tvorby – proto mělo 
podle něj smysl se folklorem zabývat a po-
zapomenutá díla oprašovat. Sám tedy ces-
toval po Čechách a nechával si vypravovat 
příběhy, které následně srovnával a upra-
voval. Díky němu dnes známe třeba české 
verze pohádek Dlouhý, Široký a Bystrozra-
ký, Tři zlaté vlasy děda Vševěda, Zlatovláska, 
Otesánek, Sněhurka, Hrnečku, vař! či Boháč 
a chudák. Erbenovým nejznámějším dílem 
je však samozřejmě sbírka balad Kytice, ce-
lým názvem Kytice z pověstí národních. 
Přestože všech třináct (v původním vydání 
jen dvanáct) předložených příběhů vychá-
zelo z lidové slovesnosti, Erben si je znač-
ně upravil, a tak se jedná o jeho jediné dílo, 
jež může být označeno za původní tvorbu. 
V temných, makabrózních příbězích se opa-
kovaně řeší témata viny a trestu, člověka 
snažícího se vymanit z přírodních zákonitos-
tí; což se však hrdinům opakovaně nedaří. 
Oproti třeba Máchově Máji, kde je ze hříchů 
obviňována společnost, zde vždy jde o spra-
vedlivý trest pro vinného člověka. ◾
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Rádi o vás 
pečujeme
V ČEZ děláme našim zákazníkům život 
jednodušší. Vždy se snažíme pomáhat, 
jako bychom to dělali pro své blízké. 
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DAGMAR 
PECKOVÁ
AMAZONKA Z OPERNÍ 

DŽUNGLE

Slavná mezzosopranistka je proslulá svou proříznutou pusou, 
ale stejně tak svou obrovskou srdečností a ohnivým temperamentem. 

Trvá to jen asi dvě minuty, než mi nabídne tykání. A díky němu má 
celý rozhovor úplně jiný šmrnc. Je to rozhovor s divou, která stála 
na nejslavnějších pódiích celého světa, a přesto si o sobě nemyslí, 

že je něco víc. Prošla si tvrdými časy, a nebojí se o nich mluvit. 
Odkrývá i odvrácenou tvář úspěchu.

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

ROZHOVOR
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V letošním roce jsi oslavila šedesátiny.  
Jak se cítíš jako šedesátiletá?
Zní to strašně. Já jsem se tuhle dokonce dočetla, že mám 
slevu na metro! Ale ještě jsem to nevyužila! (smích) V dneš-
ní době šedesát plus naprosto nic neznamená. Na určité 
věci už ale nemáš sílu, v těle se dějí změny. S hlasem to 
nefunguje tak samozřejmě. Dřív jsem jenom otevřela zobák 
a šlo to samo. Teď jsem dostala nabídku do Státní opery na 
Sedm smrtelných hříchů – z dílny Weill/Brecht, kde skoro 
pětadvacet minut čistého času zpívám jenom já. Ještě 
navíc to je spíš vyšší poloha, do sopránu, ale zase je to na-
tolik dobře napsaný, že nemusím použít hlas nad G2. A je 
to přesně taková poloha, která mi teď vyhovuje. A hlavně – 
já jsem nikdy neřekla, že nebudu zpívat.

A to jsem právě mnohokrát četla, že už jsi zpěv pověsila 
na hřebík!
Ne, ale lidi to tak zřejmě nějak začali vnímat. Já jsem jen 
tehdy, ve svých pětapadesáti letech, nechtěla zpívat role 
jako třeba Carmen, nechtěla jsem zpívat femme fatale. 
Hlas to už nedá. A působí to celkově trapným dojmem. 
Když jsem dělala Carmen, bylo mi osmatřicet, a už tenkrát 
mi tvrdili, že jsem na to stará! A to jsem lítala na jevišti 
polonahá! Vyprávěl mi jeden zatvrzelý rocker, že když 
studoval konzervatoř, tak ho jeho učitelka donutila na mě 
jít. A že jsem mu zhroutila svět a všechny předsudky vůči 
opeře a operním zpěvačkám. On s něčím takovým vůbec 
nepočítal!

A proč mají lidé podle tebe vlastně předsudky vůči ope-
ře? Bojí se velkého umění, kterému nebudou rozumět?
Asi jsme si to trochu udělali sami, jak se trošku nadřazeně 
chováme. Jsme uzavřená skupina, málokoho mezi sebe 
pustíme. Protože my jsme přece pěvci – nám pánbůh na-
sral do krku! (smích) Vždyť my za to vůbec nemůžeme! My 
máme jedinou povinnost – naučit se s tím dobře zacházet 
a obohacovat lidi kolem. Ale na to, abychom obohacovali, 
musí lidé taky trochu sami chtít.

Ale pořád je opera jen pro menšinu, ostatní si 
raději sednou před televizi. Takže je to vlastně trochu 
elitářství, ne?
Opera bojuje s televizí, s filmem, s YouTube. Dnes už si 
musíme dávat pozor na to, jak vypadáme. Lidé naše živé 

představení srovnávají s nahrávkami, a nejen diváci, ale 
hlavně kritici. To je hodně krutý. Nahrávky jsou pečlivě při-
pravované, a když se něco nepovede, předělá se to. I zvuk 
orchestru se mění. Vždyť housle už nemají struny ze střev, 
ale z kovu. Vyluzují daleko víc zvuku. Já mám doma pozou-
nistu, celou dobu své kariéry se honí za hlasitějším a hla-
sitějším nástrojem. Jak to máme my přezpívat? Jak dlouho 
jsme pak schopni to vydržet?

Čili zkracuje se i „pěvecká životnost“?
Pamatuju ještě z dob svých studií, jak zpěvačky vesele 
zpívaly v šedesáti ty role mladých holek z Traviaty nebo 
Carmen. Koukat se na to nedalo, ale celkem se to dalo po-
slouchat, protože nároky byly jiné. Tenkrát bylo jedno, jestli 
Carmen váží dvě stě kilo.

Jaká je atmosféra třeba v divadle, kde se sejde i několik 
zpěvaček – hvězd?
Většinou je soprán hlavní role. A pak jsou vedlejší pro 
mezzosopranistky a altistky nebo tenor, bas… Je to takové 
mezioborové soutěžení. To je samozřejmě daleko lepší, než 
když na sebe plivají ohně dvě sopranistky.

Jak jsem pochopila, vztahy mezi jednotlivými umělci 
nejsou žádný med.
Samozřejmě, ego tam pracuje. A je úplně jedno, jestli je to 
ženská nebo chlap. Kolikrát si říkám, že tenor snad ani není 
hlasový obor, ale diagnóza! To jenom koukáš, co všechno 
jsou schopni ze sebe, kromě hlasu, vydat.

Je to podobné jako třeba mezi balerínami? 
Špendlíky nastražené v baletních špičkách a tak?
Dneska už ne, hlavní hvězdy vysílá většinou agentura. Udě-
lá se jedno obsazení, a to musí vydržet třeba pět až deset 
představení. Musíš opravdu dbát na to, aby se ti nic nesta-
lo, být neustále ve střehu a těch deset představení odzpí-
vat. Maximálně máš cover, který sedí celou dobu v hledišti, 
a ani ho nenechají zkoušet. Kdyby se něco stalo, tak zasko-
čí. Musí pak bez jediný zkoušky nastoupit na jeviště a zpí-
vat. Na to jsem nikdy neměla nervy. Ale je fakt, že se tímhle 
způsobem dá dostat někam dál, když to ustojíš.

18

 JÁ JSEM JEN TEHDY, VE SVÝCH PĚTAPADESÁTI 
LETECH, NECHTĚLA ZPÍVAT ROLE JAKO TŘEBA 

CARMEN, NECHTĚLA JSEM ZPÍVAT FEMME 
FATALE. HLAS TO UŽ NEDÁ. A PŮSOBÍ TO 

CELKOVĚ TRAPNÝM DOJMEM.
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Dnes se prý bez agentury zpěváci jen těžko prosazují. 
Jak je těžké získat agenturní zastoupení?
Jde to blbě. Já jsem měla v životě štěstí – a nechci to za-
křiknout, protože si myslím, že ho mám pořád. Vždycky 
bylo něco špatného k něčemu hodně dobrému. Už na ško-
le jsem v pátém ročníku zpívala v plzeňské operetě a mu-
zikálu. Rok nato mě slyšel pan Miroslav Homolka – šéf teh-
dejšího Karlína, a byl z toho tak na větvi, že mě okamžitě 
obsadil do jedné z hlavních rolí. A pak jsem dostala poprvé 
pořádně přes čumák, když jsem zkusila Národní divadlo.

Co se přihodilo?
Byla jsem hvězda z Karlína, udělala jsem My Fair Lady, měla 
jsem na každým prstě deset kluků, lidi mě zdravili na ulici 
a ve třiadvaceti letech mi ležela Praha u nohou. Ale měla 
jsem pocit, že mi to nestačí, že chci do Národního dělat 
umění. Tak jsem se tam přihlásila, ale tehdejšího dirigenta 
a šéfa opery Zdeňka Košlera jsem musela od začátku pří-
šerně štvát. Dnes uznávám, že jsem ještě na operu neměla 
zralý hlas. Navíc jsem byla vyšší mezzosoprán, spíš jsem 
inklinovala až k sopránu. A mistr Košler mi dal roli Olgy, 
kde prostě potřebuješ syté hloubky. Já říkám, že je to role 
pro tenora s blonďatými copy. Takže to asi nedopadlo úpl-
ně ideálně, to jedno představení, a tím pádem to zhaslo. 
Košler mi řekl, že budu v opeře nešťastná a že půjdu zpátky 
k šibřinkám. Já mezitím vyhrála soutěž v Karlových Va-
rech a jeden můj spolužák mi říká: „Proč to nezkusíš u nás 
v Drážďanech?“ A oni mě opravdu pozvali. Zazpívala jsem, 
a představ si, za mnou vyskočil šéf toho operního studia, 
objal mě a řekl, že je to úžasný.

Bylo to zadostiučinění, co jsi cítila?
Byla jsem strašně šťastná. Za tři měsíce už jsem zaskakova-
la v Růžovém kavalírovi roli modistky. To jsou jen tři věty ve 
francouzštině a měla jsem na to asi den, abych to nastudo-
vala. U klavíru jsem to uměla, jak když bičem práská. Hodi-
nu mě na to líčili a dělali ze mě rokokovou panenku. Přišla 
jsem na to jeviště, teď ten Strauss – těžká muzika. Já do tý 
doby nevěděla, že existuje nějakej Richard Strauss! A teď 
jsem čuměla jak puk. A nezazpívala jsem ani notu! Tak jsem 
odešla a zase mě hodinu odličovali! (smích) Ale vypadala 
jsem hezky. A pak jsem najednou dostala větší roli.

Dostala jsi tedy druhou šanci?
Rok a půl po tom, co jsem přišla do operního studia, jsem 
dostala druhou premiéru Lazebníka sevillského – hlavní roli 
Rosiny. Začala jsem studovat u paní Denygrové. Dostala 
jsem se k ní dost obloukem, protože jsem chodila s jejím 
synem. Měla o něj chudinka takový strach, že si na mě 
jednou počkala před Karlínem, že mi vyhubuje. Místo toho 
jsme se strašně skamarádily. Ona ze mne vlastně udělala 
ten hlas, který mám.

Takže jsi nakonec měla štěstí na dobrou pedagožku.
Konzervatoř byla strašná katastrofa, ale Antonie Denygro-
vá mě opravdu úžasně rozvinula, dala do kupy, a díky ní 
se zase hlas rozvinul do těch dvou a půl oktáv, kdy jsem 
mohla zpívat sopránové party a dole altově. Zazpívala jsem 
všechno, ani jsem nevěděla jak. A oni byli úplně nadšený. 
Dostala jsem první premiéru Figarovy svatby – Cherubína. 
To byl tenkrát hroznej úspěch. Pak přijely na koncert na 
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Kde jsi měla pocit, že to je ten vrchol a že už si opravdu 
nemůžeš přát víc?
V Paříži jsem zpívala ve všech třech operních domech, 
v Londýně v Covent Garden, asi San Francisco bych jme-
novala nebo Carnegie Hall. Najednou tam stojíš, holka 
z Medlešic…

…ve světle reflektorů nejlepších operních scén!
…a čumíš. A najednou si říkáš – o tom jsem nesnila ani 
v nejodvážnějším snu! Vždyť já ani netušila, že je nějaká 
Carnegie Hall, to jsem se dozvěděla, až když jsem vypad-
la odsud!

A o čem jsi snila jako malá holka? Nebo třeba 
už jako studentka konzervatoře?
Vždycky jsem si říkala: Dášo, když se dostaneš do něja-
kého lepšího, třeba filharmonického sboru, budeš někam 
furt jezdit, to bude úspěch. A najednou tohle! (smích)

Upřímně – necítila ses jako hvězda ani chvíli?
Necítila. Já jsem měla pořád pocit, že to mám díky nesko-
nalýmu štěstí. Já bych měla Košlerovi na hrob nosit kytky, 
protože ten za to může! Za to, že jsem přišla do Němec-
ka, a neuměla německy, tudíž jsem nemohla odmlouvat 
a posílat lidi do pr…! (smích)

Vyprávíš vlastně takový příběh o Popelce s krásným 
koncem, jenže ty ještě u konce rozhodně nejsi. 
Kdy přišla nějaká krize?
To už jsem měla děti a lítala jsem od města k městu s ha-
rantama pod paží. Samozřejmě nějaký pohořelý lidský 
vztahy tam byly, ať už s agenty nebo s partnery. To, že 
tě bývalý partner – otec tvého dítěte – tahá neustále po 
soudech, aby dokazoval, že jsi špatná matka, to tě štve. 
Zpíváš v Carnegie, a zároveň řešíš tohle. A jsou to hře-
bíčky do rakve kariéry. Skončilo představení, dejme tomu 
v Salcburku, a já si sedla na poslední vlak, abych se ráno 
mohla obejmout s dětmi. Jednou jsem měla zpívat Žalob-
nou píseň od Mahlera. Jsou dvě, nebo dokonce tři verze. 
Já jsem měla obě dvě v hlavě. Už jsem byla utahaná. 
Stojím na jevišti a říkám si v duchu: „Do prdele, tohle má 
v tý verzi tenor, nebo já?“ Začneš vstávat, otvíráš hubu, 
a najednou to slyšíš od toho tenora vedle a dirigent na 

O TOM JSEM NESNILA ANI V NEJODVÁŽNĚJŠÍM 
SNU! VŽDYŤ JÁ ANI NETUŠILA, ŽE JE NĚJAKÁ 
CARNEGIE HALL, TO JSEM SE DOZVĚDĚLA, 

AŽ KDYŽ JSEM VYPADLA ODSUD!

oslavu Verdiho světové hvězdy, mě tam mrskli mezi ně 
jako záskok za Agnes Baltsu a odvysílala to Eurovize – zá-
padní televize. To byl rok 1988. Pak už to šlo šíleně rychle. 
Dostala jsem angažmá v berlínské Staatsoper, za roli 
Dorabelly z Mozartova Cosi fan tutte jsem dostala cenu 
berlínské kritiky. Mezitím se to tady všechno změnilo. 
I Národní divadlo se pak chytlo za nos.

Musela jsi uspět ve světě, aby ses mohla vrátit domů.
Ano, tak mi milostivě nabídli Cosi fan tutte ve Státní ope-
ře, a kdo myslíš, že to dirigoval?

Košler!
Jo, a hned mě zpražil: „Paní Pecková, nezlobte se, ale to 
je hrozný, co tady předvádíte – takhle se u nás v Praze 
Mozart nezpívá!“ To byl jeho styl. Já ho přece nemohu 
obejít a udělat kariéru jinde, když mi to on zakázal! Při 
premiéře se na mě ani jednou nekoukl. Na druhou stranu 
byl geniální dirigent, všechno uměl zpaměti. Když šla 
poslední opona, otočila jsem se a neřekla ani nashle. 
„Počkejte, nikam nechoďte, copak jste mi to tam zase 
vyváděla?“ on na mě přede všemi. Já se otočila a poví-
dám: „Víte co, pane Košler? Jděte do prdele!“ Už jsem 
ho v životě nechtěla vidět. Jsou různý typy, někdo ti zase 
sahá na kolínko…

A to se ti také stalo?
Taky, ale já jsem to hned řešila. Nemám pocit zahořklos-
ti, že bych se mstila až teď. Stalo se mi, že si mě pozval 
šéfrežisér drážďanské opery k sobě domů a začal mi 
nabízet roli za rolí. Tak se přibližoval k tomu gauči, a když 
byl u toho pověstnýho kolínka, tak jsem se prostě zvedla 
a šla jsem. Druhý den jsem měla odjet do Hamburku hos-
tovat. Přijdu s kufrem k autobusu a: „Paní Pecková, vy ni-
kam nejedete, jede paní xy!“

To je kruté.
Ale oni mě nemohli potrestat. Já už měla podepsanou 
smlouvu s berlínskou Staatsoper. Za rok nato se otevřely 
hranice, kariéra v Paříži, v Itálii, ve Francii, v Japonsku. 
Jela jsem jak fretka.
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DAGMAR PECKOVOU MŮŽETE VIDĚT V TĚCHTO PŘEDSTAVENÍCH:
Mistrovská lekce (režie Petr Mikeska) – Městské divadlo Mladá Boleslav
Carmen Y Carmen (režie Jan Jiráň) – Divadlo Kalich
Sedm smrtelných hříchů (režie Barbora Horáková Joly) – Národní divadlo
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tebe ukazuje shut up. A je průšvih, který se řeší na všech 
úrovních.

Zpěvačka nemá nárok dělat chyby?
Ty nemůžeš dělat chyby. V žádným případě ne. A když se ti 
to stane víckrát…

Jak s tím jako člověk pracuje? Nebo se prostě zhroutí?
Já se šla vyplakat. Párkrát mi z těch stresů i selhal hlas. 
Když jsem šla potom na jeviště, měla jsem strach. To jsem 
nikdy předtím nepociťovala.

Jak se tohle dá překonat?
Nedá. Samozřejmě, že mi lidi říkali, musíš teď přestat, dát 
se do kupy. Jenže ty nemůžeš vystoupit z rozjetýho rychlí-
ku. To už do něj nikdy nenastoupíš. Takže to musíš řešit za 
jízdy. A lidi tě pak zkritizují: „No jo, ona už nemůže.“ Ať si 
ale někdo nazuje moje boty a jde mým životem!

Ale ty jsi překonala všechny potíže, strach, deprese. Jak? 
Silou osobnosti?
První věc je umět si to přiznat a chtít s tím něco dělat a na-
jít někoho, kdo ti s tím pomůže. Ve finále jsem šla na něja-
kou kontrolu a náhodou tam byl jiný doktor než normálně. 
Začali jsme si povídat a já mu během pěti minut řekla, že 
jsem stará kráva, která už nic neumí, a že už mi nic nejde 
a že prostě končím. To mi bylo padesát.

Viděla jsi ho poprvé, a hned ses mu svěřila?
Nevím, proč jsem měla tu vnitřní potřebu, jestli jsem mu 
nějak důvěřovala? On chápal, že to nemůžu vzdát, že ne-
můžu z toho rychlíku vystoupit. A vyřešila to i medikace, 
antidepresiva, věděl, že musím získat jistotu. Mluvím o tom 
otevřeně, nechci se dělat zajímavou, chraň bůh, myslím, 
že na mně jsou daleko zajímavější věci! Ale spoustě lidí to 
pomůže – že se najednou objeví člověk, ženská, o které si 
všichni mysleli, že ji nemůže nic porazit. A ona přiznává 
svoji slabost. Přece když se to stalo jí, proč bych to nemoh-
la přiznat já? Umělecké prostředí je zhoubné, plné depre-
se. Je na nás vyvíjen strašný tlak, musíme být pořád dobří, 
protože za námi stojí fronta sta lidí, kteří zase nějaký pátek 
tenhle tlak vydrží. Myslím, že v dnešní době je to už všu-
de, lidi jsou pod děsivým tlakem. Nejlepší, nejúspěšnější, 

nejlepší auto, nejlepší barák, nejlepší děti na nejlepších 
univerzitách. A ne každý to ustojí. A ti, kteří to neustojí, 
zase na nás vyvíjí tlak, že jsme elitáři, kteří mají všechno 
nezaslouženě. Proč musí nějaká Pecková vydělávat a být 
úspěšná? Jak je to možný?

S kritikou se musíš setkávat často, jsi veřejně 
aktivní osobnost, často se ke společenskému dění 
vyjadřuješ.
No jéje! „Ty se, Pecková, radši někam schovej!“ To je pořád!

Ty jsi hvězda. Lidé klidně rozeberou každou tvou větu 
ze všech úhlů. A umíš vzbuzovat emoce nejen svým 
zpěvem.
Dovolila jsem si říct, že kultura by měla být placená z ve-
řejných peněz. Protože jde o vzdělávání národa. A když to 
tady nezachráníme, bude to katastrofa. Protože tržní hos-
podářství dává šanci jenom věcem, které se samy zaplatí. 
Dělám v Chrudimi festival Zlatá Pecka, na který se sjíždí 
lidé z celé republiky, platí si hotely, chodí do restaurací – 
a na úřadě mi řeknou, že proč by na to měli přispívat? 
Nechápou, že to přináší příležitosti i jiným? Jeden čas se 
řešila stanice Vltava, kterou prostě poslouchá určitá vrstva 
lidí, že je příliš intelektuální! A že by se měla nějakým způ-
sobem zpopularizovat! To už tady potom intelektuálové 
nemají vůbec šanci. Já už nechci žádnou popkulturu, už jí 
mám dost, to je všude!

To, co jsi prožila, dalo by se to charakterizovat jako 
pád na dno?
Ne, ještě jsem nebyla fyzicky nemocná. Já vím, že psychic-
ká nemoc je strašná věc, ale moje máma umírala dva roky 
na rakovinu střev. Nechci se rouhat a nechci tvrdit, že jsem 
zažila úplný dno. Nechci si stěžovat, já se z toho vzpama-
tovala, můžu dělat činohru, můžu dělat skvělý festival. Kdo 
má v šedesáti takové možnosti?

A co ty a důchod? Dovedeš si to představit?
Já do důchodu nepůjdu, mě by to nebavilo. I když, kolikrát 
si říkám, že mi tak šíleně leze na nervy, jak lidi pořád závi-
dějí nebo házejí klacky pod nohy. Je štve, když vůbec něco 
děláš. Tady je zkrátka zvykem nic nedělat a čekat. Já jsem 
se s tím venku nesetkala.

PÁRKRÁT MI Z TĚCH STRESŮ I SELHAL 
HLAS. KDYŽ JSEM ŠLA POTOM NA JEVIŠTĚ, 

MĚLA JSEM STRACH. TO JSEM NIKDY 
PŘEDTÍM NEPOCIŤOVALA.
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Změnila nějak tvůj život covidová pandemie posledních 
už skoro dvou let?
Dostala jsem nabídku dělat představení Mistrovská lekce, 
kde hraju Marii Callas. První dobu covidovou jsem pro-
šprtala. Pracovali jsme na každé větě, na každém pohybu, 
režisér Petr Mikeska se mi věnoval strašně pečlivě. Děkuji 
pánubohu, že mi seslal tolik klidu a času, že mohli udě-
lat v Mladé Boleslavi naprosto bombastickou premiéru. 
A po pátém nebo šestém představení zavřeli divadla na 
dalších osm měsíců… Pak jsme Mistrovskou lekci hráli na 
festivalu Zlatá Pecka po deseti měsících. Samozřejmě, že 
jsem tam šla jak na jehlách, jestli to všechno najednou 
zase najdu.

A našla.
Našla. Protože příprava byla tak vynikající.

Je nyní na české pěvecké scéně někdo, kdo ti přijde 
mimořádně zajímavý?
V Česku máme silnou střední generaci zpěváků a zpěva-
ček, kteří zpívají dobře. To se potvrdilo i při koncertě na 
festivalu Zlatá Pecka Fenomén Callas. Osm zpěvaček zpí-
valo její repertoár. Jedna lepší než druhá, zpívaly tak, že jsi 
měla husí kůži. Jasný důkaz toho, že tady jsou schopní lidé. 
Jen musejí být dobře obsazení a dostávat role vhodné pro 

svůj hlas. A ty zpěvačky nejenže dobře zpívaly, všechny 
to byly opravdu pěkný ženský. Takže se musím smát, když 
mi nějaký odborník řekne: „Na operu nepůjdu, zpívají tam 
samý starý tlustý ošklivý báby!“

Jednou z největších operních hvězd je Anna Netrebko. 
Mám pocit, že v její osobě se dnes pojí i to, jak se umění 
prolíná s politikou, je vlastně politizováno…
Dnešní doba hned umění propojuje s tvojí osobou a tvými 
politickými názory. Lidi jako ona se musejí otřít kolem Puti-
na, musejí mu dělat jméno ve světě. A je to škoda, protože 
Anča je opravdu výborná. To je asi to nejlepší, co může 
být, a holt ty její názory… Říká se o ní, že je trojský kůň Pu-
tina. Ale není sama. Vždyť i Depardieu už se chtěl odstěho-
vat do Ruska…

Je to podle tebe v pořádku posuzovat umělce i podle jeho 
politických stanovisek?
Dneska to tak prostě je. Já nemám pozitivní vztah k vedení 
své země. Za Havla to bylo jiné. Byl idolem a vzorem po ce-
lém světě a ty jsi byla hrdá na to, že ho máme a že nás ve 
světě všichni obdivují. Šla jsi s hlavou zvednutou – já jsem 
z Prahy, odkud je Havel! Pak, když se začaly krást ty propis-
ky, to už jsme se začali trochu krčit, ale pořád to nebylo tak 
strašný. A teď už ani neříkám, odkud jsem.
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Viděla jsi celý svět, zpívala jsi na světoznámých 
operních scénách – co tě přivedlo na myšlenku vrátit 
se do Chrudimi, odkud pocházíš?
V Litomyšli jsem měla mít koncert se Štefanem Margitou, 
dělali jsme turné s názvem Začínáme končit. Dojeli jsme do 
Litomyšle, a oni neměli kapacity, tak nás šoupli do Chru-
dimi, kde občas dělala Litomyšl koncerty. Do klášterních 
zahrad, čerstvě obnovených. A já jen koukala, jak se to tam 
za těch pětadvacet let zvedlo. Pamatuju si Chrudim šedi-
vou a omlácenou – a najednou taková krása! Na festival 
absolutně skvělý místo! Za rok byla první Zlatá Pecka. Jen-
že pak přišly volby a v Chrudimi vyhrálo ANO. To by možná 
nebylo tak strašný, kdyby se nestalo to, že kandidát za 
ANO použil fotky se mnou pro svou kampaň. Nechtěl uznat 
chybu. Já jsem jen chtěla, aby se za to omluvil. Nic víc. Do-
nutili ho až Reportéři ČT, aby se teda otočil jako velryba na 
tu kameru a řekl: „Promiňte.“ Neomluvil se, jen „promiňte“. 
A pak to začalo – Pecková je zlodějka, okrádá tady místní 
daňové poplatníky, nás ten festival stojí dva miliony, a ona 
si je nechává pro sebe.

To jsou mafiánské metody mocných – někdo se jim 
znelíbí, tak se rozhodnou ho zničit. Děje se to dnes 
a denně, jen ne každý to chce vidět.

A když jsem se nenechala, řekli: takhle to nebudeme dělat, 
paní Pecková, na nějakou operu nám lidi nebudou chodit, 
uděláme pořádnej rokec na náměstí! Tak to teda ne! Zlatá 
Pecka je moje známka. Založila jsem spolek Zlatá Pecka. 
Děláme to ve čtyřech lidech, je to jízda! K tomu několika-
měsíční přípravy, a to jsme začali letos až v červnu, proto-
že jsme do května nevěděli, co bude. I tak to bylo vyproda-
ný. A ještě jsme začali expandovat, jede to, i když podpora 
radnice se drží hodně zpátky.

To musí ale strašně ztěžovat celou práci. Dá se proti 
tomu něco dělat?
Nepolevit. To by byli nejradši, abych se na to vykašlala. To-
hle vše se děje jen proto, aby ti otrávili život, abys vyčerpa-
ně prohlásila – víte, co? Polibte mi, já už na to nemám.

A tahle tvá bojovnost, to je něco, co ti pomohlo 
ve tvé kariéře možná víc než jen to štěstí, nemyslíš?
Jen je pravda, že občas to bylo na úkor mého zdraví a psy-
chiky.

Jednou jsi řekla, že svým konáním a svou prací bys 
chtěla změnit svět. Pořád to platí?
To jsem ale byla hodně mladá, ne? (smích) ◾

OČIMA LK
Nejdřív slyšíte jen sytý a sametově zabarvený zvuk jejího 
smíchu. Pak teprve do místnosti vchází Dáša. Většinou 
má rozzářený obličej, ale také umí metat blesky očima 
a stojí si za svým, i kdyby měla jít proti všem. Rozhorlí se 
rychle, temperament se dere na povrch. Třeba když mluví 
o rostoucí spotřebě, vyhazování jídla a neustálém šeredění 
se vším. I s hudbou. „Copak Mozart si zaslouží, aby jeho 
hudba sloužila jako kulisa v hospodě? To tam nemůže být 
ticho? Vždyť jsme tak přehlceni, všude se odněkud něco 
line.“ Nebo za chvíli dojdeme na téma životního prostředí. 
„To mě tak štve, jak se tyto problémy bagatelizují. Gréta, 
pořád jenom člověk někde slyší někoho na ni nadávat. Ale 
copak tady jde o Grétu? Vždyť je to o budoucnosti nás 
všech!“ Vlastně mi připadala jako zhmotnění starověké 
Amazonky. Kombinované s antickou múzou Euterpé. Ale je 
to nesmírně srdečná a empatická žena. Odcházíme z Žiž-
kovské věže, kde se fotilo a kde jsme si povídaly. Je nevlíd-
no. Loučím se. „Počkej, mám tu auto, dovezu tě domů,“ 
říká Dáša a už otvírá dveře. Operní diva, která dobyla svět, 
klidně obětuje svůj drahocenný čas i pohodlí, aby dovezla 
domů přes půl Prahy nebohou novinářku. Dášo, díky!

Děkujeme Žižkovské věži a restauraci Miminoo  
za poskytnutí krásných prostor pro rozhovor a focení. 
www.towerpark.cz
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PROČ 
VZHLÍŽÍME 

K NEBESŮM? 

Lidská přirozenost se tvrdošíjně projevuje i navzdory 
technologickému pokroku. Odvěkou pravdu potvrzuje i naše touha 

poznávat nebeské jevy, jež byly pro lidstvo po většinu historie 
nedosažitelné, přitom však stále přítomné.

Text: Mojmír Sedláček — Foto: Shutterstock

ČLOVĚK A SVĚT
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Platónovo slavné podobenství o jeskyni je jed-
ním ze základních pilířů našeho filozofického 
pozadí, natolik prorostlého do popkultury, že 
z něj vychází třeba i filmová série Matrix. Příběh 
o vězních, kteří v temné jeskyni vidí pouze stíny 
skutečného světa „tam venku“, však nemusí 

sloužit jen jako trefné orodování za vzdělanost a neutucha-
jící zvědavost. Jedinec, který se vymaní z okovů a dostane 
se ven z jeskyně, je totiž uchvácen slunečním světlem, díky 
němuž vidí věci konečně takové, jaké skutečně jsou. Posléze 
se tento (doslova) osvícený člověk seznámí i s hvězdami na 
noční obloze. V Platónově podobenství tyto hvězdy v čele se 
Sluncem zastupují prozření, jež už následně nelze vymazat. 
Stojí však za pozornost i samotný fakt, že jako symbol pravé-
ho poznání si Platón zvolil právě oblohu nad našimi hlavami.

POCHOPENÍ NEZKROTNÉ PŘÍRODY
Téměř ve všech starověkých mytologiích hrálo nebe vý-
znamnou roli. Často se zdůrazňoval také rozdíl, o který nás 
čeština ochudila, ale můžeme si jej všimnout v angličtině – 
v ní se totiž rozlišují výrazy „sky“ a „heaven“, které pro nás 
shodně znamenají prostě „nebe“. Zatímco „sky“ je výra-
zem pro materiální oblohu, viditelnou při zvednutí hlavy, 
„heaven“ je symbolickým místem, kde přebývají bohové či 
nesmrtelné duše. Až do 20. století bylo nebe pro člověka 
nedosažitelné, nelze se tedy divit, že jej lidstvo po většinu 
své existence považovalo za okem viditelný odraz božského 
principu. V nebi (onom zmíněném „heaven“) proto sídlila 
božstva od starých Sumerů přes antický panteon a křesťan-
ského Boha až po složitou hierarchii čínských bohů.
Nejednou byl vládce nebes také nejmocnějším z božstev, 
nejznámějším případem je řecký Zeus. Tento pomyslný 
nebeský otec rovněž často tvořil jednotu se zemí, kom-
plementárně spojovanou s ženským principem. Bohyně 
Matka bývá též označována za Matku přírodu, zodpovědnou 
za zrození (plodnost) i smrt. I tato kombinace má oporu 

v řecké mytologii – ještě před zrozením Dia totiž nejvyš-
ší božský pár tvořili Úranos (bůh nebes) a Gaia (bohyně 
země). A podobných příkladů bychom našli spoustu, 
podstatná je však představa, že se s těmito myšlenkami 
nacházíme na úsvitu lidské civilizace – ve starověkých 
společenstvích. V nich se začaly vytvářet mýty snažící se 
vystihnout jinak nepochopitelné pohyby vesmírných těles, 
změny ročních období a další nezkrotné síly, proti nimž byla 
nicotnost člověka skutečně do očí bijící. Často zmiňovaný 
údiv stál u zrodu filozofie jakožto tázání se po otázkách, na 
něž není možné nalézt odpověď – přesto se nelze neptat.

RENESANČNÍ PROMĚNA MYŠLENÍ
Souběžně s filozofií a mytologií se však vyvíjely i další způ-
soby, jak se na dění nad našimi hlavami dívat. Pojmy „astro-
logie“ a „astronomie“ si dodnes spousta lidí plete, což sice 
vyvolává (především ve sféře astronomů) značnou nevoli, 
ale nelze se této záměně příliš divit. Oba obory se totiž už 
od dob starověké Číny, Egypta či Mezopotámie vyvíjely ruku 
v ruce. Na jedné straně stojí astrologie, vycházející z bohaté 
tradice hermetiky – čili esoterického přesvědčení, že všech-
no a všichni jsou stvořeni z jedné podstaty, jež se následně 
projevuje v mnoha různých podobách. Z toho vychází před-
stava, že dění na obloze a pohyb vesmírných těles jsou úzce 
spojeny s každodenním lidským životem, a tyto globální 
jevy tak souvisí s naším psychickým i tělesným prožíváním.
Vedle těchto atraktivních tezí působí vědečtěji pojatá ast-
ronomie přece jen poněkud suchopárně. Napříč dějinami 
byli lidé uchváceni spíše těmi jevy, jež měly přímo ovlivnit 
jejich životy. Zato na snahu astronomie pochopit složité 
vzorce pohybů vzdálených těles, jež pro náš život zdánli-
vě nejsou tak zásadní, se finanční i lidské zdroje sháněly 
pochopitelně hůře. Lze tedy říci, že zájem o astrologii 
podněcoval vývoj astronomických zjištění – což nakonec 
vypovídá mnohem více o lidské podstatě nežli o vesmíru 
samotném. Zlom každopádně nastal v 16. století s tzv. 

Téměř ve všech civilizacích hrálo nebe 
významnou úlohu.

Pojmy astronomie a astrologie dodnes mnoho lidí zaměňuje. Obory se vyvíjely ruku v ruce. 

CIVILIZACE
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vědeckou revolucí. Po středověkém tmářství se projevil 
duch renesance v přelomových pozorováních Mikuláše 
Koperníka, podle nichž není středem vesmíru Země, nýbrž 
Slunce. Na něj navázali Johannes Kepler, Galileo Galilei, 
Tycho Brahe, Giordano Bruno a další učenci, díky nimž se 
začala astronomie stavět na vlastní (a konečně dostateč-
ně bytelné) nohy. Společná linie těchto oborů vytvořená 
alexandrijským vzdělancem Klaudiem Ptolemaiem ve 
2. století našeho letopočtu byla u konce.
Toto astrologicko-astronomické období tedy kladlo důraz 
na vědecké poznání, ačkoli si jej samozřejmě dle potřeb 
upravovalo. Doba božských panteonů byla (alespoň v ev-
ropském prostředí) nenávratně pryč, jednoznačně vytlače-
na křesťanským Bohem. Ovšem důslednější pozorování ne-
beských jevů a snaha aplikovat tato zjištění na každodenní 
život se nezastavily u pouhého popisu, jak se vesmírná těle-
sa pohybují. Hlubší porozumění zákonitostem vesmíru nás 
dovedlo až k neukojitelné snaze prolomit hranici atmosféry 
a vydat se nebeská tajemství zkoumat na vlastní pěst.

DOBÝVÁNÍ NEBES
Když se Platón před zhruba dvěma a půl tisíci lety díval 
na nebe a dával dohromady svá filozofická podobenství, 
nejspíš si ani nedovedl představit, že na Měsíci, tehdy spo-
jovaném s řadou božstev, jednou stane lidská noha. Pokrok 
lidstva ve 20. století však byl bezprecedentní: S prvním 
motorovým letadlem vzlétli bratři Wrightové v roce 1903, 
o pouhých 58 let později se Jurij Gagarin ocitl ve vesmíru 
a roku 1969 se už Neil Armstrong a Buzz Aldrin procházeli 
po měsíčním povrchu. Akcelerace technologického po-
kroku v posledním století vzbuzuje úžas i obavy, zdali jsme 
jako lidstvo na takto abruptní vývoj připraveni…
Každopádně můžeme v přímém přenosu sledovat fascinují-
cí dějinný vývoj, během něhož jsme se z pasivních pozo-
rovatelů proměnili v aktivní tvůrce. Není divu, že techno-
logický progres jde ruku v ruce s postupným oslabováním 

křesťanské tradice. Boží moc nevyhnutelně slábne s tím, jak 
ta lidská vzrůstá. Poznání však zároveň děsí, jelikož si lépe 
než kdy dříve uvědomujeme křehkost a zranitelnost naší 
planety – dříve neochvějného středobodu vesmíru. Každá 
kometa či asteroid, jež kolem naší domoviny neustále 
prolétávají, představuje hrozbu, s níž se navzdory své tech-
nické vyspělosti s velkou pravděpodobností nedokážeme 
vypořádat. Zřejmě i proto jsme hnáni touhou dobýt vesmír, 
a najít tak alternativu umožňující přežití lidstva navzdory 
destruktivnímu pádu asteroidu či časem nevyhnutelnému 
vyhasnutí životodárného Slunce.
Nelze však říct, že by technologický pokrok přemazal 
přirozené lidské vzhlížení k vyšším entitám. Široký panteon 
bohů vystřídal jediný křesťanský Bůh, astrologie přisoudila 
bezmála božskou moc vesmírným tělesům, a propojila tak 
mytologickou víru s vědeckými poznatky. Nyní zvědavě 
pokukujeme po výskytu létajících talířů. Potenciální mimo-
zemšťané jsou totiž na jednu stranu děsiví, jelikož nelze 
předjímat, jak by interakce s lidstvem probíhala; zároveň 
však ztělesňují i obrovskou naději. Přílet bytostí z jiné 
planety by totiž potvrdil možnost, že i člověk může v rámci 
svého vývoje dosáhnout úrovně, díky níž se podívá hlouběji 
do kosmu a možná i osídlí jiné planety. I my se tak (snad) 
staneme mimozemšťany, galaktickými cestovateli, kteří 
budou kontaktovat odlišné civilizace…
Víra v mimozemšťany nám tak dává naději, že jako lidstvo 
můžeme přežít zánik vlastní planety – vymanit se předurče-
nosti a porazit nekompromisně nalinkovaný osud. Leckdy 
až úsměvná touha uvěřit v jevy, jež by našemu životu po-
skytly tolik kýžený vnější smysl, je tak možná jen tím, co se 
ani po tisících let nezměnilo. Člověk se od nevěřícího údivu 
nad nebeskými silami stal přímým účastníkem nadpozem-
ského dění, avšak potřeba vzhlížet výš a hledat fenomény, 
jež nás přesahují, přetrvává. ◾

Planeta Venuše, výrazný bod hvězdné oblohy

Příběh hvězdné oblohy
7., 14. a 21. 12. ve 20.00 
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ŠVÝCARSKÁ 
SOLÁRNÍ 

SÍLA

Elektřina a její rostoucí ceny jsou v současné době tématem 
číslo jedna. Jak poptávku po obnovitelných zdrojích řeší Švýcaři? 

Alpské prostředí dokážou efektivně využít, což dokazuje 
i vybudování první vysokohorské plovoucí solární elektrárny 

na světě. Vznikla na jezeře Lac des Toules ve výšce 1810 metrů 
nad mořem ve francouzském kantonu Valais. 

ČLOVĚK A SVĚT

Text: Pavla Apostolaki — Foto: Romande Energie SA
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Je fascinující, neobyčejná a vypadá jako 
obrovský vor ukotvený na vodní ploše. Ten, 
kdo o její existenci nemá zdání, při prvním 
pohledu přemýšlí, co to vlastně může být. Rybí 
farma, plovoucí zahrada nebo základy pro 
umělý ostrov?

„Myšlenka na vytvoření plovoucí solární elektrárny vznikla 
celkem jednoduše, u kávy. Přemýšleli jsme, jak bychom 
využili přehrady k výrobě většího množství elektřiny. Nej-
prve jsme uvažovali o větrné energii, ale tento nápad jsme 
kvůli mnoha omezením zavrhli. Proto jsme zvolili projekt 
s plovoucími solárními panely,“ vysvětluje Guillaume Fuchs, 
vedoucí projektu větrných a plovoucích solárních elektrá-
ren společnosti Romande Energie.
Jelikož firma částečně vlastní Forces Motrices du Grand 
Saint-Bernard, podnik provozující přehradu Toules, vybrala 

si toto místo pro průzkumné práce. Nejprve vznikl pilotní 
projekt, a když bylo jasné, že fotovoltaika si s horským 
prostředím rozumí, Romande Energie požádala švýcar-
ský Federální úřad pro energii (SFOE) o spolufinancování 
zkušební fáze.
„Pilotní a demonstrační programy podporují vývoj a tes-
tování nových technologií v oblastech, které nám pomo-
hou dosáhnout cílů švýcarské energetické strategie do 
roku 2050. Nyní podle našich údajů představuje elektřina 
z obnovitelných zdrojů přibližně 75 % spotřeby elektřiny 
ve Švýcarsku a 62 % výroby elektřiny. Tato čísla bychom 
chtěli pochopitelně zvýšit. Chceme energii efektivně 
využívat, přenášet, skladovat a používat její obnovitelné 
formy. Tento program pomáhá posunout nové techno-
logie na vyšší úroveň, aby mohly být uvedeny na trh. 
Věříme, že projekt Lac des Toules splňuje všechna kritéria,“ 

Montáž solárních panelů

Stavba solární elektrárny na jezeře Lac des Toules
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říká Karin Söderströmová, specialistka na energetický 
výzkum v SFOE.

INSTALACE NA ZEMI, VE VZDUCHU I NA VODĚ
Společnost Romande Energie požádala o stavební povole-
ní k instalaci demonstračního projektu na Lac des Toules 
v březnu 2017 a o šest měsíců později získala souhlas 
kantonu. Práce však trvaly ještě dva roky, než se podaři-
lo jedinečný plán realizovat. Elektrárnu tvoří 2240 metrů 
čtverečních oboustranných solárních panelů, jež jsou 
uspořádány v pěti řadách po osmi kusech. Dohromady pak 
tvoří třicet šest modulů. Ty dělníci sestavili na břehu a poté 
je vrtulník transportoval na jezero, kde proběhlo dokončení 
montáže z nafukovacích člunů. Skleněné tabule s hliníko-
vým rámem plavou na plovácích vyrobených z polyethy-
lenu, a když voda mezi listopadem a březnem odteče, leží 

stále fungující panely na dně prázdné nádrže. Tím, že jsou 
solární moduly oboustranné, mohou využívat více druhů 
energie. Když například na panel dopadne sníh, světlo 
odražené z jedné strany ohřívá opačnou plochu genero-
váním energie, což způsobí sklouznutí sněhu. Celá solární 
elektrárna je ekologická, pokrývá méně než 2 % povrchu je-
zera a nemá žádný dopad na životní prostředí. Ani na vodní 
flóru a faunu, protože díky pravidelnému odtoku vody nee-
xistuje. Stejný názor zastávají i ekologové. Zdůrazňují však, 
že tento typ instalace je vhodný jen pro určité typy vodních 
ploch. Jinde by mohlo dojít k narušení ekosystému.

ELEKTŘINA V HLEDÁČKU TURISTŮ
Důvodem, proč solární elektrárna vyprodukuje ve vyso-
ké nadmořské výšce o padesát procent více energie než 
v níže položených oblastech, jsou přírodní podmínky 

CELÁ SOLÁRNÍ ELEKTRÁRNA JE 
EKOLOGICKÁ, POKRÝVÁ MÉNĚ NEŽ 2 % 

POVRCHU JEZERA A NEMÁ ŽÁDNÝ DOPAD 
NA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ ANI NA VODNÍ 

FLÓRU A FAUNU.

  Elektrárnu tvoří 2240 metrů čtverečních oboustranných solárních panelů.

ELEKTŘINA VE ŠVÝCARSKU
 40 % elektrické energie zajišťují 

ve Švýcarsku jaderné elektrárny. 
Podíl hydroelektráren dosahuje 
necelých 60 %. Tuto spotřebu 
pokrývají vodní elektrárny, 
jež využívají přehradní nádrže 
a průtočné vodní elektrárny 
na řekách.
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– nízké teploty, málo mlh, silnější UV paprsky a sluneční 
světlo odražené od okolního sněhu. Zejména v zimě posky-
tuje alpské prostředí vyšší energetický výnos.
„Plovoucí solární elektrárny nejsou ničím novým nebo vý-
jimečným, je jich na světě spousta, ale tato je první, která 
musí odolat drsným klimatickým podmínkám alpské zimy. 
Elektrárna je schopna ustát teploty do minus třiceti stupňů 
Celsia, větry dující až do sto dvaceti kilometrů za hodinu, 
zamrzání jezera do šedesáti centimetrů ledu a husté sně-
žení do padesáti centimetrů. Myslím, že hlavním důvodem, 
proč jsme uspěli, jsou naše odborné znalosti o Švýcarsku. 
Známe zdejší krajinu a víme, jak funguje. Díky tomu zazna-
menáváme velký zájem o technologii od dalších dodavate-
lů elektřiny ve Švýcarsku. Hlásí se ale i elektroenergetické 
společnosti z celého světa,“ říká Karin Söderströmová.
Solární projekt na jezeře doposud stál 2,35 milionu švýcar-
ských franků. V současnosti ročně vyrobí 800 000 kWh 
elektřiny, což je energie pro dvě stě dvacet domácností. 

I když současná struktura funguje, je stále vzorovým 
projektem. Romande Energie totiž v příštím roce plánuje 
postavit větší elektrárnu s produkcí 22 milionů kWh ročně, 
které by měly stačit pro zásobování zhruba šesti tisíc sto 
domácností. Tento fakt samozřejmě vítá i starosta města 
Bourg-Saint-Pierre, Gilbert Tornare: „V našem údolí žijeme 
z přírodních zdrojů, ze slunce, vody a větru. Proto jsme 
tento projekt přivítali s velkým zájmem a nadšením. Je 
významný také pro naši energetickou nezávislost a ekono-
mické přežití regionu.“
Navíc plovoucí plošina láká turisty, kteří se chtějí podívat 
na nevšední dílo. Buď se zastavují cestou do Velkého Svato-
bernardského průsmyku, nebo volí důkladnější prozkou-
mání v rámci nenáročného patnáctikilometrového okruhu, 
vedoucího kolem vodní nádrže. ◾

Věda a technika
Každou neděli od 22.00–24.00

CIVILIZACE

SPOJENÍ K ELEKTRÁRNĚ
 K Lac des Toules vede z Martigny 

státní silnice č. 21, která směřuje 
na Sembrancher a posléze do 
Velkého Svatobernardského 
průsmyku.

ŠVÝCARSKÁ PLOVOUCÍ SOLÁRNÍ 
ELEKTRÁRNA JE UNIKÁTNÍ TÍM, ŽE MUSÍ 

ODOLAT DRSNÉ ALPSKÉ ZIMĚ.

Zejména v zimě poskytuje alpské prostředí vyšší energetický výnos. 
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ZAŽÍT ŽÍTKOVOU
 Pobyt na chalupě Thea je spíš pro dobrodruhy. Je na 

samotě a v zimě se k ní musíte prodrat hustým sněhem. 
Odměnou je pohled jako z pohádky, klid v čisté přírodě. 
V původní chalupě s prastarou kuchyní a kadibudkou 
s výhledem do lesa je možné vyzkoušet, jak lidé na 
Žítkové žili – a někteří ještě žijí. Pronajímá ji Kateřina 
Bětka Kohoutová, která jako jedna z prvních začala 
po kraji vodit turisty. V chalupě žila s mužem a dětmi 
třináct let. Dnes ji postupně zvelebuje a pořádá v ní 
akce – sebepoznávací víkendy, školy bylin a léčení 
pro matky a dcery.
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ŽÍTKOVSKÉ 
BOHYNĚ 

SVÉ UMĚNÍ 
PŘEDÁVAJÍ  

DÁL

Žítkovské bohyně uměly pomocí bylin a magických rituálů léčit, 
věštit, hledat ztracené nebo ukradené věci, radit ve složitých 
životních situacích, chránit před zlem i ho vyvolávat. Dodnes 

existují lidé, kteří tyto prastaré rituály umí a praktikují.

Text: Zuzana Šprinclová — Foto: autorka a Lenka Klicperová

PO STOPÁCH HISTORIE
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Za komunismu mělo 
být v obci Žítková přes 
deset bohyní. Před 
domy těch nejslavněj-
ších stávalo o víkendu 
i patnáct aut. Lidé za 

nimi do skromných chalup rozháze-
ných po zvlněné krajině Moravských 
Kopanic přijížděli z okolí, nedalekého 
Slovenska, ale i ze vzdálenějších koutů. 
Z Prahy a Vídně. Znalosti léčitelství a li-
dové magie se po staletí (první zmínka 
o bohyni pochází z roku 1752) předáva-
ly většinou v rodinách. Dcerám, někdy 
ale i synům a vnukům. A děje se tak 
dodnes.
„Všechno, co umím, jsem se naučil 
od babičky,“ říká mi na slovenské 
straně Kopanic pan Josef Gabrhel. 
Bohyní byla jeho matka Irma Gabrhe-
lová – stejně jako i obě babičky, Anna 
Struhárová a Dorota Gabrhelová ze 
Žítkové. „Chodíval jsem jako dítě bab-
ce sbírat byliny, říkala mi, jak pomáha-
jí. Byl jsem u toho, když léčila, lidem 
četla z vosku budoucnost,“ říká devě-
taosmdesátiletý čilý stařík. Ukazuje mi 
byliny, které dnes pěstuje na rozlehlé 

zahradě v kopci bělokarpatské krajiny. 
Šalvěj, divizna, máta, meduňka i oman 
na povzbuzení mysli…
Josef se narodil v obci Žítková u slo-
venských hranic. V horách, kde k lé-
kaři bylo daleko a bída byla taková, že 
na něj stejně nebyly peníze. Lidové 
léčitelství tady proto přežilo déle než 
jinde. Bohyně na Žítkové trhaly zuby, 
napravovaly kosti, léčily různé nemo-
ci. A také odčarovávaly krávy, které 
nedojily. Přivolávaly dívkám milého, 
uměly najít ztracené věci, z roztavené-
ho včelího vosku věštily budoucnost 
a dívaly se do minulosti. Některé ji 
viděly vepsanou v rukou nebo i v ká-
vové sedlině.
„Ke mně dnes chodí lidi se vztaho-
vými problémy, s nevěrou. Byl u mě 
třeba muž, který nevěděl, co má 
dělat, protože mu utekla žena. Nebo 
dvě ženy s tím, že jsou na ně děti zlé,“ 
vysvětluje Josef Gabrhel ve svém 
skromném domku o dvou místnos-
tech. Místní lidé ho při setkání chytají 
za ruce – prý se pak cítí lépe. „Také za 
mnou chodí páry, které chtějí potom-
ka,“ dodává.

UKÁZKOVÁ MAGIE
Postavení bohyní nebývalo v kraji 
jednoduché. Od svých počátků proti 
magickým praktikám bojovala církev, 
moderní medicína lidové léčitelství 
striktně odmítala, státu se nelíbilo 
neplacení daní. Bohyně za svou po-
moc totiž dostávaly peníze nebo dary. 
Některé musely svou činnost vysvět-
lovat před soudem – obviněny a ně-
kdy i odsouzeny bývaly z podvodu. 
Komunisté z nich také nadšení nebyli, 
údajně měli tendence je vydírat. „Byli 
dobří a zlí komunisti. Matka vždycky 
poznala, když někdo přišel s nedob-
rým úmyslem, a vypakovala ho ven. 
Tvrdila, že nic od lidí nebere, a oni 
neměli důkaz, že by se obohacovala. 
Ale byli i tací, kterým věštila z vosku,“ 
vzpomíná Josef Gabrhel.
Včelí vosk roztavený v horké vodě 
z několika zdrojů býval nedílnou 
součástí magických rituálů. Josef 
Gabrhel mi ho ukazuje v praxi. I on 
slévá dohromady vodu ze dvou studní 
a nedalekého potoka. Hrnec posta-
vil na roušku, kterou jsem mu dala. 
Od člověka, kterému má věštit, totiž 

Starostka Žítkové chová stádo ovcí a vyrábí tradiční sýr. Les nad Žítkovou

CIVILIZACECIVILIZACE

VČELÍ VOSK ROZTAVENÝ V HORKÉ 
VODĚ Z NĚKOLIKA ZDROJŮ BYL 

SOUČÁSTÍ MAGICKÝCH RITUÁLŮ. 
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potřebuje věc, kterou nosí, je v ní jeho 
energie. Po magické formuli, během 
které prosí svaté o pomoc, vytáhne 
vosk zformovaný ve vodě.
„Máte dobrého muže, děti při vás sto-
jí, jsou zdravé,“ čte z vosku pan Gabr- 
hel. Ptám se ho, jak to dělá. „Sám ani 
nevím, prostě to mám dané od boha 
a nějak to vydedukuju – i podle člově-
ka, jaký je, co má v očích,“ snaží se mi 
vysvětlit. „Tady ta díra třeba znamená, 
že někdo umřel. A tady jste vy, máte 
skloněnou hlavu, máte toho moc.“ 
Vosk drží pan Gabrhel v ruce, abych 

lépe viděla, beru si ho do ruky já. 
„Nene, to nefunguje, musíte mi ho dát 
zpátky, musím ho mít v ruce, abych 
tam něco viděl,“ říká. Po věštění jdu 
vodu vylít ze střechy a pan Gabrhel 
u toho odříkává další modlitbu.

NOVÁ ŽÍTKOVÁ
Josef Gabrhel se narodil v domě na 
Žítkové, který je dnes hlavní turistic-
kou atrakcí obce. Chalupu ještě za 
života jeho matky Irmy Gabrhelové 
koupil nový majitel. Po úspěchu 
románu Žítkovské bohyně od Kateřiny 

Pláně a výhledy ze svahu u Miškaříků

PO STOPÁCH HISTORIE

KOPANICE
 Kopanice ve východní části 

Slovácka u hranice se Slovenskem 
tvoří obce Starý Hrozenkov, 
Vyškovec, Vápenice, Lopeník 
a Žítková s chalupami rozházenými 
po kopcích, často na samotách. 
Přes čtyřicet let je zdejší krajina 
pod ochranou CHKO Bílé Karpaty.

KOPANIČÁŘSKÝ SLOVNÍK
 Díky izolovanosti Kopanic 

se zachovaly jedinečný 
folklor a nářečí, které místní 
dodnes používají:

čítať – věštit
bosorka – čarodějnice
čařisko – kouzlo
chrbce – záda
dzjéca – dítě
stánok – podprsenka
zeliny – byliny
cíby – rampouchy
dzedzina – vesnice
dzjévka – dívka
kuvik – sýček
prespanka – svobodná matka
schodnice – soutok potůčků, potoků
zory – červánky
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Tučkové, který v obci strhl turistické 
zemětřesení, v něm otevřel Muzeum 
poslední bohyně. Během prohlídky 
vypráví svou verzi o bohyních a histo-
rii kraje.
Na cizince tady lidé zvyklí nebyli. Kraj 
to býval izolovaný od zbytku světa. 
Zima lidi zavřela do domů i na několik 
měsíců. Bída si třela ruce s nouzí, hla-
dových krků v chalupách bylo příliš. 
Lidé znali tvrdou dřinu od dětství. 
A také tvrdou výchovu. Život plynul 
pomaleji než jinde. Elektřina byla 
zavedena v roce 1948 a první autobus 
začal jezdit o dva roky později. Kdo 
mohl, z obce utíkal za jednodušším 
životem. Od poloviny 20. století klesl 
počet obyvatel o 85 %. Komunisté do-
konce spřádali plán, jak v jejich očích 
zaostalou obec „vymazat z map“.

Dnes už je Žítková na turisty lépe při-
pravena a má co nabídnout. Zároveň 
apeluje na ohleduplnost ke zdejší 
přírodě, která je pod ochranou CHKO, 
a k respektu soukromí místních. 
Lákadlem už nejsou jen bohyně, ale 
jsou to i půvab přírody, bohatý folklor 
a místní dobroty. Třeba sýry z rodin-
né ovčí farmy nebo domácí chleba 
z odpočívadla u Hajtmanů na Pitín-
ských pasekách. Manželé Miškaříkovi 
otevřeli u své chalupy, v místě, kde 
se křižují turistické trasy a je nádher-
ný výhled do krajiny, občerstvení. 
Nabízejí čerstvý chléb upečený podle 
starého receptu, domácí oplatky 
nebo limonády. Kraj přilákal také lidi, 
kteří se věnují nejrůznějším rituálům, 
seberozvíjení. Pořádají se tady jógové 
víkendy, bylinkové procházky, rodinné 

konstelace, seance, školy bylin a léče-
ní pro matky a dcery.
„Žítková je energeticky silné místo 
a magie je tady stále živá,“ říká místní 
rodačka a kronikářka Evženie Hillero-
vá. Některé ženy se tady dodnes cho-
dí o svatojánské noci mýt k soutoku 
dvou potoků, aby byly krásné. Evženie 
pamatuje doby, kdy si lidé doma 
dělali třeba tzv. uhlíčkovou vodu nebo 
šťastnou vodičku. Postupně do vody 
přidávali a zase z ní vyndávali uhlíky 
a vše provázeli říkankou. Do vody se 
tak měly dostat léčivé látky. „Uhlíč-
ková voda se používala proti bolesti 
břicha i proti uřknutí, když chtěl lidem 
někdo ublížit,“ vysvětluje paní Hillero-
vá. Ublížit uměly údajně také někte-
ré bohyně. Třeba začarovat krávu, 
aby nedojila. Zařídit, aby se člověku 

BYLINKY OD ŠÁRKY
 Byliny jsou bohatstvím Kopanic. Propagovaly je 

bohyně a také turisté propadají jejich kouzlu. V rámci 
udržitelného cestovního ruchu ale místní apelují, aby je 
v přírodě nechali. Byliny na nejrůznější problémy – od 
spánku po ekzémy nebo chřipkové stavy – je možné 
koupit u Šárky Polanské, která je sbírá po kraji. V obci 
Bzová kousek od Žítkové má malý obchod. Kromě bylin 
prodává domácí sirupy nebo marmelády z místního 
ovoce. Její výrobky a byliny je možné zakoupit také 
v e-shopu na zkopanic.cz.

Kateřina Kohoutová ve světnici chalupy Bylinkářka Šárka Polanská

Precizní kopaničářská výšivka Evženie Hillerové
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nedařilo dobře. Takovým ženám se 
říkalo bosorky. „Já mám zkušenosti 
s bohyněmi jedině dobré. Vždycky mi 
daly do života nějakou dobrou radu,“ 
tvrdí kronikářka.

PRAVDA, NEBO LEŽ?
Žítková je rozhlehlá obec a chalupy 
jsou většinou posázené v kopcovitém 
kraji. Najít ty správné dveře k bohy-
ním nebývalo jednoduché. Snadno 
se zabloudilo. Někteří místní se proto 
stali „průvodci“ lidí hledajících ženy 
s čarovnou mocí. Říkalo se jim andze-
lé. Stávali na zastávkách a čekali na 
možné klienty. V kraji se traduje, že od 
nich mohli cestou získávat informace, 
které pak předali bohyním, a ty své 
zákazníky ohromily. „To moja babka 
ani matka neměly zapotřebí,“ reaguje 
Josef Gabrhel.
Bohyně si mezi sebou měly konkuro-
vat, neprozrazovaly, jaké byliny sbírají, 
jak přesně magické rituály praktikují. 
Dodnes jsou zahaleny tajemstvím 
a krajem putují matoucí informace. 

A až na pár výjimek se mluvit o bo-
hyních zdráhají i nejbližší rodinní pří-
slušníci. Už odmala totiž museli často 
čelit kvůli bohování svých matek nebo 
babiček nadávkám ve škole, styděli 
se. V silně náboženském kraji někte-
ří faráři kázali o škodlivosti magie, 
bohyně nazývali podvodnicemi. Lidé 
se jim vyhýbali, a někteří dokonce 
zakazovali sňatky, pokud v rodině 
byla bohyně. Dcery proto odmítaly 
pokračovat ve šlépějích svých matek. 
„Já jsem byla strašně ráda, že jsem se 
vdala,“ přiznává jedna z dcer bohyně. 
Chce zůstat v anonymitě a o matce 
nechce mluvit. „My jsme si kvůli tomu 
v rodině hrozně moc vytrpěli.“
Otázka existence nadpřirozených 
jevů názorově rozdělila také rodinu 
Gabrhelových. Když Irma Gabrhelová 
v roce 2001 umřela, měla přes sto 
prapravnuček a prapravnuků, vnuků 
a vnuček. V bohování pokračovala 
její nejstarší dcera Štefanie. „To, co 
dělala moje matka, byl podvod,“ tvrdí 
její syn Vít Gabrhel. Jeho babička ale 

podle něj nějaký dar měla. Podle očí 
prý poznala člověka, věděla, jestli má 
problém. „A byliny dělaly zázraky – 
stejně jako dnes. Ale magii nevěřila, 
to byl jen doplněk,“ tvrdí Vít Gabrhel. 
Jeho matka zemřela následkem na-
padení drogově závislé ženy, která se 
u ní léčila.
Také další členové rozvětvené rodiny 
se lidovému léčitelství a magii do-
dnes věnují. S výjimkou pana Josefa 
Gabrhela si ale přejí zůstat v utajení. 
I v dalších rodinách se v bohování po-
kračuje. Na Žítkové bohyně už ale jen 
těžko najdete. Většinou se přestěho-
valy z obce pryč, do okolních vesnic, 
měst nebo i dále.
Josef Gabrhel své znalosti také dál 
předává. Svou vnučku Ivu učí pozná-
vat byliny, lít vosk, postupy magic-
kých rituálů. A nad pochybovači jen 
krčí rameny. „Podvod to není, magie 
existuje. Však uvidíte, až přijdete 
domů, jestli to funguje!“ ◾

Historie
Každé úterý od 20.00–22.00

Každá sobota od 22.00–24.00

Josef Gabrhel, potomek žítkovské bohyně

„JÁ JSEM BYLA STRAŠNĚ RÁDA, ŽE JSEM SE 
VDALA,“ PŘIZNÁVÁ JEDNA Z DCER BOHYNĚ. 

CHCE ZŮSTAT V ANONYMITĚ A O MATCE 
NECHCE MLUVIT.
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Skupina mladých horalů se vydala na Ural, aby vystoupala na 
posvátnou horu Otorten. Noční stanování však nikdo nepřežil. 

Mrtvá těla se našla stovky metrů od tábořiště, členové výpravy byli 
polonazí, měli děsivá zranění. Vraždila příroda? Nebo snad lidé 
či zvířata? Yetti nebo mimozemšťané? Záhadu tragické výpravy 
se po osmdesáti letech snaží vysvětlit švýcarští vědci s pomocí 

hollywoodských animátorů a expertů na bezpečnou jízdu.

ĎATLOVOVA 
VÝPRAVA

ZÁHADU POMOHLY 
OBJASNIT  

AUTONEHODY  
I POHÁDKA

Text: Zuzana Šprinclová — Foto: Dyatlovpass.com
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Sovětský svaz, přelom 
ledna a února 1959. 
Devět studentů uralského 
polytechnického institutu 
z Jekatěrinburgu ve věku 
kolem 23 let společně 

se starším vojákem, válečným veterá-
nem, přijelo do osady Vižaj. Opuštěné 
místo na Permu si zvolili jako start 
cesty k hoře Otorten. Ta leží v nad-
mořské výšce 1182 metrů a úspěšná 
túra znamená zvládnout horskou 
trasu třetí kategorie, tu nejnáročnější. 
Členové výpravy, kterou vede budoucí 
inženýr Igor Alexejevič Ďatlov, jsou 
trénovaní a vybavení pro pobyt na 
sněhu. Skupina, od které se narychlo 
ze zdravotních důvodů odpojuje jeden 
člen, v osadě nakupuje zásoby a vyráží 
do hor.
Co bylo dál, můžeme částečně rekon-
struovat z deníků a fotografií, které 
po výpravě zůstaly. Vidíme kouzelná 

panoramata v krásném počasí, 
zasněžené vrcholy a horaly v dobré 
náladě. Vidíme ale také příkrá stoupá-
ní ve vichru a hustou bílou tmu. A od 
1. února, kdy končí záznamy i snímky, 
můžeme už jen hádat. Ďatlovova 
výprava se měla do 12. února vrátit 
zpátky do Vižaje, ale když ani o týden 
později nepřišla jejich rodinám zprá-
va, do hor vyrazila pátrací skupina. 
A vracela se tam, když opadl sníh 
a hory vydaly své tajemství – tábořiště 
rozmetané po okolí a devět mrtvých 
s děsivými zraněními.

ROZDRCENÁ POLONAHÁ TĚLA
Jako první našli stan na svahu hory 
Cholat Sjachyl, kudy ale cesta na 
Otorten nevedla. Velký stan měl vý-
pravě poskytnout bezpečnou ochranu 
i relativní pohodlí. Sám Ďatlov pro 
tuto expedici sestrojil kamna, která 
s sebou vzal. Jenže plachta stanu 

ukazovala, že byla rozříznuta zevnitř. 
Metry kolem bylo rozházené jídlo 
a oblečení. Poprali se členové výpra-
vy mezi sebou? Nebo snad zápasili? 
Zešílel někdo a utekl? Na výpravu 
něco zaútočilo a oni se potřebovali 
v rychlosti dostat ze stanu, který 
někdo rozmetal? A kde jsou lidé, kteří 
tady tábořili?
Když se záchranáři vydali od zničené-
ho stanu dál po stopách, po kilometru 
a půl došli do lesa. Pod stromy ležela 
dvě těla, ve spodním prádle a bez bot, 
částečně ohořelá. Vedle nich zbytky 
ohně, nad nimi polámaný strom se 
stopami lidského zásahu. Zaútočilo 
na výpravu divoké zvíře nebo nezná-
mý živočich a oni se běželi zachránit 
na stromy do lesa? Pak se pokoušeli 
přežít u ohně, ale nezvládli to? A kde 
je dalších sedm studentů?
Pátrání trvalo týdny a skončilo až 
začátkem května. Jestliže první mrtví 

KDYŽ OPADL SNÍH, HORY VYDALY SVÉ 
TAJEMSTVÍ – TÁBOŘIŠTĚ ROZMETANÉ 

PO OKOLÍ A DEVĚT MRTVÝCH 
S DĚSIVÝMI ZRANĚNÍMI.

Ďatlovova výprava ještě v plném počtu před výstupem na horu 
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Nález prvních mrtvých členů výpravy

CO SE TAKÉ ŘÍKALO
 Kdo není spokojen s oficiálním 

vysvětlením zániku Ďatlovovy 
výpravy, může dál konspirovat 
nad fakty a úkazy, které s ní souvisí.

—  Členy Ďatlovovy výpravy zabili 
Mansijci. Tradiční uralský národ 
považuje horu Otorten i horu 
Cholat Sjachyl za posvátnou 
a skupina horalů narušila jejich 
klid. Zvlášť když na úpatí rozbila 
tábor. Mansijci je sledovali a v noci 
pak šaman do stanu vpustil dým 
z durmanu nebo muchomůrky 
červené. Zdrogovaná skupina 
bezmyšlenkovitě vyběhla do mrazu, 
kde ze sebe odhazovala oblečení 
a našla smrt zimou nebo je Mansijci 
dobili. Teorii nikdo nepotvrdil, 
naopak Mansijové se sami zapojili 
do hledání ztracené výpravy.

—  Smrt devíti lidí mohlo způsobit 
zvíře – vlk nebo medvěd. Napadl 
stan, horalové se bránili nožem 
(proto rozřízlý stan zevnitř) 
a někteří pak utekli do lesa, kde 
vylezli na stromy. Anebo to nebylo 
zvíře, ale útok sněžného muže. 
Spekulace vznikla na základě 
fotografie výpravy, na které 
je zachycen obrys tvora proporcí 
mohutnějších než člověk, který 
se skrývá za stromy. A k tomu 
přidejme zkazky, že oblast 
Permského kraje sovětská vláda 
zkoumala za účelem objevení 
neznámého tvora…

—  Třetí skupinou teorií jsou vojensko-
mimozemské konspirace. Nejstarší 
člen výpravy, válečný veterán, měl 
být členem tajné služby s úkolem 
studenty zlikvidovat, prý chtěli 
uprchnout ze Sovětského svazu. 
Nebo se výprava stala obětí 
vojenského cvičení, které testovalo 
buď nové rakety, nebo útok 
radioaktivními materiály. Spojeno 
všechno dohromady, na scéně se 
objevili mimozemšťané – poslední 
snímek v nalezeném fotoaparátu je 
vlastně velká světlá skvrna. K teorii 
se připojili další horalé v oblasti, 
kteří popisovali kruhové objekty 
na obloze mířící k zemi. Nutno 
dodat, že výskyt UFO dodnes 
nikdo nepotvrdil.
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znamenali velký úlek, nález dalších těl 
byl šok. Většinou byla bosá a polo-
nahá, šaty pořezané. Kosti nepocho-
pitelně polámané, poškozené vnitřní 
orgány, některým chyběly jazyk, oči 
nebo nos. Zároveň ale těla nebyla 
zničená na povrchu, takže mohla 
vzniknout teorie o výbuchu těl kvůli 
vnitřnímu tlaku nebo zatím nevysvět-
litelnému likvidačnímu útoku. Když 
pak vyšetřovatelé zkoumali zbytky 
oblečení, na některých našli radiaci. 
K dosavadní nejistotě tak přibyly další 
otázky: stali se studenti obětí zbraně, 
o které veřejnost zatím nemá tušení, 
zabil je neznámý únik např. radioak-
tivních látek nebo je to všechno dílem 
mimozemské civilizace?

SOUHRA ŠPATNÝCH UDÁLOSTÍ
Ďatlovova výprava mohla skončit jako 
další z tragických výstupů do hor, ale 
místo toho se stala jednou z největ-
ších záhad moderního horolezectví, 
ke které se vracejí knihy, televizní 
dokumenty i vědecká bádání. Kombi-
nace zvláštních náhod a překvapivých 
nálezů se staly zdrojem pro konspirač-
ní teorie po další desítky let.
Sovětské orgány vyšetřování v roce 
1959 ukončily s tím, že za smrt všech 
lidí může neznámá přírodní síla. 
Tragédie se neměla zbytečně pro-
pírat na veřejnosti, a když se konal 
pohřeb studentů, byla u toho tajná 
policie, aby se situace neobrátila proti 
režimu. Jenže lidé měli otázky, a když 

na ně nedostávali odpovědi, vytvořili 
si vlastní teorie. Nejnovější poznatky 
přišly letos ze Švýcarska.
Inženýr Alexander Puzrin se spojil 
s Johanem Guamem, expertem na 
simulace sněhu a lavin, a společně se 
snažili potvrdit hypotézu, že za zkázu 
expedice může příroda, uvolněná 
lavina nebo tvrdá sněhová deska. 
Výprava podle nich sesuvu sněhu 
sama dopomohla tím, že místo pro 
stan vysekala do sněhu, a tím uvolnila 
hmotu, která se na ně zřítila až po 
mnoha hodinách. A i když osudný den 
nesněžilo, foukal silný vítr, který sesu-
vu napomohl. Jak na to přišli?
Nejdřív se zaměřili na sklon úpatí 
hory Cholat Sjachyl, která dosahuje 

IGOR ALEXEJEVIČ ĎATLOV 
(1936–1959)
 Měl pověst rozeného horského 

vůdce, už od devatenácti let vedl 
obtížné výpravy na Kavkaz, Altaj 
i Ural. Vynikal výbornou orientací 
v terénu i svými sportovními 
výsledky. Přátelé o něm mluvili jako 
o sebevědomém a náročném muži, 
který byl nadšeným komunistou. 
Studoval radiotechnickou fakultu, 
technické zkušenosti využil 
i pro poslední výpravu: byl to 
on, kdo vymyslel závěsná kamna 
a sestrojil stan, do kterého se vešlo 
deset lidí. Poslední výprava se 
mu ale stala osudnou. Společně 
s dalšími členy výpravy je pohřben 
na Michajlovském hřbitově 
ve Sverdlovsku. Místo, kde se 
stalo neštěstí, dodnes nese jeho 
jméno – Ďatlovův průsmyk.
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Zkáza Ďatlovovy výpravy
V lednu vždy v sobotu v 17.50  

a v úterý v 11.20

výšky 1234 metrů nad mořem. Na 
fotografiích vypadá jako mírný kopec, 
ale ve skutečnosti má sklon necelých 
30 stupňů, který už laviny umožňuje. 
Povrch pod novým sněhem mohl být 
zmrzlý, a fungoval tak jako skluzavka – 
ona lavina přitom nemusela být větší 
než pět metrů, přesto mohla přesně 
zasáhnout tábor a zasypat ho.
Data ještě bylo potřeba převést do 
modelů. Puzrinovi s Guamem pomohli 
filmaři, kteří pracovali na filmu Ledové 
království, animovaném hitu z roku 
2013. Jejich počítačové ztvárnění 
pohybu sněhu a lavin bylo přesně to, 
co vědci potřebovali. Oslovili holly-
woodské specialisty, kteří jim poskytli 
kód modelů simulace pádu lavin 

a s jejich pomocí vznikla animace, 
která potvrdila teoretické poznatky. To 
možná vysvětluje jednu část záhady, 
ale co mrtvá a polámaná těla v oko-
lí? Zde pomohl čtyři desítky let starý 
výzkum General Motors, ve kterém 
automobilka hledala správné umístění 
bezpečnostních pásů v autě. Testová-
ní probíhalo na skutečných mrtvolách, 
kterým pod různým tlakem a rozdílný-
mi silami lámali žebra v simulacích au-
tonehody. A pro výzkumníky tajemství 
Ďatlovovy výpravy to byla přesně ta 
data, která potřebovali. Jestliže stu-
denti spali na dřevěných lyžích, mohl 
náraz bloku sněhu způsobit tlak, který 
pevná podložka neztlumila a energie 
vyvolaná dopadem polámala těla 

zevnitř. Pravděpodobně se pak ostatní 
členové výpravy snažili dostat ze záva-
lu ven, zachraňovali přitom zraněné – 
anebo zpanikařili a bezmyšlenkovitě 
se rozprchli do okolí. Umrzli a o někte-
ré orgány je připravila jarní příroda, ve 
které dlouhou dobu těla ležela.
Švýcarští vědci říkají, že nabízejí uvě-
řitelné vysvětlení velké záhady, která 
záhadou vlastně není, je jen souhrou 
špatných událostí ve špatném počasí. 
Upřesnili tím nejen oficiální závěry, 
ale také vytvořili řešení, které se může 
uplatnit při vyšetřování zasypaných 
horolezců do budoucna. ◾

SOVĚTSKÉ ORGÁNY VYŠETŘOVÁNÍ 
V ROCE 1959 UKONČILY S TÍM, ŽE ZA SMRT 

VŠECH LIDÍ MŮŽE NEZNÁMÁ PŘÍRODNÍ 
SÍLA. TRAGÉDIE SE NEMĚLA ZBYTEČNĚ 

PROPÍRAT NA VEŘEJNOSTI. 

Před hrozivou smrtí se všichni členové výpravy hojně fotografovali. 
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1. 
Tygří hnízdo 
Bhútán
Tady tři roky, tři měsíce a tři hodiny 
meditoval Padmasambhava, podle 
buddhistické víry přímý následovník 
Mistra. Podle legendy sem někdy 
v 8. století přiletěl na tygru, aby pak 
soustředěnou samotou od sebe 
zahnal démony. A tak založil poutní 
místo a často navštěvovaný turistic-
ký cíl. Začalo to na konci 17. století, 
kdy tehdejší vládci Bhútánu nechali 
na skále postavit klášter k Buddhově 
poctě. Vybrali místo ve výšce 3120 

metrů nad mořem, 900 metrů nad 
údolím řeky Paro. Věřící klášter uchva-
coval po staletí, než se v roce 1998 
stal obětí velkého požáru. Po sedmi 
letech se rekonstruovaný klášter zno-
vu otevřel pro věřící i další návštěv-
níky a stal se nejznámějším místem 
Bhútánu. Podmínkou návštěvy je vy-
šlapání téměř tříhodinového stoupání, 
zákaz fotografování a natáčení – a jak 
se v buddhistických svatyních patří, 
uvnitř zásadně bez bot.
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ŠEST 
SVATÝCH MÍST, 
KDE POZNÁTE 

SÍLU VÍRY

Křesťané, muslimové, buddhisté i původní obyvatelé. Ti všichni 
mají svá místa, kterým přikládají magický význam. Mnohá z nich 

uchvátí velikostí a přepychem, jiná spoléhají na sílu vnitřního 
prožitku. Seznamte se s šesticí svatých míst od New Yorku 

přes Střední východ až po Austrálii.

Text: Zuzana Šprinclová — Foto: Shutterstock
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Byla stvořena pro krásu. Mešita, 
kterou si v Šírázu vybudovali na konci 
19. století, měla co nejvěrněji ilustro-
vat bohatost města a jeho květinovou 
pýchu – pěstování stovek odrůd růží. 
A s přezdívkou Růžová mešita okouz-
luje dodnes. Zvenku Násir al Mulk 
ohromí svými mozaikami tónovanými 
do modro-žlutého odstínu, arkádový-
mi ochozy a bazénem, kde se barvy zr-
cadlí. Sedm dřevěných zdobných bran 
doplňuje pravidelná řada vitrážových 
oken. Ta svoji sílu ukazují věřícím, kteří 

vejdou dovnitř mešity. Vitráže zob-
razují motivy z Koránu a pro silnější 
efekt mají jednou podobu kaleidosko-
pu, podruhé světlo protíná květinovou 
výzdobu, jindy symetrickou kružnici. 
Barvy dopadající na podlahy harmo-
nizují barevné koberce a jejich souhra 
nejvíc vyniká s vycházejícím a zapa-
dajícím sluncem. Magickým prosto-
rem s růžovým odstínem muslimové 
oslavují pestrost svého boha a mešita 
dnes patří k hlavním turistickým cí-
lům města.

Na první pohled vypadá jako velký 
hrad z písku, ze kterého trčí dřevě-
né kůly. Ale je to památka zapsaná 
v seznamu UNESCO – právě proto, 
z čeho je postavena. Mešita v Djenné 
je největší stavbou z nepálených cihel. 
Místo, na kterém stojí, je spojeno s ná-
boženstvím od středověku. Poslední 
muslimská modlitebna zde byla zniče-
na koncem 19. století. V roce 1907 se 
rituální prostor dočkal nové podoby. 
Dřívější půdorys byl zachovaný, sta-
vební výsledek je pro někoho vrcho-
lem saharské architektury, jiný v ní vidí 
historizující stavbu mixující představy 
koloniálních stavitelů s prací afrických 
dělníků. Mešita v Djenné je rozhodně 
podivuhodným dílem, které s sebou 
nese nutnost pravidelné péče: Každý 
rok v dubnu, před začátkem období 
dešťů, se musí opravit fasáda 20 me-
trů vysoké a 91 metrů dlouhé stavby. 
Během práce se velebí nejen Alláh, 
ale také sousedská pospolitost.

3.
Velká mešita 
v Djenné 
Mali

2. 
Mešita Násir al Mulk 
Šíráz / Írán
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4. 
Zeď nářků 
Jeruzalém / Izrael

Podle Bible stvořil Bůh člověka na 
Chrámové hoře. Uctívají ji židé, mus-
limové i křesťané – stejně jako celý 
Jeruzalém. Nejbližší veřejně přístup-
né místo je Západní zeď, zbylá část 
opevnění, které svaté místo chránilo. 
Název „Zeď nářků“ je překladem 
z arabštiny, muslimové ji tak pojmeno-
vali proto, že sem židé chodili naříkat 

nad zničeným klášterem. Pro židy jde 
o nejsvatější místo vůbec a k jejich 
modlitbám slouží už tisíc let. Je pro 
ně synagogou, kde platí pravidlo po-
krývky hlavy a oddělení mužů a žen. 
A je také vyhledávaným turistickým 
cílem. Lidé ke zdi přistupují se svými 
prosbami a nadějemi, které napíšou 
na lístek a vloží do spárů zdi. Denně 

má přibýt až 30 000 vzkazů, které 
jsou dvakrát do roka odstraněny 
a rituálně pohřbeny na Olivetské 
(či Olivové) hoře. Vzhledem k pan-
demii a cestovním omezením nabízí 
Zeď nářků novinku – svoji modlitbu 
je možné odeslat e-mailem a vytiš-
těný text do spárů umístí studenti 
náboženství.
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Posvátná místa
Od 25. 12. každou sobotu ve 22.00 

5. 
Uluru 
Austrálie
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Nepřehlédnutelně vyčnívá v prostoru 
národního parku  Uluru-Kata Tjuta 
a podle dopadu slunečního svět-
la mění svoji barvu. Ráno má žlutý 
nádech, se zapadajícím sluncem 
získává ohnivě oranžové zbarvení. 
To je Uluru, nejobjemnější monolit 
na světě. Zvrásněný pískovec o délce 
3,6 km a šířce 2,4 km na místě stojí 
přes 600 milionů let a pro původní 
australské obyvatele byl vždycky 
posvátným místem. Patří do krajiny, 
kterou obývají Anangové. Původní 
obyvatelé věří, že monolit vybudovali 
předkové a jejich duchové na místě 
pořád zůstávají. Proto jim v krajině 
vyhradili posvátná a rituální místa, 
která jsou součástí jejich kulturního 
dědictví a ke kterým nemá veřejnost 
přístup. Jenže turisté nerespektovali 
pietu místa a jeho geografickou výji-
mečnost. Proto můžeme od roku 2019 
monolit pozorovat pouze z dálky nebo 
navštívit jen okrajová místa a zby-
tek je vyhrazen duchům původních 
obyvatel.

6.
Katedrála svatého Jana 
New York / USA

Obklopena výškovými budovami 
a skleněnými mrakodrapy, jako by do 
New Yorku ani nepatřila. Přitom stojí 
kousek od jeho centra a svojí mohut-
ností si s okolím nezadá. Katedrála 
svatého Jana je největší anglikánskou 
katedrálou a patří mezi pět největších 
kostelů na světě. Má délku 183 metrů, 
do výšky měří až 54 metrů, a přestože 

stavební práce začaly na konci 19. sto-
letí, dodnes není dokončena. Chybí 
příčná loď a věž, proto se v New Yorku 
dómu přezdívá katedrála sv. Jana 
Nedokončeného. Naštěstí je chrám 
plně funkční nejen pro náboženské 
obřady, ale jako součást rozsáhlého 
církevního komplexu slouží i spole-
čenským akcím, koncertům nebo 

výstavám. Mnohé umělecké předměty 
mají v katedrále své trvalé místo – 
jako třeba oltář Keitha Harringa. Jeden 
z nejprodávanějších umělců 20. stole-
tí jej stvořil ze zlato-bronzových desek 
se svými typickými street-artovými 
ilustracemi.
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Kdybychom znali jen polovinu toho, co oni před tisíci lety, kde bychom 
teď byli! Rozuměli přírodě jako nikdo jiný, orientovali se ve vesmírných 

zákonech a svět posouvali výš. O kom je řeč? O keltských druidech, 
lidech obdařených věděním, umem i mravností. Jejich cesta za moudrostí 

ale rozhodně nebyla zadarmo.

Text: Markéta Foktová — Foto: Shutterstock

KELTŠTÍ 
DRUIDOVÉ, 

OBĚŤ 
ŘÍMSKÝCH 

DEZINFORMACÍ

PO STOPÁCH HISTORIE
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Keltské obětiště v hrabství Yorkshire

Jsou dvě věci, po kterých 
lidé touží více než po 
sexu a penězích – uznání 
a chvála. A jestli byl kdy 
někdo skutečně veleben, 
pak to byli druidové. 

Ale kým vlastně byli? Druidové patřili 
k nejrespektovanější skupině lidí  
v keltské společnosti ve starověké Ga-
lii, která zahrnovala většinu západní 
Evropy a britské ostrovy. Byli skuteč-
nou studnicí moudrosti o přírodním 
světě i tradicích lidí a byli také pro-
středníky mezi lidmi a bohy. Zastávali 
celou řadu rolí. Byli to filozofové, věd-
ci, učitelé i soudci. Jejich existence 
a způsob života jsou ale z velké části 
zahaleny tajemstvím. Své vědomosti 
a učení si předávali zásadně ústně. 
Všechna kouzla, rituály a moudrosti 
museli znát zpaměti. Například čle-
nové elitní skupiny básníků Filí museli 
znát tři sta padesát příběhů, zatímco 
ti nejnižší jich potřebovali znát jen 
třicet. Než se to naučili, trvalo to nej-
méně dvacet let.

Informace, které se o druidech 
dochovaly, pochází bohužel z druhé 
ruky. Především pak ze starověkých 
řeckých a římských textů, které ov-
šem často bývají záměrně zkreslené. 
I když byli Keltové plně gramotnou 
kulturou, nepraktikovali písemný pro-
jev i ze strachu, aby se spisy nedosta-
ly do špatných rukou. Jeden z prv-
ních, kdo se o druidech zmiňuje, je 
Julius Caesar, a jeho úmysly rozhodně 
nebyly čisté jako padlý sníh. Keltská 
území chtěl dobýt a jejich obyvatele 
si podmanit. Nejlepším způsobem, 
jak tomu pomoci, bylo dehonestovat 
jejich kulturní a intelektuální vůdce. 
Takže důvodem ke zničení druidů roz-
hodně nebyl odpor k jejich rituálům, 
jak hlásal, ale prachobyčejná touha 
po moci a po penězích. Keltové totiž 
všeobecně neměli hluboko do kapsy. 
Na jejich území se nacházely čtyři 
stovky zlatých dolů. Kdyby získal tato 
úžasná ložiska, dost by to vyřešilo 
jeho těžké zadlužení.

HOŘÍCÍ PANÁK PLNÝ ŽIVÝCH LIDÍ
Jak se ví, drby jsou ďáblovým rádiem 
a Caesar šuškandu pořádně živil. 
Rozšířil například fámu, že druido-
vé vykonávají ohavné lidské oběti. 
Jednou z metod mělo být to, že 
z větví postaví obrovského proutěné-
ho muže, kterého naplní lidmi a tuto 
obří postavu pak zapálí. Není divu, že 
tahle hrůzná představa přežila tisíce 
let, a nakonec se stala předlohou 
pro hororový film z roku 1973 „The 
Wicker Man“ (Proutěný muž). Caesar 
a jeho chlapci se také postarali o to, 
aby vyobrazení druidů bylo výhrad-
ně mužské. Tak to ale nebylo. Jestli 
někdo věřil v rovnost pohlaví, byli to 
právě oni. Ženy druidky byly zdatné 
válečnice, jako například legendární 
keltská královna Boudicca, která vedla 
krvavou vzpouru proti Římanům. Byly 
mezi nimi vyslankyně či soudkyně 
a klidně se mohly rozvést se svými 
manžely.
Alfou a omegou životního stylu druidů 
byly přírodní svět, jeho síly a koloběh. 
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KELTOVÉ PRAKTIKOVALI MANŽELSTVÍ NA 
ZKOUŠKU, KTERÉ MOHLO TRVAT JEDEN ROK, 

OD JEDNOHO SVÁTKU PO DRUHÝ. 

Druidové na rytině z roku 1869

PO STOPÁCH HISTORIE

Pozorovali lunární, sluneční a roční 
cykly. Stromy považovali za posvátné, 
především pak duby. Ostatně – i sa-
motné označení druidů pochází prav-
děpodobně z irsko-gaelského slova 
„doire“, což znamená dub. V dubo-
vých hájích pořádali také své rituály, 
protože věřili, že jejich dlouhověkost 
souvisí s moudrostí. Bohoslužby 
vykonávali též v kamenných kruzích. 
Téměř každý zná megalitickou památ-
ku na Salisburské pláni – Stonehenge, 
která je často mylně připisována drui-
dům jakožto jejich mistrovské dílo. 
Jenže to je velký omyl. Tento pom- 
ník pravděpodobně postavila řada 
po sobě jdoucích kmenů, počínaje 
prvními zemědělci před pěti až čtyřmi 
tisíci lety, což je dramaticky dříve, než 
Keltové – a s nimi i druidové – překro-
čili kanál La Manche.

MANŽELSTVÍ NA ZKOUŠKU
Jedním z hlavních pilířů víry druidů 
byla nesmrtelnost duše, která se po 
fyzické smrti reinkarnuje do jiného 

těla. Zajímavé je, že za její místo v těle 
určili hlavu, nikoli srdce. Věřili také, že 
hříchy spáchané v předchozím životě 
lze nahradit v tom příštím. Když už 
máme alespoň rámcovou představu 
o tom, jak žili, pojďme si je přiblížit 
také fyzicky. Nejstarší druid se prý ob-
lékal do zlaté róby, kněží nosili bílou, 
umělci modrou a nováčci v druidismu 
měli na sobě hnědou či černou barvu. 
Starověcí Keltové byli známí nejen 
svými barevnými vlněnými textilie-
mi, ale historici se domnívají, že byli 
jedněmi z prvních Evropanů, kteří 
nosili kalhoty. Nezapínali si je knoflíky, 
jako my dnes, ale sponami. Keltové 
také rádi slavili. V průběhu roku bylo 
hned osm příležitostí. Nebyly to žád-
né nahodilé párty, ale čtyři okamžiky 
během roku, které jsou dané vztahem 
mezi Zemí a Sluncem nebo čtyřmi 
ročními obdobími. Každý už tuší, že 
se jednalo o letní a zimní slunovrat 
a jarní a podzimní rovnodennost. Zby-
lé festivaly se vázaly na zemědělské 
postupy či události. Imbolc se slavil 

druhého února a na oslavu mateř-
ství lidé používali ovčí mléko. Svátek 
plodnosti Beltane se konal třicátého 
dubna, kdy pastýři vyháněli dobytek 
na pastviny. Lughnasadh druhého 
srpna byl ve znamení první sklizně, 
hostin, sportovních soutěží a také 
odstraňování nechtěných věcí z vlast-
ního života. Během tohoto festivalu 
došlo k mnoha sňatkům a rozvodům. 
Keltové praktikovali manželství na 
zkoušku, které mohlo trvat jeden rok, 
od jednoho svátku po druhý. Na ná-
sledujícím festivalu se k sobě manželé 
postavili zády, a pokud si přáli ukončit 
svůj svazek, odešli opačným směrem.

DĚDICTVÍ KELTŮ
Vůbec nejdůležitějším dnem roku 
v pohanském kalendáři byl Samhain, 
tedy jedenatřicátý říjen. Tento den 
znamená smrt jednoho roku a naro-
zení dalšího. Festival symbolizoval 
hranici mezi světem živých a mrtvých. 
Keltové věřili, že v noci z posledního 
říjnového dne na první listopadový se 

NÁPOJ BOHŮ A DRUIDŮ
 Loknete si rádi něčeho dobrého? 

Nestyďte se za to. Kapkou něčeho 
silnějšího se rádi posilnili i samotní 
druidové. Popíjeli nápoj vyrobený 
z kvašeného medu a ovoce, který 
se jmenoval (a dodnes se jmenuje) 
chouchen. Považovali ho dokonce za 
nápoj bohů, zatímco pivo chlemtali 
válečníci. Nejčastěji na něj narazíte 
v Bretani, kde je vůbec nejstarším 
tradičním alkoholickým nápojem. Má 
výraznou ovocnou chuť a barvu od 
světle žluté až po hnědou – podle toho, 
jaký med byl použit. V restauraci vám 
ho budou nabízet jako aperitiv bez ledu. 
Skvěle se hodí třeba k foie gras nebo 
k pohankovým palačinkám.
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duchové jejich mrtvých vrátí do světa 
smrtelníků. Nebyli to však jen du-
chové předků, kteří se procházeli po 
zemi. Mezi živými chodili i duchové 
dosud nenarozených. Byl to čas, kdy 
byla hranice mezi zemí a jiným svě-
tem nejtenčí. V každé vesnici proto 
lidé zapalovali velké ohně, aby vyhnali 
zlé duchy, kteří se tu mohli také ob-
jevit. Pozůstatkem tohoto prastarého 
svátku je Halloween, při kterém se 
děti oblékají do kostýmů, vypráví si 
strašidelné historky, koledují pamlsky 
a vyřezávají dýně.
Podle druidské filozofie je všech-
no ve vesmíru složené ze tří prvků: 

nwyfre – nebe, zdroj života a vědo-
mí, gwyar – voda, která je zdrojem 
pohybu, růstu a rozkladu, a calas – 
kámen, který symbolizuje pevnost 
a je zdrojem formy a stability. Nejpo-
svátnějším číslem pro Kelty je tedy 
trojka a všechny její násobky. Keltové 
také přijali starověký symbol tří spirál 
spojených ve svém středu, známý jako 
triskelion. Trojitá spirála patří mezi 
nejstarší duchovní symboly vytvoře-
né lidmi. Její tvar se mohl v průběhu 
staletí měnit, základní významy však 
zůstávají stejné. Patří mezi ně tři fáze 
života – život, smrt a znovuzrození, 
svatá trojice, tedy Otec, Syn a Duch 

svatý, případně tři domény v podobě 
země, moře a oblohy, nebo jednodu-
še minulost, přítomnost a budouc-
nost. Zkrátka tvrzení, že tři nohy jsou 
minimální počet, na kterém může věc 
stát bez konfliktu, má něco do sebe. 
A pozor, až budete na louce hledat 
čtyřlístek pro štěstí, vzpomeňte si na 
to, že druidové to měli jinak. Jejich ta-
lismanem štěstí byl jetelový trojlístek, 
protože jeho listy tvoří triádu. Irské 
nevěsty si ho dodnes dávají do sva-
tební kytice. ◾

Rytina s romantickou představou toho, jak vypadali druidové.

Keltský triskelion na bronzovém disku z doby 
železné, Longban Island, Derry

NEJPOSVÁTNĚJŠÍM ČÍSLEM PRO KELTY 
JE TROJKA A VŠECHNY JEJÍ NÁSOBKY. KELTOVÉ 
TAKÉ PŘIJALI STAROVĚKÝ SYMBOL TŘÍ SPIRÁL 

SPOJENÝCH VE SVÉM STŘEDU, ZNÁMÝ 
JAKO TRISKELION. 

Druidové:  
Záhada keltských kněží

28. 12. ve 20.00 

KDO I DNES POUŽÍVÁ TRISKELION?
— Milují ho nadšenci tetování.
— Ostrov Man, Sicílie i Bretaň si ho vzaly jako svůj symbol.
— Najdete ho na gotických oknech katedrál po celé Evropě.
— Obsahuje ho i pečeť ministerstva dopravy Spojených států.
— Převzal ho irský letecký sbor.
— Objevuje se ve sci-fi filmech Star Trek.
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Čeští vědci a ochranáři z týmu Tomáše Jůnka z Fakulty životního 
prostředí České zemědělské univerzity v Praze nyní v Kongu zkoumají význam 
salin pro pralesní zvířata. Saliny jsou místa, kde sloni, gorily, šimpanzi a další 

druhy získávají potřebné minerály. Tyto vzácně otevřené prostory v jinak 
souvislém pralese ale lákají také pytláky. Kromě významu pro vědce tak 

mají i vysokou ochranářskou prioritu v rámci Světového fondu pro ochranu 
přírody (WWF), který v oblasti Messok-Dja zajišťuje potírání pytláckých 

aktivit. S nebezpečnými pytláky se tu setkala i česká expedice. 

Text: Tomáš Jůnek — Foto: autor a Ondřej Peč

ZOOM TRAVEL

PRALES 
ZÍTŘKA? 
 ČESKÁ EXPEDICE 

UPROSTŘED MIZEJÍCÍCH 
KONŽSKÝCH PRALESŮ 

A PYTLÁKŮ



62

Návrat do Afriky. Na 
jednu stranu vzruše-
né chvění a radost 
z cesty tam, kde 
vzduch voní, jako když 
otevřete troubu se su-

šeným podhoubím. Ve stejnou chvíli 
ale obavy, co se tam v dálce za jižním 
obzorem zase změnilo k horšímu. Co 
už tam nenajdu, koho už nepotkám, 
kde už prales nebude, kam vede nová 
silnice. Pak už ale jde vše ráz na ráz. 
Aerolinky Ethiopian, covid necovid, 
svou linku Vídeň – Addis Abeba – 
Brazzaville neochvějně drží. Přestup 
v etiopské metropoli skoro vrací 

Evropana do světa před pandemií. To, 
že se něco děje, člověku připomenou 
jen bílí tchajkonauti – do plastových 
overalů zabalení, lepicí páskou zaškr-
cení, respirátorem, brýlemi a štítem 
vybavení vyslanci Říše středu na své 
výpravě dobývat svět. Novodobí kři-
žáci v igelitové zbroji, které žene víra 
v nekonečnou poptávku po produk-
tech Made in China. Naše expediční 
zavazadla jsou celníkům v Brazzaville 
obzvlášť podezřelá. Naštěstí je v ter-
minálu jediný rentgen, takže když si 
počkáte na co největší nával kufrů, 
v nastalém zmatku je solidní šance in-
spekci uniknout. Prostě si dáte batoh 

na záda, nepodíváte se na halekající 
celnice a odejdete do příletové haly. 
Vítá nás řidič, terénní Toyota, hotel 
s poslední teplou sprchou, komáři 
s malárií a nejpříjemnější africké hlav-
ní město, jaké jsem kdy zažil.

ČÍNŠTÍ SOUDRUZI V KONGU
Asi málokdo čeká, že v Brazzaville, 
metropoli republiky Kongo, potká au-
tobus na elektrický pohon, že si v liba-
nonské kavárně může dát několik dru-
hů zmrzliny nebo že se potmě bude 
cítit bezpečněji než na Václavském 
náměstí. Samozřejmě pozornému oku 
neujde fakt, že jméno současného 

PLANETA

Bez dronu se výzkum salin neobejde – snadno odhalí stezky slonů.

Čerstvé stopy šimpanzů v minerálním jílu saliny

Dlouhé hodiny přímého pozorování jsou stále základem práce zoologů.
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prezidenta se podezřele často skví na 
fasádách, cedulích, titulních strán-
kách novin i televizních novin, že na 
každém staveništi a billboardu zahléd-
nete čínské znaky. Navíc značnou část 
městského centra u líně tekoucího 
Konga zabírají vojenské objekty, což 
asi nebude k odrazení potenciálních 
útočníků z Kinshasy. Tato metropole 
sousední Demokratické republiky 
Kongo se svými výškovými budovami 
připomíná na jižním, levém břehu ve-
letoku. V Kongu-Brazzaville, jemuž se 
také říká „Malé Kongo“, jsou politické 
karty už 24 let rozdány do jedněch 
rukou, a těmi po každém znovuzvolení 

pravidelně třesou loutkovodičtí gra-
tulanti z Ruska, KLDR a Číny. Právě 
Čína byla první zemí, která hned po 
získání nezávislosti Konga přispěchala 
na „pomoc“. Všude je dost prostoru, 
takže rozměr výstavby tomu odpo-
vídá – v bývalých bažinách stojí pro-
sklený dvoumrakodrap, za ním se vine 
visutá dálnice, na jejím konci obří, 
skoro olympijský stadion, nekonečný 
panelákový kampus univerzity, která 
se ještě vloni jmenovala po prvním 
prezidentovi. Dnes se tu zlatě třpytí 
ten současný. A nad každou alespoň 
trochu monumentální stavbou vlaje 
rudá vlajka s pěti žlutými hvězdami. 

My ale spěcháme do pralesa. Máme 
svou misi, na jejíž výsledky čekají 
daleko doma rodiny, spolupracovníci 
a donoři z Nadačního fondu Neuron, 
který expedici podpořil.

MIZEJÍCÍ PRALES
Kongo je učebnicový příklad tropické 
rozvojové země a vlivu člověka na ni. 
Celou zemi od pobřeží Atlantiku po 
nejzazší pralesy na severu u hranice 
s Kamerunem protíná jedna silni-
ce. Je jako říční systém s hlavním 
tokem a spoustou malých přítoků. 
Po téhle asfaltové řece do divočiny 
proudí jeden nákladní automobil 

Převážně listožravá gueréza pláštíková je častou návštěvnicí salin.

KONGO JE UČEBNICOVÝ PŘÍKLAD TROPICKÉ 
ROZVOJOVÉ ZEMĚ A VLIVU ČLOVĚKA NA NI. 

CELOU ZEMI PROTÍNÁ JEDNA SILNICE. A PO NÍ 
PROUDÍ OBĚMA SMĚRY AUTA – S DŘEVEM.
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(čínské výroby) za druhým. Opačným 
směrem pak nejprve do Brazzaville, 
nakonec až do přístavu Pointe Noire, 
putují kmeny stromů. Jsou tak velké, 
že často potkáte kamion naložený jen 
jedinou kládou.
Natřásáme se v Toyotě celý den. 
Do města Ouesso to máme přes 
800 kilometrů. Je tak dost času sle-
dovat, jak prales, za kterým míříme, 
opouští další a další stromy. Zdá se 
to neuvěřitelné, ale celá země je již 
ve formě koncesí rozdělena mezi 
dřevařské a těžařské firmy. Díky regis-
trům víme, které (čínské) firmy a na 
jak dlouho vlastní které území, a tedy 
i kam směřuje dřevo, zlato, železo… 

To bude ta odpověď na vtíravou 
otázku, co za tu „pomoc“? Jak jinak, je 
21. století, pro dobrodružství tu není 
místa… Opravdu? Student Ondra Peč, 
který je nyní v Kongu s námi poprvé, 
ale dobrodružství prožívá. Je to jen 
o úhlu pohledu. Ani Stanley neobjevil 
nitro Afriky nepolíbené lidmi, to jen 
tyto lidi za rovnocenné nikdo nepova-
žoval. Každá cesta do Afriky je dob-
rodružství a žádný čínský kamion to 
nezmění!

POSLEDNÍ DIVOČINA
Cestu z Brazzaville do Ouessa nemů-
žete nemít rádi. Projíždíte překvapivě 
rozlehlými savanami, přejíždíte jednu 

řeku za druhou, každá z nich míří na 
východ, aby se nakonec stala Kon-
gem. Přestože kolem silnice je spous-
ta vesnic, dochází vám, že lidský život 
je soustředěný vlastně jen kolem téhle 
civilizační tepny. Když zhruba v půli 
cesty vjedete do pralesů, uvědomíte 
si, že dál už je jen skutečná divočina. 
Více než dvě desetiletí jsem strávil 
cestami do míst, kde divočinu hledáte 
na nejprudších svazích, na nejvyšších 
horách nebo v oplocených národních 
parcích. Kongo je pro mě po vší té de-
presi z lidské expanze lékem na duši. 
Zoologovy lázně. Konec rozjímání, 
přijeli jsme do Ouessa! Standu nechá-
váme v kanceláři WWF, aby nachystal 

DO MĚSTA OUESSO TO MÁME PŘES 
800 KILOMETRŮ. JE TAK DOST ČASU SLEDOVAT, 

JAK PRALES, ZA KTERÝM MÍŘÍME, OPOUŠTÍ 
DALŠÍ A DALŠÍ STROMY. 

Autor v pytláckém táboře s podomácky vyrobenou nábojnicí používanou i k lovu slonů
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mapy. Já s Ondrou jedeme nakupovat. 
Osm chlapů bude v pralese měsíc 
a každý návrat z našeho pralesního 
kempu do obchodu znamená pět tisíc 
korun a dva dny, nesmíme tedy nic 
zapomenout. 

PYTLÁCI!
O dva dny později jsme konečně na-
loděni. Neuvěřitelné! Proviant a tým, 
který musely dovézt dva Land Crui-
sery, se v pohodě vejde do modrého 
člunu vydlabaného z jediného kmene 
stromu. Cesta do nitra konžských 
pralesů začíná. Proti proudu ex-
ploatace. Proti proudu toku, proti 
proudu času. Poplujeme dva dny. 

Vody je v době sucha málo, a i když 
má řeka rozměr Vltavy v Praze, často 
uvázneme na písečném dnu. První 
dvě hodiny ještě vidíme na březích 
domky a potkáváme další čluny. 
Naši rangeři, ozbrojení Kalašnikovy, 
svědomitě každou posádku kontrolují. 
Do jaké míry je to představení pro 
nás, kteří misi platíme, není jasné. 
Zdržuje to plavbu, ale pak nám to 
ozřejmuje velitel strážců Cyril: „Napo-
sledy jsme tu byli v květnu, to už jsou 
čtyři měsíce. Nezlob se, ale musíme 
je zkontrolovat, doneslo se nám, 
že proti proudu jely tři pirogy s Ka-
merunci, nejspíš pytláci. Ten usmě-
vavý chlápek na posledním člunu byl 

Fabrice. Pytlák. Zavřel jsem ho na tři 
roky.“
Soumrak přišel rychle. Papoušci šedí 
a ibisi míří na nocoviště. Spíme na 
oblázkové pláži říčního ostrova, na 
dohled od táhlé stopy dobře třímet-
rového krokodýla. Noční džunglí zní 
příšerný skřek hejkala, damana stro-
mového. Ráno kafe, vločky, nalodit 
a pokračujeme. Vody zas ubylo, složi-
tě hledáme cestu vpřed. Ještě jeden 
zákrut řeky a je to tu. V malinkém po-
toku je schovaná piroga. Připlouváme 
a strážci jdou na kontrolu. Mizí v lese. 
Slyšíme tlumené rozkazy. Jeden 
z nich, Sir, přibíhá k řece a pak proti 
proudu, Kalašnikov v ruce. Sedíme 

DONESLO SE NÁM, ŽE PROTI PROUDU JELY 
TŘI PIROGY S KAMERUNCI, NEJSPÍŠ PYTLÁCI. 

TEN USMĚVAVÝ CHLÁPEK NA POSLEDNÍM 
ČLUNU BYL FABRICE. PYTLÁK. ZAVŘEL 

JSEM HO NA TŘI ROKY.

Řeka Dja je jedinou komunikací, po níž lze do Messok-Dja dopravit zásoby.
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v člunu beze zbraně. To není dobré. 
Minuty se nervózně vlečou. Přichází 
Cyril: „Pytláci, utekli nám. Pojďte se 
podívat, mají tam tábor a spoustu 
masa.“ Stojíme nad skoro metr vyso-
kou hromadou rozporcovaných prasat 
štětkounů, bzučí na ní tisíc much 
a včel. Kolem se válí osobní věci – ba-
tohy, kartáček na zuby, boty, mačety, 
doma dělané nábojnice, drátěná oka, 
na ohni se peče maso. Nacházíme 
i vyuzená těla chráněných kančilů 
a jednoho kočkodana. „Tohle používají 
na slony,“ ukazuje mi brokový náboj 
s obrovskou olověnou kulí Cyril, pot 
z něho jen lije. Vše dokumentujeme 
a dle protokolu spálíme. Maso snědí 
krokodýli.

DOPADENI PŘI ČINU
O zkušenost bohatší pokračujeme po-
slední hodinu k naší laguně s tábořiš-
těm. Z břehu nalevo stoupá pramínek 
dýmu. Strážci vyskakují z člunu a běží 
po pláži. I tady, v nepřístupné chrá-
něné zóně, jsou rybáři. Ne – pytláci! 
Sledujeme handrkování na břehu. 
Připlouváme blíž. Na zemi v poutech 
sedí muž a kluk. Z lesa strážci vynášejí 
uzené kančily a dlouhatánské bidlo 
s košem na konci. Slouží k jedinému – 
v noci s ním z hřadu stáhnout spícího 
žaka. Účel pobytu zatvrzele mlčících 
Kamerunců na konžském břehu se 
rozplétá – nacházíme na 450 červe-
ných pírek a čtrnáct uzených hlav 
chráněných papoušků šedých. Večer 

u ohně se pytlák rozmluví. Už ví, 
že druhý den jede do vězení a hrozí 
mu pět let natvrdo. Má smůlu, kvůli 
covidu je hranice zavřená, vydání do 
Kamerunu nebude. Není tu poprvé, 
zboží prodává přes svou švagrovou 
nějakému Usmanovi na sever Kame-
runu. Za každé pírko a hlavu dostane 
v přepočtu deset korun. A pro koho 
vlastně jsou? Pro šamany!
„Co vám tu zbude, až ulovíte po-
sledního papouška, kančila a slona? 
Až vám lesy a zlato v řekách vytěží 
Číňani? Myslíš, že to tu bude ještě 
někdo chtít navštívit a zaměstnat tě? 
Táta půjde do vězení, ty se vrať do 
školy a přemýšlej nad tím, co děláš. 
Přemýšlej nad souvislostmi,“ řekl jsem 

Právě takto, vysoko v korunách stromů, nejčastěji uvidíte zvířata v deštném pralese.

ÚČEL POBYTU ZATVRZELE MLČÍCÍCH 
KAMERUNCŮ NA KONŽSKÉM BŘEHU SE 

ROZPLÉTÁ – NACHÁZÍME NA 450 ČERVENÝCH 
PÍREK A ČTRNÁCT UZENÝCH HLAV 

CHRÁNĚNÝCH PAPOUŠKŮ ŠEDÝCH.
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tomu patnáctiletému klukovi. Přikývl. 
Chvíli nato je strážci odvezli policii 
v Ngbala a my konečně mohli začít 
s výzkumem.

CO ZNAMENAJÍ SALINY PRO ZVĚŘ?
Nacházíme se na samotném konci 
Konga, v oblasti zvané Messok-Dja. 
Během loňského průzkumu jsme zjis-
tili, že v jinak souvislém pralese se tu 
nachází množství tzv. salin, tedy ote-
vřených palouků, na které podle stop 
chodí spousta zvířat. Aby také ne, na 
každé salině, kterou jsme navštívili, 
totiž všechny stopy vedly k jedinému 
místu – minerálnímu lizu. Pralesní bý-
ložravci, jako jsou sloni, buvoli nebo 
gorily, musejí doplňovat minerály, 

a právě na minerální soli bohatý jíl je 
tím zdrojem. Liz často vyhloubí sloni, 
třeba mezi kořeny stromů, a pak slou-
ží i dalším obyvatelům džungle. Vloni 
jsme navštívili šest salin a každá byla 
jiná – různě velká, zarostlá, vlhká, 
s různými druhy rostlin, evidentně i ji-
nými živinami, ale všechny byly jako-
by středobodem zvířecích aktivit. Co 
když zvířata láká i to, že jde o vzácný 
otevřený prostor, kde si mohou třeba 
hrát, a přitom včas uvidět predáto-
ra? Co když se tu mohou slunit? A je 
skutečně ten jeden ústřední liz tím 
nejdůležitějším? Co ty malé po ob-
vodu salin? Na ty také zvířata chodí. 
Ale která? Jak to tak bývá, odpověď 
na jednu vědeckou otázku vyvolává 

otázky další. A proto jsme se museli 
vrátit. Lidská expanze i do konžských 
pralesů den ode dne zrychluje. Není 
času nazbyt. I proto, že saliny jsou 
také oblíbeným stanovištěm pytláků 
a slonovina na světovém trhu rozhod-
ně nezlevňuje. Zařizujeme si tedy na 
salinách pozorovatelny a na každé 
strávíme nejméně týden celoden-
ním pozorováním a soupisem druhů 
zvířat a jejich aktivit. Naši přítomnost 
nahradí fotopasti, které za půl roku 
přijedeme zkontrolovat. Expedice 
Neuron Dzamba Ya Lobi (Prales zítř-
ka) pokračuje. ◾

Zadržení kamerunští pytláci, kteří lovili papoušky šedé pro červená pírka 
a hlavy využívané šamany.

Členka rodiny dříve odsouzeného pytláka během inspekce jejich 
lodi strážci přírody

Strážci přírody likvidují pytlácký tábor.

Příroda
Každou středu od 20.00–22.00
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Problémy s dělohou, vykroucené oči a mrtvola cestující přes půl Ameriky. 
S počátky cestování po železnici je spojena spousta podivností. Jejich 

společným jmenovatelem byl bělavý mrak páry, který za sebou zanechávaly 
první lokomotivy. Železné krásky s parním kotlem však vůbec nepatří do 
starého železa. Dodnes nabízejí ta nejúchvatnější vlaková dobrodružství, 

na která se nezapomíná do konce života.

ZOOM TRAVEL

Text: Markéta Foktová — Foto: Shutterstock

PARNÍ 
VLAK 
 VYNÁLEZ,  

KTERÝ ZMĚNIL 
SVĚT
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Pohyb neboli lokomoce je základním proje-
vem existence hmoty. Člověk se v průběhu 
historie nejdříve pohyboval pěšky, následně 
pomocí zvířat a potom lodí. Po vynálezu 
kola lidé začali vyrábět nejrůznější vozíky či 
kočáry, které tahali koně, voli, nebo dokonce 

otroci. Když už byly na světě vozy, začali je koně tahat po 
kolejích, protože to bylo rychlejší, než kdyby se soupravy 
kodrcaly po nerovné zemi. Na počátku devatenáctého 
století, přesně v roce 1804, Richard Trevithick ke kočáru 
připojil parní lokomotivu. Nejvýznamnějším konstruktérem 
parních lokomotiv, který definitivně osvobodil koně a dal 

nám schopnost zrychlit existenci a překonat omezení, byl 
otec železnice George Stephenson. Jen těžko si lze před-
stavit, že ještě v osmnácti letech se tenhle geniální tech-
nický mozek neuměl ani podepsat, a teprve se začínal učit 
psát. Jako opravář všech možných strojů byl ale už tehdy 
vyhlášený.
Jak vidno, vše dohnal a stal se uznávaným inženýrem. Vy-
pracoval plány na železnici, která měla být první na světě 
navržená speciálně pro použití lokomotiv. Jak řekl, tak 
i udělal a první linka na veřejné železnici Stockton & Dar-
lington Railway o délce necelých čtyřicet dva kilometrů 
poprvé vyjela 27. září 1825. První parní lokomotivou, která 

NEJVÝZNAMNĚJŠÍM KONSTRUKTÉREM PARNÍCH 
LOKOMOTIV, KTERÝ OSVOBODIL KONĚ A DAL NÁM 

SCHOPNOST ZRYCHLIT EXISTENCI, BYL OTEC 
ŽELEZNICE GEORGE STEPHENSON.

Vláček železnice Darjeeling byl dokonce zařazen na seznam světového dědictví UNESCO.
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Lincolnův pohřební vlak při transportu

táhla osobní vlak, byla Locomotion No. 1. Premiérová jízda, 
která navždy změnila svět, způsobila takový poprask, že 
na palubu naskočilo mnohem víc lidí, než kolik pasažérů 
mělo oficiálně zakoupený lístek. Trochu to tehdy připomí-
nalo přeplněný vlak v dnešní Indii. Opět v září, ale o pět let 
později, Anglie otevírá i první meziměstskou železnici na 
světě, a to mezi Liverpoolem a Manchesterem.
Nic není zadarmo, a tak pokud Stephenson chce, aby to 
byla právě jeho zbrusu nová vysokorychlostní lokomotiva 
„Rocket“, která bude brázdit tuto trať, musí nejdříve před-
vést, co umí, a vyhrát soutěž mezi celkem pěti železnými 
krasavicemi, které dorazily na start. Úkol zněl jasně. Ab-
solvovat deset zpátečních naložených jízd na trati dlouhé 

přibližně dva a půl kilometru v co nejkratší době a s co 
největší úsporou. Nejefektivnější borkyně vyhrává, a která 
to byla, je nad slunce jasné. Převratný vynález byl na světě.

PARNÍ DĚSY A MRTVOLA NA KOLEJÍCH
Vlaky změnily způsob, jakým lidé doposud žili. Mohli dostat 
čerstvé jídlo, které bylo vypěstované daleko. Mohli praco-
vat ve městě, a žít na venkově. Že by si ale tahle vymože-
nost získala přízeň mezi širokou veřejností na první dobrou, 
zvláště pak ve Velké Británii, se v žádném případě nedalo 
říci. Inovace kromě euforie odborné veřejnosti přinesla spí-
še celospolečenskou paniku. Rocket jezdila rychlostí kolem 
padesáti kilometrů za hodinu a lidi to děsilo. 

ZOOM TRAVEL

JAK ŠEL ČAS S PÁROU
— Sílu páry se vůbec jako první 

pokusil využít Hérón Alexandrijský 
již v prvním století našeho 
letopočtu. Zkonstruoval parní 
kouli, která se točila právě díky 
horké páře, která do ní proudila 
a následně vyletovala přesně 
umístěnými tryskami zase ven. 
Příznačně se jmenovala „míč boha 
větrů Aióla“.

— První parní stroj vynalezl kovář 
Thomas Newcomen v roce 1712. 
Používal ho na čerpání vody 
z dolů.

— V roce 1769 si nechává James Watt 
patentovat vylepšený parní stroj 
Thomase Newcomena, přičemž 
tou převratnou novinkou bylo, že 
se odteď už pára nesráží přímo 
v parním válci, ale v odděleném 
kondenzátoru, což ušetřilo 
spoustu surovin.

— První parní vůz dal světu Nicholas 
Joseph Cugnot v roce 1769.
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Báli se, že při takové rychlosti nebudou moci dýchat nebo 
že si poškodí oči, když se budou přizpůsobovat pohybu. 
Asi nejbizarnější obava byla z toho, že těla žen nejsou 
uzpůsobena na takovou rychlost a že by jim při tom fofru 
mohla vyhřeznout děloha. A co teprve dělat, když se do 
cesty postaví tunel? S tunelem přichází tma – a s tmou, jak 
známo, zase chlípné myšlenky. Dámám se proto doporučo-
valo, aby si před tunelem dávaly špendlíky mezi rty, aby 
se ochránily před roztouženými nápadníky. Sama za sebe 
hovoří také historka o promítání vůbec prvního filmu bratrů 
Lumièrů ve francouzském městečku La Ciotat. Hlavním 
motivem pohyblivého obrázku byl parní vlak, jak vjíždí 
do stanice. Pohled na blížící se vlak doslova zvedl divá-
ky ze židle. S děsem v očích a za hlasitého výkřiku se hro-
madně hrnuli do zadní části místnosti.
Všechno zlé je pro něco dobré. Na jedné straně velká lid-
ská tragédie, na straně druhé obrovská propagační výhra. 
Tak by se dala stručně shrnout skutečnost, která se udála 
bezprostředně po atentátu na Abrahama Lincolna. Jeho 
tělo se vydalo napříč sedmi státy přes sto osmdesát měst 
do svého rodného města Springfield v Illinois, kde ho čekal 
pohřeb. George Pullman pro tuto smuteční jízdu zapůjčil 

několik vagonů a taky své luxusní spací vozy. Cestování 
po železnici bylo tou dobou pořád v plenkách a mnoho 
Američanů vidělo díky této smuteční události vlak úplně 
poprvé. Pohřební vlak se stal senzací a plnil přední stránky 
novin, což businessu velmi prospělo.

KDE SI UŽÍT VŮNI PÁRY
První tip na to, kde si užít cestování parním vlakem, vůni 
páry a zvuk píšťalky, je sice trochu z ruky, ale zato je to 
opravdová pecka. V srdci pohoří Dandenong jen něko-
lik desítek kilometrů od Melbourne jezdí na horské trati 
skutečná relikvie – „Puffing Billy“. Úzkokolejný vlak spojuje 
Belgrave a Gembrook už od roku 1900. Trať měří téměř 
třicet kilometrů a ve své době kromě toho, že na ní bylo 
možné přepravit jakékoli zboží od dřeva a domácích 
potřeb, přes poštu až po dobytek, byla i velmi oblíbeným 
výletním cílem obyvatel Melbourne. Lidé se tak konečně 
snadno dostali do odlehlých vesnických oblastí i z nich 
a začali podnikat jednodenní či víkendové spanilé jízdy 
do okolních kopců. To ostatně můžete dnes i vy. Třešinkou 
na dortu bude pohled na půvabné dřevěné mosty a údolí 
pod nimi.

POHLED NA BLÍŽÍCÍ SE VLAK DOSLOVA 
ZVEDL DIVÁKY ZE ŽIDLE. S DĚSEM V OČÍCH 
A ZA HLASITÉHO VÝKŘIKU SE HROMADNĚ 

HRNULI DO ZADNÍ ČÁSTI MÍSTNOSTI.

PLANETA
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Krása parních vlaků  
Každé pondělí v prosinci ve 20.00

VĚDĚLI JSTE, ŽE…
 POJEM „KOŇSKÁ SÍLA“ PŮVODNĚ VZNIKL JAKO  

MARKETINGOVÝ NÁSTROJ.  
Kromě toho, že byl James Watt šikovný vynálezce, byl 
také zdatný obchodník. Přemýšlel, jak to udělat, aby svou 
výrazně vylepšenou verzi prvního komerčně dostupného 
parního stroje také prodal. Musel přijít na nějaký 
argument, kterému jednoduše porozumí jeho zákazníci. 
Sílu nového parního stroje vysvětlil na přirovnání 
s efektivitou a sílou koní, kteří se do té doby hojně 
používali při tahání, tlačení či zvedání těžkých předmětů. 
Dal se tedy do propočtů – a nakonec přišel s tvrzením, že 
jeden jeho stroj dokáže nahradit deset koní, kteří táhnou 
povoz. A na světě byl hned výraz „koňská síla“. A jak 
obchod utěšeně kvetl, osvojili si atraktivní pojem i jeho 
konkurenti, čímž se termín stal standardním měřítkem 
výkonu motoru, který se používá dodnes.

 PRVNÍ CESTOVNÍ KANCELÁŘ SVOU ČINNOST  
ODSTARTOVALA VÝLETEM VLAKEM.  
Představte si, že jste baptistický kněz a potřebujete 
přepravit přes pět stovek pijáků na odvykačce 
z Leicesteru ve střední Anglii do Loughborough, kde se 
měli zúčastnit pravidelné čtvrtletní schůzky střídmosti. 
Jak je tam ale dostat, a ušetřit přitom i čas? Přesně tuhle 
otázku řešil v roce 1841 Thomas Cook. Ano, ten Thomas 
Cook, podle něhož byla pojmenována celosvětově 
známá cestovní kancelář, která bohužel před dvěma 
lety zkrachovala. Pod heslem, že cestování je náhradní 
droga, naložil za jeden jediný šilink tuhle hordu sociální 
nerovností zmáhaných lidí z dělnické třídy do vlaku 
a vyrazili. Po cestě jim hrála kapela, a aby idylka byla 
dokonalá, servírovalo se i drobné občerstvení.

Milujete záběry, jak se vlak prodírá syrovou přírodou 
a v pozadí se vyjímá kamenný tunel? Do toho lokomotiva 
zahouká a z komína se vyvalí hustý bílý oblak dýmu. Tak 
přesně takový pohled si budete vychutnávat na želez-
nici Keighley & Worth Valley, která probíhá oblastí West 
Yorkshire z Keighley až po Oxenhope. Čeká vás jízda 
větrem ošlehanou krajinou plnou vřesovišť a divokých 
rašelinišť. Budete si připadat jako v povídce o Sherlocku 
Holmesovi. A nebudete daleko od pravdy, některé záběry 
z filmu se slavným detektivem se tu skutečně natáčely. 
A ve Velké Británii ještě zůstaneme. Nejrychlejší parní 
lokomotivou s dosud nepřekonaným rekordem je Mallard. 
Během série testů brzd 3. července 1938 dosáhla v Sto-
ke Bank, mezi Granthamem a Peterboroughem, rekordní 
rychlosti 202,77 kilometru za hodinu. Do pomyslného že-
lezničního důchodu odešla až v roce 1963, ale dlouho tam 
nepobyla. Znovu ji uvedli do provozuschopného stavu, aby 
mohla ještě absolvovat několik úchvatných jízd v Yorku. 
Dnes lokomotiva odpočívá v Národním železničním muzeu 
v Yorku, kde si ji můžete prohlédnout.
I z himálajských panoramat můžete být paf z okénka parní-
ho vlaku. Vláček železnice Darjeeling byl dokonce zařazen 

na seznam světového dědictví UNESCO. Je to taková ikona 
koloniálních dob. Cestou budete při stoupání do strmých 
hor překonávat téměř nemožné křivky, a to je ta chvíle, kdy 
oceníte technickou vynalézavost a kreativitu. Nemusíte 
se bát, že by se vám z rychlosti zatočila hlava. Ba naopak, 
tempo je téměř hlemýždí. O to více budete mít času se 
kochat okolní krajinou. Ale abychom se vrátili do Evropy. 
Technický zázrak v podobě parních vlaků si na starém kon-
tinentu můžete užít všude možně. V Rakousku je to třeba 
tyrolská ozubená dráha Achensee, která vozí turisty z Jen-
bachu kolem alpských luk až na břeh jezera Achensee. Ve 
Švýcarsku je to zase ikonická železnice Furka, která nabízí 
pohled na ledovec Rhône. Nejvyšší bod vaší vyjížďky leží 
ve výšce 2160 metrů. Provence není jen levandule, ale také 
třináct kilometrů dlouhý výlet mezi Anduze a Saint-Jean-du 
Gard. Cesta přes viadukty nad řekou Gardon je nezapome-
nutelná. ◾
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CESTA ZA DINOSAURY

Na čtyřech tisících metrech čtverečních na návštěvníky 
čeká dobrodružná cesta do pravěku, na které nebudou 
chybět originální, až 24 metrů dlouhé a 154 milionů let 
staré kostry dinosaurů, realistické modely Tyranosaura 
rexe a největšího létajícího ptakoještěra v životní velikosti, 
virtuální realita, sbírka více než šesti tisíc zkamenělin a mi-
nerálů či galerie nejznámějších českých tvůrců paleoartu 
Zdeňka Buriana, Karla Zemana a Jana Sováka.
„Svou unikátní sbírku jsme vytvořili během posledních 
dvou let a v jejím rozšiřování hodláme pokračovat. Desítky 
a stovky milionů let staré originální kostry jsme propojili 
s nejmodernějšími technologiemi a vytvořili muzeum, které 
patrně nemá ve světě srovnání,“ říká Karel Pražák, majitel 
skupiny KAPRAIN, která za vybudováním muzea stojí.

SOUBOJ PREDÁTORŮ
Dinosauria Museum Prague je umístěno přímo v areálu 
POP Airport v pražských Tuchoměřicích. Nabídne ucelený 
pohled až 200 milionů let zpět do historie. Dominantou 
muzea je kostra diplodoka, která je 24 metrů dlouhá, 
154 milionů let stará a z více než 90 % originální. Stejně 
impozantně působí také dvojice mosasaurů a Triceratops 
horridus. „Náš triceratops, kterého jsme pojmenovali Trik, 
patří mezi nejzachovalejší exempláře svého druhu. Díky 
zahojeným zraněním, která jsou rozeznatelná na jeho hlavě, 
předpokládáme, že přežil útok nejobávanějšího predáto-
ra – T-rexe,“ přibližuje Trikův životní příběh hlavní paleonto-
log muzea Štěpán Pícha a dodává: „Trikův boj na život a na 
smrt jsme se proto návštěvníkům rozhodli přiblížit a do-
plnili ho o v současné době nejrealističtější model T-rexe 

Jedna z největších sbírek dinosaurů na světě přistála u pražského letiště. 
Světový unikát Dinosauria Museum Prague boří zažité představy o muzeu.
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v životní velikosti. Rekonstrukci souboje zažijete i v unikát-
ní rozšířené realitě.“
Dalším modelem je obří létající ptakoještěr quetzalcoat-
lus. Ten se díky svému rozpětí přes jedenáct metrů vznáší 
nad interaktivním světem fantazie, ve kterém se zabaví 
mladší návštěvníci. Najdou v něm bludiště či naučné hry. 
„Celé muzeum jsme připravili tak, aby své návštěvníky 
vzdělávalo co nejzábavnější a interaktivní formou. Ideálně 
tak, aby si vlastně ani neuvědomili, kolik se toho v průběhu 
přibližně devadesátiminutové návštěvy naučili,“ popisuje 
koncept Štěpán Pícha. 

DINOSAUŘÍ UNIVERZITA
Pro návštěvníky je proto připravena univerzita Dinosauria 
s velkoplošnou projekcí odborných témat, například s vý-
vojovým stromem dinosaurů, včetně jejich současných 
potomků. Paleo stezka představí složitý proces objevování, 
vykopávání a restaurování dinosauřích fosilií. Své znalos-
ti pak může každý návštěvník otestovat v připraveném 
POP kvízu.
Součástí muzea je také Geosvět – unikátní sbírka více než 
6000 exponátů minerálů vznikala přes 50 let. Pocházejí 
z 25 expedic 20 různých zemí světa. Návštěvníci mohou 
muzeum projít individuálně i v rámci komentovaných pro-
hlídek. Těmi je provede hlavní paleontolog muzea Štěpán 
Pícha a Dinousaria tým. Pro školy z celé republiky je pak 
připraven speciální program, včetně balíčku výhod. Žáci 
se s historií seznámí názornou a edukativní formou pomocí 
nejmodernějších technologií.
„Naším cílem je vybudovat centrum, které bude přiro-
zeně kombinovat nakupování se zábavou a částečně se 
vzděláváním. Muzeum není první příklad. Už delší dobu si 
zákazníci v POP Airportu v Tuchoměřicích mohou prohléd-
nout unikátní sbírku aut, posedět na terase s vyhlídkou na 
letiště nebo zažít pravěk pomocí virtuální reality. Na konci 
roku otevřeme i největší krytý zábavní park v České repub-
lice, Majaland,“ uzavírá výkonná ředitelka skupiny KAPRAIN 
Romana Benešová. KAPRAIN je investiční skupina založená 
v roce 2013 Karlem Pražákem. Od začátku se soustředí na 
tři základní oblasti: průmysl, nemovitosti a finance.
 
Více informací o muzeu a vstupenky najdete na  
www.dinosauria.cz

CO MOŽNÁ NEVÍTE O DINOSAURECH 
Z POP AIRPORTU V TUCHOMĚŘICÍCH
— Dostat kostru triceratopse Trika do současného stavu 

zabralo cca 11 000 hodin práce.
— Triceratops Trik má nejdelší stehenní kost, která byla 

kdy objevena – 1,32 metru. V tlamě má 800 zubů.
— Vykopat kostru diplodocuse Diany zabralo 5400 hodin.
— Na stabilizaci Dianiných kostí v terénu bylo použito 

400 lahví lepidla.
— Kostra Diany je stará 154 milionů let.
— Jen na ocase má Diana 80 obratlů.
— T-rex Karl, v současnosti nejrealističtější model na 

světě, měří 12 metrů.
— V tlamě má T-rex 56 zubů.
— Quetzalcoatlus Quetzi má rozpětí křídel 11 metrů.
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GORILÍ GÉNIUS
Jestli někdo přímo ukázkově předvedl, jak 
moc se mohou lidoopi podobat člověku, byla 
to samice gorily nížinné jménem Koko:

— Její IQ se pohybovalo mezi hodnotami 75 a 95, 
možná tedy byla inteligentnější než třetina lidí.

— Naučila se víc než tisíc znaků znakového jazyka, 
které řadila do souvislých celků. Také rozuměla 
dvěma tisícům mluvených anglických slov.

— Doslova milovala kočky a chovala několik z nich jako 
své vlastní domácí mazlíčky. Sama si je pojmenovávala 
jmény jako Slečna šedá a Slečna černá. Když jejího 
zaběhlého kocoura jménem All Ball zajelo auto, 
signalizovala slova „mračit se, plakat, mračit 
se, smutné“ a vydávala zvuky podobné pláči.

— Žila s gorilím partnerem Michaelem, který také ovládal 
znakovou řeč. Když v roce 2000 zemřel, upadla 
Koko do těžkého žalu. Až po půl roce se povedlo 
herci Robbiemu Williamsovi gorilu znovu rozesmát.

— Jako všichni géniové měla své zvláštnosti. Fascinovala 
ji třeba lidská prsa a požadovala po návštěvnících 
(obzvláště ženského pohlaví), aby jí ňadra ukázali.
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Stát se členkou tlupy lidoopů, střílet po afrických pytlácích nebo si zřídit 
orangutaní sirotčinec. Podoba ochrany našich nejbližších příbuzných 

může mít různé podoby, všechny jsou však fascinující – stejně jako 
trojice žen, které své práci zasvětily celý život. Jane Goodallová, 

Dian Fosseyová a Biruté Galdikasová.

VOLÁNÍ DIVOČINY

Text: Michael Fokt — Foto: Shutterstock, Wikimedia Commons

KDYŽ 
MILUJEŠ 
OPIČÁKA
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Vyrábějí si vlastní 
nástroje, vedou 
spolu války a uzaví-
rají politické koalice. 
Lidoopi jsou nám 
zkrátka mnohem blíž, 

než se mnoha lidem zdá a než se 
některým z nás pozdává. Ještě před 
nějakými padesáti lety na ně jako na 
bezduché hroudy živého masa koukali 
i slovutní odborníci na výzkum opic. 
Možná to trochu souviselo s tím, že 
v té době studovali téměř výhradně 
lidoopy držené v zajetí v podmín-
kách poválečných zoologických 
zahrad.
Jejich příliš malé klece připomínaly 
spíš vězeňské cely, ve kterých bylo 
hodně těžké předvést nějaké oslnivé 
intelektuální výkony, o přirozeném 
chování ani nemluvě. Sám jsem kdysi 
znával jednoho šimpanze z praž-
ské zoo, který pravidelně zvracel 
na podlahu své ubikace, a pak to 
po sobě znovu jedl. Za tohle by mu 
Nobelovu cenu v kategorii živočichů 

udělil asi málokdo. Přitom to byl jen 
důsledek zoufalé nudy a frustrace 
z podmínek ve starém pavilonu opic, 
kde žil.
Za přezíravý pohled na naše chlupaté 
bratry asi mohl také fakt, že tehdy 
mezi primatology dominovali muži 
nad ženami více než deset ku jedné, 
zatímco dnes jde o vědní obor s té-
měř vzornou rovností pohlaví. Jestliže 
totiž chcete správně porozumět 
tvorům, kteří se nám velmi podoba-
jí, a mají tudíž velice komplikované 
chování i společenské vazby, nestačí 
za nimi „jen“ vyrazit do volné a leckdy 
těžko přístupné přírody. Chce to také 
velkou dávku trpělivosti a empatie, 
kterou do studia lidoopů přinesly tzv. 
Trimates – tři ženy z různých koutů 
světa, které svému poslání zasvětily 
celý život. Každá z nich si vybrala jiný 
druh lidoopů a ke své práci snad ani 
nemohly přistupovat odlišněji, přesto 
je mezi šimpanze, gorily a oranguta-
ny přivedl stejný muž – paleontolog 
a antropolog Louis Leakey.

NA DVA ROKY ŠIMPANZEM
Dvě tlupy šimpanzů v keňské zá-
chranné stanici Sweetwaters svou 
příbuznost s lidmi snad ani nemůžou 
předvádět lépe. Jejich domovská 
území jsou oddělena řekou, když se 
však navzájem uvidí, často po sobě 
házejí kameny a klacky – dočista jako 
malí kluci. Jedna z místních samiček 
jménem Alley se stala takovou kapa-
citou v oboru zámečnictví, že před 
ní dlouho neobstál žádný způsob, jak 
udržet dveře rozlehlého výběhu zavře-
né. Poradila si dokonce i s elektrickým 
ohradníkem, který po nechtěném 
dotyku vyřadil můj fotoaparát na 
půl hodiny z provozu. Své útěkářské 
umění naučila jak vlastní potomky, tak 
přátele v tlupě, čímž více než pře-
svědčivě prokázala skvělou schopnost 
šimpanzů předávat si znalosti – tedy 
doslova chodit do opičí školy.
Sweetwaterští průvodci každému 
ochotně prozradí další kuriózní po-
dobnosti mezi lidmi a jejich nejbližší-
mi příbuznými – třeba to, že šimpanzi 
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Šimpanzi stejně jako lidé ve stáří plešatí. 
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stejně jako my ve stáří plešatí nebo 
že my máme po těle stejně chlupů 
jako oni – tedy asi pět milionů. Naše 
blízkost jde však daleko za samot-
nou genetiku, což jako první zjistila 
pozoruhodná žena, která samozřej-
mě navštěvovala i chráněnce ve 
Sweetwaters. Jane Goodallová je asi 
nejznámější primatoložkou všech dob 
a za svůj téměř devadesát let dlouhý 
život nasbírala úctyhodnou hromádku 
nejrůznějších vyznamenání a ocenění. 
Jedno z nich, a pro ni patrně to nejmi-
lejší, získala jen ona a nikdo jiný. Stala 
se totiž jediným člověkem na světě, 
kterého šimpanzi na necelé dva roky 
přijali do tlupy.
Stalo se to v tanzanském národním 
parku Gombe, kde přes čtyřicet let 
šimpanze studovala, a v hierarchii tlu-
py obsadila nejnižší postavení. Přesto 
to bylo pravé požehnání. Díky tomu 
nahlédla pod pokličku soukromého 
života lidoopů hlouběji než kdo jiný. 
Jako první zjistila, že šimpanzi nejen 
používají nástroje, ale dokonce je 

i vyrábějí, čímž šokovala celý odborný 
svět. Pozorovala totiž samce, které-
ho pojmenovala David Greybeard, 
jak pečlivě zbavuje větvičku listí, 
aby ji pak mohl strkat do termitiště. 
Vytahoval ji obalenou termity, kte-
ré s gustem jedl. Další přelomový 
objev byl na světě – Jane zjistila, že si 
šimpanzi rádi pochutnají i na masité 
stravě.

KRUTÁ STRÁNKA 
ŠIMPANZÍ POVAHY
S tím však přišla i mnohem temnější 
zjištění. Ačkoli Goodallová brzy vy-
pozorovala, že má každý z šimpanzů 
svou jedinečnou osobnost a že doká-
žou prožívat i projevovat pocity jako 
radost či smutek, narazila i na projevy 
jejich dravosti a necitelnosti. Její tlupa 
čas od času podnikala lovecké výpra-
vy na opice guerézy, žijící na stejném 
území. Lovící šimpanzí samci vyhléd-
nuté oběti odřízli všechny únikové 
cesty a zabili ji, aby si pak celá tlupa 
mohla pochutnat na čerstvém mase. 

Každý rok tak šimpanzi vyhubí celou 
třetinu gueréz, které v Gombe žijí.
To však bylo to nejmenší. Brzy vyšly 
najevo věci, ze kterých by se zježily 
vlasy i mafiánskému hrdlořezovi. Jane 
na vlastní oči sledovala, že se šim-
panzi vraždí také mezi sebou, a do-
konce spolu vedou ozbrojené války. 
Při vražedných pogromech samci 
některého ze šimpanzů z jiné skupiny 
zbili a potrhali tak brutálně, že pak 
umíral ve strašných bolestech. V polo-
vině sedmdesátých let se navíc mezi 
dvěma gombskými tlupami rozhořel 
čtyřletý konflikt, při kterém se jedna 
druhou snažily systematicky vyhladit. 
Podobat se člověku zkrátka někdy 
není žádný med.

GORILÍ ČARODĚJNICE
Ještě v polovině dvacátého století lidé 
na gorily pohlíželi jako na obrovské 
černé krvelačné stvůry. Vyvrátit tuhle 
zvrácenost se podařilo až Američan-
ce Dian Fosseyové, která posledních 
dvacet let svého života zkoumala 
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JANE, JAK JI NEZNÁTE
—  GOODALLOVÁ se s šimpanzi 

poprvé setkala, když jí byl 
rok. Dostala totiž od otce 
plyšového šimpanze, kterého 
pojmenovala Jubilee. Dodnes 
ho má ve své šatní skříni.

—  Je vegetariánkou a oddanou 
ochránkyní zvířat i životního 
prostředí. Na rozdíl od DIAN 
FOSSEYOVÉ však dosahuje svých 
cílů mírumilovným odhodláním, 
přednáškami pro veřejnost 
a vírou v lepší budoucnost. 
Souvisí to i s tím, že je věřící.

— Vydala přes dvacet knih 
a proslavila díky nim nejen sebe, 
ale i své milované šimpanze. 
Když zemřela šimpanzí samice 
jménem Flo, otiskl deník London 
Times dokonce její nekrolog.

—  Jane trpělivě pozorovala zvířata 
už odmala. Jednou zalezla na pět 
hodin do kurníku, aby sledovala 
slepice kladoucí vejce. Rodiče 
mezitím zalarmovali policii, 
protože si mysleli, že se ztratila.

PŘI VRAŽEDNÝCH POGROMECH SAMCI 
NĚKTERÉHO ZE ŠIMPANZŮ Z JINÉ SKUPINY ZBILI 

A POTRHALI TAK BRUTÁLNĚ, ŽE PAK UMÍRAL 
VE STRAŠNÝCH BOLESTECH.

Dian FosseyováJane Goodallová
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gorily horské v národním parku Vol-
canoes ve rwandském pohoří Virun-
ga. Přesvědčila svět o tom, že jsou 
to mírumilovní vegetariánští obři se 
složitým sociálním životem. Sama se 
přitom však moc mírumilovně necho-
vala. Šlehat nahé pytláky kopřivami 
přes varlata, podpalovat jim domy, 
střílet vesničanům dobytek zatoulaný 
do národního parku nebo držet děti 
pytláků jako rukojmí moc jako snaha 
o spolupráci nevypadá.
Na druhou stranu – co má člověk 
dělat v zemi, kde může klidně proběh-
nout masová genocida jako v deva-
desátých letech a kde jsou strážci 
národních parků podplaceni, takže 
vraždění goril a chytání jejich mláďat 
pro zoologické zahrady nejen nevidí, 
ale často sami organizují? Dokonce 
i Dianina nejmilejšího gorilího samce 
jménem Digit pytláci ubodali oštěpy, 
usekli mu hlavu a uřezali ruce, aby 
z nich vyrobili popelníky pro duto-
hlavé, ale bohaté turisty. Stalo se to 
přesně na silvestra roku 1977 a Dian 
poté prožila asi nejsmutnější novoroč-
ní pijatiku, jakou si můžete představit. 
Podle svědků se totiž uzavřela ve 

svém domku ve výzkumném kempu, 
vypila tam velké množství alkoholu 
a vykouřila obrovské množství cigaret.
Člověk se pak ani nemůže divit tomu, 
že někdy nosila halloweenské masky 
a předstírala, že praktikuje černou 
magii, aby vyděsila domorodé pytlá-
ky, kteří na ni věřili. Asi také proto si 
mezi místními vysloužila krkolomnou 
přezdívku Njiramačabeli, což zhru-
ba znamená „žena, která žije sama 
v lese“ nebo také „čarodějnice“. Je 
nad africké slunce jasnější, že kvůli 
svému chování u domorodců moc 
sympatií nepožívala. Sama tušila, že 
to asi dobře nedopadne, a měla prav-
du. Těsně po Vánocích v roce 1985 ji 
našli v jejím domku s hlavou rozťatou 
mačetou, kterou předtím zabavila 
jednomu z pytláků.

KDO STÁL ZA SMRTÍ DIAN?
Rwandské soudy z vraždy Dian 
obvinily jejího amerického asistenta 
Wayna McGuira a v nepřítomnosti ho 
odsoudily ke smrti zastřelením. Jasno 
v tom, co se skutečně stalo, však není 
dodnes. Jedni viní z útoku mačetou 
samotné pytláky, jiní organizace 

provozující turismus. Fosseyová se 
totiž bála, že turisté nakazí gorily lid-
skými nemocemi, a vyháněla je z ná-
rodního parku střelbou nad hlavami. 
Pravda je však možná mnohem tem-
nější. Je možné, že likvidace bioložky 
proběhla přímo na objednávku rwand-
ské vlády. Zoufalá Dian totiž hrozila, že 
odhalí důkazy o jejím spojení s pytláky 
i pašeráky zlata, kteří měli svou stezku 
nedaleko jejího gorilího ráje.
Jisté je naštěstí jedno. Práce Fosseyo-
vé přinesla své ovoce a našla násle-
dovníky. V dobách největší krize bylo 
horských goril jen dvě stě padesát, 
dnes se jich pohořím Virunga potuluje 
téměř čtyřnásobek. Podařilo se to 
i díky tomu, že následovníci Dian našli 
rozumnou cestu mezi přísnou ochra-
nou goril a provozováním udržitelné 
turistiky, která přináší příjmy místním 
domorodcům. Jeden hodinový výšlap 
mezi gorily totiž přijde klidně i na tisíc 
dolarů za osobu a milovníků přírody 
se každý den mezi mírné obry vydá 
až osm. ◾

Trimátky (1. část)
4. 12. 20.00 

Trimátky (2. část)
11. 12. 20.00 

Biruté Galdikasová

MATKA LESNÍCH MUŽŮ
 Poslední ženou tvořící trio „Trimates“ 

je BIRUTÉ MARY GALDIKASOVÁ, která 
studuje orangutany na Borneu:

— Je dcerou litevských uprchlíků před sovětským 
režimem, kteří se nakonec usadili v Kanadě. 
Její otec tam pracoval jako horník.

— Orangutany studuje přes čtyřicet let a zasazuje 
se o ochranu jejich pralesního prostředí, které 
ohrožují nelegální těžba dřeva, pěstování palem 
olejných, těžba zlata a lidmi založené požáry.

— Založila záchrannou stanici pro osiřelá 
orangutaní mláďata, která lidé často chovali 
doma jako nelegální mazlíčky. Snaží se 
je navrátit zpět do bornejské přírody.

— Jako první objevila například, že orangutaní 
samice mají velmi dlouhý interval mezi porody – 
téměř osm let – a zdokumentovala přes čtyři 
sta  druhů potravy, kterou se orangutani živí.
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RÁJ MEDÚZ TISÍC 
KILOMETRŮ OD MOŘE
Medúzám se může dařit i v centru 
Prahy. Konkrétně ve Světě medúz 
na Pankráci:

— V téměř čtyřiceti akváriích žije 
skoro třicítka druhů medúz. Nevím, 
jestli někdo bude mít tu trpělivost 
je počítat, ale kdyby ano, došel by 
k číslu kolem deseti tisíc jedinců.

— V laboratoři v zákulisí všechny 
druhy medúz procházejí celým 
životním cyklem, včetně stadia 
polypa a efyry (tedy nedorostlé 
medúzy), takže se tu úspěšně 
množí.

— Součástí expozice je i neobvyklé 
kulové akvárium, které se 
uchází o zápis do Guinessovy 
knihy rekordů.
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ŽIVOT 
SKORO JEN 

Z VODY
Text: Michael Fokt — Foto: autor a Shutterstock

Nekonečné vody volného oceánu přímo kypí životem, jen je někdy obtížné 
ho vůbec spatřit. Vznáší se tu medúzy delší než plejtvák obrovský, průhledná 

monstra připomínající legendárního Vetřelce ze sci-fi filmu nebo tvorové, 
kteří ovládli recept na nesmrtelnost.

VOLÁNÍ DIVOČINY
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Co oči nevidí, to srd-
ce nebolí – a tlama 
nerozsápe. Obývat 
modravé vody širých 
oceánů má něco do 
sebe. Zdejší tvorové 

mají čistě jen ke svému užívání asi 
tak devětadevadesát procent oby-
vatelného prostoru na celé země-
kouli. Má to však i své stinné stránky. 
V celé té rozloze s drtivou pravdě-
podobností nenajdou nic, za čím 
nebo v čem by se mohli schovat před 
nepřáteli. Mnoha živočichům to však 
vůbec nevadí. Dokážou ve vodních 
spoustách zmizet takovým způsobem, 
že by při tom pohledu závistí zbledl 

i proslulý iluzionista David Copper-
field.
Průhlednost či průsvitnost je skvě-
lým způsobem, jak se predátorům 
doslova ztratit z očí. Ale jak jí dosáh-
nout? Nejjednodušší recept na mizení 
mají tvorové, kteří na naší planetě 
žijí poctivou půlmiliardu let. Tělo 
nejrůznějších druhů medúz a dalších 
žahavců může tvořit až z devíti dese-
tin mořská voda, a ten zbytek připadá 
na dva tenké zárodečné listy a trochu 
mezibuněčné hmoty zvané mezoglea. 
Něčím takovým prochází světlo jako 
nůž máslem, takže většina pulzujících 
zvonů medúz připomíná nehmotné 
oživlé kreace mistrů sklářů.

SMRTÍCÍ MONSTRUM
To však neznamená, že se mezi 
živočichy skoro jen z vody nenajdou 
naprostí rekordmani nebo monstra, 
před kterými si nemůže být jistý živo-
tem ani člověk. Nechvalně proslulé 
čtyřhranky smrtelné z vod tropické 
Austrálie mají sice zvon velký sotva 
jako jídelní talíř, za ním však vlají tři 
metry dlouhá ramena osazená smr-
tícími žahavými buňkami. Všechny 
dohromady mají dost jedu k usmrcení 
šedesáti lidí, a když s nimi nějaký ne-
šťastník přijde do styku, bez pomoci 
umírá do dvou minut v palčivých 
bolestech.

Tělo medúz může tvořit až z devíti desetin mořská voda. Průhlednost či průsvitnost je skvělým způsobem, jak se predátorům doslova ztratit z očí.  

NĚČÍM TAKOVÝM PROCHÁZÍ SVĚTLO JAKO 
NŮŽ MÁSLEM, TAKŽE VĚTŠINA PULZUJÍCÍCH 

ZVONŮ MEDÚZ PŘIPOMÍNÁ NEHMOTNÉ 
OŽIVLÉ KREACE MISTRŮ SKLÁŘŮ.
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Průhlednost či průsvitnost je skvělým způsobem, jak se predátorům doslova ztratit z očí.  

PRŮHLEDNÉ KURIOZITY
— Stovky medúz talířovek ušatých 

se na palubě raketoplánu 
Columbia dostaly i do vesmíru, 
kde se namnožily do tisícových 
počtů. Vědci zkoumali, jak je 
ovlivní beztížný stav. Zjistili, že 
medúzy narozené ve vesmíru na 
Zemi nevěděly, kde je dole, a kde 
nahoře – neměly vyvinutý smysl 
pro gravitaci.

— Medúzy v českých rybnících? 
Ano, je to možné. Medúzky 
sladkovodní jsou vzdálené 
příbuzné medúz, které se k nám 
dostaly z jihovýchodní Asie 
jako cysty přichycené na nohou 
vodních ptáků. Dnes oživují 
hlavně zatopené lomy, před sto 
lety však žily i v Praze ve Vltavě.

— Průhlední tvorové nám mohou 
pomoci s klimatickou krizí. 
Salpy, které navzdory svému 
skleněnému vzezření patří mezi 
strunatce, a jsou tedy příbuzné 
nám obratlovcům, v mořích 
ve velkém požírají plankton 
obsahující oxid uhličitý. Jejich 
fekálie jsou těžké a rychle 
klesají k mořskému dnu, kam 
berou přebytečný skleníkový 
plyn s sebou.
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Čtyřhranky se však mohou pochlubit 
ještě jedním, mnohem mírumilov-
nějším unikátem. Ačkoli stejně jako 
všichni ostatní žahavci nemají žádný 
centrální mozek, jen rozptýlenou ner-
vovou soustavu, vybavila je příroda na 
jejich poměry neuvěřitelně dokonalý-
ma očima. Je jich osm, po dvou v kaž- 
dém „rohu“ zvonu čtyřhranky a mají 
čočku i sítnici. Protože čtyřhranka 
nemá mozek, je každé oko zvané 
rhopalium také nervovým centrem. 
Dokáže tedy své vlastní zrakové vjemy 
zpracovat a následně vysílá pokyny, 
kam má živočich plavat.
To, že na medúzách a jejich příbuz-
ných najdete skutečné tkáně, co by 
se za nehet vešlo, ještě neznamená, 
že nemohou být přímo gigantické. 
Zvon talířovky obrovské může dorůst 
průměru přes dva metry a chapadla 
takového obra pak dosahují délky 
skoro sedmatřiceti metrů. Talířovka 
obrovská je tedy delší než plejtvák 
a je nejen největší medúzou, ale dost 
možná i nejdelším živočichem vůbec. 
Medúzy navíc porážejí ostatní tvory 
i v disciplíně, o jejíž zvládnutí se lidé 
snaží odnepaměti – tedy v prodlu-
žování života. Rekord dožití alespoň 

jednoho druhu se přitom limitně blíží 
nekonečnu.
Všechny medúzy procházejí ve svém 
vývojovém cyklu stadiem přised-
lého polypa, ze kterého se teprve 
posléze oddělují zvony budoucích 
medúz. U většiny druhů dospělé 
medúzy nakonec vypustí do vody 
pohlavní buňky a zemřou. Ne však 
u druhu Turritopsis dohrnii, který 
vědci objevili ve Středozemním moři. 
Pokud na tohoto prazvláštního tvora 
dolehnou těžké časy v podobě hladu 
nebo jiného ohrožení, dokáže zařa-
dit zpátečku a doslova se vrátit do 
dětství. Z medúzy se stává opět polyp 
schopný produkovat nové, geneticky 
shodné medúzy a jeho buňky se při 
tom procesu kompletně změní. Pokud 
tedy drobného žahavce velkého sotva 
jako lidský prst nepostihne nějaká 
nenadálá životní katastrofa, je prak-
ticky nesmrtelný. Lidé jeho fascinující 
schopnost objevili sotva před třiceti 
lety, ale už ze všech sil přemýšlejí, jak 
ho napodobit.

KOUZLO NEVIDITELNOSTI
Šlápnout na zmizík jako v písničce 
Dlouhej kouř od skupiny Chinaski však 

nedokážou jen medúzy, ale také celá 
řada mnohem složitějších tvorů od 
chobotnic přes krevety až po ryby, 
včetně larev úhořů, kteří v dospělos-
ti žijí i v našich řekách. Mají to však 
mnohem těžší. Jejich tělo je napě-
chované střevy, cévami, ledvinami, 
mozkem a spoustou dalších soustav 
a orgánů. Jak je tedy možné, že přesto 
vypadají jako ze skla? Za vším stojí 
světlo a to, jak se chová, když tělem 
živočichů prochází.
Pokud chtějí být neviditelní, je pro 
ně ideální, když fotony prostě projdou 
jejich tkáněmi přímo skrz, jako by 
se nechumelilo. K tomu je zapotřebí 
jediná „maličkost“. Index lomu světla 
všech částí jejich těla musí být co nej-
podobnější tomu, jaké má prostředí, 
ve kterém žijí. Právě proto je mnohem 
víc průhledných tvorů v mořích než 
na souši. Voda je mnohem hustší než 
vzduch – a její index lomu se díky 
tomu blíží poměrům v tělech živo-
čichů.
Světlo však rádo dělá schválnosti, 
a pokud se indexy lomu obou pro-
středí liší, má hned několik možností, 
jak se zachovat. Pokud tkáně daného 
živočicha světlo pohltí, bude jeho tělo 

Medúzy porážejí ostatní tvory v jedné disciplíně – dlouhověkosti. Pokud chtějí být neviditelní, je pro ně ideální, když fotony  
projdou jejich tkáněmi přímo skrz.
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tmavé. Jestliže ho odrazí, bude lesklé 
jako zrcadlo. Pokud odrazí jen některé 
vlnové délky světla, vnímáme jednot-
livé barvy. Z hlediska snahy o prů-
hlednost je však asi nejhorší, když se 
světlo v těle živočicha ohýbá a láme. 
Tím vznikají barevné závoje podobně, 
jako se nám zdá, že je obloha modrá, 
i když tomu tak samozřejmě není. 
Může za to ohyb světla na nečistotách 
v atmosféře.

PRŮHLEDNÝ PARAZIT
Mořští tvorové však mají hned několik 
fíglů, jak světlo ukáznit. Přímo ukáz-
kovým příkladem je Phronima, tedy 
korýš ze skupiny různonožců. A ne jen 
tak ledajaký – seznamte se se sku-
tečným Vetřelcem žijícím na matičce 
Zemi. Parazit, který zevnitř vyžírá 
dalšího průhledného tvora, salpu, 
aby pak ve zbytcích jeho těla plul 
oceánem jako v průhledném sudu, 
prý skutečně posloužil jako inspirace 
k vytvoření mimozemského monstra 
z ikonického filmu.

Prohnaný členovec se nejen snaží 
přiblížit index lomu svých vnitřností 
vodnímu prostředí, co to jen jde, ale 
zapojuje do boje proti svým nepřá-
telům ještě další dvě vychytávky. 
Vypadají tak trochu jako z oboru 
nanotechnologií, které dnes hýbou 
světem lidských inovátorů. Vnější 
kostru korýše pokrývají drobné vý-
růstky, které fungují jako antireflexní 
vrstva zabraňující nežádoucím odra-
zům světla. Navíc jeho tělo v rovno-
měrných vrstvách porůstají speciální 
bakterie. Tento nanoplankton ještě 
více přispívá k potlačení nežádoucích 
světelných jevů na povrchu korýšo-
va těla.
Co když však průhlednost začne být 
na obtíž? Hlubokomořské chobotnice 
a olihně mají v rukávu geniální řešení. 
Stejné chromatoforové orgány, díky 
kterým jejich příbuzné z mělkých 
prosvětlených vod dokážou ve zlomku 
sekundy měnit barvu, jim umožňu-
jí stejně rychle zatáhnout černou 
oponu. Proč? Po většinu času je pro 

ně výhodné být průhledné, aby si jich 
nevšimli dravci vyhlížející zespodu 
tmavší stíny proti zbytkům světla při-
cházejícím od hladiny. Problém však 
přichází, když se přiblíží predátor se 
svým vlastním světlem.
Bioluminiscence je v hloubkách oce-
ánů naprosto běžná a tvorové, kteří ji 
ovládají, si s sebou nosí přírodní ob-
dobu reflektoru vysílajícího paprsek 
směrového světla. V takovém osvět-
lení však hned vyniknou všechny ne-
dokonalosti v rozdílech indexu lomu 
světla, které různé tkáně živočichů 
nutně vytvářejí i při té nejdokonalej-
ší snaze o průhlednost těla. Řešení 
je jednoduché – zbarvit se tmavým 
pigmentem, který světlo predátora 
pohltí, a splynout s černočerným 
okolím. Jakmile dravec odplave jinam, 
hlavonožci oponu zruší a jsou zase 
stejně průhlední jako předtím. ◾
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ZVON TALÍŘOVKY OBROVSKÉ MŮŽE DORŮST 
PRŮMĚRU PŘES DVA METRY A CHAPADLA 
TAKOVÉHO OBRA PAK DOSAHUJÍ DÉLKY 

SKORO SEDMATŘICETI METRŮ.

Salpa velká Phronima požírá salpy.Pokud chtějí být neviditelní, je pro ně ideální, když fotony  
projdou jejich tkáněmi přímo skrz.

Příroda
Každý pátek 20.00–22.00



Vědci identifikovali sedm hlavních míst, 
kde vedle aktivních sopek existuje kritická 
infrastruktura, na niž by měl i malý výbuch 
obrovský vliv. Například světoví výrobci čipů 
mají své továrny na vulkanicky aktivním 

Tchaj-wanu. A jak tamní koronavirové lock- 
downy ukázaly, tyto čipy jsou pro společnost 
zásadní kvůli telefonům, autům, mikrovln-
ným troubám a samozřejmě počítačům. 
„Tchaj-wan se nalézá na styku konvergentních 

tektonických desek. Stýkají se tu Euroasijská 
a Filipínská deska a dochází k rychlému po-
sunu Luzonského oblouku k severovýchodu 
rychlostí 8,2 cm za rok. Jsou zde častá ze-
mětřesení. Největší o intenzitě 7,3 Richterovy 
stupnice bylo v oblasti Chi-Chi v centrálním 
Tchaj-wanu v roce 1999,“ píše Ondřej Šráček 
v časopise Vesmír. Dalším z kritických míst je 
Luzonský průliv mezi Tchaj-wanem a Filipína-
mi. Jeho dno je pokryto podmořskými kabely, 
z nichž devět bylo přerušeno podmořskými 
sesuvy půdy po zemětřesení v roce 2006. 
Tehdy nastaly obrovské výpadky interne-
tu. V italské oblasti u Vesuvu, Santorini 
a Flegrejských polí mohou přijít výbuchy se 
sopečným indexem 3 až 6. Následná tsunami 
by zde mohla přetrhnout podvodní kabely, 
narušit přístavy a utěsnit Suezský průplav. 
Ke ztrátě deseti miliard dolarů došlo i poté, 
co se kontejnerová loď Ever Given v Suez-
ském průplavu zasekla na pouhých šest dnů. 
Zablokování komunikace a průjezdnosti trva-
jící týdny či měsíce si nikdo neumí představit. 
Sopečnou aktivitu tak rozhodně nelze brát 
na lehkou váhu. ◾

Kurare je proslavený jed jihoamerických 
indiánů. Své využití ale nemělo jen v lovu 
či domorodé pomstě dobyvatelům. Průběh 
intoxikace jedem kurare je strašný. Toxin 
znemožní funkci svalových vláken, takže 
zasažený tvor se nemůže hýbat. Nezabrání 
ale přenosu bolesti, což znamená, že oběť 
je paralyzovaná, ale při plném vědomí. Jed 
ochromí i funkci bránice, což má přímý vliv 
na dýchání. Přestanou fungovat dýchací 
svaly – a vy se bez možnosti nádechu 
udusíte. Kulčiba jedovatá, která slouží jako 
základ kurare, je liána původně rostoucí 
v části Střední a Jižní Ameriky. Její alkaloidy 
curanin a toxifenin patří k jedněm z nejje-
dovatějších v rostlinné říši. Rostlinu zvládli 
dokonale zpracovat místní indiáni. Časopis 
Anesteziologie a medicína zase připomíná 
svědectví Francisca de Orellany, španělské-
ho dobrodruha a conquistadora, který sám 
zemřel v listopadu 1546 během své druhé 
výpravy v povodí Amazonky: „Náhle od-
kudsi neviditelně přilétne malá ostrá šipka 
a zabodne se nehluboko pod kůži jednoho 
z mužů. Ten ji smete téměř bez povšimnutí, 
jako by to bylo jen další bodnutí všudypří-
tomného hmyzu. Po chvíli mu však náhlou 
nepřirozenou únavou ztěžknou končetiny, 
není schopen pohybu ani řeči a za přítom-
nosti svých nechápajících druhů v tichosti 

umírá.“ Jed se tělem šíří krevním oběhem, 
což bylo prokázáno na slavném pokusu na 
oslovi. Tomu byl jed vpíchnut do nohy, která 
byla nad ránou zavázána. Svaly na noze 
brzy přestaly fungovat, ale smrt nastala až 
poté, co bylo obinadlo povoleno a jed mohl 
cirkulovat tělem. Neschopnost pohybů 
vedla k domněnkám, že když sebou zvíře 
neškube, necítí bolest. Opak je ale pravdou. 
Vnímání bolesti otupeno není. Kurare je 

rozpustné ve vodě a v rámci pokusu se rov-
něž ukázalo, že archivní vzorek uchovávaný 
v Náprstkově muzeu po dobu 112 let byl 
stále biologicky aktivní. Jelikož kurare do-
káže uvolnit svaly, zaujalo jako látka vhodná 
k chirurgickým zákrokům i anesteziology. 
Od roku 1942 se začalo používat pro para-
lyzování pacientů během operací, nicméně 
později bylo nahrazeno jinými látkami – 
s menším počtem vedlejších účinků. ◾
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SMRTONOSNÉ KURARE
Obávaný jed zabije i po sto letech. Jak se šíří tělem oběti?

NEJRIZIKOVĚJŠÍ MÍSTA NA ZEMI
Kde i malá sopečná erupce vyvolá globální chaos?
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Britové ve druhé polovině 19. století pro-
jevili podivuhodný nezájem o osud svého 
misionáře a lékaře Davida Livingstona, jenž 
byl několik let ztracen v hloubi afrického 
kontinentu. Podnikaví Američané však 
britské jednání pojali jako výzvu a editor 
James Gordon Bennett Jr. z novin New York 
Herald se rozhodl misionáře najít a zís-
kat exkluzivní reportáž. Jakkoli je příběh 

hledání ztraceného britského misionáře 
plný dramat, hned na počátku přiznejme, 
že velkou roli hrály ve šťastném konci 
peníze. Novinář Henry Morton Stanley 
totiž mohl ztraceného Livingstona nalézt 
mimo jiné i díky tomu, že měl dostatek 
peněz na najmutí dvou stovek nosičů, 
kteří táhli vše, co si cestovatel, dobrodruh 
a novinář vysnil. V době svého zmizení byl 

Livingstone znám jako hrdina, který přešel 
africký kontinent, mapoval řeku Zambezi, 
přežil útok lva a snažil se najít prameny 
Nilu. Zároveň uměl řadu afrických dialektů, 
jelikož netrpěl v té době běžnými rasistic-
kými předsudky. Velká část Evropanů ho 
po zmizení považovala za mrtvého, neboť 
průměrná délka života byla u domorodé-
ho obyvatelstva kolem třiceti let a lékař-
ská péče a její dostupnost byly v nitru 
kontinentu na mizivé úrovni. Misionář 
však nebyl nalezen uprostřed divočiny, 
jak si mnozí myslí, ale v africké civilizaci. 
Dne 10. listopadu 1871 Stanley vstoupil do 
města Ujiji, aby pronesl dnes již legendární 
větu: „Doktor Livingstone, nemýlím-li se.“ 
Misionář Livingstone byl po šesti letech od 
zmizení nemocný a zesláblý, bez finanč-
ních prostředků a odkázaný na místní 
zdroje. Kupodivu však nevyužil možnost 
vrátit se do Evropy a pokračoval v hle-
dání pramenů Nilu. 1. května 1873 poblíž 
zambijského jezera Bangweulu pak zemřel. 
Až poté se konečně vrátil do domovské 
Anglie, kde byl uložen na prestižním místě 
v londýnském Westminsterském opatství. 
Tehdy třicetiletý novinář Stanley se díky 
svému setkání a následné reportáži pro 
New York Herald stal skutečnou mediální 
hvězdou. Zaslouženě, neboť i když byla 
cesta velmi slušně finančně zabezpečena, 
riziko nebylo malé. Stanley během cesty 
musel bojovat s úplavicí, malárií, spavou 
nemocí, a to s minimální lékařskou podpo-
rou v evropském smyslu slova. ◾

LEGENDÁRNÍ CESTOVATEL SE NA ŠEST LET ZTRATIL V NITRU AFRIKY
Jeho nálezci přinesla slávu jediná věta a příběh se stal mediálním hitem 19. století.

RYCHLÉ A SNADNÉ  
DRCENÍ VĚTVÍ
Odřezky z keřů a zbytky listí nebo větví už nemusíte nikam odvážet. 
Všechno snadno nadrtíte na malé kousky přímo u vás na zahradě. 
Elektrický nožový drtič větví for_q EMH 2500 o výkonu 2500 W si 
dokáže poradit i s větvemi o tloušťce až 40 mm. Díky nožovému 
disku vznikají při drcení ploché a tenké plátky dřeva, které se 
výborně hodí na mulčování, například na záhony. Záchytný box 
přístroje má objem 53 litrů, a díky kolům lze ho snadno přemístit. 

Záruční doba 10 let.   
Cena 4490 Kč 
www.hornbach.cz
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Prales Zika působí při pohledu z letadla jako 
zelený nekonečný oceán. Ve skutečnosti ale 
zase tak obrovský není – má jen pětadvacet 
hektarů. Nicméně dusivé horko, bahnitá 
půda, rovníkové klima a extrémně dyna-
mický ekosystém (a zřejmě i řada dalších, 
doposud neznámých faktorů) způsobily, že 
zde vznikají viry, které nahánějí strach ce-
lému světu. Právě zde, v Ugandě, nedaleko 
města Entebbe, byl poprvé pozorován virus 
zika – a nejen on. Tato oblast funguje jako 
obří, zcela přírodní a přirozená laboratoř, 
z níž bohužel občas nějaký ten virus unikne; 
jako například zika. Proto se stal prales 
majetkem Ugandského institutu pro výzkum 
virů. Šéf entomologického ústavu tohoto in-
stitutu, Louis Mukwaya, pro britský Guardian 
popsal, že les funguje jako jakési globální 
epicentrum patogenů a virů. Na relativně 
malém území žijí levharti, krokodýli, hadi 
i opice – ale především asi sedmdesát druhů 
komárů. Tak silná koncentrace druhů na 
jednom místě je velmi výjimečná, pro vědce 
dokonce ideální. Jedním z virů, který zde 
vznikl, je zika, poprvé popsaný roku 1947 
skotským virologem Alexanderem Had-
dowem. Vědci ho pokládali za kuriozitu, o to 

více všechny zaskočila jeho expanze v roce 
2016 do Ameriky. Zatímco v Brazílii způso-
buje virus obrovské problémy a je spojován 
s deformací hlav u novorozenců, v Ugandě 
se nic takového neděje: zika působí lidem 
jen drobné potíže podobné lehčí chřipce, 
které vydrží sotva pár dní. Podle Mukwayi 
pozorovací věže v pralese za posledních 
padesát let našly na moskytech mnohem 
horší viry: žlutou horečku, horečku dengue, 
západonilskou horečku, horečku údolí Rift, 
ale také v Evropě prakticky neznámé choro-
by jako o’nyong-nyong, Bwamba, spondwei, 
btaya, chikungunya a Kasokero. Každý 
rok se v pralese Zika najde nějaký další 
virus – proti většině neexistují (zatím) žádné 
protilátky. Komáři v Ugandě ale zabíjejí 
především přenosem malárie, na kterou zde 
ročně umírá přes 100 000 osob. Uganda je 
nakažlivými nemocemi zcela promořena: asi 
1,5 milionů obyvatel má virus HIV, tisíce trpí 
žloutenkou typu B, objevují se zde lokální 
epidemie eboly a horečky způsobené virem 
Marburg. Uganda nezaznamenala ani jediný 
případ, kdy by virus zika způsobil nějaké 
defekty u plodů. Čím to? „Komáry Aedes 
aegypti sice v Ugandě máme, ale většinou 

nesají krev lidem – raději se živí na malých 
savcích,“ vysvětluje Mukwaya. Vědci zde 
za pětašedesát let, co se srdce pralesa stalo 
předmětem zájmu vědců, objevili několik 
stovek arbovirů – tedy virů, které přenášejí 
členovci (nejčastěji komáři a klíšťata). A vět-
šina těchto virů je pro člověka smrtelných. ◾
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Zajímá vás víc?  
Podívejte se na www.prima-zoom.cz

PRALES ZIKA, NEJNEBEZPEČNĚJŠÍ LÍHEŇ NOVÝCH VIRŮ
Globální epicentrum patogenů a virů se nachází v Ugandě.

Když je něco všelék (od tygřích kostí přes 
šupiny luskounů až po oslí kůže), musí to 
zabírat i na covid-19. Tak tomu alespoň věří 
někteří Číňané. O tradiční čínské medicíně, 
která je představována jako holistická, se šíří 
celá řada mýtů. Faktem ale zůstává, že si 
libuje v preparátech z živočišných druhů, 
které jsou často považovány za ohrožené. 
Osel mezi ně na první pohled nepatří, ale 

to se může změnit. Náhlé zvýšení poptáv-
ky po oslích kůžích sice dalo práci oslím 
řezníkům, prudce však snížilo populace 
oslů zejména v Africe. Želatina by měla být 
připravována z čerstvě poražených kusů, 
nicméně pro nedostatek kůží se někdy 
nahrazovala (padělala) kůžemi z vepřů, což 
znalci dokázali rozlišit podle chuti. Vyrobe-
ná tuhá želatina se rozpouští v horké vodě 

nebo alkoholu a má pomáhat na celou řadu 
chorob. Od chudokrevnosti po problémy 
s početím. A nově prý zabírá i na tolik roze-
bíraný koronavirus. Můžeme si o Číně myslet 
leccos, ale rozhodně nelze podceňovat její 
ekonomickou sílu. Zejména střední třída 
má nyní možnost dovolit si dražší „léky“, 
a kde je poptávka, tam je i (často nelegální) 
nabídka. Clo na dovoz oslích kůží se snížilo 
z 5 % na 2 %, což dále podporuje obchod 
čínských obchodníků a spekulantů. Proble-
matiku zabíjení oslů v souvislosti s léčivem 
(včetně covidu-19) zmiňuje i respektovaný 
časopis Nature Human Behavior. V něm 
se doslova píše: „Reakce afrických vlád 
se rozdělily do dvou táborů: Buď se rozhodly 
pro zákaz obchodu za účelem ochrany 
stávajících venkovských ekonomik, kde jsou 
osli důležitými nosiči břemen, nebo se snaží 
zřídit oslí jatka.“ Příkladem prvého přístupu 
budiž třeba Keňa, na druhé, jatečné straně, 
stojí například Namibie. Výsledkem je, že 
populace oslů, a to jak v péči člověka, tak 
v divoké přírodě, prudce poklesla. Pokud se 
posílí „léčivý mýtus“ oslí želatiny, a zároveň 
se zesílí obavy z onemocnění covidem-19, 
nebudou mít osli na růžích ustláno. ◾

V AFRICE RAZANTNĚ UBÝVÁ OSLŮ. KDO ZA TO MŮŽE?
Čínská medicína a nový koronavirus. Pokud se brzy něco nezmění, oslí populace nedopadne dobře…
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prostata
potence
vitalita PÁNOVÉ,

VYBERTE SI
DOBŘE!
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Slivoň africká a len setý pro podporu funkce prostaty, maca pro podporu sexuální a fyzické kondice a sibiřský ženšen pro podporu vitality.

VYHRÁVÁ KAŽDÝ!
Úplná pravidla soutěže na www.cemiosoutez.cz

navíc soutěž
o zážitky v hodnotě

250 000 Kč
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CO BY VÁM NEMĚLO UNIKNOUT? 
Přinášíme vám tipy na to nejlepší z Prima ZOOM na následující týdny.

30. 11. 20.00 

NAPOLEON: 
ZAČÁTEK KONCE
Dne 16. června 1813 se setkali 
mocní muži v Drážďanech, 
aby projednali budouc-
nost války a míru v Evropě. 
Napoleon Bonaparte vyjed-
nával s diplomatem Metter-
nichem, nejbližším rádcem 
rakouského císaře. Osudové 
střetnutí dvou nejmocněj-
ších osobností své doby 

Od 3. 12. vždy v pátek 21.00 

KAPŘÍ MONSTRA IV
Ve čtvrté řadě strhujícího 
přírodovědného seriálu 
Kapří monstra se moderátor 
a rybář Ali Hamidi vydává 
do slovinské divočiny, na 
chorvatské pobřeží, zdolává 
vysokohorské Alpy a nakonec 
zamíří do Francie. Aliho a jeho 
kamarády přitom nemůže nic 

zkoumat původ člověka a za-
chránit mizející svět. Trimátky je 
dobrodružný přírodovědný film 
pro celou rodinu. Odehrává se 
v exotickém prostředí, jeho hlav-
ními hrdinkami jsou neohrožené 
objevitelky a jejich komparsem 
se stala majestátní vznešená 
zvířata. Je to příběh o dvou 
generacích žen: o mladých prů-
kopnicích Jane Goodallové, Dian 
Fosseyové a Birute Galdikasové, 
které před více než půl stoletím 
vyrazily do džungle. 

4. 12. 20.00 (1. část) / 11. 12. 20.00 (2. část)

zastavit. Jsou to totiž vášniví 
rybáři, kteří jsou více než 
ochotní obětovat všechno – 
dokonce i vlastní končetiny 
nebo holý život, aby rozdrtili 
dosavadní rekordy. Tváří 
v tvář nečekaným nebezpečím 
loví největší kapří monstra. 
A je to náramně napínavá 
zábava.

znamenalo pro Napoleona 
začátek konce. Protože odmítl 
Metternichův návrh, Napo-
leon ztratil příležitost vystavět 
základy budoucí Evropy. Co 
se stalo a jak k tomu došlo? 
Historický celovečerní film 
Napoleon: Začátek konce 
rekonstruuje klíčovou událost 
evropských dějin a zachycuje 
pád Napoleona Bonaparte 
krok po kroku.

tohoto charismatického prů-
vodce vyrazíme do africké Keni 
v doprovodu amerického komika 
W. Kamaua Bella. Tato epizoda je 
poslední, která byla dokončena 
před Bourdainovou smrtí. Další 
čtyři využívají Bourdainovy hosty 
a poslední dva díly jsou ohléd-
nutím za jeho životem. Anthony 
Bourdain změnil způsob, jakým 
se lidé dívají na svět. 

Od 6. 12. vždy v pondělí 21.00 

ANTHONY BOURDAIN: 
NEZNÁMÉ KONČINY XII
Dvanáctá řada oblíbeného ku-
linářského cestopisu Neznámé 
končiny je poslední částí seriálu 
se světoznámým a velice oblíbe-
ným šéfkuchařem, žurnalistou, 
cestovatelem a dokumenta-
ristou Anthonym Bourdainem, 
který v roce 2018 tragicky spá-
chal sebevraždu. Ve společnosti 

TRIMÁTKY
Před více než padesáti lety se 
Jane Goodallová, Dian Fosseyo-
vá a Birute Galdikasová odvážily 
na osamělou výpravu daleko 
do buše. Odříznuty od okolního 
světa žily ve společnosti našich 
nejbližších předků – hominidů. 
Během několika následujících 
dekád se zapsaly do dějin, proži-
ly osobní tragédie a inspirovaly 
novou generaci mladých žen, 
které kráčely v jejich stopách 
do hlubin deštných pralesů 
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14. 12. 20.00 

NOTRE-DAME: 
VĚČNÁ KATEDRÁLA
15. dubna 2019 má celý svět vy-
ražený dech: pařížská katedrála 
Notre-Dame, jedna z hlavních 
francouzských památek, kterou 
se každoročně chodí pokochat 
na třináct milionů návštěvníků, 
je v plamenech. Podkroví, dře-
věná střecha a věž vystavěná 

MUSÍTE VIDĚT

7. 12. 21.00 

VĚČNÉ POMPEJE

11. 12. 21.00 

Je to jedna z největších kata-
strof v dějinách lidstva. V roce 
79 našeho letopočtu vybuchla 
sopka Vesuv, římské přístavní 
město Pompeje bylo pohřbeno 
pod tunami popela a množství 
lidí tragicky zahynulo. Od té 
doby se Pompeje dokonale 
zachovaly jako jakási momentka 
z historie starověké římské říše. 
Díky tomu se toto město stalo 
symbolem celé jedné epochy. 
Mýtus Pompejí nepřestává fas-
cinovat dokonce ani po takřka 
dvou tisících letech od výbuchu 

Vesuvu. Dobře zachované 
pozůstatky města každoročně 
navštíví necelé čtyři miliony fas-
cinovaných turistů. Ale historie 
Pompejí nekončí jejich straš-
livým pádem. Snímek Věčné 
Pompeje vůbec poprvé odhalu-
je, co se odehrálo po zničující 
vulkanické erupci. Nenechte si 
ujít pozoruhodný příběh o tom, 
jak se ve starověku vyrovnávali 
s následky tragické přírodní 
katastrofy, odhodlaném zásahu 
římského císaře Tita a hospo-
dářské obrodě zdevastované-
ho regionu.

architektem Eugénem Viollet-
-Le-Ducem se řítí k zemi. Ale 
nepředstavitelnou noční můru 
ukončí nečekaný zázrak: toto 
mistrovské dílo gotického stylu 
o rozloze 5500 m² nakonec po-
žár ustojí. Není to poprvé, co se 
vyhlášená francouzská kráska 
Notre-Dame málem dočkala 
vlastního konce. 

HON NA RUSKÉHO TYGRA
Britský ekolog a přírodově-
dec Chris Morgan stopoval 
velké dravce v nejdivočejších 
a nejopuštěnějších částech 
světa. Jenže právě teď stojí před 
dosud největší výzvou: najít 
a nafilmovat divokého sibiřské-
ho tygra volně žijícího v lesích 
na dalekém východě Ruska. 

Nafilmovat největší kočkovité 
šelmy světa v divočině bylo 
dlouho považováno za něco 
naprosto nemožného. Ale pak 
se korejský kameraman Sooyong 
Park vynořil po několika letech 
života v lesích zpátky v civilizaci 
s naprosto neuvěřitelnými zá-
běry. Nikdo jiný nic podobného 
do té doby nedokázal. 

18. 12. 21.00 

NEČEKANÉ PARTNERSTVÍ
„V nouzi poznáš přítele,“ řekl 
dytík tmavý nečekanému kama-
rádu krokodýlovi. A ten to viděl 
stejně. A tak pták i dravý plaz 
kladou svá vejce v bezprostřed-
ní blízkosti, aby pro ně zajistili 
maximální možné bezpečí. Když 
se krokodýl chladí v osvěžující 
vodě, dytík hlídá a dává pozor 
na hladové a mlsné vetřelce, 
jako je třeba varan nilský. Pokud 
se ozve varovný ptačí křik, 
krokodýl se okamžitě vrací na 
pevninu a bez váhání zachrání 
všechna vejce, ať už plazí nebo 

ptačí. Takové kamarádství bez 
hranic mezi nejméně pravdě-
podobnými páry se vyvinulo 
ve všech možných koutech světa 
a funguje dokonale. Langur 
šedý a axis indický na Šrí Lance 
vždy varují jeden druhého před 
společným nepřítelem, kterým 
je levhart cejlonský. Spolupra-
cují, aby bylo jisté, že tato velká 
kočkovitá šelma znovu zůstane 
hladová. Pod vodní hladinou těží 
ze vzájemné společnosti klauni 
a sasanky nebo garnáti a hlaváči. 
V království zvířat je vždycky 
něco za něco. Nebo ne? 
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22. 12. 21.00 

PŘÍRODNÍ ZÁKONY MÓDY
Každý živočich, od nejmen-
ší améby až po obrovského 
plejtváka, potřebuje vhodný 
kabát. Matka příroda spoléhá 
na původní materiály a odvážné 
střihy. Navrhuje brnění odolné 
vůči nárazu, ale i přítulnou srst. 
Na první pohled se nevyhýbá 
žádnému módnímu stylu. Ale 
při bližším ohledání se ukazuje, 
že všechna zvířata podléhají 
přísným pravidlům oblékání. 
Žáby nebo mloci potřebují 

31. 12. 21.00 

POTÁPĚNÍ SE ŽRALOKY
V tomto dechberoucím filmu se 
lidé setkávají se žraloky na dotek 
ruky. Jaké si z toho můžeme 
vzít ponaučení? A co žraloci? 
Filmařský pár Emma a Andy 
Casagrandeovi se odvážili potopit 
pod hladinu oceánu s největšími 
žraloky světa. Navštěvují velkého 
bílého žraloka nechvalně proslu-
lého z krvavého filmového trháku 
Čelisti, ale i uhlazené žraloky tygří 
v jejich přirozeném prostředí ve 
vlnách Karibského moře a Pacifiku 
nebo u břehů Havaje a Galapág.

1. 1. 21.00

BLÁZNIVÝ SVĚT VEVEREK
Veverky patří k nejznáměj-
ším savcům. Všude na světě 
se s chutí přidávají k našim 
piknikům v parku, oslňují nás 
svými akrobatickými kousky 
a baví naše děti jako postavičky 
v kreslených seriálech. Veverky 
se vyskytují v podivuhodně 
různorodých typech prostředí. 
Některé umí létat, jiné plavat. 
Některé žijí v dutinách stromů, 
jiné pod zemí, další dávají 
přednost ledovým pustinám 

29. 12. 20.00 

MAGICKÝ ISLAND
Přírodovědný film Magický Is-
land zachycuje, jak si nejpozoru-
hodnější místní zvířata dokážou 
poradit s překážkami. Díky 
tomuto dokumentu odhalíte, jak 
vypadají životy zvířat v island-
ských extrémech z úplně nové, 
mnohem intimnější perspektivy, 
a budete sledovat jejich celoroč-
ní zápolení s živly. Kromě toho 

získáte jedinečný přístup na 
mnoho míst z místní bizarní kra-
jiny a uvidíte, jak postupně mění 
barvy – stejně jako se mění roční 
období. Jak se zvířatům daří 
přežít v takovém nehostinném 
terénu? Co je zapotřebí k životu 
mezi ledovci, pouštěmi a sopka-
mi? A jak se vypořádat s vodou, 
která je takřka zmrzlá, a zároveň 
vařící?

tenkou, propustnou kůži, naopak 
korýši nebo brouci spoléhají 
na tvrdý pancíř. A všechno, 
co je teplokrevné, samozřejmě 
nemůže přežít bez oblečení, 
které patřičně izoluje. Příroda 
dodržuje vlastní zákony módy, 
a tak se každé roční období nese 
ve znamení jedinečné kolekce. 
Na jaře to jsou působivě nače-
chrané límce a péřové paruky, 
které mají ohromit a svést. Ale 
během léta je důležité udržet 
se v chladu.

nebo spalujícím pouštím. Ale 
nenechte se zmýlit tím, jak jsou 
roztomilé. Sice jsou malé, ale 
veverky jsou zároveň jedním 
z nejrozšířenějších druhů na 
světě. A mají velkou rodinu. 
Tento přírodovědný film před-
stavuje nejbláznivější druhy 
veverek a ukazuje, jak dobře 
si umí poradit s extrémním 
životním prostředím i zvědavý-
mi (lidskými) sousedy. Odhalte 
okouzlující svět jednoho z „nej-
sledovanějších“ savců na Zemi.
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Vytuň si
notebook
a telefon

do exkluzivní
kolekce

Prima ZOOM

www.skinzone.cz/zoom

Ochranný
kryt

od 499 Kč Dekorativní
skin

od 199 Kč
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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 2. 2. 2022.
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Vyluštěte křížovku a tři
z vás mohou vyhrát vstupenku
v ceně 499 Kč do Dinosaurie.
Dinosauria Museum Prague,

to je unikátní muzeum,
kde se setkáte tváří v tvář
s fascinujícími pravěkými

predátory. 
Více na www.dinosauria.cz
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FRESH, Prima vychytávky či Primáček. Součástí skupiny je i prestižní titul Playboy. Agentura Solootions zastřešuje i další úspěšné aktivity. Jde například 
o zajímavé akce, které navazují na značky skupiny Prima. Díky Solootions tak můžete navštívit například největší letní rodinný festival Prima FEST, 
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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
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DAGMAR  
PECKOVÁ

AMAZONKA  
Z OPERNÍ DŽUNGLE 
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HAPPY HOUR
Aňa Geislerová 
Herečka, spisovatelka

Mnohokrát v životě sníme o tom, jaké to 
bude, až vyrosteme, dospějeme, zhub-
neme, staneme se šťastnějšími a zmou-
dříme. Je to neustále se opakující, až 
nutkavá představa, že všechno pak bude 
snazší a lepší. Až vyrostu, budu si dělat 

jen to, co chci, a budu svobodná. Aha. Až dospěju, budou 
mi věci zcela jasné a budu si se vším vědět rady. Aha. Až 
zhubnu, celý můj život se promění v jeden velký orgas- 
tický tah a má síla bude nespoutatelná! Aha. A konečně, 
až jednou zmoudřím, budu nedotknutelným chrámem 
moudrosti a klidu, bez pochybností a slabých míst. Aha.
Jenže ono to takhle jednoduše nefunguje. Život, ten po-
divný, sarkastický a nevyzpytatelný satyr, tenhle jedno-
duchý algoritmus odmítá. Bez vysvětlení. Bez nároku na 
odškodnění. A naopak nám navrhuje spoustu nečekaných, 
a ne vždy příliš vydařených point. Například se může stát, 
že když zhubnete, nestanete se šťastnější, ale opustí vás 
partner, protože mu budou chybět vaše roztomilé faldí-
ky, vaše radost z opulentních hostin a vaše teplá, měkká 
náruč. Může se stát, že když takzvaně vyrostete, nebude 
to přesně podle vašich představ. Vaše lednička se neplní 
sama, účty se neplatí bez vás. Chuchvalce prachu v rozích 
pokoje nevysublimují časem, jak jste se mylně domnívali, 
ale naopak mohutní a rostou, časem se množí a srůsta-
jí do kompaktního celku pokrývajícího celou místnost. 
Nemůžete si dělat, co chcete, protože najednou jste velcí, 
musíte chodit do práce, nemáte na nic čas, a ani peníze. 
Najednou svoboda zničehonic už nevoní aviváží od ma-
minky, ale zakyslým pachem prádla, co zůstalo v prač-
ce o den či dva déle. A ačkoli se s věkem stáváte jaksi 
vyhraněnější a prozíravější, vyhýbáte se konfliktům a před-
cházíte střetům, do značné míry kontrolujete své emoce 
a máte z toho upřímnou radost, tak přesně v tu chvíli se 
v očích svých dětí či přátel stáváte zbabělcem. Konformis-
tou, který není schopen bojovat za svobodu slova, právo 
na libovolné pohlaví, více bio banánů, méně pesticidů atd.
V jisté fázi té domnělé dospělosti nepřichází to vysněné 
a očekávané: „Jsem už dospělý a vím si se vším rady.“ Při-
chází spíš: „Kurva, jak to mám všechno zvládnout a proč 

mi nikdo nic neřekl?“ A najednou se vám v hlavě rozsvítí 
různá varovná světýlka a vyděšený mozek začne přihrávat 
ty nejhorší možné věty z vaší minulosti. Například: „Život 
není procházka růžovým sadem.“ a „Těžko na cvičišti, lehko 
na bojišti.“ Nebo všemi rodiči zbožňované: „Však ty si na mě 
jednou vzpomeneš, až budeš dospělej!“ A vy to najednou 
víte. Neřekli nám to, protože to sami nevěděli! Dospělost je 
jen optický klam! S výškou ani s vysokou školou se auto-
maticky nedostaví moudrost. Zmenšení vlastního objemu 
neubere nic z naší nespokojenosti ani nejistoty. Zkrátka vám 
jednoho dne dojde, že život není sledem šťastných a slun-
cem zalitých okamžiků, není ani koncepčně postavený na 
jednoduchosti a srozumitelnosti. Naopak, dennodenně si 
vás nárokuje proces, který jako by zkouší, zda vůbec jste 
schopni vydržet. Tempo, sílu, bolest, výzvy, smutek, ztráty. 
Život je satyr a poťouchlík, který vám ve chvíli, kdy je nejhůř, 
nabídne svou happy hour. Dá vám pocítit a ochutnat dávku 
štěstí, lásky, úspěchu nebo klidu. To jsou ty nejsilnější 
drogy, co nabízí. Kvůli nim pak máme sílu žít dál. A čekat na 
další výdejní okénko, které nás ubezpečí, že to všechno stojí 
za to. Že život je sice boj, ale i sebemenší porce dobra v náš 
prospěch převáží nad tím nedobrem. Koncept pouhého 
přežití života nefunguje. Pokud jednou jedinkrát ochutnáte 
štěstí, usilovat o něj se stane vaší koncepcí.
O moudrosti toho moc nevím, ale o životě už docela ano. 
Mám ho ráda, ale jako každý dlouhodobý vztah má svá 
úskalí. Ovšem právě proto, že už se známe dlouho, nehod-
lám nic hrotit. Chci se svým životem zestárnout a společně 
i svět opustit. A tak se pořád učím. Že plány nerozesmívají 
jen Boha, ale i chřipkové bacily. Že na co se moc tlačí, to 
se obvykle zlomí, že alkohol je lepší nemíchat, že dětem 
se může lhát pouze o Ježíškovi a pouze do určitého věku. 
Že chodit včas je opravdu vysoce ceněná schopnost, ale 
zřejmě ji určuje genetika – a to je taky povedený šprýmař! 
Že zdraví je skutečně nejpodstatnější, a to i to psychické, 
a není od věci znát rodinnou anamnézu svých partnerů. Že 
říkat „ne“ je moudré stejně tak jako říkat „ano“ a že člověk 
musí chápat kontext svých rozhodnutí. Že nemá smysl se 
nutit do věcí, které vám nepůsobí radost (neříkejte to ale 
dětem, dokud nedokončí alespoň střední). Že milovat se 
může složitě a bolestně, ale mnohem lepší je milovat jed-
noduše, bez překážek a s lehkostí. A taky se učím, že lidé 
se v základu moc nemění.
Na své cestě životem jsem zhruba v polovině, na cestě 
k moudrosti jsem každý den na začátku. Ale snažím se 
říct, že očekávat něco nevýslovně krásného a snadného 
bychom od života asi neměli. Je lepší zabývat se tím, co 
chceme, kam směřujeme a kolik jsme schopni tomu oběto-
vat. Happy hour se dostaví, pokud jsou položky v seznamu 
přání a povinností v rovnováze. 
Můj táta říkával, že život je boj. A tak s láskou bojuju každý 
den, aby v mém životě bylo co nejvíc happy hours. Nebo 
aspoň minut či vteřin. I vteřina štěstí stojí za to. ◾
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Kdo nakupuje  
v HORNBACHu, 

může ušetřit ještě i doma.

1.  Stáhni si aplikaci a přihlas se. 

 
Více informací najdeš  
na hornbach.cz/ptnc

2.  Zaeviduj si nákup do svého  
 zákaznického účtu následovně: 

• naskenuj během placení ID  
svého účtu z aplikace nebo

• pomocí funkce Scan v aplikaci,  
naskenuj EAN čárový kód  
účtenky nebo 

•  zadej čísla účtenky  
manuálně do počítače  
po přihlášení do svého  
zákaznického účtu.

Online nákupy jsou  
zaevidovány automaticky.

3.  Pokud se sníží do 30 dní po tvém 
nákupu cena výrobku, který sis  
u nás koupil, připíšeme ti rozdíl 
ceny ve formě kreditu na tvůj  
zákaznický účet.   

Jak to funguje:

Prodloužené trvale nízké ceny. Nyní dokonce i po nákupu. 

Ruku    na to

NOVĚ
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