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Foto: Antonín Kratochvíl

Jedním z překvapivých zjištění, která vyplula na 
povrch při rozhovoru s Vojtou Dykem, byl fakt, 
že je chalupář. Představit si ho ve vytahaném 
svetru a v holínkách je sice poněkud netra-
diční, ale podle všeho se tato představa kryje 
s realitou poměrně často. Když chalupaříte, 

víte stejně jako Vojtěch, že fachmani prostě nejsou. Leccos 
si musíte udělat sami, nebo se smířit s tím, že to nebude. 
Musíte se učit. Chalupaření je totiž vysoce náročné na 
proces získávání nových znalostí a dovedností. Stejně jako 
překladatelství, jak o tom píše na poslední straně v glose 
na konec překladatel Lukáš Novák. Překládá-li překladatel 
knihu o námořnících, musí se naučit vcukuletu plachtit ale-
spoň teoreticky. Na chalupě to musíte vzít z gruntu a velmi 
prakticky. Já jsem se například dva roky dívala na šerednou 
udusanou půdu kolem stodoly, kde jsem chtěla mít vydláž-
děný chodník z velkých (a těžkých) kamenů. Pořád jsem 
doufala v pomoc nějakého odborníka, dlaždiče od fochu, 
nebo když už ne odborníka, tak zedníka či alespoň přida-
vače, který si s tím nějak poradí. Asi před měsícem jsem si 
řekla – a dost! Manžel s naštípnutou pánví byl neschopen 
pohybu a já dostala nutkavý pocit přestat na něco neustále 
čekat. Nanosila jsem šutráky a dala se do dláždění. Když 
to může dokázat nějaký dlaždič, proč bych to nemohla 
zdolat já, absolventka magisterského studia? Vyvinula jsem 
svou osobitou metodu dláždění, kterou bych si asi mohla 
patentovat a jejíž důležitou součástí je cedník na nudle. Za-
kousla jsem se do dláždění jako buldok. Dnes se skví kolem 
stodoly nádherný chodníček, nad kterým se moje ego dme 
pýchou! Já jsem to dokázala! S cedníkem a vůlí! Stejně tak 
jsem se přestala bát řezání dříví motorovou pilou či stavění 
kompostové ohrady a dalších, na první pohled těžkých 
prací. Jen s těma kytkama to nějak neumím.
Fachmani nejsou, to víme my všichni chalupáři. Naštěstí 
to může vést k tomu, že se člověk zdokonalí v činnostech, 
nad kterými by si předtím ani netroufl přemýšlet. To ně-
kdy trochu vysmívané české chalupaření může rozvíjet 
ducha i tělo a posouvat naše mentální i fyzické možnosti. 
A jak k tomu poznamenává Vojta Dyk: „Urbanizace je na 
vzestupu, všichni chtějí z vesnic do měst, ta se doneko-
nečna rozrůstají. Ale já už pochopil, že nejkrásněji je stej-
ně v přírodě.“

Lenka Klicperová — šéfredaktorka

P. S. Ano, tento editorial jsem původně chtěla napsat 
o víkendu na chalupě, ale řezalo se dřevo, takže nezbyl 
čas ani energie. Ale ten pocit, když pila projede trámem, 
ze kterého se stane úhledné polínko do kamen, a vy víte, 
že jste se zase naučili něco nového!
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ONDŘEJ URBAN 
moderátor nové show Můj muž to dokáže na Primě a pořadu K.O.MICI na Prima COOL

1. 9. 21.00 – Hitler a nacisté  
 
Zaujal mě dokument Hitler a nacisté, protože dějepis byl můj oblíbený předmět, 
a zejména mě zajímají novodobé dějiny od 1. světové války po současnost. Fascinuje mě, 
že i po mnoha letech historici dokážou objevovat stále nové zajímavosti a skutečnosti. 
A myslím, že bychom se z těchto dokumentů mohli i poučit, protože jak říkal náš pan 
prezident Havel: „Národ, který nezná svou historii, je odsouzen k tomu ji opakovat.“ 

RADEK BAKALÁŘ 
iluzionista a moderátor pořadu MAGIC SHOW na Prima COOL

3. 9. 20.00 – David Attenborough: Písně přírody
 
Úplně zbožňuji dokumenty o přírodě, a když nějaký nese jméno 
Davida Attenborougha, je jasné, že si ho nenechám ujít. Písně 
přírody, kde David představuje své oblíbené nahrávky z říše zvířat, 
jsou unikátem hlavně proto, že díky těmto nahrávkám se naprosto 
změnil způsob, jakým chápeme zvířecí zpěv. Jak řekl legendární 
Charles Darwin: „Zpívat je pro zvířata žijící ve volné divoké přírodě 
nebezpečné, protože tak mohou prozradit dravcům, kde se ukrývají. 
Ale v rámci pohlavního výběru představuje zpěv obrovskou výhodu. 
Umožňuje samci nalákat samici a předat své geny další generaci.“ 

ROMANA GOŠČÍKOVÁ A KAREL JANÁK 
herečku a režiséra spojuje kromě manželství seriál Agrometal

7. 9. 20.00 – Divoká příroda Kuby
 
Naším velkým koníčkem je cestování. V poslední době ho bohužel 
poněkud zanedbáváme – nejdříve kvůli narození Prťouska, pak omezení 
způsobená covidem, a teď zase natáčení našeho seriálu, a tak můžeme 
sbírat inspiraci leda tak v televizi. Proto si nenecháme ujít dokument 
Divoká příroda Kuby. Tento největší karibský ostrov nás láká svou 
jedinečnou faunou a flórou, bílými plážemi, rumem a pro Evropana je 
zajímavý, ale i odstrašující zároveň, svým politicko-sociálním zřízením.

ZOOM IN

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

PAVEL NĚMEC
šéfdramaturg Prima ZOOM

od 3. 9. ve 22.00 — Tajuplná Británie II 

Kouzlo Britských ostrovů do mne zaseklo paroží už v útlém věku. 
Podivuhodný seriál Robin Hood s Michaelem Praedem, Boormanův 
Excalibur nebo knihy Roberta Holdstocka ve mně vězí dodnes. Stačí 
zaslechnout snové synťáky kapely Clannad a pocítím ono dávné 
nutkání vyrazit za šepotem legend v lesním podrostu, hledat olistěné 
tváře v kamenech opuštěných katedrál nebo si alespoň objednat 
Fish & Chips. Většinou se ovládnu. Co si ovšem neodpustím, je 
doporučit druhou řadu seriálu Tajuplná Británie. Premiérových deset 
epizod rozkrývá další záhady ostrovní historie, a ještě si najde čas 
na trochu toho humoru; ovšemže také britského.

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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28. ročník Czech Press Photo zahájí výstava 
ukrajinských fotografů Evgeniye Maloletky 
a Mstyslava Chernova, kteří do poslední chvíle 
dokumentovali válečné události v Mariupolu.
Chernov společně s Maloletkou fotografovali 
obléhání Mariupolu od prvního dne. Jejich 
silné obrazové svědectví, které se objevovalo 
v médiích po celém světě, se značně nelíbilo 
ruským okupantům. Ukazovalo naprostý opak 
ruské propagandy. Kvůli tomu se ocitli na 
seznamu nežádoucích osob ruské armády. 
V kritických chvílích se v převlecích za lékaře 
ukrývali v mariupolské nemocnici, odkud je 
pak evakuovali ukrajinští vojáci. Byli posledními 
novináři v obléhaném městě. 

8

DO KONCE V MARIUPOLU 

Evgeniy Maloletka a Mstyslav Chernov
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DO KONCE V MARIUPOLU 

Evgeniy Maloletka a Mstyslav Chernov
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Czech Photo v říjnu představí válečné fotografie 
ukrajinských žurnalistlů z Mariupolu. Oba 
autoři zasednou společně s dalšími odborníky 
v mezinárodní porotě 28. ročníku Czech Press 
Photo. Mezinárodní porota bude hodnotit 
přihlášené snímky ve dnech 13.–15. října v galerii 
Czech Photo Centre. „Výsledky soutěže budou 
nepochybně ovlivněny šokujícími válečnými 
událostmi. Mnoho českých i slovenských 
fotografů i v těchto chvílích dokumentuje válku 
přímo na Ukrajině. Jsem moc rád, že Evgeniy 
Maloletka a Mstyslav Chernov přijali roli porotců 
a že se nám daří připravovat výstavu jejich 
fotografií, které doslova obletěly svět a staly se 
navždy ikonickým svědectvím této války,“ říká 
manažer soutěže Dan Materna.
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OBLAST 51 NEPŘESTÁVÁ ZNEKLIDŇOVAT 
Mimozemšťané, stroj času i atomová bomba na jednom místě.

Bylo to místo, kde americká armáda testova-
la jaderné zbraně a špionážní stroje pro CIA 
během studené války. Odlehlý areál na jihu 
státu Nevada, asi 200 kilometrů od Las Ve-
gas, je ale dodnes chráněn proti sledování 

trvale, další tisícovka sem dojíždí. Oblast 
51 stojí v místě vyschlého jezera Groom, 
a když byl v 50. letech nad ním spatřen ob-
jekt, jehož let neodpovídal žádným známým 
dopravním ani vojenským strojům, konspi-
rační teoretici měli jasno: tady půjde o mi-
mozemšťany. V lokalitě podle nich zkouma-
jí příslušníky mimozemské civilizace a jejich 
vesmírné lodě, na základě kterých lidé vy-
tvářejí nové technologie. Ty budou umět 
cestovat časem, ovládnou světový řád. Ob-
last 51 prý sloužila i jako kulisa pro fingo-
vané přistání kosmonautů na Měsíci nebo 
místo pro pravidelnou komunikaci s jinými 
galaxiemi. Bývalí zaměstnanci areálu tvrdi-
li, že se podíleli na prohlídce mimozemské 
lodi, jiný získal video výslechu mimozemšťa-
na, další vystoupil s prohlášením, že z mi-
mozemského materiálu vyvíjel ničící zbraň 
pro lidstvo. Americká armáda všechny spe-
kulace odmítá a záhadologové svůj zájem 
zatím rozšířili na Oblast 52, další tajné mís-
to v Utahu. Pod zemí zde mají probíhat stej-
né vojenské a mimozemské výzkumy jako 
v Oblasti 51 – nebo minimálně slouží jako 
zástěrka, aby se o původní špionážní lokali-
tu už svět tolik nezajímal. ◾

radarů a přístupu neautorizovaných osob. 
Americká vláda tvrdila, že jde jen o letec-
kou základu, v areálu jsou hangáry i přistá-
vací plocha, zároveň zde ale není žádná vo-
jenská jednotka. Tisícovka lidí zde přebývá 

Lední medvědi patří kvůli změně klima-
tu mezi nejvíce ohrožená zvířata. Většina 
z nich je totiž závislá na mořském ledu a tání 
ledovců v důsledku oteplování má zásadní 
dopad na jejich přežití. Ostatně, obrázky na 
kost vyhublých, zubožených bílých šelem, 
které v poslední době vidíme díky dokumen-
taristům, mluví za vše. Zvířata loví tuleně, 
kteří se zdržují při okrajích mořského ledu. 
Pokud ale roztaje, nemají se lední medvědi 
jak uživit. V Grónsku například bývá mořský 
led u pobřeží už jen od února do konce květ-
na. To pro obrovské šelmy znamená přežít 
bez něj cca 250 dní. I když vydrží mnoho – 
v extrémních případech jsou schopni přežít 
bez jídla sedm měsíců. Mračna klimatické 
změny se nad nimi však nebezpečně stahují. 
Podle mnohých vědců je otázkou času, kdy 
z našeho života tyto šelmy ledových krajů 
zmizí. Existuje ale naděje, že alespoň hrstka 
z nich by přežít přece jen mohla. Odborníci 
totiž v jihovýchodním Grónsku objevili izo-
lovanou skupinu několika stovek medvědů, 
kteří se naučili využívat ledové kry odlo-
mené od pevninských ledovců, na kterých 

NADĚJE PRO MEDVĚDY 
Lední medvědi přežívají v nové krajině.

při lovu surfují. Díky jakési umělé plovoucí 
krajině, která se tvoří u pobřeží, zvládnou 
lovit prakticky celý rok. Odborníci o nich 
sbírali data třicet let a testy DNA ukázaly, 
že s medvědy pohybujícími se po severní 

části pobřeží vůbec nepřichází do styku po 
staletí. Příčina bude pravděpodobně hlavně 
v členitosti tamní krajiny a obtížnosti teré-
nu. Prioritou momentálně je tuto vzácnou 
populaci ochránit. ◾ 
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STRASTI ZÁSADNÍHO DOKUMENTU
Deklarace nezávislosti přežila útok britských vojsk, nacismus i vlhkost.

Společně s Ústavou a Listinou práv je po-
važována za jeden ze zakládajících do-
kumentů Spojených států amerických. 
Deklarace nezávislosti, kterou třináct ame-
rických kolonií odmítlo nadvládu Velké Bri-
tánie a vyhlásilo samostatnost, přitom není 
jen jedinečný historický dokument, ale 
také příběh dlouhé cesty a nynější ochra-
ny. Oficiální verze dokumentu ze 4. čer-
vence 1776 je dnes vystavena v rotundě 
Muzea národního archivu, uzavřena za ne-
průstřelným sklem pod dozorem ozbro-
jené stráže, na noc je ukryta do trezoru. 
Pro Spojené státy má dokument nedozír-
nou hodnotu – je to rukopis, který ratifiko-
val Kontinentální kongres a který vyhlašu-
je odloučení od britské koruny. Sloužil jako 
předloha pro další přetisky ve formě plaká-
tů, které byly distribuovány do odtrhnutých 
států a do Evropy, jeho text získali novináři 
i všichni politici. Veřejně se četl, často za 
odstraňování symbolů monarchie. Původní 
list po několika dnech získal reprezentativ-
nější podobu, asistent tajemníka Kongresu 
ho přepsal na pergamen a text podepsa-
lo všech 56 delegátů. Originální deklara-
ce od té chvíle ale neměla klid. V prosinci 
1776, kdy Británie vojensky útočila na nové 
státy, ji Kongres nechal odvézt z Filadelfie 

do Baltimoru a pravděpodobně cestova-
la i dál, kam zrovna prchal Kongres – do 
Pensylvánie, zpátky do Filadelfie, do New 
Jersey, New Yorku, aby v roce 1800 skon-
čila ve Washingtonu, kam se nakonec přes 
Virginii vrátila definitivně. Během 19. sto-
letí byla Deklarace nezávislosti neodborně 
vystavována pod přímým světlem ve velké 
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vlhkosti v budově Ministerstva zahraničí 
USA, během druhé světové války byla skry-
ta ve Fort Knoxu. V Národním archivu je od 
roku 1952 a restaurátoři se snaží, aby se 
tolikrát rozvinutému, mačkanému, zašpi-
něnému, natrženému a vybledlému doku-
mentu už nic nestalo. ◾

John Lennon byl nejznámější osobnos-
tí 60. a 70. let minulého století, proslulost 
získal jako geniální skladatel, člen Beatles 
i jako mírový aktivista. Jeho život náh-
le ukončily výstřely, které vypálil duševně 
nemocný Mark David Chapman. Zpráva 
zasáhla celý svět a příběh byl několikrát 
zpracován. Proslulý novinář Jack Jones smrt 
legendy ale uchopil jinak: ve své knize Kdo 
zabil Johna Lennona, podle které byl nato-
čen stejnojmenný dokument, se paralelně 
dívá na život hudební hvězdy a bezejmen-
ného vraha. Jones získal nové rozhovory se 
svědky i samotným Chapmanem, což mu 
pomohlo proniknout do jeho myšlení. Chap- 
man vyrůstal v milující rodině, ale brzy ho 
uchvátilo násilí, po éře hippies se dal na víru 
a nabyl přesvědčení, že Lennon je pokrytec, 
který žije v přepychu, ale svět trpí. Pro-
to 8. prosince 1980, když se John Lennon 
vracel do svého bytu, stál u domu a zavo-
lal: „Pane Lennone!“ Lennon se stihl sotva 

otočit, když na něj pětkrát vystřelil. Lennon 
ještě vyšel několik schodů a poté se zhroutil 
na zem. Po několika desítkách minut zemřel 
v nemocnici. Smrt Johna Lennona zname-
nala nejen odchod vynikajícího hudebníka, 
ale také konec jedné hudební éry a konec 
jedné generace. Chapman zůstal po střelbě 
na místě a do příjezdu policie si četl knihu 
Kdo chytá v žitě. Za Lennonovu vraždu byl 
odsouzen na doživotí, uvězněn je ve Státní 
věznici ve státě New York. Podal už více než 
deset žádostí o propuštění, od roku 2000 
je posílá v pravidelných dvouletých interva-
lech, ale všechny byly zamítnuty. A fanoušci 
na svoji ikonu nezapomněli, vzpomínková 
mozaika s nápisem Imagine v Central Parku, 
na dohled od Lennonova bytu, patří mezi 
nejnavštěvovanější místa New Yorku. ◾ 

KDO ZABIL JOHNA LENNONA 
Vrahovy žádosti o propuštění soud stále zamítá.
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Zajímá vás víc?  
Podívejte se na www.prima-zoom.cz
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a po zápalu plic zemřel ve svém novoji-
čínském domě. Hned následující den byly 
ostatky geniálního vojevůdce a stratéga se 

všemi poctami převezeny do Vídně, kde 
byl pochován jako jeden z největších mužů 
své doby. ◾ 

Geniální válečník, obávaný turkobijec, 
se kterým si Češi spojují píseň o tom, jak 
jel s bílou čepicí skrz vesnici. Život Ernsta 
Gideona von Laudona byl však daleko pes-
třejší. Narodil se v roce 1717 do nemajetné 
protestantské rodiny, která svého syna ode-
vzdala armádě už v patnácti letech. Mladý 
Laudon se zúčastnil války o polské dědic-
tví i rusko-turecké války, potřebné finance 
ale nepřicházely. Proto se voják v hodnosti 
nadporučíka rozhodl pro vstup do švéd-
ské a následně pruské armády, aby se mu 
konečným domovem – včetně adekvátní-
ho platu – stala roku 1744 armáda rakous-
ká. Proslul v ní nejen jako odvážný válečník, 
ale také jako úspěšný stratég, jehož bojová 
taktika přinášela spousty úspěchů: v květ-
nu 1757 Laudon významně přispěl k osvo-
bození Prahy, pomohl Olomouci zbavit se 
Prusů, jeho jednotky byly úspěšné v získá-
vání válečné kořisti. Císařovna Marie Terezie 
si Laudona oblíbila po krvavé bitvě u Ku-
nowic během sedmileté války, kdy se mu 
podařilo rychlou změnou pozic děla zvrátit 
bitvu s Pruskem. Odměnou získal hodnost 
plukovník-majitel s vlastním plukem, odkud 
byl už jen krok k hodnosti nejvyšší, polního 
maršála. Tím se stal v 71 letech, kdy rych-
le zachránil vlastní vojsko při přepadení 
Osmany. Na Laudonově straně padli dva 
vojáci, nepřítel napočítal 400 mrtvých. V tu 
dobu ale Laudon byl nemocným mužem, 
který se dlouhodobě léčil s kolikou. Půl roku 
po poslední bitvě ho zachvátila třesavka 

GÉNIUS, KTERÝ POBIL PRUSY I TURKY 
Generál Laudon legendárně zvítězil těsně před smrtí.

Ani John Rockefeller, ani Henry Ford nebo 
Andrew Carnegie. Jakkoli jejich jmění bylo 
ohromující, nejbohatší historickou posta-
vou je Mansa Musa. Jedni jeho bohatství 
vypočítali na 500 miliard dnešních dola-
rů, jiní jen říkají, že byl tak majetný, že to ni-
kdo nedokáže spočítat. Mansa Musa ovlá-
dal ve 14. století severozápadní pobřeží od 
Afriky na území dnešní Mauretánie k Čadu 
po Nigérii, ale také 1 % veškerého bohat-
ství na zemi. Jeho vliv sahal přes celý kon-
tinent – přes Evropu na Dálný východ, od-
kud najímal nejlepší učence a stavitele, aby 
v jeho říši předvedli svá mistrovství. Díky 
tomu byly postaveny stovky měst s univer-
zitami, knihovnami i modlitebnami, z města 
Timbuktu vybudoval nejdůležitější obchod-
ní centrum. Prosperitu během života mu 
zajišťovala těžba zlata, soli, vývoz slonovi-
ny a nesmrtelnost mu zajistila jeho výprava 

do Mekky. Doprovázelo ho 60 000 poutní-
ků, vojáků a otroků, kdy každý z nich nesl 
zlaté pruty, velbloudi byli naloženi zlatým 
prachem. O jeho výpravě se říkalo, že svo-
jí krásou a leskem zahanbila africké slunce. 
Cesta, která podle některých trvala celý rok, 
byla výbornou propagací Mali a muslimské 
velkorysosti – Mansa Musa zlato rozdával 
tak důkladně, že na dalších dvanáct let na-
rušil celou ekonomiku Afriky, protože jeho 
hodnota klesla. Král králů, jak si nechal říkat, 
se díky tomu stal legendou. A jen pro srov-
nání: v současnosti nejbohatší člověk, pod-
nikatel Elon Musk, má podle odhadů jmě-
ní 250 miliard, tj. polovinu z toho, co měl 
ke své spotřebě Mansa Musa. ◾ 

NEJBOHATŠÍ ČLOVĚK VŠECH DOB 
Mansa Musa se nechal titulovat Králem králů.
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O VYTAHANÝCH 
SVETRECH, TICHU 
A ŠPINAVÉ PRÁCI 

VOJTĚCH 
DYK

Patří mezi nejobsazovanější české herce a většina žen by asi 
souhlasila, že je také jedním z nejpřitažlivějších mužů naší divadelní 

i hudební scény. Do kin právě míří jeho poslední film Il Boemo, 
v němž ztvárnil postavu nejslavnějšího českého skladatele barokní 
doby, Josefa Myslivečka. Má rád chalupaření a ticho. Na své ženě 

Táně obdivuje kromě jiného její moudrost a ženskost. Vojtěch Dyk je 
muž mnoha talentů, a kromě hudby a filmu jsme se bavili například 

i o krizi demokracie a liberalismu, Bohu či Václavu Havlovi.

Text: Lenka Klicperová — Foto: Jan Tůma

ROZHOVOR
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Než jsem zapnula diktafon, povídali jsme si o škole. 
Zavzpomínáte, jaké to bylo na základce?
Dobrý! Vždy jsem byl někde na pomezí mezi klučičí a hol-
čičí partou. Rád jsem se předváděl. Měl jsem takový ten 
svatý ksicht, a díky tomu neměl žádný průšvihy. Jinak naše 
třída dělala pořád nějaký, a to mě bavilo. Stříhali jsme třeba 
drátky od rozhlasu nebo jsme namočili tenisák do barvy 
a házeli ho po stěnách. Byli jsme dobrá parta a rád na to 
vzpomínám.

A ten svatý obličej Vám zůstal… Dokonce Vás bulvár 
tituluje jako nejhezčího českého muže.
Jo, to se zeptejte bulváru. Podle mě je hezký třeba Barťák 
(Jiří Bartoška).

Jak zvládáte zástupy fanynek?
Prosím Vás, to je spíš asi obraz nějaký herecký hvězdy  
hollywoodskejch filmů, že mu před barákem stojí davy fa-
nynek. U nás před barákem stojí pár lidí čekajících na tram-
vaj a paní Vietnamka odvedle z krámu. Není jich zase tolik, 
těch fanynek, nebo já to alespoň nepozoruju a nechodím 
tomu nějak výrazně naproti. A navíc je to spíš otázka na 
moji ženu. Na koncertě je samozřejmě skvělý, že nějaký 
ženy přijdou, ale tam je skvělý, i když přijdou chlapi. Zvlášť 
v dnešní době, kdy se všichni perou o diváky. Každopádně 
je to hezký, ale na druhou stranu zjistíte, že ten rokenrol se 
dá žít jen pár let. Celkem rychle jsem měl navíc jiné priori-
ty, protože jsem se seznámil s Táňou – a najednou měl dvě 
děti. Bez práce. A pak, že bez práce nejsou koláče! (smích) 
Mezi neznámými lidmi jsem vlastně stydlivý.

Když přijedete do Ameriky, kde Vás na ulici nepoznávají, 
je to úleva?
To je úleva kdekoliv. Teď jsme hráli s kapelou před Stin-
gem. Mám ho jako modlu a chtěl jsem si s ním udělat 
fotku. Poprvé jsem tak někoho požádal o fotku. Vím, jaké to 
je, když se někdo nerad fotí, jako třeba já. A to nejsem Brad 
Pitt nebo Angelina Jolie, který poznávají všude na světě. 
Jak se rozjely chytrý telefony, rozjelo to i devalvaci osob-
nosti. Místo toho, abychom si užili dotyčnou osobu v ten 
daný okamžik, honíme fotky. Vůbec internet osobnosti de-
valvoval. Teď už podle mě internet víc škodí, než prospívá.

Nedávno jste natáčel desku v USA, jaké to tam bylo? Jak 
vnímáte Ameriku? Jak se kulturně liší od střední Evropy?

Letí to, už jsou to tři roky. Mám v krvi hodně afroamerickou 
hudbu, miluju tam jít do klubů a poslouchat jejich kořeny. 
Češi většinou tleskají na první dobu, já tleskám spíš na 
druhou. Co se týče americké společnosti, já ji nevnímám 
úplně kladně. Podle mě se rozpadá a přichází krize libe-
ralismu. Říkám tomu totalitní demokracie. Když chcete 
demokracii praktikovat, musíte mít v sobě morální kodex, 
jakési desatero. Jsem silně věřící, ale přitom ne praktikující 
křesťan. Věřím v nějaké vyšší entity nad námi. Neuznávám 
ale moc církve a nelíbí se mi, když je víra institucionalizo-
vaná. Krize, o které mluvím, je už hluboká a je všude, nejen 
v Americe. Nemám rád ta hnutí jako třeba Me Too nebo 
Black Lives Matter. Přijde mi to, jako že opouštíme cestu 
duševní obrody.

Jak se to projevuje v běžném životě?
V běžném životě už se to projevuje i u nás. Například tím, 
že se o tom zkrátka všichni chtějí bavit. Třebas cikáni. Pro 
mě jsou to prostě odjakživa cikáni, proč jim musím teď ří-
kat Romové? Chápu název gipsy nebo cikán jako poctu, já 
jim tím vyjadřuju úctu. Ano, samozřejmě je to tím, že jsem 
s mnoha hrál a vnímám to hodně skrze hudbu. Protože 
zrovna v tomhle odvětví jim my gadžové často nesaháme 
ani po kotníky. Bohužel my jsme se hyperkorektní společ-
ností zavedli do slepé uličky. Oslabuje to ale osobitost, 
osobnost, možná to osobnost zcela devalvuje. Ale stejně 
každý bude muset začít sám u sebe a zamyslet se sám nad 
sebou. To je základ demokracie, aby každý byl zodpověd-
ný za sebe a dělal něco navíc. Jsem proti tomu, abychom 
se pořád kastovali, a vytvářeli tím jen napětí. Navíc je to 
stejně o tom, co si člověk myslí a jak to cítí, než jak něko-
ho nazve.

To neustálé škatulkování, kastování se rozmohlo zejména 
na sociálních sítích. Sledujete je, používáte je?
Naštěstí na nich nejsem. Mám pracovní profily, kam jednou 
za rok přispěji. Je to ale velká past, žrout času. Jsem rád 
v přírodě, tam je pro mě Bůh a víra. Když dokážete naslou-
chat, odpovědi přijdou, z přírody nebo z vás samotného. 
Na sociálních sítích je toho tolik, ale nic už nemá hloubku, 
alespoň pro mě. Snažím se čím dál víc se tomu nepoddá-
vat a možná jsem až nespravedlivý. Jsem generace, která 
zažila rozkvět Facebooku, Instagramu, TikToku. Většinou je 
to cílené na mladší generace a platí, že jakmile se tam ob-
jeví vaši rodiče, utíkáte odtud pryč. Přijde mi to úsměvný 

18

JSEM PROTI TOMU, ABYCHOM SE POŘÁD 
KASTOVALI, A VYTVÁŘELI TÍM JEN NAPĚTÍ. NAVÍC 
JE TO STEJNĚ O TOM, CO SI ČLOVĚK MYSLÍ A JAK 

TO CÍTÍ, NEŽ JAK NĚKOHO NAZVE.
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ukazovat na sítích, kde jsem všude byl. Fotím si pro sebe 
nebo si ukládám obrazy do své paměti. Ano, udělal jsem si 
fotku se Stingem, ale přestěhovat svůj život na Facebook 
nebo Instagram? To fakt ne.

Možná je to takový boom narcismu v nás a sociální sítě 
tomu dávají obrovský prostor ventilovat tento narcismus.
To si také říkám, co je vlastně ta pohnutka. Ale možná jsem 
tady blbej já a je to úplně normální dělat takovou sebepre-
zentaci. Mám pocit, že se tím devalvují i talenty. Začalo 
to v rádiu. Pokud tam někoho slyšíte desetkrát za den, 
vyprodá díky tomu koncert, i když třeba zpívá blbě. Přitom 
fanoušci za ním jdou, protože ho slyší pořád dokola z rádia, 
ne proto, že je to hudebně dobré. Já nevím…

A co je pro Vás dobré hudebně?
Ty kráso, mraky lidí. Mám rád takovou tu sortu lidí, kteří 
se moc hodnotově nemění. V Česku je to parta kolem 
pánů Holýho, Rupperta, Bárty, Křížka, z žen pak Tereza 
Černochová, Katarzia, Farna, ale říkám spíš typy lidí, než 
že bych chtěl všechny vyjmenovávat. To by nešlo. Je jich 
veskrze dost, ale většinou ne úplně trendy či mainstreamo-
vé kapely. Ale myslím, že se jim dá všem vetknout, že ve 
své tvorbě sají z hloubky, a hudba a témata, o kterých hrají, 
tudíž nejsou plochá. Střádají si a jednou za čas vystříknou 
erupci hudebního nářezu. 

A co jsou pro Vás ta ústřední témata, která by měl umělec 
reflektovat?
Naposledy ze mě vytrysklo ticho. Najednou ze mě u nás na 
chalupě vytryskl Šumavský otčenáš. Je to vlastně sedmi-
minutová meditace, ale podle reakcí lidí tohle téma není 
jen ve mně. Vyvolalo to velkou odezvu. Málokdy umíme být 
v tichu, a přitom souznít. Ticho je v dnešní době vzácné. 
Lidi jsou zvyklí všechno hned vyventilovat na sociální síť 
a pak o tom donekonečna žvanit. Místo toho, aby se na 
chvíli zastavili. A to prosím mluvím i o sobě.

Zmínil jste chalupu – cítíte se jako chalupář?
Já jsem chalupář!

Dokázal byste žít na chalupě, na venkově?
Určitě ano, ale zatím je priorita, aby děti mohly chodit do 
školy bez dojíždění. Pro mě je to ale únik, a zároveň domov. 
Mám rád extrémy. Miluju Prahu, je to moje rodné město, 
mám tam svoje zákoutí. Ale miluju vytahaný svetry, ticho, 
špinavou práci rukama, vodu, rybaření… Ve městech je nás 
strašně moc, nás i turistů, a pohlcuje to energii těch měst.

Teď jste dokončil film Il Boemo o Josefu Myslivečkovi, 
který bude mít premiéru 20. října a kde jste vytvořil hlavní 
postavu českého hudebního skladatele 18. století. Točilo 
se dlouho, jaké to bylo?
Točili jsme například i v prázdných Benátkách v době 
covidu, a to byl pro mě až duchovní zážitek. Pamatuju si 
ještě jako dítě jinou Prahu, třeba Letnou, když byla ještě 
jako maloměsto, a ne hipsterský doupě. V Benátkách, kde 
jsem byl podruhé, jsem zažil to, že si člověk uvědomí, do 
jaké míry může energie lidská zahalit energii města. My byli 
v Benátkách skoro sami. Najednou to vše vyplulo, ty stavby, 
ta energie budov. Urbanizace je na vzestupu, všichni chtějí 
z vesnic do měst, ta se donekonečna rozrůstají. Ale já už 
pochopil, že nejkrásněji je stejně v přírodě.

Film Il Boemo se připravoval velmi dlouho, natáčení také 
trvalo několik let, kdy jste do tohoto projektu vstoupil Vy?
Tak před dvěma, možná třemi lety? Asi dva týdny před 
zahájením natáčení byl odejit ruský herec, který měl hrát 
Myslivečka – a zavolali mně. Natáčení bylo dlouhé, dlouho 
dopředu byly nasmlouvané hvězdy barokní operní hudby.

To muselo být úchvatné…
Když si můžete zadirigovat jednoho z nejlepších světových 
kontratenoristů, Phillippe Jarousskyho, tak je to prostě dobrý, 
zpívá tam spousta dalších velkých hvězd, hraje soubor 
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IL BOEMO STÁL 120 MILIONŮ, COŽ JE NA ČESKÉ 
POMĚRY VELKOFILM, ALE V POROVNÁNÍ S AMADEEM 

JE TO NIC. TOHLE JE SPÍŠ NÁHLED DO DUŠE 
ČLOVĚKA, DO HUDEBNÍ DUŠE, JE TO NÁDHERNĚ 
NATOČENÉ, NASVÍCENÉ, MYSLÍM, ŽE I ZAHRANÉ.

Collegium 1704. Zážitek, těším se na to. Dnes jsem se dozvě-
děl, že nás vzali na festival v San Sebastiánu ve Španělsku, 
což je jeden z těch opravdu prestižních, áčkových festivalů.

Takže film bude bombastický?
No jistěže. Obávám se, že to lidé budou srovnávat s Ama-
deem Miloše Formana, což prostě nejde. Il Boemo stál 
120 milionů, což je na české poměry velkofilm, ale v po-
rovnání s Amadeem je to nic. Tohle je spíš náhled do duše 
člověka, do hudební duše, je to nádherně natočené, nasví-
cené, myslím, že i zahrané. U filmu se musíte v jedné chvíli 
rozhodnout, jestli udělat velkou show, nebo jít směrem 
krásného hlubokého lidského příběhu, nebo v tomto pří-
padě hudby. A pro to se rozhodl režisér Petr Václav. Každý 
záběr je jako nádherný barokní obraz, který si můžete oka-
mžitě vylepit v pokoji, což já asi udělám.

A jaké to bylo vidět se jako Mysliveček, který už má tvář 
rozežranou nemocí? Vidět se odporný?
Dobrý to bylo! Ale je to náročné na čas, trávíte třeba tři ho-
diny v maskérně. Pracoval jsem s Andreou McDonald, což 
je absolutní špička u nás. Během té doby si povídáte nebo 
jen tak mlčíte či posloucháte hudbu.

Vy sám se cítíte víc jako hudebník nebo herec?
Cítím se jako člověk, v němž jsou obsaženy jednotlivé slož-
ky, někdy převažují herecké, někdy hudební, teď na podzim 
budou převažovat ty hudební.

Narážíte na to, že plánujete šňůru koncertů?
Bude šňůra s kapelou, kterou jsem vytvořil v Americe, 
D.Y.K, s Ondrou Pivcem, a potom na jaře vyjedeme asi zase 
s B-Side Bandem.

Nebojíte se, že přijde další vlna covidu, která 
koncertování zhatí?
Já už ani na to nemám čas se bát! To už je taková smrt pro 
kulturu... Školství a kultura, které jsou přitom národotvor-
né, jsou vždycky na samém chvostu rozpočtového řetězce. 
Já se věru zatím nemám špatně, nechci si stěžovat, ale 
obecně se na kulturu dává strašně málo. A jak říkala paní 
Mládková – aby národ přežil, musí přežít kultura. My spíš 
dáváme na IT technologie, než abychom podpořili to, aby 
se lidi nebáli chodit na koncerty nebo aby dali děti studo-
vat. Nebo aby dali děti na učňáky, ty skoro vymizely. Teď 
jsou fachaři nedostatkové zboží.

Tak nedostatkové, že se musíte i sám naučit řemeslo 
na chalupě? Jste zručný?
Když se něco naučím, tak to umím. Ale jo. Ale mám re-
spekt ke strojům. Řežu motorovou pilou, ale mám k tomu 
respekt. Mám na chalupě spoustu kamarádů, kteří mě učí. 
A nejsem línej.

Co Vám vysloveně nejde?
Nevím, nechci, aby to vypadalo, že všechno umím. Ale 
třeba co se týče sportů, tak jsem jich dost odkoukal, vlast-
ně mi jich jde docela dost. Samozřejmě ne na vrcholové 
úrovni, všechny si nějak zahraju, u herectví taky proplou-
vám, v hudbě taky… Já nad tím popřemýšlím a na konci 
rozhovoru Vám to řeknu... Nebo teď mě napadlo – třeba 
neumím plést!

To se od Vás asi neočekává, že byste to uměl…
Ale mohl bych to umět. Třeba na dlouhé covidové večery 
by se to hodilo. Kdybych chtěl, naučím se to.

A není to spíš o vůli?
Vůle je jedna věc – a pak je nutná otevřenost, aby si člověk 
neuzavřel cestu. Teď jsem se stavil na základní škole a paní 
učitelky mi daly složku mých starých výkresů. Já jsem tak 
do třetí třídy nádherně kreslil. Ale pak jsem si to nějak 
uzavřel a teď nakreslím panáčka jako kroužek s čárkama 
místo nožiček. Ale tehdy jsem uměl proporčně vyváženou 
postavu, abstraktní věci, asi mě to bavilo. Jenže pak se to 
uzavřelo.

Protože jste si tu cestu nevybral. A všechno se stihnout 
nedá. Není něco, co už nestihnete, a mrzí Vás to?
Vůbec nevím, jestli se dá říct, že něco nestihnu! Všechno 
se dá stihnout! Ovšem v jaké kvalitě, že?

Některé věci už jsou, řekněme, náročnější od jistého 
věku. Nevím – třeba stát se baletním mistrem…
To už dávno jsem. (smích) Je to zvláštní, ale teď jsem ob-
jevil papírek s přáními. Máme na chalupě takové kouzelné 
místo, kam chodíme meditovat, rozjímat si a přát si. Já si ty 
přání napsal, bylo jich sedmnáct. Třebas vybudovat rybník. 
Nebo si v klidu promluvit s rodiči. Některá celkem odvážná 
a náročná přání. Až na dvě se mi je podařilo všechny vy-
plnit – za tři, čtyři roky. Když za tím člověk jde, s pokorou, 
láskou a energií, a na druhou stranu to ani neláme přes 
koleno, ono to často opravdu jde.
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Kdybyste měl ten seznam udělat dnes,  
co by na něm bylo?
Zůstaly by tam pořád různé jazyky. Ty mě vždycky bavily, 
ale abyste se je pořádně naučila, musíte do té země odces-
tovat. A to se mi nikdy nepodařilo. Protože jsem si priority 
potom už přehodil na děti, a už to nešlo odcestovat, tedy 
na delší dobu. My jinak cestujeme pořád. 

Ale Vy mluvíte kromě angličtiny i francouzsky, ne?
Anglicky se domluvím nejlíp, francouzsky, a teď už i italsky, 
celkem dobře rozumím, ale nemluvím těmi jazyky, neprak-
tikuju to, takže je to naprd.

Jak se Vám učil scénář na Myslivečka v italštině? 
Pomohl hudební sluch?
Asi ano. Když jsem na tom filmu začal pracovat, chtěl jsem 
se rovnou naučit italsky. Pak jsem pochopil, že na naučení 
jedné scény tak, abych všemu rozuměl, bych potřeboval 
týden. Jednoduše jsem si spočítal, kolik zbývá času do za-
čátku natáčení, a došel jsem k tomu, že to nestihnu. Umím 
zpaměti scénář, ale italsky ne.

Poslední desku jste si radši sponzoroval sám,  
než abyste sháněl sponzory. Jaký jste hospodář?
Blbej. Když peníze mám, tak je rád dám. Mě baví lidi 
v hospodě zvát… A co se týče mého producentství, musím 
k sobě mít parťáka, který zase ne tak úplně rád dává. Sna-
žím se vydělat tolik, abych na to nemusel myslet. Nemůžu 
říct, že obecně žijeme v bídě, žijeme v hojnosti. Ale podle 
mě – čím víc máte peněz, tím víc chcete, než se dostane-
te do fáze, kdy zjistíte, že jich potřebujete méně a méně. 
Vůbec, že k životu potřebujete méně věcí.

Kéž by k tomuhle došlo víc lidí na světě. 
Ale k tomu postupně dojdeme, i kvůli válce v Evropě 
a současné krizi. Kvůli našemu smýšlení, které tu už dlouho 
praktikujeme, se rozpadá střední třída. Třeba v Mexiku už 
k tomu došlo před padesáti lety. Střední třída se rozpadla 
na velkou část chudiny a pak extrémně bohaté lidi, kterých 
je menšina. Přitom střední třída je pro ekonomiku strašně 
důležitá. Je to pro mě víc než energetická a finanční krize 
spíš globální krize lidství. To si musíme uvědomit a začít si 
pokládat opravdu nepříjemné otázky. Opravdu potřebu-
jeme šest aut, nebo radši pojedeme vlakem nebo tram-
vají? Nestačí nám jedno auto? Když stojíte někde v zácpě 
a v každém autě sedí jeden člověk, je jasné, že dojde 
ke krizi. Možná by se mnou někdo v Ostravě, v Horním 
Havířově nebo zedník na Šumavě nesouhlasil, ale žijeme 
v ohromném nadbytku. Naopak musíme žít v lehkém úbyt-
ku, abychom si věcí vážili, a zároveň si uvědomili, že ma-
jetek není všechno. To říkám proto, že se to samozřejmě 
týká i mě.

Může mít současná krize tedy i očišťující efekt? 
Doufám v to. Četl jsem nádhernou knihu od Miroslava Bár-
ty Sedm zákonů. Je o tom, že krize tu vždycky byly, desítky 
tisíc let, opakují se v cyklech. Popisuje doprovodné jevy, 
které sedí i na tuto dobu. Například, že lidé si neuvědomu-
jí, že koupit si majetek je především zodpovědnost. Když 
si něco pořídím, musím se o to umět postarat a nejlépe 
tak, aby to přinášelo profit celé společnosti. Co to je koupit 
si pozemek? Nejde si ho koupit. Je to vlastně pronájem, to 
není vaše, to je Boha, přírody, planety… Když se pak objeví 
nějaký duchovní vůdce, mnohdy říká i nesympatické věci 
a my jdeme spíš za tím, kdo ty věci podává sympatičtěji, 
ale co se týče morálních hodnot, nemá to vůbec tak v po-
řádku jako ten první. 
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Vojta Dyk jako barokní skladatel Josef Mysliveček ve filmu Il Boemo
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OČIMA LENKY KLICPEROVÉ 
Rozhovor jsme měli naplánovaný 
poměrně dlouho dopředu, a tak se 
stalo, že jsem před několika svými 
kamarádkami zmínila, že proběhne. 
Všechny do jedné zjihly a pravily 
něco v tom smyslu, že mě nenávidí, 
a ať je koukám vzít s sebou. Tak 
jsem si na vlastní kůži ověřila, že 
Vojta Dyk je opravdu idol pro velmi 
široké spektrum žen. I vypravila 
jsem se tedy na rozhovor provázena 
velkou zvědavostí, jak že to tedy 
bude doopravdy. A co se nestalo – 
přišel idol! Krásný, mužný, milý, 
přívětivý, a k tomu ještě přemýšlivý 
a nepovrchní. A i když je mi jasné, 
že i on má někde nějakou slabost či 
nedokonalost, připomínám jeho vlastní 
slova: Nechme si své legendy a idoly, 
bez nich by byl život šedý a nudný!

Kdo je pro Vás duchovní autorita?
Stoprocentně to byl Václav Havel. Ano, jeho texty jsou 
mnohdy do sebe hledící, sebe opěvující, stejně jako sebe 
ironizující. A tím pádem obrovsky lidský. Ale jakmile na 
něj někdo začne házet špínu, že nezakázal komunismus, 
a tuhle a támhleto, tak říkám: Ne! Nechme si svoje ideály, 
legendy, mýty, protože ty tvoří to deko, které při zúčtování 
převáží na misce vah k pozitivnu, a ne k negativnu. Havel 
byl, podle mě, na dlouhou dobu poslední státník, který víc 
než ekonomickou prosperitu dával do popředí prosperitu 
morální. V umělecké branži je duchovních autorit spousta. 
Ale už zase nechtějí být těmi politiky ani státníky.

Jak změnily váš život děti?
Změnily ho ve všem. Hlavně v organizaci času, v manage-
mentu. Považuju například matky za nejlepší manažery. 
Já jsem ale také v něčem vlastně dost dětský. Mě dítě baví 
jako fáze člověka, která je nejryzejší, dokud mu nezačneme 
v těch čtyřech pěti letech říkat, co a jak. Je to nejkrásnější 
fáze člověka. Pro mě je to něco jako filozofie, podobat se 
dítěti. Ať už je to v té ryzosti, té naivitě, když něco dítě vidí 
poprvé. Děti zahýbaly dost mým životem. Rozmyslíte si 
dvakrát, jestli budete v angažmá a budete hrát pět večerů 
v týdnu, když víte, že můžete být doma s dětma. Nebo 
jestli si dáte večer deset panáků, nebo jen dvě piva. Čím 
je tělo starší, což už dost poznávám, jsou kocoviny horší.

Co nejvíc obdivujete na své ženě?
Myslím, že je moudrá, prachsprostě moudrá žena. Je lidsky 
dokonale nedokonalá a naopak, je to v ní krásně vyvážené, 
je svůdně a mateřsky ženská, a zároveň i mužská, tím, že 
umí zacílit na různé překážky v životě. Je ohnivá a uvnitř 
křehká jako foukané sklo v žáru. Je protipólovitá, nádher-
ná až za humny. Někdy je to ku lásce a někdy k nenávisti. 
A proto ji obdivuju! 

Co myslíte, že na Vás nejvíc oceňuje ona?
Prachy? (smích) Ne, nevím, opravdu. To, co se jí třeba 
líbí a co máme společného i s mým synem, to je to moje 
„cestování v oblacích“. Na druhou stranu musíte mít i ze-
mitost, což je pro nás žena, která obhospodařuje rodinný 
krb. A obhospodařuje ho tak dobře, že chlap se k tomu 
krbu rád vrátí. Dnes se to často mění. Chlapi začali i kvůli 
nejrůznějším kuchařským soutěžím jakoby opečovávat ten 
krb. Pak jim člověk řekne: zatluč hřebík, a oni půl hodiny 
hledají, protože neví, jak vypadá kladivo. Extrém, hyper-
bola, ale je to fakt tak. Mám pocit, že chlapi přestávají být 
chlapama a ženský ženskýma. Je dobré, aby oboje bylo 
v harmonii. Ve východních učeních to je dávno popsáno. 
Ale teď se to tak divně pomotává.

Naše společnost je asi v lecčem nemocná.
Nemocná i tou hyperkorektností a tématy, která jsou 
nastolena. Myslím si, že Bůh třeba nestvořil 68 nebo kolik 
pohlaví. Na druhou stranu je dobře možné, že kolem nás 
ve vesmíru žijí jiné civilizace, které pohlaví mají mnohem 
víc. I indiáni jich rozeznávají víc – muže, ženu, muže-mu-
že, ženu-ženu a muže-ženu. Muž-muž je alfa samec, velmi 
maskulinní muž, typický lovec, muž je takový ten trubec, 
žena-žena je alfa samice a pak něco mezi. Já to nerozlišu-
ju, jestli je někdo homosexuál nebo něco jiného, je mi to 
úplně jedno. Ať si každý svou identitu strčí někam, mně je 
to jedno – hlavně když se ke mně dobře chová a já k němu. 
Mně vlastně začíná mnohem víc štvát, že se to rozlišuje. Ať 
se tu už sakra přestanou rozkastovávat lidi! Ojedinělost má 
být na základě talentu a neobyčejnosti osobnosti, a ne na 
základě rasy nebo sexuální orientace. Nebo to jinak půjde 
všechno do kopru… ◾
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7 PÁDŮ  
HONZY DĚDKA

CO NA SEBE PROZRADILI SLAVNÍ V POŘADU 
MODERÁTORA HONZY DĚDKA NA PRIMĚ?

Talkshow 7 pádů Honzy Dědka, která stojí na dokonalé přípravě, 
vzájemném respektu, důvěře, informativní hodnotě a chytré zábavě, 

přináší jedinečné rozhovory novináře Honzy Dědka s osobnostmi, 
které máte rádi. Není jako všechny ostatní. Talkshow 7 pádů Honzy 
Dědka dává divákovi víc. Čtyři hosté, čtyři inspirace, čtyři důvěrné 

rozhovory a čtyři pohodová setkání, při kterých se o svých oblíbených 
osobnostech skutečně něco dozvíte. Každé úterý večer na Primě!
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AŇA GEISLEROVÁ
Prozradila, jak to vidí s vlastní kandidaturou na 
prezidentku, a promluvila o své výchově.

Je jednou z našich nejuznávanějších současných hereckých 
osobností. K tomu bezpochyby přispěla i její výchova. K ní 
však měla herečka v dětství a dospívání výhrady. „Chtěla 
jsem, abych měla stejné svačiny jako moje spolužačky, 
abychom bydleli v paneláku, aby moji rodiče nebyli malířka 
a japanolog, ale abychom byli normální. Děti měly nějaký 
řád, ale my ne, my jsme byly jako Pipi Dlouhá punčocha, 
měly jsme svobodu, nikdo nás neomezoval – a já jsem to 
brala jako újmu. Bylo to takové první seznámení s tím, že 
svoboda je daleko složitější věc než mantinely,“ vzpomíná 
na dospívání se sestrami Lelou a Ester. Svobodnou výchov-
nou metodu aplikuje Aňa i na svých dětech. „Když teď ke 
mně přijde moje dcera a lehce provokativně mi řekne, že 
si udělá piercing, a čeká, že jí to zjednoduším tím, že jí to 
zakážu, tak já jí to nezakážu. Já jí to udělám těžší. Řeknu jí: 
Klidně, propíchni si nos, jak chceš, bude tě to bolet, bude 
ti to hnisat, nebude to hezký, pak ti to přijde trapný, ale 
prosím, já ti to nezakážu,“ prozradila svůj recept na výcho-
vu Geislerová. S Honzou Dědkem probrali také její možnou 
kandidaturu na prezidentku, na což po natočení filmu Prezi-
dentka musí neustále reagovat. „Je legrační, že když hraješ 
lékařku, ptají se tě na nemoci. Když historickou postavu, 
chtějí, abyste chápali všechno z historie a kontext. A když 
hraju prezidentku, ptají se, jestli budu kandidovat, případně 
jak bych řešila tu a tu politickou situaci a kam poslala pení-
ze z rozpočtu. Já nevím, jsem jenom herečka a nehodlám 
kandidovat, i když vím, že by mě někteří lidé volili. A je fakt, 
že na nějaké kandidáty bych si troufla,“ uzavřela Geislerová.

LUCIE VÝBORNÁ
Popsala, jak si z Antarktidy vezla vlastní exkrementy.  

„Je to tak, že co si na Antarktidu přivezete, musíte si také 
odvézt. Odpadky si dáte do pytle a vezete si je s sebou 
zpátky. Stejně tak exkrementy. Tam nejsou bakterie, které 
by to rozložily, to by tam zůstalo. Co tam necháte, to tam 
fakt leží. Na nejvyšší horu Antarktidy jsem lezla s kama-
rádem Hynkem a s horským vůdcem. Když jsme ji slezli, 
chtěli jsme si všechny věci rozdělit zpátky na sáňky. A říkali 
jsme si: Kdo ponese ty hovna. A kamarád Hynek pronesl 
filozofickou větu: Každý si veze svoje hovna. Myslím si, že 
na tom něco je. Dovezli jsme to Američanům zpátky na 
základnu. Oni to napěchovali do nádob a odvezli to do Jižní 
Ameriky. Co se s tím děje v Jižní Americe, to už nevím,“ po-
bavila Honzu Dědka moderátorka Lucie Výborná, pověstná 
svojí vášní pro horolezectví. Za sebou má výšlap na více 
než šedesát čtyřtisícovek. V Rozhlase, kde si na své adre-
nalinové výlety bere dovolenou, jsou ale už připraveni i na 
variantu, že se nevrátí. „Když jsem jela na K2, odcházela 
jsem z redakce s batohem plným vysílacích potřeb. Vyběhl 
za mnou editor, jestli mám připravený nekrolog na Jaroše. 
Říkala jsem, že samozřejmě nemám. On se na mě podíval 
a říkal: Vidíš, a my už tvůj připravený máme. Vrátila jsem se 
zpátky k počítači, zalogovala jsem se, zadala jsem Výbor-
ná – nekrolog. A byl tam. Ale nenašla jsem odvahu si to 
pustit. Mělo to dvě minuty třicet,“ prozradila Lucie Výborná, 
která ze svých zážitků z vrcholů napsala knihu. Na jejím 
přebalu pózuje v netradičních šatech. „Šaty na přebalu 
knihy jsou z outdoorového materiálu. Chtěla jsem je vydra-
žit, vzala jsem si je na Českého lva, aby se dobře dražily. 
Ale napsali o nich: Spacák, po kterém steče každá ostuda. 
Dražba ještě neproběhla. Vezmu je asi ještě na karlovarský 
festival nebo něco takového, protože ty šaty prostě budu 
dražit pro dobrou věc,“ říká Výborná.
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LOU FANÁNEK HAGEN
Vysvětlil, proč nedokáže abstinovat.

„Z původní sestavy Tří sester zbyli už jen dva hrající 
a jeden trvale nehrající člen. Žijící jsme tři. Máme velkou 
úmrtnost. Máme už asi pět nebo šest předčasně a větši-
nou tragicky odešlých členů. To nemá ani Olympic, a to 
hrajou o dvacet let dýl,“ uvažuje Fanánek s tím, že kapelu 
už chtěl nejednou opustit. „Občas jsem to chtěl zabalit, 
občas byly v kapele pnutí, pak úmrtí bubeníka Hadra 
v 96. roce,“ vzpomíná na těžké období kapely Fanánek. 
Největší pnutí v kapele přinesla Fanánkova sólová deska, 
kdy mu kapela vzkázala: „Nebejt Sester, jsi hovno a honíš 
dělníky po stavbě.“ „To je pravda. Napsali mi to dokon-
ce doporučeným dopisem. Tak asi jsem jim měl říct, že 
vydávám desku. Ale nechtěl jsem mít konflikty. To jsem 
se naučil doma. Než abych měl konflikt s matkou, do po-
slední chvíle jsem všechno zatloukal. Ale postupně jsem 
se učil, že se dá s lidma komunikovat. Myslím, že jsem 
udělal velký pokrok,“ uznává Fanánek, s nímž to v kapele 
neměli jednoduché. „Jsou koncerty, které si nepamatuju. 
Nevím, co je horší, jestli suchý Fanánek, nebo hrozná 
švanda, která končí ve dvou třetinách, protože pěvec 
se zhroutí na zem. Hele, když chtěj kvalitu, musí si to 
pustit z cédéčka, živej koncert je živej koncert. Měl jsem 
období, kdy jsem zkoušel abstinovat, ale bezúspěšně. Je 
to nebarevnej svět. Dokonce lidi vzpomínají na koncerty, 
kdy jsem nepil, že jsem tam byl trošku za trest. Vstupný 
jim nevrátím, ale lituju je a slibuju, že už odteď to dělat 
nebudu. Každý koncert bude prožitý správně,“ slibuje 
Lou Fanánek Hagen.

PETR JÁKL
Překvapil svými milostnými začátky a prozradil, na kolik 
vyšel jeho velkofilm Žižka.

Film Žižka vznikal osm let na základě sedmi verzí scénářů 
a šedesáti podscénářů a vyšel na pořádný balík. „Asi na 
450 milionů a těch scénářů bylo asi taky víc, už to nepo-
čítám. O Žižkovi se ví hrozně málo věcí – kdy se přesně 
narodil, o jaké oko přišel první,“ prozradil o filmu Jákl s tím, 
že producentem velkofilmů se stal vlastně mimochodem. 
„Když jsem dokončil Žižku, volali mi kvůli Samuelu Jackso-
novi. Hned jsem řekl, že jo. Chtěli peníze na dofinancování 
toho filmu, byly to miliony dolarů. Při prvním rozhovoru 
jsem řekl, že jo – a do dvou týdnů jsem to všechno sehnal. 
Asi si řekli, že na tom něco bude, a začali mi nabízet Pierce 
Brosnana,“ pochlubil se Jákl, a nikdo by neřekl, že býval 
stydlivým klukem, který neuměl sbalit holku. „Vždycky jsem 
byl plachej, zkazili mě až na sportovní škole, na gymnáziu. 
Seděl jsem třeba vedle holky, která se mi líbila. Seděli jsme 
na klepadle na koberce a já jsem ji chtěl obejmout, ale tak 
jsem se lekl, že jsem radši chytl to klepadlo a začal se při-
tahovat. A tam to skončilo,“ vzpomíná na své milostné za-
čátky. Jeden trapas za druhým provázel i seznámení s jeho 
dnes už manželkou Romanou. „Do třiceti jsem bydlel doma 
u mámy. S manželkou jsme se potkali na Kanárech na teni-
sovém turnaji. Zamiloval jsem se do ní od první vteřiny. Ten 
týden, co jsem byl na Kanárech, jsem si zapomněl všechny 
peníze. A platil to za mě všechno její nejlepší kamarád. Pak 
jsem se vrátil, pozval ji na večeři a zapomněl jsem peněžen-
ku – a pak se to stalo ještě jednou do třetice. Nelžu. Ona 
mě i přesto pozvala k sobě domů – a už jsem tam zůstal,“ 
prozradil na sebe Jákl.
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JIŘÍ MÁDL
Popsal svoje působení v klášterní škole,  
kde získal první erotické zkušenosti.

„Ve třinácti letech jsem studoval v Rakousku na gymnáziu, 
které bylo velmi výběrové, ale klášterního typu. Žije se tam 
podle starých poměrů a duchovní se starají o osazenstvo. 
Neměli jsme dovolené mobily, jen na večer, nesměli jsme 
číst časopisy jako Bravo. A tehdy začínal internet a du-
chovní tam velmi šikovně blokovali stránky, které jsme jako 
mladí kluci chtěli najít. Ale neuměli zablokovat erotické 
povídky, protože ty byly v různých jazycích. Maďaři nám 
doporučili, ať nehledáme obrázky, ale povídky. A tam to 
nějak začalo,“ vzpomíná na své rané erotické zkušenosti 
Jiří Mádl, které zužitkoval ve své románové knize. „Už delší 
dobu jsem uvažoval, že napíšu knížku. Vlastně už jako dítě. 
A pak jsem nedávno stál na nádraží v Bratislavě, uvažoval 
jsem, jestli už není čas napsat knížku, a pípla mi SMS, ve 
které bylo, jestli nemám nějakou knížku. Tak jsem sedl do 
vlaku a už někde u Brna jsem ji začal psát,“ popisuje, jak 
vznikl jeho knižní debut. Na poli spisovatelském je nováček, 
s herectvím má ale mnohé zkušenosti, některé role mu 
však kromě radosti z práce přinesly i pár trapasů. „Pohádky 
točím rád, ale je blbý, když na vás pak na ulici křičí Záprtku. 
Když jde člověk s nějakou slečnou, nechce být za Záprtka, 
že jo... To se mi vážně stalo, je to trapný, no…“ uznává Jiří 
Mádl, který je v roli čerta Záprtka v pohádce Láska rohatá 
nezapomenutelný.

7 pádů Honzy Dědka 
Každé úterý ve 21.35 na Primě

HANA VAGNEROVÁ
O svém novém příteli i o filmu Hranice lásky,  
který je o polyamorii.

„Je to o páru, který se rozhodne řešit krizi otevřením vzta-
hu. Polyamorií. Spousta párů v tom stejně žije, jenomže 
si lžou. Tenhle pár si řekne, pojďme být tak dospělí, že si 
o tom budeme říkat. Já bych to ale nedokázala. Není to 
pro mě. Je to jenom role,“ přiznala Hana Vagnerová s tím, 
že si vjemy z natáčení brala i domů a vyprávěla o něm 
svému novému příteli. „Točili jsme to čtyři měsíce. Přišla 
jsem domů a řekla jsem mu, že jsem točila o polyamorii. 
Přítel je Francouz. Napůl Francouz a napůl Španěl. Mluvíme 
spolu španělsky, což je můj čtvrtý jazyk, jeho druhý, takže 
tam spousta věcí může být ztracených v překladu, kdyby 
něco,“ směje se herečka. Přítele přivedla i na natáčení 
7 pádů Honzy Dědka. „On tady sedí, vy se smějete, a on 
neví čemu. Ale dostal od Hanky pokyn: Směj se, až se bu-
dou smát ostatní,“ prásknul moderátor a zeptal se na jejich 
seznámení. „Potkali jsme se ve Francii. On surfuje, objel na 
paddle boardu Francii, točí si o tom dokumenty. Je hodně 
odvážnej a extrémní sportovec. Měli jsme společný kama-
rády. Šla jsem s kamarády po Francii, on šel taky po Francii, 
šli jsme stejnou ulicí a… Svatba ještě není, ježišmarja!“ 
brzdila Hana Vagnerová svatební myšlenky Honzy Dědka.
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SEDM 
ZÁHAD, 

  
KTERÉ ODOLÁVAJÍ 

VĚDCŮM I ZDRAVÉMU 
ROZUMU

Spojuje je jedna věc – vědcům z nich pořád jde hlava kolem. Brána 
pumy, Květ života, křišťálové lebky nebo pravěké jeskynní malby... 

Přidejte ještě tři a máte pohromadě sedmičku nejzáhadnějších 
poselství minulosti, která se opravdu těžko vysvětlují.

Text: Miroslav Honsů — Foto: Shutterstock, Wikimedia Commons

ČLOVĚK A SVĚT
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VOYNICHŮV RUKOPIS

Pokud nemáte zrovna co dělat a baví vás šifry, můžete se 
pustit do luštění zřejmě nejzáhadnější knihy světa, takzva-
ného Voynichova rukopisu. Knihu neznámého autora 
psanou tajným jazykem datuje radiokarbonová metoda 
do let 1404–1438 a v současné době ji vlastní americká 
univerzita Yale. Prolistovat si ji můžete v její knihovně. Když 
v roce 1912 narazil polsko-litevský sběratel a lovec artefaktů 
Wilfrid Voynich v jednom italském klášteře na zvláštní text 
psaný neznámým jazykem, netušil, kolika lidem tím zamotá 
hlavu. Kniha psaná na pergamenu má 240 stran (původně 
jich bylo asi 272) a její součástí jsou stovky ilustrací, včetně 
vyobrazení rostlin (často dost podivných), nymf koupají-
cích se ve vanách spojených potrubím, astronomických 
symbolů, nákresů a map. Autorství Voynichova rukopisu se 
přičítá kdekomu. Měl jím být Leonardo da Vinci, anglický 
teolog Roger Bacon, důvěrník Lucemburků Angelo z Flo-
rencie, případně měl text vzniknout v pozdním středověku 
v Asii. Pokud jde o jazyk dokumentu, mluví se o aztéčti-
ně (nahuatl), vizuálně zakódované hebrejštině, případně 
mandžuštině. Do objasňování záhadného artefaktu, který 
vlastnil i císař Rudolf II., výrazně promluvili také Češi, kon-
krétně amatérská badatelka Irena Hanzíková z Nové Paky 
uvádí, že přeložila už třetinu Voynichova rukopisu. Podle 
ní jde o osobní poznámky moravského šlechtice a trident-
ského biskupa Jiřího III. z Lichtenštejna (1383–1419), psané 
staročeštinou. Text má být šifrován po částech a šifra se 
neustále mění.

1 

BRÁNA PUMY

Další tajemné poselství leží v jihoamerických Andách poblíž 
bolivijského města Tíwanaku. Bránu pumy neboli Pumapun-
ku tvoří kamenné bloky, které vypadají jako obří rozházené 
stavební kostky. Jejich velikost a hmotnost se liší, ale jedno 
je spojuje: prvotřídní kamenická práce, díky níž jsou geo-
metricky dokonalé. Všechny bloky leží na desce z dioritu, 
která sama váží více než 460 tun. Některé kvádry nesou 
stopy po použití mechanizace. Odborníci se o tyto kameny 
zajímají už stovky let (jako první se o nich zmiňují v 16. sto-
letí španělští conquistadoři), ale stále není jasné, kdo a kdy 
Bránu pumy vytvořil. Německý badatel Arthur Posnansky 
se domníval, že může být stará až 15 000 let. V této oblasti 
žilo několik indiánských etnik, z nichž nejvíc nadějí archeo-
logové vkládají do Ajmarů, kteří zde žijí dodnes. Jenže 
nejstarší stopy jejich kultury jsou staré jen 800 let (podle 
některých odhadů možná 5000 let). Mohli oni nebo jejich 
předkové s dokonalou přesností vybudovat obří Pumapun-
ku? A pokud ne, kdo tedy?
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OBRAZCE NA PLANINĚ NAZCA

Pouštní oblast u pobřeží Tichého oceánu v severním 
Peru bude už navždy proslavena svými zvláštními obřími 
obrazci. Jsou umístěny v blízkosti chrámového komplexu 
Cahuachi, ceremoniálního centra kultury Nazca, která 
zde sídlila prvních pět století našeho letopočtu. Původní 
obyvatelé planiny vyryli do země mezi lety 200 př. n. l. 
a 500 n. l. přes 300 obrazců znázorňujících zvířata, květi-
ny, stromy a geometrické tvary. Záhadou přitom není ani 
tak to, jak byly tyto obrazce vytvořeny, ale jejich neuvěři-
telná geometrická přesnost, přesun velkých překážek při 
jejich vytváření a skutečnost, že je lze vidět teprve z výšky 
150 metrů nad zemí. Účel obřích obrazců zůstává tajem-
stvím. Záhadolog Erich von Däniken měl o jejich původu 
jasno – obrazce označil za navigační značky a přistávací 
plochy mimozemšťanů. Spekuluje se ale také o obřím 
kalendáři nebo složité zavlažovací soustavě, jejíž stavbu 
indiáni pozorovali a koordinovali z primitivních horkovzduš-
ných balonů…

4  

KVĚT ŽIVOTA

Většina zpráv a symbolů se vztahuje jen k jednomu kon-
krétnímu místu. Existuje však jeden symbol, který se 
vyskytuje napříč kulturami, náboženstvími i místy. Jde 
o Květ života – esoterický symbol nalezený na starověkých 
posvátných objektech, v symbolech gotických katedrál, 
ve vitrážích, v místech uctívání bohů a v kořenech mnoha 
náboženských učení. Hnutí Nový věk (New Age) přišlo s hy-
potézou, že Květ života, který se skládá ze třinácti protínají-
cích se kruhů stejných velikostí, obsahuje zásadní informa-
ce o povaze prostoru a času. Jedním z těch, kteří tajemství 
Květu života vyřešili, byl údajně Leonardo da Vinci, který se 
jím prý inspiroval při práci na kresbě Vitruviánského muže.
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JESKYNNÍ MALBY

Nejslavnější jeskynní malby se nacházejí ve francouzském 
jeskynním systému Lascaux. V tamních hlubokých jesky-
ních je 150 maleb a kolem patnácti tisíc rytin, přičemž ně-
kteří vědci jsou přesvědčeni, že tyto obrazy jsou důkazem 
kontaktu mezi prehistorickými lidmi a mimozemskou civili-
zací. Zobrazují stvoření s hvězdami místo očí a nad malbou 
býka je vyvedeno souhvězdí Plejád, odkud podle mnoha 
mýtů kdysi přišly bytosti z vesmíru. Podobně jsou na tom 
i další archeologické lokality. Známá je jeskyně Creswell 
Crags ve Velké Británii, v níž staří lovci zanechali své malby 
před více než 13 tisíci lety, nebo brazilská jeskyně Caverna 
de Pedro Pintada. Nejvíc otázek však vyvolává Chauveto-
va jeskyně ve Francii. Vědci zjistili, že malby v ní jsou asi 
35 tisíc let staré, mnohem starší než v ostatních jeskyních, 
které jsou poblíž. A některé malby jsou velmi zvláštní. Jde 
o vyobrazení hybridů člověka a zvířete, otisků dlaní s chy-
bějícími prsty a obrazy bizarních neznámých stvoření. 

5 

KŘIŠŤÁLOVÉ LEBKY

Křišťálové lebky fascinují odborníky a širokou veřejnost již 
více než 120 let, přesto dosud nejsme schopni zjistit, kdo je 
jejich autorem. Z celkového počtu šestnácti známých lebek 
vynikají čtyři, které mají velikost lidské hlavy (ostatní jsou 
menší). Nejznámější je příběh lebky údajně objevené dob-
rodruhem F. A. Mitchellem-Hedgesem (1882–1959) v Belize. 
Hedges tvrdil, že lebka je stará 3600 let a staří Mayové 
ji prý používali při svých obřadech. Svému majiteli měla 
zajistit dlouhověkost (Hedgesova žena se dožila 100 let), 
rodina ji ale nikdy neposkytla vědcům k probádání. Ostatní 
tři „velké“ křišťálové lebky vlastní muzea v Paříži, Londýně 
a Washingtonu, přesto se toho o jejich skutečném původu 
o moc víc neví. Dvanáct menších lebek je v soukromých 
rukou a byly dávány do spojitosti s koncem světa „napláno-
vaným“ podle mayského kalendáře na 21. 12. 2012. Pokud 
by se tyto lebky spojily ještě s jednou další do jakéhosi geo-
metrického znaku, mělo to konec světa odvrátit. O původu 
lebek koluje množství obskurních teorií. Podle některých 
jde o pozůstatek bájné Atlantidy, podle jiné zase pocházejí 
z Marsu… V každém případě posloužily Stevenu Spielber-
govi jako námět pro čtvrtý díl série o Indiana Jonesovi.
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TERAKOTOVÁ ARMÁDA

Tato armáda soch zpodobňujících čínské vojáky je známá 
jako osmý div světa a její původ je zdánlivě prostý. Byla 
součástí obřího mauzolea, které si na ploše 50 kilometrů 
čtverečních nechal zbudovat čínský císař Čchin Šchuang-ti 
(vládl v letech 247–241 př. n. l.). Problém je, že podle od-
borníků muselo na stavbě armády a mauzolea pracovat po 
dobu 40 let přes 700 000 lidí, a to je i přes moc a velikost 
tehdejší Číny hodně velká zátěž. Je proto možné, že další 
studium Terakotové armády ukáže, že starověké kultury 
měly znalosti a technologie mnohem vyspělejší, než jsme 
si dříve mysleli.

Záhady 
Pátek 22.00–24.00
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Existovala Atlantida? A pokud ano, byl to opravdu samostatný 
kontinent, jak o tom píše Platón? Mohla to být případně „jen“ 

nějaká přímořská civilizace kdesi ve Středomoří? A co takhle úplně 
opačný pohled na jednu z největších záhad, a současně i legend? 

Co kdybychom konečně uznali, že Atlantida je mýtus, chiméra 
a přízrak z dávné minulosti?

CIVILIZACE
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PROČ NIKDO 
NENAŠEL 

ATLANTIDU?
Text: Miroslav Honsů — Foto: Wikimedia Commons, Shutterstock

Atlantida měla podle Platóna ležet za Her-
kulovými sloupy, jak tehdy Řekové nazývali 
Gibraltarskou úžinu. Hledání Atlantidy se 
dosud věnovala plejáda dobrodruhů, od-
borníků i záhadologů. Nově se k nim připojil 
i filmový režisér, producent, scenárista 

a trojnásobný držitel Oscara James Cameron.

ZA VŠECHNO MŮŽE PLATÓN
Svět starých Řeků, jak jej znal Platón (427–347 př. n. l.), 
byl snadno pojmenovatelný. Šlo o svět s centrem ve 
Středozemním moři, rozšířený o přilehlé oblasti Afriky, 
Asie a Evropy. Řekové věděli o existenci Britských ostrovů 
stejně jako Indie, kam o více než století později dovedl svá 
vojska Alexandr Veliký. Atlantida měla podle Platóna ležet 
za Herkulovými sloupy, jak tehdy Řekové nazývali Gibral-
tarskou úžinu (i když také o identifikaci Herkulových sloupů 
s Gibraltarem se vedou spory). Jenže tady nastává největší 
problém – podle Platóna by Atlantida měla mít podobu 

kontinentu situovaného z dnešního pohledu někde mezi 
Amerikou a Evropou (případně Afrikou) – kontinentu „vel-
kého jako Libye a Asie dohromady“, který záhadně zmizel.
Podle Platóna obyvatelé Atlantidy vládli ještě kolem roku 
9600 př. n. l. agresivní říši rozprostírající se od Atlantiku 
až k východnímu Středomoří. Jejich hlavní město Atlan-
tida bylo tvořeno třemi soustřednými kruhovými vodními 
kanály a pevninou. Centrem města byl chrám boha moře 
a vodního živlu Poseidona, kde obyvatelé obětovali býky. 
Město se pyšnilo mosty a kanály spojujícími různé vodní 
cesty s hlavním širokým kanálem vedoucím městem a pro-
pojující chrám s mořem. To vše za jediný den a noc děsivě 
skončilo, když město zničilo ohromné zemětřesení a tsuna-
mi, které ho celé zaplavily vodou a bahnem.

BEZVÝSLEDNÉ PÁTRÁNÍ PO ATLANTIDĚ
Týmy geologů, oceánografů a vulkanologů prozkoumaly 
dno Atlantiku křížem krážem – bez jediné stopy po zmize-
lém kontinentu. S tím, jak se od 80. let neustále zdokonalují 
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metody mapování mořského dna, potvrzuje se pro záha-
dology smutná realita – nepodařilo se nalézt nic, co by 
existenci Atlantidy „za Herkulovými sloupy“ potvrzovalo 
a nejspíš se na tom už nic nezmění. Světová muzea zřejmě 
nikdy nebudou nabízet oddělení „atlantologie“, plné ar-
tefaktů náležejících nenadále objevené vyspělé civilizaci. 
Naděje stoupenců pravosti Platónova popisu Atlantidy se 
soustřeďují do Středomoří. Mohla být některá ze zmizelých 
civilizací předobrazem bájné Atlantidy? Adeptů je něko-
lik – od minojské civilizace s centrem na Krétě přes tyrhén-
skou kulturu doby bronzové na Sardinii, až po jednotlivá 
města pohlcená mořem, jako bylo fénické Neapolis, ležící 
poblíž starověkého Kartága a zničené roku 365 př. n. l. 
silným zemětřesením a následnou vlnou tsunami.

ZPŮSOBILO SANTORINI ZÁNIK ATLANTIDY?
Největším podezřelým z podobnosti Atlantidě je pak kom-
binace zániku minojské civilizace a výbuchu sopky Santo-
rini (Théra), ke kterému došlo na přelomu 17. a 16. století 
př. n. l. Před 3500 lety vypadal tento ostrov jinak než dnes. 
Měl kruhový tvar otevřený volnému moři, velice podob-
ný Platonově popisu Atlantidy. Před erupcí na ostrově 

existovala hora, která dosahovala výšky kolem 1500 metrů. 
Exploze, k níž tu došlo, měla sílu rovnající se více než milio-
nu atomových bomb. Obloha potemněla na celé dny a roz-
sáhlá území na planetě postihla zima trvající celé dva roky. 
Výbuch provázely erupce a zemětřesení, která vyvolala 
megatsunami dosahující výšky přes 200 metrů, jež zničila 
pobřeží Kréty, Egypta a Malé Asie. Minojská civilizace se 
svými paláci a loďstvem byla zničena, a dokonce i egypt-
ské písemnosti z té doby popisují obrovskou tlakovou vlnu, 
která ničila domy, chrámy a části pyramid.

HLEDÁTE ATLANTIDU? ČTĚTE PLATÓNA
Santorini jistě způsobilo pohromu v celém tehdejším 
světě, spojovat výbuch sopky se zánikem Atlantidy ale 
nedává smysl. Proč? Jednoduše proto, že civilizaci podob-
nou té Platónově nikdo nenašel nejen v Atlantiku, ale ani 
ve Středomoří. Nabízí se jednoduché vysvětlení – Atlantida 
nebyla ztracena ani nezanikla, protože nikdy neexistovala. 
Přesněji řečeno – nalézt ji můžete kdykoli – stačí si otevřít 
Platónovy spisy a začíst se do nich… ◾

CIVILIZACI PODOBNOU TÉ PLATÓNOVĚ 
NIKDO NENAŠEL NEJEN V ATLANTIKU, ALE ANI 

VE STŘEDOMOŘÍ. NABÍZÍ SE JEDNODUCHÉ 
VYSVĚTLENÍ – ATLANTIDA NEBYLA ZTRACENA 

ANI NEZANIKLA, PROTOŽE NIKDY NEEXISTOVALA.

Atlantidu popisoval Platón. Před 3500 lety vypadalo Santorini úplně jinak než dnes a Atlantidě se ostrov podobal.

Nikaraguiský rum vyráběný výhradně z přírodních 
surovin a 100% obnovitelné energie. 

THE SPIRIT OF A VOLCANO.
AGED IN A BOURBON BARREL.

OF A VOLCANO.
IN A BOURBON BARREL.

@FLORDECANA.CZ @RUMOPOLISCZ WWW. 1ER.CZ

PREMIER WINES & SPIRITS PREMIER_WINES_SPIRITS WWW. 1ER.CZ

Záhady 
Pátek 22.00–24.00
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Nikaraguiský rum vyráběný výhradně z přírodních 
surovin a 100% obnovitelné energie. 

THE SPIRIT OF A VOLCANO.
AGED IN A BOURBON BARREL.

OF A VOLCANO.
IN A BOURBON BARREL.

@FLORDECANA.CZ @RUMOPOLISCZ WWW. 1ER.CZ

PREMIER WINES & SPIRITS PREMIER_WINES_SPIRITS WWW. 1ER.CZ
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BERMUDSKÝ 
TROJÚHELNÍK 

SMRTI

Podle statistik v Bermudském trojúhelníku (jen ve 20. století) 
beze stopy zmizelo kolem 150 lodí a letadel a spolu s nimi víc než 

1000 námořníků a letců. Nevysvětlitelná zmizení celých lodí, letadel 
nebo posádek z palub jinak nepoškozených plavidel vzbudila 

pozornost milovníků konspiračních teorií.

Text: Miroslav Honsů — Foto: Shutterstock, Wikimedia Commons

ČLOVĚK A SVĚT
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Druhá světová válka už byla několik měsíců 
minulostí, když z Floridy 5. prosince 1945 
startovalo pět třímístných torpédových 
bombardérů Grumman TBF Avenger 
(pod velením poručíka Charlese Taylora) 
ke dvouhodinovému letu nad Atlantským 

oceánem. Po shození cvičných torpéd navigoval Taylor 
svou letku zpět, když náhle ztratil orientaci. „Ztratili jsme 
se, vůbec nevidíme zemi,“ hlásil rozrušeným hlasem na 
základnu. Operátor Taylorovi nařídil, aby letěl na západ. 
„Nevíme, kde je západ, vůbec tomu nerozumíme,“ od-
pověděl Taylor. Potom se rádiové spojení prudce zhor-
šilo a ve velicím středisku jen stěží rozpoznali Taylorova 
poslední slova: „Podobají se nám. Vlétáme do bílé vody, 
umíráme.“

K pátrání po ztracených bombardérech vyrazilo 22 lodí 
vojenského námořnictva, několik ponorek a také stovky 
soukromých člunů a jachet. Do vzduchu se vzneslo 307 le-
tadel a do operace se zapojilo i britské loďstvo. Celkem se 
prohledalo 780 000 km2 Atlantského oceánu a pobřežních 
oblastí, ovšem bezvýsledně. Po lidech ani strojích se nena-
šly nejmenší stopy.

OPUŠTĚNÉ NEBO ZTRACENÉ LODĚ
Zmizení celé letky bombardérů známé jako záhada Letu 19 
vzbudilo zájem o trojúhelníkovou oblast Atlantského oceá-
nu vymezenou Bermudami, Portorikem a Miami na Floridě. 
Je součástí Sargasového moře – rozlehlé a velmi slané ob-
lasti, kde podstatnou část biomasy tvoří hnědé řasy rodu 
Sargassum. Podivné jevy zde poprvé zaregistroval deník 
The Miami Herald už v roce 1950, označení „Bermudský 

CIVILIZACE

Oblast Bermudského trojúhelníku mezi Bermudami, Portorikem a Miami na Floridě
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trojúhelník“ ale použil teprve v roce 1964 novinář Vincent 
Gaddis v článku pro časopis Argosy. Jde o oblast, kde se 
už po staletí ztrácely lodě a nově i letadla. 
První zdokumentovaný případ se stal v roce 1840, kdy byla 
nedaleko Baham objevena francouzská plachetnice Rosalie 
plující mimo kurs. Měla rozvinuté všechny plachty a na 
palubě dostatek vybavení a zásob, posádka ale chyběla. 
Žádné zápisy, které by objasnily podstatu záhady, se v lod-
ním deníku nenašly. Stejný případ byl zaznamenán 20. října 
1902 a týkal se německé obchodní lodě Freya. Bylo krásné 
počasí, žádná bouře se tehdy v oblasti nevyskytovala. 
Posádka lodi opět zmizela.
Jeden z nejznámějších případů potopení lodi v Bermud-
ském trojúhelníku se odehrál 4. března 1918, kdy pomocná 
loď námořnictva Spojených států Cyclops beze stopy zmi-
zela spolu se 309 členy posádky. Námořnictvo se nejprve 

domnívalo, že Cyclops byla torpédována německou po-
norkou nebo najela na minu. Jenže i v takovém případě by 
loď nejspíš vyslala signál SOS. Po válce se pak zjistilo, že 
oblast zmizení Cyclops na operačních mapách německých 
ponorek vůbec nebyla.

RAIFUKU MARU: JAK VZNIKÁ LEGENDA
Po skončení první světové války se nadále v dopravně fre-
kventované oblasti ztrácely lodě, aniž by o svých potížích 
stačily dát vědět. Teprve 21. dubna 1925 zachytila stanice 
na pobřeží přerušovaný signál z potápějící se japonské 
lodě Raifuku Maru. Zazněla jen jediná věta: „Rychle nám 
pomozte, je to jako rána kinžálem. Nezachráníme se…“ 
To bylo vše, co radista v éteru zaslechl.
Jenže už u této katastrofy převážila senzacechtivost nad 
realitou. Raifuku Maru se ve skutečnosti potopila před 

ČLOVĚK A SVĚT

NEDALEKO BAHAM BYLA OBJEVENA 
FRANCOUZSKÁ PLACHETNICE ROSALIE PLUJÍCÍ 

MIMO KURS. MĚLA ROZVINUTÉ VŠECHNY 
PLACHTY A NA PALUBĚ DOSTATEK VYBAVENÍ 

A ZÁSOB, POSÁDKA ALE CHYBĚLA. 

Bermudský trojúhelník leží v Sargasovém moři.
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zraky stovek pasažérů britského parníku RMS Homeric 
společnosti White Star Line, který jí spěchal spolu s dalšími 
čtyřmi loděmi na základě jejího volání na pomoc. Kvůli roz-
bouřenému moři se ale nepodařilo zachránit žádné troseč-
níky, a kapitán Homericu John Roberts tak musel odeslat 
na pevninu smutnou zprávu, že „sledovaný parník Raifuku 
Maru se potopil na 41°43“ severní šířky a 61°39“ západní 
délky, bohužel jsme nebyli schopni nikoho zachránit“.
Tato událost se nicméně stala jedním ze základních 
kamenů zastánců podivných jevů uvnitř Bermudského 
trojúhelníku. Přestože zánik Raifuku Maru sledovalo na 
900 cestujících parníku Homeric, zaměřil se na pevnině 
reportér americké zpravodajské agentury Associated Press 
na prvním místě na ne zcela srozumitelnou depeši zachy-
cenou před potopením lodi. Přestože záznamy o historii 

i osudu Raifuku Maru je dodnes možné snadno ověřit 
v záznamech Lloydovy pojišťovací společnosti v Londýně 
(Dictionary of Disasters at Sea), senzace už byla na světě 
a žila svým vlastním životem.
Výraznou stopu mezi záhadně zmizelými loděmi zanecha-
la v roce 1963 nákladní loď Marine Sulphur Queen, která 
vezla z Texasu do Virginie 15 000 tun síry. Loď nevyslala 
nouzový signál a i se 39 muži posádky beze stopy zmizela. 
V době krátce po Karibské krizi byli z jejího zmizení obviňo-
váni Kubánci, výbuch síry, bouře nebo špatný stav lodi.

MILOVNÍCI KONSPIRACÍ NA SCÉNĚ
Nevysvětlitelná zmizení celých lodí, letadel nebo posá-
dek z palub jinak nepoškozených plavidel pochopitelně 
vzbudila pozornost milovníků konspiračních teorií. Mezi 

CIVILIZACE

MEZI NEJOBLÍBENĚJŠÍ „PODEZŘELÉ“ 
PATŘÍ MIMOZEMŠŤANÉ, KTEŘÍ SI OBLAST 

BERMUDSKÉHO TROJÚHELNÍKU ÚDAJNĚ VYBRALI 
ZA IDEÁLNÍ MÍSTO PRO ZÍSKÁVÁNÍ VZORKŮ LIDÍ 

A JEJICH TECHNIKY. 

Oblast je plná vraků lodí i letadel.
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nejoblíbenější „podezřelé“ patří mimozemšťané, kteří si 
oblast Bermudského trojúhelníku údajně vybrali za ideální 
místo pro získávání vzorků lidí a jejich techniky. Stačí si 
vzpomenout na závěrečnou scénu Spielbergových Blíz-
kých setkání třetího druhu, kde z přátelské mimozemské 
lodě vylétají neporušená pozemská letadla sesbíraná 
v různých desetiletích. Hodně stoupenců má i hypotetická 
existence dosud neprokázané červí díry, která má sloužit 
jako časoprostorová zkratka, a mohla by dokonce umožnit 
i cestování v čase. Červí dírou by se vysvětlila nepřítom-
nost vraků zmizelých lodí a letadel. Realističtější teorie při-
pisují chybějící vraky na vrub silnému Golfskému proudu, 
případně obtížnému průzkumu členitého dna v hloubce až 
6000 metrů. A konečně při pátrání po zmizelé Atlantidě, 
jež měla mít mimořádně vyspělou civilizaci, se zastánci její 
existence potkali s konspirátory na straně Bermudského 
trojúhelníku a společně vytvořili vlastní teorii. Atlantida 
se potopila právě zde a její energetická zařízení jsou stále 
v provozu. Proto dochází k elektromagnetickým anomáliím 
a světélkování mořské vody – takže žádné světélkující řasy 
v Sargasovém moři...

ODPOVÍDAJÍCÍ ZTRÁTY
Australský komentátor a popularizátor vědy Karl Kruszelnic-
ki před několika lety přišel s vlastním vysvětlením podiv-
ných zmizení v Bermudském trojúhelníku. Podle něj za vším 
stojí lidské chyby, špatné počasí, a především vysoký počet 
lodí a letadel, které tuto rušnou oblast křižují. „Je to poblíž 
rovníku a blízko bohaté části světa – Ameriky – a tudíž tady 
máte hustou dopravu,“ argumentoval v roce 2017 Krus-
zelnicki. Porovnal počet zmizelých letadel a lodí s jinými 
oblastmi, a když vzal v úvahu vysokou hustotu dopravy 
v Bermudském trojúhelníku, dospěl k závěru, že ztráty jsou 
„odpovídající“ a není třeba za nimi hledat působení něja-
kých mimořádných sil. Tak si na to vzpomeňte, až se před 
vámi při plavbě Sargasovým mořem náhle vztyčí stěna bílé 
mlhy… ◾

 A CO NA TO VĚDCI? 
Do objasňování nevysvětlitelných jevů v Bermudském 
trojúhelníku se opatrně pustili i vědci. Jaké jsou jejich 
teorie?

—  ZABIJÁCKÉ VLNY 
Podle oceánografa z univerzity v Southamptonu Simona 
Boxalla v oblasti Bermudského trojúhelníku existují 
vhodné podmínky pro vznik masivních, až 30 metrů 
vysokých zabijáckých vln. Vědci na simulátoru předvedli 
jejich účinek na lodě – v podstatě se to dá přirovnat 
k obří tsunami přímo na moři. Za vznik těchto vln mají být 
odpovědné bouře, které se formují hlavně na severu a jihu 
trojúhelníku. Pokud se k nim pak přidá bouře ve směru od 
Floridy, jsou podmínky pro vznik zabijáckých vln ideální.

—  MAGNETICKÁ ANOMÁLIE 
Bermudský trojúhelník je jednou z mála oblastí na Zemi, 
kde střelka kompasu míří přímo ke geografickému severu, 
a ne k magnetickému pólu. Podle odborníků by tato 
magnetická anomálie mohla způsobit špatné fungování 
kompasu, zmást kapitány lodí, a především piloty letadel.

— VÝRONY METANU 
V roce 2016 byly u pobřeží Norska objeveny podmořské 
krátery o průměru stovek metrů a hluboké 50 metrů. Vědci 
se domnívají, že jde o pozůstatky obřích bublin metanu, 
které unikají z podloží bohatého na ropu a zemní plyn. 
Takové výrony plynu by se mohly objevit i v Bermudském 
trojúhelníku a způsobit na hladině obří erupce.

— VODNÍ VÍRY 
Značnou spoušť mohou způsobit také obří vodní víry 
pozorované v oblasti Bermudského trojúhelníku. Jde 
vlastně o jakási vodní tornáda, při jejichž vzniku je mořská 
voda nasávána desítky a někdy i stovky metrů vysoko. 
Vysvětlovalo by to mizení nejen lodí, ale i letadel.

Podle milovníků konspiračních teorií stojí za záhadou Bermudského trojuhelníku UFO.

Mýty:  
Největší záhady lidstva 
Od 27. 9. každé úterý 20.00 
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CIVILIZACE, 
KTERÉ ZÁHADNĚ 

ZMIZELY

Některé reálně existovaly, jiné jsou jen odrazem bájí. Přesto zaniklá 
města, říše i celé kontinenty nepřestávají provokovat fantazii vědců, 

fantastů i obyčejných lidí.

Text: Miroslav Honsů — Foto: Shutterstock, Wikimedia Commons

1 / ZNIČENÍ ETRUSKŮ
Historici stále netuší, odkud  
Etruskové pocházejí. Jejich civiliza-
ce existující v oblasti Toskánska  
v 8.–2. století př. n. l. byla velmi rozvi-
nutá a sofistikovaná a etruské měst-
ské státy sloužily za vzor Římanům. 
Stejně jako Egypťané byli Etruskové 
posedlí posmrtným životem a zob-
razovali ve svých bohatě zdobených 
hrobkách démonické obyvatele zá-
hrobí. Ani vysoká vyspělost kultury ale 
neuchránila dvanáct etruských měst 
před útoky Keltů ze severu a Římanů 
z jihu. Etruská civilizace byla zničena 
a zbylo po ní minimum písemných 
záznamů.

2 / ÇATAL HÜYÜK, ŘÍM NEOLITU
Jihovýchod Turecka se stal v dávné 
minulosti místem vzniku pravděpo-
dobně nejstaršího osídlení na Zemi. 
Město Çatal Hüyük odborníci označují 
za Řím neolitu – jeho rozkvět datují 
do období 7500–5700 př. n. l., tedy 
dávno před slavnou éru egyptských 
stavitelů pyramid. Architektura města 
je postavena na struktuře pláství, 
jednotlivé příbytky byly přístupné jen 
shora z ploché střechy. Obyvatelé 
věřili v posmrtný život a užívali haluci-
nogeny. Kolem 5. tisíciletí bylo město 
nečekaně opuštěno. Mohla za tím být 
změna klimatu, díky čemuž udeřilo 
dlouhodobé sucho. Dodnes nevíme, 
kam místní obyvatelé odešli.

3 / DILMUNSKÝ RÁJ
Dilmun je hlavní ostrov arabského Ba-
hrajnu a také sumerské označení civi-
lizace, která toto místo, ležící na cestě 
mezi Mezopotámií a údolím Indu, po 
dva tisíce let obývala. Ze záznamů na 
hliněných destičkách lze předpokládat, 
že tento malý kus země sloužil jako 
model biblického ráje. Sumerský mý-
tus o Enkim a Ninchursag se odehrává 
na nádherném ostrově Dilmun, kde 
lvi nezabíjejí a vlci neohrožují jehňata. 
Neexistují tu smutek, smrt ani nemoci. 
Náboženské představy obyvatel Dil-
munu se velmi podobaly těm v Mezo-
potámii nebo Egyptě. Archeologové 
odhadují, že se na souostroví nachází 
kolem 350 000 hrobek, z nichž mnohé 
obsahují kosterní ostatky dětí, hadů 
nebo opic.
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4 / PRAVĚKÁ LEMURIE
Debata o tom, jestli ztracený mytický 
kontinent Lemurie vůbec existoval, 
probíhá více než sto let. Gigantický 
kontinent, který údajně během obří 
katastrofy klesl na dno moře, bývá 
nejčastěji umisťován do oblasti mezi 
Srí Lankou a Madagaskarem. Za svůj 
název každopádně vděčí čistě vědec-
kému sporu, kdy si biogeografové 
v 19. století nedokázali vysvětlit, jak se 
vzaly kosti madagaskarských lemurů 
v Indii. Podle ruské okultistky Heleny 
Petrovny Blavacké byli Lemurijci jed-
nou ze sedmi původních ras na Zemi. 
Asi dva metry vysocí hermafrodité 
měli žít v třetihorách a jejich potomky 
byli Atlanťané, údajní obyvatelé bájné 
Atlantidy. Přestože neexistuje žádný 
důkaz o existenci Lemurie, spousta 
lidí o ní nepochybuje. Je to dáno i tím, 
že báje o ní přežívají v indické myto-
logii a příbězích původních obyvatel 
Austrálie a Polynésie.

5 / HARAPPSKÁ KULTURA
Na území jihovýchodního Pákistánu 
a západní Indie se v období 3000–
2500 př. n. l. rozkládala podivuhodně 
vyspělá kultura. Tato civilizace po-
stavila z cihel asi deset velkých měst, 
včetně nejznámějšího Mohendžodára 
s vlastní kanalizací, sofistikovaně 
uspořádanými ulicemi, a dokonce 
soukromými toaletami. Harappská 
kultura po sobě zanechala popsané 
destičky, rozluštit se je ale dosud ne-
podařilo. Většina artefaktů harappské 
kultury, včetně hlavního města, stále 
čeká na objevení. Co přivedlo tuto 
vyspělou kulturu k zániku, není jasné. 
Jedna teorie se točí kolem záhadné 
neporazitelné zbraně astravidjá, po-
psané ve staroindických textech. Měla 
zabíjet děti v ženských lůnech a doká-
zat zničit celé země a národy na další 
generace. Po použití astravidji měly 
následovat oslnivý záblesk a plameny, 
které sežehnou vše živé a ničí budovy 
na velké ploše. Že by tedy harappská 
kultura disponovala jadernými zbraně-
mi, které ji nakonec zničily?

6 / POSELSTVÍ OLMÉKŮ
Civilizace Olméků je považována 
za předchůdce mayské civilizace. 
A stejně jako Mayové jsou 
i Olmékové spojováni s mnoha 
záhadami. Neznámý je už jejich 
původ – slavné olmécké kamenné 
hlavy mají podivnou fyziognomii, 
která připomíná rysy Afričanů. Mohlo 
by jít o výsledek vzácné genetické 
kombinace, podle jiné teorie však 
zobrazují cizince, kteří sem podle 
legend dorazili na lodi. Archeologický 
průzkum ukázal, že olmécká civilizace 
byla na vrcholu od 12. do 4. století 
př. n. l. a podle některých badatelů 
byli Olmékové vynálezci písma 
a matematiky, které později převzali 
Mayové. Vysoká úroveň znalostí 
této kultury vyvolává otázky, zda 
je náhodou nezískali kontaktem 
s mimozemskou civilizací. Některé 
jejich sochy jako by pozorovaly 
oblohu v očekávání návratu dávných 
návštěvníků. 
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7 / STARÁ MĚSTA AMAZONIE
Většina lidí si myslí, že je Amazonie 
pouze neprostupná džungle a jed-
no z mála míst na Zemi, které se od 
starověku nezměnilo. Jenže nedávné 
objevy v oblasti horního toku řeky 
Xingu vyvracejí teorie o tom, že 
v Amazonii nikdy žádná vyspělá civi-
lizace neexistovala. Antropologové 
objevili v hustém porostu neporušené 
pozůstatky starověkých měst patří-
cích k civilizaci, která svého rozkvětu 
dosáhla mezi 13. stoletím a polovi-
nou 17. století našeho letopočtu. Ve 
zdejších městech žilo až 60 000 lidí, 
satelitní snímky objevily pozůstatky 
kamenných staveb a obří geoglyfy 
podobné těm na peruánské planině 
Nazca. Účel podivných staveb zůstává 
záhadou – mohly sloužit k astrono-
mickým pozorováním, podle někte-
rých badatelů pak místní lidé jejich 
prostřednictvím komunikovali s lodě-
mi mimozemšťanů.

8 / TAJEMSTVÍ MAYŮ
Mayské chrámy byly opuštěny někdy 
kolem roku 830 našeho letopočtu, 
důvod je neznámý. A stejně neznámý 
je i původ kultury, která měla ohro-
mující znalosti kalendáře, astronomie 
a matematiky. Nápisy na kamenných 
památkách popisují události staré 
400 milionů let, mayské kroniky pak 
nazývají místo, odkud Mayové přišli, 
Tula. Jde o místo, které má čtyři roz-
měry – východ, západ, nebe a pod-
světí. Tula označuje jak fyzickou po-
lohu, tak centrum transcendentních 
sil. Je možné, že Mayové popisovali 
možnost vstupu do jiných světů a že 
se tyto světy nacházely ve vesmíru?

9 / ZAPOMENUTÁ 
KRÁLOVSTVÍ TIBETU
Při pátrání po minulosti Tibetu dříve 
nebo později narazíte na odkazy na 
šangšungské království a s ním spoje-
né starobylé náboženství boenismus. 
Toto náboženství údajně založil Tonpa 
Šenrab Miwoče, jehož ve třinácti 
letech unesl zlý démon a držel jej 
třináct let v zajetí. Poté ale Tonpa 
dokázal věštit, vymítat duchy a po-
rážet démony. Byl také významným 
astrologem a lékařem. Šanšungskému 
království v západním Tibetu po-
stupně vládlo celkem osmnáct králů, 
neexistují o nich ale žádné zázna-
my. Nejvýznamnější osobností této 
části dějin Tibetu tak zůstává Tonpa 
Šenrab, zvaný také buddha Šenrab. 
Boenismus existuje dodnes, v mno-
ha detailech se liší od většinového 
buddhismu. ◾
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Dávno předtím, než první Evropané zaví-
tali na americký kontinent, objevili tamní 
obyvatelé kukuřici. Vypěstovali ji z divoké 
trávy teosint na území dnešního Mexika 
přibližně před deseti tisíci lety. Její zrna 
mají vysokou výživnou hodnotu, snadno se 
přepravují, a tak není divu, že se kukuřice 
stala po několik tisíciletí hlavní plodinou 
pro většinu středoamerických a karibských 
kultur. Latinský název Zea mays nevychází 
původem z názvu obyvatel mayské civiliza-
ce, jak by se mohlo zdát, ale od Taínů, což 
byla indiánská etnika žijící v Antilách. Je-
jich příslušníci kukuřici říkali mahiz – zdroj 
života. Španělé jméno nezměnili, pouze 
ho převedli na maiz, anglicky pak maize. 
A právě tato žlutozrnná plodina, která do-
zrává na přelomu srpna a září, se stala zá-
kladem pro něco mnohem ušlechtilejšího 
a kultivovanějšího – bourbon. Zlatavý mok 
má svůj původ právě v kvalitní kukuřici. 
Bourbon se zrodil v 18. století v americkém 
státě Kentucky, kde se tak místní farmáři 
snažili zužitkovat nadbytek úrody kukuřice. 
A tak přišli na to, jak z obiloviny, z níž se 
doposud mlela mouka, vytvořit jedinečný 
nápoj. Sladší než whiskey, s typickými 
medovými tóny.

Kde se zrodil bourbon
A jak se vlastně liší od whiskey či whis-
ky? Hlavní rozdíl je dán zejména slo-
žením a lokalitou, kde byla daná lahev 

vyprodukována. Americká whiskey se 
vyrábí ze směsi žita, kukuřice, pšenice 
a ječmene. Bourbon je druh whiskey, která 
obsahuje minimálně 51 % kukuřice. Základ-
ní rozdíl mezi whisky a whiskey odkazuje 
na rozdílný přepis původního gaelské-
ho názvu „uisge beatha“ – voda života. 
Skotové jej do moderního jazyka přeložili 
jako whisky, irští překladatelé přidali jedno 
písmenko navíc a vznikla whiskey. Dnes se 
označení whisky nejčastěji používá pro ty 
skotské. Tamní zákony stanovují přísná pra-
vidla pro takové označení, včetně pálení 
ve skotské palírně či dozrávání v dubových 
sudech na skotském území. Ostatní obilné 
pálenky se označují pojmem whiskey.
Bourbon je tedy typický americký produkt 
s kořeny na kukuřičných polích v rodišti 
Abrahama Lincolna. V jeho aroma a chuti 
hraje prim právě sladká kukuřice, jejíž lány 
pokrývají středozápad a jih USA. Z té nej-
lepší kukuřice pak vzniká ten nejkvalitnější 
bourbon. O tom, jak vznikl název tohoto 
nápoje, se dodnes vedou vášnivé spory. 
Podle jedněch je inspirován francouzskou 
šlechtickou dynastií Bourbonů, podle dru-
hých dostal jméno podle okresu Bourbon 
County v Kentucky. Jižanská pálenka si 
našla místa nejen v srdcích Američanů. 
Na vývozu alkoholických nápojů z USA se 
podílí až dvěma třetinami.
Bourbon nemusí nutně pocházet z Ken-
tucky, avšak v tomto čtyřmilionovém státě 

se rodí na 95 % veškerého bourbonu. 
Aby se bourbonu mohlo říkat bourbon, 
musí se vyrábět na území USA, musí být 
vydestilován na nejméně 80 %, sudován 
při minimálně 62,5 % obsahu alkoholu, zrát 
v nových dubových sudech s ožehnutým 
vnitřkem a při lahvování musí obsahovat 
nejméně 40 % alkoholu.

Divoký krocan
Jedním z nejproslulejších bourbonů 
s dlouhou tradicí je Wild Turkey. Říká se, 
že značka Wild Turkey vznikla poté, co vý-
konný ředitel destilerie Thomas McCarthy 
v roce 1940 vzal několik vzorků ze skladu 
na lov divokých krocanů. Bourbon se mezi 
jeho přáteli ukázal tak populární, že ho 
žádali o další dodávky „turkey bourbon“, 
v překladu krocaní bourbon. Název již 
zůstal, firma začala stáčet bourbon pod 
značkou Wild Turkey v roce 1942. Její his-
torie ale sahá až do roku 1855. V roce 1891 
Thomas Ripy postavil palírnu Old Hickory 
v Tyrone, Kentucky, poblíž Lawrenceburgu, 
na bývalém místě Old Moore Distillery. Od 
roku 1955 výrobu v palírně Wild Turkey 
řídí dvojice výrazných mistrů destilování 
Jimmy a Eddie Russellovi, otec a syn. Oba 
jsou mistři svého řemesla. V roce 2016 do 
vedení firmy přizvali hollywoodského her-
ce Matthewa McConaughey, který zastává 
post kreativního ředitele, a je zároveň 
i tváří tohoto prvotřídního bourbonu.

PRAVÝ AMERICKÝ BOURBON
ZLATAVÝ ZÁZRAK Z KENTUCKY

DEN DÍKŮVZDÁNÍ 
S „DIVOKÝM KROCANEM“
Thanksgiving Day patří k největším 
severoamerickým svátkům, který připadá 
na čtvrtý čtvrtek v listopadu a značí konec 
žní. Slaví se od roku 1620, kdy podle pověsti 
připluli z Anglie Otcové poutníci, kteří zde 
chtěli začít nový život. Připluli před zimou 
a bez zásob. Přežili jen díky indiánům, kteří 
je naučili, jak pěstovat plodiny. Na konci žní 
se poté všichni sešli a oslavili úspěšný rok 
plný hojnosti. Dnes při oslavách tradičně 
nechybí krocan s nádivkou ani brusinkovou 
omáčkou, včetně dýňového koláče. A právě 
s lovem na divoké krocany se pojí i jeden 
z nejproslulejších bourbonů – Wild Turkey, 
který by rozhodně během oslav Dne 
díkůvzdání neměl na žádném stole chybět.
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Co se vám vybaví, když slyšíte pojem „eugenika“? Snad každý si vzpomene 
na popisy hrůz z nacistických koncentračních táborů, nehumánní experimenty 

a odpudivé chování dozorců vůči nevinným vězňům – to vše v zájmu 
eugenického smýšlení, že ne všichni lidé si jsou rovni. Téma eugeniky nám však 

připomíná znepokojivou pravdu, že podobné uvažování je spojeno s lidstvem 
odnepaměti – a v určité praxi se projevuje v podstatě dodnes. 

ČLOVĚK A SVĚT

Domnělá nadřazenost 
germánského národa 
nad jinými etniky se 
rodila v průběhu celé 
druhé poloviny 19. sto-
letí a v nacistickém 

Německu se tento způsob myšlení 
podařilo přetavit do konkrétních kro-
ků. Stejně jako v případě jiných totalit-
ních zvěrstev máme sklon si nalhávat, 
že se jednalo o izolované zhroucení 
lidských hodnot, které v dřívější 
(a především pozdější) historii už 
nemělo místo.

TOUHA PO DOKONALÉM ČLOVĚKU
Už ve vrcholném období antického 
Řecka se objevily myšlenky, že pro 
vývoj společnosti dává smysl pou-
ze existence zdravých dětí. Platón, 
jeden z nejvlivnějších myslitelů všech 
dob, v rámci popisu svých představ 
o ideálním státu psal o kontrole 
porodnosti řízené elitami – ti nejchy-
třejší a nejlépe vybavení pro vládnutí 
by měli rozhodovat o tom, které 
páry se budou rozmnožovat, a které 
nikoli, a zároveň jak bude zacházeno 
s případně postiženými dětmi. Není 
divu, že jeho text Ústava, v němž jsou 

tyto názory popsány, je považován za 
silně utopistický, tedy představující 
idealizované (a zřejmě nerealizovatel-
né) pojetí společnosti. I tak se však 
jednalo o vlivnou formulaci myšlenek, 
k nimž se spousta západních filosofů 
později vyjadřovala. Už vyznavatel 
pragmatického stoicismu Seneca, 
žijící na přelomu letopočtu, považoval 
zabití postiženého dítěte za jednodu-
še rozumný čin.
Podobné úvahy na mnoho století 
v podstatě zastavilo křesťanství. 
Principy lásky k bližnímu a stvoření 
člověka k božskému obrazu znemož-
nily, aby se takto nadále přemýšle-
lo – vždyť kdo jsme my, abychom 
si hráli na Boha a rozhodovali, kdo 
si zaslouží žít? Přestože můžeme 
debatovat, nakolik se křesťanské 
církve samy řídily Desaterem a dalšími 
biblickými zásadami, v tomto ohledu 
byl jejich vliv jednoznačně pozitiv-
ní – a třeba množství středověkých 
řádů na pomoci potřebným založilo 
svou existenci.
Pragmatismus nutný k sociálnímu 
inženýrství se tak opět rozmohl až 
v novověku. Osvícené 18. století 
přineslo obrovské vědecké pokroky, 

oproštěné od diktátu církevního tmář-
ství, součástí těchto procesů však 
bylo i zpochybnění humanistických 
ideálů. To zastupuje třeba utilitaris-
mus, poprvé formulovaný Jeremym 
Benthamem na konci 18. století 
a později rozvíjený hlavně Johnem 
Stuartem Millem. Jedná se o zjedno-
dušující pohled na psychiku člověka 
a potažmo i procesy celé společnosti, 
jelikož hlavními měřítky veškerého 
chování jsou štěstí a utrpení, a to 
většinou v bezprostřední podobě. 
Správné chování je takové, které 
způsobí co nejvíce štěstí (či naopak 
odstraní co nejvíce utrpení) co nej-
většímu množství lidí. Zní to rozumně 
a většina z nás s takovým uvažová-
ním bude na první pohled souhlasit, 
bohužel tím lze ospravedlnit i mučení 
a podobně amorální chování, jež se 
aspoň navenek tváří jako efektivní pro 
většinu společnosti. Při neustálém 
přizpůsobování našeho chování podle 
toho, co je v danou chvíli nejužiteč-
nější pro většinu, se však vytrácejí 
důležité hodnoty, osobní morálka 
a zodpovědnost. Krůček po krůčku 
se tak člověk může dopracovat třeba 
právě k eugenice.

Text: Mojmír Sedláček — Foto: Shutterstock, Wikimedia Commons
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POKROK VĚDY I LIDSKOSTI?
Během osvícenství se též rozmohla 
touha po klasifikaci veškerého jsouc-
na, jak by řekli filosofové. Švédský 
přírodovědec Carl Linné už od 30. let 
18. století rozpracovával taxonomii 
živočišných druhů, kam pochopitelně 
zahrnul i člověka. Druh homo sapiens 
rozdělil do čtyř kategorií odpovídají-
cích rasám s určitými dědičnými vlast-
nostmi. Netrvalo dlouho a bílá rasa 
začala být považována za nadřazenou 
černochům, indiánům a Asiatům, kte-
ré Linné též popsal; nelze se ničemu 
divit, vždyť o drtivou většinu těchto 
klasifikací se starali evropští učenci 
(a tedy povětšinou běloši), přičemž 
skutečně věrohodných vědeckých 
nástrojů bylo poskrovnu. Dominance 
bílé rasy tedy byla spíše vyžádaná, 
lze hovořit o vědeckém rasismu – do-
mnělé rasové hierarchii zdánlivě se 
opírající o vědecké poznání.
O století později měli zásadní vliv na 
eugenické uvažování dva bratranci 
z Anglie. Charles Darwin představil 
svou zásadní knihu O původu druhů, 
jejíž myšlenky pomohly formulovat 

už dříve existující teorii sociální-
ho darwinismu. Sám Darwin se do 
těchto úvah nechtěl příliš pouštět, 
nesouhlasil se sociální nespravedl-
ností a obával se, k čemu by to mohlo 
vést; především prostě popisoval, 
že jedinci lépe adaptovaní na přežití 
v podmínkách dané společnosti mají 
evoluční výhodu. Menší servítky si 
bral jeho bratranec Francis Galton, 
známý hlavně díky matematickým 
a statistickým objevům. Jeho rene-
sanční záběr však zahrnoval i velkou 
víru v sílu dědičnosti, kterou dokázal 
i spočítat – to ho přivedlo ke spole-
čenské angažovanosti a představě, 
že by budoucnost lidstva neměla 
být ponechána náhodě. V roce 1883 
přišel s termínem „eugenika“ a jeho 
představy o vyšlechtění ideálního člo-
věka se mezi tehdejší vědeckou obcí 
rychle staly oblíbenými.

CHURCHILL NA KONGRESU 
EUGENIKY
Především němečtí a britští vědci 
eugenické myšlenky nadále rozvíjeli 
počátkem 20. století. Často bývá 

skloňováno jméno Fritze Lenze jakožto 
vůdčí osobnosti tzv. rasové hygieny, 
spočívající ve sterilizaci příslušníků 
„méně kvalitních“ ras, a naopak pod-
poře porodnosti u zástupců nordické/
germánské rasy. Netřeba dodávat, 
že s Lenzovými myšlenkami velmi 
souzněl Adolf Hitler a hned na počát-
ku své politické kariéry ve 20. letech 
je začal rozpracovávat do konkrétních 
opatření, jež nabyla děsivých kontur 
během druhé světové války. V prvních 
dekádách 20. století se však nejednalo 
o pokřivené smýšlení zasluhující odsu-
dek, nýbrž o přirozený vývoj vědecké-
ho poznání směřující k lepšímu světu 
pro všechny (správně narozené) lidi.
Za Němci nezaostávali ani Britové. 
V kolébce průmyslové revoluce se 
totiž už dříve obávali radikálních spo-
lečenských změn, spojených s růstem 
pracující třídy a urbanizací. V nově 
se formujícím světě bylo těžké se 
orientovat, spousta doposud privi-
legovaných vrstev ztrácela výsadní 
postavení. Velká Británie navíc byla 
velmi aktivní v kolonizační politice 
a představa nekulturních, primitivních 

Charles Darwin Sir Francis Galton Winston Churchill 

PRO-EUGENICKÉ SMÝŠLENÍ SE PROJEVILO 
I V ZÁKONU, PODLE NĚHOŽ MĚLI BÝT „SLABODUŠÍ 

A MORÁLNĚ VADNÍ“ ZAVŘENI V INSTITUCÍCH 
PŘIPOMÍNAJÍCÍCH VĚZENÍ.
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Nacisté prosluli pokusy na zajatcích, děti nevyjímaje. Na snímku ty, kterým se podařilo přežít Osvětim. Vchod do budovy, kde sídlil Mengele.

barbarů na kolonizovaných (dnes 
bychom možná řekli i okupovaných) 
územích utvrzovala Angličany v jejich 
nadřazeném postavení. Tohoto ducha 
doby stvrdila i mezinárodní konfe-
rence eugeniky pořádaná v roce 1912 
v Londýně. Účastnilo se jí množství 
ostrovních, kontinentálních i zámoř-
ských učenců, nechyběly ani politické 
špičky, včetně mladého Winstona 
Churchilla. Pro-eugenické smýšlení se 
projevilo i v o rok později přijatém zá-
konu, podle něhož měli být „slaboduší 
a morálně vadní“ zavřeni v institucích 
připomínajících vězení, a separováni 
tak od většinové společnosti. To se 
týkalo desítek tisíc lidí a tento přísný, 
dehumanizující přístup vůči lidem 
s mentálním handicapem zůstal 
v platnosti až do konce 50. let.

PROVOKATIVNÍ TÉMA
Je důležité si uvědomit, že téma 
eugeniky sice vycházelo z vědeckých 
základů, ale poměrně rychle se stalo 
spíše politickým nástrojem – zákono-
dárci se mohli (z dnešního pohledu) 
pseudovědeckými tvrzeními ohánět 
v zájmu zachování společenského sta-
tutu quo. Například ve Spojených stá-
tech byly na přelomu 19. a 20. století 
časté sterilizace týkající se zločinců 
či duševně nemocných, později třeba 
i alkoholiků nebo lidí odchylujících se 

od standardů „slušné společnosti“. 
Různé spolky se též snažily o kontrolu 
porodnosti, samozřejmě ve snaze 
zabránit v rozmnožování především 
imigrantům.
Do extrému dohnané eugenické regu-
le v nacistickém Německu se výrazně 
inspirovaly modelem USA, přede-
vším co se týče sterilizace. I proto ve 
Spojených státech po druhé světové 
válce od těchto praktik upustili, stejně 
jako ve většině zemí civilizovaného 
světa. Od eugeniky se pozornost 
obrátila k lidské genetice, a přestože 
utilitaristické smýšlení o sociálním 
inženýrství značně vymizelo, zkoumá-
ní dědičnosti a lidského genomu se 
nezpomalilo; ba naopak. Etické otázky 
nyní tedy vyvolává sféra genetiky, což 
v pravidelných intervalech zažíváme 
sami u každého medializovaného po-
kroku v oblasti genového inženýrství 
(neřkuli klonování).

HRANÍ SI NA BOHA
Testování plodu během těhotenství 
je dnes běžnou záležitostí – stejně 
jako možnost předčasného ukončení 
těhotenství v případě, že plod vyka-
zuje nějaké defekty. Celospolečenská 
debata o těchto tématech je nepře-
kvapivě velmi vyhrocená a zastánci 
obou názorových pólů jsou vůči svým 
oponentům nesmiřitelní. Přestože se 

nejčastěji hovoří o tzv. negativní eu-
genice, tedy snaze vymýtit z popula-
ce nežádoucí znaky (jako třeba určitá 
postižení u dětí), obdobné kontrover-
ze vyvolává i eugenika pozitivní. Jejím 
cílem je naopak rozšíření žádoucích 
znaků v populaci, o což se třeba 
v roce 2018 pokusil čínský vědec Che 
Ťien-kchuej, když geneticky upravil 
dvojčata vzniklá při umělém oplod-
nění tak, aby se v budoucnu nemohla 
nakazit virem HIV. Zdali tento experi-
ment vyjde, to zatím nevíme – zdá se 
však, že holčičky se narodily zdravé, 
a zapálený vědec byl odsouzen na tři 
roky do vězení. Je na místě jej trestat 
za to, že chtěl pomoci, nebo bychom 
měli každému podobnému hraní si na 
Boha předcházet? Upřímně řeče-
no – to nikdo neví. I zapřisáhlí huma-
nisté bojující proti umělým zásahům 
člověka do přirozeného běhu věcí 
mohou souhlasit s provedením potra-
tu – vždy totiž záleží na okolnostech, 
což samozřejmě zákonodárci (a ani 
jejich voliči) neslyší rádi. I eugenika 
proto není jen temnou kapitolou 
lidských dějin (v úzkém pojetí nacis-
tických sociálních experimentů), ale 
především jednou z neustále ote-
vřených otázek provokujících naše 
myšlení a hodnoty. ◾

ČLOVĚK A SVĚT

Eugenika:  
Největší vědecký skandál

Neděle 23. 9. a 2. 10. 23.00
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NACISTICKÉ 
LETECTVO 

PŘEDBĚHLO DOBU,  
VÁLKU ALE VYHRÁT NEDOKÁZALO

Na začátku roku 1935 založil Adolf Hitler navzdory podmínkám 
Versailleské smlouvy Luftwaffe. Ta se stala po vypuknutí druhé 

světové války nejlepším letectvem světa, ale už o pět let později 
bylo po hrozbě. Přes nespornou technickou úroveň trpěla Luftwaffe 

soupeřením nacistických pohlavárů i arogancí konstruktérů,  
kteří si dělali, co chtěli.

Text: Miroslav Honsů — Foto: Wikimedia Commons
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Na začátku války Němci 
ohromili britskou RAF 
svou hlavní stíhačkou. 
Messerschmitt Bf 109 
se v roce 1939 vyvinul 
do verze „E“, tedy 

Emil. Stoupal nejrychleji ze všech 
a dokázal zasadit těžší úder, protože 
mohl pálit až 55 sekund, zatímco brit-
ský Spitfire vystřílel veškerou munici 
už za 15 sekund. Také nejrychleji kle-
sal. Výroba Bf 109 trvala 4500 hodin, 
zatímco na jeden Spitfire padlo na 
začátku války 13 500 hodin.

NEJLEPŠÍ STÍHAČKA BLITZKRIEGU
Na druhou stranu ovládat Messer-
schmitt Bf 109 nemohl každý. Pilotáž 
vyžadovala zkušeného pilota, protože 
stroj měl poměrně úzký podvozek, 
což spolu se silným motorem a vy-
sokým točivým momentem způso-
bovalo problémy při startu i přistání. 
Letoun měl jednoduše tendenci se 
při rozjezdu převrátit. Mnohé stroje 
také vybuchovaly, protože všechno 
palivo – asi 390 litrů – bylo v palivové 
nádrži pod a za sedadlem pilota.
Messerschmitt Bf 109 byl vynikající 
stroj pro začátek války, v násle-
dující fázi se ale prosazovaly další 

a modernější stroje. Tím, kdo vyhrál 
souboj konstruktérů o přízeň Adolfa 
Hitlera, byla firma Focke-Wulf. Když 
pak Spitfiry v srpnu 1941 potkaly nové 
Focke-Wulfy Fw 190, čekal je šok. 
Nový německý letoun měl na rozdíl 
od Bf 109 lepší kanony a byl rychlejší 
a ovladatelnější. 
Jeho hvězdicový motor BMW byl 
výkonný, ale měl potíže s přehříváním. 
V roce 1944 navíc velení Luftwaffe po-
žadovalo 2000 Focke-Wulfů měsíčně, 
což mělo zásadní vliv na kvalitu jejich 
výroby.

KVÍLEJÍCÍ BOMBARDÉR
Němci pochopitelně neměli jen 
stíhačky. Jejich bombardéry Heinkel 
He 111 a Dornier Do 17 terorizovaly 
od samého počátku Polsko, západní 
Evropu a později i Sovětský svaz. Nej-
větší pozornost ale poutal střemhla-
vý bombardér Junkers Ju 87 Stuka. 
Na obloze byl okamžitě poznat díky 
křídlům lomeným do tvaru písmene 
„w“ a trvale vysunutému podvozku, 
na který Němci montovali ječící nápo-
rové sirény.
Tyto stroje potopily rekordní počet 
spojeneckých lodí a zničily velké 
množství tanků, ale Spojenci se je 

poměrně rychle naučili likvidovat. Po 
vyrovnání střemhlavého útoku, při 
kterém došlo k odhození pum a os-
třelování cíle kanony, byla Stuka silně 
zranitelná číhajícími stíhači. Jakmile 
Luftwaffe začala ztrácet převahu, rost-
ly i ztráty střemhlavých bombardérů 
a v roce 1944 Němci jejich výrobu 
ukončili.

WUNDERWAFFEN NAD EVROPOU
Ve stejné době se ale na britská města 
začal snášet úplně jiný druh bomb. 
V rámci strategie nových zázrač-
ných zbraní Wunderwaffen dopadla 
13. června 1944 na Británii první střela 
V-1, určená k zastrašení civilního oby-
vatelstva a podlomení morálky. Vrčivý 
zvuk relativně pomalé bezpilotní stře-
ly se rychle stal součástí každodenní-
ho života obyvatel Britských ostrovů 
a RAF se je naučila efektivně ještě ve 
vzduchu ničit. Přesto patřily momenty 
ticha poté, co se proudový motor V-1 
zastavil a střela začala klesat na cíl, 
k nejděsivějším zážitkům konce války.
Mělo být ale ještě hůř. První řízená ba-
listická střela na světě, která kdy byla 
použita v boji, dostala označení V-2. 
Terorizovat Anglii začala 8. září 1944 
a v následujících šesti měsících pak 

Bombardér Junkers Ju 87 Stuka Střela V-1 míří na start.

VRČIVÝ ZVUK RELATIVNĚ POMALÉ BEZPILOTNÍ 
STŘELY V-1 SE RYCHLE STAL SOUČÁSTÍ 

KAŽDODENNÍHO ŽIVOTA OBYVATEL BRITSKÝCH 
OSTROVŮ.

CIVILIZACE
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bylo v důsledku nasazení Wunderwa-
ffen zabito více než 2500 Londýňanů. 
Poslední V-2 dopadla na okraj Londý-
na ještě 24. března 1945. 
Hlavním konstruktérem raket v rámci 
projektu zázračných zbraní Wunder-
waffen byl Wernher von Braun, který 
po válce vyvíjel rakety pro Spojené 
státy a v podstatě dostal Američany 
na Měsíc. Sázka na raketový program 
ale byla pro nacisty zničující – celý 
program stál asi o 50 procent víc než 
vývoj atomové bomby v rámci projek-
tu Manhattan a vyžádal si množství 
zdrojů, které si Němci už stěží mohli 
dovolit. Každá raketa V-2 potřebova-
la k pohonu 3800 kg etanolu, který 
se získal destilací 30 tun brambor, 
a 4900 kg kapalného kyslíku. Při po-
čtu více než 6000 vyrobených raket 
se jednalo o zničující množství.

RAKETOVÁ KOMETA
Zkušenosti s raketami inspirovaly Luft-
waffe k využití proudových motorů ve 
vzdušných soubojích. Ke konci války 
vytvářelo nacistické Německo stále 
ambicióznější a nepraktičtější letadla. 
Jedním z mála těch, která vzlétla do 
skutečné akce, byl Messerschmitt 163 
Komet. Byl to jediný stíhací letoun 

s raketovým motorem, který byl nasa-
zen v boji. Komet byl poháněn vysoce 
hořlavou směsí peroxidu vodíku 
a manganistanu sodného a v červenci 
1944 vytvořil neoficiální rychlostní 
rekord 1130 km/h.
Letadlo s krátkým trupem a bez 
ocasních ploch bylo sice rychlé, ale 
zároveň velmi citlivé na ovládání 
a snadno vznětlivé palivo hrozilo kaž-
dým okamžikem explozí. Motor hořel 
jen 7,5 minuty, takže se přistávalo bez 
motoru a také bez podvozku, který se 
při startu odhazoval. Pilot pak dosedl 
na speciální lyžinu pod trupem.

PROUDOVÁ VLAŠTOVKA
Jestliže Komet předstihl svou dobu, 
byl Messerschmitt Me 162 Schwalbe 
(Vlaštovka) ohromujícím výtvorem. 
První funkční proudový stíhací letoun 
na světě určil další vývoj nejen vo-
jenského letectví. Poprvé byl v boji 
nasazen v červenci 1944. Stíhačku 
poháněly dva proudové motory a ve 
výzbroji měla 4 kanony a 24 raket. 
Němci jich vyrobili asi 1430, do vzdu-
chu se jich ale dostalo jen kolem 300.
S rychlostí 870 km/h byly v boji s vrtu-
lovými letadly velmi účinné. Na rozdíl 
od nich nemusely před útokem nabrat 

výšku, a tím ani rychlost, ale mohly 
útočit prakticky odkudkoli. Problémem 
nakonec byla spolehlivost motoru. 
V době výroby Me 162 měl už nacistic-
ký režim omezený přístup ke zdrojům 
surovin, navíc továrny v Essenu byly 
srovnány se zemí. Nacisté museli sáh-
nout po levnějších materiálech, které 
ale nezvládaly intenzivní žár vydávaný 
proudovými motory. Když se tak pilot 
vrátil z akce s oběma motory funkční-
mi, považoval to za dobrý den.
Mnohem větší škody ale způsobil 
požadavek nacistického vedení, aby 
se z Me 162 stal bombardér. S pumami 
zavěšenými pod křídly malý proudový 
stroj ztrácel výhodu v rychlosti, výko-
nu a doletu, a stal se tak další obětí 
chybné strategie Luftwaffe. Německo 
zahájilo válku s nejlepším letectvem 
na světě, v květnu 1945 však bylo na 
lopatkách. Nebylo schopno držet krok 
s výrobními kapacitami Spojenců, 
a nakonec ani s jejich vývojovými 
kapacitami. Německé stroje sice 
odstartovaly věk proudového letectva, 
z hlediska bojového nasazení ale přišly 
příliš pozdě a v příliš malém počtu. ◾

Legendární Messerschmitt Messerschmitty byly ve své době ohromující.

Střela V-1

Každý čtvrtek v září
20.00 Tajemství nacistických 

válečných zbraní
21.00 Hitler a nacisté 
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DŮVODŮ, PROČ 
SE ZAMILOVAT 
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SPECIÁL MILUJEME MAROKO
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Barevné berberské stany skryté v dunách nekonečné Sahary, tisíce let staré 
římské ruiny a věže mešit tyčící se k nebi, na kterém svítí věčně rozpálené 

orientální slunce. To vše je Maroko, země, která láká na dědictví své unikátní 
historie a na fantastická dobrodružství v dechberoucích přírodních scenériích. 

A až budete po tom všem odpočívat v pobřežní kavárně, srkat mátový 
čaj a pozorovat, jak slunce zapadá nad nekonečným oceánem, na otázku, 

proč milovat Maroko, již budete znát odpověď.



60 SPECIÁL MILUJEME MAROKO

 1 PESTRÁ KRAJINA 
JAKO STVOŘENÁ PRO VÝLETY 
Maroko je se svou členitou a úžasně 
pestrou přírodou zemí jako 
stvořenou pro výlety. K výpravám 
za dobrodružstvím vás zvou 
cedrové lesy, malebná údolí, 
průsmyky a mocné štíty pohoří Atlas 
a v neposlední řadě nekonečné 
písečné duny Sahary. Prastaré 
vesničky a městečka, na které 
v Maroku narazíte mnohdy doslova 
uprostřed ničeho, jen přidávají již 
tak jedinečné atmosféře, kterou tato 
magická země nabízí.
 

 2 PODMANIVÉ 
KOUZLO MAROCKÝCH MĚST 
Každý asi zná velká marocká města, 
jako je Marrákeš, Rabat a Fés. Tyto 
perly orientální kultury se svými 
honosnými paláci, kostely, mešitami 
a tradičními trhy by si určitě neměl 
nechat ujít žádný cestovatel, který do 
Maroka zavítá. Zejména jejich „medi-
ny“, stará města, jsou opravdu neza-
pomenutelným, i když – díky tempera-
mentní povaze místních – pro někoho 
i poměrně intenzivním zážitkem.

 4 SAHARSKÉ POUŠTNÍ 
DOBRODRUŽSTVÍ  
Svou zvláštní zmínku si zcela jistě 
zaslouží Sahara, ohromná poušť, 
která tvoří téměř polovinu rozlohy 
Marockého království. Prozkoumat ji 
můžete na koňském nebo velbloudím 
hřbetě, v pohodlném jeepu či na 
čtyřkolce. Objevíte pouštní města 
a vesničky, povečeříte s beduíny 
v jejich barevných stanech 
a slibujeme vám, že na pouštní 
noční oblohu rozzářenou miliony 
hvězd ani na východ slunce nad 
písečnými dunami do konce života 
nezapomenete!

 5 SVĚT PLNÝ 
OMAMNÝCH VŮNÍ A BAREV 
Maroko má pověst země veselé, 
extrovertní a barevné. To je vidět asi 
nejvíce na stáncích tradičních trhů, 
kde stoly trhovců doslova praskají 
pod tíhou koření, ručně vyráběné 
keramiky a pestrých látek či k arabské 
kultuře neodmyslitelně patřících 
koberců. Stejný dojem budete mít 
i z místní kuchyně, jejíž podmanivou 
vůni ucítíte v Maroku téměř na 
každém kroku. Maroko zkrátka útočí 
na všechny vaše smysly a vám 
nezbývá než jeho podmanivému 
šarmu podlehnout.

 3 PLÁŽOVÁ POHODA 
U NEKONEČNÉHO OCEÁNU  
Když se řekne Maroko, většina z nás si 
asi vybaví spíše duny na Sahaře než 
jemný písek na pláži. Maroko je však 
se svým pobřežím dlouhým téměř 
2000 km i skvělou plážovou destinací. 
Plážové radovánky si můžete užít 
zejména v Agadiru, neoficiálním 
hlavním městě moderního marockého 
turismu, toužíte-li však po klidnější 
a autentičtější marocké plážové 
zkušenosti, můžete se vydat například 
do La Source v městečku Taghazout, 
které se nachází necelou hodinu jízdy 
severně od Agadiru.
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 6 ÚCHVATNÁ HISTORIE
A stejně pestrá a rozmanitá je i maroc-
ká historie. Berbeři, Římané, Francou-
zi, Španělé… Ti všichni v ní zanechali 
svůj nesmazatelný otisk a přidali 
svůj střípek do pestré mozaiky, která 
dohromady tvoří současné Maroko. 
Vydejte se na dobrodružnou výpravu 
do marocké minulosti a poznejte jeho 
unikátní historii, díky které si tuto nád-
hernou zemi zamilujete ještě více!

 7 JEDINEČNÁ 
ARCHITEKTURA  
Na procházky uličkami marockých 
měst si vyčleňte dostatečné množství 
času – jejich architektura je totiž 
natolik působivá, že si budete fotit 
doslova každý druhý dům! Detailní 
vzory složené z malých dlaždiček 
zdobívají klenby dveří a oken, jinde 
zase upoutá vaši pozornost strohá 
krása budov postavených z červené 
hlíny. Islám pak přinesl do země 
elegantní nádheru svých mešit, 
s jejich typickými mihráby a štíhlými 
minarety, které dokonale dokreslují 
orientální, typicky marockou 
atmosféru.

 8 MÁTOVÝ ČAJ  
Pití mátového čaje je neoddělitelnou 
součástí marocké společnosti 
a pohostinnosti. Bude to 
pravděpodobně první věc, kterou 
v Maroku ochutnáte. Ve spoustě 
kaváren a restaurací mátový čaj nosí 
na stůl nově příchozích automaticky – 
bez vyzvání. Pije se tradičně ze 
stříbrné konvičky, do které jsou 
vhozeny lístky čerstvé máty s pár 
kostkami cukru. Pít horký mátový 
čaj v parném marockém podnebí se 
může někomu jevit poněkud podivné, 
pravda je však taková, že teplý nápoj 
v parném počasí funguje skvěle jak 
na zchlazení, tak i na uhašení žízně. 
Mátový čaj tedy doporučujeme nikdy 
neodmítat!

 9 KOČKY, 
KOCOUŘI, KOŤÁTKA!  
Maroko je zemí zaslíbenou pro 
všechny milovníky našich kočičích 
přátel. Kočky jsou opravdu téměř 
všude a tvoří významnou část koloritu 
marockých ulic. Jedná se o kočky 
toulavé, ale žijící v harmonické 
symbióze s lidmi a veřejným 
prostorem měst. Místní je krmí 
a ony se na oplátku líně válí všude 
možně po ulicích, v obchodech a na 
zápražích domů a zkrátka dělají to, 
co je pro kočky přirozené – zkrášlují 
a zklidňují prostor kolem sebe a sem 
tam možná i uloví nějakou tu myš.

 10 NAKUPOVÁNÍ 
V ARABSKÉM STYLU  
Arabské země jsou proslulé svými 
tradičními trhy zvanými súky, a stejně 
tak i způsobem nakupování na nich. 
Trhy se navíc nacházejí v „medinách“, 
starých částech marockých měst, 
což ještě přispívá k jejich působivé 
atmosféře. Typickým prvkem 
arabského pouličního obchodu je 
smlouvání. Rozhodnete-li se cokoli 
koupit, stanete se více či méně 
dobrovolným účastníkem této hry 
a je dobré znát alespoň v základu 
její pravidla. Začněte velmi nízko, 
nenechte se vyvést z míry širokou 
škálou emocí, které prodejce 
během obchodu vystřídá, a naopak 
zachovejte klid a za všech okolností 
buďte slušní. S touto taktikou se 
nakonec téměř vždycky dopracujete 
k ceně, která je přijatelná pro obě 
zúčastněné strany.
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AGADIR
Ideální místo pro odpočinek

Původně se jednalo pouze o malou rybářskou vesničku, 
dnes je toto velice moderní turistické místo plné luxusních 
hotelových komplexů. Město bylo kompletně znovu posta-
veno po ničivém zemětřesení v roce 1960. Úroveň hotelů 
je zde na velmi vysoká. „Většina hotelů se pyšní prostornou 
zahradou se spoustou zeleně, bazénů a míst, kde můžete 
v klidu relaxovat,“ popisuje Lenka Pátek, obchodní ředitelka 
CK Blue Style.

MĚSTA, 
KTERÁ VÁM 

UČARUJÍ

CASABLANCA
Za nákupy a bohatým kulturním životem

Nejlidnatější město Maroka leží na pobřeží Atlantského 
oceánu. Staré historické centrum – medina – je obestavě-
no mohutnými hradbami a obklopeno přístavem, který je 
jedním z největších uměle vybudovaných přístavů na světě. 
Nedaleko odtud se tyčí impozantní mešita Hassana II. Jedná 
se o monumentální nákladnou stavbu, ke které patří přes 
200 metrů vysoký minaret, knihovna a univerzita.
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FÉS
Kde na vás dýchne historie

Jedno z nejzachovalejších tradičních královských měst 
s bohatou kulturou a historií, které bylo založeno roku 789. 
Fes El Bali neboli Starý Fés je složen ze spletitých, chaotic-
kých uliček, kterých je zde údajně přes devět tisíc. Zajisté 
nejúchvatnějším místem, které zde můžete spatřit, jsou 
koželužny. Jejich návštěva je opravdu nezapomenutelným 
zážitkem. Ovčí, velbloudí, kozí, hovězí a antilopí kůže se 
zpracovávají dávným způsobem, jako ve středověku. Pro své 
bohaté kulturní dědictví je Fés turisticky velice oblíbeným 
místem a jeho historické jádro bylo zapsáno na seznam 
památek UNESCO.

V NEJZNÁMĚJŠÍCH MĚSTECH  
MAROCKÉHO KRÁLOVSTVÍ NA 

VÁS ČEKAJÍ KRÁSNÉ PLÁŽE, 
IMPOZANTNÍ PAMÁTKY, A PŘEDEVŠÍM 

SPOUSTA NEZAPOMENUTELNÝCH ZÁŽITKŮ.

Marocké království s mottem „Bůh, vlast a král“ je zemí mnoha barev, tisíce vůní, 
chutí a zvuků, které se nedají přenést slovy, fotografiemi ani dokumenty, musí se 

osobně zažít. Maroko patří k nejpřívětivějším a nejotevřenějším státům arabského 
světa, vždy vás zde přijmou s otevřenou náručí. Tato pozoruhodná země plná barev 

a vůní okouzlí návštěvníky natolik, že návrat sem pro ně bude samozřejmostí.

MARRÁKEŠ
Sultánské sídlo s exotickým náměstím

Dalším městem, které byste při své cestě po Maroku neměli 
opomenout, je Marrákeš. Toto staré sultánské sídlo se 
díky své centrální poloze stalo cestovatelskou a obchodní 
křižovatkou. Z Marrákeše se můžete vydat do hor Atlasu 
i do saharské pouště, nebo naopak na pobřeží Atlantického 
oceánu. Nejrušnějším místem Marrákeše je náměstí Jemaa 
el-Fna, zde jsou turisté svědky téměř exotické podívané. Za 
rytmické orientální hudby tančí břišní tanečnice, kejklíři pře-
kvapují svými dovednostmi a zaklínači hadů svou odvážnos-
tí. Vše podtrhuje vábivá vůně právě připravovaných místních 
pokrmů. Nedaleko náměstí se nachází rozsáhlý souk (tržiště), 
kde ke koupi seženete víceméně cokoliv. Nepřehlédnutelný 
je také 69 metrů vysoký minaret mešity Kotoubia z 12. stol., 
který se hrdě tyčí k nebi. „Velkým trendem je ubytování 
v marockých riádech, což jsou klasické, zrekonstruované 
domy s krásnou zahradou uprostřed. Hodně jich je právě 
v Marrákeši blízko náměstí Jemaa el-Fna,“ doporučuje Len-
ka Pátek, obchodní ředitelka CK Blue Style. ◾
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Text: Ilona Topolová

LENKA PÁTEK: 
DO MAROKA SE 

PRAVIDELNĚ 
VRACÍM

Proč miluje Maroko Lenka Pátek, spoluzakladatelka a obchodní 
ředitelka cestovní kanceláře Blue Style? Protože Maroko je 
neuvěřitelně barevná a fotogenická země plná nádherných 

míst. Země, kde je stále co objevovat.

Jaké je Vaše nejoblíbenější místo 
v Maroku?
Jednoznačně Marrákeš. Terakotová 
barva městských staveb i paláců, 
botanické zahrady, úchvatné náměstí 
Jemaa el-Fnaa, které ožívá až se zápa-
dem slunce, tohle vše vás na město 
nenechá zapomenout. Ráda sedávám 
v kavárně Le Grand Balcon a pozoruji 
ten cvrkot kolem. Právě proto, že měs-
to se pořádně probouzí až navečer, 
doporučuji v Marrákeši zůstat alespoň 
jednu noc. Ubytujte se v některém 
riádu (pozn.: zrekonstruované tradiční 
marocké domy, které mají uprostřed 
zahradu) poblíž náměstí, večer se vy-
dejte na tržiště a ochutnávejte místní 
pokrmy. Také se zde zajděte podívat 
do Jardin Majorelle, krásné umělecké 
oázy s muzeem berberské kultury. 
A můj osobní tip? Při své poslední 
návštěvě jsem objevila kavárnu Dar 
El Bacha café. Vypadá to tam, jako 
když se zastavil čas. Výzdoba, lidé, 
famózní káva a dezerty. Rozhodně 
doporučuji.

Čím Vás Maroko uchvátilo?
Nejsou to jen nádherné pláže, ale také 
naprosto kouzelné vnitrozemí, krásná 
královská města, hory, poušť a spous-
ta dalších míst, která uchvátila dokon-
ce i filmaře z celého světa. Dostalo 

mě svou pestrostí, nádhernými městy 
i tichou pouští Mergouza s písečnými 
dunami, jídlem, modrobílou Essaoui-
rou, nádhernou pláží v Agadiru… Nej-
větší zážitek jsem měla z města Fés. 
Když jsem tam jela poprvé, četla jsem 
o něm, že je to město středověkého 
charakteru. Ale když tam přijedete, 
zjistíte, že ten středověk tam stále ješ-
tě trvá. Asi nejúžasnější místo ve Fésu 
byly místní barvírny kůží. To se 
prostě musí vidět a zažít. Ten zápach 
z holubího trusu, ve kterých se kůže 
máčí, ty pracovníky, kteří tam holýma 
rukama a nohama pracují v kádích 
s barvami. Tam jsem si uvědomila, jak 
máme nádherný život… Místní lidé 
tam mají opravdu těžkou práci.

Jezdíte tam pracovně nebo 
i s rodinou?
Obě varianty. Maroko je pro všechny!

Jak se tam líbí dětem a co s nimi 
lze v Maroku podnikat?
V Maroku se mnou byl zatím jen 
nejstarší syn, který miluje nejen ces-
tování, ale také focení. Maroko jako 
jedno z nejfotogeničtějších míst světa 
pro něj bylo ideální volbou. Aby zemi 
poznal, zvolili jsme okružní cestu, kdy 
jsme za týden ujeli více než 2500 km. 
Viděli jsme toho opravdu hodně, 

přesto víme, že nám toho ještě hodně 
z Maroka chybí. 

Tip na prázdninové ubytování 
v Maroku?
Typickým odpočinkovým místem, 
vhodným pro pobytovou dovolenou, 
je Agadir. Je zde skutečně nádherná, 
nekonečná pláž, hotely jsou vysta-
věny v krásném marockém stylu. Já 
zde určitě doporučuji ubytování v RIU 
Palace Tikida nebo Iberostar Founty 
Beach. Oba hotely jsou velmi auten-
tické, přímo na pláži, s vynikajícím 
servisem i kuchyní.

Kdy doporučujete cestu do Maroka?
Maroko je možné navštívit praktic-
ky kdykoli. Jednoznačně nejlepšími 
měsíci pro cestovatelské okruhy jsou 
duben, květen a první polovina červ-
na. Léto doporučuji strávit u moře, 
na cestovatelské trasy se potom opět 
vydat v září nebo říjnu.

Co by měli turisté v Maroku určitě 
vidět, zažít, ochutnat?
Kdo chce zažít Maroko, musí jet do 
Marrákeše nebo do Fésu. Ochutnat 
doporučuji vše, ale mě osobně oslovi-
ly pokrmy Tanžína marakšía, marocký 
tajine i kuskus, k tomu marocký čaj 
a čerstvý pomerančový džus! ◾
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Oázy v poušti jsou pro živé tvory totéž jako ostrovy v moři. Tvoří 
záchytné body, díky kterým uprostřed písečných pustin přežívají 

dokonce i opice a krokodýli. Tedy dokud se do věci nevloží 
lidé. Ti dokážou celou oázu vmžiku vysušit, ale také vykouzlit 

uprostřed pouště novou.

OSVĚŽENÍ 
V POUŠTI

Text: Michael Fokt — Foto: Shutterstock

TRAVEL ZOOM
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Voda. Tekutina, která někdy život bere, 
mnohem častěji ho však dává. Někde je jí 
moc, jinde zase až moc málo. A někdy se 
objevuje na místech, kde by ji nikdo nečekal. 
Třeba uprostřed vyprahlé pouště. Jak je to 
možné? Odpovědí je několik. Vezměme si 

třeba největší horkou poušť světa – Saharu. S rozlohou přes 
devět milionů čtverečních kilometrů je větší než Spojené 
státy a zdá se, že její písky leží na severu Afriky od věků. 
Omyl. Ještě před sedmi tisíci lety se na místě dnešní pouště 
rozrůstaly savany a tekly řeky. Právě z té doby pochází obří 
zásoba podzemní vody, která je však dnes pro lidi i pouštní 
zvířata na většině míst nedostupná.

KDE SE BEROU OÁZY?
Sem tam se však matka příroda smiluje. Dokonce i upro-
střed nekonečné rozlohy vyprahlého písku nebo sluncem 
rozpálených skal pak vytryskne pramen. A oáza je na světě. 
Sloučenina se vzorcem H2O se přitom může doprostřed 
pouště dostat hned několika způsoby. Většinou v tom „mají 
prsty“ vrstvy hornin pod povrchem. Některé vodu snadno 
propouštějí, jiné však nikoli. Díky tomu vytvářejí přírodní 
obdobu vodovodů, jež mohou pod zemí dopravovat vodu 
na vzdálenosti stovek i tisíců kilometrů. Stačí dvě nepro-
pustné vrstvy hornin a mezi nimi jedna prosákavá. Právě 
proto v Egyptě existují oázy i stovky kilometrů od Nilu, 
který je napájí svými podzemními průsaky. Podle některých 
odborníků je vlastně celé údolí Nilu obrovskou oázou, která 
jako šleh bičem protíná egyptskou poušť.
Kdo by neslyšel úsloví „vyschlý jako artéská studna“. 
Artéské prameny opravdu stojí za původem mnoha oáz. 
Vznikají, když se výše zmíněný sendvič dvou nepropust-
ných horninových vrstev s propustnou vrstvou uprostřed 
prohne jako gigantická mísa s dvojitým dnem. Hladina 

podzemní vody je tak ve skutečnosti výš než nejnižší místo 
v krajině. Pak si voda buď najde cestu k povrchu sama, 
nebo jí vrtem pomohou lidé. Životodárná kapalina začne 
samovolně prýštit na povrch, dokud se vnější hladina nevy-
rovná s tou uvnitř geologických vrstev. Jindy však přichází 
voda pro oázy z nebe. Příležitostné průtrže mračen zavla-
žují i saharská údolí. Asi nejkrásnějším příkladem takového 
ekosystému je však periodicky zaplavovaná delta řeky 
Okavango v jižní Africe.

KROKODÝLI V POUŠTI
Karavanám putujícím Saharou od oázy k oáze trvá nezříd-
ka celé dny, než dorazí k dalšímu jezírku čerstvé vody. Jak 
se tam však dostávají mnozí menší tvorové nebo samotné 
rostliny, které živoucí drahokamy sevřené oceánem vyprah-
lého písku vytvářejí? Jednoduše cestují stopem. V oázách 
často odpočívají stěhovaví ptáci, kteří za sebou zanechávají 
páchnoucí vizitky plné semínek, jež sezobali v úrodnějších 
krajích. Pokud patří rostlinám přizpůsobeným k životu 
v suchých oblastech, má oáza o budoucí zeleň postaráno. 
A z ptačích těl sesedá hmyz a další bezobratlí.
Dokonce ani kousek od vody však nemají pouštní rostliny 
na růžích ustláno. Musejí životodárnou tekutinou šetřit, 
jak to jenom jde. Třeba tím, že otevírají průduchy v listech 
pouze v noci, kdy je snesitelný chládek. Díky tomu se 
z listů do okolního vzduchu vypařuje minimum vody, má to 
však jeden podstatný háček. Rostliny v listech vzduch po-
třebují, aby mohly fotosyntézou vyrábět z oxidu uhličitého 
a vody cukry. A musejí to dělat přes den, když na listy svítí 
slunce. Zdánlivě patová situace má geniálně jednoduché 
řešení. Rostliny „nachytají“ oxid uhličitý v noci a zabudují 
ho do sloučeniny zvané malát. Za dne si ho v listech opět 
uvolní a mohou vyrábět sacharidy ostošest i se zavřenými 
průduchy.

Přehrada Hoover nad Las Vegas Oáza v Libyjské poušti
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V saharských oázách nezřídka žijí i tvorové, které by 
v poušti člověk nehledal ani v úžehovém deliriu. Třeba 
ropuchy, paviáni, nebo dokonce krokodýli. Co je to však na-
padlo vydávat se do srdce největší horké pouště světa? Oni 
se tam ve skutečnosti nevydali, ale uvízli tu. Během vlhčího 
období žili na saharských savanách třeba sloni, hroši nebo 
žirafy. S nástupem sucha se většina živočichů stáhla na jih, 
někteří však zůstali u posledních zbytků vody, až je moře 
písku obklíčilo ze všech stran. A to včetně krokodýlů zápa-
doafrických.
Ti na Sahaře běžně žili ještě za dob starých Římanů, což 
dokazují skalní malby i kosterní pozůstatky z té doby. Dnes 
už přežívají jen v několika málo oázách v Mauretánii, Alžír-
sku či Čadu. Vodu nalézají třeba i v jeskyních nebo v zápla-
vových oblastech dočasných řek, které se plní jen v období 
dešťů. Pouštní krokodýli se naučili suché období přečkávat 
ve stavu strnulosti, který se podobá zimnímu spánku našich 
plazů, a zřídkakdy dorůstají délky větší než dva a půl metru. 
U většiny pramenů by navíc na spočítání krokodýlů stačily 
prsty obou rukou, takže jsou těžce zkoušené populace 
navíc ohroženy příbuzenským křížením.

TRAVEL ZOOM

Arábie, přechod karavany přes poušť

V SAHARSKÝCH OÁZÁCH NEZŘÍDKA 
ŽIJÍ I TVOROVÉ, KTERÉ BY V POUŠTI 

ČLOVĚK NEHLEDAL ANI V ÚŽEHOVÉM 
DELIRIU. TŘEBA ROPUCHY, PAVIÁNI, 

NEBO DOKONCE KROKODÝLI. 

PŘENOSNÁ OÁZA PO ČESKU
Odborníci z ČVUT přišli s přelomovým nápadem, 
jak uprostřed pouště vytvořit umělou oázu. Svou 
technologii s názvem S.A.W.E.R. poprvé předvedli 
světu na výstavě EXPO v Dubaji. Funguje to takhle:

—  Nejdříve speciální látka (desikant) 
„vychytá“ z pouštního vzduchu vodní 
páru, která se na ni naváže.

—  Poté se voda uvolní do menšího množství 
vzduchu uvnitř přístroje a vysráží na chladiči.

—  Další část systému kultivuje v získané vodě 
mikroskopické řasy a další mikroorganismy, 
které vyrábějí živiny k zúrodnění pouště.

—  Ve vzniklém médiu mohou růst vyšší 
rostliny, včetně zemědělských plodin.

—  Celou technologii pohání solární energie, 
a protože je na poušti sluníčka až nad hlavu, může 
systém pracovat zcela nezávisle a kdekoli.

—  V současné době mají vědci k dispozici 
verzi systému, která dokáže vyrobit 
pět set litrů vody denně.
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JAK VYSÁT OÁZU
Kasina, kluby, hotely a záplava neonů. Nevadskou met-
ropoli hazardu Las Vegas, kde žije skoro tři čtvrtě milio-
nu lidí, asi není potřeba obšírněji představovat. Jméno 
města uprostřed Mohavské pouště však nemá s neřestí 
nic společného. Ve španělštině znamená „louky“ a přesně 
tak viděl okolní krajinu mexický obchodník, který někdejší 
přírodní oázu v první polovině 19. století objevil. Pramen, 
který zdejší louky zavlažoval, je kvůli lidské činnosti dávno 
vyschlý. Město se proto musí spoléhat na dodávky vody 
z Hooverovy přehrady na řece Colorado.
Protože většina oáz není zrovna obrovská a jejich existence 
závisí na omezeném množství vody, představují obzvlášť 
zranitelné životní prostředí. A jelikož se lidé chovají všude 
plus minus stejně, využívají jejich vodu na zúrodňování 
okolní pouště v mnohem větším měřítku, než je zdrávo. 

A to je problém, který může vyústit i v zánik celé oázy. 
Podobnému nebezpečí čelili i obyvatelé oázy Liwa ve Spo-
jených arabských emirátech. Pumpovali vodu z místního 
podzemního rezervoáru tak intenzivně, že málem způsobili 
zhroucení celého ekosystému.
V poslední chvíli naštěstí přispěchal na pomoc zdravý 
rozum v kombinaci s moderní technologií. Odsolovací 
jednotky v Perském zálivu vyrábějí z mořské vody sladkou 
a čerpají ji do prostoru pod oázou, kde se dříve hromadila 
přirozeně. V hloubce asi sta metrů pod povrchem je draho-
cenná tekutina v naprostém bezpečí a připravena k použi-
tí. Lidé se tak vlastně vrátili k řešení, které vytvořila sama 
příroda. Jen je to stálo mnohem víc peněz i úsilí. ◾

PLANETA

PRAMEN, KTERÝ ZDEJŠÍ LOUKY ZAVLAŽOVAL, 
JE KVŮLI LIDSKÉ ČINNOSTI DÁVNO VYSCHLÝ. 

LAS VEGAS SE PROTO MUSÍ SPOLÉHAT NA 
DODÁVKY VODY Z HOOVEROVY PŘEHRADY 

NA ŘECE COLORADO.

Las Vegas, zhýralé město v Mohavské poušti

Cestování 
Pondělí 20.00–22.00
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HISTORIE 
KOUŘENÍ 

ANEB OD ŠŇUPÁNÍ  
AŽ K NIKOTINOVÉ PÁŘE

Démon, neřest i zlatý důl na peníze. Tabák provází lidstvo 
odnepaměti, a ani dnes se ho nechceme vzdát. Historii dominovalo 

kouření, nyní však získávají oblibu jiné způsoby. Zatímco klasická 
cigareta je na světě už téměř dvě století v de facto stejné podobě, 
její alternativa v podobě zahřívaného tabáku má mnohem kratší, 
ale zato velmi intenzivní historii a vývoj. A zdá se, že klasickému 

kouření cigaret zvoní hrana.
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Nicotiana tabacum 
není žádné magické 
zaklínadlo, ale latinský 
název pro tabák vir-
ginský, který lidem po 
celém světě skutečně 

zamotal hlavu a v průběhu věků si je 
dokonale omotal kolem prstu. Patří do 
stejné čeledi jako brambory, paprika, 
lilek či prudce jedovatý rulík zlomoc-
ný. Tabák obsahuje sloučeninu, ze 
které se vám roztáhnou zorničky. Tou 
psychoaktivní látkou je nikotin, který 
stimuluje centrální nervovou sousta-
vu, a proto si udržel svou oblibu po 
tisíciletí.
V peruánských a ekvádorských 
Andách tabák divoce roste už téměř 
osm tisíc let a před více než dvěma 
tisíci lety ho indiáni zařadili do svého 
každodenního života. Mýtus kmene 
Huronů například říká, že ve staro-
věku, kdy byla země neplodná a lidé 
hladověli, seslal Velký duch na zem 
ženu, která lidstvo zachránila. Kde se 
půdy dotkla její pravá ruka, tam začaly 
růst brambory, a po doteku levé ruky 
se objevila kukuřice. A kde si sedla, 
tam vesele rostl tabák. Domorodí 
obyvatelé Ameriky si ho skutečně 
oblíbili a používali ho v náboženských 
a léčebných praktikách.
Tabák se nejdříve šňupal, jak dokazují 
všemožné šňupací nástroje. Ty patří 

mezi nejstarší nalezené artefakty, 
které souvisejí s touto omamnou 
rostlinkou. Technika, která ve své 
oblíbenosti strčila do kapsy žvýkání, 
pojídání, pití či roztírání po těle, je 
však bezesporu kouření – především 
pomocí dýmky. Kouř lidé foukali do 
tváří válečníků před bitvou, žen před 
sexem nebo třeba na pole před vý-
sadbou. Dodnes v zemědělství slouží 
jako insekticid. Tabák byl svého času 
hojně používán i v lékařství pro své 
analgetické a antiseptické vlastnosti 
a jako lék na různé neduhy. Používal 
se do očních kapek, do klystýrů či na 
hubení vší.

KOLUMBUS TABÁK 
MÁLEM VYHODIL
Kryštof Kolumbus pro Evropu objevil 
spoustu věcí, mezi nimi také tabák. 
Sám z něj přitom zpočátku nebyl 
vůbec nadšený. Kromě ovoce, jídla 
a oštěpů ho v podobě sušených listů 
dostal darem od indiánských kmenů 
ve chvíli, kdy vkročil na jejich kon-
tinent. Protože se nedaly jíst a dost 
výrazně voněly, málem letěly přes 
palubu. Jenže Kolumbus měl dobrý 
pozorovací talent a rychle si povšiml, 
že jsou sušené tabákové listy mezi do-
morodci velmi ceněny a používají se 
nejen jako dary, ale také jako platidlo. 
Proto je rychle naložil a vzal s sebou.

Vůbec prvním kuřákem Evropy se 
stal jeden z členů jeho posádky, 
Rodrigo de Jerez. Ještě než dorazili do 
Španělska, zapálil si na lodi po vzoru 
domorodců. Zřejmě si připadal jistý 
v kramflecích, protože jen co vystou-
pil v Seville na pevninu, rozhodl se 
kouření zopakovat na veřejnosti. To 
neměl dělat. Lidem se před jejich zra-
ky objevil výjev člověka, kterému šel 
z úst i nosu kouř. Okamžitě propadli 
přesvědčení, že jde o reinkarnované-
ho ďábla, a Jerez mazal před inkviziční 
soud. Ten mu vyměřil deset let na 
tvrdo a bylo po svobodě i po kouření. 
Stačilo však jen pár let a pěstování 
tabáku a obchod s ním se stal popu-
lárním po celé Evropě. Rostlinka, jež 
způsobuje závislost, se začala hojně 
objevovat i v palácových zahradách 
královských rodin. Zatímco Alžběta I. 
bafala o sto šest, Jakubovi I. tabák 
vůbec nevoněl a prohlásil, že jeho 
kouření je ošklivé pro oči, nenávistné 
pro nos, škodlivé pro mozek a nebez-
pečné pro plíce. Kateřina Medičejská 
jím prý zase zaháněla migrény. V roce 
1571 španělský lékař Nicolas Monar-
des dokonce napsal knihu o historii 
léčivých rostlin Nového světa. V něm 
tvrdil, že tabák dokáže vyléčit třicet 
šest zdravotních problémů.

Malajský kuřák a jeho žena na historické rytině Detail obrazu Starý rolník zapalující si dýmku od Johanna Carla Lotha
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POŽITEK BEZ DEHTU A ZÁPACHU
Téměř bezmezná popularita kou-
ření tabáku vydržela přes sto let. 
Pak se v roce 1602 objevil neznámý 
anglický autor a publikoval esej, ve 
které upozornil na to, že nemocemi 
způsobenými sazemi, které se často 
objevují u kominíků, začínají trpět 
i náruživí kuřáci. To byl vůbec první 
moment, kdy na veřejnost prosákla 
informace o možné souvislosti mezi 
kouřením a špatným zdravím. Koncem 
18. století už bylo jasné, že rakovina 
rtu přímo souvisí s kouřením dýmky. 
Kouření se ale masově rozšířilo až 
s výrobou cigaret ve druhé polovi-
ně 19. století. Dnes již je každému 
jasné, že kouření způsobuje zdravotní 
problémy a nemoci, včetně rakoviny. 
Jenže tabáku stále početná skupina 
lidí na celém světě nedokáže odolat. 
Proto se ke slovu dostávají moder-
nější způsoby užívání nikotinu, které 
zdravotní rizika snižují, a tabákové 
společnosti investují do jejich vývoje 
značné prostředky. Například společ-
nost BAT je v současné době jedním 
z největších inovátorů v oblasti vý-
zkumu a vývoje tabákových a niko-
tinových výrobků, které si kladou za 
cíl odbourání rizik spojených s kon-
zumací klasických cigaret. Jako první 
zkompletovala portfolio tzv. nikotino-
vých alternativ, kam patří e-cigarety, 

zařízení na zahřívání tabáku a nikoti-
nové sáčky. 
K nejstarším a celosvětově také 
nejrozšířenějším alternativám patří 
bezesporu elektronické cigarety, které 
fungují na principu tzv. vapování. 
Při něm dochází k zahřívání tekutiny 
s obsahem nikotinu, vznikající aerosol 
(páru) uživatel inhaluje a vydechuje 
(tzv. vapuje). Na rozdíl od cigareto-
vého dýmu neobsahuje e-cigareta 
škodlivé látky jako dehet nebo oxid 
uhelnatý.
Stále větší oblibu si v posledních 
letech získává tzv. zahřívaný tabák, 
který je svou podobou i principem 
užívání blíže klasickým cigaretám. 
I zde však platí, že jsou výrazným způ-
sobem eliminovány dopady na zdraví 
jeho uživatelů. Podle dostupných 
studií jich je až o 95 procent méně 
než v kouři z cigaret. Kouzlo zahří-
vaného tabáku spočívá právě v tom, 
že tabáková náplň, která se vkládá 
do zařízení, se nespaluje, ale zahřívá. 
To znamená, že při jeho použití ne-
vzniká žádný kouř, ale tabákový aero-
sol. Například zařízení Glo zmíněného 
britského výrobce využívá technologii 
indukčního ohřevu, která náplň v po-
době cigarety zahřívá rovnoměrně, 
a věrně tak simuluje autentickou chuť 
tradiční cigarety, avšak bez nepříjem-
ného kouře a zápachu.

Nejnovější nikotinovou alternativou 
jsou pak nikotinové sáčky, které 
přináší uspokojení náruživým kuřá-
kům i těm, kteří se cigaretám v nej-
různějších podobách rozhodli dát 
vale. Tato moderní alternativa vychází 
z tradice švédského snusu. Na rozdíl 
od něj však sáček neobsahuje vůbec 
tabák. Polštářek, který kromě nikotinu 
obsahuje pouze vodu, eukalyptus, 
celulózová vlákna z borovice, aroma-
tické látky a sladidla, se vkládá do 
úst pod horní ret, kde je jeho obsah 
postupně vstřebáván ústní sliznicí. 
Není bez zajímavosti, že Švédsko, kde 
jsou orální produkty dlouhá deseti-
letí mezi dospělou populací velmi 
populární, má dnes pouhých 5 % 
kuřáků klasických cigaret, a zároveň 
eviduje nejmenší výskyt rakoviny 
plic v Evropě. Podle dat společnosti 
BAT, která nikotinové sáčky prodává 
pod názvem VELO také na českém 
trhu, je zájem českých spotřebitelů 
o užívání nikotinových sáčků enormní 
a každoročně se znásobuje. Možná 
tak budeme následovat Skandinávii 
a jednou se dostaneme na podobnou 
nízkou úroveň výskytu rakoviny plic, 
ve kterém zatím patříme k evropským 
„premiantům“.

Kolumbovo přistání v Novém světě

VĚDĚLI JSTE, ŽE… 

—  Celosvětově se za jednu 
minutu nakoupí kolem 
deseti milionů cigaret.

—  Kouření holduje víc než 
miliarda lidí po celém světě.

—  První žena, která se odvážila 
kouřit na veřejnosti, byla milenka 
Fryderyka Chopina, spisovatelka 
George Sandová. Stalo se 
tak v Paříži v roce 1840.

—  Tabáková rostlina se v 17. století 
pěstovala téměř ve všech 
částech světa, od Sibiře, přes 
Jávu a západní Afriku, až po 
Tibet. Obchodování s tabákem 
tehdy vydělalo více peněz než 
všechny stříbrné doly v Indii.

—  Tzv. e-cigarety se na trhu poprvé 
objevily před dvaceti lety.
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Myriáda subtropické zeleně, spousta šťastných krav či ananasy, 
které tu rozhodně nemají co dělat. Přidejte k tomu nejstarší 
čajovou plantáž v Evropě, výtečné sýry – a vyjde vám rajské 

souostroví Azory, kde je co zažít i na co se dívat.

TRAVEL ZOOM

Text a foto: Markéta Foktová

KURIOZITY 
OSTROVA  

SÃO MIGUEL
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Azorské souostroví se skládá z devíti sopeč-
ných ostrovů, které leží uprostřed Atlant-
ského oceánu. Do Lisabonu je to přibližně 
patnáct set kilometrů a do New Yorku 
necelé čtyři tisíce. Výhodnější polohu si 
tedy nemohou přát. Výhledy do zeleně prý 

zlepšují psychické zdraví člověka. V tom případě Azorské 
ostrovy bezesporu zaslouží nominaci na zenový ráj. Tolik 
odstínů zelené byste těžko hledali i na Novém Zélandu. 
Zemědělství je zde nejdůležitějším ekonomickým sekto-
rem, v jehož čele stojí výroba mléka. Zdejší šťastné krávy 
dokážou zásobit celou třetinu Portugalska. Jsou to skuteč-
né horolezkyně. Někdy se vám až tají dech při pohledu, do 
jakých míst se pouští pro kus šťavnatého žvance. A teď bez 
legrace. Na Azorách je možná více krav než lidí a ozna-
čení dojnic za „šťastné krávy“ není jen vtipná nadsázka. 
Jde o oficiální program, na kterém si zdejší farmáři velmi 
zakládají. Čtyřnohé krasavice tu žijí zcela volně v souladu 
s přírodou na nekonečných pastvinách prošpikovaných 
přírodními prameny a ovívaných čerstvým oceánským 
vzduchem. Kvalita mléka se pak samozřejmě odrazí na 
kvalitě sýrů. Z toho jasně vyplývá, co tu musíte za každou 
cenu ochutnat.

STRAŠÁK JMÉNEM PŘÍRODA
Azory mají mnoho pozitiv. Největším z nich je určitě pří-
roda. Jenže je to právě ona, z čeho mají místní obyvatelé 
největší strach. Protože všechny ostrovy jsou sopečné, 
lidé tu doslova žijí na pekelném kotli a musí počítat s tím, 
že se jim občas země zachvěje pod nohama či některá ze 
sopek vydá pořádnou porci lávy ze svého nitra. Zvědavci, 
kteří v životě nezažili zemětřesení a rádi by na vlastní kůži 
poznali seismické otřesy, si je mohou alespoň na chvíli 
vyzkoušet na ostrově Pico na simulátoru v návštěvnickém 
centru Casa dos Vulcões. Erupce ale nejsou jedinou hroz-
bou, kterou příroda dokáže vytáhnout z rukávu. Úrodnost 
půdy a geografická poloha ostrova São Miguel na křižo-
vatce Evropy, Afriky a Ameriky přispěly k výsadbě pšenice, 
kukuřice, a hlavně pomerančů. Bylo to v 16. století, tedy 
sto let poté, co zde princ Jindřich Mořeplavec vysadil první 
dobytek. Brzy sem začali proudit první obyvatelé z pevnin-
ských provincií Alentejo a Algarve, ke kterým se později 
přidali Madeiřané, Židé, Vlámové a Maurové. Všichni pak 
dohromady dostali název „Açores“ po místním jestřábovi, 
který zde žije.
Zvlněné kopce největšího, a zároveň hlavního ostrova 
São Miguel se proměnily v překrásné pomerančové háje. 
Výborné oranžové plody bezvadně živily místní obyvatele 

V DOBÁCH NEJVĚTŠÍ SLÁVY BÝVALO NA OSTROVĚ 
SÃO MIGUEL PŘES ŠEDESÁT ČAJOVÝCH PLANTÁŽÍ. DNES 
JE TU JEDINÁ. NÁLEPKOU „NEJSTARŠÍ ČAJOVÁ PLANTÁŽ 

EVROPY“ SE PYŠNÍ FÁBRICA DE CHÁ GORREANA.

Azorské souostroví se skládá z devíti sopečných ostrovů. Starobylá architektura São Miguel
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Koupání v termálním bazénu

Pohled z vyhlídky Pico do Ferro

až do 19. století, kdy se příroda rozhodla, že všechno bude 
jinak, a seslala na ně metlu v podobě plísně. Stačilo pár 
let a staletá historie pěstování pomerančů vzala zasvé. 
Kde najednou vzít, a nekrást? Situaci bylo potřeba rychle 
vyřešit a najít jinou plodinu, která z dlouhodobého po-
hledu nahradí způsobené ztráty. Šťastný los si vytáhl čaj. 
Ano, rostlina, která rozhodně není zdejší a která prospe-
ruje v úplně jiných krajinách. Čaji se ale dobře daří tam, 
kde je vysoká nadmořská výška se spoustou slunečního 
světla, a toho je na Azorách dost. Jenže nikdo nevěděl, jak 
s čajovou rostlinou zacházet. Bylo tedy zapotřebí najmout 
si čajové mistry, kteří by Evropany naučili, jak se pěstuje 
čaj na jejich vlastní půdě. Jedním z nich byl Lau-a-Teng. 
Ten tu spolu s čínskými dělníky nastartoval čajový busi-
ness. Za svou práci si nechal platit nejen penězi, ale také 
prý často opiem. Každopádně risk se vyplatil a počáteční 
zoufalství ze ztráty pomerančů rychle nahradila radost 
z dobře se rozvíjejícího podniku. Čajová budoucnost tak 
dostala zelenou. V dobách největší slávy bývalo na ostrově 
São Miguel přes šedesát čajových plantáží. Dnes je tu 
jediná. Nálepkou „nejstarší čajová plantáž Evropy“ se pyšní 
Fábrica de Chá Gorreana. Však ji také provozuje již pátá 
generace pěstitelů.

Z KURIOZITY POKLAD
Ostrov São Miguel se může pochlubit ještě jednou pěs-
titelskou kuriozitou, která tentokrát nepochází z Číny, ale 
ze Střední a Jižní Ameriky. Je to ananas. Původně si ho 
sem místní přivezli jako botanickou raritu. Jenže touha po 
vypěstování vlastních plodů byla natolik velká, že překona-
la i takovou maličkost, jakou je skutečnost, že plody nejsou 
ve zdejších klimatických podmínkách v žádném případě 
schopny dozrát. Myšlenky, že na každý problém existu-
je řešení, se místní farmáři drželi zuby nehty. Především 
pak Augusto Arruda, kterému se doslova podařilo nacpat 
tlusté do tenkého. Ananasovníkům postavil na teplejším 
a slunečnějším jižním pobřeží ostrova skleníky a za pomoci 
dalších farmářů dlouho pilovali technologii jejich pěstová-
ní. Fígl tkví v tom, že všechny fáze kultivace musí probíhat 
na takzvaných horkých lůžkách, která se skládají z vrstvy 
palivového dřeva, staré zeminy a pilin. Aby rostlinky začaly 
kvést ve stejný okamžik, používají farmáři neotřelou tech-
niku s názvem „fumo“. Zkrátka zapálí listí a vzniklý kouř 
přinutí ananasy kvést. Zatímco ve volné přírodě ananasy 
zrají až tři roky, tady pod skleněnou střechou pouhých 
osmnáct měsíců, a to bez jakéhokoli použití pesticidů 
či herbicidů. ◾

KDYŽ UŽ TU BUDETE, MUSÍTE VIDĚT: 
—  Dvojité jezero Lagoa das Sete Cidades, které spojuje 

úzký průliv. Jedno jezero je zelené, druhé modré.
—  Oblast Fournas s výraznou aktivní geotermální činností.
—  Z vyhlídky Pico do Ferro se vám otevře překrásný 

panoramatický pohled na jezero Lagoa das Furnas.
—  Botanickou zahradu Terra Nostra, kde se můžete 

i vykoupat v termálním bazénu.
—  Vyhlídku Boca do Inferno.
—  Canyoning vyzkoušejte v přírodním parku 

Ribeira dos Caldeirões.

Cestování 
Pondělí 20.00–22.00
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JAK OŠÁLIT TECHNIKU
S nástupem moderních technologií 
začíná být lidský zrak na bitevním poli 
čím dál méně důležitý. Podstatné je 
vyzrát na radary, sonary, termovizory 
a další vynálezy moderní doby.

—  Letadla a další bojové prostředky 
vybavené technologií Stealth 
jsou potaženy materiálem, který 
pohlcuje rádiové vlny. Mají také 
záměrně takový tvar, že zbytky vln 
odrážejí pod různými úhly. Díky 
tomu jsou neviditelné pro radary.

—  Ve vývoji jsou i materiály schopné 
pohlcovat vyzařované teplo, aby 
vojáci či technika nebyli viditelní 
pro termovizory. Je to důležité, 
protože tepelné záření snadno 
prochází vegetací, kouřem i dalšími 
překážkami.

—  Jednou z variant, jak termovizoru 
zmizet, je využití Peltierových 
článků se dvěma polovodiči 
umístěnými na technice. Ty se při 
průchodu elektrického proudu 
na jednom konci zahřívají, a na 
druhém ochlazují. Díky tomu 
mohou vyrovnávat teplotu 
předmětů pod sebou s teplotou 
okolí.

—  Snem každého vojáka je zmizet 
nepříteli z očí. Armádní technici tak 
pracují dokonce i na neviditelných 
pláštích. Zkoušejí začlenit do tkanin 
optická vlákna, která by odváděla 
zachycené světlo po obvodu 
předmětu a na druhé straně ho 
nezměněné vyzářila. Efekt by byl 
stejný, jak kdyby světlo prošlo 
průhledným sklem.

PLANETA
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UMĚNÍ 
KAMUFLÁŽE

Text: Michael Fokt — Foto: Shutterstock, Wikimedia Commons a Lenka Klicperová

Uniforma měnící barvy, tanky skryté i pro termovizory 
či nefalšovaný neviditelný plášť. Podobné výstřelky jako 

ze sci-fi filmů se díky moderním technologiím možná už brzy 
stanou realitou válek nového tisíciletí. Armádní konstruktéři 

přitom mnoho těchto triků odkoukali od živočichů.

VOLÁNÍ DIVOČINY
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Schovat válečnou loď 
na moři proti jednolité-
mu pozadí je úkol pro 
kouzelníka. Přesto se 
o to pokoušel už Julius 
Caesar, když nechal 

svá plavidla i uniformy námořníků 
nabarvit na modrozelený odstín co 
nejpodobnější mořské vodě. Výsledek 
asi moc uspokojivý nebyl, ale lepší 
něco nežli nic. O dvě tisíciletí poz-
ději to vzali Britové za opačný konec 
a pro inspiraci si „odskočili“ do africké 
přírody. Všimli si, jak díky kontrastní-
mu zbarvení splývají zebry ve stádě 
s ostatními členy skupiny, takže je pro 
dravce opravdu těžké zaměřit se na 
konkrétní kořist.

ZEBRY NA VLNÁCH
Během první světové války tedy nat-
řeli téměř dva a půl tisíce svých lodí 
kontrastními vzory, které připomínaly 
křížence mezi splašeným přechodem 
pro chodce a opravdu odvážným ku-
bistickým obrazem. Takhle vyzdobené 
plavidlo sice nepřátelští zaměřovači 
viděli na první pohled, měli však jiný 
problém. Díky jeho disruptivnímu 
nátěru, který účinně rozbíjel obrys 
i vnitřní tvar lodi, nedokázali určit, kde 
má jejich cíl příď či záď, a tedy kterým 
směrem a jak rychle pluje. Navádět 
na takový, byť nápadný, terč torpéda 
nebylo vůbec lehké.

Snaha zamaskovat vojáky a jejich vy-
bavení je sice stará jako lidstvo samo, 
v minulých staletích však hrála v tak-
tice spíš okrajovou úlohu. V dobách, 
kdy měly zbraně krátký dostřel a na 
bitevním poli převládal boj muže proti 
muži, měly pestrobarevné uniformy 
podobnou úlohu jako fotbalové dresy 
na hřišti. Jednoduše umožňovaly 
snadno a rychle odlišit nepřátele od 
spolubojovníků, aby vojáci během vá-
lečné řeže věděli, koho vlastně mlátí.
To vše se změnilo počátkem 20. sto-
letí, když se začaly používat zbraně 
s dlouhým dostřelem. Jako první si 
to ve větší míře uvědomili Francouzi, 
kteří s grácií využili svou lásku k umě-
ní všeho druhu. Během první světové 
války povolali na frontu speciální 
jednotku složenou z umělců a de-
signérů, která se věnovala vytváření 
maskovacích materiálů a vzorů pro 
celou armádu. Její členové si říkali 
„camoufleurs“ – a země galského ko-
houta díky tomu obohatila svět nejen 
o jejich výtvory, ale také o nové slovo: 
kamufláž.

JAK MIZÍ CHOBOTNICE
Splynout s prostředím je pro vojáky 
skvělá věc, má to však jeden podstat-
ný háček. Kamuflážní barvy a vzory 
jsou něco jako zlatá klec, protože se 
hodí vždy jen do terénu, pro který 
byly navrženy. Pokud tedy musí vojáci 
během jedné operace projít hustým 

lesem, otevřenou loukou a holou 
písčinou, riskují během dvou třetin 
své snahy poměrně jistou kulku mezi 
oči. Maskování, které neodpovídá 
okolí, je totiž často ještě nápadnější 
než jednolitě zelená či hnědá unifor-
ma. A je úplně jedno, jestli designéři 
mundúrů použijí klasické oblé skvrny 
nebo „pixelizované“ vzory s ostrými 
úhly, které se na uniformách začaly 
objevovat v poslední době.
Jistě, dá se to řešit tak, že vojáci na-
fasují uniformy ve více barvách nebo 
svrchníky v odlišné barvě. Ale noste 
to všechno s sebou a převlékejte se 
pokaždé, když les skončí. Před tvůrci 
kamufláže se tak objevil nový svatý 
grál – vytvořit materiály, které budou 
samy měnit zbarvení podle svého 
okolí. Ale jak toho docílit? Počáteční 
nápad poskytla opět příroda. Chobot-
nice, sépie či olihně mění zbarvení 
během zlomu sekundy a využívají 
toho nejen k maskování, ale také ke 
vzájemné komunikaci pomocí barev-
ných vzorů.
Dokážou to díky pokožce prošpiko-
vané třemi typy speciálních buněk. 
Chromatofory připomínají váčky 
plné barevného pigmentu s rozšíře-
ným horním koncem, které obepíná 
svalové vlákno. To, když se stáhne, 
vytlačí barvivo do horní části buňky, 
takže je viditelné. Jakmile sval povolí, 
chromatofor se opět „smrskne“ a pig-
ment zmizí z očí. Pod chromatofory 

Maskovací sítě pomáhají splynout s přírodou.Odstřelovač se chystá k odchodu na pozice, Ukrajina, květen 2022. 
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se nacházejí ještě iridofory, odrážející 
světlo v barvách duhy jako optické 
hranoly, a leukofory, které paprsky 
odrážejí ve stejné barvě, v jaké se 
k buňkám dostaly.

DOKÁŽEME TO JAKO ONY?
Napodobit něco takového je mamu-
tí úkol, moderní technologie však 
dokáže „nemožné do tří dnů“. Ve 
stadiu testování je proto hned několik 
materiálů schopných barvoměny. 
Fungují na odlišných principech. Asi 
nejzajímavější je napodobení samot-
ných chromatoforů od týmu Aarona 
Fishmana z univerzity v Bristolu. 
Jeho váčky s barvivy jsou vyrobeny 
z elektricky aktivního elastického 
polymeru. Když elektrický obvod 
vytváří na protilehlých koncích váčku 
opačný elektrický náboj, oba konce 
se přitahují. Váček se tedy zplošťuje 
a roztahuje a jeho pigment je viditel-
ný. Po vypnutí obvodu se váček smrští 
a barva zmizí.

Fishman vytvořil tři typy takových 
„chromatoforů“, a když provedl 
počítačovou simulaci umělé kůže 
s jejich použitím, vykouzlil vzory až 
pozoruhodně podobné těm u živých 
hlavonožců. Dokonce si při tom 
vystačil s jednoduchými programátor-
skými pravidly, a obešel se tedy bez 
složitého „mozkového“ řízení, které 
podle všeho koordinuje barvoměnu 
u skutečných chapadlatých obyvatel 
oceánů.
Po napojení senzorů sledujících okolí 
bude dost možná Fishmanův koncept 
použitelný jak pro maskování, tak pro 
vytváření signálních barev například 
u záchranářů. Spíš ke druhému z úče-
lů může posloužit speciální tkanina 
z dílny laboratoře Vollebak. Tam se 
vydali cestou napodobení odrazivých 
vlastností iridoforů pomocí miliard 
mikroskopických skleněných kuliček 
vsazených do tkaniny. Každý čtvereč-
ní centimetr materiálu jich obsahuje 
čtyřicet tisíc, a díky tomu, že odrážejí 

světlo do mnoha směrů, vytvářejí na 
povrchu psychedelické, neustále se 
měnící vzory.
Svůj „zásek“ na poli armádní barvo-
měny mají dokonce i čeští výzkumníci 
z univerzity v Liberci. V současné 
době pro naši armádu pilně testují 
uniformy, které mění barvu v závislos-
ti na okolní teplotě. Pokud se teploty 
pohybují od sedmatřiceti do čtyřiceti 
stupňů, uniforma zesvětlá do podoby 
pouštního maskování. Za nižších tep-
lot na ní převládají tmavší a kontrast-
nější vzory vhodné pro lesní prostředí, 
kde panuje téměř neustálá hra světel 
a stínů. Sami výzkumníci však podotý-
kají, že s klimatickými změnami a ná-
stupem sucha bude možná pouštní 
varianta čím dál užitečnější i u nás. ◾

VOLÁNÍ DIVOČINY

Umět zmizet z radarů je sen každého velitele. Jednotlivé zebry ve velkém stádu jsou těžko k rozeznání.

ČEŠTÍ VÝZKUMNÍCI V SOUČASNÉ DOBĚ PRO NAŠI 
ARMÁDU PILNĚ TESTUJÍ UNIFORMY, KTERÉ MĚNÍ 

BARVU V ZÁVISLOSTI NA OKOLNÍ TEPLOTĚ.

Příroda
Středa 20.00–22.00

Sobota 20.00–22.00
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JAK SE ČEŠTINA DOSTALA 
DO ODBORNÉHO 
LATINSKÉHO NÁZVOSLOVÍ 
ŽIVOČICHŮ
Díky paleontologovi Joachimu 
Barrandovi a jeho lásce k prvohorním 
lokalitám ve středních Čechách se 
do latinského názvosloví živočichů 
dostalo překvapující množství výrazů 
z naší mateřštiny. Některé rody 
zkamenělých mlžů se odborně jmenují 
třeba Babinka, Tetinka nebo Maminka. 
Název Panenka vendita by se dal 
volně přeložit jako „prodaná nevěsta“ 
a skutečně je holdem opeře Bedřicha 
Smetany. 

PLANETA
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OSTROVY, 
KDE 

VLÁDNOU 
DRACI

Text a foto: Michael Fokt

Na světě pořád existují místa, kde se člověk cítí jako v době 
dinosaurů. Malým ostrovům roztroušeným v tropických oceánech 
vládnou třímetroví jedovatí varani, želvy těžké jako velké motorky 

či velevzácní leguáni objevení díky romantickému filmu.

VOLÁNÍ DIVOČINY
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Odhrnuji listy tropických rostlin a hledíme 
si z očí do očí. Ty jeho jsou žlutočervené 
a sedí po stranách smaragdově zelené 
hlavy, jejíž vzhled vkusně doplňují žluté 
kroužky okolo nozder. Mám velké štěs-
tí – právě se mi před objektiv dostal je-

den z nejvzácnějších plazů světa, téměř metr dlouhý fidžij-
ský leguán se vznešeným odborným názvem Brachylophus 
vitiensis. Naše dostaveníčko proběhlo v záchranné stanici 
Kula Eco Park na hlavním fidžijském ostrově Viti Levu. Na 
malý ostrůvek Yadua Taba, kde tento druh leguánů žije, 
totiž kromě několika málo výzkumníků žádní lidé nesmějí. 
Fidžijským úřadům došla s turisty trpělivost ve chvíli, kdy 
se v kufru jednoho z nich našlo hned pět velevzácných 
ještěrů najednou.

DRACI Z FILMU
Ať mi nikdo netvrdí, že poněkud přeslazené romantické 
filmy jsou jen vyhazováním peněz a vyžitím pro diváky 
bez vkusu. Pro herpetologii, tedy vědu zabývající se plazy, 
dokážou být učiněným požehnáním. Pro snímek Modrá 
laguna s Brooke Shieldsovou a Christopherem Atkinsem 
v hlavních rolích to platí stoprocentně. Obzvláště tehdy, 
když na jeho předpremiéru pozvali kromě jiných osobností 
také herpetologa Johna Gibbonse.
Části filmu se natáčely na Fidži, a protože Gibbons studo-
val tamní leguány, mnohem více než milostné aférky mla-
dých herců ho zajímalo dění ve větvích keřů v pozadí. Když 
v nich zahlédl ještěra s nízkým hřebenem trnů na hřbetě, 
doslova zkoprněl úžasem. Doma naházel do kufru všechno, 

co ke své vědecké práci potřeboval, a vyrazil do suchých 
tropických lesů na Yadua Tabě. Jeho odhad vyšel na sto 
procent a Gibbons pro vědu objevil zbrusu nový, toho času 
druhý druh velevzácných leguánů. Jenže překvapení na 
sebe nenechalo dlouho čekat. Díky genetickým analýzám 
vyšlo najevo, že jsou místních leguánů druhy hned tři. Ten 
nejnovější dostal název z domorodé fidžijštiny a zní Bra-
chylophus bulabula. Slovo „bula“ přitom znamená fidžijsky 
pozdrav a vyjádření dobré nálady v jednom.
Fidžijští leguáni představují pro vědce nejen velkou výzvu, 
jak zachránit poslední tisícovky volně žijících jedinců, ale 
také obrovskou záhadu. Jak se na souostroví, které leží 
skoro deset tisíc kilometrů od americké pravlasti leguánů, 
vůbec dostali? Kdyby překonali celý Tichý oceán na voru 
z utržené vegetace, jak říká nejčastější hypotéza, potře-
bovali by k tomu čtyři měsíce života na rozbouřených 
vlnách. Možné to však je. Protože jsou býložraví, mohli si 
ujídat plavidlo pod vlastním zadkem, a získávat tak nejen 
potravu, ale i vodu obsaženou v listech rostlin. Podobným 
způsobem se navíc na odlehlé ostrovy šíří i semena ame-
rických rostlin.

OBRNĚNÉ KORÁBY SOUŠE
Člověk se až diví, kde se v těch dvou stovkách kilogramů 
živé váhy uzavřených v masivním krunýři a podpíraných 
sloupovitýma nohama bere tolik životního elánu. Želva ob-
rovská z rezervace Francoise Leguata na ostrově Rodrigu-
es ke mně s nataženým krkem pádí svou nejvyšší rychlostí 
půl kilometru za hodinu v naději, že dostane něco šťavna-
tého k snědku. Není divu. Během období sucha je půda 

Réunionští chameleoni dokážou díky barvoměně nejen splynout s okolím, ale i vyjádřit svou náladu. Hnědé zbarvení s černými skvrnami znamená stres.
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v kaňonu, kde s desítkami svých příbuzných žije, vyschlá 
na troud. Býložraví obři musejí vzít zavděk uschlými stébly 
trávy a trochou lístků z keřů, které dokážou uždíbnout, 
když vytáhnou svůj krk do maximální délky téměř jednoho 
metru.
Teď to na ostrově ztraceném uprostřed Indického oceánu 
s obřími želvami vypadá více než dobře. Želv obrovských 
i paprsčitých žijí v rezervaci skoro tři tisícovky, a to včetně 
mnoha mláďat. Místní odborníci už mají smělé plány na 
vysazování odchovaných želv do volné přírody a doufají, 
že to na Rodriguesu bude časem vypadat skoro jako před 
příjezdem evropských námořníků v 17. století. Tehdy na 
kousku země dlouhém sotva dvacet kilometrů žilo obřích 
želv asi tři sta tisíc a člověk mohl ujít stovky metrů, aniž 
se nohou dotkl země. Prostě jen přeskakoval z jednoho 
krunýře na druhý.
Jedinou vadou na kráse je fakt, že ani jeden druh odcho-
vávaných želv není na ostrově původní. Oba místní druhy 
stačili mořeplavci vyhubit za méně než sto let, protože si 

z nich dělali živé konzervy pro své dálkové plavby. Podob-
ně se vedlo velkým želvám na Seychelách, Madagaskaru 
a dalších ostrovech v okolí. Až neuvěřitelné štěstí měly 
dámy s krunýřem na odlehlém atolu Aldabra, kde jich 
dodnes přežilo neuvěřitelných sto tisíc. Právě ony se staly 
nejlepšími kandidátkami na znovuosídlení Rodriguesu. 
Spolu s želvami navíc dost možná zažijí své obrození 
i místní endemické rostliny. Semena některých z nich totiž 
musejí projít zažívacím traktem želv, aby měla vysoké šan-
ce na vyklíčení.

JÁ NEŠILHÁM, JÁ LOVÍM!
Téměř půlmetrové tělo chameleona pardálího tenké jako 
sekerka se vychytrale natáčí tak, aby mezi ním a mnou 
byla větev, na které sedí. Na chameleona je taková velikost 
úctyhodnou hodnotou, díky vychytralé strategii maskování 
spolu se schopností měnit barvu během zlomku sekundy 
je však bizarní ještěr v pralesní vegetaci téměř neviditelný. 
Lidé ho na Réunion dovezli z nedalekého Madagaskaru 

Želvy paprsčité mají v ekosystému ostrova Rodrigues nahradit menší druh původních želv, který lidé vyhubili.

KDYSI MOHLI LIDÉ NA RODRIGUESU UJÍT 
STOVKY METRŮ, ANIŽ BY SE NOHAMA 
DOTKLI ZEMĚ – PŘESKAKOVALI TOTIŽ 

MEZI ŽELVÍMI KRUNÝŘI.
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poměrně nedávno, přesto se rozvážný plaz, kterému místní 
pro jeho pomalost přezdívají „endormi“ (ospalec), stal 
jedním z největších nelétavých tvorů na ostrově.
Zpoza větvičky mě sledují dvě vypoulené oči, které kryjí 
srostlá oční víčka podobná obráceným kornoutům od 
zmrzliny. Právě díky jejich pružnosti a faktu, že pohyb očí 
zajišťují výkonné příčně pruhované svaly, se mohou oční 
bulvy chameleonů natáčet tak moc, že poskytují ještěrovi 
panoramatické vidění v úhlu téměř 365 stupňů. Jediná 
slepá skvrnka se nachází přímo vzadu za jejich hlavou. 
Chameleona proto nepřekvapí nepřítel přicházející shora 
ani z okolní vegetace a stejným způsobem může hledat 
i kořist.
Neobyčejné zrakové orgány se navíc mohou natáčet ne-
závisle na sobě. Mozek chameleona tedy zpracovává dva 
různé obrazy najednou. Je to, jako bychom se v kině dívali 
každým okem na jiný film. Divím se, že se z toho stromový 
ještěr dočista nezblázní. Když však potřebuje, dokáže dvo-
jité zobrazení „vypnout“ – to když zaměří obě oči na stejný 
objekt. Dělá to hlavně při zaměřování kořisti či nepřítele 
a vědci si dlouho mysleli, že v tu chvíli používá prostorové 
vidění jako my, aby určil, jak daleko od něj se objekt zájmu 
nachází.

UNIKÁTNÍ OČI
To by však moc nefungovalo, protože oči chameleonů 
nejsou tak přesně spřažené jako naše a každé z nich po-
zoruje šťavnaté hmyzí sousto z trochu jiného úhlu. Odhad 
vzdálenosti by tedy nebyl přesný. Chameleonovy zrakové 
orgány však umějí něco lepšího a ve světě plazů naprosto 
unikátního. Každé oko dokáže vnímat prostor samostat-
ně bez pomoci toho druhého. Je totiž vybaveno vydutou 
čočkou, která zvětšuje obraz na sítnici, a vypouklou rohov-
kou. Právě pomocí deformace rohovky chameleon zaostřu-
je, zatímco naše oči při stejné snaze zplošťují či vydouvají 
čočku. Díky tomu chameleon vidí neskutečné detaily i na 
vzdálenost desítek metrů.
Trik s vnímáním prostoru však „dělá“ jinak. Bod, ve kte-
rém se v jeho oku protínají přímky spojující předměty 
v zorném poli s jejich obrazem na sítnici, se nachází před 
středem otáčení oka. Oba body jsou tedy oddělené, za-
tímco v našem oku splývají v jediný. Když chameleon koulí 
očima, předměty, které vidí, se mu na sítnici pohybují. Ty 
vzdálenější přitom mění polohu méně než objekty blízko 
u oka – a odhad prostoru je na světě.
Mozek chameleona kromě sledování dvou obrazů navíc 
zvládá i dvoustupňové řízení zraku. Oko, které první objeví 
kořist, začne navádět to druhé na stejný objekt. Nad 

Ošetřovatelé z rezervace Francoise Leguata na Rodriguesu se o mláďata želv obrovských starají deset let. Pak je vypustí mezi dospělé.
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OSTROVY SKUTEČNÝCH DRAKŮ
Pokud někde vládnou skuteční „draci“, tak to jsou indonéský 
ostrov Komodo a sousední ostrovy. Největší z ještěrů přitom 
skrývají celou řadu zajímavostí:

—  Největší změřený varan komodský byl dlouhý 3,13 metru 
a vážil 166 kilo. Vědci si dříve mysleli, že se druh vyvinul 
díky ostrovnímu gigantismu, dnes ho považují spíš za 
pozůstatek australské megafauny.

—  Dlouho panoval názor, že varani zabíjejí mohutné buvoly 
díky infekci, kterou po kousnutí způsobují bakterie 
v jejich tlamě. Zubař by nad ústní hygienou varanů 
sice zaplakal, přesto však nemají mezi zuby o moc více 
choroboplodných zárodků než jiní predátoři. Mají však 
něco lepšího – vlastní jed! Produkují ho jedové žlázy ve 
spodní čelisti a způsobuje mimo jiné snížení krevního 
tlaku a poruchy srážení krve. Oběť pak umírá v důsledku 
šoku a vykrvácení.

—  Varan komodský dokáže pomocí Jacobsonova orgánu na 
patře tlamy, kam zastrkuje rozeklaný jazyk, vycítit kořist 
na vzdálenost skoro 10 km.

—  Zvládne také pozřít množství potravy odpovídající čtyřem 
pětinám své hmotnosti. To je, jako kdyby osmdesátikilový 
člověk spořádal na posezení dva dospělé srnce.

—  Varani komodští jsou kanibalové – mladí jedinci stejného 
druhu tvoři asi desetinu jídelníčku dospělých.

—  Varan komodský si bez skrupulí pochutná i na mršinách. 
Vesničané proto rovnají na hroby svých blízkých balvany, 
aby varani mrtvoly nevyhrabali.

—  Varani komodští jsou „věrní draci“, protože někdy tvoří 
stálé páry, což je u plazů raritou. Když samice dlouho 
nenarazí na samce, může naopak sama zplodit potomstvo 
pomocí partenogeneze. Z neoplozených vajíček se líhnou 
samí samečkové.

—  Za posledních čtyřicet let zabili varani komodští celkem 
pět lidí, povětšinou vesničanů z okolí národního parku 
Komodo. Ve výběhu v zoo v Los Angeles napadl varan 
komodský v roce 2001 tehdejšího manžela Sharon 
Stoneové Phila Bronsteina.

—  Při rozmnožování varanů komodských v lidské péči 
hraje prim pražská zoo. Jedna ze zdejších samic jménem 
Aranka nakladla během sedmi let sedm snůšek vajec, 
z nichž se vylíhlo 47 mláďat.

mechanismem řízení pohybů pro každé oko zvlášť tedy 
musí v mozku pracovat řídicí centrum, které umožní obě 
oči „spárovat“ a vypnout dvojitý obraz. Pak každé z očí na 
chutný hmyz zaostří nezávisle bez potřeby binokulárního 
vidění. Celé to trvá zlomek sekundy, za dalších pár setin 
z tlamy vystřelí lepkavý jazyk dlouhý jako celé chameleono-
vo tělo a o výživný oběd je postaráno. ◾

Želva obrovská se k vítanému soustu dostane díky dlouhému krku.

Fidžijští leguáni patří mezi nejvzácnější ještěry na světě.

Chameleon pardálí z Réunionu může být dlouhý až půl metru.

Příroda
Středa 20.00–22.00

Sobota 20.00–22.00
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Dokonale znáte španělské pláže i města 
a myslíte si, že Pyrenejský poloostrov vás už 
nepřekvapí? Pravděpodobně jste neseděli 
v El Transcantabrico, jednom z nejluxus-
nějších vlaků na světě. Jeho cesta vede 

po severu země od Atlantiku do vnitro-
zemí, a kromě úchvatných scenérií svým 
pasažérům dopřává také servis na nejvyšší 
úrovni. Každé kupé, které je nazýváno 
apartmánem, má svoji vlastní obývací část, 

ložnici a koupelnu s parní saunou, nejlepší 
apartmán nabídne i vlastní salónek. Není 
divu, že cestující tak pro sebe má půlku 
vagónu. Proto ve vlaku může jet najednou 
jen 54 cestujících, celý vlak je průchozí. 
Jde o zrekonstruované vozy Pullman z roku 
1923, kterým ale nechybí moderní výbava, 
včetně hudebního systému, klimatizace 
nebo internetu. První jízda novodobé 
turistické atrakce proběhla mezi La Robla 
a Leonem v roce 1983 a k sobě byly připoje-
ny odpočinkové vozy, vagóny pro cestující, 
generátorový vůz a vagón pro posádku. Pro-
vozovatel El Transcantabrico o sobě mluví 
jako o pětihvězdičkovém hotelu na kolejích, 
který dokáže splnit každé přání. K dispozici 
je bufetová snídaně, nonstop bar nebo malý 
noční klub se živou zábavou až do ranních 
hodin. Na obědy staví vlak ve městech, kde 
pasažérům chystá regionální španělskou 
kuchyni podle vyhlášených šéfkuchařů, vozí 
je na výlety po okolí. Smyslem cestování na 
palubě El Transcantabrico totiž není přesun 
z jednoho místa na druhé, ale pocit pohodl-
ného bezčasí, které si cestující vychutnávají 
všemi smysly. ◾

PĚTIHVĚZDIČKOVÝ HOTEL NA KOLEJÍCH
Cesta po Španělsku v nebývalém luxusu.

Sovětská armáda, která Československo 
okupovala od roku 1968, čítala přes sto tisíc 
lidí. Vojáci, vojenský personál a další profe-
se, desetitisíce rodinných příslušníků a k nim 
tisíce tanků, letadel, transportérů a dalších 
bojových vozidel. Vojenské posádky byly 

rozmístěny po celé republice, synonymem 
státu ve státě se staly středočeské Milovice. 
Právě tady sídlilo velitelství všech sovět-
ských jednotek a tomu odpovídala i rozsáhlá 
bytová zástavba, určená pro 30 000 oku-
pantů – stavěla se panelová sídliště, 

budovaly se inženýrské sítě a dopravní 
infrastruktura, vojáci měli vlastní divadlo 
s kapacitou 600 míst, kam jezdily hrát so-
větské soubory. Město mělo přímé vlakové 
spojení s Moskvou a nápisy na nádraží 
v azbuce. Okupace trvala dlouhých 23 let, 
po sametové revoluci se tak změnila i tvář 
Milovic. Poslední transport se sovětskými 
vojáky byl vypraven 19. června 1991 a o dva 
dny později překročil východní hranici teh-
dejší federace. Večer 24. června na velkém 
koncertě v Praze vystoupil Michael Kocáb, 
hudebník a architekt odsunu, se svým 
Pražským výběrem a veliteli Střední skupiny 
sovětských vojsk, generálplukovníkovi 
Eduardu Vorobjovovi, zazpíval i Frank Zappa. 
Celý proces formálně uzavřel podpis pro-
tokolu o ukončení odsunu sovětských vojsk 
z Československa 25. června 1991 v Praze. 
Po Sovětské armádě zůstala v Milovicích ob-
rovská ekologická zátěž, tisíce vybydlených 
budov, opuštěné hangáry a černé skládky. 
Milovice se dodnes s nechtěným sovětským 
dědictvím vyrovnávají, daří se jim ale měnit 
se v obec proslavenou chovem divokých 
koní a praturů stejně jako aktivním místem 
se zábavním parkem pro děti. ◾

SOVĚTSKÉ MĚSTO V ČESKOSLOVENSKU
Vojáci změnili středočeské Milovice k nepoznání.
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KDYŽ ŽRALOK ZAÚTOČÍ
Krvežíznivé monstrum z něj udělal až film Čelisti.

Existuje větší pravděpodobnost, že vás 
zabije pád kokosového ořechu než žra-
lok. Nálepku krvežíznivého lidožrouta 
mu dala kniha Petera Benchleyho Čelisti, 
kterou zpracoval do scénáře filmu Stevena 

Spielberga. Snímek způsobil poprask, bílý 
žralok v něm byl vylíčen jako extrémně 
nebezpečné zvíře a krátce po uvedení 
filmu nastal masivní hon na žraloky bez 
ohledu na jejich druh. Počet bílých žraloků 

u východního pobřeží Severní Ameriky tak 
klesl o polovinu, v jiných místech až o 90 %. 
Sám Benchley před smrtí prohlásil, že kdyby 
věděl, co příběh žralokům způsobí, nikdy by 
knihu nenapsal. Pointa je v tom, že člověk 
není pro žraloka přirozená kořist, důležitější 
je pro něj pravidelná rybí potrava. Žraloci 
mají velmi silně vyvinutý čich s dosahem 
až několik set metrů a cítí jeden díl krve 
v několika milionech částech vody. Vedle 
pachu krve reagují na pach sekretu, který 
vydávají vyplašené ryby. Hned za čichem 
následuje výborně vyvinutý sluch s dosa-
hem až několik tisíc metrů. To, že se žralok 
chystá zaútočit, poznáte tak, že spustí své 
hrudní ploutve, nahrbí hřbet a začne dělat 
klikaté pohyby. Jak se takovému střetu 
vyhnout? Odborníci samozřejmě doporučují 
nekoupat se v jejich teritoriu a při plavání na 
sebe zbytečně neupozorňovat. Když už se 
se žralokem setkáte, snažte se zachovat klid, 
žralok vás možná jen zkontroluje, popluje 
dál a vy se mezitím vrátíte do bezpečí, 
nespouštějte ale ze žraloka oči. Když už 
cítíte jeho útok, odvraťte ho úderem do jeho 
čenichu, očí nebo žaber a vydržte, dokud se 
nevzdálí. ◾

NEJDĚSIVĚJŠÍ MRAVENČÍ ARMÁDA
Lidské tělo mravenci zkonzumují za čtyři hodiny.

Před zabijáckými drobnými nájezdníky 
téměř není úniku. Svá kusadla se nebojí 
zabořit ani do lidské kůže. Jejich kousnutí je 
velmi bolestivé. Pro drobné živočichy jsou 
doslova pohromou. Mravenci rodu Dorylus, 
známí i jako siafu nebo afričtí, jsou jednou 
z nejorganizovanějších skupin na planetě, 
a zároveň mají hrůzostrašnou pověst. Ačkoli 
jednotlivec není nijak silný či nebezpečný, 
společně tvoří jednoho supervelkého a obá-
vaného predátora. V jedné kolonii může být 
až 20 milionů mravenčích jedinců, přičemž 
všichni jsou synové a dcery jedné králov-
ny, pod kterou funguje kastovní systém. 
Královna je největším členem kolonie, jejím 
úkolem je pouze snášet vejce. Na rozdíl od 
ostatních mravenců se rod Dorylus nemá 
tendenci uchylovat do jednoho dlouho-
dobého mraveniště. Místo toho neustále 
migruje a každý den nachází nové hnízdo. 
Obávaní zabijáci dokážou cestovat rychlostí 
20 metrů za hodinu a královna je cestou 
svými vojáky velmi přísně střežena. Neohro-
žení nájezdníci navíc na své pouti za domo-
vem zaútočí na každého, kdo se jim postaví 
do cesty, včetně hadů, ptáků, jiného hmyzu, 
a dokonce i lidí. Jsou slepí a komunikují 

hlavně prostřednictvím feromonů. Mají 
vysokou citlivost na vibrace ve vzduchu 
a jsou schopni se bránit prakticky okamžitě, 

jakmile se cítí v ohrožení. Hlavní zbraní 
těchto mravenců jsou jejich silné a ostré 
čelisti, kterými oběť roztrhají na kusy. ◾
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Zajímá vás víc?  
Podívejte se na www.prima-zoom.cz

Zhruba pětačtyřicetiletý, elegantně 
oblečený muž usedá 14. listopadu 1971 na 
vnitrostátní americký let z Portlandu do 
Seattlu. Během cesty není ničím nápadný, 
v jednu chvíli ale podává letušce napsaný 
vzkaz. Píše, že má v kufříku bombu a chce 
200 000 dolarů a padáky. Kufr plný drátů 
a červených válců před ní otevírá. Únosce 
je klidný, další cestující nic netuší. Posádka 
hned volá FBI, která přistupuje na podmín-
ky, a zatímco letadlo krouží nad městem, 
připravuje výkupné. Na letišti ho mění za 
propuštění všech cestujících. Po dotanko-
vání letadlo znovu vzlétá směrem k Mexiku 
a posádka se musí přesunout do kokpitu. 
Tajemný únosce, který si koupil letenku 
na jméno D. B. Cooper, zůstává vzadu 
v letadle, kde v bouřce otevírá dveře – a od 
té doby už ho nikdo neviděl. Když letadlo 
bezpečně přistane, policie zjišťuje, že 

chybí bomba, peníze, dva padáky, a hlavně 
únosce samotný. Spouští pátrání, vypisuje 
odměnu, dává veřejnosti jeho přibližný por-
trét. Cooper ale vypadá příliš „obyčejně“, 
a i když vážně podezřelých bylo několik, 
zejména těch s vojenskou minulostí, niko-
mu se nepodařilo nic prokázat. Vyšetřování 
stálo na mrtvém bodě další tři roky, než se 
na pobřeží řeky našly tři balíčky peněz z vý-
kupného. Ani porovnání otisků prstů a poz-
dější test DNA ale posun nepřinesly. Policie 
tak případ v roce 2016 definitivně uzavřela 
a zbývají jen otázky: Přežil Cooper seskok? 
Užil si bohatství? A proč se ho nepodařilo 
vypátrat? Cooperův čin se stal legendou, 
která dodnes přitahuje pozornost, a změnil 
také způsob, jak dnes létáme letadlem a co 
děláme pro svou bezpečnost – tak, aby ni-
kdo další nemohl přenést bombu na palubu 
letadla a pak z něj skočit ven. ◾

NEROZLUŠTĚNÉ TAJEMSTVÍ D. B. COOPERA
Únosce letadla se vysmál FBI a zmizel.

PROKLETÍ KAST V INDII
Stoletý boj kvůli kastovní nadřazenosti.

V dnešní Indii jsou zhruba čtyři tisíce kast. 
Indická společnost se tradičně dělí na čtyři 
společenské vrstvy neboli varny a každou 
z nich spojuje s nějakou činností. Bráhmani 

(kněží a elita), kšatrijové (vládcové, váleční-
ci), vaišjové (obchodníci, rolníci, řemeslníci) 
a šúdrové (dělníci, sluhové, námezdníci). 
Mimo tento systém stojí dalité neboli 

nedotýkatelní. Ti se stejně jako výše zmínění 
dělí do mnoha dalších kast a podkast. Dalitů 
je dnes asi 200 miliónů, 16,6 % indického 
obyvatelstva. V minulosti žili v bídě, otroc-
tví, ponížení. Někteří třeba mohli vycházet 
z domu jen v noci, nesměli do školy, museli, 
a mnohde stále musí, vykonávat jen práce, 
které hinduisté považují za nečisté: odklízejí 
uhynulý dobytek, kopají hroby, čistí ulice 
a záchody. Angličané, kteří Indii kolonizovali 
v polovině 19. století, zavedli pro nedotý-
katelné kvóty – vyhradili pro ně místa ve 
státní správě, ve vzdělávacích institucích, 
ve vládě. Nezávislá Indie pak v roce 1950 za-
kotvila do ústavy zákaz diskriminace, mimo 
jiné na základě kasty. K moci se už dvakrát 
dostal dalitský prezident. Přesto je dodnes 
v zemi kastovní systém pevně zakořeněný, 
systém kvót se rozšířil, ukázal svoji temnou 
stránku, kasty se politizovaly, narostl význam 
kastovní příslušnosti. Dalité jsou vyššími kas-
tami diskriminování a často čelí napadení, 
někdy se smrtelnými následky. A jak ukazují 
příklady z poslední doby, kdy kvůli mno-
žícím se stížnostem školy v Británii a USA 
nově zavádí do svých školních řádů zákaz 
diskriminace na základě kasty. Svou kastovní 
příslušnost a předsudky někteří Indové šíří 
do západního světa, kde hledají nový domov 
a zaměstnání. ◾

pondělí
2015
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CO BY VÁM NEMĚLO UNIKNOUT? 
Přinášíme vám tipy na to nejlepší z Prima ZOOM na následující týdny.

27. 8. 21.00 

GORILY V OBLEŽENÍ
Počet divoce žijících horských 
goril se zvýšil na více než 
jeden tisíc! Ano, toto je vzácný 
a ojedinělý příběh o úspěchu 
ochrany ohrožených zvířat. 
Jenže ruku v ruce s úspěchem 
přicházejí také nové problémy. 
Poslední horské gorily na světě 

29. 8. 21.00 

ÚŽASNÁ ALBÁNIE  
(SEVER: Z HOR DO 
HLAVNÍHO MĚSTA)
Kvůli dávným předsudkům a ti-
síckrát omílaným hrůzostrašným 
příběhům o zastaralých záko-
nech a zvycích je Albánie bílým 
místem na mapě jihovýchodní 
Evropy. Země, kterou otřáslo 
několik válek a která trpěla 
desetiletí odříznutá a izolovaná 
od okolního světa, je domo-
vem přívětivých lidí a bohatou 
zásobárnou přírodních pokladů. 
Na každého návštěvníka Albánie 

zde majestátní vysokohorské 
prostředí Dolomitů, bohaté 
louky nejvýše položených ev-
ropských pastvin, lákavé vinice 
na březích jezer nebo půvabné 
městečko Merano. Na jaře vás 
ohromí sady kvetoucích jabloní, 
v létě se z tohoto místa stává ráj 
všech pěších turistů, na podzim 
zraje bohatá úroda vinných 
hroznů a kaštanů a v zimě se 
Jižní Tyrolsko stává vysněným 
cílem lyžařů a milovníků pohád-
kově zasněžené krajiny.

30. 8. 23.00 

KRÁSY JIŽNÍHO 
TYROLSKA (DOLOMITY)
Úchvatná krajina, mírné slu-
nečné klima, pohnuté dějiny 
na křižovatce dvou kultur, 
velkorysá pohostinnost a vy-
nikající kuchyně, živé tradice 
v řemeslech, hudbě, umění 
i architektuře – Jižní Tyrolsko 
vás uchvátí rozmanitostí. 
Nejseverněji položená provincie 
Itálie leží na jih od Alp a patří 
k nejpopulárnějším turistickým 
destinacím v Evropě. Najdete 

čekají překrásná jezera, čisté 
pláže a nádherná pohoří. Úžas-
ná Albánie představuje neznámá 
místa a neokoukané tradice, bo-
hatou kulturu a temperamentní 
obyvatelstvo. Skutečnost je 
předsudkům na hony vzdálená. 
Albánie je chudá, ale zároveň 
bohatá. Má panenskou přírodu, 
dechberoucí krajinu, různoro-
dou flóru i faunu. Po temných 
desetiletích komunistické 
nadvlády, kdy bylo zakázáno 
praktikovat jakékoli náboženství, 
je to navíc země, ve které se 
dnes křesťanům a muslimům 
společně dobře žije.

žijí jenom na dvou místech 
východní Afriky. Co se stane, 
když se počty goril zvýší, ale 
území, kde žijí, se nezvětší? Na 
tuto otázku odpovídají výsledky 
nedávných výzkumů: zvířata žijí 
pod tlakem neustále narůstající-
ho stresu a napětí. Jak moc mají 
odborníci a ochránci přírody 

změnami. Legendární Charles 
Darwin to formuloval jasně: zpí-
vat je pro zvířata žijící ve volné 
divoké přírodě nebezpečné, 
protože tak mohou prozradit 
dravcům, kde se ukrývají. Ale 
v rámci pohlavního výběru 
představuje zpěv obrovskou vý-
hodu. Umožňuje samci nalákat 
samici a předat své geny další 
generaci. A proto samci zpívají, 
ale samice ne. Jenže díky dal-
šímu bádání a nově získaným 
poznatkům dnešní vědy se tyto 
dlouho zažité představy a před-
poklady postupně mění. 

3. 9. 20.00 

DAVID ATTENBOROUGH: 
PÍSNĚ PŘÍRODY
Sir David Attenborough před-
stavuje své oblíbené nahrávky 
z říše zvířat, díky kterým se 
naprosto změnil způsob, jakým 
chápeme jejich zpěv. Každá 
z nich – od písně největšího 
lemura až po zpěv gigantické-
ho keporkaka – byla pořízena 
během jeho dlouhé a bohaté 
kariéry světově proslulého 
přírodovědce. V době, kdy se 
sir David Attenborough narodil, 
už prošly přírodovědecké teorie 
o zvířecím zpěvu mnohými 

zasáhnout? A jaké hrozby čekají 
na tyto něžné černé obry v bu-
doucnu? Fascinující film Gorily 
v ohrožení zve na návštěvu 
dechberoucí přírody a pokládá 
zajímavé otázky o problému 
ochrany ohrožených zvířat i je-
jich vzájemném soužití s lidmi.
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10. 9. 20.00 

DIVOCÍ KONĚ: 
PŘÍBĚH Z PUSTY
Toto je příběh překrásného 
hříběte divokého koně Převal-
ského, narozeného na maďar-
ských pláních zvaných pusta. 
Maďarská pusta je domovem 
největšího stáda tohoto vzác-
ného druhu divokých koní. Ve 
svém původním přirozeném 
prostředí, kterým je mongol-
ská planina, před několika 
desetiletími koně Převalského 

MUSÍTE VIDĚT

6. 9. 20.00 

7. 9. 20.00 

PRVNÍ PŘED KOLUMBEM
Kryštofa Kolumba stále pova-
žujeme za muže, který objevil 
Ameriku. A to i přesto, že ho jiní 
předstihli. Prvním Evropanem, 
jenž vstoupil na americkou pev-
ninu, byl Viking Leif Eriksson, 
který žil někdy kolem roku 1000 
našeho letopočtu. Středověký 
velšský princ Madoc měl na 
březích řeky Ohio vystavět 
několik svých pevností. A pak je 
tady také král ze západoafrické 
země Mali, jenž údajně použil 
svého nezměrného bohatství 

k financování obrovské flotily 
lodí celých 200 let před Ko-
lumbem. Strhující film První 
před Kolumbem odhaluje, co 
se skutečně stalo, a co jsou 
naopak pouhé mýty a legendy. 
Během této výpravy po stopách 
dávných objevitelů, jež vede 
starými texty a dokumenty, 
vychází jasně najevo, že Kryštof 
Kolumbus nevyplul do napros-
tého neznáma. Slavný, větrem 
ošlehaný námořník byl vášni-
vým sběratelem map a moře-
plaveckých informací.

málem vyhynuli. Posledních 
několik zvířat nalezlo nový 
domov na proslulých stepích 
Maďarska. Nyní stádo čítá 
takřka 300 zvířat a tvoří ho 
spletitá síť různých koňských 
klanů – hustě propletených 
díky blízkým vztahům, ne-
zlomným přátelstvím a silným 
spojenectvím. Tento přírodo-
vědný film vznikal v průběhu 
tří let a je zajímavým pohle-
dem do tajuplného světa.

DIVOKÁ PŘÍRODA KUBY
Kuba je největším ostrovem 
v Karibiku, a zároveň domo-
vem velkého množství druhů 
divokých zvířat, která byste jinde 
na světě hledali marně: skákající 
krokodýli v bažinách Zapata, 
nejmenší kolibříci světa, tisíce 
migrujících krabů nebo obří 
hroznýši, kteří číhají na snadnou 

kořist. Po několika dekádách 
socialistické vlády se celý ostrov 
za posledních 50 let prakticky 
nezměnil. Díky tomu je rájem 
exotické biodiverzity. Ale teď, 
když se napjaté mezinárodní 
vztahy uvolňují, co se stane 
s tímto jedinečným útočištěm 
divokých zvířat?

16. 9. 21.00 

ZEBOVA VELKÁ RYBA
Oblíbený moderátor a zkušený 
biolog Zeb Hogan vyrazil na 
vodní expedici za největšími 
rybami světa. Během pátrání po 
masožravém obrovitém a ďábel-
sky prohnaném sumci nenechá 
kámen na kameni. Snaží se 
odhalit podivuhodný osobní ži-
vot velkého žraloka kladivouna, 
nebo když se potápí společně 
se žraloky velrybími, velkými 
jako autobus. Tato neuvěřitelná 
dobrodružství zavedou Zeba 
do kalných barmských řek, na 
oceánské dno u pobřeží Baham 
a na tropické atoly Filipín. 

13. 9. 20.00 

KONEC SUPERVELMOCI: 
PÁD SOVĚTSKÉHO SVAZU
Před třiceti lety přestal Sovět-
ský svaz existovat. Dříve mocná 
supervelmoc se rozpadla na 
patnáct nezávislých států. Které 
z nich se dají dnes považovat 
za úspěšné? Má v nich ještě Mo-
skva nějaký vliv? A jak se k nim 
staví NATO nebo Evropská unie? 
Než ruský prezident Vladimir 
Putin napadl sousední Ukrajinu, 
vznikl dokumentární film, který 
odhaluje, co se stalo po rozpuš-
tění Sovětského svazu. 
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20. 9. 20.00 

KAREL V.: 
NEUSKUTEČNITELNÁ ŘÍŠE
Před pěti sty lety se teprve 
devatenáctiletý španělský 
král Carlos I. stal německým 
„římským králem“ a krátce 
nato byl korunován Karlem V., 
císařem Svaté říše římské. Jeho 
nezměrnou moc podpořilo 
stříbro ze španělských kolonií 

27. 9. 20.00 

MÝTY: NEJVĚTŠÍ 
ZÁHADY LIDSTVA
Mýty se vyskytují v každé éře 
lidských dějin. Kolik se v nich 
ukrývá pravdy? Co jsou fakta, 
a co je naopak pouhá fikce? 
Nad těmito otázkami se zamýšlí 
každá epizoda fascinujícího 
seriálu Mýty: největší záhady 
lidstva. Seznámíme se s reno-
movanými vědci, ale i s amatér-
skými nadšenci. Archeologové 
odkrývají dávné hroby a vydá-

1. 10. 20.00 

KRÁLOVSTVÍ 
BÍLÉHO VLKA
Průzkumník a fotograf Ronan 
Donovan, který pracuje pro 
National Geographic, vyrazil do 
odlehlých majestátních končin 
Arktidy. Co tam dělá? Hledá 
legendárního bílého vlka! Tento 
druh šelem zřídka narazil na 
člověka. Je nebojácný a neo-
hrožený. Ronan se chce dostat 
k bílému vlkovi blíže, než se to 
dosud komukoli podařilo. Má 
jedinečnou šanci dozvědět se 
víc o těchto tajuplných dravcích 
i jejich blízkých vztazích.

20. 9. 21.00 

ZTRACENÁ DNA
Přelomový výzkum DNA mění 
náš pohled na to, kým opravdu 
jsme, odkud jsme přišli a jak 
jsme se sem dostali. Tento seri-
ál odhaluje fascinující a šokující 
pravdu o starověkých a stře-
dověkých obyvatelích Evropy. 
Pravěký lovec oděn ve zvířecích 
kůžích sleduje kořist v hustém 
lese. Když se zastaví, všimneme 
si, že jeho pleť je tmavá. Pak 
vidíme jeho oči: jsou pronikavě 

vají se na podmořské expedice. 
Stopy vedou do Egypta, za 
Attilou, barbarským králem 
Hunů, nebo rovnou doprostřed 
Bermudského trojúhelníku. Spo-
lečně prozkoumáme biblické 
příběhy, slavné osobnosti dějin 
i současné městské legendy. 
Tento strhující a vzrušující seriál 
věnuje prostor nejen vědeckým 
poznatkům, ale i spekulacím 
nebo vyloženě neobvyklým 
teoriím.

modré. Nacházíme se v Irsku, 
7000 let před naším letopo-
čtem. Špičkový tým genetiků 
z vysoké školy Trinity v Dublinu 
zjistil pravdu o dávných Evro-
panech od lovců sběračů, kteří 
kráčeli divočinou, až po první 
farmáře migrující ze Střední-
ho východu. Díky šokujícímu 
objevu ve starodávné hrobce 
v Newgrange se jim podařilo 
odhalit, jak žili a čemu věřili 
Evropané před 5000 lety.

Lumix DC-S5 + objektiv S 50 mm f/1,8

49 990 Kč
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v Americe. Nový císař měl velký 
sen: sjednotit celou Evropu 
do podoby jediné křesťanské 
říše, ráje na zemi, „El Dorada“ 
vystavěného na společné víře. 
Jenže systematické vyvražďová-
ní starověkých Aztéků a Inků ve 
jménu Karla V. vyvolalo v císaři 
hluboké výčitky svědomí a váž-
nou krizi. Jeho sen pro Evropu, 
který zpočátku vypadal tak 
slibně, navíc narušily nábožen-
ské reformy. Historický snímek 
představuje Karla V. jako huma-
nistu a také jako válečníka. Byl 
císařem připraveným jít kvůli 
vlastním idealistickým cílům 
a náboženskému přesvědčení 
do války, kterou chtěl finan-
covat zisky z Nového světa. 
Místo toho však musel otřeseně 
sledovat, jak se mu přímo před 
očima drolí samotná instituce 
církve. Příběh o neuskutečnitel-
né říši Karla V. je plný dramatic-
kých zvratů a událostí z počát-
ku moderních věků. 
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Lumix DC-S5 + objektiv S 50 mm f/1,8

49 990 Kč

Centrum FotoŠkoda – Palác Langhans, Vodičkova 37, Praha 1  |  fotoskoda.cz

Výkon na 
špičkové úrovni

Panasonic S5 je full frame bezzrcadlovka. Pod ergonomickým, hořčíkovým a utěsněným tělem 
ukrývá 24Mpx snímač s vyváženou nabídkou funkcí pro foto i video. S5 exceluje ve 4K videu
bez časového limitu s 96Mpx fotografi emi, dynamickým rozsahem 14 EV, duální stabilizací 
6,5 EV, vylepšeným superrychlým AF a výklopným/otočným selfi e LCD.

UŠETŘÍTE
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Vyluštěné znění tajenky posílejte e-mailem na primazoom@solootions.cz nebo poštou na adresu:  
Magazín Prima ZOOM, Marketing FTV Prima, Vinohradská 3217/167, Praha 10 – Strašnice, 100 00.
Tajenku pošlete nejpozději do 9. 11. 2022.
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Prima ZOOM je partnerem 
Krokodýlí ZOO Protivín. 

Nejvíce druhů krokodýlů 
v Evropě, včetně několika 

rarit a albínů, najdete jedině 
v Protivíně. Pro tři z vás 
máme rodinné vstupné 

(2 dospělí a 3 děti).
www.krokodylizoo.cz
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ČASOPIS PRIMA ZOOM A SOLOOTIONS  
Poutavý čtvrtletník s jedinečným obsahem vám přinese v každém vydání neotřelý pohled na věci kolem nás. K vám – čtenářům – se dostává díky 
značce Solootions, pod jejíž křídla patří. Ta je součástí skupiny Prima a rozvíjí oblast tištěných titulů. K nim patří i další oblíbené časopisy, jako jsou Prima 
FRESH, Prima vychytávky či Primáček. Součástí skupiny je i prestižní titul Playboy. Agentura Solootions zastřešuje i další úspěšné aktivity. Jde například 
o zajímavé akce, které navazují na značky skupiny Prima. Díky Solootions tak můžete navštívit například největší letní rodinný festival Prima FEST, 
unikátní veletrh takzvané čisté mobility e-Salon či již tradiční akce, jako jsou You Fest, LOVE DAY či MAX kino. Kromě toho Solootions nabízí klientům 
i komplexní komunikační řešení počínaje strategií přes nákup médií až po tvorbu kreativy – a to vždy s důrazem na netradiční řešení a postupy, které 
zaručují klientům jedinečný servis.

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

Distribuci pro Slovensko zajišťuje: 
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www.mediakapa.sk
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Časopis pro doručení po ČR objednávejte 
telefonicky na číslech 225 985 225, 777 333 370 
nebo e-mailem na tereza@send.cz. 
Předplatit si můžete časopis i na webu  
www.send.cz

Objednávky předplatného pro Slovensko 
zajišťuje: Mediaprint-Kapa Pressegrosso, a.s., 
Stará Vajnorská 9, P. O. BOX 183, 830 00 
Bratislava, tel.: 02/498 935 66, 02/498 93 563, 
0800 188 826, objednavky@ipredplatne. sk, 
www.ipredplatne.sk
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Těšte se na další číslo! 
Vyjde 24. 11. 2022

MÁTE PŘEČTENO?
Zajímá nás životní prostředí, které je častým 

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

zájemcům nebo jej vhoďte do tříděného 
odpadu mezi papír. 

Děkujeme!

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

Sledujte nás na  
www.prima-zoom.cz

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

nebo na Instagramu  
instagram.com/ Prima ZOOM

Elektronickou verzi časopisu lze zakoupit  
i na webu alza.cz

Přetisk a jakékoli šíření povoleno pouze  
se souhlasem vydavatele.
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V NEZNÁMÝCH VODÁCH ANEB UČENÍ PŘEKLADEM 
Lukáš Novák 
Místopředseda Obce překladatelů

Tak jsem vplul do překládání dalšího románu 
Simona Mawera. Doslova. Autor Skleněného 
pokoje, Mendelova trpaslíka nebo Pražského 
jara totiž tentokrát opustil české reálie 
i zákulisí francouzského odboje. Hrdina jeho 
nejnovější knihy Ancestry (v češtině to bude 

zřejmě Rodokmen) vyplouvá na moře. Je to plavba často 
neklidná až bouřlivá, a to i pro překladatele.
„Pište o tom, co sami důvěrně znáte,“ zní prý jedna z nej-
častějších pouček pro studenty kreativního psaní. Nevím, 
nakolik se toho drží spisovatelé, literární překladatelé 
ale zpravidla nemají na vybranou, autoři je svými texty 
vrhají do neznámých vod: do rozličných dějinných epoch, 
na různé kontinenty, do všemožných sociálních vrstev, 
subkultur, etnických, náboženských, profesních a jiných 
skupin (nemluvě o literárních počinech, které zcela opou-
štějí svazující limity reálného prostoru a času). Zodpověd-
ný autor si reálie, do kterých zasadí svůj příběh, pečlivě 
nastuduje. A překladatel? Ten se pokud možno rychlostu-
diem (placen je od normostrany, ne od hodiny) obeznámí 
s tím podstatným z kosmonautiky, genetiky, horolezectví 
nebo taxidermie, s dějinami zámořských objevů, Výmar-
ské republiky či jazzu, případně se základy tkaní, výcviku 
poštovních holubů… A nebo mořeplavby, abych se vrátil 
k Simonu Mawerovi. Bez základní znalosti správné termi-
nologie a toho, jak to v daném oboru (epoše, kultuře atd.) 
chodí, si totiž překladatel koleduje o anticenu Skřipec 
nebo minimálně o pořádnou ostudu.

Pokud jde konkrétně o námořní plavbu, to, že jste v dětství 
četli Ransomovy knihy o Vlaštovkách a Amazonkách a tu 
a tam vyjedete s kamarády na jachtu, se ukazuje jako 
průprava nedostatečná. Člověk ví, že loď nemá stožáry, 
ale stěžně, že kosatka není jen nebezpečný kytovec a otěž 
nemusí nutně souviset s jízdou na koni. Tuší, co je obrat 
po větru a proti větru, plavba na přední či boční vítr nebo 
přiostření a zná názvy základních plachet. Když ale přijde 
na lana, je na tom překladatel podobně jako románový 
plavčík: „Dozvěděl se, že žádnému ze všech těch provazů 
se neříká provaz, nýbrž zdviž, sáling, vant, kasoun, škot 
nebo pardun.“ S využitím pramenů se dělník překladu obe-
známí s tím, jak se před dvěma sty lety plachetnice složitě 
propracovávaly ústím Temže a jejími meandry k Londýnu, 
jak čelily záludnostem odlivu a přílivu a jak je v rušném 
provozu londýnského přístavu roku 1840 dokázaly posádky 
s pomocí přední kotvy domanévrovat k molu. Po prvních 
dvaceti stránkách překladu (a odhadem sto dvaceti strán-
kách četby externích zdrojů) má překladatel pocit, že už 
je na nákladní lodi vozící uhlí z Newcastlu do Holandska 
skoro jako doma, má za sebou prvního „muže přes palubu“ 
i bludnou vlnu. Konečně stojí jakž takž pevně rozkročen 
na kolébající se palubě škuneru, na tváři cítí slanou spršku 
a mírnou brízu, v ústech jalovcovou chuť rotterdamského 
jeneveru a říká si: Ano, naučil jsem se cosi o mořeplavbě.
To, že překládání může překladateli posloužit jako způsob 
hlubšího poznání nekonečně mnoha aspektů lidské exis-
tence, je jeden z nehmotných benefitů tohoto jinak nepříliš 
lukrativního řemesla.

P. S. Dalšího dne škuner zakotví. Mawerův plavčík se zami-
luje do dámské krejčové (překladatel začne studovat, co 
je to taft, šifon a tyl), z lodi zběhne a vlakem (překladatel 
googluje „počátky parní železnice“) zamíří vstříc dalším 
dobrodružstvím a životním peripetiím (zděšený překla-
datel: Cože? Krymská válka?). Zkrátka zatímco konkrétní 
překlad končí odevzdáním textu, zapracováním redakce 
a kontrolou korektur, vzdělávání překladatele je proces 
téměř nekonečný. Běh na dlouhou trať. Zámořská plavba. 
Namáhavá, ale objevná. ◾
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Miluji 
MAROKO
Spatřím nekonečný oceán
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