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Foto: Antonín Kratochvíl

Přichází jaro a s ním i nová naděje. S prvními 
slunečními paprsky přes závoj izolací a ka-
rantén probleskuje zase svět. Svět dostupný 
nejen online, ale i fyzicky. Svět, na který si 
budeme moci sáhnout, ochutnat ho, přivonět 
si k němu. Já i přes zimu naštěstí docela ces-

tovala. Silvestr jsem strávila v Bejrútu a dostala se zase i do 
Náhorního Karabachu. Tam jsem pronikla spolu se skupi-
nou přátel ilegálně. Bylo to docela dobrodružné, ale projeli 
jsme hladce. Vlastně mě trochu překvapilo, jak snadno se 
lze někam propašovat, když to dobře vymyslíte. Náhor-
ní Karabach je nikým neuznaná země. Prohrála poslední 
válku na konci roku 2020 s Ázerbájdžánem, který obsadil 
většinu téhle maličké země. A zbytek sice zůstal Arménům, 
ale de facto jej ovládají Rusové, jejichž mírové jednotky 
zajišťují křehkou rovnováhu mezi letitými rivaly – Armény 
a Azery. Rusové rozhodují, kdo do země vstoupí, a kdo ne. 
Novinářům, a zahraničním návštěvníkům vůbec, povolení 
nevydávají. A tím právě velmi iritují místní obyvatele. I ty, 
kteří je ze začátku vítali jako sílu, která pomohla zastavit 
krvavou válku. Byla jsem během války a po ní v Náhorním 
Karabachu třikrát, počtvrté nám už Rusové žádné povolení 
nedali. Dívaly jsme se s kolegyní Markétou Kutilovou přes 
hranici, kde stál ruský voják, a dál jsme nemohly. Teď jsme 
s trochou zadostiučinění díky přátelům hranice překročily, 
aniž by o tom Rusové věděli. Strávily jsme v zemi několik 
dní jako ilegálové. Ovšem s tím, že jsme byly spíše ilegální 
delegací. Naši přátelé se o nás skvěle starali a my se snažily 
nepadnout nikde Rusům do oka ani do rukou. Při sklence 
dobrého červeného jsme po večerech hovořili o svobodě, 
právu na sebeurčení, o geopolitickém vývoji v regionu. Slo-
va jako očkování, vakcinace nebo povinné testování jsem 
nezaslechla. Přestože naše hovory nebyly mnohdy veselé, 
uvědomila jsem si, jak může být někdy pašování osvěžující 
a očistné…
Krásné jaro, a pokud budete někam cestovat, ať to jde 
bez ilegalit!

Lenka Klicperová — šéfredaktorka

dobadabova.cz
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JOSEF MÁDLE 
moderátor pořadu Nový den na Primě a CNN Prima NEWS

26. 3. ve 21.00 – Šumava: Domov rysů 
Říká se, že všude dobře, doma nejlíp. To platí i o přírodě v České 
republice. Máme toho k vidění opravdu hodně! A šumavská příroda 
je toho příkladem. Když se procházíte po tamních stezkách, užíváte 
si čerstvý vzduch a pozorujete život v lese – to je prostě nádhera. 
Dokument Šumava: Domov rysů vás zavede ještě hlouběji do 
šumavských lesů, do typického prostředí největší kočkovité šelmy 
v Evropě. S rysem ostrovidem bych se pomazlit asi nechtěl, ale 
poznat jeho život zblízka, to chce snad každý. Jak se šelma potuluje 
po Šumavě, jak loví – to všechno uvidíme v dokumentu na Prima 
ZOOM. Já se těším moc!

SOŇA PORUPKOVÁ 
moderátorka pořadu Nový den na Primě a CNN Prima NEWS

Od 14. 3. ve 22.00 – Velkolepý vesmír
Nesmírně se těším na sledování dokumentu Velkolepý vesmír. Jakkoli 
se nevyžívám ve sci-fi ani ve fantazírování o mimozemské existenci, 
vesmír jako takový mě fascinuje. Snažím se více proniknout do tajů 
zářících hvězd, Mléčné dráhy i dosud neobjevených planet. Na 
cestu nekonečným časem a prostorem se vydává i profesor Brian 
Cox, aby odhalil neuvěřitelné momenty dějin, které navždy změnily 
celý vesmír. Chybět nebude ani pohled na to, jak nás nejmodernější 
technologie mohou dostat o 13,8 miliard let zpátky do minulosti. 
Určitě si tuhle pětidílnou sérii z produkce BBC nenechte ujít.

JAN DĚDEK
moderátor pořadu 7 pádů Honzy Dědka

26. 3. ve 22.00 – Jak svět stvořil Ameriku
Dvakrát se mi podařilo autem projet Spojené státy od pobřeží 
k pobřeží – od té doby vím, jak úžasná země to je, navíc s neméně 
pozoruhodnými dějinami. A proto si rozhodně nenechám ujít 
dokument Jak svět stvořil Ameriku, který přibližuje okolnosti 
největší migrace v našich dějinách, během níž se do New Yorku 
odstěhovala polovina ruských židů, takřka se vyprázdnilo Irsko a jen 
ze Skandinávie emigroval za Velkou louži každý její třetí obyvatel.

ZOOM IN

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

PAVEL NĚMEC
šéfdramaturg Prima ZOOM

Od 2. dubna ve 20.00 – Zelená planeta  
David Attenborough a jeho tým se zaměřili na svět rostlin – 
a výsledkem je skutečný výkvět mezi přírodními dokumenty. 
Zelená planeta překypuje pozoruhodnými fakty, díky moderním 
technologiím ovšem skýtá i dechberoucí podívanou. Čekají vás 
uhrančivé časosběry či záběry z minidronů, s nimiž budete prolétat 
titěrnými skulinami v hustých korunách. Uvidíte orchideje důmyslně 
šálící hmyz nebo viktorii královskou, největší leknín světa, coby 
hororové monstrum válcující vše, co mu stojí v cestě. Spatříte 
glosofágy sající nektar květů, jež se prvně otevírají i vadnou 
v průběhu jediné noci… Pětidílný cyklus z dílny BBC přinášíme 
v českém znění jen chvíli po světové premiéře. A k televizi tentokrát 
nezapomeňte pozvat ani své pokojové rostliny. Budou nadšené.

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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SYŘANÉ V LIBANONSKÉM ÚDOLÍ BIKÁ

Lenka Klicperová
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Libanon se do hledáčku médií v posledních 
měsících dostává prostřednictvím obrovské 
ekonomické krize, která na zemi dopadla. 
Trvá už zhruba od roku 2019. Vedla k hluboké 
hospodářské depresi a k neuvěřitelnému 
zchudnutí střední vrstvy. Tématem politiků 
v blížících se volbách bude tedy také karta 
syrských uprchlíků. Těch je totiž v Libanonu 
kolem milionu, přesná čísla nikdo nezná. Přišli 
sem už v začátcích syrské války, tedy v letech 
2011–2013. Libanon byl prosperující bohatá 
země a nebylo důvodu se kvůli uprchlíkům 
znepokojovat. Nyní se ale situace dramaticky 
změnila. V syrských uprchlících lidé vidí 
ohrožení. Odčerpávají zdarma Libanoncům 
vodu, spotřebovávají proud. Navíc dostávají od 
neziskových organizací podporu v dolarech. Tyto 
částky byly dřív pro Libanonce drobnými, nyní se 
ale stávají předmětem závisti a možnou roznětkou 
dalších sociálních problémů země. Na fotografii 
Syřanka přebalující novorozence v uprchlickém 
táboře v údolí Biká.
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Večer v Bejrútu vypadá trochu jako z nějakého 
dystopického filmu. Zemi sevřela ohromná 
energetická krize, inflace, přestal fungovat 
bankovní systém. Lidé přišli o úspory, ceny 
vzrostly natolik, že střední vrstva nemá už téměř 
na nic jiného než na holé živobytí. Státní proud 
jde v průměru dvě hodiny denně, kdo chce 
po setmění svítit nebo pracovat na počítači, 
musí si koupit vlastní generátor a nakupovat 
do něj benzín. A na to má ve zchudlém Libanonu 
málokdo. Večerní panorama je ponořeno do tmy. 
Dá se říci, že stát a jeho instituce zkolabovaly.  
V květnu čekají zemi volby a těžko odhadnout, 
zda přinesou řešení ekonomických problémů, 
či jejich eskalaci. 

10

TEMNO V BEJRÚTU

Lenka Klicperová
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služby Velké Británie jsou sice podezřelé 
z odposlechu Dianiných telefonů, ale mezi 
odposlechem a vraždou je přece jen velký 
rozdíl. Podle další teorie byla Dianina smrt 
„vedlejší škoda“. Nešlo o to zbavit svět prin-
cezny Diany, ale Dodiho Al-Fayeda, jenž by 
se v roli milence mohl dostávat k velmi citli-
vým materiálům. Navíc se nejednalo o brit-
ského občana, což míru rizika úniku k jiným 
mocnostem jen zvyšovalo. Diana tak podle 

této teorie byla jen sekundární obětí. Speku-
lovalo se o Dianině těhotenství, které rozbor 
krve vyvrátil. Možný porod „nešlechtické-
ho“ potomka by mohl „rozmělnit“ britskou 
královskou linii. Za vším je podle další teorie 
zbrojařská lobby. Dianino tažení proti po-
zemním minám bylo velmi úspěšné. Pokud 
by se jí podařilo prosadit snížení zbrojní vý-
roby, mohlo by to některé konkrétní výrobce 
zásadním způsobem poškodit. ◾ 

Televizní vysílač v Mahlerových sadech na 
Žižkově je nejvyšší stavbou Prahy. Jeho výš-
ka činí 216 m, obsahuje tedy i nejvyšší sta-
bilní bod ve městě – kótu 474 m n. m. Váží 
neuvěřitelných 2200 tun. Základová žele-
zobetonová deska, silná 4 metry, s průmě-
rem 30 metrů, se nalézá v hloubce 15 metrů 
pod původním povrchem. Svislá konstruk-
ce se skládá ze tří válcových ocelových 
tubusů, z nichž dva vedlejší (jeden s nou-
zovým schodištěm, druhý se služebním vý-
tahem) mají průměr 4,8 metru a dosahují 
společně výšky 134 metrů. Hlavní tubus se 
dvěma výtahy má průměr 6,4 metru a po-
stupně přechází do anténního nástavce sa-
hajícího do výšky 216 metrů. Tubusy jsou 
tvořeny soustřednými ocelovými rourami, 
jejichž meziprostor tloušťky cca 30 cm je 
vylit betonem. Na tyto svislé tubusy jsou 
pak zavěšeny tři kabiny s trojramenným pů-
dorysem: ve výšce 66 metrů se nachází re-
staurace, ve výšce 93 metrů je vyhlídková 
kabina s dohledností až 100 km a nejvýše 

je umístěna (veřejnosti nepřístupná) kabina 
s vysílací technikou. Výkyvy věže jsou elimi-
novány speciálními kyvadly uvnitř konstruk-
ce. Projekt vznikl v 80. letech, jeho autory 
jsou Ing. arch. Václav Aulický a Ing. Jiří Ko-
zák. Přípravné práce byly zahájeny v roce 
1985, do provozu byl vysílač uveden v úno-
ru 1992. Konstrukci tvoří tři ocelové tubu-
sy, z nichž v hlavním jsou dva osobní výta-
hy, ve druhém nákladní výtah a ve třetím 
schodiště. V letech 2011–2012 byly restau-
race i vyhlídka uzavřeny a prostory věže 
prošly kompletní rekonstrukcí. V nižším vy-
hlídkovém prostoru je dnes panoramatic-
ká restaurace, kavárna a luxusní hotelové 
apartmá „One Room Hotel“, v té vyšší vy-
hlídka. Na věži vysílače je umístěno deset 
obřích soch Miminek od sochaře Davida 
Černého. Chcete-li si dopřát pohled na věž 
s Miminky zespodu, je zde k dispozici park, 
minigolf a zahradní restaurace. ◾ 

www.towerpark.cz

ZOOM IN

Před půlnocí 30. srpna 1997 odjeli princezna 
Diana, Dodi Al-Fayed, osobní strážce a řidič 
z pařížského hotelu Ritz. Krátce po půlno-
ci v neděli 31. srpna vjelo auto do tunelu 
poblíž Place de l‘Alma rychlostí nejméně 
95 km/hod. Auto sledovali bulvární noviná-
ři, před kterými se dvojice snažila uniknout. 
Mercedes narazil v plné rychlosti do zdi na 
pravé straně. Dodi Al-Fayed a řidič byli mrt-
ví na místě, osobní strážce nehodu přežil 
a princezna Diana skonala po převozu do 
nemocnice. Téměř okamžitě po Dianině smr-
ti se rozjela smršť spekulací a konspiračních 
teorií s cílem uvést její smrt na pravou míru 
a dodat ty „správné“ souvislosti. Fingovaná 
smrt je snad nejbizarnější teorií. Tvrdí, že se 
Diana znechucená zájmem médií rozhodla 
„nahrát“ vlastní smrt, aby mohla zmizet do 
ústraní klidného života. Hlavní slabinou této 
teorie je, že princeznina podoba byla natolik 
známá, že by se v rámci Britských ostrovů 
schovala jen velmi těžko. Podle teorie o spik-
nutí se zase lady Diana stala ohrožením 
národní bezpečnosti, a tak se ji tajné služ-
by rozhodly odstranit. Jedním z argumentů 
byla právě její oblíbenost u „obyčejných“ 
lidí – prý by jí mohla využít a postavit se jako 
aristokratka do čela lidového povstání. Tajné 

SMRT PRINCEZNY DIANY VEDLA  
K CELÉ ŘADĚ KONSPIRAČNÍCH TEORIÍ 
Kdo všechno ji měl zabít?

ŽIŽKOVSKÁ VĚŽ S MIMINKY SLAVÍ 30 LET 
Unikátní stavba dotváří panorama Prahy. Dohlédnete z ní až sto kilometrů daleko.

Te
xt

: r
ed

ak
ce

 P
rim

a 
ZO

O
M

 —
 F

ot
o:

 W
ik

im
ed

ia
 C

om
m

on
s,

 S
hu

tt
er

st
oc

k



www.prima-zoom.cz 13

POSLEDNÍ PERSKÝ ŠÁH
Smetla ho revoluce v roce 1979. Teokratický Írán dodnes drží svět v napětí.

Poslední perský monarcha Mohammad 
Rezá Pahlaví se stal novým íránským pa-
novníkem v roce 1941 poté, kdy byl jeho 
otec donucen spojenci odejít do exilu. Re-
zovi Pahlavímu bylo pouhých dvacet jedna 
let a stal se klíčovou postavou světové po-
litiky druhé poloviny 20. století. Šáh zdědil 
po otci konflikt s duchovními, ale snažil se 
dosáhnout dohody s mulláhy. Jeho kriti-
kem a největším nepřítelem byl Rúholláh 
Chomejní, který vyučoval islámské právo. 
Okolo něj se radikalizovali šíitští fundamen-
talisté Mučedníci islámu. Rezá Pahlaví byl 
prozápadní, navštívil USA, které měly zá-
jem na íránské ropě. Po válce byla v Íránu 
vybudována největší rafinérie na světě, kte-
rá byla ovládána Brity. Navštívil i Německo, 
které mu poskytlo pomoc při industrializaci 
země. Írán v roce 1951 znárodnil ropný prů-
mysl a Západ na něj uvalil ropné embargo. 
Kvůli šáhově vládě tvrdé ruky, která trestala 
opoziční představitele, rostla obliba extre-
mistického hnutí v zemi. Ale díky podpo-
ře USA se šáh udržel u moci. USA výmě-
nou za ropu vyzbrojily íránskou armádu. 
V 60. letech byl Írán rozvojovou zemí a šáh 
v roce 1963 představil reformní program, 

jehož součástí byla pozemková reforma, 
zlepšení životní úrovně lidu a emancipa-
ce žen. Teherán se změnil v moderní vel-
koměsto. Ajatolláh Chomejní se stal hla-
satelem opozice, byl zatčen a poslán do 
exilu. Reformní program zvaný Bílá revolu-
ce však na zaostalém venkově nefungoval. 
Lidé z venkova se stahovali do měst, kde 
zůstávali na okraji společnosti. Docházelo 
stále častěji k nepokojům. K prvním maso-
vým protestům došlo v roce 1978 a zvrhly 
se v otevřené násilí. Armáda na pokyn Rezy 
Pahlavího brutálně zasáhla. Byla vyhlášena 
generální stávka. Íránská vláda prohlásila 
Chomejního za nežádoucí osobu. Chomej-
ní se uchýlil do Paříže a žádal nastolení is-
lámského právního státu a demokratické 
vlády. Krize v Íránu se dostala i na pořad 
jednání představitelů USA, Velké Británie, 
Francie a Německa. Ti nechali Rezu Pahla-
vího padnout. To byl konec 2500 let sta-
ré perské monarchie. V lednu 1979 opustil 
Rezá Pahlaví s rodinou Írán. Po čtrnácti le-
tech exilu se naopak do Íránu vrátil ajato-
lláh Chomejní a ujal se vlády. Proměnil Írán 
v teokratický stát a uvedl do pohybu síly, 
které dodnes drží svět v napětí. ◾
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KRÁTCE

Při suborbitálních letech nad 100 km pro-
kazatelně použily zvířata, včetně těchto 
čtyř uvedených zemí, ještě i Francie a Írán. 
Psi byli při kosmických letech v počátcích 
kosmonautiky v Sovětském svazu nejčastěji 
používanými zvířaty. V průběhu 50. let usku-
tečnil Sovětský svaz celkem 29 suborbitál-
ních letů, v rámci nichž vypustil 36 různých 
psů (celkem patnáct z nich při letech zahy-
nulo), přičemž psi Dezik a Cigan se v roce 
1951 stali prvními savci, kteří překročili výš-
kovou hranici 100 km a vrátili se úspěšně 
na Zemi. Několik suborbitálních letů se psy 
uskutečnila v 60. letech i Čína. Pes Lajka se 
v kosmické lodi Sputnik 2 stal v roce 1957 
prvním živočichem na oběžné dráze, kde 
však zároveň uhynul kvůli nemožnosti svého 
návratu na Zemi. V rámci přípravy první-
ho letu člověka do vesmíru byly v letech 
1960–1961 Sovětským svazem úspěšně vy-
puštěny na oběžnou dráhu čtyři lodě typu 
Vostok s celkově šesti psy. Psi Belka a Strel-
ka z mise Sputnik 5 se v srpnu 1960 stali 
prvními organismy, které se z oběžné drá-
hy úspěšně vrátily na Zemi. Další a dosud 

poslední potvrzený orbitální let se psy (Ve-
terok a Ugoľok) se uskutečnil ještě v roce 
1966 při misi Kosmos 110, přičemž při něm 
psi absolvovali nejdelší pobyt ve vesmíru 
(22 dní). Údajně se pes nacházel i na palu-
bě čínské lodi Šen-čou 2 v roce 2001, tuto 
informaci však čínská oficiální místa nikdy 
nepotvrdila.
Opice byly nejčastěji používanými zvířa-
ty při kosmickém výzkumu ve Spojených 
státech. Šlo hlavně o druhy makak rhesus, 
malpa kapucínská a šimpanz. Od konce 
40. do začátku 60. let použily USA při čtr-
nácti suborbitálních letech šestnáct růz-
ných opic (pouze šest letů překročilo hranici 
100 km, většina opic uhynula), přičemž opi-
ce Albert II se v roce 1949 stala prvním sav-
cem, který se dostal nad výšku 100 km, při 
návratu však zahynula. V 60. letech usku-
tečnily několik suborbitálních letů s opice-
mi Francie a také Argentina (nedošlo však 
k překročení hranice 100 km). V roce 2013 
vypustil do výšky 120 km opici také Írán. 
První opicí na oběžné dráze byl na lodi Mer-
cury-Atlas 5 v roce 1961 šimpanz Enos. ◾ 

DO VESMÍRU SE NEPODÍVALA JEN ZNÁMÁ LAJKA 
Přímo na oběžnou dráhu vyslaly zvířata Sovětský svaz (Rusko), USA, Čína a Japonsko.

Poslední perský šáh 
19. 3. ve 22.00
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Zajímá vás víc?  
Podívejte se na www.prima-zoom.cz

Jedná se o klíčový nástroj, jak sdílet přísně 
tajné informace. Šifry používal už Thomas 
Jefferson, který používal šifrovací válec, se 
kterým psal své dopisy. Když tento způsob 
v jeho dopisech odhalili, začalo se šifrova-
cí zařízení používat velmi běžně. Zásadním 
objevem pak byl šifrovací stroj s kódem 
Enigma. Používaly ho nacistické síly a kódo-
vací jazyk německá strana neustále zdoko-
nalovala, aby byl co nejsložitější. Spojenci 
ale vynaložili obrovské úsilí, aby kód roz-
luštili. Přelomovým vynálezem se stal první 
elektrický počítač, který stvořil geniální 
matematik Alan Turing. Právě díky němu 
se podařilo podle historiků zkrátit válku 
o dva až tři roky. Díky němu dnes máme 
počítače na takové úrovni, na jaké jsou. 
Má to ale i druhou stránku, dnes je možné 
se pomocí kódů, virů, dostat do počítačů 
a například nahrávat uživatelovu aktivitu. 
Důkazem budiž velký útok na americkou 
bezpečnost, který pomáhala financovat 
Čína. Kyberútoky jsou dnes na denním po-
řádku. Obrovskou neznámou jsou mobilní 
telefony, ty jsou plné osobních informací, 
které lze sledovat a shromažďovat. Mobilní 
telefony se dají použít jako zbraně hromad-
ného ničení. Protože teroristé jsou schopni 
používat obyčejné komerční aplikace, které 
na sebe navrší, vytvoří šifry, a mohou tak 

LAMAČI ŠIFER 
Kódy a šifry patří ke špionáži od nepaměti.  
Od Enigmy k hackerským útokům současnosti.
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MYSTICKÉ ZATMĚNÍ SLUNCE 
Astronomický jev, který fascinuje. Proč je někdy částečné a někdy úplné?

Zatmění nastane, když Měsíc vstoupí mezi 
Zemi a Slunce, takže jej částečně nebo zce-
la zakryje. Taková situace může nastat, jen 
pokud je Měsíc v novu. V případě úplného 
zatmění dochází na zastíněné části Země 
k výraznému setmění a ochlazení, kolem 
Měsíce zakrývajícího Slunce je vidět výraz-
ná záře sluneční koróny, na obloze se objeví 
hvězdy i některé planety a jev mohou dopro-
vázet také neobvyklé reakce zvířat. Tyto prů-
vodní jevy v některých kulturách v minulosti 
vedly ke spojování události s náboženstvím 
a přisuzování mystických významů. Úplné 
zatmění Slunce je vzácný jev umožněný fak-
tem, že Slunce, které je zhruba 400krát vět-
ší než Měsíc, je současně přibližně 400krát 
dále od Země. Protože Měsíc i Země obíhají 
po eliptických drahách, není v čase zatmě-
ní vzdálenost Země od Slunce pokaždé stej-
ná a také Měsíc se nachází na spojnici mezi 
Sluncem a Zemí různě daleko od Země a od 

Slunce. Tvar a rozměr stínového kuželu Mě-
síce (daný vzdáleností Slunce – Měsíc) je 
tedy pokaždé jiný a mění se i rozměr průře-
zu měsíčního stínu v místě Země. Proto ne-
nastává úplné zatmění Slunce při každém 
zákrytu. Pokud je poměr vzdálenosti Měsí-
ce od Země ke vzdálenosti Slunce od Země 
stejný jako poměr velikosti Měsíce k velikos-
ti Slunce, jeví se Měsíc i Slunce na obloze 
jako stejně velká tělesa a Slunce bude Měsí-
cem právě zcela zakryto. Při zakrytí celého 
slunečního kotouče je možno pozorovat ko-
rónu. Každý rok dojde ke dvěma až pěti pří-
padům, které jsou pozorovatelné z povrchu 
Země, pro jedno určité místo k tomu však 
dochází průměrně jen jednou za 360 let. 
Zatmění trvá jen několik minut (maximálně 
7 minut, 31 sekund) a oblast, podél které je 
úplné zatmění možno pozorovat, nebývá šir-
ší než 270 km; zasažena je přibližně jen jed-
na setina zemského povrchu. ◾ 

Rostliny rostou  
s tebou.

Ty rosteš s námi.
Jsme tvoje  

projektová prodejna.

Prima_ZOOM_210x280_CZ.indd   1 31.01.22   15:46

spolu nerušeně komunikovat. Kyberúto-
ky jsou ale schopny vyřadit i celé systémy 
a sítě zemí. Například Estonsko se stalo ter-
čem ruských útoků. Hackeři vyřadili noviny, 
banky, parlament, dopravu, a paralyzovali 
tak celou zemi, shodili jim internet a neby-
lo možné vlastně nic. Také v rámci invaze 
na Krym jsme byli svědky hybridní války. 
Celá oblast tak posloužila jako cvičné pole 

pro ruské hackery, kteří si tak mohli v praxi 
vyzkoušet útoky malwarem, které dokážou 
paralyzovat celý systém. Paralyzování inter-
netové sítě je vůbec naprosto existenčním 
ohrožením, které dokáže zlikvidovat lidské 
každodenní životy. Dopad by byl doslova 
katastrofický. ◾ 
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MARIE 
ROTTROVÁ:

PROSTĚ SE POŘÁD  
USMÍVÁM!

Před pár měsíci tato elegantní dáma oslavila osmdesátku. Není 
to na ní ale vidět ani v nejmenším. Proč? Odpovědí na otázky, jak 

zastavila čas, je totiž její úsměv. Marie Rottrová je pravděpodobně 
nejlaskavější a nejpozitivněji naladěný člověk na téhle planetě 
(ať dáme slovu „pozitivní“ zase ten příjemný význam). To říkám 

samozřejmě s trochou nadsázky, ale její úsměv je opravdu 
odzbrojující. A vydá za celou sadu zkrášlujících operací.

Text: Lenka Klicperová

ROZHOVOR
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Zaujalo mě, že si prý ještě pamatujete zážitky 
z bombardování Ostravy během konce druhé světové 
války? To je skoro neuvěřitelné!
Jenom jeden. Při bombardování Ostravy mi bylo tři a půl 
roku, běželi jsme do sklepa k tetě, se kterou jsme tenkrát 
sdíleli dům. Mně se to tehdy asi docela líbilo, vnímala jsem 
to jako dobrodružství, vzrušení a trochu nebezpečí. A pak 
si pamatuju, jak nás tatínek odvezl s maminkou na zbytek 
osvobozování Ostravy do bezpečí na venkovský statek 
pod Beskydy, ke kamarádovi z varhanické školy. Trvalo to 
poměrně dlouho, žili jsme tam až do konce války.

Budu opakovat to, co Vám říkají všichni – že vypadáte 
skvěle. Slýcháte to jistě pořád – nerozčiluje už Vás to 
trochu?
Já to beru jako takovou součást rozhovorů a babských 
i mužských komplimentů – co na to mám říkat? No jo, no. 
(smích)

A každý chce vědět, jak to děláte?
Jenže já to nijak nedělám. A dokonce, jak se říká, že na to 
funguje spaní – já spaní nemám úplně dobré. Od té doby, 
co jsem měla klíšťovou encefalitidu, se mé spaní zhoršilo, 
beru dokonce občas i prášky na spaní. Ale jsou dny, kdy 
se vyspím úplně skvěle, jako například dneska. A hlavně 
ta energie pro celý den, ta je důležitá.

Mám pocit, že Vy jste dobrou náladu a optimismus 
musela někde studovat na nějaké univerzitě!
Jsem taková. Celoživotně optimistická a dobře naladěná. 
Řekla bych, že jsem docela šťastná bytost.

Od začátku, co jste přišla, se pořád jen usmíváte. 
Uvědomujete si to vlastně?
Ne. Ale Vy taky!

To máte vlastně pravdu, ale s Vámi to nejde jinak!  
Je to asi velký dar do života, ne?
Řekla bych, že strašně záleží na úsměvu, ten tu vizáž dost 
ovlivňuje. Já ho nemám nějak plánovaný, ale prostě mám 
radost z okamžiku. A když jsem třeba unavená, tak hned 
všichni řeší, co se mi stalo. Úsměv ke mně patří. Moje při-
rozenost je být optimistická a pořád s úsměvem.

Pamatujete si, kdy Vás něco naposledy naštvalo?
To mě občas něco naštve… Ale co mě to naposledy naštva-
lo? Já vlastně nevím, není to důležité, ale určitě něco jo. Já 
jsem člověk, který rychle hází věci za hlavu, rychle odpouš-
tím a rychle se zbavuju zátěží. Myslím, že je to důležité pro 
zdravou psychiku.

Jak se díváte na současný beauty byznys? Herečka 
zralejšího věku se dnes prakticky neobejde bez plastické 
chirurgie. Vás nikdy nenapadlo být součástí tohoto 
podnikání?
Ne, je to tak, jak jste to nazvala – byznys. Já si nechala 
upravit víčka a jednou krk. A tím to skončilo. Jednu chvíli 
jsem si říkala – a co ty vrásky na čele? Ale pak mi došlo, 
že vlastně nemám, proč bych to dělala. Už nechci. Tak 
tam mám nějaké vrásky – no a co? Když je hezký make-up, 
hezké svícení, dají se udělat krásné fotky i bez kosmetic-
kých úprav. Herečky, pokud chtějí hrát i ve starším věku, 
by v těch zásazích měly být asi opatrné, protože stárnout 
je fajn i pro kameru. 

Ale těžko se s tím smiřuje. Vy jste nikdy neměla 
takovou tu krizi ve smyslu: je mi 45 a je konec s krásou, 
je definitivně v háji?
Ne, tenkrát se to ani vlastně moc neřešilo, když mi bylo 45. 
Ale pak to začalo, holky z branže si nechaly dělat implan-
táty, facelifty atd. A dneska už je to rozjeté úplně jinak než 
tehdy, botox, výplně, laserové zásahy… Ale já si myslím, 
že kdyby staré Egypťanky měly tu možnost, tak se nechají 
vylepšovat stejně jako současné ženy. Ženy jsou prostě 
ženy, jsou marnivé, chtějí vypadat dobře, líbit se chlapům 
a chtějí vypadat líp než ta vedle.

Donutila Vás ta osmdesátka k bilancování nebo spíš 
k retrospektivnímu ohlédnutí se za svým dosavadním 
životem?
Byla jsem donucena bilancovat, já tohle jinak vůbec ne-
dělám. Přinutila mě k tomu televize, která se mnou točila 
k mým narozeninám dokument. Bylo to pro mě náročné, 
hlavně psychicky. Vzpomínání a zase vzpomínání… Od-
povídala jsem na spoustu otázek týkajících se minulosti, 
občas se mi o některých věcech těžko mluvilo. Ale dobře 
jsem se vypovídala.

18

ŘEKLA BYCH, ŽE STRAŠNĚ ZÁLEŽÍ NA ÚSMĚVU, 
TEN TU VIZÁŽ DOST OVLIVŇUJE. JÁ HO NEMÁM 
NĚJAK PLÁNOVANÝ, ALE PROSTĚ MÁM RADOST 

Z OKAMŽIKU. ÚSMĚV KE MNĚ PATŘÍ.
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Dojalo Vás něco?
Měla jsem trošku na krajíčku v jedné chvíli. Dokonce jsem 
na několik otázek ani neodpověděla, protože to bylo pro 
mě už moc na tělo. A tím pádem jsem bilancovala a balan-
covala na vysokém můstku.

A jste se svým životem spokojená? Kdybyste měla 
možnost, měnila byste něco?
Ale ta možnost není a na „kdyby“ se nehraje. Možná bych 
se chovala v určitých situacích jinak, možná. Ale člověk 
je nějak psychicky nastavený, má nějaké geny, vyroste 
v určitém prostředí… Já třeba jako dítě neměla vůbec ráda 
dětské kolektivy. Vždycky jsem byla nejradši ve společ-
nosti dospělých. Rodinné oslavy, setkávání s příbuznými 
a přáteli rodičů. Moc ráda jsem s nimi seděla, poslouchala 
je. Cítila jsem se být starší a chytřejší. Nasávala jsem brzy 
dospělý svět.

Dospěla jste proto dřív?
Řekla bych, že jo. Určitě jsem se cítila důležitější než můj 
bratr, byl o dva roky mladší, takže jsem ho občas peskovala 
a vychovávala. Když jsme si hráli, já byla učitelka, on žák, 
já prodavačka, on nakupující. A řídila jsem ho!

Máte to tak dodnes? Potřebujete řídit?
Ne, to už mám dávno za sebou. Nejsem ten typ, který 
musí řídit a kontrolovat. Ano, svoje prostředí chci mít pod 

kontrolou. Ale kontrolovat lidi, to vůbec! Dávám lidem ko-
lem sebe svobodu. Tak jsem to cítila i se všemi svými part-
nery. Nemám ráda omezování ani kontrolování, dobrý vztah 
je podle mne založený na dobrovolnosti a důvěře. Svoboda 
je pro mě zásadní, v soukromí, v politice i v životě. 

Stalo se Vám někdy, že jste začala žít s někým, kdo Vás 
zkoušel kontrolovat?
Myslím, že ne. Ti lidé si možná cenili mého přístupu a mož-
ná to ani nezkoušeli. Třeba jsem měla jednoduše i kliku 
a uměla si vybírat.

Vy jste si uměla vybírat i ve zpěvu a v repertoáru. 
Bylo to tak, že jste od začátku věděla, co chcete?
Ne, to ani ne. Ze začátku pro mě začali psát lidé z hudební 
branže, které jsem kolikrát ani neznala, i dramaturgové 
z rádií. Vážila jsem si toho, že pro mě píšou profesionálové 
nové písničky, což mě bavilo a byla jsem vděčná za každou 
novou českou písničku. Protože moje hudební kariéra 
vznikla na převzatých skladbách, převážně amerických 
a britských, které jsem s chutí asi i kopírovala, a zároveň se 
na nich učila. Vím, že všechny české písničky, které jsem 
zkraje natočila, nebyly super, ale byly to moje začátky. 
A když se potom stane, že vám někdo nabídne úžasnou 
písničku s krásným textem, tak to už je laťka, pod kterou 
nechcete jít. Nastal výrazný posun na mém muzikantském 
i uměleckém poli.
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Které písně Vy sama považujete za ty nejlepší?
Z těch českých to je určitě Lásko od Jaroslava Wykrenta, 
Řeka lásky a vůbec všechny jeho písničky. Pak písničky 
Vládi Figara, skvělého pianisty, který mě doprovázel od 
začátku ve skupině Flamingo. Potkali jsme se, když mu bylo 
nějakých patnáct, a to už jsme spolu hráli v první kapele 
Oktet, v kulturním domě Hlubina. Hráli jsme spolu nedělní 
čaje, plesy, všechno, co se v tom kulturáku odehrávalo. 
Napsal mi třeba Skořápky ořechů nebo Večerem zhýčkaná. 
Soulové písničky mi psal lídr Flaminga Richard Kovalčík, 
náš baskytarista Jirka Urbánek. Krásné věci mi psal i Jiří 
Zmožek se Zdeňkem Borovcem nebo můj manžel Vlastík 
Kučaj. Hrál se mnou ve skupině Majestic, psal krásnou hud-
bu. Měla jsem kolem sebe dobré muzikanty i textaře. První 
z nich byl Vladimír Čort, potom Pavel Vrba, Jarek Nohavica, 
Vláďa Poštulka a další a další… S Jiřinou Fikejzovou jsme 
se skamarádily, dobře jsme si rozuměly a její texty tomu 
odpovídají. Jsou jemně erotické, někdy něco naznačují, 
takové krásné babské texty. Takové souznění se vyskytne 
jen jednou za čas.

Vy jste kdysi chtěla studovat práva, co Vás k tomu vedlo?
Chtěla jsem být soudkyně, rozsuzovat, soudit lidi. Vyslech-
nout si pro a proti. A to dělám vlastně doteď. Poslouchám 
a udělám si vlastní názor, ale někdy mám sklony k tomu 
chovat se spíše jako advokát.

Dovedete si představit, že byste dnes seděla u soudu 
v taláru?
To bych už asi neseděla. Ale myslím, že kdybych studovala 
práva, studovala bych v Praze a tam bych se určitě potkala 
s hudebníky, zpěváky a začala bych zpívat – když ne v Ost-
ravě, tak v Praze…

Asi Vám to bylo souzeno.
Asi jo, potřebuji zpívat. S kapelou a před diváky je mi 
dobře. Já i v té spořitelně, kde jsem byla zaměstnaná tři 
roky po maturitě, jsem dala dohromady kolektiv mladých 
děvčat a dělaly jsme večírky. Já hrála na klavír, zpíva-
ly jsme, tancovaly, připravovaly jsme show – zejména, 
když bylo MDŽ nebo nějaký spořitelní večírek. Tam mě 
taky našel jeden moderátor, tehdy se říkalo konferenciér, 
a přišel za mnou s tím, jestli bych nechtěla zpívat s kape-
lou. Já tomu šla vždycky naproti. Jak se říká – štěstí přeje 
připraveným. 

Vy jste se tehdy přihlásila do soutěže Hledáme 
nové talenty, což byla obdoba současných talentových 
soutěží. Kdybyste začínala kariéru dnes, přihlásila byste 
se také?
Nepřihlásila! Dnes je to spíš reality show. Ti lidé nejsou 
v komfortních podmínkách, do nějakého určeného času 
se musejí naučit konkrétní písničku, jsou zavření jako 
v karanténě, a to bych já psychicky nezvládla. Potřebuji být 
ve svém prostředí, učit se doma a mít svobodu. A to jsme 
zase u té nesvobody, která by mě limitovala a kterou bych 
nesnesla.

Ale v osmdesátých letech jste byla také hodně pod tla-
kem, pracovala jste na maximum, byla jste na vrcholu své 
kariéry. Nebylo to trochu podobné?
To ano, toho bylo hodně, taky už jsem se psychicky hrouti-
la. Zachránilo mě manželství!

Jak to u Vás vypadá, to hroucení?
Už mě to přestávalo bavit, hlavně jsem začala trpět trémou, 
bylo hodně koncertů a měla jsem pocit, že už nemám li-
dem co říct. Cítila jsem úplně klasické vyhoření. A tak jsem 
si dala pauzu. V té době jsem se seznámila s Jirkou B. a po 
nedlouhé známosti jsme se vzali.
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VŠICHNI POSLOUCHALI RÁDIO LONDÝN, 
TATÍNEK POSLOUCHAL RÁDIA SVOBODNÁ 

EVROPA A HLAS AMERIKY A POŘÁD VŠICHNI 
ČEKALI NA NĚJAKÝ PŘEVRAT, ŽE SE NĚCO STANE. 

A ONO SE NIC NEDĚLO.

Co jste v té době dělala? Opravdu nic?
Žila jsem ve Stuttgartu, dělala jsem pár koncertů pro emig-
ranty, osmašedesátníky. Udělala jsem šňůru sedmi koncer-
tů. Kapela z Prahy Horká linka, ve které hrál můj syn Martin, 
pozvala jsem Pavla Bobka, Oldu Kaisera, Jirku Lábuse. Mělo 
to obrovský úspěch, v těch největších západoněmeckých 
městech jsme měli nabité sály.

A nabyla jste tam zase té svobody?
Ano, nikdo mě tam neznal, maximálně pár emigrantů. 
Pár kamarádů. Za dva roky po revoluci jsme se zase stě-
hovali zpátky, a to už jsem byla uklidněná, na jiné koleji 
a mohla jsem zase pokračovat. Naštěstí si mě fanoušci 
nevymazali z hlavy. Nebylo to tak těžké, vlak nebyl zastave-
ný, jel pomalu, ale jel.

Když byste srovnala šedesátá, začátky, a osmdesátá 
léta, kdy jste asi byla na vrcholu popularity, to byla i éra 
Divadélka pod věží – na které to období vzpomínáte 
s větší láskou?
Začátky byly nejkrásnější. Šedesátky byly příjemně uvol-
něné, ještě před 68. jsme jezdili i do zahraničí, hráli jsme 
i v západním světě. A člověk je mladý, všechno je poprvé, 
bylo to něco překrásného. Osmdesátá léta už byla trochu 
rutina, ale pořád jsem dělala nové a nové písničky. A pak 
jsem začala natáčet Divadélko pod věží, kde jsem se setká-
vala se spoustou úžasných osobností.

Je někdo, na koho nevzpomínáte zase tak moc ráda?
Ne, já jsem neměla nikoho, koho bych neměla ráda. My 
jsme se vždycky báječně bavili, kolikrát jsme se stýkali 
potom i soukromě, ale byli jsme všichni v takovém spěchu 
a shonu, že jsme na nějaká bližší přátelství neměli vlastně 
čas. Profesně to bylo velmi příjemné a byli jsme si blízcí. 
Nejvíc asi s Věrou Špinarovou.

Jak jste vlastně snášela celou tu dlouhou dobu 
komunismus, socialismus, úlohu strany v Československu?
Já jsem v tom vyrostla. Od první třídy jsem v tom vězela.

Ale Vy jste se narodila do nekomunistické rodiny, 
tatínek byl věřící.
Celá rodina byla velmi antikomunisticky založená. Já byla 
děcko, moc jsem se tím nezabývala, ale nasávala jsem řeči 

dospělých kolem. Proti komunistům, všichni poslouchali 
rádio Londýn, tatínek poslouchal rádia Svobodná Evropa 
a Hlas Ameriky a pořád všichni čekali na nějaký převrat, 
že se něco stane. A ono se nic nedělo. Tatínek mě nepustil 
do Pionýra a já jsem trochu spolužákům záviděla červené 
šátky. Nebyla jsem ani v SSM. A nemohla jsem se potom 
dostat na školy…

Musela jste dělat nějaké ústupky režimu? Nebo už jste 
pak mohla dělat, co jste chtěla, a nikdo Vám v tom 
nebránil, stala jste se hvězdou…
Zlatá šedesátá léta, to jsme opravdu hráli a zpívali jen to, 
co jsme chtěli a měli rádi. V osmdesátých letech, když 
jsme s Pavlem Bobkem natočili písničku S tím bláznem si 
nic nezačínej, musel Vláďa Poštulka opravit kus textu. Bylo 
tam původně „…nečeká tě žádný ráj, když mám ti říct good 
bye“. Ta nahrávka ještě existuje. Soudruhům vadila dvě 
imperialistická slova. Tak to Vláďa změnil na „…nenechá si 
svůj klid vzít, když vím, že mám už jít“. To byla jediná ta-
ková, až přiblblá změna, ale já jsem zpívala spíše milostné 
písničky, které vlastně cenzorům nevadily. Politickým ak-
cím jsem se často uměla vyhnout. Můj manažer to vždycky 
nějak skoulel: Ne, Marie nemůže, je nemocná, něco má. 
Jednou to ale opravdu nevyšlo, musela jsem jet na festi-
val politické písně do Sokolova. A Jiřina Fikejzová povídá: 
Hele, já jsem kdysi napsala pro Juditu Čeřovskou text Řek-
ni, kde ty kytky jsou. Tak to tam zazpívej, je to protiválečná, 
vlastně angažovaná písnička – a budeš to mít za sebou. 
Já jsem tam tedy jela a zazpívala tuhle starou americkou 
píseň Peta Seegera.

Jak jste přišla k přezdívce Lady Soul – to Vám někdo 
přiřkl…
…a už mi to zůstalo, už je to ke mně přilepené.

Jmenuje se tak i Vaše poslední album, vydané loni 
na podzim. Jaké je?
To jsou nahrávky od šedesátých let až po rok 1985, kdy 
jsem natočila nějaké poslední soulové písničky. Je to tako-
vý průřez mým soulovým repertoárem.

Jak jste přišla k soulu?
To bylo období v kapele Majestic, sešli se v ní souloví 
nadšenci, hlavně náš saxofonista. Tak jsme se scházeli, 
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poslouchali americké soulovky a rozjeli jsme hraní 
v Ostravě. Kopírovali jsme slavné vzory, jako byli Aretha 
Franklin, Tina Turner, Carla Thomas, Otis Redding, Wilson 
Picket, Stevie Wonder, mně se líbily i The Supremes 
a Diana Ross. Zpívala jsem od nich spoustu krásných 
písniček.

Celý život působíte jako vzorná bytost, která je pořád 
na všechny kolem milá, rozdává úsměvy a dělá všechno, 
jak se patří. Stalo se Vám někdy, že jste udělala něco 
úplně přes čáru? Strašně se opila, řekla někomu něco 
sprostého, nevím…
Já mluvím sprostě až v poslední době a jenom v rodin-
ném prostředí! (smích) A to ještě tak z hecu se synem. 
Ale vždycky je to vtipné, ne prvoplánově sprosté. 

A to opití se?
Ne. Jsem člověk, který má záklopku, a když piju, vím přes-
ně, kdy mám přestat. Kdysi dávno se mi to stalo ve vin-
ném sklípku, dali nám tam tučné uzené, klobásky a pořád 
za mnou byla ruka s koštovačkou a někdo nám doléval. 
To jsem se dost opila. Bylo mi strašně špatně a od té doby 
si dávám velký pozor!

Takže všechny ty divoké večírky šedesátých nebo 
sedmdesátých let Vás míjely?
Úplně. Všichni muzikanti vždycky říkali: Marie, už je jede-
náct, měla bys jít do postele! (smích)

A bylo to třeba i tím, že jste měla brzy děti?
Ne, bylo to tím, že jsem fakt ranní ptáče a večer se mi chce 
spát. A to dělám pořád. Neflámuju, už dlouho nekouřím, 
piju střídmě, jen dobré červené víno, sem tam si dáme 
štamprličku na trávení.

Co Vám Váš bohatý život a kariéra vzaly?
Vzaly mi kus mateřského života, který intenzivně trávíte 
s dětmi. To bylo hrozně zlý. Jako mladá jsem to až tak 
neprožívala, věděla jsem, že na maminku se můžu stopro-
centně spolehnout. Brala jsem to tak, že je o děti postará-
no. Ale určitě jsem klukům moc chyběla. My jsme to nikdy 
společně do hloubky neprobírali, je to pro nás bolestivé 
téma. Máme krásný společný vztah a kluci vědí, jak moc 
je mám ráda a že jim budu vždycky oporou.

Dneska jsou na Vás synové hrdí?
Já myslím, že jo. Jsem hrozně šťastná, že je mám. Oba jsou 
skvělí muzikanti. Jsem na ně pyšná.

A syn vám napsal na poslední desku i písničku, Pozhasí-
nej se jmenuje…
On ji nenapsal pro mě, on si ji syslil v šuplíku. Když mi 
Supraphon k narozeninám vydával vinylovou desku, chtěla 
jsem na ní mít aspoň jednu novinku, tak jsme si poslechli 
pár Vítkových písniček a mně se zalíbila tahle. Ale mně se 
už dávno líbila jedna jeho písnička, kterou jsem si otex-
tovala sama, je to taková lehká country a nazvala jsem ji 
Pozemský ráj. Ale Vítkův superhit je písnička Nad stádem 

OČIMA LENKY KLICPEROVÉ 
Myslím, že Česká republika o hodně 

přišla tím, že se Marie Rottrová 
nestala diplomatkou. Kdyby ano, 

byla by velice slušná šance, že by 
Kim Čong-un podepsal mírovou 

smlouvu s Jižní Koreou, Tálibán by 
všem ženám dovolil pracovat a mít 
svá práva – a vůbec, vlastně by se 

zase raději stáhl do nitra Kandaháru. 
Bojovníci Islámského státu by 

odevzdali všechny sebevražedné 
vesty na jednu hromadu a íránský 

ajatolláh by si potřásl pravicí 
s izraelským premiérem. Takovou 
moc má totiž Marie Rottrová nad 

lidmi. Přijde se svým neodolatelným 
úsměvem, lidi kolem se rozzáří 

a udělají všechno, co na očích této 
krásné dámy vidí. Velká škoda pro 

svět! Ale o co by zase přišel ten svět 
hudební. No – jak říká paní Marie – 

na „kdyby!“ se v životě nehraje… Fo
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Přebal posledního alba Marie Rottrové vydaného Supraphonem k jejím osmdesátinám

koní pro Buty Radka Pasterňáka. Má toho v šuplíku ještě 
docela dost.

Dá se říct, že po osmdesátce o budoucnosti 
přemýšlíte jinak než třeba před deseti, dvaceti lety? 
Jak stárnutí ovlivňuje proces uvědomování si konečnosti 
světa, je to teď jiné? Napadne Vás někdy přemýšlet 
o smrti?
Samozřejmě, napadne. Ale hodila jsem to za hlavu. Jeden 
čas jsem se tím hodně zabývala, zvlášť když jsem nemohla 
usnout… Ta chvíle přijde, člověk je smrtelný. Ale dokud to 
jde, tak má žít, jak nejlíp umí, a netrápit se tím, kolik mu 
zbývá času.

Pomáhá Vám třeba i víra v Boha? Možná jste k ní měla 
klikatější cestu?
Ani ne, to bych neřekla. Já jsem ji měla jasně nastave-
nou od dětství. My jako varhaníkovy děti jsme musely jít 
příkladem všem a musely jsme na všechny bohoslužby, 
což nás moc nebavilo. A potom, když jsem se ve dvaceti 
letech vdala, zatoužila jsem se emancipovat od dětských 
povinností a přestala jsem chodit do kostela. Po čase jsem 
se vrátila k aktivnímu křesťanskému životu, protože věřící 
jsem byla celý život. Je to pro mě velmi osobní a možná 
i nepřenositelná zkušenost.

Jste šťastná?
Jsem šťastná! To je taky těžko vysvětlitelné, ale doufám, že 
inspirující věc. A co je to štěstí? Člověk musí být nastavený 

pozitivně a nepřipouštět si k tělu negativní věci a nega-
tivní lidi, kteří z vás vysávají energii. A stýkat se s lidmi, 
se kterými je vám dobře. Já jsem se na stáří vdala. Je mi 
dobře s mým partnerem, který mi neustále říká, jak jsem 
krásná a co mi sluší, obdivuje mě. A jsme pořád zamilovaní. 
Ale tak rozumně. (smích) U něho je to pořád takový fandov-
ství, až zažraný. Je to zvláštní a krásné, myslím, že žijeme 
v souladu.

Čím Vás okouzlil?
Napřed mě odradil jeho věk. Strašně se bránil tomu, a my-
slím, že se i bál, říct mi, kolik mu je let. Když jsem se to 
číslo dozvěděla, řekla jsem: Nikdy! Byla jsem rozčarovaná, 
nevěřila jsem takovému vztahu. Ale nakonec mě postupně 
přesvědčil. Viděla jsem, že mě dost miluje.

Kdo byli Vaši osudoví muži?
Můj osudový muž byl určitě tatínek, ale já bych 
o osudových mužích nemluvila, abych někoho 
nevynechala, protože jich bylo dost. (smích) Tatínek – 
a současný manžel!

Máte ještě nějaký nesplněný sen?
Jsem nohama na zemi a nesním. Jsem vděčná za všechno, 
čeho se mi dostalo a dostává. A že mám v životě kliku. 
Problémů bych mohla mít, kdybych se do nich ponořila. 
Myslím, že nejsem konfliktní člověk. Nevidím věci černo-
bíle, mezi černou a bílou je velká šedá škála a často bývá 
pravda někde uprostřed. ◾
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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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BARBARA NESVADBOVÁ
Zavzpomínala na dětství a promluvila  
o vztahu se svou dcerou Bibianou.

„Mojí dceři už je devatenáct. Pro ni jsem psala první pohád-
kovou knížku, teď už na ní ale nemůžu zkoušet pohádkové 
knížky. Povídáme si a dává mi zpětnou vazbu. Hodně čte, 
takže mi řekne, že nějaká kapitola jí připadá příliš dlou-
há nebo že nějaká pointa není příliš výrazná,“ prozradila 
Nesvadbová s tím, že i ona takto hodnotila díla svého 
otce, lékaře a spisovatele Josefa Nesvadby. „Táta napsal 
Zítra vstanu a opařím se čajem, já ale vůbec nevím, která 
postava je která. Jsem úplně spletená. Kdyby to byl váš 
tatínek, tak mu asi taky řeknete. Ale byl to muž, takže jsem 
k němu přistupovala něžně. Řekla jsem mu: Tatínku, já se 
v tom nevyznám. A on mi na to řekl, že on taky ne, že je to 
věc režiséra. To říká každý autor. Tatínek byl rozostřený in-
telektuál. Narozeniny a svátky se nás moc netýkaly. Štědrý 
večer u nás vypadal tak, že si naši otevřeli červené víno, 
pustili Mahlera a říkali, že to je deprese. Pak se šlo na hroby 
pozdravit ty, co jsou pod zemí,“ zavzpomínala na Vánoce 
v dětství Nesvadbová. Po vzoru rodičů se lékařkou nestala 
a vydala se jinou cestou. „Já nejsem dost chytrá, abych se 
dostala na medicínu. Já mohla studovat jenom pavědy, vy-
studovala jsem sociální vědy a politologii. Byla jsem šéfre-
daktorka časopisu Playboy. Napadlo to Arnošta Lustiga, byl 
to kamarád mého táty. Když odcházel z Playboye, nabídl mi 
to. Mně bylo 23, a pak samí padesátníci, muži. Tolerovali 
mě. Skončila jsem tam až jako těhotná.“

JAN HŘEBEJK A PETR JARCHOVSKÝ
Prozradili, jak realizaci Pelíšků zkomplikoval Jiří Menzel. 
I to, proč svůj předchozí film Šakalí léta považují za 
propadák.

„Film Šakalí léta byl úspěšný v tom smyslu, že na něj přišlo 
půl milionu lidí do kina a písničky se hrály. Ale byl drahý 
a vzhledem k žánru se neprodal do zahraničí. Poezie Iva-
nových textů byla nepřeložitelná, takže ten film, sečteno 
a podtrženo, byl prodělek. Dostali jsme nálepku, že jsme 
komerčáci, kteří navíc nevydělali,“ překvapil v rozhovoru 
s Honzou Dědkem režisér Jan Hřebejk, který si spolu s Jar-
chovským musel na další filmový úspěch počkat šest let, 
přestože Pelíšky měli napsané o mnoho dříve. „První verzi 
jsme napsali jako Šakalí léta 2. Hlavními postavami byli ti 
mladí. A když jsme to dávali ke grantu, šli jsme za Jiřím 
Menzelem, aby nám napsal nějaké doporučení. Menzel 
napsal dopis, že to ještě není dobrý, ale jednou bude. Já byl 
nasranej. A když jsme ten grant nedostali, šel jsem za ním, 
aby mi řekl, v čem je ten problém. A on mi řekl, že ty staré 
postavy jsou mnohem lepší než mladí. Přisuzoval jsem to 
jeho generaci. Ale přečetl jsem si to a řekl jsem si: jasně. 
Otočili jsme to a mladí zůstali jako pozorovatelé pošetilých 
rodičů. Tím se to zlevnilo asi o 80 %. Začalo to být celé 
přehlednější a vtipnější.“ 
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WILLIAM LOBKOVICZ
Česko-americký podnikatel z českého šlechtického 
rodu Lobkowiczů prozradil, co všechno vlastní a proč 
je pořád single.

„Říp patří naší rodině. Už 400 let. Dostali jsme ho zpátky 
v restituci. Pro nás je Říp velmi důležité místo, chceme 
ho nechat pro dalších 400 let otevřený veřejnosti. Za-
darmo. Miluju ho. Vždycky je to zážitek tam jet. Chceme, 
aby ho lidé mohli navštěvovat,“ slíbil mladý Lobkowicz, 
pokračovatel a dědic slavného rodu, který buduje byznys 
proto, aby mohl dál rozvíjet české kulturní a historické 
dědictví. Charismatický William se systematicky podílí 
například na digitalizaci a zpřístupnění rozsáhlých sbírek 
Lobkowiczů veřejnosti. „Všechny sbírky jsou kulturně 
důležité pro stát. Nechceme je prodávat, chceme je 
sdílet s celým světem. Je tam něco pro všechny. „Získali 
jsme dům Antonína Dvořáka, snažíme se sdílet minulost, 
abychom mohli tvořit budoucnost. Pro nás je Dvořákův 
dům velmi zajímavé místo. Doufám, že Nelahozeves bude 
na kulturní mapě světa,“ věří český princ William. Tedy 
zčásti český. „Narodil jsem se v Americe. Naši přišli tam, 
měli mimino, pak se vrátili zpátky. Maminka je z polovi-
ny Francouzka a Rumunka. Otec je napůl Čech a napůl 
Američan. Já jsem se narodil v Americe, po měsíci jsme 
se vrátili zpět. Žil jsem celý život tady, studoval jsem 
mezinárodní školu, historii a kunsthistorii na Harvardu. 
Harvard je těžká škola, ale byly tam i nějaké mejdany. 
Nemůžu o tom mluvit v televizi, rodiče se dívají, musím 
si dávat pozor. Vrátil jsem se po Harvardu, tady se cítím 
doma. Samozřejmě mluvím s přízvukem, musím ještě 
zapracovat na češtině,“ prozradil na sebe s tím, že by mu 
s češtinou mohla pomoci česká dívka. Tu pravou zatím 
však nepotkal. „Možná jsem černá ovce rodiny, ale ještě 
jsem nikoho nenašel. Jsem single. Něco dělám špatně. 
Nemusí to být princezna ani topmodelka. Naši mi říkají, 
že si můžu najít kohokoli. Jednou jsem představil dívku 
rodičům, ona se bála a vůbec nemluvila. Otec mi říkal, 
že o ní nic neví, že nic neříká. Říkala jen sure a really – 
a to byl asi ten problém. Je mi 27, ještě mám trošku čas, 
doufám, že to dobře dopadne!“

TEREZA MAXOVÁ
Promluvila o přátelství s Karlem Lagerfeldem i o těžkých 
začátcích a tvrdých podmínkách v modelingu.

„Do Francie jsem odjela jazykově velmi nevybavená. Ang- 
licky jsem uměla jenom sure, really a hello, I am Tereza 
from Czechoslovakia. Musela jsem se rychle naučit anglic-
ky i francouzsky, abych se domluvila na práci,“ vzpomíná 
na rok 1989, kdy odjela do Paříže dobývat přehlídková 
mola. Neznala nejen jazyk, ale ani módní průmysl. „Nevě-
děla jsem, co to obnáší. Neznala jsem ani Karla Lagerfelda. 
Na jeho adrese jsem ho sice našla, ale nepoznala jsem ho. 
Ten koukal. Pamatovala jsem si křestní jméno, příjmení 
mi přišlo dlouhé. Když jsem ho zkomolila, pozval mě dál, 
a díky tomu jsem šla i s extra kily navíc módní přehlídku 
Chanel. Nevěděla jsem, že je taková legenda. Byl velmi 
pracovitý a kreativní. Během dne navrhoval, večer studoval 
a v noci fotil. Spal jen tři hodiny denně. Věděl o Českoslo-
vensku moc věcí, to mi bylo příjemné, že někdo o naší zemi 
ví,“ vzpomíná Maxová na chvíle, které roztočily její karié-
ru. Ta se však podepsala i na jejím zdraví. „Během týdne 
jsem kvůli práci přelétávala kontinenty, nikdy jsem neřekla 
ne. Pracovala jsem tak, že to odneslo zdraví. Málo jsem 
spala, špatně jsem jedla. Vztahy – vždycky tam byla trošku 
konkurence, v podstatě nebylo na čem stavět. Když jsem 
onemocněla, zjistila jsem, že nechci být sama v New Yorku, 
v krásném bytě ve West Village, ale že chci domů. Jela jsem 
za mamkou, věděla jsem, že mi udělá vývar a že se o mě 
postará. Přijela jsem sem a zjistila, že můžu velmi rychle 
ztratit ten svět, který žiju. A že je to něco velmi pomíjivého,“ 
zavzpomínala na zlomové chvíle svého života. 
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LINDA RYBOVÁ A DAVID PRACHAŘ
Promluvili o tom, jak to vypadá u nich doma. 
David na Lindu prozradil její obsesi týkající se 
stěhování – i to, jak u ní propukla.

„Lindina maminka má malý šroubovák, kterým dělá úplně 
všechno. Když se nemůže dostat domů, šroubovákem se 
tam vloupá. Nebo umí věci, které mají metr, protáhnout 
devadesátkovými futry. A Linda to umí taky. Linda navíc 
umí přestavovat. Přijdu domů, a nepoznávám to tam. Nebo 
se probudím, a mám pocit, že jsem v cizím bytě, všechno 
je jinde a jinak. Ale Linda i přesto dokáže před usnutím říct, 
že je to špatně a zítra to musíme přestěhovat,“ prozradil na 
matku svých dětí David Prachař. Kvůli neustálému přestě-
hovávání vymysleli unikátní zlepšovák. „Na nábytku máme 
ponožky, protože po těch ponožkách se to líp stěhuje. 
28 ponožek už nemáme v prádle, ale na nábytku,“ vyprá-
ví David Prachař. Nejčastěji se jejich domácnost měnila 
v čase lockdownu. „Nikdy dříve se nestalo, že bychom byli 
takhle hodně s dětmi spolu doma. Čtrnáct dní byly nadše-
né, pak už ne. Teď se modlí, aby se to nevrátilo. Nutili jsme 
je dívat se společně na filmy a říkali jim, jakou klasiku musí 
vidět, a ony už šilhaly a říkaly, že to zase bude černobílé, 
že se zblázní,“ popisuje rodinné soužití Rybová. V herec-
kých šlépějích jejich potomci nejspíš nepůjdou. „Holky asi 
nebudou hrát divadlo, Franta možná jo,“ uvažuje herec, 
který herecký talent podědil po svém otci Iljovi Prachařovi. 
A nejen ten, také lásku k fotbalu, konkrétně k fotbalovému 
klubu Slavia „Já jsem na Slavii chodil od pěti let. Fotbal 
se mi líbil, ale nikdy jsem se netěšil na přestávku. Protože 
o přestávce se chodilo čůrat. Pánské toalety byly pod tribu-
nou, kde sedělo asi pět tisíc mužů, kteří se všichni chtěli za 
patnáct minut vyčůrat. Ta toaleta byla udělaná jako černá 
olejová stěna, a tak se to dělalo za chodu. Já se držel táty 
a ono to stříkalo na mě, takže já jsem přišel domů vždycky 
zásadně osprchovanej.“ 

VÁCLAV NEUŽIL
Filmový Zátopek prozradil, proč se odmítl setkat 
s Danou Zátopkovou a čím v dětství trpěl.

„Chtěl jsem dělat hokej, když jsem byl malý, ale naši mě 
na hokej nedali, čímž jsem chvíli trpěl. Čas od času se mi 
v noci zdá, že dávám gól – a cítím strašné štěstí, ale pak 
se jdu v noci vyčůrat a zjistím, že to byl jen sen,“ vypráví 
v rozhovoru s Honzou Dědkem Václav Neužil. Hokej jako 
dítě skutečně miloval. „Sbíral jsem hokejové kartičky, těsně 
po revoluci to byl boom. Bralo mě to. Zamiloval jsem se do 
loga Chicaga Blackhawks. Měl jsem možná tisíce kartiček. 
Bylo to drahé, naši trpěli. Šest let jsem nechtěl k Vánocům 
nic jiného než kartičky,“ směje se při vzpomínkách Neužil. 
„Stejně vehementně jsem sbíral i plechovky. V 90. roce 
u nás v Račicích vyrostl hotel, kam jezdili Amíci, Němci, 
západní klientela, a ráno pokojské vyhazovaly pytle z po-
kojů a tam byly plechovky. S partou kamarádů jsme čekali 
schovaní u popelnic, až to pokojská půjde vyhodit, a rvali 
jsme se o to jako vlčáci,“ vypráví herec, který aktuálně 
exceluje v kinech v roli běžce Emila Zátopka. Neužila jako 
jediného do role manžela schválila Dana Zátopková, on se 
s ní ale odmítl potkat. „Měl jsem možnost setkat se s Danou 
Zátopkovou, ale bál jsem se, že se před ní budu předvádět, 
budu se snažit vypadat lepší, než jsem, budu se překruco-
vat. Říkal jsem si, že to nechci, že je to zbytečné. Nesetkal 
jsem se s ní, ale přál jsem si, abychom šli na panáka, až ten 
film uvidí. To se bohužel už nestane, protože mezitím ode-
šla. Kdyby ve mně Emila, byť v jediné vteřině, viděla, bylo 
by to pro mě vyznamenání.“

7 pádů Honzy Dědka 
Každé úterý ve 21.35 na Primě
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HMYZ 
V ROLI 

DETEKTIVŮ

S jedním milionem známých druhů je hmyz nejpočetnější 
skupinou živočichů na naší planetě. Není tedy divu, že se stal 

i důležitým spojencem policejních vyšetřovatelů. Forenzní 
entomolog z Goetheho univerzity ve Frankfurtu nad Mohanem Jens 

Amendt využívá ohromující různorodosti hmyzu při objasňování 
případů vražd. Zjednodušeně řečeno – zkoumá, jak hmyz 

kolonizuje mrtvá těla.

Text: Miroslav Honsů — Foto: Shutterstock

ČLOVĚK A SVĚT
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Význam to má hlavně při určení doby úmrtí. 
Tu obvykle forenzní patologové stanovují 
podle posmrtné ztuhlosti (rigor mortis) 
a tělesné teploty. Jenže to lze jen krátce 
poté, co k úmrtí došlo. „Tradiční medicína je 
podle mne omezena na nejvýše 48 hodin. 

Pokud je na těle hmyz, lze dobu úmrtí stanovit i po několika 
týdnech, dokonce i po několika měsících,“ vysvětluje Jens 
Amendt v dokumentu Forenzní vědy, vysílaném v lednu na 
Prima ZOOM.
Jak probíhá takové forenzní šetření? Amendt nejprve určí 
jednotlivé druhy hmyzu, který se na těle našel. V dalším 
kroku stanoví vývojové stadium jednotlivých druhů, aby 
určil, kdy mouchy na tělo nakladly vajíčka. Larvy mívají 

otvory pro příjem potravy a dýchání na opačném konci 
těla. To znamená, že mohou potravu přijímat bez přestání 
a v řádu dnů několikanásobně zvětšit svou velikost.

FORENZNÍ ENTOMOLOGIE STARÉ ČÍNY
Hmyz ale neslouží jen při stanovení doby úmrtí, dokáže 
vyšetřovatele přivést k příčině smrti, a najít dokonce vra-
žednou zbraň. Nejstarší zdokumentovaný případ takovéto 
forenzní entomologie se odehrál ve středověké Číně. Už ve 
13. století, přesněji v roce 1235, totiž popsal čínský uče-
nec Sung Cch' případ vraždy, k jejímuž objasnění přispěly 
mouchy. V rýžovém poli byl tehdy nalezen ubodaný rolník. 
Přivolaný vyšetřovatel ostatním rolníkům nařídil, aby 
předložili své srpy. Jeden z nich velice lákal mouchy, rojily 

HMYZ DOKÁŽE VYŠETŘOVATELE PŘIVÉST 
K PŘÍČINĚ SMRTI, A NAJÍT DOKONCE VRAŽEDNOU 

ZBRAŇ. NEJSTARŠÍ ZDOKUMENTOVANÝ PŘÍPAD 
TAKOVÉTO FORENZNÍ ENTOMOLOGIE SE 

ODEHRÁL VE STŘEDOVĚKÉ ČÍNĚ.

Ohledání místa činu má přísná hygienická pravidla. 
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se jen kolem něj. Vyšetřovatel došel k závěru, že se musí 
jednat o vražedný nástroj. Mouchy totiž lákala krev oběti, 
která na něm ulpěla. Majitel srpu se k činu přiznal. Motiv 
nebyl nijak výjimečný – dlužil oběti peníze.

KLÍČOVÁ ROLE MUCH
V horkém létě roku 2001 kriminalisté objevili v lesíku 
kousek od dálnice A61 v jihovýchodním Německu mrtvou 
51letou ženu. Prvotní ohledání stanovuje, že jde o násilnou 
smrt úderem do hlavy tupým předmětem. Jak se ale tělo 
dostalo na místo nálezu a kdo jej tam odnesl? Pro vyšet-
řovatele je důležité, aby se upřesnila doba, po kterou tam 
tělo leželo. Jen s pomocí velice přesné časové osy je totiž 
možné identifikovat podezřelé a ověřit jejich alibi. Právě 
v tuto chvíli nastupují forenzní entomologové.
Tělo oběti vraždy kolonizují různé druhy hmyzu, přičemž 
každý z nich je určitým způsobem aktivní v závislosti na 
stadiu rozkladu a okolním prostředí. Forenzní vědci pak jed-
notlivé druhy hmyzu identifikují a určují, jak dlouho se tělo 
na místě činu nacházelo.
„Když obdržíme materiál z nějaké mrtvoly, získáme tři až 
čtyři sklenice plné různého hmyzu. Ten si nejprve rozdě-
líme na brouky, larvy, mouchy a jejich larvy, z nichž by se 
mohlo dát určit, o co jde,“ popisuje postup Jens Amendt.
Rozlišení jednotlivých tvorů podle druhů není jednoduché. 
Jen ve střední Evropě žije na 8000 různých druhů much – 
a identifikace jejich larev je ještě složitější. Proto moleku-
lární biologové přišli s testy hmyzí DNA. S jejich pomocí lze 
rozlišit larvy 25 forenzně významných druhů.

DATABÁZE PŮDY
Protože vývoj hmyzu ovlivňují teplota a vlhkost, ztěžují 
určení doby úmrtí i povětrnostní vlivy, které panovaly před 
objevením těla. Zjednodušeně řečeno: jaké bylo počasí. 
„Hmyz je poikilotermní, to znamená, že se jeho tělesná 
teplota přizpůsobuje okolní teplotě. Proto je důležité, 
abychom zjistili, za jakých teplot se daný hmyz vyvíjel. Při 
vyšších teplotách se hmyz vyvíjí rychleji, a proto na místě 
činu také měříme teplotu,“ vysvětluje další postup Amendt.
Kromě počasí má na chování hmyzu vliv i druh půdy v bez-
prostřední blízkosti těla. K závěrům entomologů se tak 
připojuje i stanovisko odborníků na půdu, díky čemuž se 
daří odhalovat a usvědčovat stále více vrahů. Vzorky půdy 
se analyzují s využitím různých metod, přičemž se zjišťuje 
obsah uhlíku, hodnota pH, organický profil, mineralogic-
ký profil nebo zastoupení prvků v jednotlivých vzorcích. 
Vzorky se mohou porovnat s databázemi vzorků půdy nebo 
se vzorky z místa předchozích vražd. Například databanka 
půdy ve skotském Glasgow obsahuje na 43 000 vzorků 
půdy odebraných na zhruba 13 000 různých místech po 
celém Skotsku, a tento světový unikát je tak jakousi fyzic-
kou mapou skotské půdy.
Nejde ale jen o anorganický profil půdy. Ta je mimořádně 
bohatá na mikroorganismy, takže jediný gram obsahuje 
miliardy buněk a mnoho tisíc druhů bakterií. Díky tomu je 
dnes možné zcela bezchybně odlišit vzorky půdy, i když 
jsou od sebe vzdáleny pouhých 25 metrů. I proto Evropská 
unie financuje projekt, díky kterému bude vytvořena celo-
evropská genetická databáze půdy.

Sběr důkazů podléhá přísné byrokracii.

Hmyz, zejména moucha, dokáže objasnit mnohé.
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BZUČIVKY MAJÍ RADAR NA MRTVOLY
Ale zpět k mrtvé ženě u německé dálnice. Vyšetřovatelé 
záhy podle šperků zjišťují, že jde o Karin B., a zadržují jejího 
posledního přítele. Ze stop krve v kufru jeho auta vyšet-
řovatelé usuzují, že v něm podezřelý ženino tělo dopravil 
na místo, kde se našlo. V době, kdy ji tam zanechal, byla 
již podle všeho mrtvá. Jenže kdy přesně tělo v lese nechal 
a jak dlouho tam leželo, než jej našli? Na tyto otázky dokáže 
odpovědět hmyz.
Hmyzí druhy, které se našly na těle ženy, jsou typické spíše 
pro lesní prostředí, ve městě by tělo nejspíš nekolonizovaly. 
Už jen z toho vyplývá, že mouchy jej začaly osidlovat až na 
místě nálezu. Aby své závěry dokázal opřít o praktické stu-
dium, vytvořil forenzní entomolog Jens Amendt na Katedře 
forenzní medicíny ve Frankfurtu muší chovnou stanici. Jeho 
chov se zaměřuje na dva druhy: bzučivku zelenou a bzu-
čivku obecnou. Ty totiž bývají na dvaceti až třiceti tělech, 
která Amendt každoročně zkoumá, zastoupeny nejčastěji. 
Cílem je pozorovat, jak rychle se vyvíjejí za různých podmí-
nek. Výzkumníci proto vytvářejí stresové situace a konku-
renční prostředí a mouchám také podávají různé léky, aby 
se zjistilo, zda mají vliv na jejich vývoj, a případně jaký. Jako 
„základ“ pro chov much se používají těla uhynulých prasat.
Bzučivky odhalí mrtvolu jako první. K tělu se slétají rychlostí 
až 11 kilometrů v hodině, aby na ni nakladly vajíčka. Právě 
díky tomu jsou spolehlivými pomocníky policie. V případu 

zavražděné Karin B. nakonec dokáže díky výsledkům ana-
lýzy hmyzu forenzní entomolog Amendt dobu úmrtí zúžit 
na pouhé dva dny. Policie ji pak srovná s výpovědí pode-
zřelého a ten na uvedenou dobu úmrtí nemá žádné alibi. 
Vrah je usvědčen a shledán vinným, za zabití dostává devět 
let vězení.

POUČENÍ OD SHERLOCKA HOLMESE
Už Sherlock Holmes říkával, že každý kontakt po sobě zane-
chá stopy – vlákna, kůži, sliny – přenesené dechem. Díky 
moderním vědeckým metodám mají vrazi zahlazování stop 
čím dál těžší, protože k usvědčení stačí i mikroskopické 
částečky na místě nálezu těla, na pachateli nebo vražed-
ném nástroji. 
Kriminalisté ale zároveň přiznávají, že zločinci jsou vždy 
o krok napřed. „Čím více odhalujeme své metody a čím po-
drobněji o nich hovoříme, tím větší mají zločinci šanci se při-
způsobit,“ tvrdí detektiv Uwe Lang z německé mordparty.
Naštěstí vražda je nepromlčitelná. I k neobjasněným 
případům je možné důkazy uchovat po mnoho desetile-
tí. I ti nejmazanější zločinci totiž mohou být jednou díky 
dokonalejším metodám dopadeni. To je pro forenzního 
entomologa Amendta zadostiučinění, které jej motivuje, 
aby ve výzkumu na svých bzučivkách pokračoval. ◾

BZUČIVKY ODHALÍ MRTVOLU JAKO PRVNÍ. 
K TĚLU SE SLÉTAJÍ RYCHLOSTÍ AŽ 11 KILOMETRŮ 
V HODINĚ, ABY NA NI NAKLADLY VAJÍČKA. DÍKY 

TOMU JSOU SPOLEHLIVÝMI POMOCNÍKY POLICIE.

Mouchy, které osídlí mrtvolu, mohou být vynikajícími pomocníky vyšetřovatelů. 

Hmyz pod lupou
30. 3. ve 20.00

2. 4. v 15.40
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TRANS- 
HUMANISMUS

KONEC, NEBO  
BUDOUCNOST LIDSTVA?

Je konec lidské rasy důvodem ke smutku, nebo k radosti? Než se 
vaše myšlenky rozběhnou všelijakými směry ohledně škodlivosti 

lidského pokolení pro naši planetu, vrátíme je zase zpátky na 
zem – totiž k samotné podstatě lidství. Zcela nové výzvy předkládá 

fenomén transhumanismu. Je možné lidský mozek digitalizovat 
a osvobodit lidi od tělesné schránky? Blíží se věk robotů, 

schopných učit se bez lidí?

Text: Mojmír Sedláček — Foto: Shutterstock
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Ve zkratce je podstatou transhumanismu 
snaha o vylepšení člověka, jeho vymaně-
ní z biologických okovů a posunutí jeho 
psychických i fyzických možností na další 
úroveň. Zastánci transhumanismu uvažují 
o možnostech digitalizace lidské mysli, jež 

by se tak osvobodila od pomíjivé tělesné schránky. Záro-
veň i tu by mohlo jít vylepšit nejen prostřednictvím úprav 
nefunkčních částí, ale i radikálního zdokonalení těla jako 
celku. Navzdory zájmu mnohých filozofů i technologických 
vizionářů napříč 20. stoletím vyvolává transhumanismus 
stále více otázek než odpovědí.

POSLEDNÍ GENERACE
Vlivný americký futurolog Ray Kurzweil navazuje na myš-
lenky slavného matematika Johna von Neumanna a hovoří 
o tzv. technologické singularitě: O momentu, kdy stroje 
budou natolik inteligentní, že se dokážou učit samy, bez 
lidské pomoci. Tento okamžik způsobí překotný vývojo-
vý spurt, v jehož důsledku přestane být technologická 
inovace kontrolována člověkem. Zní to jako námět spousty 
dystopických sci-fi a i v reálném světě má zdokonalování 
umělé inteligence řadu odpůrců – na velká rizika pro bu-
doucnost lidské rasy upozorňoval třeba Stephen Hawking. 
Zastánci transhumanismu však předpokládají nutnost tako-
vého vývoje a člověku prorokují budoucnost, v níž se jeho 
přežití odvine od schopnosti stát se strojem. Tedy alespoň 
částečně.
Podle Kurzweilových odhadů by singularita mohla na-
stat během první poloviny 21. století, takže se možná 

nacházíme v klíčovém momentu lidských dějin – totiž 
v jejich závěrečné fázi. Jsme předposlední či snad úpl-
ně poslední generací lidstva, jak ho známe a chápeme? 
Možná už naše děti a vnoučata budou částečně lidmi 
a částečně stroji – právě s možnostmi „vylepšení“ lidského 
těla by se mohl roztrhnout pytel, a spousta našich nedo-
konalostí by tak mohla být vyřešena. Že se jedná o něco 
nepřirozeného, nesmyslný výkřik neposedného 20. století? 
Právě naopak.

NAJDEME ELIXÍR MLÁDÍ?
Snad nejstarší transhumanistické myšlenky lze totiž vy-
sledovat už ve druhém tisíciletí před naším letopočtem. 
V tehdy vzniklém Eposu o Gilgamešovi se sumerský král 
zabýval hledáním nesmrtelnosti, což je od té doby jedno 
z nejsilnějších témat umění i vědy – ať hovoříme o fontáně 
života či elixíru mládí, snaha obelstít nevyhnutelnou smrt 
je jednou z klíčových snah života většiny z nás. I když totiž 
nevěnujeme čas vědeckému (či šarlatánskému) bádání 
nad univerzálním lékem a příslibem stálého zdraví, pravdě-
podobně se snažíme po sobě zanechat něco trvalého, co 
přežije i skon našeho těla.
Za předchůdce transhumanismu lze považovat i Reného 
Descarta, jehož pozitivistický přístup k vědě a lidskému 
poznání zahrnoval i víru v neomezené možnosti medicíny, 
jež by vyřešila všechno fyzické strádání. Podobné myš-
lenky se ruku v ruce s rozvojem technologického vývoje 
v průběhu 20. století projevily především vírou v lepší 
zítřky; jak ale ukázala třeba slavná novela Arthura C. Clarka 
2001: Vesmírná odysea (a rovněž její filmová adaptace), 

Možná už naše děti a vnoučata budou částečně lidmi a částečně stroji.
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možnosti pokroku bývají draze vykoupeny. Ostatně, řada 
dalších slavných sci-fi (Matrix, Hvězdné války, Westworld, 
Black Mirror) stojí právě na hledání hranic možností fyzické 
schránky, descartovského dualismu těla a duše či často 
dystopické koexistence s mocnějšími stroji. Navzdory těm-
to uměleckým varovným ukazováčkům bychom se podle 
Kurzweila a podobných futuro-optimistů mohli kolem roku 
2030 začít spojovat se systémy umělé inteligence, a na-
konec vytvořit jakési transcendentální vědomí sestávající 
z lidských i strojových prvků. Taková představa „homo 
sapiens 2.0“ zní poněkud děsivě, ale ani vylepšení našeho 
těla přitom není ničím novým.
Protézy končetin, naslouchátka či umělé zuby jsou zcela 
automaticky přijímanými výdobytky, zatímco zlepšování 
našich smyslů prostřednictvím implantátů zachycujících 
třeba infračervené či ultrafialové záření zní podezřele 
a nepřirozeně. V čem je tedy rozdíl? Pravděpodobně pouze 
v době vzniku. Oblíbený spisovatel Douglas Adams, autor 
etalonu komediální sci-fi Stopařův průvodce po Galaxii, 
kdysi trefně poznamenal, že cokoli, co existuje v době na-
šeho narození, přijímáme jako naprosto normální, zatímco 
vynálezy objevené po 35. roce našeho života považujeme 
za vzpouru proti přirozenému řádu věcí.

VYROVNÁME SE BOHŮM?
Vedle sporů o tom, zdali (a kdy) onen zběsilý pokrok umělé 
inteligence a s ním i proměna naší každodennosti nastane, 
vyvstává i množství etických otázek. Člověk se totiž díky 
vylepšení inteligence, smyslů, síly či zdravotního stavu 
může v určitých ohledech vyrovnat entitám, jež v minulosti 

považoval za bohy. Je v pořádku, aby se člověk vylepšoval? 
Do jaké míry a za jakých okolností?
V tomto duchu před pár lety zaujala americká společnost 
Seismic, vyrábějící celotělovou podpůrnou kombinézu 
primárně pro starší občany. Lze ji schovat pod oblečení 
a v praxi by tyto hypermoderní jégrovky měly pomoci tělu 
se svalovou aktivitou – a usnadnit tak vstávání ze židle, 
vycházení schodů a podobně namáhavé úkony. Kombiné-
zu lze samozřejmě sundat, není nijak napevno přichycena 
k tělu. Taková výpomoc nezní špatně, že? Jenže co když 
si podobné oblečení vezmou sprinteři či jiní profesionální 
sportovci – jedná se o podvod, či o pokrok? Měly by být po-
tenciální rekordy takto oděných atletů uznány, a to na úkor 
předchozích generací, jež tyto možnosti neměly? Totéž ale 
platí i o stravě a dalších prvcích životosprávy, jejíž pevné 
dodržování u současných vrcholových sportovců naopak 
oceňujeme. Transhumanismus před nás staví obrovské 
množství otázek, prostřednictvím kterých se ukazuje, na jak 
arbitrárních základech je naše společnost postavena. Něco 
se smí, a něco ne; něco je samozřejmé a v pořádku, něco 
jiného naopak působí nezdravě, vykloubeně. V drtivé větši-
ně případů se však jedná pouze o náš zvyk a společenské 
konstrukty, jež jsou ustálené a všeobecně přijímané.

ČIPY JSOU BUDOUCNOST?
Stojí přitom za zmínku, že zmíněný Stephen Hawking 
nedlouho před koncem svého života prohlásil, že více než 
inteligentních robotů bychom se měli bát ekonomické 
nerovnosti nezbytně vyplývající z kapitalismu. Přitom i do 
tématu transhumanismu se kapitalistické smýšlení velmi 

Transhumanismus před nás staví množství otázek, prostřednictvím kterých se ukazuje, na jak arbitrárních základech je naše společnost postavena.
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výrazně propisuje, jelikož jeho výraznými proponenty 
jsou právě mocní podnikatelé a vizionáři, kteří se snaží 
prostřednictvím získaného bohatství obelstít i samotnou 
smrt. Podobná motivace možná žene i Elona Muska, který 
na jednu stranu proslul podobně nedůvěřivým přístupem 
k umělé inteligenci jako Hawking. Navzdory tomu, že v této 
oblasti vidí hrozbu pro lidstvo, se v ní však velmi aktivně 
angažuje – nejen prostřednictvím samořídících automobilů 
Tesla, ale třeba i méně známým projektem s názvem Neura-
link. Ten se snaží o vytvoření rozhraní spojujícího přístroje 
s mozkem pomocí implantovaného čipu. Takový nástroj 
by přitom právě Hawkingovi značně ulehčil komunikaci 
s okolím.

NESMRTELNÍ SUPERLIDÉ
Většina světové populace se ale k nejmodernějším vý-
dobytkům jen tak nedostane, avšak zcela odlišným 
způsobem, než jakého si všímáme u většiny technologií. 
Například smartphony se poměrně rychle staly velmi 
dostupnými, neboť bylo v zájmu jejich výrobců, aby 

nasycenost trhu byla co největší. Jenže ať už se bavíme 
o transhumanismu v podobě vylepšování nefunkčních 
částí těla nebo rovnou přenesení celého vědomí do navždy 
existující digitální podoby, rozhodně není v zájmu pomysl-
ných horních deseti tisíc, aby si tento luxus mohli dovolit 
všichni. V nejextrémnějším případě by na světě nebylo 
místo pro žádné další lidi, neboť by planeta byla zcela 
zaplněna první generací nesmrtelných superlidí. Ani ra-
ději nedomýšlet, k jak apokalyptickým scénářům by tato 
vzpoura proti reprodukční přirozenosti člověka vedla.
Jistě, drobnějších tělesných modifikací by se mohly 
dočkat i níže postavené vrstvy, což se třeba v podobě 
umělých končetin děje ostatně i dnes. Nejopulentnější 
transhumanistické vize jsou však vyhrazeny pouze hrstce 
nejbohatších či společensky nejprůbojnějších, což s sebou 
samozřejmě přináší úplně novou sadu problémů – a možná 
bychom k bratrovražedným sporům mezi lidmi nakonec 
ani nepotřebovali vzbouřenou umělou inteligenci. ◾

PODOBNÁ MOTIVACE MOŽNÁ ŽENE I ELONA 
MUSKA, KTERÝ NA JEDNU STRANU PROSLUL 

PODOBNĚ NEDŮVĚŘIVÝM PŘÍSTUPEM K UMĚLÉ 
INTELIGENCI JAKO HAWKING.

prostata
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vitalita PÁNOVÉ,
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Slivoň africká a len setý pro podporu funkce prostaty, maca pro podporu sexuální a fyzické kondice a sibiřský ženšen pro podporu vitality.

Tři účinky v jedné kapsli

www.red3.cz
Rok milion 

Každou neděli od 13. 3. ve 22.00
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VĚČNÝ 
SPOR 

O RUKOPISY

Od objevu literárních památek, dnes známých jako 
Rukopis královédvorský a Rukopis zelenohorský, uplynulo více 

než 200 let. Staly se senzací a následný spor o jejich pravost léta 
zaměstnával vědce i českou veřejnost. Ačkoli přírodovědná zkoumání 

vlastně nikdy neprokázala falzifikaci, většina odborníků vychází 
z jazykovědných argumentů a považuje Rukopisy za padělky z 19. století. 

Přesto kolem nich panuje jakési napětí a každý odklon od zavedeného 
výkladu naráží na varovně vztyčené ukazováčky akademiků. 

Text: Petr Bahník, Jana Kristina Studničková a Otakáro Maria Schmidt — Foto: Wikimedia Commons

PO STOPÁCH HISTORIE
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Rukopis královédvorský 
a Rukopis zelenohor-
ský se svým jazykem 
i tematikou hlásí do 
středověku a obsahují 
hodnotné staročeské 

verše. Jde o něžné lyrické skladby 
i barvité eposy o činech hrdinů. Obje-
vitelem Rukopisu královédvorského se 
stal Václav Hanka, jehož jméno je od 
té doby s těmito památkami neoddě-
litelně spojováno a zatíženo pověstí 
falzátora.

PŘÍBĚH ZAČÍNÁ
K objevu došlo v den svátku svaté 
Ludmily, 16. září roku 1817, kdy mladý 
právník a milovník historie Václav 
Hanka přijal pozvání spolužáka 
z gymnázia, Jana Sklenčky, k návštěvě 
Dvora Králové. Při společném obědě 
přišla řeč na to, že se ve věžní kryptě 
zdejšího kostela Jana Křtitele nachá-
zejí jakési staré pergameny a střely 
z kuše, používané prý Žižkovými 
husity. Hanka se dohodl s kaplanem, 
že kostel navštíví. V kryptě byly zmí-
něné střely i hromada zaprášených 
pergamenů. Při zběžném prohlížení 
si Hanka povšiml několika dvojlistů 
velikosti lidské dlaně a na pergamenu 

z telecí kůže rozpoznal staročeštinu. 
Trvanlivost pergamenů se bohužel 
v novověku stala příčinou zničení 
řady písemností. Staré pergameny 
bývaly prodávány kupcům „na váhu“ 
a používány k záplatování poškoze-
ných kožených předmětů, například 
knižních vazeb nebo měchů u varhan. 
Od královédvorských kostelníků se 
Hanka dozvěděl, že používali odříz-
nuté proužky zdánlivě bezcenných 
pergamenů jako vložky pro utěsnění 
svící ve svícnech.

SLABÝ BÁSNÍK FALZÁTOREM?
Ohlas nálezu byl ohromný. Jeho vzác-
nost spočívala v tom, že obsahoval 
hrdinskou epiku, která se jinak u zá-
padních Slovanů nedochovala. Její 
existence ve středověkých Čechách 
je přitom více než pravděpodobná. 
Z autentických pramenů dokonce 
známe jména dvou českých interpretů 
hrdinských zpěvů ze 12. století, pěvců 
Dobřety a Kojaty. Ve verších Rukopisu 
královédvorského byl proto shledáván 
příklad jejich repertoáru, navíc vysoké 
umělecké úrovně. František Palacký 
tehdy napsal: „Duch a styl zpěvů pře-
konal nejsmělejší očekávání českých 
literátů!“

Koncem roku 1818 si Hanka dal měs-
tem Dvůr Králové svůj nález oficiálně 
potvrdit a rukopis se podle zákonů 
stal jeho majetkem. Ihned poté ho 
začal nadšeně, ovšem neodborně, 
„vylepšovat“. Obtahoval například 
nečitelná písmena v textu. Roku 1823 
rukopis oficiálně věnoval Národní-
mu muzeu, kde působil jako kni-
hovník. I pak se k němu ale choval 
jako ke svému vlastnictví. Pozlatil 
a barevně zvýraznil například iniciály 
v rukopise. Později, když začal být 
podezříván z falzifikace rukopisu, byly 
jeho zásahy považovány za doklad 
viny. Ve skutečnosti je tomu naopak, 
kdyby byl padělatelem rukopisu, už 
by do něho dále nezasahoval, proto-
že by si kazil vlastní dílo. Podobně je 
tomu s uměleckou stránkou rukopi-
su. Kdo si přečte Hankovy básnické 
pokusy, nemůže si myslet, že by mohl 
být autorem skladeb rukopisu. Hanka 
byl právník, znalec slovanských jazyků 
a obdivovatel historie, jeho verše 
jsou však velmi průměrné. Podezře-
ní proti němu bývá také podpořeno 
jeho vlastenectvím a předpokla-
dem, že rukopis vznikl v 19. století, 
aby posílil Čechy proti Němcům. 
To ale při bližším pohledu neobstojí. 

Václav II. na vyobrazení z Velkého 
heidelberského zpěvníku z počátku 14. století

Vydání z roku 1861 s obálkou od Josefa Mánesa Rukopis královédvorský 
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Němečtí badatelé a umělci měli, ale-
spoň zpočátku, z nečekaného objevu 
téměř stejnou radost jako ti čeští. 
Goethe dokonce převedl některé bás-
ně z Rukopisu královédvorského do 
němčiny.

RUKOPIS ČÍSLO 2
V listopadu 1818 obdržel nejvyšší 
purkrabí, hrabě František Antonín 
z Kolowrat, poštovní zásilku od ne-
známého odesílatele. Obsahovala dar 
pro tehdy vznikající Národní muzeum, 
jehož byl hrabě z Kolowrat prvním 
představeným. Zásilka obsahovala 
dva pergamenové dvojlisty. Objevil 
je úředník Josef Kovář ve skladišti 
zámku Zelená Hora. Hraběti Kolowra-
tovi napsal: „Vaše Excelence! Protože 
znám smýšlení svého pána, který by 
tyto listy viděl raději spálené nebo 
zetlelé, než aby je dal vaší instituci, 
tak jsem připadl na myšlenku zaslat 
je anonymně.“ Obavy Josefa Kováře 
byly oprávněné. Tehdejším majite-
lem Zelené Hory byl známý odpůr-
ce českého obrození, Hieronymus 
Colloredo-Mansfeld. Když se věc 
prozradila, vyhodil Kováře okamžitě ze 
služby a nechal spálit veškeré české 
písemnosti, které na zámku zbyly po 

předchozích majitelích, českém rodě 
Šternberků. 

ČAS PODVRHŮ I SLAVNÝCH NÁLEZŮ
K průzkumu Rukopisu zelenohorského 
se jako první dostal básník Antonín 
Puchmajer. Pořídil přitom ručně 
kreslenou kopii pro nejvýznamnějšího 
slavistu tehdejší doby, Josefa Dob-
rovského. Ten ale obratem prohlásil 
Rukopis za padělek. Dobrovský se 
češtinou zabýval ryze odborně a pro 
slovanskou poezii neměl mnoho 
citu. Jeho racionalistické smýšlení se 
navíc právě v této době dostávalo do 
konfliktu s duchem českého obroze-
ní, který oslovoval mladší generaci 
intelektuálů, včetně Dobrovského 
žáků. Dva z nich, Josef Jungmann 
s Václavem Hankou, v roce 1822 pak 
zorganizovali jeho vydání tiskem. 
Dobrovský na tuto „svévoli“ zareago-
val útočným článkem „Literarischer 
Betrug“ – Literární podvrh. Nutno 
dodat, že ostražitost byla na místě. 
Z počátku 19. století známe totiž řadu 
padělků z celé Evropy (v Německu 
vznikly umělé modly „z pohanských 
časů“, tzv. prillwitzké idoly, ve Skotsku 
básník Macpherson vydal smyšlené 
zpěvy pěvce Ossiana). Byla to „éra 

padělků“, ale rovněž éra slavných 
nálezů. Václav Hanka objevil také řadu 
jednoznačně autentických památek, 
například zlomky eposu Alexandrei-
da. Sám Dobrovský v mládí nalezl na 
děkanství v Hradci Králové do té doby 
neznámý Hradecký rukopis.

JAK SE STALY Z RUKOPISŮ 
RUKOPISY
Roku 1829 vydal Hanka oba Ruko-
pisy společně. Tehdejší veřejnost je 
přijala s nadšením a staly se inspirací 
kulturního vzkříšení národa. Právě to 
ale začalo znepokojovat protivníky 
českého vlastenectví. V této fázi se 
Rukopisy skutečně stávají politic-
kou otázkou. Najednou se proti nim 
postavili rakouští historikové Büdinger 
a Feifalik, a z Německa je proklínal do-
konce i teoretik komunismu Karl Marx. 
Historik Gary North pro dokreslení 
připomíná, že Marx byl také v pade-
sátých letech 19. století placeným 
agentem rakouské tajné policie. Tu 
znepokojovaly Rukopisy především. 
Pražský policejní ředitel Päumann do-
konce tajně zorganizoval novinovou 
kampaň listu Tagesbotte aus Böhmen 
proti pravosti Rukopisů, ve které byl 
obviněn z padělatelství Václav Hanka. 

Václav Hanka Rukopis zelenohorský

PO STOPÁCH HISTORIE
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Hanka se proti novinářským obvině-
ním úspěšně obhájil u soudu, kampaň 
ovšem podlomila jeho zdraví a v led-
nu 1861 zemřel. Před smrtí znovu 
odpřisáhl duchovním, shromážděným 
u jeho lože, že žádným padělatelem 
není. Jeho pohřeb s účastí 50 000 lidí 
byl skutečnou národní manifestací, 
ale stín podezření už na něm ulpěl. 

SPOLUPACHATEL NEBO 
SPOLUPACHATELÉ?
Odpůrci pravosti se k představě 
Hanky jako falzátora znovu a zno-
vu vraceli, jelikož však bylo zřejmé, 
že sám nemohl být autorem veršů, 
hledali v jeho okolí osobnost, která by 
mohla být „spolupachatelem“. Pozor-
nosti přitom nemohl uniknout Hankův 
přítel z mládí, spisovatel Josef Linda. 
Byl sice talentovanějším autorem než 
Hanka, nicméně ani on by na verše 
Rukopisů nestačil. Příležitostně se 
proto uvažuje o dalších osobnostech. 
Zmiňován bývá Josef Jungmann, osví-
censký knihovník K. R. Ungar, malíř 
František Horčička a další. Počet roste 
a „podezřelými“ jsou prakticky všichni 
tehdejší čeští vlastenci. 
Rukopisy přitom nemusí být ani 
památkou středověkou, ani pod-
vrhem z 19. století. Může jít o dílo 

vzniklé kdykoli mezitím. Například 
v 16. a v první půlce 17. století pa-
novala móda historismu, zvýšeného 
zájmu o vlastní dějiny, kdy kronikáři 
vědomě „rekonstruovali“ historickou 
paměť vlastními díly. S myšlenkou, že 
by Rukopisy mohly patřit právě do ta-
kové tvorby, vystoupil už v 60. letech 
20. století český exilový badatel, ma-
tematik a geofyzik Jiří Frankenberger-
-Daneš. Podobnou možnost připustil 
v roce 1974 i literární historik, profesor 
Karel Krejčí.

PŘÍRODOVĚDCI A LINGVISTÉ
První chemické testy provedli už Pa-
lacký a P. J. Šafařík v roce 1835 na Ru-
kopise zelenohorském a jejich závěry 
prokazovaly autenticitu. Krátce nato 
Rukopis zkoumal také Augustin Korda, 
což byl český mikroskopista a spolu-
pracovník proslulého Alexandra von 
Humboldta. I jeho zkoumání vyznívalo 
ve prospěch pravosti. V 80. letech 
19. století se ovšem rozhořelo nové 
kolo sporu, kde hrála hlavní roli 
jazykověda. Zahájil ho filolog Jan 
Gebauer. V argumentaci se soustředil 
zejména na srovnání jazyka Rukopi-
sů s jazykem 14. století, tedy doby 
vzniku většiny staročeských památek. 
Objevil přitom až tisíc odchylek. Na 

jeho metodu ale reagoval spisovatel 
Zikmund Winter: „Já sám, nehledaje, 
nacházel jsem ve staročeských kni-
hách slova podle Gebauera nemož-
ná…“ Takových slov byla řada. Napří-
klad podstatné jméno „děva“, které se 
vyskytuje v gotické Legendě o svaté 
Kateřině. Legenda byla za třicetileté 
války odvezena z Prahy švédskými 
vojáky. Ve stockholmské knihovně ji 
nalezli čeští historikové až roku 1850, 
tedy více než 30 let po objevu Ruko-
pisů. Případný falzátor tedy nemohl 
slovo z legendy opsat. Gebauerovo 
vystoupení nicméně upoutalo pro-
fesora Masaryka. Ten tehdy zdaleka 
nebyl oním vlasteneckým činitelem 
jako v letech první světové války, ale 
kosmopolitně smýšlejícím intelektu-
álem, který chtěl vstoupit do politiky 
a hledal téma, jež by ho zviditelnilo. 
Sahá proto k provokativnímu jazyku 
a prohlašuje: „Rukopisy na mne svou 
prázdnotou, neurčitostí a nepěkností 
vždy dělaly dojem slátaniny.“ Zvlášt-
ní výrok, když uvážíme, jaké mínění 
o nich měl Goethe! Rukopisy se staly 
předmětem urputného zápasu, ve 
kterém oba tábory nejednaly v ru-
kavičkách. Masaryk, který tento boj 
rozpoutal, býval podezříván, že ho 
řídí vláda, pro což ale neexistují žádné 

Jan Gebauer. V argumentaci se soustředil 
zejména na srovnání jazyka Rukopisů 
s jazykem 14. století.

Vlastenci Palacký a Rieger

Do sporu zasáhl i TGM, tehdy profesor, 
který hledal téma pro vstup do politiky.
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Jana Kristina Studničková 
a Otakáro Maria Schmidt (vpravo) 
při natáčení úspěšného seriálu 
Utajené příběhy českých dějin. 
Vysílá se již čtvrtá série.

ZA PRVNÍ REPUBLIKY PROVEDL PROFESOR 
VIKTORIN VOJTĚCH NOVÁ ZKOUMÁNÍ POMOCÍ 

ULTRAFIALOVÉHO ZÁŘENÍ A FLUORESCENČNÍHO 
SVĚTLA – I TA VYZNĚLA PRO PRAVOST PAMÁTEK. 

PO STOPÁCH HISTORIE

důkazy. Sám na své tehdejší půso-
bení vzpomínal kriticky: „Dělal jsem 
tenkrát, to vím nejlépe sám, mnohé 
chyby. Zejména jsem odpuzoval lidi!“ 
13. února 1886 otiskl ve svém časo-
pise Atheneum Gebauerův článek 
„O potřebě nových zkoušek Ruko-
pisů“. Název byl účelový. Gebauer 
věděl, že se v Národním muzeu nové 
zkoušky chystají, a voláním po nich 
vytvářel dojem, že jsou výsledkem 
jeho aktivity. Na půdě Národního 
muzea byly tedy nové testy zahájeny. 
Prováděli je přední chemikové: syn 
slavisty P. J. Šafaříka, Vojtěch Šafařík, 
a Antonín Bělohoubek. Oba pracovali 
nezávisle, nesměli konzultovat ani se 
scházet, a teprve hotové protokoly 
byly porovnány komisí. Oba konsta-
tovaly totéž: Rukopis se chová jako 
autentická památka.
Atmosféra však už přála odpůrcům 
pravosti. Roku 1899 vyšel článek filo-
loga Ladislava Dolanského, vykládající 
změť čar na jednom z míst Rukopisu 
zelenohorského jako kryptogram, 
kterým se prý měl falzátor tajně na 
díle podepsat. Šifra měla znít „Hanka 
fécit“ čili „zhotovil Hanka“. Pozdější 
zkoumání prokázala, že kryptogram 
neexistuje, v obecném povědomí ale 
zůstal. Archeolog Josef Ladislav Píč 

ve snaze o objektivitu poskytl Rukopis 
královédvorský ke zkoumáním v Paříži 
a Miláně. Když po návratu zveřej-
nil výsledky, svědčící pro pravost 
památky, vypukla proti němu doslova 
mediální vřava, pod jejímž tlakem se 
19. prosince 1911 zastřelil. V radikálním 
Silvestrovském manifestu pak odpůrci 
prohlásili spor za ukončený a Ru-
kopisy za falza. Významný odpůrce 
Rukopisů, historik Jaroslav Goll, ov-
šem manifest odmítl jako nevědecký 
a podpis k němu nepřipojil. 

TAJEMSTVÍ IVANOVOVA TÝMU
Za první republiky provedl profe-
sor Viktorin Vojtěch nová zkoumání 
pomocí ultrafialového záření a fluo-
rescenčního světla – i ta vyzněla pro 
pravost památek. Masarykova pre-
zidentská autorita nicméně učinila 
z nepravosti Rukopisů dogma. 
Koncem 60. let došlo k novému hmot-
nému průzkumu na půdě pražského 
Kriminalistického ústavu. Jeho inici-
átorem byl spisovatel literatury faktu 
Miroslav Ivanov. Kolem tzv. Ivanovova 
týmu panuje řada záhad: jeho členy 
byli dva vysocí důstojníci bezpeč-
nosti a sám Ivanov byl evidován jako 
informátor STB. Závěry jeho zkoumání 
tvrdily, že pod písmem Rukopisů jsou 

zbytky textu z mladší doby, a jde tedy 
o jasné padělky. Exaktní důkazy však 
tým nepřinesl. Jeho protokoly, a bo-
hužel ani samotné testy, se nedržely 
metodiky Kriminalistického ústavu 
a Rukopisy vážně poškodily. Protože 
Ivanov po listopadu 1989 naznačoval, 
že oponentura byla politicky ovlivně-
na v době normalizace po roce 1968, 
bylo vyvoláno nové oponentní řízení, 
které proběhlo na půdě Národního 
muzea v roce 1991. Tehdejší komise 
testy přezkoumala a také je prohlá-
sila za neprůkazné, současně však 
nedoporučila veřejnou diskusi (!), prý 
aby nebyla zneužita zastánci pravos-
ti. V roce 2017 ale došlo v Národním 
muzeu k novému průzkumu. Jeho 
úkolem tentokrát bylo zejména stano-
vení optimálních podmínek pro další 
uložení Rukopisů. Ani toto nejnovější 
zkoumání falzifikaci neprokázalo.
Objektivně tedy nemůžeme říci, kdy 
a jak Rukopisy vznikly, vyznačují se ale 
mimořádnou estetickou hodnotou. 
Sto let jsou uvězněny v přítmí archivů, 
možná je na čase podívat se na tyto 
překrásné básnické skladby jinak. ◾

Utajené příběhy  
českých dějin IV

Úterý ve 20.00
Pátek ve 14.15
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MAX OTTO VON STIERLITZ:  
ŠPION, KTERÝ NIKDY NEEXISTOVAL
Vůbec nejslavnějším ruským špionem, který zatápěl 
především hitlerovskému Německu, byl Max Otto von 
Stierlitz. Narodil se 8. října 1900 jako Maxim Maximovič 
Isajev a po napadení Sovětského svazu Německem 
se v uniformě Standartenführera SS volně pohyboval 
po říšském kancléřství a dalších vládních úřadech 
v Berlíně, kde pro Sověty sbíral cenné informace. 
Stierlitzovým oblíbeným autem byl luxusní předválečný 
Horch a jeho stůl byl i během války vždy plný lahůdek 
a kvalitního koňaku, což u německých kolegů, 
včetně Hitlerova tajemníka Martina Bormanna, 
vzbuzovalo závist a někdy i podezření – přesto 
nebyl nikdy odhalen. Jeho jediným problémem 
tak nakonec zůstával fakt, že nikdy neexistoval.
Stierlitz-Isajev totiž byl a stále zůstává fiktivní 
literární postavou spisovatele a scenáristy Juliana 
Semjonoviče Semjonova (1931–1993). Tento zádrhel 
ale bravurnímu rozvědčíkovi, známému především ze 
sovětského televizního seriálu Sedmnáct zastavení 
jara, nezabránil v tom, aby se stal legendární 
postavou sovětské a později ruské kultury a pronikl 
i do mnoha velmi současných vtipů. Legendární 
Stierlitz díky tomu mnohem více než ruskou verzi 
Jamese Bonda připomíná moskevského Chucka 
Norrise. Nabízíme několik z nich jako ochutnávku:

Stierlitzovi přišla upomínka z gestapa: 
pokud nezaplatí účet za elektřinu, 
odpojí mu ilegální vysílačku.

„Kam jedete na dovolenou?“ otázal se Stierlitze 
Himmler. „Do Karl-Marx-Stadtu,“ odvětil bez 
váhání Stierlitz. „Vizionář,“ pomyslel si Himmler.

Automobil rozvědčíka Stierlitze má volant napravo. 
Automobil Jamese Bonda má volant nalevo. Automobil 
agenta Foxe Muldera má volant tam někde venku. 

Stierlitz se probudí ve vězeňské cele. Neví, jak se 
sem dostal, jaké je datum ani ve které zemi vlastně 
je. Po dlouhém rozmýšlení se rozhodne, že pokud 
vejde gestapák, řekne: „Heil Hitler, jsem SS 
Standartenführer von Stierlitz.“ A pokud vejde sovětský 
voják, řekne: „Čest práci, jsem plukovník Isajev.“ 
Náhle se otevřou dveře, vejde milicionář a vyhrkne: 
„Vy jste se včera pěkně zlískal, soudruhu Tichonove!“

Právě sovětský a ruský herec Vjačeslav Tichonov, který 
Stierlitze v seriálu ztvárnil, zůstal až do své smrti v roce 
2009 pro Rusy s touto postavou neodmyslitelně spojen. 
Seriál, jehož exteriéry se natáčely hlavně v lotyšské 
Rize, se vysílal i v komunistickém Československu 
a ruská státní televize ho pravidelně nasazuje v době 
oslav vítězství nad nacistickým Německem.

(Výběr vtipů z fanouškovského serveru trolejbus.com)
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Zatímco pro mnoho fanoušků Jamese Bonda je služba vlasti 
nejvyšší poctou, skuteční agenti často svou zemi zradili ze 

zcela zištných důvodů. Někteří dostali za vyzrazení citlivých 
informací nejhorší možný trest, najdou se ale i případy, kdy 

odměnou byly vyznamenání a sláva.

NEJSLAVNĚJŠÍ 
RUŠTÍ ŠPIONI

KOHO ČEKALA SMRT,  
A KOHO ŽIVOT 
 CELEBRITY?

Text: Klára Ochmanová — Foto: Wikimedia Commons a Shutterstock

47www.prima-zoom.cz
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ALDRICH AMES 
Když vás zradí luxus
Dvojitý agent a rodák z Wisconsinu 
začal v agentuře CIA pracovat už 
v roce 1957. Dostal se tam přes svého 
otce, který byl rovněž jedním z agen-
tů. Stejně jako jeho otec hodně pil 
a rád utrácel. Důvodem, proč začal 
v roce 1985 pracovat pro KGB, byly 
právě štědré odměny. Vlastizrádný 
přivýdělek se mu hodil hlavně v době 
rozvodu, kdy musel své exmanželce 
Nancy vyplatit vysoké odstupné. Do 
špionáže zapojil i svou druhou ženu, 
Kolumbijku Rosario, a během násle-
dujících osmi let společně ohrozili 
a odhalili takové množství amerických 
agentů CIA i FBI nasazených v Rusku, 
že to málem zničilo tamní americký 
výzvědný program. Mnohé z nasaze-
ných agentů Rusové obratem popravi-
li. CIA věděla, že má ve svých řadách 
krtka, Rusové ale pomohli vyšetřova-
tele svést na falešnou stopu. Ames 
dokonce prošel dvěma testy na detek-
toru lži. Osudným se mu nakonec stal 
rozhazovačný život. Jeden z jeho ame-
rických spolupracovníků si všiml Ame-
sových drahých zubních implantátů 
a dalších luxusních věcí, které by si 
nemohl dovolit z platu, který od agen-
tury dostával. V roce 1993 byl Ames 
zatčen a soud ho následně poslal do 
vězení na doživotí. Jeho žena odešla 
s pětiletým trestem. Ames stále ještě 
žije a odpykává si svůj trest. V květnu 
2022 mu bude 81 let.

ROBERT HANSSEN 
Patnáct doživotních trestů
Dnes už bývalý agent FBI Robert 
Hanssen dělal špiona pro sovětské 
a pak také ruské zpravodajské služby 
od roku 1979 až do roku 2001 a stá-
le zůstává jedním z nejničivějších 
dvojitých agentů, který Američanům 
napáchal největší škody. Spolu s Ame-
sem se mnohdy vzájemně doplňovali. 
Během svých špionských let poskytl 
Hanssen Moskvě tisíce stran citlivých 
tajných materiálů, včetně těch, které 
se týkaly jaderných operací USA. Do-
konce Sovětům odhalil i tunel, který 
FBI za miliony dolarů vybudovala pod 
sovětskou ambasádou ve Washin-
gtonu, aby mohla její zaměstnance 
odposlouchávat.
Hanssen kompromitoval nespočet 
amerických agentů a spolupracovníků 
nasazených v Rusku, přičemž jedním 
z prvních byl informátor CIA Dmitrij 
Poljakov, který to před tím, než byl 
odhalen, v SSSR dotáhl až na gene-
rála. Poté, co na něj dodal Sovětům 
materiály i Ames, Sověti Poljakova 
popravili. 
I Hanssen si díky špionáži přišel na 
pěknou sumu peněz. Celkem za in-
formace od Ruska obdržel 1,4 milionu 
amerických dolarů, tedy v přepočtu 
kolem 30 milionů korun. I tohoto krtka 
ve svých řadách nakonec Američané 
odhalili a Hanssen byl v roce 2001 
obviněn z celkem 21 případů špio-
náže. Prokázat se nakonec podařilo 
patnáct z nich a za každý dostal jeden 
doživotní trest.

RICHARD SORGE 
Jak předejít válce
Tento německý komunista a sovětský 
špeh, pověřený v roce 1933 vytvoře-
ním špionážní sítě v Japonsku, mohl 
v událostech druhé světové války 
hrát daleko větší roli. Nejenže Stalina 
varoval před dohodami, které k válce 
samotné vedly, ale informace od něj 
mohly zabránit útoku na Pearl Harbor 
i německé invazi do SSSR v rámci 
operace Barbarossa. Stalin byl ovšem 
paranoidní a informacím od svých 
agentů zásadně nevěřil. Sorgeovi tak 
naslouchal, až když začala sovětsko-
-německá válka. Vyplatilo se mu to, 
protože díky tomu dokázal udržet 
východní frontu.
Sorgeovi se nicméně donášení Sta-
linovi krutě nevyplatilo. Japonci ho 
brzy odhalili a v říjnu 1941 zatkli. Vy-
slýchali ho tři roky, během kterých se 
k němu Sověti obrátili zády – odmítli 
ho vyměnit za své zajatce a nijak se 
k němu nehlásili, ani když ho Japonci 
v roce 1944 oběsili. Zásluhy mu uznali 
až dvacet let poté, když jeho podobiz-
nu umístili na pamětní známky.
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ANNA CHAPMANOVÁ 
Agentka 90-60-90
Krásná špionka, které se dodnes 
v Rusku přezdívá Femme fatale nebo 
také Agentka 90-60-90, jako by 
vypadla z filmů o Jamesi Bondovi. 
Je jednou z deseti ruských agentů 
zatčených ve Spojených státech 
během velkého a medializovaného 
zátahu v roce 2010.
Chapmanová zřejmě podlehla tla-
ku svého otce, který pro KGB praco-
val. Sňatkem s obchodníkem Alexem 
Chapmanem získala britské občanství, 
po několika letech se ovšem rozvedla 
a zamířila na Manhattan. Byla jedním 
z takzvaných spících ruských agen-
tů, jejichž cílem bylo infiltrovat se 
do vlivných sociálních a politických 
kruhů. Američané ji zatkli poté, co 
dostala za úkol předat jinému špiono-
vi falešný pas.
Její otec tehdy zatahal za nitky 
a Američané ženu a devět dalších 
špionů s Rusy vyměnili za čtyři své 
muže. Zároveň však přišla i o britské 
občanství a dostala zákaz se do obou 
zemí vrátit. V Moskvě se ovšem stala 
úplnou celebritou a od tehdejšího 
prezidenta Dimitrije Medveděva získa-
la státní vyznamenání a začala se živit 
jako modelka. ◾

PO STOPÁCH HISTORIE

MANŽELÉ ROSENBERGOVI:  
Smrt na elektrickém křesle
Julius a Ethel Rosenbergovi byli první 
občané Spojených států, které kdy 
mimo válečný stav usvědčili ze špio-
náže a popravili. Sovětům totiž dodali 
tajné informace o atomové bombě.
Julius pracoval u signálního sboru 
americké armády jako inženýr a jeho 
manželka Ethel byla tamtéž sekre-
tářkou. Otázkou je, jestli by se na ně 
vůbec přišlo, kdyby je nezradil Ethelin 
mladší bratr David. Ten byl se Sově-
ty zapleten také, když se přiznal, že 
vynášel dokumenty z utajené labora-
toře na vývoj atomových bomb v Los 
Alamos, a jména Rosenbergových 
uvedl při výslechu.
Ukázalo se, že Ethel a Julius jsou 
daleko větší špionské ryby než David, 
neboť vyzradili prakticky celý Projekt 
Manhattan a předávali také data, díky 
kterým Sověti během korejské války 
a války ve Vietnamu sestřelovali jedno 
americké letadlo za druhým.
V dlouhém a velmi kontroverzním 
soudním řízení se nakonec rozhodlo 
o popravě obou manželů. Zemře-
li na elektrickém křesle 19. června 
roku 1953.

GEORGE BLAKE 
Útěk k Putinovi
Pro tohoto špiona všechno dopadlo 
o poznání lépe. Blake během druhé 
světové války pracoval jako agent 
britské tajné služby MI6. Jeho názo-
ry a hodnoty ale udělaly pořádnou 
otočku, když ho Severokorejci během 
korejské války zatkli a na tři roky uvěz-
nili. Právě během této doby se totiž 
zhlédl v ideologii komunismu a rozho-
dl se svou zemi zradit. Co na tom, že 
se do vlasti vrátil jako hrdina. Téměř 
okamžitě začal donášet KGB a za 
svou kariéru dvojitého agenta ohrozil 
nesčetné množství protikomunistic-
kých operací, zradil na čtyřicet agentů 
MI6 a zhatil operace britské agentury 
v celé východní Evropě. 
Odhalili ho v roce 1961 a odsoudi-
li k 42 letům vězení. Z trestu si ale 
odpykal jen pět let, jelikož se mu 
podařilo uprchnout do Moskvy, kde 
ho Vladimir Putin vyznamenal Řádem 
přátelství. Zemřel tamtéž ve věku 
98 let.

Stierlitz: Skrytá tvář  
studené války 

3. 5. ve 21.05
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Harémy v osmanské či perské říši mají pro západní civilizaci 
nezpochybnitelné kouzlo, zároveň se však jedná i o místo děsivého útlaku žen. 

Nebo to nakonec bylo trochu jinak?

ČLOVĚK A SVĚT

SULTÁNOVY 
KRÁSKY
JAK VE SKUTEČNOSTI 

FUNGOVALY HARÉMY? KONKUBÍNY 
SE TAM MOHLY DOSTAT K MOCI.

Text: Mojmír Sedláček — Foto: Shutterstock a Wikimedia Commons
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V souvislosti s harémy si pravděpodobně 
většina lidí představí množství atraktivních 
žen, jejichž hlavním životním smyslem je 
uspokojení sultána. Přestože tyto ženy žily 
obklopeny přepychem, naprostá absence 
svobody kvůli životu ve zlaté kleci si také 

vybrala svou daň. Obrazy společenské dekadence, morál-
ního úpadku a svůdné obnaženosti jsou typické, ale jak to 
bylo doopravdy?

POHNUTÁ HISTORIE
Slovo harém pochází z arabského „haram“, označujícího 
jednak ženské prostory, jednak ale i něco zakázaného. 
Harémy se údajně nacházely už v antické Persii staletí před 
naším letopočtem a na vrcholu svého využívání zahrno-
valy tisíce žen. Nejednalo se však zdaleka jen o sultánovy 
milenky a manželky, nýbrž i o jeho matku, sestry a další 
ženské příbuzné. V harému také docházelo k výchově dětí. 
O všechny pak pečovali eunuši, vykastrovaní sluhové. Ku-
příkladu v osmanské říši byl harém i centrem značné moci, 
zejména během 16. a 17. století. Toto období se dokonce 

označovalo jako sultanát žen. V roce 1533 se totiž turec-
ký sultán Sulejman I. oženil se svou konkubínou Hürrem, 
čímž porušil zaběhlá pravidla. Role žen vzrostla a manželky 
a matky sultánů se angažovaly ve výstavbě veřejných bu-
dov jako škol či mešit. Přínos vlivných žen pro osmanskou 
společnost tak leckdy přesáhl i význam vlády samotných 
sultánů.

PRAVIDLA HARÉMU
Ženské osazenstvo harému sestávalo vedle manželek a pří-
buzných sultána také z otrokyň, kterých bylo samozřejmě 
mnohem víc. Manželky si sultán vybíral především za úče-
lem stvrzování mocenských paktů, milenky z řad otrokyň 
sloužily spíše k plození dětí ve velkém počtu. Jakmile se 
otrokyně ocitla v harému, a to většinou už v dívčím věku, 
její vazby s minulostí byly ukončeny. Dívkám se dostalo 
výuky mravů, tance i matematiky, aby se uměly v sultáno-
vě společnosti náležitě chovat. Ty nejšikovnější následně 
plnily náročnější administrativní aktivity spojené s chodem 
harému a postupně získávaly i různé tituly určující hierar-
chii napříč tisícovkami žen.

Slovo harém pochází z arabského „haram“.
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Nové výzkumy jednoznačně ukazují, že účast žen v osman-
ské vyšší, resp. v dynastické, společnosti byla velmi institu-
cionalizovaná a hierarchizovaná. Pohlavní život (samozřej-
mě za účelem plození potomků) probíhal v prostředí přísné 
hierarchie a odstupňování moci, paralelně k mužskému 
mocenskému aparátu. Dělení moci uvnitř dynastie spočí-
valo nikoli ve větvení, ale v generačním zajištění následní-
ků. Starší generace – ženy i muži – kontrolovaly pohlavní 
život a reprodukci mladších. Něco jiného jsou tedy fantazie 
a mýty, které do Evropy pronikaly prostřednictvím starých 
cestopisů, a něco jiného skutečnost. Sexualita a smysl-
nost v panovnickém harému podléhala přísným pravidlům 
a kontrole. Nejprestižnějším titulem byla Valide sultan, 
jak se od 16. století označovala matka aktuálního sultána. 
Z této pozice měla řadu privilegií, v podstatě se jednalo 
o nejmocnější osobu osmanské říše hned po sultánovi. 
Měla velký vliv u soudu a řídila i veškeré dění v samotném 
harému. S touto mateřskou figurou si to nikdo nechtěl roz-
házet (respektive si to nemohl dovolit) a právě její přízeň 
byla zárukou ochrany a komfortního života. Když byl sultán 
na vojenských taženích, důležitost nejmocnějších žen 

v harému ještě vzrostla. Přestože máme harém a konkubí-
ny, jež ho obývaly, spojené především s útlakem a životem 
ve zlaté kleci, paradoxně se především v raném novověku 
jednalo o jednu z mála možností, jak se ženy mohly ales-
poň zprostředkovaně dostat k určité moci.

ROMANTIKA V UMĚNÍ
V Evropě je staletí staré téma zobrazení Evropanky, násilně 
odvlečené do orientálního harému. Příkladem může být 
Mozartova opera Die Entführung aus dem Serail (Únos 
ze Serailu), která pojednává o pokusu hrdiny Belmonta 
o záchranu své milované Konstancie z harému paši Selima. 
Toto téma bylo znovu a znovu zpracováváno v nesčetných 
historických románech a filmech. Jeden příklad za všech-
ny – Angelika a sultán, část úspěšné francouzské série 
manželů Anne a Serge Golonových o francouzské šlech-
tičně 17. století, zajaté piráty, prodané marockému králi 
a vsazené do harému, která odmítne i krále a za spletitých 
okolností se jí podaří uprchnout a setkat se se svým man-
želem. ◾

V ROCE 1533 SE TURECKÝ SULTÁN SULEJMAN I. OŽENIL 
SE SVOU KONKUBÍNOU HÜRREM, ČÍMŽ PORUŠIL 

ZABĚHLÁ PRAVIDLA. ROLE ŽEN VZROSTLA A MANŽELKY 
A MATKY SULTÁNŮ SE ANGAŽOVALY VE SPOLEČNOSTI. 

Sultán Sulejman I.Nejprestižnějším titulem byla Valide sultan.

Historie 
Úterý 20.00–22.00

Sobota 22.00–24.00
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LEONARDOVA DÍLA — VĚDĚLI JSTE, ŽE…

◾ Nejdražším Leonardovým prodaným obrazem 
všech dob je Salvator Mundi (Spasitel 
světa), který aukční síň Christie´s vydražila 
za neuvěřitelných 450 milionů dolarů.

◾ Jediný autoportrét Leonarda vznikl během 
jeho pobytu ve Francii, když mu bylo šedesát 
let. Nakreslil ho červenou křídou a vidět ho 
můžete ve sbírce Biblioteca Reale v Turíně.

◾ Bill Gates vlastní da Vinciho rukopis známý jako 
Codex Leicester, ve kterém da Vinci například 
vysvětluje fenomén svitu planet, proč je nebe modré, 
jak funguje tok vody či jak vznikly fosilie. Za zápisník 
o sedmdesáti dvou stranách zaplatil spoluzakladatel 
Microsoftu necelých třicet jedna milionů dolarů.

◾ Nejstarší dílo, které lze da Vincimu připsat, je 
zobrazení údolí řeky Arno perem a inkoustem.

◾ Jediná dochovaná da Vinciho nástěnná 
malba je Poslední večeře.
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Žádný jiný člověk ve známé historii nedosáhl takové slávy ve 
vědě ani v umění jako hyper zvědavý, nevzdělaný, nelegitimní 
venkovský chlapec z Vinci. Byl to právě on, kdo měl vesmír ve 

své mysli i v rukou a kdo tvrdil, že muž, který se neproslaví, 
není nic jiného než pěna na moři.

DA VINCIHO 
KÓD 

GENIALITY
 PROČ BYL TAK JEDINEČNÝ?

Text: Markéta Foktová — Foto: Wikimedia Commons

PO STOPÁCH HISTORIE
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Narodil se jako génius, který byl schopný 
dosáhnout jiného stavu vědomí než ostat-
ní lidé, kteří kdy chodili po Zemi. Jak je to 
možné a co stojí za Leonardovou unikátní 
kreativitou? Odpověď je jednoduchá. Mohla 
za to jedinečná neuroanatomie jeho mozku. 

Prostě obě jeho hemisféry fungovaly rovnocenně na sto 
procent a dokázaly si dokonale předávat informace. Zkrát-
ka –  na co sáhl, to mu kvetlo pod rukama. I bez formálního 
vzdělání dosahoval ve všech oborech mistrovských výsled-
ků a strčil do kapsy všechny učence. To se tak někdo má. 
Jenže každá mince má dvě strany.
Slabinou da Vinciho geniality byl čas. Za jeden lidský život 
se nedá stihnout všechno – ani kdybyste se na hlavu posta-
vili. Přesto je jeho vědecká i umělecká plodnost dávno za 
čarou uvěřitelného. To, že byl s časem na štíru, se projevilo 
zejména při malování. Jeho mysl byla věčně zaneprázdně-
ná a on spoustu obrazů nedokončil. Malování pro něj záro-
veň bylo nástrojem, nikoli cílem. Pomocí něho zaznamená-
val a vyjadřoval svá zjištění. Obrazů, které zvládl dodělat, 
jsou přibližně dvě desítky a většina zůstala rozpracovaná či 
v podobě skic. To ovšem v případě Leonarda není důvod, 

proč by i poloviční práce neměly mít závratnou hodnotu 
a nemohly zdobit nejprestižnější galerie světa.

PRAVDA NA PLÁTNĚ
Kreativita je kombinací odvahy a vynalézavosti. Leonardo-
va tvořivost však byla ještě podporovaná jeho neuvěřitel-
ným pozorovacím talentem a touhou objevovat pravdu. 
Studoval přírodu, aby mohl malovat realistické obrazy, 
kterým dodával zvláštní živost. Velmi rychle pochopil, 
jak svět funguje a jak ho vidíme. Nejslavnějšími da Vinciho 
obrazy jsou bezesporu portréty. Co je na nich tak zvlášt-
ního? Například si všiml, že tvář člověka, přestože vypadá 
symetricky, je ve skutečnosti rozdělena na dvě mírně 
odlišné poloviny. Levá polovina obličeje více odhaluje 
pocity člověka, zatímco pravá je pod vědomou kontrolou. 
Leonardo těmto jemnostem rozuměl a dokázal je do svých 
děl dostat.
Další z mistrových uměleckých inovací bylo zahrnutí rukou 
subjektu do portrétu. Do té doby portréty obsahovaly 
jen hlavu a horní část hrudníku. Jenže Leonardo věřil, 
že kromě výrazu ve tváři jsou to právě ruce, které doká-
žou vyjádřit stav mysli člověka. Schválně, teď když tohle 

LEVÁ POLOVINA OBLIČEJE ODHALUJE POCITY 
ČLOVĚKA, ZATÍMCO PRAVÁ JE POD VĚDOMOU 
KONTROLOU. LEONARDO TĚMTO JEMNOSTEM 

ROZUMĚL A DOKÁZAL JE DO SVÝCH DĚL DOSTAT. 

Salvator Mundi, kolem roku 1500 
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všechno víte, jak na vás působí tajemný úsměv Mony Lisy? 
Software pro rozpoznávání emocí, který vyvinuli výzkum-
níci z Beckmanova institutu na univerzitě v Illinois, tvrdí, 
že záhadná kráska byla z 83 % šťastná, z 9 % znechucená, 
ze 6 % vystrašená a ze 2 % rozzlobená. Co vy na to, souhla-
síte s algoritmem, který zkoumá klíčové rysy obličeje, jako 
je zakřivení rtů, vrásky kolem očí, a poté hodnotí každou 
tvář podle šesti základních emocí?

DOKONALÁ ILUZE
Mistr štětce měl opravdu rentgenové oko. Jako známý 
perfekcionista strávil spoustu času zkoumáním lidské ana-
tomie, zejména toho, jak se lidská těla pohybují. Studoval 
i lidské výrazové prostředky a gesta. Lidé ale nebyli jedi-
ným předmětem jeho zájmu. O jeho pozornost bojovalo 
prakticky vše, co ho obklopovalo. Chtěl poznat, jak skuteč-
ně vypadají krajina, zvířata, věci. Všímal si jejich rozdílů ve 
světle i v šeru či ve chvíli, kdy mění vzdálenost. Studoval 
též jejich proporce. Díky takto nabytým znalostem vyvinul 
techniky, které jsou považovány za absolutní dokonalost. 
Byl to právě on, kdo například formuloval ideální proporci 
mezi různými délkami, kterou pojmenoval „zlatý řez“ a je-
hož hodnota je 1:0,618.
Po zlatém řezu přišel s další radikálně novou technikou, 
kterou doposud nikdo neviděl. Jmenovala se „sfumato“ 
a šlo o schopnost vytvářet kouřový efekt. Dokázal to díky 
své hluboké znalosti lazur a tahů štětcem. V praxi to zna-
menalo změkčený přechod mezi světlými a tmavými bar-
vami bez tvrdých hran, jehož výsledkem byl hladký vzhled. 
Na jeho obrazech tak byly najednou křišťál průsvitný, vlasy 

hmatatelné, tělo člověka měkké a tkanina působila lehce 
jako jarní vánek. Nejlépe o tomto efektu vypovídá koule 
na obraze Salvator Mundi. Historici také objevili, jak je 
možné, že da Vinci vetknul do obrazu Mony Lisy zářící, 
jemně zaostřený dojem a pocit živé přítomnosti, jako by 
byla neznámá fešanda v místnosti. Bylo to díky tomu, že po 
mnoho měsíců nanášel prsty velmi tenké, téměř průhledné 
vrstvy olejové barvy. Ve skutečnosti jich mohlo být dvacet 
až čtyřicet.
Nemusíte být génius, abyste zjistili, že objekt, který je dále, 
se jeví menší. To je jasná věc. Jenže – jak dostat do obrazu 
hloubku? První muž renesance na to přišel. Však aby ne, 
když mu vynalézání všeho druhu šlo stejně snadno jako 
dýchání. Jednoduše si sestrojil aparát, který mu pomohl 
načrtnout scény se správnou lineární perspektivou. Stačila 
mu k tomu tabule skla v rámu s malým pozorovacím otvo-
rem. Pak už jen položil skleněnou tabuli před scénu, kterou 
chtěl nakreslit, podíval se štěrbinou a namaloval obrys 
scény na tabuli skla. Tento hrubý obrys na skle pak použil 
jako vodítko pro konečnou malbu na plátně.

OBRAZ, KTERÝ MLUVÍ
Obraz Mony Lisy není zdaleka jediným tajemným dílem 
mistra Leonarda. Jeho Poslední večeře, která zdobí stěnu 
jídelny bývalého dominikánského kláštera Santa Maria del-
le Grazie v Miláně, má spoustu skrytých významů a zvlášt-
ností. Kuriózní je už samotná zvolená technika úběžného 
bodu, kterou umožnil použít právě prostor refektáře. 
Ikonické dílo s biblickým námětem Ježíše a jeho učedníků 
tak ideálně zapadá do prostoru, jako by to bylo přirozené 

PO STOPÁCH HISTORIE

Portrét muže červenou křídou, považovaný za 
autoportrét Leonarda

Svatý Jan Křtitel, kolem 1513

Proporce lidské postavy (Vitruvius)
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prodloužení místnosti. I při tvorbě tohoto gigantického 
díla o výšce téměř pěti metrů a šířce necelých devíti metrů 
chtěl da Vinci použít svůj slavný efekt sfumato. Protože by 
se mu pro tento dojem nehodily běžné freskové barvy na 
vodní bázi, použil olejové barvy, které nanášel na vlhkou 
omítku. Tahle volba byla asi opravdu jednou z mála věcí, 
které se mu v životě nepovedly. Barva správně nepřilnula 
a velmi rychle se začala odlupovat. V průběhu staletí tak 
musela být malba mnohokrát restaurována.
Každý ví, že obraz zachycuje Ježíšovo poslední jídlo s jeho 
apoštoly, než byl odveden a ukřižován. Leonardo chtěl 
zachytit okamžik těsně poté, co Ježíš prozradí, že ho jeden 
z jeho přátel zradí. Obraz tak v jedné scéně zdůrazňuje 
lásku, zradu, strach a předtuchu. Jeho rozložení je symet-
rické a z velké části horizontální. V popředí je vidět velký 
stůl a všechny postavy jsou umístěné za ním. Uprostřed 
sedí Ježíš a po obou stranách má stejný počet učedníků. 
Protože Leonardo pravděpodobně věřil spíše v přírodu než 
v Boha, dával učedníkům tváře obyčejných lidí. Každému 
z nich prý přiřadil obličej konkrétního milánského obyvate-
le a svou inspiraci hledal v městských ulicích. Také igno-
roval konvence a nad jejich hlavy neumístil svatozáře. Po 
Ježíšově pravici je Jan, o kterém někteří biblisté dokonce 
tvrdí, že na obraze je ženou. S největší pravděpodobností 
Marií Magdalenou. Je to totiž jediná postava, která má na 
krku náhrdelník.

JAK SE MONA LISA DOSTALA DO LOUVRU
Pro Leonarda da Vinciho evidentně nebyly peníze všechno. 
Jak jinak si vysvětlit, že se strašně nerad loučil s obrazy, 
které namaloval. Některá díla tvořil na zakázku, ale mno-
ho z nich pro vlastní potěšení. A stejně vznikla tajemná 
Mona Lisa. Nedokázal se s ní rozloučit, ani když se tři roky 
před svou smrtí přestěhoval ze svého ateliéru v Belvederu 
Vatikánského paláce v Římě do Château du Clos Lucé ve 
francouzském Amboise na dvůr krále Františka I. Přijal zde 
roli prvního králova malíře, inženýra a architekta. Po géni-
ově smrti se některé obrazy dostaly do držení jeho žáka, 
kterému se říkalo „Salai“ a od něhož je odkoupil král. 
Mona Lisa chvíli zdobila palác ve Fontainebleau, pak ji 
Ludvík XIV. přestěhoval do Versailles a po francouzské 
revoluci byla zavěšena v pařížském Louvru, kde je dodnes. 
Ovšem s malou, dvouletou přestávkou. Jednadvacátý srpen 
je evidentně osudové datum. Toho dne například začala 
bitva u Stalingradu, došlo k invazi vojsk Varšavské smlouvy 
do Československa a v roce 1911 štípl chudý Ital Vincenzo 
Peruggia slavný obraz z nejslavnější galerie světa. Udělal to 
prý z vlasteneckých důvodů, aby vrátil dílo zpět do Itálie, 
odkud ho Napoleon ukradl. Tenhle husarský kousek se mu 
povedl díky tomu, že v pařížském chrámu umění krátce pra-
coval, a prostředí tak dobře znal, a také proto, že tou dobou 
neexistovaly žádné zabezpečovací alarmy. ◾

CIVILIZACE

Da Vinci 
7., 14. a 21. 5. ve 22.00

MONA LISA: FAKTA I ZÁHADY

◾ Kdy a kde vznikl slavný obraz, se přesně 
neví. Nejžhavějším kandidátem na vítěze je 
Florencie buď v roce 1503, nebo 1504.

◾ Neví se ani, kdo přesně se stal předlohou 
slavného renesančního obrazu. Snad to byla 
manželka Francesca del Ciocondo, bohatého 
florentského obchodníka s hedvábím.

◾ Mona Lisa je nejdražším pojištěným obrazem 
na světě. Jeho hodnota dávno přesahuje 
cenu osmi set milionů dolarů.

◾ Draží se i reprodukce Mony Lisy. Ta nejdražší 
přišla evropského sběratele na 2,9 milionu eur.

◾ Mona Vanna je nahá verze Mony Lisy. Namaloval ji Salai.
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Speciál 

MILUJEME  
EGYPT

 Je čas opět se vydat na cesty! Projeďte 
se po Nilu, objevte kouzlo pouště, nechte na 

sebe působit mystiku pyramid či faraonů. Jedním 
z největších specialistů na českém cestovním trhu 
je cestovní kancelář Blue Style, která vás provede 
touto zemí od Káhiry až po potápěčská střediska. 

Rozmanitost Egypta budete chtít poznávat 
nejen po jednu sezonu!

SPECIÁL MILUJEME EGYPT
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PĚT TVÁŘÍ 
SOUČASNÉHO 

EGYPTA

1.  
POTÁPĚNÍ A ŠNORCHLOVÁNÍ
Rudé moře skrývá několik ze světo-
vě nejlepších lokalit pro potápění 
a šnorchlování. Obdivovat zde mů-
žete překrásné korály, pestrobarevné 
rybky, mořské želvy, a někde dokonce 
i manty a krotké dugongy. Čistota 
a průzračnost místních vod je zárukou 
toho, že vám z krás tohoto podmoř-
ského světa neunikne opravdu nic. 
Šnorchlování je skvělou aktivitou pro 
celou rodinu, zejména v některých 
lokalitách (např. Gorgonia Beach) vám 
v pohybu podél korálového útesu 
významně pomáhá proud tak, že to 
hravě zvládnou i děti. Ti odvážnější 
pak mohou absolvovat potápěč-
ský kurz.

2.  
GOLFOVÁ DOVOLENÁ
V posledních desetiletích se tento 
sport stává v Egyptě stále populárněj-
ším, a to jak mezi místním obyvatel-
stvem, tak mezi turisty. Rostoucímu 
zájmu pak odpovídá i péče, která 
je celému odvětví věnována. Mezi 
nejznámější golfová letoviska patří 
například Hotel Madinat Makadi Jaz 
Makadina nebo Steigenberger Al Dau 
Beach v Hurghadě. Výhodou je, že 

chcete-li si zahrát, nemusíte být čle-
nem golfového klubu, a nemusíte být 
ani ubytováni v letovisku, ke kterému 
dané hřiště patří.

3.  
EGYPTSKÁ KUCHYNĚ
Tradiční pokrmy místní kuchyně 
v sobě snoubí arabské, středomořské 
i africké vlivy, a tvoří tak jedinečný 
kulinářský zážitek, kterým se leckterý 
návštěvník rád nechá inspirovat i po 
návratu zpět do své vlasti. Koriandr, 
chilli papričky, česnek, fenykl a římský 
kmín jsou jen několika málo příklady 
typických orientálních koření, která 
místním specialitám propůjčují svou 
nezaměnitelnou chuť, vůni a udá-
vají tón celé místní kuchyni. Z masa 
se typicky používají ryby, mořské 
plody a jehněčí, ze zeleniny například 
cibule, lilek, pórek, fazole, čočka 
a okurka. Určitě byste neměli vyne-
chat pokrmy jako koshari, shawar-
ma nebo tameya.

4.  
NAKUPOVÁNÍ
Egypt je rájem každého, kdo miluje 
nakupování. A není to jen o tom, jaký 
suvenýr si přivezete domů, je to celá 

kultura tradičního trhu – souku – se 
vším, co k němu patří. Tím asi nej-
typičtějším prvkem je smlouvání. 
Opravdu – mimo restaurace a hotely 
je tento zvyk zcela běžnou součástí 
života Egypťanů, a pokud ho nebu-
dete dodržovat, zboží se vám může 
i mnohonásobně prodražit. Přidejte 
k tomu typický rej, omamné vůně 
orientálního koření, tradiční oblečení 
trhovců, všudypřítomné tóny arabské 
muziky – a máte zážitek jako vystři-
žený z pohádek Tisíce a jedné noci. 
Pokud si však budete přát nákupy 
bez smlouvání a celkově v klidnější 
atmosféře, obchodní centra nabízejí 
nákupní komfort srovnatelný s tím, 
jaký známe u nás v Evropě.

5.  
 NOČNÍ ŽIVOT
Egyptský den zcela jistě nekončí zá-
padem slunce. Egypťané jsou družní 
lidé, kteří milují zábavu, a byla by ško-
da pro každého, kdo Egypt navštíví, 
je v jejich večerním programu nechat 
samotné. Zejména Hurghada nabízí 
z hlediska nočního života opravdu 
nepřeberné možnosti – noční zába-
va zde končí mnohdy až nad ránem 
a místní bary a kluby tomu rády při-
způsobily svoji otevírací dobu.

Egypt – to už dávno nejsou „jen“ pyramidy, sfinga a tisíce let staré chrámy. 
Miliony návštěvníků, kteří do Egypta každoročně míří, namísto obvyklých 

památek mnohdy lákají spíše krásy jeho podmořského světa, komfort, 
pulzující noční život moderních letovisek a v neposlední řadě také rozmanitost 

egyptské kuchyně. Současný Egypt je totiž jedinečnou živoucí mozaikou 
zážitků, která je zároveň atraktivní i dostupná pro každého. Co všechno 

dnes nabízí svým návštěvníkům?
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„Egypt byl Araby vždy označován jako Maják východu. 
Již v osmdesátých letech byl jejich první volbou nejen 
při plánování dovolené, ale také pokud chtěli vyrazit 
za zábavou. Nyní už Egypt není jen první volbou Arabů, 
ale také zahraničních turistů, kteří milují úchvatné 
potápění, skvělý golf, blahodárný odpočinek nebo pestrý 
noční život,“ říká Hossam Elgendy, zástupce Egyptské 
centrály cestovního ruchu pro český trh. 
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PROPLOUVÁME 
EGYPTSKOU HISTORIÍ

Nil – řeka, jež byla základem 
pro vznik a vývoj mnoha 
civilizací. Povodí, často 
označované jako řeka bohů, 

bylo a dodnes je využíváno k zavlažo-
vání, zvýšení úrodnosti polí, rybolovu, 
zásobování vodou a jako význam-
ná dopravní tepna. Obzvlášť v dneš-
ní době je řeka důležitá pro hospo-
dářství Egypta, kde v pásu u řeky, 
širokém patnáct až dvacet kilometrů, 
žije 95 % jeho obyvatelstva.
V posledních letech si navíc Nil 
začíná získávat stále větší popularitu 
v oblasti cestovního ruchu. Na trase 
mezi Asuánem a městem Luxor 
se totiž nacházejí ty nejznámější 
a nejvýznamnější pozůstatky 
egyptské historie. Nejpohodlnější 
přesun z jednoho místa na další je 
na palubách výletních lodí, a právě 
spojení komfortního ubytování na 
lodi s poznáváním starověké historie 
láká stále víc českých cestovatelů. 
„Poznávací zájezdy Plavby po Nilu 
jsme do své nabídky zařadili koncem 
roku 2021 a zájem klientů nás velice 
příjemně překvapil,“ potvrzuje Lenka 

Pátek, obchodní ředitelka cestovní 
kanceláře Blue Style.

LUXOR – MUZEUM 
POD ŠIRÝM NEBEM
Do města, které se nachází na místě 
starověkého Vesetu, ročně zavítají 
tisíce turistů, aby zde mohly obdivo-
vat pozůstatky starobylé egyptské 
civilizace. Hlavní dominantou města 
Luxor, někdy přezdívaného jako „nej-
větší muzeum světa pod otevřeným 
nebem“, je chrámový komplex Karnak, 
který byl budován nepřetržitě po dobu 
téměř 2000 let. Monument, kde se 
můžete projít po těch stejných kame-
nech, po kterých chodili před tisíci lety 
kněží a faraoni starého Egypta, vám 
dává možnost zažít onu slavnou dobu 
doslova na vlastní kůži. Karnak dodnes 
okouzluje návštěvníky z celého světa 
a jeho brány, nádvoří, sály, nesčetné 
sloupy, sochy a obelisk tvoří největší 
chrámový komplex starého Egypta. 
Koncem loňského roku se veřejnosti 
znovu otevřela také Alej sfing, téměř 
tříkilometrová historická cesta lemo-
vaná stovkami soch, která spojuje 

Karnak s dalším chrámovým kom-
plexem – s Luxorem. Ten je stejně jako 
první jmenovaný zasvěcen thébské 
trojici bohů Amonovi, Mut a  Chonsovi. 
Faraon Amenhotep III. zde začal s vý-
stavbou svatyně a sloupového nádvoří, 
které je k vidění dodnes. Zbylé stavby 
má na svědomí Ramses II., za jehož 
vlády zde byly vybudovány monumen-
tální obelisky nebo obří pylon, tedy 
mohutná vstupní brána. Grandiózní je 
také 25metrový obelisk. V minulosti 
byste tu našli obelisky hned dva, avšak 
jeden byl věnován Francii a dnes stojí 
na pařížském náměstí Place de la Con-
corde. Nejen samotné město Luxor, 
ale i jeho blízké okolí nabízí spoustu 
historických skvostů. Během poznáva-
cího zájezdu navštívíte nedaleké Údolí 
králů, kde budete mít možnost nahléd-
nout do hrobek egyptských faraonů, 
ve kterých se i po tisíce let dochovaly 
původní nástěnné malby.

ZASTÁVKA V EDFU
Z Luxoru se do Edfu dostanete po 
zhruba 70 kilometrech plavby proti 
proudu řeky. V historii patřilo toto 
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město k nejvýznamnějším v Egyptě, 
leželo totiž na důležité karavanní 
stezce z Núbie. Významu a prospe-
ritě města odpovídala i velkolepost 
místního chrámu. Tato stavba, zasvě-
cená bohu Horovi, je dodnes jednou 
z nejkrásnějších a nejzachovalejších 
v celém Egyptě. I způsob, jakým se 
sem dostanete, je velmi autentický. 
V přístavišti pro vás bude připravena 
drožka, která vás k chrámu dopraví. 
„Cesta, která vede skrz město, je 
skutečným zážitkem – a pro ty, kdo 
nemají zkušenost s místním doprav-
ním provozem, může být tento zážitek 
i lehce adrenalinový. Rozhodně ale 
stojí za to,“ popisuje Lenka Pátek 
z CK Blue Style.

CHRÁMY POSTAVENÉ DVAKRÁT
Dvojice chrámů je zřejmě nejkrásnější 
z celého Egypta. Stojí v archeolo-
gické lokalitě Abú Simbel na břehu 
Asuánské přehrady, přibližně 400 km 
jižně od Luxoru a 900 km od Káhiry. 
Ojedinělý architektonický úkaz, jehož 
návštěvu byste během poznávacího 

zájezdu rozhodně neměli vynechat. 
Původně je Ramses II. nechal vytesat 
do strmé pískovcové skály na břehu 
Nilu. Větší z obou chrámů nechal 
zasvětit bohům Amenreovi, Ptahovi, 
Raharachtejovi a sobě samému jakož-
to vtělení boha Hóra. Menší chrám 
pak nechal zasvětit své ženě Nefertari 
a bohyni Hathor. Při stavbě Asuánské 
přehrady odborníci nejen z UNESCO 
museli nechat chrámy rozřezat do ob-
rovité skládanky, aby byly o 68 metrů 
výš a o 180 metrů dál opět sestaveny. 
Práce na jejich přemístění trvaly tři 
roky. Veškeré úpravy byly dokončeny 
roku 1968. Naštěstí, neboť původní 
návrh byl nechat chrámy zaplavit! Nad 
celým chrámem byla vytvořena žele-
zobetonová kopule, která byla pokryta 
zeminou a kamením. Místo tak působí 
jako přirozený skalní pahorek.

„Plavba po Nilu je cesta do historie, 
cesta, která vás ohromí a vtáhne přímo 
do staroegyptského příběhu. Na Nilu 
ochutnáte autentická jídla egyptské 
kuchyně, a především poznáte 
místní lidi, kteří vás s radostí přivítají 
a pohostí. A nebuďte překvapeni, 
když na vás promluví česky, vyrostli 
totiž v harmonii s turisty ze všech 
koutů světa, a umí tedy mluvit téměř 
všemi jazyky,“ se smíchem vysvětluje 
Hossam Elgendy, zástupce Egyptské 
centrály cestovního ruchu pro 
český trh. 
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Poušť u Rudého moře, která 
s výjimkou nilského údolí 
tvoří téměř celé území Egypta. 
Představa, že stojíme „upro-

střed ničeho“, a kam jen dohlédneme, 
vidíme písek a kámen, nemusí znít pro 
většinu z nás zrovna lákavě – a zprvu 
se může zdát, že výprava do pouště 
je naprostá ztráta času. Ovšem staré 
a osvědčené rčení „zdání klame“ se 
v tomto případě dá hned několikrát 
podtrhnout. Za doprovodu zkušených 
průvodců totiž v poušti můžete za 
jediné odpoledne zažít mnohem víc 

zážitků než za celý den v hotelovém 
resortu.
Možností, jak se do pouště vydat, 
je celá řada, ovšem i těm pravým 
dobrodruhům je doporučeno využít 
raději organizovanou cestu s místním 
profesionálním průvodcem. Pokud 
v Egyptě trávíte dovolenou, není nic 
jednoduššího než si výlet zajistit pří-
mo u delegáta své cestovní kanceláře. 
„Oblíbeným výletem je divoká a chví-
lemi i lehce adrenalinová jízda v te-
rénních džípech přes písečné duny 
a štěrkovité kopce, po které následuje 

návštěva beduínské vesnice, kde 
budete mít příležitost seznámit se 
s tradičním způsobem života místních 
obyvatel,“ doporučuje Lenka Pátek, 
obchodní ředitelka CK Blue Style. Po 
návratu zpět do základního tábora 
bývá výlet zakončen grilováním, které 
doprovází vystoupení břišních taneč-
nic a fakírská show. Skuteční dobro-
druzi mohou v poušti strávit i celou 
noc. Odměnou za trochu odvahy jim 
bude úchvatný západ slunce a o pár 
hodin později neuvěřitelná podívaná 
na nebe plné zářících hvězd. ◾

„Egypt je výjimečná destinace pro dobrodruhy – a víte proč? 
Více než 96 % země pokrývají poušť a hory, pouze 4 % jsou 
obydlena, převážně v údolí kolem delty Nilu, Egypt je tedy zcela 
přírodním adventure parkem. Poušť je přímo snovým místem pro 
pouštní safari v jeepech, horolezectví, kempování i pozorování 
nekonečných hvězd,“ říká Hossam Elgendy, zástupce Egyptské 
centrály cestovního ruchu pro český trh. 

NEKONEČNÁ 
A NEDOTČENÁ, KRÁSNÁ 
I DĚSIVÁ TVÁŘ EGYPTA

Cestování
Pondělí 20.00–22.00
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Text: Lenka Klicperová — Foto: Jan Tůma — Make-up a styling: Claudie Štrbková-Marčeková

BĚHEM 
PANDEMIE JSME 

SE NEVZDALI
ŘÍKAJÍ ZAKLADATELÉ  

CK BLUE STYLE  
LENKA PÁTEK A IMED JEDDAI

Cestovní ruch má za sebou těžké období. Koronavirová krize mu v posledních dvou letech 
zasadila tvrdé rány, cestování bylo v určitých obdobích těžce dostupným luxusem. Mnoho 

cestovních agentur či kanceláří to vzdalo nebo se potácí v krizi a netuší, zda přežijí. Cestovní 
kancelář Blue Style je však úplně jiná. Během pandemie dokázala skoro nemožné – obsloužit 

tisíce klientů, rozšířit svou nabídku a přesunout mnoho úkonů spojených s nákupem 
dovolené do online prostoru. Za úspěchem během koronakrize stojí opět to, co za celým 

úspěšným fungováním Blue Stylu – dynamické duo zakladatelů. Lenka Pátek a Imed Jeddai 
jsou sehraní, plní energie a umí překonat i zdánlivě nepřekonatelné překážky. 

Jak jste zvládli přežít poslední 
dva těžké roky?
Lenka: Nevzdali jsme se, a díky tomu 
jsme vyrostli. Kdyby mi někdo na 
začátku koronakrize řekl, že to bude 
trvat dva roky, nevěřila bych. Bylo 
to těžké, ale výsledek je, že jsme 
největším tour operátorem na českém 
trhu, a to navzdory covidu. Museli 
jsme investovat do technologií, což 
byla hlavně Imedova práce a byly 
to jeho myšlenky. On vždycky přijde 

s něčím, co na začátku vypadá na-
prosto šíleně. Ale pak to tým zreali-
zuje a my se posuneme úplně někam 
jinam!
Imed: Taková krize tady nikdy nebyla. 
Svět na to nebyl připravený. Zachrá-
ní tě potom jedině rychlost. Museli 
jsme vytvořit masivní online komu-
nikační systém, abychom ochránili 
zájmy klienta. Konkurence prohlásila, 
že nebudou létat. My jsme naopak 
oznámili, že pokud budou klienti chtít, 

létat budeme a bezpečně je dopraví-
me na místo.

Mělo to celé i nějaká pozitiva?
Imed: Lidé se dostali do hotelů, o kte-
rých dřív ani nesnili – do superdra-
hých a kvalitních, které byly najednou 
za rozumnou cenu.
Lenka: Mohli zažít destinace tak, jak je 
nikdy předtím nezažili – rázem bylo 
všude prázdno. My jsme byli v čer-
venci 2020 první, kteří dovezli turisty 
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zase do Řecka. Řekové byli úplně 
u vytržení, že jsou turisté zpátky!

Jak jste zvládli nezavřít, a ještě se 
stát jedničkou na současném trhu?
Imed: Věřím, že dovolená je součástí 
života člověka. Bez toho je v depresi, 
nestabilitě a nespokojenosti. Krea-
tivita jde pryč. Když Češi dostali od 
premiéra Babiše v době největší krize 
radu, že mají sedět doma, já byl zrov-
na na Krétě – a on seděl kousek ode 
mne! Místo odpočinku na prázdných 
plážích se pak lidi tlačili na Sněž-
ce nebo v Praze na náplavce. Lidé 
potřebují změnu, potřebují někam 
jet, nemůžou sedět roky na místě. 
Zaměřili jsme se tedy na digitalizaci, 
kam jsme přesunuli většinu komunika-
ce s klientem. Vytvořili jsme koncept, 
kdy měl klient spoustu možností na 
výběr, včetně přesunu své dovolené 
jak z pohledu času, tak místa. A klienti 
to využívali, což byla i velká pomoc 
pro nás. Český stát se podle mého 
názoru zachoval velice nefér v po-
rovnání s okolními zeměmi. My se ale 
díky vlastní tvrdé práci stali největším 
samostatným subjektem na trhu.

Čemu ten úspěch připisujete?
Imed: Blue Style dělal méně chyb než 
konkurence, využil všechny možnosti, 
a proto vyšel z pandemie posílen. Pro 
Blue Style je klient na prvním místě, 
tedy pokud chtěli klienti cestovat, my 
pro ně měli nabídku. Skončili jsme se 
ziskem 100 milionů, což bylo v této 
situaci něco jako zázrak.

Vy jste měli před pandemií systém 
poboček, kde každému klientovi 
ušili na míru jeho dovolenou zkušení 
pracovníci. Tváří v tvář. Dokázali ho 

odhadnout, dobře se zeptat… To se 
rozpadlo s pandemií. Jak jste se na 
to dokázali adaptovat? 
Lenka: Nezměnilo se totiž to základ-
ní – a to kvalita našeho produktu. 
Důležitý je výběr partnerů, hotelů. 
I pro ně byl rok 2020 strašně těžký. 
Mnoho hotelů zavřelo, nevědělo se, 
jestli otevřou a kdy, neustále se něco 
měnilo. Ale když máte produkt dobře 
vybraný, nakonec vás to podrží. 
Imed: Lenko, bez tvé pevné kontroly 
v destinacích by to nešlo. Hoteliéři 
nevěděli, jestli to zvládnou, spoustě 
hotelů zmizel s pandemií personál 
z ciziny. Pokud máte zajistit stejnou 
kvalitu, musíte makat stokrát víc. Pra-
covali jsme opravdu ve dne, v noci.
Lenka: Česko nikdy nemohlo poskyt-
nout kvalitní dovolenou tolika lidem. 
Proto pak přecpaná Sněžka i Mácháč 
bez jakýchkoli pravidel. Naopak 
v Řecku neexistovalo, že by vás číšník 
obsloužil bez roušky. Dovolená tam 
vyšla levněji, a navíc byla bezpečnější.
Imed: Je třeba se podívat na čísla. 
V Egyptě máme z českých cestovek 
majoritní podíl, a přitom jsme evido-
vali pouze čtyřicet covid pozitivních 
lidí za celou sezónu 2020. Do Řecka 
jsme létali až dvacet letadel týdně, ale 
covid pozitivních případů jsme řešili 
dohromady maximálně dvacet.
Nejvíc mě mrzí, že vláda říkala: 
zůstaňte doma, a sami si jezdili na 
dovolenou. I premiérovi bodyguardi si 
užívali vitamín D! (smích)

S jakou změnou teď přicházíte?
Lenka: Rozšířili jsme seznam destina-
cí. Přidali jsme třeba Lefkadu, Santo-
rini, Madeiru, Kapverdy nebo Severní 
Kypr. Cestovatelské, ale i pobytové 
destinace.

Imed: Už během roku 2019 jsme za-
čali pracovat na nové verzi Blue Style. 
On ten náš „koníček“ za ta léta o dost 
vyrostl a změnil se, je úplně jiný než 
před dvaceti lety. A je lepší! Práci na 
naší nové verzi jsme zastavili v roce 
2020, který ale nakonec potvrdil, že 
změna konceptu je správná. Jsme 
hodně dynamičtí, technicky oriento-
vaní, silní v digitálu. Já prostě věřím 
technologiím. Máme silné vztahy se 
svými partnery, které se pandemií ne-
zpřetrhaly. Máme rekordní zisk, a je to 
proto, že cesta, kterou jsme si vybrali, 
je správná.

Co všechno tedy budete měnit?
Imed: Blue Style dostane kompletně 
novou tvář. Nové logo a kompletní 
vizuální identitu, zjednoduší a zrychlí 
klientům výběr i nákup, mění chování 
směrem k agenturám. Je to jediná 
cesta dopředu. Covidová písnička 
končí. Žijeme dál, protože svět by se 
zhroutil, kdyby to mělo takhle pokra-
čovat.
Lenka: Když se dnes díváme na naše 
první logo, připadá nám vlastně 
úsměvné. Ale v roce 1997 se nám 
strašně líbilo!

Jaké změny může očekávat klient? 
Byl zvyklý, že přijde na pobočku, kde 
bude perfektně vyškolený personál, 
hodná slečna, která dokáže se vším 
poradit a má přehled…
Lenka: Hodná slečna tam bude stále. 
Pobočky máme, a dokonce otevíráme 
nové.
Imed: Když všichni ostatní rušili 
pobočky a zaměstnanecká místa, my 
jsme otevírali nové a nikoho nevy-
hodili. Rozpůlili jsme firmu na dva 
malé Blue Styly, aby byli zaměstnanci 

DOVOLENÁ JE SOUČÁSTÍ ŽIVOTA ČLOVĚKA, BEZ 
TOHO JE V NESTABILITĚ A NESPOKOJENOSTI. 

KDYŽ ČEŠI DOSTALI OD PREMIÉRA BABIŠE V DOBĚ 
NEJVĚTŠÍ KRIZE RADU, ŽE MAJÍ SEDĚT DOMA, JÁ BYL 

NA KRÉTĚ – A ON SEDĚL KOUSEK ODE MNE! 
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v bezpečí. Lidé na nás koukali na 
začátku jako na blázny, ale my jsme 
věděli, že v krizích je příležitost.
Lenka: Nejsložitější to bylo pro naše 
programátory, ti odvedli kus práce. 
Pro klienty je to ale vše naprosto 
jednoduché.

V krizích je sice příležitost, ale 
musíte se jí umět chopit, a to neumí 
každý…
Lenka: Máme spoustu excelentních 
produktů, které nejdou koupit u niko-
ho jiného.
Imed: Prodáváte krásný hotel, ten 
zkrachuje, a my musíme umět 
klientovi nabídnout jiný hotel, kde 
bude úplně stejně spokojený. Klient 
odjede a vrátí se s lahví vína jako 
poděkováním. To je pro mě největší 
orgasmus! Konfrontace jeho představ 
a reality je ta největší zkouška. Ale my 
máme Lenku, a ta nepodléhá laciným 
lákadlům klientovi v popisu produk-
tu lhát.
Lenka: Proč mám mít v popisu, že 
je hotel sto metrů od pláže, když vím, 
že je nejméně čtyři sta? Když bude 
dobrý a za dobré peníze, klienta si 
najde. Ale nebudeme nikoho záměr-
ně klamat. 
Imed: Důležitý je i servis na místě. My 
máme v průměru jednoho delegáta 
na patnáct klientů, který se o ně stará. 

Máme propracovaný systém kontroly, 
kdy delegát ví, zda klientovi něco ne-
chybí. Jsme online propojeni se zdra-
votní pojišťovnou, aby se případně 
zdravotní komplikace řešily v reálném 
čase, a to včetně úhrad. Blue Style 
není jen Imed, ale všichni, kdo se na 
něm svojí prací podílejí. Když o mně 
mluví Lenka, zapomíná na to, co do 
toho dala sama. Jsme největší rodinná 
firma, pro klienta děláme všechno 
tak, jako bychom to dělali pro sebe. 
Jsme jiní než ostatní, vytváříme ze snů 
realitu – a nikdy to nevzdáme.

V čem to kouzlo spokojeného 
klienta spočívá?
Lenka: Vždy si musíme umět odpo-
vědět kladně na otázku – dokážu si 
představit tady strávit dovolenou? 
Může to být jednoduchý, čistý hotel 
v Řecku, kde bude usměvavá paní 
majitelka ráno dělat snídani a všich-
ni budou spokojeni. Nebo naopak 
pětihvězda, kde si řeknu, že za ty 
peníze toho neposkytuje dost.
Imed: Jako jediná cestovka také 
nabízíme tzv. Duration Free dovo-
lenou – s námi můžete létat, na jak 
dlouho chcete – na pět, sedm, devět 
nebo čtrnáct dní. Pokud chcete třeba 
do krásného hotelu, ale devět dní je 
pro vás drahých, pojedete na sedm 
a budete spokojená. No a příští rok si 

třeba našetříte víc, protože těch sedm 
dní bylo na tak skvělém místě málo.

Jak se chystáte na budoucí měsíce, 
na další sezónu? Přijde možná doba 
utahování opasků a ekonomické 
recese…
Imed: Kupní síla se nejspíš bude 
snižovat. Porostou ceny, klienti budou 
více ustupovat z požadavků na svou 
ideální dovolenou a budou volit 
kompromisy. Nepojedou do vysněné 
destinace, ale do té, která jim bude 
dostupná.

Vy už s tím dopředu počítáte?
Imed: Posledních sedm měsíců jsme 
pracovali na systému bezúročných 
půjček. Klient nemusí nic dělat, vše 
za něj obstaráme. Bezúročná půjčka 
ho nezruinuje, naopak rozloží platbu 
v čase, odjede na svoji vysněnou 
dovolenou a bude spokojený. 
Lenka: Myslím, že lidé už se s restrik-
cemi trochu naučili žít a kdo chce 
cestovat, cestu si najde. Teď prodej 
letí o 130 % nahoru oproti minulému 
roku.
Imed: Covid zrušil jistotu, plánová-
ní. Poptávka není rozložena v celém 
roce, ale přijde najednou. Nebude 
jednoduché to zvládnout, ale my jsme 
na to velice dobře připraveni. ◾

Příběh Blue Style se začal psát v roce 
1997, kdy se v hlavách Lenky a Imeda 
zrodil nápad založit vlastní cestovní 
kancelář. Takovou, která bude mít 
skvělý produkt, nebude klamat 
zákazníka ani ho šidit, naopak mu 
bude plnit sny. Od tohoto nápadu 
uplyne brzy 24 let, Blue Style vyrostl 
a stal se největším hráčem na trhu. 
Nyní mění svoji vizuální identitu, ale 
zůstává stejný, stále plní sny.
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Býčí zápasy budí plamenné diskuse už po staletí. Jejich odpůrci přitom 
mají v poslední době nečekaného spojence – virus vyvolávající onemocnění 

covid-19. Přispěje pandemie ke konci krvavé zábavy? A je vůbec nutné, 
aby býci při zápasech umírali?

VOLÁNÍ DIVOČINY

Text a foto: Markéta a Michael Foktovi

KONEC 
KRVAVÝCH 

BÝČÍCH 
ZÁPASŮ?
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Starořímská aréna v jihofrancouzském městě 
Nîmes, která pamatuje už gladiátorské zápasy 
lidí s nejrůznějšími zvířaty, včetně lvů, hrochů 
či nosorožců na počátku letopočtu, už zase 
jednou praská ve švech. Desetitisícový dav se 
potí pod letním sluncem, halasně povzbuzu-

je muže s červenou muletou v ruce a pohoršeně bučí na 
býky, pokud si pro svou smrt při koridě nejdou s dostateč-
nou zuřivostí. Během slavnosti Feria de Pentecôte, kona-
né o svatodušních svátcích, se zkrátka zdá, že se kolem 
býčích zápasů točí veškeré městské dění.
Další ze šestice černých býků, kteří nakonec položí v aréně 
život dnes odpoledne, opouští pískem vysypaný ring 
nohama napřed, uvázaný na laně a tažený speciálně vy-
cvičeným koněm. Karmínově rudá čára krve, která za ním 
v písku zůstává, pomyslně podtrhuje osud podívané, která 
ve veřejnosti rozdmýchává oheň protichůdných emocí 
jako máloco jiného na světě. Zastánci býčích zápasů zvaní 

aficionados poukazují na umělecké provedení matadorova 
výkonu či na odvahu člověka i býka, kteří stojí v aréně proti 
sobě. Španělský parlament dokonce přijal zákon, který řadí 
býčí zápasy ke kulturnímu dědictví země na Pyrenejském 
poloostrově.
V posledních letech však obliba býčích zápasů znatelně 
klesá i v samotném Španělsku. V roce 2008 proběhly po 
celé zemi téměř čtyři tisíce zápasů s býky, zatímco o de-
set let později to nebyla ani polovina tohoto počtu. Při 
pohledu na černou třímetrákovou horu masa, která se drží 
na nohou z posledních sil a z tlamy i nosu jí prýští proudy 
krve, se ani není co divit. Celá čtvrthodinová produkce 
navíc má – alespoň dle mého pohledu – do zápasu ve stylu 
fair play poměrně daleko.
Na býka se totiž nejdříve vrhnou pikadoři na koních obr-
něných žíněnkami, kteří mu zabodávají do svalů na krku 
hrůzostrašná kopí se zubatými špicemi. Pak přiběhnou 
pěší banderilleros, kteří do býka bodají další oštěpy. Teprve 

PRAVIDLA ZÁPASŮ JSOU NASTAVENA SILNĚ V NEPROSPĚCH 
BÝKŮ, COŽ VŠAK NEZNAMENÁ, ŽE BY NEDOKÁZALI 
SKÓROVAT. OD ROKU 1700 SE JIM VE ŠPANĚLSKU 

POVEDLO PŘIPRAVIT O ŽIVOT VÍC NEŽ PĚTISTOVKU 
PROFESIONÁLNÍCH ZÁPASNÍKŮ.

V posledních letech obliba býčích zápasů znatelně klesá i v samotném Španělsku.
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Těsně před nástupem pandemie na býčí zápasy za celý rok zašlo jen necelých šest procent převážně starších Španělů.

poté nastoupí matador s muletou a mečem, aby býka 
konečně dorazil. Tou dobou už však má tur vážně poškoze-
né krční svaly, které potřebuje k sebeobraně, a je oslabený 
šokem, ztrátou krve a bolestí.

OSN A COVID V JEDNÉ LINII
Volovin kolem býků si povšiml dokonce i Výbor pro práva 
dětí OSN, který vydal doporučení pro španělskou vládu, 
aby zakázala mladým lidem do osmnácti let věku nejen 
návštěvy býčích zápasů, ale i studium na jakékoli z více než 
padesáti škol pro býčí zápasy, které v zemi fungují. A zdá 
se, že to mladým nijak zvlášť nevadí. Podle průzkumů 
veřejného mínění jsou čtyři pětiny Španělů do čtyřiadva-
ceti let pro zákaz býčích zápasů nebo je celé téma vůbec 
nezajímá. Těsně před nástupem pandemie covidu-19 navíc 
na býčí zápasy za celý rok zašlo jen necelých šest procent 
převážně starších Španělů a podobné trendy se projevu-
jí i v dalších zemích, kde se býčí zápasy pořádají – tedy 
v Portugalsku, jižní Francii nebo v Mexiku.

Doslova hurikán nespokojenosti vyvolal otevřený dopis 
chovatelů zápasnických býků a pořadatelů zápasů, ve kte-
rém žádali vládu v Madridu, aby jim poskytla kompenzace 
za ztráty ve výši sedmi set milionů eur kvůli zavření arén 
během dvou posledních „covidových“ sezon. Téměř ob-
ratem dorazila i petice s více než sto tisíci podpisy odmí-
tající to, aby byla podobná věc hrazena z peněz daňových 
poplatníků. Někteří z chovatelů už tedy začali prodávat své 
zápasnické býky na jatka. Tam jim za každý kus vyplatí pět 
set eur, zatímco správné vychování býka pro zápas může 
stát i desetkrát tolik.
Pravidla býčích zápasů jsou nastavena silně v neprospěch 
čtyřnohých účastníků klání, což však neznamená, že by 
býci také nedokázali skórovat pár bodů. Od roku 1700 se 
jim ve Španělsku povedlo připravit o život víc než pětistov-
ku profesionálních zápasníků. Nutno ovšem říct, že to bylo 
hlavně před vynálezem antibiotik, kdy mezi jejich velké 
spojence patřili mikrobi vyvolávající sněť v tkáních potr-
haných býčími rohy. Zatím poslední obětí potrkání se stal 
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matador Iván Fandiño, se kterým udělal krátký proces býk 
v aréně na jihu Francie před pěti lety. Dost otřesně dopadl 
před desetiletím také Juan José Padilla v aréně v Zaragoze, 
kde po zásahu rohem do hlavy přišel o levé oko, ohluchl na 
pravé ucho a utrpěl paralýzu tváře. O pět měsíců později 
však byl mezi býky zpátky – s titanovými destičkami v leb-
ce, slušivou záslepkou přes oko a skvěle padnoucí přezdív-
kou Pirát.

AŤ ŽIJE BÝK
Jiná aréna, tentokrát vesničtější verze v jihofrancouzském 
městečku Fontvieille, vibruje podobným vzrušením jako ta 
v Nîmes a kolem býka v jejím středu jako bílý balet pobíhá 
skupinka štíhlých mužů v bílých trikotech. Od nîmeské 

koridy se však zdejší zápas liší v jedné dost podstatné věci. 
Během klání s názvem course camarguaise do písku arény 
neukápne ani kapička krve. Tedy určitě ne té býčí, o lidské 
se to s úplnou jistotou říct nedá. Zdejší zápasníci, kterým 
se tu říká rasetteurs, totiž s pravou francouzskou nonša-
lancí odstranili z býčích zápasů tu nejkontroverznější část. 
Namísto zapichování kopí a mečů do nebohého býka se 
jen snaží zvláštním nástrojem zvaným crochet ukořistit stu-
hy a kokardy, kterými jsou ozdobeny býkova hlava i rohy, 
a proto se k trkacím zbraním býka musejí přiblížit proklatě 
blízko. Většinou to znamená rozběh, bleskový pokus o strh-
nutí ozdoby, a ještě rychlejší úprk a skok přes hrazení. 
Dunivý náraz býkovy hlavy do stěny arény dává tušit, co by 
se mohlo stát, kdyby se rasetteur jen o vteřinku opozdil. Za 

 NA BÝKA SE NEJDŘÍVE VRHNOU PIKADOŘI 
NA KONÍCH, KTEŘÍ MU ZABODÁVAJÍ 

DO KRKU HRŮZOSTRAŠNÁ KOPÍ. PAK 
PŘIBĚHNOU PĚŠÍ BANDERILLEROS, KTEŘÍ DO 

BÝKA BODAJÍ DALŠÍ OŠTĚPY.

Španělský parlament přijal zákon, který řadí býčí zápasy ke kulturnímu dědictví země.

PLANETA
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BÝČÍ ZÁPASNICKÉ ZAJÍMAVOSTI

◾ První písemný záznam o zápase člověka s býkem 
najdeme už v Eposu o Gilgamešovi, který je starý 
asi čtyři a půl tisíce let. Mezi velké zápasníky s býky 
patřila i španělská historická ikona, rytíř El Cid.

◾ Domněnka, že je matadorova muleta červená, aby 
býka dráždila, je pověrou. Býk je v červené oblasti 
spektra barvoslepý a látku sleduje podle pohybu. 
Červená barva má maskovat býkovu krev.

◾ Katalánsko či Mallorca v posledních letech 
býčí zápasy zakázaly, španělský ústavní soud 
však jejich rozhodnutí prozatím vždy zrušil.

◾ V některých případech jsou býci před zápasem 
omámeni drogami nebo jim lidé vtírají do 
očí petrolej, aby byli bezbrannější.

◾ Ve španělských školách býčích zápasů 
mohou studovat děti od čtrnácti let věku, 
což se nelíbí ochráncům dětských práv.

◾ Španělští zápasničtí býci plemene Toro bravo 
mohou vážit až 700 kilo. Býk jménem Murciélago 
prý přežil devadesát bodnutí mečem a je po něm 
pojmenován supersport značky Lamborghini.

◾ Dokonce i v býčích zápasech se proslavily ženy. 
Asi nejslavnější matadorkou je Cristina Sánchezová, 
která ve Španělsku působila v devadesátých letech 
a je považována za představitelku feministického hnutí.

◾ Před pandemií covidu-19 zaměstnávaly 
býčí zápasy ve Španělsku asi 200 000 lidí 
a tvořily výdělek 1,6 miliardy eur.

◾ Podle lékařské studie prováděné na více než 
dvanácti stovkách případů poranění člověka 
býkem je často zranění vážné až smrtelné 
při poranění cév nebo trknutí do zad.
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ukořistěné trofeje dostávají rasetteuři bodové ohodnocení 
a pak i finanční odměnu, a když si je býk dokáže ubránit 
čtvrt hodiny, zápas vyhrává on. Pak se zase může v klidu 
vrátit na nedozírné pláně národního parku Camargue, kde 
se nerušeně popásá až do dalšího zápasu.
Na místo konání jezdí rohatí zápasníci ve speciálně uprave-
ném náklaďáku zvaném „char“ a zpátky se vracejí stejným 
býčím taxíkem. Ano, je to tak – při camargském zápase 
jsou hlavními hvězdami právě býci a jejich jména jsou na 
plakátech vytištěna větším písmem než jména lidských zá-
pasníků. Dobrý býk může za svého majitele zápasit téměř 
deset let, a pak si užívá zaslouženého důchodu na pláních 
mezi camargskými bílými koňmi a růžovými plameňáky.

Nejen při nekrvavých variantách zápasů získávají smysl ně-
které z dalších argumentů, které používají zastánci koridy. 
Aby nebyli zápasničtí býci zvyklí na lidskou přítomnost, žijí 
volně v obrovských výbězích, kde se pasou na čerstvém 
povětří na čerstvé trávě. Oproti kotcovému chovu skotu na 
mléko či maso je to život jako v ráji. Ano, během odchytu 
a převozu k aréně může takový býk zažít trochu stresu, za 
luxusní životní podmínky to však určitě stojí. A kdo ví – pro 
některé z býků může být možnost prohnat pár lysých opic 
kolem arény docela zábavná. ◾

V šatně rasetteura

Historie 
Úterý 20.00–22.00

Sobota 22.00–24.00
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České pivo a hospoda jsou již po staletí národním fenoménem. 
Vzpomeňme například Postřižiny Bohumila Hrabala nebo 

Prodanou nevěstu Bedřicha Smetany. A dostane se třeba i proto 
naše pivní kultura až na seznam nehmotného dědictví UNESCO, 

jak si to myslí hned sedm z deseti Čechů mezi námi?
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Není to náhoda, když 
se říká, že jsme pivní 
velmoc. Tradice vý-
roby i samotného pití 
piva sahá hluboko do 
minulosti. Rozvoji pi-

vovarnictví na našem území napomá-
haly postupně jak vhodné klimatické 
podmínky, tak brzy položené vědecké 
základy pivovarského řemesla. Ruku 
v ruce s rozmachem oboru posilo-
val i jeho celospolečenský přesah. 
Historik Petr Čornej v té souvislosti 
připomíná, že „krčemné posezení 
u piva tak do značné míry suplovalo 
roli kazatelny, neexistujících masmédií 
a vědeckých sympózií“.

PIVNÍ NÁRODNÍ OBROZENÍ
S hospodským prostředím byly rov-
něž úzce spojeny počátky národního 
obrození. Hospoda byla jedním z mála 
veřejných míst, které nabízelo prostor 
pro komunikaci v češtině, a tím 
pádem k šíření rozvíjející se české 
kultury a národních citů. Brzy se stala 
střediskem pro scházení vlastenců 
a posléze doslova „klubovnou“ tako-
vých spolků. Vedle nich zde fungovaly 
neformální stolní společnosti, které se 
věnovaly především pěstování pospo-
litosti a legrace, jak dobové prameny 
uvádějí. Často byla jejich činnost 

spojena se zájmem o umění či sport. 
Některé z lidových projevů, které 
českou pivní kulturu oslavují, se staly 
dokonce prostředkem pro umělecké 
ztvárnění. Karel Jaromír Erben tak 
78 lidových pijáckých písní proměnil 
ve sbírku Prostonárodní české písně 
a říkadla.
V hudbě české pivo v 19. století pro-
slavil k především Bedřich Smetana. 
Jeho Prodaná nevěsta se odehrává 
v hospodě a před ní a pivo se v ní 
opěvuje jako „nebeský dar“. Vesnická 
společnost v ní má hlavní úlohu, což 
současně dokládá, že je to pravděpo-
dobně nejnárodnější domácí opera, 
která u nás kdy vznikla.

ALEŠ MALOVAL PRO PIVOVARY
Ukázky výtvarné práce spojené s pivní 
tematikou najdeme u akademických 
malířů, ale také v lidovém umění 
neškolených autorů či v naturalis-
tických amatérských hospodských 
malůvkách, které se často objevovaly 
přímo na zdech či pivních táccích. 
Příkladem vysokého umění mohou 
být kresby Mikoláše Alše, který vešel 
do národního povědomí svými cykly 
české historie. Ten pro své přátele, 
mezi nimiž byli i sládkové, vytvořil 
řadu obrazů. Vzpomeňme například 
cyklus Život na českém pivovaře. 

V roce 1899 byl pak umělec navíc 
vyzván, aby navrhl znak tehdy nově 
založeného Společenského pivovaru 
pražských sládků v Braníku.
Ke konci 19. století se však čím dál 
častěji objevují i hlasy, které velebení 
piva a hospody odsuzují. Že prý Češi 
nemají rozvinutou jinou kulturu nežli 
tu hospodskou a nemají se za co jiné-
ho postavit než za svoje pivo. To, co 
v počátcích posloužilo jako prostředek 
rozvíjení národní hrdosti, bylo pro ně-
které najednou jen terčem opovržení.

DIVOKÉ 20. STOLETÍ
Přesto zůstala česká pivní kultura ve 
společnosti hluboce zakořeněná, jak 
ukazuje mimo jiné příklad Jaroslava 
Haška. Ten se stal pověstný a známý 
nejen mnoha povídkami, ale i delšími 
prozaickými útvary, včetně Osudů 
dobrého vojáka Švejka. O tom, jak vel-
ký milovník zlatavého moku Hašek byl, 
svědčí mimo jiné i fakt, že byl ve svém 
osobním životě každý den schopný 
vypít třeba až třicet piv. Doma v Lip-
nici měl proto také džbán, v němž se 
mohlo najednou chladit dvacet piv. 
Hodně času trávil především s přáteli 
v hospodách, kam jej pak chodila 
vyzvedávat jeho ruská manželka. Ilust-
race k jeho nejznámějšímu románu se 
pak staly ikonickými. Autorem těchto 
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kreseb byl malíř Josef Lada. Tvorba to-
hoto ilustrátora a malíře byla bytostně 
spjata jak s českou vesnicí, tak s její 
hospodou. Připomeňme v té souvis-
losti třeba jeho slavnou Hospodskou 
rvačku.
První světová válka však pro české 
pivovarství znamenala především 
obtíže. Nedostatek surovin, odchod 
zkušených pracovníků do války, rekví-
rování zařízení i surovin pro válečné 
potřeby monarchie vedly k uzavření 
více než 120 pivovarů. Mnoho před-
válečných podniků, které ještě v roce 
1914 úspěšně vařily pivo, nezvládalo 
udržet v chodu své provozy a muselo 
postupně své místo na trhu přenechat 
jiným. Pro československé pivovarnic-
tví v meziválečném období tak byla 
charakteristická plynulá koncentrace 
výroby do větších pivovarů.
Česká pivní kultura však žila dál. 
Osobností, která ji ve druhé polovině 
20. století proslavila a pozvedla na 
životní styl, literární fenomén i aka-
demickou půdu, byl Bohumil Hrabal. 
Z jeho pábitelských děl jsou s pivem 
jednoznačně spojeny Postřižiny, 
jejichž děj se odehrával přímo v pi-
vovaru. Známé je také jejich filmové 
zpracování s Jiřím Hanzlíkem, Mag-
dou Vašáryovou a Jiřím Schmitzerem 
v hlavních rolích.

HOSPODA A DRUHÁ KULTURA
Právě Hrabal se v komunistickém Čes-
koslovensku dlouho pohyboval mimo 
oficiální kulturní scénu. V komunis-
tické společnosti byla totiž kultura 
rozdělena na dva proudy – oficiální, 
který režimu buď přímo vyhovoval, 
nebo alespoň nevadil, a neoficiální, 
často označovaný jako undergroun-
dový. Domovem této nezávislé kul-
turní scény se stávaly mnohdy právě 
hospody, třeba i pověstné „čtyřky“. 
Jako hlavního představitele můžeme 
jmenovat například Egona Bondyho 
a další spisovatele, hudebníky nebo 
výtvarníky z jeho okruhu, včetně 
Ivana Magora Jirouse. K návštěvníkům 
hospod patřil také dramatik a poli-
stopadový prezident Václav Havel, 
který během disentu chvíli v pivovaru 
i pracoval. Vlivem totalitní ideologie, 
která netolerovala soukromé vlastnic-
tví, však současně docházelo k uza-
vírání mnohých pivovarů a pohostin-
ství. Přesto se pivo jako společenský 
fenomén udrželo.

PIVO STÁLE ŽIJE
Naštěstí změny, k nimž po roce 1989 
došlo, byly v případě pivovarnictví ve 
znamení privatizačních změn a zavá-
dění technologických novinek a ino-
vací. V novém tisíciletí pak odstartoval 

postupný „boom“ minipivovarů, které 
jsou vedle tradičního ležáku zaměřeny 
rovněž na pivní speciály.
Celospolečenský význam české pivní 
kultury potvrdily nedávné pandemic-
ké události. Prakticky celý národ se 
hned po jejich vypuknutí do záchra-
ny českého pivovarnictví zapojil, 
například prostřednictvím iniciativ 
Zachraň pivo a Zachraň hospodu 
nebo alespoň aktivním nákupem piva 
přes otevřená výdejní okénka hospod 
a restaurací.
Také Martina Ferencová, výkonná 
ředitelka Českého svazu pivovarů 
a sladoven, potvrzuje, že domácí pivní 
kultura je živá. „Většina veřejnosti 
ji považuje za součást naší historie 
a tradice. Podle prosincového šetření 
agentury Nielsen Admosphere si to 
myslí 97 % respondentů. Pivní kultura 
zůstává ale přitom stále zajímavá 
a moderní. Její spojení se současným 
životním stylem je totiž velmi silné 
hned pro 82 % z nás,“ vysvětluje. 
Právě tento svaz si nechal výzkum vy-
pracovat. Sedm z deseti dotázaných, 
jak toto šetření tvrdí, si navíc myslí, 
že by česká pivní kultura mohla být 
díky své tradici, kvalitě a jedinečnosti 
zapsána na seznam nehmotného dě-
dictví UNESCO. Podaří se dosáhnout 
až takové mety? ◾

VÝZKUM ČESKÉHO SVAZU  
PIVOVARŮ A SLADOVEN
 Svaz navazuje na tradici sahající až do druhé poloviny 

19. století. Sdružuje ty nejvýznamnější pivovary, 
sladovny a další instituce a firmy, které se přímo 
či nepřímo podílejí na výrobě domácího piva. Tato 
profesní organizace, která je rovněž členem evropského 
pivovarnického sdružení The Brewers of Europe, 
iniciovala loni v prosinci výzkum k české pivní kultuře 
a českému ležáku. Podle jeho výsledků je pro českou 
pivní kulturu charakteristická zejména tradice výroby 
(76 %) a vysoká kvalita pivovarského řemesla (68 %). 
Dále respondenti poměrně často uváděli, že dělá Česko 
známým po světě (63 %).

 www.ceske-pivo.cz

Martina Ferencová, výkonná ředitelka 
Českého svazu pivovarů a sladoven
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ZEMĚ,  
KTEROU NIKDO 

NECHCE
JEDINÝ NEOBSAZENÝ KUS PŮDY  

NA SVĚTĚ LEŽÍ MEZI EGYPTEM A SÚDÁNEM.

Text: Mojmír Sedláček — Foto: Shutterstock

Boj o každý kousek území je charakteristický pro celé dějiny lidstva. 
Přesto se však v dnešním světě nachází poměrně velké území, které 

nikdo nechce. A jsou k tomu dost dobré důvody.

Dějiny civilizovaného světa, jak je 
známe, by se s trochou nadsázky daly 
redukovat na boj o moc. Po tisícile-
tí spolu různá společenství válčila 
o území, zdroje, převahu nad ostatní-
mi. Individuální evoluční pudy, nutící 
nás k materiálnímu zajištění sebe 
a svých blízkých, se převedly do ce-
lospolečenských schémat: My versus 
oni. A když zrovna nějaký státní útvar 

nebojoval se svým geografickým 
sousedem, jeho obyvatelé sváděli 
bitvy mezi sebou. Trochu pesimistický 
výjev, ale pokud si otevřete libovolnou 
učebnici dějepisu, těžko dospějete 
k jiným závěrům. 
Postupem času se různým společ-
nostem a státům podařilo obsadit 
v podstatě celou zemi. Každý zapadlý 
ostrůvek v hlubokém oceánu někomu 

patří. Snad jedinou výraznou výjimkou 
je Antarktida, která je od konce 50. let 
chráněna smluvním systémem, podle 
něhož se jedná o nezávislou nadná-
rodní oblast sloužící pouze vědeckým 
účelům. Přesto však můžeme najít 
i jedno další místo v hodně třaskavé 
oblasti, jež se mocenským zájmům 
vyhýbá.
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TŘASKAVÁ HRANICE
Území Bír Tavíl se nachází na hrani-
cích Egypta a Súdánu a má rozlohu 
zhruba dva tisíce čtverečních kilo-
metrů. Ani jedna z hraničících zemí si 
však toto pouštní území nenárokuje. 
Jednak proto, že v oblasti se nena-
chází v podstatě nic: žádné osídlení, 
infrastruktura ani nerostné bohatství. 
Pouze poušť. S tím by se však africké 
státy zřejmě i dokázaly smířit, větším 
problémem je však dlouholetý spor. 
Stejně jako za mnoha jinými africký-
mi konflikty i zde sehrál svou úlohu 
kolonialismus. Britská správa totiž na 
konci 19. století určila hranici mezi 
Egyptem a Súdánem na 22. rovno-
běžku. O několik let později došlo 
k drobným úpravám státních hranic, 
aby více respektovaly skladbu obyva-
telstva. V důsledku tohoto přerozděle-
ní získal Súdán tzv. Halaibský trojúhel-
ník, oblast s bohatými zásobami zlata. 
Egyptu namísto této lukrativní oblasti 
připadlo právě pouštní území Bír Tavíl, 

což se samozřejmě egyptským před-
stavitelům příliš nepozdávalo.
Koloniální zmatky vedly k tomu, že 
Halaibský trojúhelník chtěly oba státy, 
zatímco Bír Tavíl ani jeden. Území je 
tak částečně ve správě obou států 
(v praxi však především Egypta), 
oba by se ho ale nejraději vzdaly ve 
prospěch atraktivnějšího Halaibského 
trojúhelníku. Obyvatelné a poměrně 
rozsáhlé území se tak samozřejmě 
občas dostane do hledáčku znudě-
ných dobrodruhů či milionářů, kteří 
jej v celkem pravidelných interva-
lech obsazují a vyhlašují na něm svá 
svrchovaná království či jiné útvary. 
V zásadě však spor stále trvá a jedná 
se o jediné větší pevninské území, jež 
si žádný stát nenárokuje.

ČESKÁ STOPA NA JINÉM 
SPORNÉM ÚZEMÍ
Kromě Bír Tavílu se poměrně ne-
dávno rozproudila debata i kolem 
jiného sporného území, do něhož 

promlouval dokonce i český vliv. 
V roce 2015 totiž politik Vít Jedlička 
vyhlásil stát Liberland na několikaki-
lometrovém území na srbsko-chor-
vatské hranici. Tamější spory se datují 
od konce 40. let, nikdy se je však 
nepodařilo uspokojivě vyřešit – ani 
po rozpadu Jugoslávie v 90. letech, 
dokonce ani po vstupu Chorvatska do 
Evropské unie v roce 2013.
V zásadě se jedná o teritorium o roz-
loze několika kilometrů čtverečních, 
proto je motivace k dořešení situace 
poměrně malá. Neuzavřenost problé-
mu je živnou půdou i pro medializova-
né obskurnosti na způsob zmíněného 
záboru území různými uskupeními. 
Jedná se však o extrémní výjimky, 
neboť téměř všechny ostatní části 
světa své obyvatele už našly; tedy, 
alespoň prozatím. ◾

Dobrodružství
Neděle 20.00–22.00

Proč území Bír Tavíl nikdo nechce? Jednoduchá odpověď – nic tu není. 
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DALŠÍ ZVÍŘECÍ GÉNIOVÉ
—  Vorvani spolu komunikují zvukem, 

a přitom používají specifický volací 
znak pro sebe samotné i pro skupinu, 
ke které patří. Novým přátelům se tedy 
představují jménem i příjmením.

—  Jihoafrické šelmičky surikaty používají 
různé varovné signály pro odlišné typy 
nebezpečí, takže mají základ jazyka. 
Také dokážou po hlase poznat jiné 
členy své skupiny.

—  Makakové v Thajsku, šimpanzi v Africe 
a malpy pruhohřbeté v Jižní Americe 
používají kamenné nástroje k louskání 
plodů či otevírání lastur mlžů a učí se 
to jeden od druhého. Mají tedy vlastní 
kulturu a právě prožívají svou dobu 
kamennou.

—  Gorila nížinná jménem Koko ovládla 
přes tisíc znaků znakového jazyka, 
které řadila do souvislých celků. Měla 
IQ až 95 bodů, a chovala dokonce 
jako domácí mazlíčky kočky, kterým 
vymýšlela jména.

PLANETA
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JAK 
CHYTRÁ 

JSOU 
ZVÍŘATA?

Text: Michael Fokt — Foto: Shutterstock

Jsou bystřejší medúzy, nebo chobotnice? Dokážou nás sloni 
porazit v matematice? Zvládnou šelmy přetlačit svou dravou 

přirozenost, aby vytěžily extra body ze vzájemné spolupráce? 
Když příroda zapojí mozek, je plná nečekaných překvapení.

VOLÁNÍ DIVOČINY
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Podle studie Harvardovy 
univerzity může člověk 
vynikat hned osmi typy 
inteligence, které se pro-
jevují vším možným od 
bezproblémového řešení 

matematických úloh, přes schopnost 
složit písničku, orientovat se v prosto-
ru, rozumět emocím druhých, až po 
vnímání složitých vztahů v přírodě. Je 
tedy výborný zpěvák, který nerozezná 
žížalu od žirafy, ve skutečnosti nad-
průměrně inteligentní, nebo bezna-
dějně hloupý? Jak vlastně inteligenci 
měřit? A co si počít s lidmi, jejichž 
schopnosti tvoří pestrý mix různých 
druhů inteligence?

HLUPÁK, NEBO GÉNIUS?
Spousta otázek, ale žádné jasné 
odpovědi. A to se bavíme o jednom 
jediném živočišném druhu, a ještě 
ke všemu o svém vlastním. Pokus 
srovnávat mozkové schopnosti napříč 

světem živých tvorů proto zpravidla 
končí obrovským zmatkem a nepo-
chopením. Pokud bychom za projev 
inteligence brali prostě schopnost 
co nejlépe přežít ve svém prostředí, 
museli bychom obratem vyhlásit 
Nobelovu cenu v kategorii medúz. 
Žahavci složení převážně z vody, kteří 
nemají žádný mozek, který by stál za 
řeč, obývají naši planetu už poctivou 
půlmiliardu let. Najdeme je ve všech 
oceánech od tropů po polární oblasti 
a od hlubokomořských příkopů po 
vody těsně u hladiny, a navíc se 
kvůli tomu nemuseli nijak podstatně 
měnit.
Tohle kritérium ale zjevně nestačí. 
Vědci při odhadování zvířecí inteligen-
ce používají encefalizační koeficient 
(EQ), který udává poměr hmotnosti 
mozku daného tvora v porovnání 
s jiným živočichem o stejné váze. Lidé 
se mohou pochlubit EQ kolem 8, del-
fíni dosahují hodnoty asi 5,5 a vrány 

spolu s řadou primátů kolem 2,5. To, 
že mnozí tvorové nepředvádějí žádné 
einsteinovské výkony, však zpravidla 
znamená pouze to, že to ke svému 
životu nepotřebují – a evoluce strašně 
nerada plýtvá energií na experimenty, 
které zvířatům nepřinášejí žádnou 
výhodu. To ale neznamená, že se mezi 
několika miliony druhů živočichů ne-
najdou někteří, nad jejichž fištrónem 
nám zůstává rozum stát, nebo pře-
kvapiví chytráci, do kterých by člověk 
nějaké větší intelektuální schopnosti 
neřekl ani omylem.

CHYTRÉ JE SPOLUPRACOVAT
Táhnout aspoň trochu za jeden 
provaz se povětšinou docela vyplá-
cí. Elementární poznatek, se kterým 
mají obzvláště někteří z vrcholných 
představitelů našeho státu podle 
všeho značný intelektuální problém, 
je jasný překvapivému množství 
živočichů. Tlupy opic i lidoopů mají 

Vyšší primáti se dovedou rozeznat v zrcadle, uvědomují si sami sebe.



www.prima-zoom.cz 85

svou vlastní politiku v podobě koalic, 
které mezi sebou jejich členové 
uzavírají. Etologové už dlouho vědí, 
že nejúspěšnějšími vůdci takových 
skupin nejsou ani tak ti největší ranaři, 
ale spíš obratní diplomati, schopní 
naklonit si co nejvíce „poddaných“. 
A platí to i obráceně. Skupina rozezle-
ných samic dokáže zapudit dokonce 
i silného alfa-samce, pokud jim šlápne 
na kuří oko všem najednou.
Kouzlo spolupráce čas od času objeví 
i tvorové, kteří by podle všech očeká-
vání měli být samotářští a nesnášen-
liví. Gepardi jsou sice obratnými lovci 
a nejrychlejšími sprintery planety, 
jako takoví jsou však zároveň poměr-
ně lehce stavění. Často proto jejich 
lov končí tak, že jim pracně uštvanou 
kořist seberou lvi či hyeny. Nikoli však 
v keňském národním parku Masai 
Mara. Zdejším končinám vládne už 
šest let Tano Bora, tedy koalice ne 
méně než pěti gepardích samců.

Společně si mohou troufnout na vel-
kou kořist – a pak ji taky uhájit. Přitom 
jen dva z nich jsou s jistotou bratři ze 
stejného vrhu. Takže spolu uzavřely 
trvalý smír i zcela nepříbuzné šelmy, 
což je – obzvláště v takovém počtu – 
naprostý unikát. Někdy se dokonce 
během milostného vzplanutí podělí 
o jednu gepardí slečnu, což má pro 
klid v savaně užitečný následek. Nikdo 
z pánů ve skvrnitém kožichu neví, kdo 
je či není otcem vzniklých mláďat, 
takže radši nechávají všichni všechna 
na pokoji. Ve světě kočkovitých šelem 
je přitom běžné, že samci bez milosti 
likvidují potomky konkurenčních 
proutníků.

VÍM O SOBĚ, TEDY JSEM?
No, moc tě neznám, ale zuby ti vyčis-
tím. V lidském světě jde po pohledu 
do zrcadla o košilatý, možná trochu 
ovíněný vtip po těžkém ranním pro-
buzení. U ostatních živočichů však 

nabývá podobné dilema naprosto od-
lišné a zásadní důležitosti. Zrcadlový 
test ukazuje, jestli jsou různí tvorové 
schopni uvědomit si svou vlastní 
existenci, či dokonce osobnost, 
a výsledky jsou někdy hodně překva-
pivé. Princip je jednoduchý – vyberte 
si pokusného jedince, udělejte mu 
barvou znaménko na místě, kde ho 
sám nemůže vidět – třeba na čele – 
a postavte před něj zrcadlo. Větši-
na živočichů bude při pohledu do 
reflexní plochy považovat svůj odraz 
i s divným flekem na hlavě za konku-
renta, na kterého je více než záhodno 
zaútočit.
Existuje však pár světlých výjimek, 
kdy si živočichové snaží odstranit 
divnou skvrnu na vlastním těle, místo 
aby se zbytečně vzrušovali odrazem 
v zrcadle. Jinými slovy – poznají, že 
se dívají sami na sebe. Málokoho 
asi překvapí, že zrcadlovým testem 
jako nůž máslem prošli vyšší primáti. 

VOLÁNÍ DIVOČINY

Gepardi z Masai Mary loví v tlupě. Sloní mozek obsahuje třikrát víc neuronů než náš.

TLUPY OPIC I LIDOOPŮ MAJÍ SVOU VLASTNÍ 
POLITIKU V PODOBĚ KOALIC, KTERÉ MEZI SEBOU 

UZAVÍRAJÍ. NEJÚSPĚŠNĚJŠÍMI VŮDCI NEJSOU 
NEJVĚTŠÍ RANAŘI, ALE OBRATNÍ DIPLOMATI, 

SCHOPNÍ NAKLONIT SI CO NEJVÍCE „PODDANÝCH“. 
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Koneckonců třeba šimpanzi se od nás 
lidí liší sotva ve dvou procentech ge-
netické informace. Podobně zdatně si 
vedli také sloni. Jejich pětikilový mo-
zek obsahuje třikrát víc neuronů než 
náš a najdou se mezi nimi i zvláštní 
VEN neurony, které podle všeho hrají 
důležitou roli v inteligentním chování.
Sloni jsou kromě lidí jedinými tvory, 
o kterých se ví, že chápou význam 
smrti. Když narazí na pozůstatky 
mrtvého slona, zádumčivě je zkoumají 
a zesnulé členy své skupiny zahrnují 
hlínou či větvemi. Chovají se tak do-
konce i k mrtvým nebo spícím lidem, 
na které narazí. Navíc nás dokážou 
trumfnout i v matematice – alespoň 
co se jejich oblíbených jablek týče. 
Když chovatel házel do dvou kbelíků 
různý počet plodů, vybral si slon ve 
čtyřech pětinách pokusů ten plnější. 
Lidé přitom byli při stejném pokusu 
úspěšní jen ze dvou třetin.

Biologové, kteří studují chování zvířat, 
si na živočichy vymýšlejí lecjaké fígle. 
Čas od času jim však živí tvorové vrátí 
překvapení i s úroky. Ukázkově se to 
povedlo pyskounovi rozpůlenému, 
který v moři provozuje symbiotické 
čisticí stanice. Vybírá ostatním rybám 
parazity z kůže a na jeho služby se 
pod hladinou leckdy stojí fronty. Když 
mu vědci udělali skvrnu na čelo a pak 
mu ukázali zrcadlo, na svůj odraz ne-
útočil. Právě naopak – začal se otírat 
o kameny, jako by se chtěl namalova-
né skvrny zbavit. Že by si tedy sotva 
deset centimetrů dlouhá rybka uvědo-
movala vlastní osobnost?

PŘEKVAPIVÍ MOZKOVÍ ŠAMPIONI
Chobotnicový salát je výborná věc, 
a pokud ho někdo ochutná v létě pod 
středomořským sluncem, vydrží na 
něj vzpomínat až do další dovolené. 
Možná však při mlsání není na škodu 

vědět, že jsou chobotnice jedinými 
bezobratlými živočichy, které v někte-
rých zemích chrání zákony o prová-
dění pokusů na zvířatech. Šikovní 
hlavonožci za to vděčí své pozoru-
hodné inteligenci. Jejich mozek sice 
připomíná donut navlečený na jícnu, 
to jim však vůbec nebrání vymýšlet 
pěkně zlomyslné kousky. Chobotnice 
jménem Otto z akvária v německém 
Coburgu třeba házela kameny na 
sklo své nádrže, aby ho rozbila, nebo 
s oblibou způsobovala elektrické zkra-
ty, když stříkala vodu na lampu nad 
akváriem. Její příbuzná na univerzitě 
v novozélandském regionu Otago 
si zase zasedla na jednu ze zaměst-
nankyň. Nejen, že ji vždy poznala, ale 
nezapomněla na ni ani vystříknout 
proud vody, kdykoli byla poblíž.
V přírodě si chobotnice vyrábějí pře-
nosné úkryty z vyhozených kokoso-
vých skořápek nebo prázdných lastur 

Chobotnice Otto dokonce házela kameny na zeď akvária, aby ji rozbila. Hlavonožci překvapují svou inteligencí.

SLONI JSOU KROMĚ LIDÍ JEDINÝMI TVORY, 
KTEŘÍ CHÁPOU VÝZNAM SMRTI. KDYŽ NARAZÍ 

NA MRTVÉHO SLONA, ZÁDUMČIVĚ HO ZKOUMAJÍ 
A ZESNULÉ ČLENY SVÉ SKUPINY ZAHRNUJÍ 

HLÍNOU ČI VĚTVEMI.
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mlžů a v akváriích zase bravurně řeší 
úlohy v pokusných bludištích či oteví-
rají lahve se šroubovacím uzávěrem, 
aby se dostaly k pochoutkám uvnitř. 
Přímo mistrnou ukázku lstivosti před-
vedl záškodník s chapadly v případu 
zmizelých ryb. Ty se začaly beze stopy 
ztrácet z akvária v jedné laboratoři, až 
jejím zaměstnancům došla trpělivost 
a nastražili uvnitř zapnutou videoka-
meru. To, co uviděli, jim vyrazilo dech. 
Pod rouškou noci se otevřelo víko 
nádrže s chobotnicí, její obyvatelka 
vyklouzla ven a po souši dolezla až 
k rybímu akváriu. Zručně ho otevřela, 

vlezla dovnitř a dala si nášup po 
večeři. Pak za sebou pečlivě zavřela, 
vklouzla zpátky k sobě domů a ráno 
se tvářila jakoby nic.
Ptačí mozeček rozhodně nemají ani 
vrány novokaledonské. Jedna z nich si 
dokonce sama vyrobila z drátu kovový 
hák, aby mohla vytáhnout maso z la-
hve s úzkým hrdlem. Zdálo se, že už 
předem věděla, jaký typ nástroje se jí 
bude hodit, a brilantně si ho vyrobila 
z materiálu, se kterým se nikdy před-
tím nesetkala. Její kolegyně zase při 
jiném pokusu poskládaly delší tyčku 
na vyšťourání larvy z krabice s dírou 

ze čtyř kratších, které se do sebe daly 
zasunovat. Výrobu složených nástrojů 
přitom před nimi zvládli pouze vyšší 
primáti s člověkem v čele. A vrány na 
celý postup přišly samy bez předcho-
zího tréninku, zato se však zdá, že si 
problém předem pořádně „promys-
lely“. Zdálo se totiž, že si byly dobře 
vědomy toho, jaký typ nástroje jim 
bude na daný úkol vyhovovat. ◾

Příroda
Středa 20.00–22.00 
Čtvrtek 22.00-24.00
Sobota 20.00–22.00

VOLÁNÍ DIVOČINY

Vrány si dokážou vyrobit pracovní nástroje.

VRÁNY NA CELÝ POSTUP PŘIŠLY SAMY BEZ 
PŘEDCHOZÍHO TRÉNINKU, ZATO SE ZDÁ, ŽE SI 
VŠE POŘÁDNĚ „PROMYSLELY“. BYLY SI DOBŘE 
VĚDOMY TOHO, JAKÝ TYP NÁSTROJE JIM BUDE 

NA DANÝ ÚKOL VYHOVOVAT.
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23. ročník festivalu Týden mozku se bude 
konat v termínu od 14. do 20. 3. 2022, 
a vzhledem k epidemické situaci proběhne 
kompletně online. O trendech ve výzkumu 
mozku promluví odborníci, jako je napří-
klad Josef Vymazal, který představí nové 
možnosti léčby nádorů mozku, nebo Jiří 
Paleček, který přiblíží aktuální poznatky 
o bolesti. V rámci doprovodného programu 
spolupracujících organizací se chystá před-
náška o vlivu tance na funkce mozku nebo 
online workshop na trénování kognitivních 
funkcí mozku. Bude toho ale ještě mnohem 
více, kompletní program najdou čtenáři od 
1. března na webu www.tydenmozku.cz. 
Festival Týden mozku tradičně pořádá Aka-
demie věd ČR, mediálním partnerem akce 
je Prima ZOOM. ◾

V národním parku Glacier v Montaně čtyřle-
tá fenka border kolie Natie se svým pánem, 
strážcem parku, dbá o to, aby se návštěv-
níci příliš nepřibližovali k divoce žijícím 
zvířatům. Mohou se zde setkávat s bizony, 
medvědy, kamzíky běláky či ovcemi tlusto-
rohými. Všichni tito živočichové se domní-
vají, že Natie je vlk, jehož svými pohyby také 
připomíná, a jakožto nebezpečnému pre-
dátorovi jí jdou z cesty. V lese se Natie zase 
stará, aby vysoká zvěř nepřebíhala přes 
silnici, což může zavinit vážnou nehodu. 
A všude, kam přijde, stává se tato oficiální 
strážkyně parku předmětem nadšeného 
zájmu. V rezervaci Ol Pejeta v Keni pomáhá 
čtyřletý belgický ovčák Diego příslušníkům 
elitní jednotky strážců při ochraně noso-
rožců, které pytláci už téměř vyhubili kvůli 
rohům, využívaným na Dálném východě pro 
jejich údajné léčivé vlastnosti. Dnes žije ve 
volné přírodě už jen méně než 30 000 no-
sorožců dvourohých a tuponosých. Zatímco 
ostrý Diego je vycvičen v pronásledování 
pytláků, a když se náhodou žádný dlouho 
nevyskytne, musí si na něj zahrát jeden ze 
členů jednotky, bloodhoundi jsou vynikající 
stopaři. Už i patnáctiměsíční Otis skvěle 
prokazuje svůj stopařský um. V rezervaci 
jsou 24 hodin denně střeženy i dvě samice 
poddruhu nosorožců tuponosých sever-
ních, které jsou poslední na světě. Až tato 
matka s dcerou zahynou, bude poddruh 
prohlášen za vymřelý. Zatímco Diego trénu-
je chytání pytláků, malý Otis je na nejlepší 
cestě stát se vynikajícím stopařem, který 
dokáže zachytit stopu až do vzdálenosti 
200 km. To čtyřletý kříženec Jack Russella, 

fenka Nati, žije v rezervaci Naankuse v Na-
mibii a je „superchůva“. Zakladatelka spe-
ciální stanice pro osiřelá a zraněná zvířata 
ji s úspěchem využívá jako opatrovnici pro 
své svěřence. Nati se přátelí s nejrůznějšími 
tvory, pečuje o ně, hraje si s nimi a dělá jim 
společnost. V roce 2016 se v její péči ocitla 
Nana, malá samička hyeny čabrakové, se 
kterou se Nati velice spřátelila. A přestože 

Nana už dnes žije ve vlastní ohradě a Nati 
mnohokrát přerostla, na zavolání velitelky 
si ráda přiběhne pohrát se svou malou 
přítelkyní. Vznikl mezi nimi mimořádně 
pevný vztah. ◾

PLANETA

PSI V ROLI OCHRÁNCŮ
Pečovat a chránit patří mezi základní psí pudy. Psi tak chrání v rezervaci třeba ohrožené nosorožce.

JAK MOZEK OVLIVŇUJE TANEC?
Festival Týden mozku představí novinky ve výzkumu mozku.

Jedinečná psí povolání
Úterý ve 21.30
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METALICKÁ
BOUŘE 
NA ZDECH
Dechberoucí vzhled interiéru vykouzlíte 
pomocí efektní barvy na zeď se stříbrně 
kovovými odlesky StyleColor Metallic Storm. 
Stěny se s její pomocí stanou hvězdami 
prostoru. Díky třpytivě lesklým efektům na 
sebe strhnou pozornost a nikoho nenechají na 
pochybách o tom, že zde vládne sebevědomá 
osobnost s vytříbeným vkusem. Dá se nanášet 
na omítku, tapetu i sádrokarton. 

Cena 1459 Kč/2,5 l
www.hornbach.cz

JAK ZVÝŠIT PORODNOST, KDYŽ SE LIDEM PROSTĚ NECHCE? 
Početí je většinou v zájmu státu a jeho podpora může vypadat různě.

Jižní Korea se kolem roku 2013 potýkala 
s jedním z nejmenších přirozených přírůstků 
v civilizovaném světě. Vinu nesly jednak 
vládní programy pro menší rodiny, jež byly 
prosazovány hlavně v 70. a 80. letech, 
jednak i dluhové pasti, kvůli nimž se situace 

na realitním trhu pro spoustu lidí stala velmi 
palčivou. Mnoho rodičů nebylo schopno 
svým dětem zaplatit vzdělání a nutnou péči, 
což pochopitelně vedlo k menší motivaci 
k plození dalších potomků. V roce 2010 
byl zaveden program, podle něhož se ve 

státních úřadech zhasla světla v půl osmé 
večer každou třetí středu v měsíci. Cílem 
bylo vyhnat pracovité úředníky domů, aby 
se věnovali rodině – včetně rozšiřování 
počtu jejích členů. Ještě bizarnější nápad 
se v tomtéž roce zrodil v Japonsku, kde 
studenti z Univerzity Cukuba představili 
robotické dítě jménem Yotaro. Navzdory 
podivnému vzhledu mělo falešné mimin-
ko vzbuzovat v potenciálních rodičích 
pečovatelské emoce – a podnítit tak zájem 
mladých lidí o pořízení si vlastního dítěte. 
Robotické dítě dokázalo simulovat smích 
při lechtání, spokojenost při uklidňování, 
či dokonce kapání z nosu. V Rumunsku 
v 60. letech řešili podobný problém o po-
znání drastičtěji – se snižující se porodností 
chtěla komunistická garnitura bojovat nejen 
prostřednictvím finanční podpory rodin, ale 
i tresty pro bezdětné lidi starší 25 let. Museli 
odvádět speciální daň, která mohla narůst 
až do výše 20 procent jejich příjmů. Dále se 
zavedly policejní kontroly v nemocnicích, 
aby bylo zajištěno, že nedochází k potratům 
(pochopitelně nelegálním). Ženy v plodném 
věku byly pravidelně kontrolovány, bezdět-
né páry se zase musely podrobit výslechům 
specializovaných úředníků a vysvětlovat, 
proč ještě nemají ratolesti. Tato situace po-
kračovala až do pádu režimu v roce 1989. ◾
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sVědecká studie publikovaná v Science 
of the Total Environment udává, že britská 
Temže v sobě obsahuje tolik kokainu, že 
kriticky ohrožení úhoři trpí hyperaktivitou. 
Zároveň má droga negativní vliv na kvalitu 
jejich kosterního svalstva. Podle vědců 
může mít i malé množství kokainu ve 
vodě vliv na přežití druhu v dané lokalitě, 
a dokonce může mít dopad na rozmno-
žování druhu tisíce kilometrů daleko. 
„Zdrogované ryby“ totiž mají problém 
s migrační cestou do volného oceánu, 
kam odplouvají za reprodukcí. Londýnská 
metropole má podle srovnání ve svých 
odpadních vodách největší množství 
kokainu ze všech evropských hlavních 
měst, přičemž se množství v Temži zvedá 
po přívalových deštích, kdy filtry a čističky 
nestíhají drogy obsažené v moči uživate-
lů zachytit. Závislost si dokážou vytvořit 
i pstruzi. Pokus, který učinili čeští vědci 
a jehož výsledky publikovali v odborném 
magazínu Journal of Experimental Biology, 

ukázal, že jsou-li dáni do kádě s vodou, 
v níž je dávka metamfetaminu, a následně 
přemístěni do čisté vody, preferují vodu 
kontaminovanou. Ryby následně pod 
vlivem návykové látky snížily pohybovou 
aktivitu i zájem o potravu. Pstruh je dravec, 
takže pro úspěšný lov musí být rychlý 

a obratný, což „zdrogovaný“ jedinec není. 
Zároveň se mu snižují i únikové reakce, a to 
jej přímo ohrožuje na životě. „Vyvolávání 
drogové závislosti u divokých ryb by mohlo 
představovat další příklad neočekávaného 
tlaku na druhy žijící v městském prostředí,“ 
řekl vedoucí studie Pavel Horký.◾

RYBY ZAČÍNAJÍ BÝT ZÁVISLÉ NA PERVITINU A KOKAINU 
Pokud se podíl drog ve vodě nezmění, může to mít dalekosáhlé důsledky.

SLOVENSKÝ DRAK JEDE NA STARÉM KŘÁPU AFRIKOU
Projeďte s Markem Slobodníkem na motorce značky Jawa, známé jako Pionýr, černým kontinentem.

Cesta Marka Slobodníka a jeho party napříč 
africkým kontinentem na legendárních 
a hodně starých motorkách Jawa Pionýr. 
Režisér a aktér výpravy Marek Slobodník 
svou inspiraci slavnou sérií Dana Přibáně 
s Trabanty nijak nezastírá. Ostatně, sám se 
jedné z těchto expedic osobně účastnil. 
Trabant byl tentokrát nahrazen starými 
motorkami značky Jawa, u nás známými jako 

Pionýr, a kontinentem na cestování byla zvo-
lena Afrika. Cestovatelský dokument Afrikou 
na Pionýru ukáže dobrodružství, které nezná 
hranice a které žene možnosti vlastního těla 
i svobodu ducha až do nejvyšších otáček. 
A zároveň přinese úchvatné záběry a pohled 
na přírodu a život Afriky, jaký nemá obdoby. 
Pět jezdců strávilo v sedle Jawy Pionýr pět 
měsíců, ze střední Evropy ke Kapskému 

Městu ujelo přes 15 000 kilometrů. Na tom 
nejméně pohodlném dopravním prostředku 
projeli pouští, pralesem i savanou, prot-
nuli rovník a profrčeli kolem Kilimandžára 
a dorazili až na nejjižnější místo afrického 
kontinentu, na Střelkový mys, kde se setkává 
Indický oceán s Atlantickým. Během cesty 
spotřebovali 2500 litrů benzínu, natočili 
360 hodin záběrů, provedli snad milion 
drobných oprav a prožili si dvě malárie. 
„Afrika nám dala úplně jiný pohled na život. 
Zažili jsme na cestě takovou volnost, jakou 
si v dnešním uspěchaném světě dokáže 
představit jen málokdo. Uvědomili jsme si, 
že právě svoboda je to největší bohatství, 
které máme,“ říká cestovatel a dobrodruh 
Marek Slobodník. Z mnoha hodin natočené-
ho materiálu sestavil tým dobrodruhů průřez 
toho nejzajímavějšího. Vedle opojného poci-
tu svobody zažili jezdci i řadu dramatických 
a nebezpečných situací. Kromě nádherných 
panenských pláží Mosambiku se museli 
vyrovnat s nekonečnou pouští Súdánu, 
v etiopském vězení se potkali s utečenci 
mířícími do Evropy, odvážili se do největšího 
městského slumu Kibera v Keni a dva z nich 
pak podstoupili vlastní boj s nebezpečnou 
a mnohdy smrtící malárií. ◾

Afrikou na Pionýru 
21. 3. ve 20.00, repríza ve čtvrtek 24. 3. v 15.40
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Máme přirozenou tendenci důvěřovat 
lékařům. Jenže co se stane, když dojde ke 
zbytečnému pochybení, jež nám zdravotní 
komplikace naopak způsobí, či nás dokonce 
rovnou o život připraví? Jednaosmdesátiletá 
Bimla Nayyarová si v roce 2012 vykloubila 

čelist a její rodina ji zavezla do nemoc-
nice v americkém Michiganu. Prodělala 
vyšetření počítačovou tomografií (CT) 
a čekala na rutinní operaci. Její snímky se 
však pomíchaly se skeny jiného pacienta, 
u něhož bylo nalezeno krvácení do mozku. 

Důchodkyně byla okamžitě převezena na 
operační sál. Chirurgové žádné krvácení ne-
nalezli, z náročné operace se však žena už 
nevzpamatovala. Její rodina poté nemocnici 
žalovala a dostala odškodnění v závratné 
výši 20 milionů dolarů. 
Chirurg Rolando Sanchez se zapsal do 
historie lékařských selhání hned dvakrát. 
V roce 1995 omylem amputoval pacientovi 
s cukrovkou zdravou nohu. Z tohoto selhání 
obviňoval většinu přítomného lékařského 
personálu, sám však zodpovědnost uznat 
nehodlal. V důsledku tohoto incidentu 
začaly zdravotní sestry ve floridské Tampě, 
kde se tragédie odehrála, psát slovo „ne“ 
na nohu, která není určena k amputaci. 
Podivně banální řešení, avšak zřejmě vcelku 
funkční. O dekádu později na sebe Sanchez 
znovu upozornil – to když bez schválení 
amputoval palec na noze sedmašede-
sátileté Mildred Schulerové. Domluva 
přitom zněla tak, že ženě pouze odřízne 
kousek mrtvé tkáně. Sanchez však zaim-
provizoval a odstranil celý, údajně odum-
řelý prst. Během let se tedy Sanchez stal 
účastníkem mnoha kontroverzí i soudních 
pří, dodnes je však v medicínském prostře-
dí aktivní. ◾
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AKTIVITA MOZKU ROVNOU PO SMRTI NEZMIZÍ
Tahle představa nás stejnou měrou láká i děsí. Kdy skutečně nastává smrt?

Téma zážitků blízké smrti je stále poměrně 
kontroverzní. Zastánci tvrdého vědeckého 
přístupu považují různé vize a představy 
umírajících lidí pouze za zvýšenou aktivitu 
některých částí mozku, plynoucí z jejich 
nerovnoměrného okysličování a prokrvová-
ní. Příznivci esotericky laděných myšlenek 
naopak tvrdí, že se jedná o důkaz duality 
těla a duše, jelikož nesmrtelná a věčná duše 
opouští fyzickou schránku a putuje kamsi 
dál. Americký výzkum sledoval umírající 
pacienty, kteří byli prohlášeni za klinicky 
mrtvé – tedy jejich srdce se zastavilo. 
V řadě případů, kdy se takového pacien-
ta nakonec překvapivě podařilo oživit, si 
dotyčný pamatoval určité kroky zdravotnic-
kého personálu, který ho přiváděl k životu. 
I po prohlášení pacienta za mrtvého bylo 
jeho vědomí stále aktivní a vnímající. Tento 
jev vysvětloval britský docent medicíny 
Sam Parnia, který se procesy kolem umírání 
dlouhodobě zabývá. Podle něj smrt nezna-
mená, že všechny buňky okamžitě zemřou; 
naopak, většina z nich se snaží svému 
konci zabránit a s různou mírou úspěšnosti 
se jim to i daří. Obyčejný proces stárnutí 
organismu je totiž spojen s postupným 

odumíráním buněk, a tak je smrt vlastně 
„jen“ pokračováním tohoto procesu ve vý-
razně zrychlené podobě. Část mozku tudíž 
(na nízké úrovni vědomí) zůstává funkční. 
Tím se dostáváme k děsivé představě, že 
si uvědomujeme vlastní skon, stejně jako 
neschopnost pohybu či možnosti jakkoli 
tento stav zvrátit. Smrt bývá obvykle kon-
statována při zástavě srdeční aktivity. Tím 

pádem přestane docházet k okysličování 
mozku a mozkové buňky začínají umírat – 
což platí i pro zbytek těla. Parnia a jeho tým 
však v posledních letech zjišťují, že mozek 
umírá pomaleji nežli srdce – takže zastavení 
srdeční činnosti přichází zřetelně dříve než 
konec té mozkové; zpravidla v řádu desítek 
sekund až několika málo minut. ◾

SKALPEL, PROSÍM!
I lékaři dělají chyby. Omylem uříznutá noha není zdaleka to nejhorší.
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Zajímá vás víc?  
Podívejte se na www.prima-zoom.cz
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CO BY VÁM NEMĚLO UNIKNOUT? 
Přinášíme vám tipy na to nejlepší z Prima ZOOM na následující týdny.

6. 4. 21.00 

OSLAVA PROUDŮ: 
GEOLOGICKÝ UNIKÁT 
(KAŇON: KRAJINA STARÁ 
500 MILIONŮ LET)
Osud planety Země je spojen 
s vodou. Náš filmový děj začíná 
v prvohorách. Zemské kry, na 
kterých stojíme, byly tou dobou 
v oblasti dnešního jižního pólu. 
Milimetrovým tempem plují 
tektonické desky po žhavém 
magmatu. Neustálým pohybem 
už víc než 500 milionů let 

5. 3. 21.00 

MALÍ GRIZZLYOVÉ A JÁ
Gordon Buchanan se nastěhuje 
k průkopnické rodině Pažetnovů 
žijící v zasněženém Rusku, která 
chce během následujících de-
víti měsíců vrátit šest osiřelých 
medvíďat zpátky do volné pří-
rody. V Rusku se vyskytuje více 
než 100 tisíc medvědů grizzly. 
Lidé pronikají čím dál hlouběji 
do divočiny a napětí roste. 
Každoročně osiří stovky malých 
medvědů, protože jejich matka 
je vyhnána z brlohu. Šestice za-
chráněných medvíďat, se kterou 
se Gordon setkává, je teprve pět 

dosud nevídaného letounu 
s ničím kromě hlubokého oce-
ánu pod sebou. Díky tomuto 
vzrušujícímu celovečernímu 
snímku nahlédneme do zákulisí 
bombastických zpravodajských 
titulků o prvním letounu na 
sluneční pohon, který úspěš-
ně obletěl celý svět. 

6. 3. 22.00 

NA KŘÍDLECH SLUNCE
Když bez jediné kapky paliva 
vyletíte do výšky osmi a půl 
kilometrů, vše, co se stane, je 
naprosto nepředvídatelné. Ne-
můžete se slepě spolehnout na 
to, že počasí vydrží ani že mo-
derní technika pohlídá všechno 
za vás. Ještě nejistější je osud 
člověka, který stráví osm dní 
o samotě v křehkém prototypu 

týdnů stará. Každé z nich váží 
méně než jedno balení cukru. 
Ve smečce mláďat jsou tři 
páry sourozenců. Slávu a Pašu 
někdo vyhodil do popelnice 
u Moskvy, jejich matku zřejmě 
zabili pytláci. Tolja a Tjoma se 
našli v krabici před ordinací 
veterináře v Petrohradě. Žeňu 
a Zoru přivezli dřevorubci, kteří 
vyplašili jejich matku. Gordon 
úzce spolupracuje se světově 
proslulou expertkou Kaťou 
Pažetnovou, aby medvíďatům 
pomohl. Ale bez matky se med-
vědím sirotkům vede těžko.

do sebe naráží, překrývají 
se a lámou. Díky tomu skály 
a kameny, které nás obklopují, 
mají své sourozence např. 
v Jižní Americe. Viditelná lidská 
stopa vede zpět v čase až do 
neolitu a skrytě pokračuje dál. 
Rostliny, houby, živočichové 
dotvářejí celek toho, co člověk 
nazval přírodou. Na krásném 
malém kaňonu řeky uvidíme 
řez do minulosti vzdálené 
500 milionů let. 

spojit síly s předními světo-
vými behaviorálními zoology. 
Společně zkoumají a popisu-
jí, jak se chovají lvi i hyeny, 
když mají vyřešit zajímavé, 
vzrušující a zábavné hádanky. 
Každý úkol je přitom vymyšlen 
přímo na tělo pro konkrétní 
druh zvířete. 

9. 3. 21.00 

ZABIJÁCKÉ IQ: 
LEV VERSUS HYENA
Tohle není souboj věčných 
a nesmiřitelných nepřátel, 
ale skutečná válka mozků. 
Ve dvoudílném přírodověd-
ném filmu Zabijácké IQ se 
světoznámý „zaříkávač lvů“ 
Kevin Richardson rozhodl 
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21. 3. 20.00 

AFRIKOU NA PIONÝRU
Cesta napříč africkým kon-
tinentem na legendárních 
a hodně starých motorkách 
Jawa Pionýr. Celovečerní road 
movie Afrikou na Pionýru při-
náší ještě bláznivější a odváž-
nější výpravu, než jaké známe 
díky žlutým Trabantům Dana 
Přibáně. Právě jedné z kultov-
ních expedic žlutých Trabantů 

MUSÍTE VIDĚT

14. 3. 20.00 

MONGOLSKO A SIBIŘ

19. 3. 22.00 

Urvat se na půl roku z práce, 
projet celým Mongolskem 
a pak uváznout na Sibiři… Že to 
není vaše představa svatební 
cesty? Tak si ji nepředstavoval 
ani novomanželský pár ze 
Slovenska. Za teplot, které 
kolísaly mezi plus a minus třiceti 
stupni Celsia, odvážní manželé 
naháněli mongolské jaky, 
odháněli orlosupy, potili se ve 
vyprahlé poušti Gobi a otužovali 
se v chladném jezeře Bajkal. 
A nakonec museli překonat 
obávanou „BAM road“, jednu 

z nejnebezpečnějších cest světa, 
kde se musíte spolehnout jen 
sami na sebe, a někdy nestačí 
ani to. Dobrodružný cestopisný 
film Mongolsko a Sibiř je plný 
nečekaných zážitků, pestrých 
barev, pozoruhodných chutí 
a vůní dalekých a exotických 
zemí. Společně se Zuzanou 
a Martinem procestujete kus 
světa, setkáte se s úžasnými 
místními a někdy i cizími 
lidmi, odhalíte půvabná skrytá 
zákoutí a dozvíte se několik 
překvapivých nebo vyloženě 
neuvěřitelných informací.

se vedoucí výpravy motorek 
do Afriky, dobrodruh a režisér 
Marek Slobodník, sám na své 
Jawě 250 účastnil. Podobně, 
jako výrazné postavy filmo-
vých komiksových vesmírů 
dostávají vlastní filmy, tak 
i jeho samostatné dobrodruž-
ství Afrikou na Pionýru mohou 
brát diváci jako takzvaný 
„spin-off“. 

23. 3. 21.00 

DĚTI SLUNCE
Včely a motýli hrají důležitou 
roli v opylování rostlin i plodin. 
Závisí na nich mnoho lidských 
i zvířecích životů. Včelí bzukot 
a pestré barvy motýlích křídel 
jsou symbolem poklidného živo-
ta v půvabné venkovské příro-
dě – na místě, které potěší zraky 
a pohladí duši. Jenže kvůli ruchu 
a shonu moderního života často 
přehlížíme mikroskopické říše 
v srdci našeho světa. Dokonce 
zapomínáme, že mezi jejich a na-
ším životem existuje symbióza. 
Vydejte se do neznámého světa 
a odhalte tajemství Dětí Slunce. 

POSLEDNÍ PERSKÝ ŠÁH
V říjnu roku 2019 by se šáh 
Mohammad Rezá Pahlaví dožil 
100 let. Jeho strhující životní pří-
běh začíná dobrými myšlenkami 
a ideály a končí krvavým chao-
sem. Přesto by se dalo říci, že 
na jedné straně pomohl přivést 
Írán k modernitě. Jeho bohatství 

bylo legendární a jeho sňatky 
dlouhá léta plnily titulky bulvár-
ních novin. Jeho jméno je však 
také spojováno s porušováním 
lidských práv, krutým útlakem 
a nesnášenlivostí. Kdyby se šáh 
Rezá Pahlaví nedostal k moci, 
radikální islám by zřejmě neměl 
tak významný politický vliv. 

26. 3. 21.00 

ŠUMAVA: DOMOV RYSŮ
Nenechte si ujít výjimečný po-
hled na život za všech okolností 
elegantního, ale skrznaskrz 
divokého rysa. Šelmy, které jsou 
doma na Šumavě a v Bavor-
ském lese, se volně potulují 
divokou přírodou, neohrože-
ně loví, a někdy si dokonce 
bezstarostně hrají. Přírodověd-
ný film Šumava: Domov rysů 
odhaluje tato překrásná zvířata 
zblízka a v jejich přirozeném 
prostředí.
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Od 4. 4. každý týden ve 20.00  

PRIMA ČESKO,  
VE 20.30 PRIMA SVĚT
Nový seriál Prima ČESKO se 
bude zaměřovat na naši domo-
vinu. Vydejte se do českých, 
moravských a slezských luhů 
a hájů a poznejte krásy a za-
jímavosti naší krajiny. Zbrusu 
nový reportážní seriál můžete 
sledovat každý týden na CNN 
Prima NEWS a Prima ZOOM. 

30. 3. 20.00 

HMYZ POD LUPOU
Svět brouků – hmyzu 
a pavoukovců – může být stejně 
velkolepý jako svět velkých 
savců. Jen s tím rozdílem, že 
když dojde na vzhled a chování 
některých jeho zástupců, 
bývá ještě zajímavější, 
pozoruhodnější a bizarnější. 
Pod pozorným zvětšovacím 
sklem výkonné lupy odhalíme 
zvláštní, napínavý a neznámý 
vesmír, který se vymyká vší 

Od 2. 4. 20.00 

ZELENÁ PLANETA
Lesy pokrývají třicet procent po-
vrchu Země, a přesto se v nich 
většina z nás nevyzná ani z po-
loviny dobře tak, jak si myslíme. 
Díky novému přírodovědnému 
seriálu máme nyní jedinečnou 
možnost odhalit, co dosud viděl 
jenom málokdo. Sledujte dob-
rodružné a fascinující příběhy 
lesních obyvatel od půvabných 
srnců, přes mazané lišky, až 
po úctyhodné divočáky. Díky 
nejmodernějším technologiím 
odhalíme také jejich nejbizarněj-
ší a nejúžasnější lesní sousedy.

29. 3. 20.00 

PUTIN VERSUS NAVALNYJ
V srpnu roku 2020 během letu 
do Moskvy začal charismatický 
lídr ruské opozice Alexej 
Navalnyj křičet bolestí. Letadlo, 
na jehož palubě cestoval, 
bylo okamžitě odkloněno do 
nejbližšího města. Navalnyj 
byl v bezvědomí převezen 
do nemocnice. Tato událost 
otřásla celým světem. Tento 
strhující celovečerní film přináší 
rozhovory takřka výhradně 

s očitými svědky, kteří během 
osudových okamžiků stáli 
Navalnému po boku. A kousek 
po kousku skládá dohromady 
neuvěřitelný příběh, ve 
kterém Jamese Bonda střídá 
jeho parodie Johnny English. 
Vrcholní světoví politici 
naléhají na ruského prezidenta 
Vladimira Putina, aby povolil 
letecký převoz Navalného do 
specializované nemocnice 
v Berlíně. 

Prima SVĚT přináší světové 
unikáty, neuvěřitelné záběry, 
rarity a informace, a také zprávy 
o úspěšných Češích v nejrůz-
nějších koutech planety. Uvádí 
ho ostřílení moderátoři Anna 
Kadavá a Josef Kluge. Prima 
SVĚT patří mezi nejstarší pořady 
televize Prima, je s vámi už od 
roku 1995. A teď nově i na Pri-
ma ZOOM.

představivosti, a dokonce 
i těm nejdivočejším fantaziím. 
Tak třeba taková kudlanka 
nábožná: impozantní hmyz 
vybavený chápavými předními 
končetinami a složitým zrakem. 
Vychutnejte si detailní záběry 
na to, jak bleskurychlým 
smrtícím úderem polapí svou 
nebohou kořist a jak ji sežere. 
Hlavním hrdinou nejednoho 
hororu bývá také ikonický 
pavouk. 
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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 10. 5. 2022.
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Vyluštěte křížovku a tři
z vás mohou vyhrát vstupenku
v ceně 499 Kč do Dinosaurie.
Dinosauria Museum Prague,

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

predátory. 
Více na www.dinosauria.cz
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značce Solootions, pod jejíž křídla patří. Ta je součástí skupiny Prima a rozvíjí oblast tištěných titulů. K nim patří i další oblíbené časopisy, jako jsou Prima 
FRESH, Prima vychytávky či Primáček. Součástí skupiny je i prestižní titul Playboy. Agentura Solootions zastřešuje i další úspěšné aktivity. Jde například 
o zajímavé akce, které navazují na značky skupiny Prima. Díky Solootions tak můžete navštívit například největší letní rodinný festival Prima FEST, 
unikátní veletrh takzvané čisté mobility e-Salon či již tradiční akce, jako jsou You Fest, LOVE DAY či MAX kino. Kromě toho Solootions nabízí klientům 
i komplexní komunikační řešení počínaje strategií přes nákup médií až po tvorbu kreativy – a to vždy s důrazem na netradiční řešení a postupy, které 
zaručují klientům jedinečný servis.
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MÁTE PŘEČTENO?
Zajímá nás životní prostředí, které je častým 

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

zájemcům nebo jej vhoďte do tříděného 
odpadu mezi papír. 

Děkujeme!

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

Sledujte nás na  
www.prima-zoom.cz

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

nebo na Instagramu  
instagram.com/ Prima ZOOM

Elektronickou verzi časopisu lze zakoupit  
i na webu alza.cz

Přetisk a jakékoli šíření povoleno pouze  
se souhlasem vydavatele.
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SVATÝ MAGAWA ANEB TOUHA PO PRAVDĚ
Pavel Šik 
Ekonom, manažer a spisovatel

Ve Vatikánu byl v lednu rozruch. Kardinál 
Parolin a arcibiskup Peña Parra prý přišli 
za papežem Františkem, zdali se svatým 
může stát jen člověk. Papež jejich do-
tazu nerozuměl, a tak mu kardinál s ar-
cibiskupem ukázali desítky novinových 

článků z Le Monde, The New York Times, Figaro, El Pais, 
ABC News, Süddeutsche Zeitung, Al Jazeera a dalších. 
Všude stálo totéž – v Kambodži zemřela krysa obrov-
ská jménem Magawa. Dle oficiálních zpráv ze serveru 
Vaticannews prý byli oba kardinálové další den pozitivně 
testováni na covid a museli nastoupit do karanténních 
pokojů. A tak se svatou krysa nestala.
Ale podle takřka identických článků byl Magawa jed-
nou z nejúspěšnější krys obrovských. Neskončil na talíři 
chudých kvůli svému chutnému masu jako celá jeho 
rodina. Díky svému perfektnímu čichu dostal elitní výcvik 
hledačů výbušnin a našel ve svém aktivním životě v Kam-
bodži přes sto min a nevybuchlých granátů. Za to obdržel 
vyznamenání za službu lidstvu v podobě malé roztomilé 
medaile na krk. Dle jeho výrazu bylo nadmíru jasné, že 
si té cti vážil. Jako odměnu mohl dožít v klidu své klece 
až do své absolutně perfektně načasované smrti v lednu 

tohoto roku. In memoriam obdržel Magawa Řád krále 
Norodoma, obdobu Řádu bílého lva. Pozůstalým kondolo-
val současný kambodžský král Norodom Sihamoni. Vyzval 
občany, aby přehodnotili svůj vztah k těmto zvířatům a pře-
stali je jíst. Na otázku jednoho novináře, čím mají obyvatelé 
Kambodži toto zvíře nahradit, když přes 30 % obyvatelstva 
trpí podvýživou, neodpověděl a opustil tiskovou konfe-
renci. Později bylo redakcí sděleno, že novinář své otázky 
lituje, a proto svůj život dobrovolně ukončil. To potvrdil 
i premiér země Hun Sen, dříve vysoký představitel Rudých 
Khmerů.
Informace jsou jako nebe, na které každý pohlížíme z jiného 
kontinentu. Zatímco v ten samý okamžik svítí na jedné stra-
ně zeměkoule slunce, na druhé straně prší ze zatažené ob-
lohy. Když někdo nahlas zvolá, že nebe je modré, druhý ho 
okřikne, že je šedivé s mračny, a třetí se bude bít za pravdu, 
že není šedivé, ale je skoro černé. Přijdou však chvíle, kdy 
se vesmír zastaví, kdy nebe zmodrá, kdy všichni s úžasem 
mlčky poodstoupí. Takový okamžik nastal, když umřel 
Magawa. Když v Kambodži zemřel, měl jsem i já pocit, že 
svět je v pořádku. Svůj skon si nemohl naplánovat lépe než 
do doby, kdy se lidé celosvětově nacházejí v dlouhotrvající 
válce s virem, který je modrý, šedivý i černý. Jeho skon byl 
jako vánoční příměří v roce 1914, spadl nám z nebe jako 
Eddie Edwards The Eagle na olympiádě v Calgary v roce 
1988. A jako on se i krysa obrovská stala na chvíli miláčkem 
celého rozhádaného světa. Svou obrovskou výhodou – ne-
možností říct jakoukoli hloupost do médií – dosáhl Magawa 
prakticky nedotknutelnosti. Vždyť kdo by si dovolil kriti-
zovat krysu, tu čistou bytost bez veřejného názoru, mlčky 
sloužící lidskému druhu, ověnčenou medailí? Ke všem těm 
Jobovým zprávám o globálním oteplování, o světových 
i místních krizích a k burzovním indexům neposlušného 
viru, které se musí po dvou letech zajídat i těm hodně otr-
lým editorům, nás Magawa svou smrtí ještě naposledy na 
malý okamžik zachránil. Stal se spasitelem a sjednotitelem 
všech světových médií a skrze jejich zvěstování o svatosti 
i naprostým miláčkem celého lidstva. Ne nadarmo přišlo 
s poselstvím jeho smrti i postupné světové uvolňování 
covidových restrikcí.
P.S. Některé popisované události se sice nestaly, ale kdy-
by se staly, nikoho by to nepřekvapilo. Mají za cíl odhalit 
celou absurditu kolem toho, jak zpráva o skonu krysy 
letěla světem. ◾
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