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Foto: Antonín Kratochvíl

Je to už tento rok nepsaným pravidlem, že se 
vždy před uzávěrkou ZOOMu čerstvě vrátím 
z Ukrajiny. V poslední době jsem dokonce 
vypozorovala další pravidlo – jakmile ze země 
odjedu, Ukrajinci zpravidla osvobodí nějaký 
podstatný díl svého území, do té doby okupo-

vaný Ruskem. Asi bych měla odjíždět ještě častěji. Kvůli 
poslední cestě na Ukrajinu jsem přípravu rozhovoru do 
tohoto čísla svěřila kolegyni a dlouhodobé spolupracovnici 
ZOOMu Zuzaně Šprinclové. A musím říct, že jsem jí trochu 
záviděla možnost sejít se s ženou, které si velmi vážím. 
S Danou Drábovou, která se dokázala prosadit ve velmi 
mužském oboru a u níž jsem vždycky oceňovala věcnost je-
jích argumentů a schopnost vysvětlit i úplnému jadernému 
tupci, jako jsem já, jak funguje štěpná reakce a atomová 
elektrárna. Přísahám, že v tu chvíli, kdy o tom mluvila, jsem 
to chápala, i když teď už se mi podstata této problema-
tiky zase z hlavy vytratila jako bílý dým nad Temelínem. 
Téma silných žen ve mně stále rezonuje. Vlastně je to moje 
celoživotní téma, které si najdu buď já sama, nebo si ono 
nějak najde mě. Od Keni, Konga, Sýrie až po Ukrajinu, na 
níž pracuji od února, kdy tam Rusko vpadlo. Nyní jsem jela 
na Donbas dělat reportáž o českém mediku Pavlovi, který 
tu zachraňuje ukrajinské raněné. A ejhle – po jeho boku tu 
pracují dvě nesmírně statečné mladé dámy, Ženja a Máša! 
Ženje se říká Mylady a před válkou bývala právničkou. 
Nosila dlouhé nalakované nehty, půvabný obličej byl vždy 
pečlivě nalíčen a její sociální sítě zdobily fotky v elegant-
ních róbách a sexy outfitech. Teď přede mnou stála ve 
vojenských hadrech, s neprůstřelnou vestou a helmou. Na 
frontě v podmínkách připomínajících druhou světovou, bez 
možnosti aspoň elementární hygieny. Na záchod se chodí 
za dům, který armáda obsadila, a posloucháte při tom 
rachot dělostřelectva. Ukrajinského i ruského, jehož střely 
dopadají často velmi blízko stanoviště mediků. Mylady už 
téměř nevnímá to, že každý dělostřelecký granát může být 
ten smrtící. Jezdí se sanitkou až doprostřed bojů a zachra-
ňuje. Když jsme jely společně, sanitku zasáhl ruský sniper. 
Pak jsme uvázly v blátě na otevřeném poli a dlouhou dobu 
působily jako terč pro ruské dělostřelectvo. Mylady přes-
to jela další den znovu. Mohla by se vrátit do Kyjeva a žít 
relativně normálně, ale ani ji to nenapadne. Její povinností 
je pomáhat vyhrát válku a osvobodit Ukrajinu…
Kéž silné ženy jednou změní svět k lepšímu.

Lenka Klicperová — šéfredaktorka
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TEREZA TOBIÁŠOVÁ 
moderátorka pořadu Bábovky a plechovky na Prima COOL

Norské domy snů III – od 11. 12. ve 21.00  
 
Nenechám si ujít skvělý lifestylový seriál o přestavbách domů v Norsku Norské domy 
snů III. Předchozí série jsem úplně zhltala! Miluju architekturu, i když jí zhola vůbec 
nerozumím. Přirovnala bych to k tomu, když se člověk rád dívá na soutěže krásy 
a obdivuje ty nádherné křivky mladých žen, i když sám tím neoplývá. Tak já obdivuju 
všechny ty domečky, stavby, vily a usedlosti, které navíc na severu dokážou skvěle 
zapasovat do přírody. Inspirace jako blázen!

JIŘÍ ŠLÉGL 
sportovní moderátor CNN Prima NEWS 

Norské domy snů III – od 11. 12. ve 21.00
 
Co si v prosinci nenechám ujít? Jednoznačně Norské domy snů. 
Už před pár lety jsem měl možnost postupně procestovat nemalou 
část Skandinávie a Norsko jsem pochopitelně nevynechal. A tamní 
krajina ve spojení s šetrnou architekturou mi vážně učarovala. 
Při dlouhém zimním večeru se rád zasním o vlastním domě nad 
fjordem, kam se po celodenním jarním výletu vracím na skialpových 
lyžích, ty nechám na verandě a doma si pak zatopím v krbu 
a pokochám se výhledem na vodní hladinu pod divokými horami.

MARIE STARÁ 
moderátorka pořadu Bábovky a plechovky na Prima COOL

Norské domy snů III – od 11. 12. ve 21.00 
Soukromý život Windsorů – od 17. 12. ve 23.00 
 
Pokud bych měla televizi, což už několik let nemám, tak bych koukala 
na pořad o norských domech. Sama jednu barabiznu na samotě mám 
a realizuji se tam. Tvořím různé dekorace, natírám všechno a všechny, 
zkrátka co mi projde přes dům. Každý, kdo koupil starý dům, říká, že je 
lepší to zbourat, ale já miluji staré věci a lidi, takže říkám NE! Musíme 
zachovat genia loci, chápete? Téma rekonstrukcí mě fakt baví, tak 
možná zajdu k příbuzným na telku! A taky mě zajímají hogo fogo lidi, 
hlavně ti s modrou krví. Dalším pořadem by tedy byl ten o Windsorech! 
Popravdě mám v těch jménech, letopočtech a dějepise trochu hokej 
od základní školy, takže se určitě něco dozvím z historie a taky o tom, 
jak se poprali s novou dobou. Podle mne to není vůbec žádná legrace 
být královna, tohle smíš, nesmíš, nechceš? Musíš! 

ZOOM IN

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

PAVEL NĚMEC
šéfdramaturg Prima ZOOM

Gulag: Sovětská historie – od 17. 1. ve 20.00 

Třídílná francouzská série se nesnaží hrát na city. Nemá to zapotřebí. 
Postupně a systematicky předkládá obrovské množství informací, 
dobových záběrů a vzpomínek pamětníků, od roku 1917 až po rok 
1957. Vyvolává při tom větší mrazení než sebelepší dramatizace. 
Nenechte si ujít tento precizně zpracovaný dokument o hrůzách, 
které bohužel nejsou zdaleka tak vzdálené ani „nemyslitelné“, jak 
bychom si mohli přát.

Tip na dárek: Předplatné magazínu 
Prima ZOOM na celý rok 2023

Jak objednat?
Magazín pro doručení po ČR objednávejte telefonicky na číslech 

225 985 225, 777 333 370 nebo e-mailem na tereza@send.cz.
Předplatit si můžete magazín i na webu www.send.cz.

Prima ZOOM na celý rok 2023

Roční 
předplatné

jen za

272 Kč
červen — srpen 2022
ZAOSTŘENO NA POZNÁNÍ

DAN  
BÁRTA

ZPÍVAJÍCÍ LABORANT

 
MILUJEME  
MADEIRU

SPECIÁL

Směšné  
přešlapy diktátorů

▪
Temný kult zombie

▪
Zákaz vstupu

Proč jsou některá 
místa tabu? 

▪
Ruský cíl Charkov 
Město pod palbou 

Objednejte si předplatné Prima ZOOM a získejte 
4 čísla magazínu plná zajímavostí a novinek 

z vysílání stanice Prima ZOOM. V každém najdete 
100 stran lákavého čtení a magazín Vám vždy přijde 

až do schránky.
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88 ZOOM IN

Jedna z fotografií nominovaných v letošní 
soutěži Czech Press Photo. O vítězích se 
rozhodne v lednu příštího roku, kdy bude 
vyhlášena Fotografie roku 2022. Jednu 
z  nominací získala také šéfredaktorka 
Prima ZOOM Lenka Klicperová za 
reportáž Russkij mir – utrpení na Ukrajině.

8

LONDÝN, ROZLOUČENÍ S KRÁLOVNOU 
ALŽBĚTOU II. (1926–2022)

Jan Zátorský
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Celkem 234 fotografek a fotografů přihlásilo 
své snímky do 28. ročníku soutěže Czech Press 
Photo. Mezinárodní odborná porota vybírala 
nominované fotografie z více než šesti tisíc 
prací. V rámci soutěže Czech Photo Junior 
byly společně s profesionály oceněni i mladí 
fotografové ze základních a středních škol, 
kteří zaslali téměř 2000 fotografií. Společně 
s nominacemi v hlavních kategoriích jsou 
vyhlášeny partnerské ceny. Vítězové budou 
oznámeni na slavnostním ceremoniálu 
v Národním muzeu 31. ledna, poté bude 
otevřena premiérová výstava.

10

MISTROVSTVÍ SVĚTA V PLAVÁNÍ, BUDAPEŠŤ
Kira Toussaint z Holandska během Mistrovství světa 2022 v plavání v Budapešti.

Petr Josek
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HITLEROVO VOLEBNÍ SPIKNUTÍ 
Historik Bradley W. Hart učinil při zkoumání přívrženců Adolfa Hitlera šokující objev.

prezident přísně zakázal. Roosevelt ho kvůli 
tomu odstřihl, a tak Davis začal v roce 1940 
plánovat, jak se prezidenta zbavit. Chtěl za-
bránit tomu, aby byl potřetí zvolen hlavou 
státu. Tento plán se líbil i Němcům, jelikož 
by se Amerika nezapojila do války a nacis-
té by ji vyhráli. Od Němců proto Davis získal 
peníze, kterými následně podplácel politi-
ky. Také poslal několik tisíc dolarů do rádia, 
ve kterém následně Lewis pronesl třicetimi-
nutový proslov. V něm žádal, aby Roosevelt 
nebyl znovu zvolen prezidentem. Pokud se 
tak stane, skončí jako vůdce odborů. Roo-
sevelt ale nakonec vyhrál a stal se už potře-
tí hlavou státu. Lewis proto doopravdy od-
bory opustil. V roce 1941 pak Davis zemřel. 
Údajně dostal infarkt, ale později se začalo 
spekulovat, že jeho smrt nebyla přirozená. 
Historik Hart zjistil, že Davis dokonce uplatil 
několik desítek politiků, aby hlasovali ve vol-
bách proti Rooseveltovi. Je si však jistý, že 
jakkoli by se nacisté snažili, výsledek voleb 
by nezměnili. ◾

Podle historika se nacisté pokusili ovliv-
nit americké volby v roce 1940. Spiknu-
tí však nevelel nacista, ale americký naftař 
William R. Davis. Od toho si v roce 1933 za-
čal Hitler kupovat ropu, a tak se Davis obje-
vil v elitních kruzích nacistického Německa 
a začal nacismus podporovat. V roce 1936 
daroval téměř 400 tisíc dolarů demokra-
tické straně v Americe, aby si získal přízeň 
znovuzvoleného prezidenta Franklina Roo-
sevelta. To se mu podařilo a Davis se tím-
to krokem dostal až k vůdci odborů Johnu 
L. Lewisovi. Společně si přivlastnili mexic-
ká ropná pole, a ropa z Mexika tak puto-
vala do Německa. V roce 1939 ale vypuk-
la válka a britská blokáda, která se stavěla 
proti Němcům, tomuto dovozu ropy zabrá-
nila. Aby Davis dovoz obnovil a dál vydělá-
val peníze, sešel se osobně s Rooseveltem. 
Navrhl mu, že nastolí mír přímo s nacisty. 
Odjel proto následně do Německa za Her-
mannem Göringem. Představil se však jako 
Rooseveltův vyjednavač, což mu americký 

8. září 2022 ve věku 96 let skonala králov-
na Alžběta. Její vláda byla oficiálně nejdelší 
v dějinách britské monarchie, ale její život 
ani zdaleka nebyl jako nerušená poklidná 
řeka. Jen v poslední době se královna Alžbě-
ta musela srovnat s mnoha obtížnými a bo-
lestnými zprávami i situacemi: se zemětře-
sením, které způsobil brexit, se smrtí svého 
manžela, prince Philipa, s odchodem vnuka 
Harryho a jeho manželky Meghan z královské 
rodiny nebo s obviněním ze sexuálních zne-
užívání, která byla vznesena proti jejímu oblí-
benému synu Andrewovi. Alžběta II. – celým 
jménem Elizabeth Alexandra Mary Windsor 
(21. dubna 1926 Mayfair, Londýn – 8. září 
2022 Balmoral) – byla v letech 1952–2022 
vládnoucí královnou patnácti nezávislých 
států označovaných jako Commonwealth. 
V každé této zemi byla považována za pa-
novnici samostatného státu a plnění krá-
lovských povinností pro každou zemi bylo 
oddělené. Byla také nejvyšší představitelkou 
anglikánské církve. V dubnu 2018 bylo roz-
hodnuto, že ji v čele Commonwealthu na její 
přání nahradí po její smrti syn Charles, princ 
z Walesu. I přes velký počet svých funkcí 
zasahovala královna do politiky v souladu 
s britským zvykovým právem jen výjimeč-
ně. Britskou královnou se stala ve svých 
25 letech po smrti svého otce Jiřího VI. dne 
6. února 1952. V dlouhém období její vlády 

EPOCHA ALŽBĚTY II. 
Královna Alžběta II. byla ztělesněním moderní historie.

došlo k zániku britského impéria a násled-
nému vzniku Commonwealthu. Poté, co 
britské kolonie získávaly nezávislost, se stala 
královnou několika nově osamostatněných 
zemí. Některé z nich později změnily svůj 
status na republiku. V září 2015 překonala 
v délce vlády svoji praprababičku, britskou 
královnu a indickou císařovnu Viktorii, a sta-
la se tak nejdéle vládnoucím panovníkem 
v anglických a britských dějinách. Od října 

2016, po smrti thajského krále Pchúmipcho-
na Adunjadéta (Rámy IX.), byla také nejdé-
le vládnoucím žijícím monarchou na světě. 
Alžběta, pocházející z windsorské dynas-
tie, se roku 1947 provdala za prince Philipa, 
pozdějšího vévodu z Edinburghu, se kterým 
měla čtyři děti. Zemřela 8. září 2022 na svém 
letním sídle, zámku Balmoral ve Skotsku. Její 
manžel zemřel 9. dubna 2021. Byla dvanácti-
násobnou prababičkou. ◾ 
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KRÁTCE

Alésie bylo mohutně opevněné oppidum 
galského kmene Mandubiů na vyvýšenině 
chráněné dvěma řekami. Dnes je nejčastě-
ji ztotožňováno s obcí Alise-Sainte-Reine 
poblíž Dijonu v Burgundsku ve východní 
Francii. Obléháním a dobytím Alésie v roce 
52 př. n. l. rozdrtil Caesar poslední pokus 
zabránit mu v podmanění celé Galie. Ar-
cheologické vykopávky v Alise-Sainte-Reine 
probíhaly už v době Napoleona III. Indicie, že 

jde o historickou Alésii, byla vykopána v roce 
1839. Jednalo se o kamenný obelisk s vyte-
saným nejdelším známým galským nápisem. 
Nápis byl koncem 20. století rozluštěn jako 
věnování budovy bohu Ucuetisovi (patro-
nu kovářů). V roce 52 př. n. l. se stala Alésie 
místem bitvy mezi Římany vedenými Juliem 
Caesarem a Galy vedenými Vercingetorixem. 
Římané zde zvítězili, a završili tak své dobyva-
telské tažení nazývané galské války, vedoucí 

CAESAROVO NEJVĚTŠÍ VÍTĚZSTVÍ 
Výsledek bitvy o Alésii určil osud celé Galie a završil válku galskou.

k podmanění Galie. Bitva je podrobně popsá-
na v Caesarových Zápiscích o válce galské. 
Během pouhých šesti týdnů bylo vybudo-
váno obléhací opevnění v délce patnácti 
km kolem Alésie a další, 21 km dlouhý vnější 
prstenec opevnění, který Caesarova vojska 
chránil proti galským posilám přicházejícím 
zvnějšku. Archeologické analýzy leteckých 
fotografií Alise-Sainte-Reine existenci těchto 
opevnění potvrzují. V lokalitě bylo nalezeno 
mimořádně mnoho pozůstatků bitvy – úlom-
ky přileb, štítů, střel do katapultu a mnoho 
dalších předmětů. Dvě z nalezených olově-
ných střel do praku byly signovány T. Labi, 
což se interpretuje jako podpis Caesarova le-
gáta Tita Labiena. Kapitulací obránců samot-
ná Alésie nezanikla. Během dalších desetiletí 
římské okupace dostává Alésie postupně 
městský charakter. Bývalé oppidum tak bylo 
obýváno nepřetržitě, na rozdíl od mnoha 
jiných lokalit, které byly opuštěny. Důvody 
pro toto trvalé osídlení mohly být nábožen-
ské povahy. Rozvoj města trvá až do poloviny 
třetího století, kdy začíná pokles způsobený 
politickou a ekonomickou krizí Římské říše. 
Germánská invaze v roce 269 město vážně 
poškodila, ale bylo znovu obnoveno. Druhý 
germánský útok v roce 276 město devastoval 
zcela a k rekonstrukci už nedošlo. Hutnictví 
železa a bronzu v lokalitě mizí. Dlouho pře-
žívající svatyně bohyně Kybelé je opuštěna 
kolem roku 370. Od počátku pátého století, 
v podstatě s nástupem křesťanství, je již Alé-
sie definitivně v troskách. ◾ 

PŘEPNĚTE 
NA T-MOBILE TV

t-mobile.cz/tv
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PŘEPNĚTE  
NA T-MOBILE TV.  
Přepněte na radost, dojetí, napětí 
i zábavu. T-Mobile TV je digitální 
televize s více než 160 kanály, 
kterou můžete sledovat až na šesti 
zařízeních současně. A pokud 
propásnete svůj oblíbený pořad, 
přehrajete si ho zpětně až po dobu 
jednoho týdne. Navíc už dávno 
neplatí, že se na televizi musíte dívat 
jen na velké obrazovce. T-Mobile TV 
si pustíte taky na tabletu, mobilním 
telefonu nebo počítači. Tak si 
vyberte svůj oblíbený žánr a užijte 
si co hrdlo ráčí – třeba Formuli 1, 
přední evropské fotbalové ligy nebo 
exkluzivně BBC Earth v češtině.  
Více na t-mobile.cz/TV
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ENERGIE MÁME 
NEKONEČNO, JEN 

JI NEUMÍME VYUŽÍVAT 

DANA 
DRÁBOVÁ

Jak moc ovlivňuje ceny energií válka na Ukrajině? Bude čím 
topit a svítit? Budeme na to mít? A použije Rusko jadernou zbraň? 
Podle předsedkyně Státního úřadu pro jadernou bezpečnost Dany 

Drábové by se ceny zvýšily i bez války, plynu je dost, situace se 
uklidní a pravděpodobnost použití jaderné zbraně se blíží nule.

Text: Zuzana Šprinclová — Foto: Jan Tůma

ROZHOVOR
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Rusové vyhrožují použitím jaderných zbraní. 
Zůstane radiační situace ve světě normální? 
Jde spíše o harašení zbraněmi a hru se strachem. Použi-
tí takzvané strategické jaderné zbraně, která je nesena 
raketou s dlouhým doletem a má velkou ničivou sílu, je 
velmi nepravděpodobné. Spoléháme na strategii vzájemně 
zaručeného zničení, díky které jsme přestáli studenou vál-
ku. Spolehlivě vyřešila před šedesáti lety i kubánskou krizi, 
uchránila svět od třetí světové války. A odstrašuje i dnes. 
Pravděpodobnost jejího použití se podle mne blíží k nule. 
Kdyby se ale Putin natolik zbláznil a použil ji, znamenalo by 
to okamžitou odvetu. Strategické jaderné zbraně Spoje-
ných států by si cíl v Moskvě velmi rychle našly. 

Co reálně znamená zmáčknout pověstné červené 
tlačítko, uvést do provozu jadernou zbraň? 
Není to vůbec tak jednoduché, jak by se mohlo zdát. Za-
dání finálního kódu, který vede k odpálení jaderné zbraně, 
předchází řada kroků a musí být prováděna řadou lidí. Svět 
už byl několikrát kousek od použití jaderné zbraně, a nikdy 
se tak nestalo. Také proto, že se v celém tom řetězci našli 
lidé, kteří rozkaz neprovedli. A pevně věřím tomu, že tací 
se najdou vždy. 

Jaké máte aktuální informace ze Záporožské elektrárny, 
kterou Rusové v březnu obsadili? 
Ukrajina provozuje patnáct jaderných reaktorů ve čtyřech 
lokalitách a ze Záporožské elektrárny si ruští okupan-
ti udělali něco jako vojenskou základnu. Od 4. března, 
kdy ji obsadili, tam průšvih visí na vlásku. Díky skvělému 
ukrajinskému personálu a robustní konstrukci elektrárny 
zatím k ničemu nedošlo. Pravděpodobnost, že se ale stane 
lidská chyba, protože personál pracuje pod ohromným 
stresem, se samozřejmě s prodlužující se dobou okupa-
ce zvyšuje. 

Je známo, jak se daří Ukrajincům v elektrárně? Jak se 
k nim Rusové chovají, v jakých podmínkách pracují? 
Ředitel Mezinárodní atomové agentury ve Vídni, pan Rafael 
Grossi, prosadil od začátku září v Záporožské elektrárně 
trvalou přítomnost mezinárodních inspektorů. Od té doby 
máme nezávislé informace o stavu elektrárny a chování 
ruských okupantů k pracovníkům. Místy to není určitě nic 
hezkého. Rusové se je například velmi intenzivně snažili 

přesvědčit, aby podepsali smlouvu s novým ruským 
zaměstnavatelem. Zatím nemáme informace, kolik lidí to 
udělalo, ale tlak na ně jistě není jemný. 

Je možné, že jsou také pod fyzickým nátlakem? 
Máme několik svědectví z otevřených zdrojů. Například na 
Telegramu (chatovací mobilní aplikace) se objevilo vyjá-
dření pracovníků elektrárny, že byli vystaveni fyzickému 
nátlaku. Musíme si také uvědomit, že ukrajinští pracovníci 
mají navíc všichni své rodiny ve městě Enerhodar, které je 
vzdáleno od elektrárny asi tři kilometry a čas od času se 
ocitne pod ruskou palbou. Když jdou zaměstnanci elektrár-
ny z práce, tak neví, jestli vůbec najdou svoji rodinu živou, 
své byty obyvatelné.

Jakou může elektrárna ještě ve válce sehrát roli?
To je těžko odhadovat. Myslím, že až do konce války bude 
sloužit ruským vojákům jako, řekněme, základna, kde se 
mohou cítit poměrně bezpečně a komfortně. Ukrajinci 
totiž na jadernou elektrárnu útočit nebudou. Dodržují me-
zinárodní konvence, podle kterých se na jaderné elektrárny 
neútočí ani v případě válečného konfliktu. Jsou si také 
dobře vědomi toho, co by útok s cílem vytlačit vojenskými 
prostředky okupanty mohl znamenat. Mohlo by to vyústit 
až v nehodu nebo havárii. Rusové proto v Záporožské elek-
trárně budou, dokud se sami nestáhnou. Netroufám si ale 
odhadnout, jaké podmínky by si případně okupanti kladli. 
To by bylo věštění z kávové sedliny. 

Když došlo k obsazení Záporožské jaderné, 
co se Vám honilo hlavou? 
Do útoku Rusů na elektrárnu jsem žila ve světě, kde platily 
mezinárodní konvence. A v rámci ženevské konvence na 
ochranu civilního obyvatelstva při válečných situacích je 
stanoveno, že na jadernou elektrárnu se neútočí. Tenhle 
svět přestal 4. března 2022 existovat.

Od začátku války vyvracíte dezinformace, informujete 
veřejnost o možných rizicích jaderného útoku. Máte 
představu, kolikrát jste na Twitter napsala větu, že 
radiační situace na Ukrajině zůstává normální? 
Poprvé jsem ji napsala druhý den od vpádu Rusů na Ukra-
jinu, tedy 25. února. Od té doby ji dávám na Twitter každý 
den do první ranní zprávy. Náš úřad je tady také od toho, 

16

KDYBY SE ALE PUTIN NATOLIK ZBLÁZNIL A POUŽIL 
JI, ZNAMENALO BY TO OKAMŽITOU ODVETU. 

STRATEGICKÉ JADERNÉ ZBRANĚ SPOJENÝCH STÁTŮ 
BY SI CÍL V MOSKVĚ VELMI RYCHLE NAŠLY.
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abychom vysvětlovali, a pokud není důvod k obavám, tak 
uklidňovali. Rusové vpadli na Ukrajinu pro nás velmi sym-
bolickým způsobem. Při svém postupu na Kyjev, který se 
jim hrubě nezdařil, postupovali z Běloruska směrem přes 
území černobylské jaderné elektrárny a zakázanou zónu. 
Černobyl je i po šestatřiceti letech celkem právem symbo-
lem veliké katastrofy a je také zdrojem velkých obav, byť 
ne pro Evropu úplně důvodných. V Česku se tím pádem 
ihned zvedla vlna zájmu. Lidé se ptali, co to znamená, co 
by přítomnost vojáků v jaderné elektrárně Černobyl mohla 
zase způsobit. 

Vaše odborná kariéra začínala právě v letech, kdy 
vybuchl Černobyl. Navštívila jste elektrárnu po havárii? 
Ano, mnohokrát. A pamatuji si na takový zvláštní pocit, 
který bych shrnula do věty: Jak tak malé zařízení může 
způsobit tak velký průšvih?

Co pro Vás havárie tehdy znamenala a jak se promítla 
do Vaší práce? 
Ve svém prvním zaměstnání, v Centru hygieny záření Insti-
tutu hygieny a epidemiologie, což je dnes Státní zdravotní 
ústav, jsem se docela srdečně nudila. Říkala jsem si, že 
asi půjdu dělat něco jiného, než je ochrana před zářením. 
Přišel ale Černobyl a v oboru jsem zůstala. Byla to velká 
akce, měli jsme tak nabitý program, že jsme usínali vestoje. 
V laboratořích jsme měřili různé vzorky z životního prostře-
dí v Československu. Měli jsme spoustu práce s hodnoce-
ním radiační situace, bylo to zajímavé, adrenalin. 

A jak se Vám změnil život od počátku války na Ukrajině? 
Enormně přibylo různých mezinárodních jednání, video-
konferencí, které často bývají svolány skoro z hodiny na 
hodinu. Za posledního skoro tři čtvrtě roku si proto dávám 
velký pozor, abych někomu něco neslíbila. Jsem totiž zvyk-
lá, že když něco slíbím, tak se to snažím ze všech sil splnit. 
Momentálně ale nejsem pánem svého času. 

Máte velké znalosti o jaderné energetice, neberete si 
servítky v kritice Ruska, fotíte se s tričkem Fuck You Pu-
tin. Není ohrožena Vaše bezpečnost? 

Necítím se ohrožena. Žijeme ve velmi svobodné a bezpeč-
né zemi, kde člověk naštěstí může bez nějakého osobního 
rizika dělat to, co považuje za správné. Svoji bezpečnost 
jsem nikdy neřešila ani řešit nebudu. 

Vedle situace na Ukrajině je aktuální otázka cen energií. 
Jaký bude náš rok 2023? Bude čím topit, svítit a budeme 
si to moci dovolit?
Vždycky bude čím topit a svítit. I když slyšíme spoustu 
velmi zoufalých komentářů na téma cen elektřiny a plynu, 
je důležité si uvědomit, že jde o výkyv, který je tažen také 
naším strachem a panikou. Situace se uklidní. Předpokládá-
me, že tato zima, pokud nebude sibiřská, proběhne celkem 
v pohodě. Vláda přistoupila k zastropování cen, což je sice 
pro státní rozpočet nepříjemné, ale bude to velkou pomocí. 
Dnes ceny plynu i elektřiny na burze spíše klesají.

Jaký je dloudobější předpoklad cen za energie? 
Dlouhou dobu, pokud vůbec někdy, se nevrátí na úroveň 
z roku 2019 nebo 2020. Nebudou ale tak vysoké, jako jsme 
viděli v posledních měsících. Ceny u nás šly extrémně 
nahoru také kvůli krachu Bohemia Energy. Dodavatelé 
poslední instance museli pro zákazníky, kteří nebyli pokryti, 
nakoupit na spotovém trhu (obchod je na něm dokon-
čen okamžitě na místě, obchodovaná komunita je ihned 
doručena kupujícímu). To je docela vážný zhoršující faktor, 
který se neobjevil kromě nás a Slovenska asi v žádné zemi. 
Máme teď tendenci zle nahlížet na lipskou burzu (obcho-
duje se na ní elektrická energie). Je to ale burza jako každá 
jiná komoditní nebo akciová. Rychle jsme zapomněli, že 
jsme si díky ní užívali extrémně nízké ceny elektřiny až do 
roku 2021. Burzy se chovají cyklicky, a jakmile dojde k ne-
rovnováze mezi nabídkou a poptávkou, cena vyskočí. Takže 
jsme si vybírali zisky v extrémně nízkých cenách elektřiny, 
a najednou se nám nechce platit za ztráty. 

Jak dlouho může trvat, než si zajistíme nové partnery 
pro dodávky plynu a potřebnou infrastrukturu? 
To nebude rychlé, možná pět let. Naše závislost na ruském 
plynu byla opravdu velká. Navíc jsme vnitrozemský stát 
a dostat k nám plyn je složitější než pro státy, které mají 

VŽDYCKY BUDE ČÍM TOPIT A SVÍTIT. 
I KDYŽ SLYŠÍME SPOUSTU VELMI ZOUFALÝCH 

KOMENTÁŘŮ NA TÉMA CEN ELEKTŘINY 
A PLYNU, JE DŮLEŽITÉ SI UVĚDOMIT, 

ŽE JDE O VÝKYV, KTERÝ JE TAŽEN TAKÉ 
NAŠÍM STRACHEM A PANIKOU.
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NAŠE ENERGETICKÉ POTŘEBY BUDE 
DO BUDOUCNA POKRÝVAT KOMBINACE 

JADERNÉ ENERGIE, OBNOVITELNÝCH 
ZDROJŮ A ZBÝVAJÍCÍCH FOSILNÍCH PALIV.

moře, mohou stavět terminály pro LNG a napojit je rychle 
na již existující plynovody.

Které státy jsou podle Vás spolehlivými dodavateli 
plynu a možnou náhradou za Rusko?
Vláda vede jednání s řadou afrických zemí (Alžírsko, Ni-
gérie, Egypt), Katarem a USA. Vždy jde o možné dodávky 
LNG přes některý z existujících nebo budovaných terminá-
lů v Německu, Nizozemí či Polsku.

Dokážete si představit, že by Rusko mohlo v budoucnu 
znovu být naším energetickým partnerem?
Za současné situace ne a myslím si, že je to na genera-
ci ztracená záležitost. Rusko se projevilo jako tak agresivní, 
nespolehlivá země s imperiálními choutkami, že bude 
trvat generaci, než se zase nastaví nějaké normální vztahy. 

Jak moc ovlivňuje válka na Ukrajině ceny energií?
Ke zvýšení cen muselo dojít a válka na Ukrajině vše jenom 
urychlila. Hraje samozřejmě svou roli, protože se Evropa mu-
sela dívat po jiných zdrojích plynu, než je ten ruský, ale to 
se poměrně dobře podařilo vyřešit. Nakonec se ukázalo, že 
plynu je ve světě dost, jen musíme být pružní v tom, jak ho 
dostat do Evropy. Ceny plynu, a následně i elektřiny, velmi 
výrazně narostly už loni na podzim. Mohla za to matička, 
v tomto případě spíše macecha, příroda. V Německu totiž 
velmi neobvykle celý srpen a půlku září nefoukalo. Výkon 
větrných elektráren musel být nahrazen elektrárnami plyno-
vými, což zvedlo cenu plynu a také chuť Putina si s Evropou 
pohrát. Využil situace, neplnil zásobníky – a v tu ránu se 
rozkolísala rovnováha mezi nabídkou a poptávkou plynu. 
Ještě nebyla válka na Ukrajině, ale už to byla válka Ruska 
proti Evropě, kde zbraní byla závislost na ruském plynu. Za 
současné vysoké ceny elektřiny může také nečekaný výpa-
dek výkonu jaderných elektráren ve Francii kvůli horkému 
a suchému létu. A také kvůli neplánovaným nutným kontro-
lám a opravám. Výpadek byl asi jako celý instalovaný výkon 
České republiky, což na evropském trhu chybí.

Němci nedávno překvapivě prodloužili platnost svých 
jaderných elektráren. Jaká je budoucnost evropské 
jaderné energie? 

Evropa je v názoru na jadernou energetiku velmi rozdělená. 
Třináct zemí Evropské unie jaderné elektrárny stále 
provozuje. Některé státy se na jadernou energetiku míní 
spoléhat i nadále. Klasickým příkladem jsou Francie, 
Finsko, Švédsko, Česko, Slovensko, Maďarsko. Jiné 
mají využívání jaderné energie zakázáno ústavou nebo 
ústavním zákonem. Typicky Irsko, Lucembursko, Rakousko. 
Nedá se říct, že by existovala nějaká jednotná strategie. 

Nezměnila válka pohled veřejnosti a politiků 
na jaderné elektrárny? 
Názor pro, jako je třeba v Česku, ve Finsku nebo na Slo-
vensku, zůstává neměnný. Stejně jako převažující proti, 
například v Rakousku. Jen v Německu se možná situace 
obrátila ve prospěch prodloužení provozu zbývajících 
jaderných elektráren. Němci si udělali testy, jak zvládnou 
zimu, a vyšlo jim, že jaderné elektrárny budou potřebovat. 
Možná to ale bude krátkodobá záležitost. 

Bude na konci století existovat energetický mix, 
jak ho známe dnes? 
Naše energetické potřeby bude do budoucna pokrývat 
kombinace jaderné energie, obnovitelných zdrojů a zbý-
vajících fosilních paliv. Státní energetická koncepce říká, 
že okolo roku 2040 bychom měli mít zhruba 45 % procent 
elektřiny z jaderných elektráren, 30 až 35 % z obnovitel-
ných zdrojů a zbytek bude uhlí a plyn. Neměli bychom ho 
zavrhovat, už víme, že je ho na světě dost. Poměry budou 
různé v různých zemích podle jejich podmínek. Zásoby 
fosilních paliv ve světě se odhadují na několik set let, jejich 
role proto postupně bude klesat.

Daní za energetickou závislost na Rusku je kromě 
vysokých cen energií také zpomalení Green Dealu, 
který počítá právě s omezením a zbavením se závislosti 
na fosilních palivech. 
Častokrát propíraný „zelený úděl“ nebo „zelená dohoda“ 
má své hluboké a pragmatické důvody, které jen částečně 
souvisí s omezováním emisí skleníkových plynů. Důležitým 
bodem jsou právě fosilní paliva, kterých Evropa nemá do 
budoucna dost, a musí proto jít do nových technologií 
tak, jako to předpokládá Green Deal. Je opravdu velmi 
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racionální. Jen byl trochu příliš ambiciózní, nebude se 
postupovat tak rychle, jak se předpokládalo. Válka na Ukra-
jině ho postavila na zem. Energetika má tři pilíře. Jedním 
z nich je energetická bezpečnost, tedy že energii máme, 
když ji potřebujeme. Druhým je možnost ji zaplatit a třetím 
její udržitelnost ve vztahu k životnímu prostředí. V ideál-
ním případě jsou všechny vrcholy trojúhelníku vyvážené. 
Prioritní ale teď je zajistit, aby lidi nemrzli, nezastavil se 
průmysl a aby to bylo ekonomicky alespoň trochu únosné. 
S udržitelností se bude muset na nějakou dobu, a já dou-
fám, že krátkou, počkat. 

Je tedy možné, že budeme těžit uhlí déle, než jsme 
čekali? 
Uhlí budeme těžit tak dlouho, dokud budeme mít zásoby 
a ekonomicky se to vyplatí. Délka provozu uhelných elek-
tráren se jen v menší míře odvíjí od vládního rozhodnutí. 
Záviset bude hlavně na nákladech na výrobu kilowattho-
diny. Za normálních okolností, kdybychom se nedostali do 
dočasné energetické nouze, by uhelné elektrárny okolo 
roku 2030 zmizely z trhu, protože by kilowatthodina byla 

příliš drahá. Teď je situace jiná a nikdo neví, jak dlouho 
bude trvat.

Je možné objevit nebo vynalézt nový zdroj energie? 
Nemyslím si, že dokážeme objevit nový zdroj energie. 
Těžko se tak v našem atomárním vesmíru stane, protože 
prazdrojem energie jsou právě jaderné reakce, o kterých 
už něco víme. Naše rostoucí znalosti a technologické 
schopnosti nám ale umožňují stávající zdroje využívat 
s daleko větší účinností. Pokud bychom vynalezli novou 
technologii a využívali bychom známé fyzikální principy, 
dokázali bychom asi více využívat různých chemických va-
zeb a reakcí. Mohli bychom třeba vyrábět syntetická paliva 
pro spalovací motory s daleko větší účinností a ekonomic-
ky výhodněji. Nešlo by ale o nový zdroj. 

Co bychom mohli, kdybychom měli energie nekonečno?
Energie vlastně, viděno lidskýma očima, nekonečno 
máme, ale neumíme ji využívat. Všechno kolem nás, i my 
samotní, je kombinace hmoty a energie. Zase je to otázka 
technologií, přeměny hmoty na energii. ◾

Lázeňská tradice
& dokonalá péče

Telefon: +420 354 655 501-9
E-mail: marienbad@cz.ensanahotels.com

www.ensanahotels.com

OČIMA ZUZANY ŠPRINCLOVÉ 
Myslím, že kdyby se Dana Drábová 
stala prezidentkou republiky, všichni 
slušní lidé by si museli oddechnout. 
Na Hradě by určitě zvládla pořádně 
vyvětrat zkažený vzduch, poradila 
by si s darebáky a Rusku bychom už 
dávno ukázali vztyčený ukazováček, 
jak si zaslouží. V jejím podání 
s patřičnou noblesou a rozhodností.  
Jaderná fyzička od začátku války na 
Ukrajině otevřeně a ostře kritizuje 
ruského prezidenta Vladimira 
Putina. Tvrdí o něm, že je šílený, fotí 
se v tričku Fuck You Putin. Bojuje 
s dezinformacemi, denně veřejnost 
informuje o radiační situaci na 
Ukrajině, snaží se mírnit paniku 
ohledně ruských hrozeb útoku 
jadernou zbraní. 
Když jsme se potkaly, stála tato 
malá velká žena před foto studiem 
a klidně si četla knihu. Většina z nás 
má dnes hlavu strčenou v mobilu, 
takže když vidím někoho s knihou, 
je mi hned sympatický. A dvakrát 
poté, co mi Dana Drábová prozradila 
svoji celoživotní radost. A totiž, že 
se sebou dokáže v pohodě vydržet 
a dělá věci tak, jak se sluší a patří. 
Kdo z vlivných lidí to dělá stejně?
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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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EVA HOLUBOVÁ A BOB KLEPL
Vysvětlili, proč zůstali jen platonickými milenci.

Znají se čtyřicet let, a to velmi dobře. Klepl po Holubové 
toužil, ale marně. „Známe se od roku 84. To jsem se o ni 
pokoušel,“ zavzpomínal Bob, Eva ho ale okamžitě doplni-
la. „Ještě předtím jsem ho viděla na DAMU, tam si mě ani 
nevšiml. Pak jsme byli na divadelní pouti, on tam hrál pim-
prlové divadlo a tam se o mě pokoušel. Zahrál na kytaru 
písničku. Zazpívej to,“ vyzvala Klepla Holubová a nedbala 
na Kleplovy výhrady o nevhodnosti písně ruského písničká-
ře Vysockého. Klepl tedy zazpíval píseň o prostitutkách. 
„Odhodil kytaru, vrhnul se na přítomné ženy se slovy: Da-
vaj, davaj, davaj. A tam jsem se rozhodla, že budeme jenom 
platoničtí milenci,“ vylíčila Holubová. Přestože spolu nikdy 
nic neměli, chovají se k sobě jako manželé. A jejich skuteč-
ní partneři nežárlí. „Můj muž ho tak miluje, že na něj vůbec 
nežárlí. Závidí mi, že s ním můžu bydlet na pokoji. Máme 
rádi navzájem svoje děti. Máme čtyři a teď máme vnoučka, 
který mi neříká teto, ale babi,“ popsala jejich vztah Holu-
bová. Klepl celý život hledal tu pravou. „Jsem rozvedený 
a mám různý… Teď je tam paní inženýrka, daňová poradky-
ně. Ale já docházím ambulantně. Žijeme každý zvlášť. Takže 
já až přijdu domů, vyperu si, vyluxuju. Připravím si snídani. 
Dřív jsem se díval na něco erotickýho, ale už ani to nemám, 
takže si jdu normálně lehnout a přemýšlím o divadle,“ 
prásknul na sebe Klepl, který měl v komunikaci se ženami 
vždycky problém. „Vždycky jsem s nimi mluvil jinotajem, 
sledoval jsem ještě něco jiného. Teď s vámi, holky, mluvím 
normálně jako s lidmi. Uvědomil jsem si, že testosteron 
šel pryč, a začal jsem uvažovat rozumově. Teď koukám na 
holky jako na lidi,“ vysvětlil Klepl.

KRIŠTOF KINTERA
Náš nejúspěšnější žijící výtvarník prozradil, proč si ze 
svého křišťálového díla udělal domácího mazlíčka na 
vodítku a co je potřeba umět v umění.  

„Umělec nemusí nic umět. Kreslit se může naučit každý. Je 
to o vůli. Když strávíš deset tisíc hodin u něčeho, tak se to 
naučíš. Každý z nás by se mohl stát virtuózním hráčem na 
bicí, kdyby se pro to rozhodl. Ale to není všechno. Jde tam 
o duševní činnost a ta se nadřít nedá,“ vysvětlil Kintera, kte-
rý svá díla přibližuje publiku tím, že je mezi lidi vodí. „Mám 
sochu jako přítele na kolečkách. Říkám jí TO. Vodil jsem TO 
s sebou po městě a zkoumal jsem, co to umění dělá, když 
ho vezmete na procházku. Znám, co se děje v galeriích, 
ale obyčejně neberete umění na procházku. Díval jsem 
se, co na to lidi. Bral jsem ho k doktorovi, do masny… Byl 
to zajímavý sociální výzkum. Je to křišťálové vajíčko na 
kolečkách. Psy to dráždilo. Byl jsem z toho nejdřív nervózní. 
Někteří na něj štěkali a napadali ho a mně to ze začátku 
vadilo. Ale ty šrámy, které TO má, teď mám rád, protože ty 
jizvy ukazují, že žilo plnohodnotným životem. A lidi asi vy-
hodnotili, že jsem nejspíš nějakej magor. Neposílali mě na 
psychiatrii, já jsem s TÍM chodil k doktorovi sám,“ vysvětlil 
Kintera.
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MARKÉTA HRUBEŠOVÁ 
Zavzpomínala na své odhalené filmové scény 
a prozradila, proč odmítla roli v nejdivočejším českém 
filmu devadesátých let. 

„Filmy se točí o životě, nazí se narodíme, nazí umíráme. 
A i láska k životu patří a také se nedělá v roláku. Nebo jak 
kdo,“ zauvažovala o tom, proč ji filmoví režiséři tak rádi 
svlékali před kamerou. Vít Olmer ale ve filmu Playgirls 
u Hrubešové neuspěl. Proč? „Když to má nějaký důvod 
a hezký scénář, tak proč ne, ale když je to prvoplánové, 
tak to není zajímavé pro nikoho,“ vysvětlila po letech 
důvod, proč se ve filmu navzdory nabídce neobjevila, 
přestože své půvaby již předtím ukázala ve filmu Oznamuje 
se láskám vašim. „Film jsem točila, když mi bylo šestnáct. 
Nevím, kolik vztahů jsem zničila, ale vojsko jsem rozvrátila. 
Tehdy vycházel takový vojenský časopis a já jsem tam měla 
fotku, kterou si vojáci lepili do skříněk. Můj bratranec byl 
v té době odvelen na vojnu do Košic a zmínil se, že jsem 
jeho sestřenice. Řekli mu na to prý: To víš, že jo, to je všech 
sestřenica,“ směje se herečka, která si zahrála i po boku 
francouzské hvězdy Gerarda Depardieu. „Gerard nekomu-
nikoval vůbec s nikým. Měl svůj obrovský karavan, který 
vypadal jako tirák, co se navíc rozloží na dvě patra. Měl 
svého kuchaře a svého asistenta. A když měl přejít asi sto 
metrů na plac, byl přistaven černý vůz, který ho těch sto 
metrů popovezl a zase odvezl zpátky,“ vzpomíná herečka, 
která před nedávnem oslavila padesátiny. Dnes se vedle 
herectví živí i psaním kuchařek. „Napsala jsem kuchařku 
pro muže, pro vytížené ženy i pro děti. Poslední knížka se 
jmenuje Koko a jeho kamarádi. Jsou to pohádky, a zároveň 
i recepty,“ říká Hrubešová. 

MAREK TACLÍK 
Přiznal podivnou zálibu, kvůli které ho několikrát  
zatkla policie, a prozradil, proč teď tolik  
jezdí vlakem.

Pohádek Marek Taclík mnoho nenatočil, k onomu známé-
mu „Zazvonil zvonec a pohádky je konec“ má ale hodně co 
říct. Se zvony se totiž pojí jeho záliba. „V roce 98 jsem hrál 
prince. Nesmějte se. A to byl můj zatím první a poslední 
princ. V tomto období jsem měl takovou zálibu, že jsem 
občas vylezl na nějakou věž, abych rozezvonil zvon. V No-
vém Jičíně mě v půl páté ráno zatkli policisté. Chtěli jsme 
jít s Matějem Dadákem do nočního podniku, ale ten už tam 
nebyl, tak jsem rozhodl, že půjdeme do kostela. Vzali jsme 
lešenářskou trubku a vypáčili staré dveře, ano, je to hrozný, 
ale už je to spravený. A nenapadlo mě nic lepšího než 
vylézt ke zvonům a rozezvonit je. Asi půl hodiny jsme na ty 
zvony zvonili, začala se tam sjíždět policejní auta a Ma-
těj Dadák řekl: Která svině nás udala? Při výslechu si ani 
nemohl vzpomenout, co děláme v Novém Jičíně. Klasifiko-
vali to jako rušení nočního klidu a vyfasovali jsme pokutu. 
V šest ráno jsme se šli omluvit faráři. Druhý zvon jsme 
rozezvonili s Michalem Dlouhým v poledne v Plzni. Taky nás 
zatkli,“ přiznal se k výtržnostem Taclík s tím, že tahle záliba 
ho již opustila. Teď má jinou. Jezdí vlakem. A sám. „Potře-
boval jsem si vyčistit hlavu, což doma s malými dětmi šlo 
těžko. Tak jsem sedl do vlaku a jel jsem jím šest dní. Z Prahy 
do Vídně, z Vídně do Lublaně, z Lublaně do Terstu, z Terstu 
do Vídně a z Vídně zpět do Prahy. Nic ve vlaku nedělám, jen 
čumím z okna a na nic nemyslím,“ popsal svůj nejlepší relax 
Marek Taclík.

NA LYŽÍCH ZA 
NEBESKÝM ZÁŽITKEM
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Jste mezinárodně uznávaným 
odborníkem ve světě destilátů. 
Kde se zrodila Vaše vášeň pro koňak, 
gin a rum?
Vyrostl jsem na farmě na jihu Burgund- 
ska a od dětství jsem vyráběl víno 
s prarodiči. Byla to sice těžká manuální 
práce, ale jako kluk jsem ji miloval. 
Během sklizně jsem totiž nemusel do 
školy. Bývalo to pro mě moc hezké 
období. Destilovat jsem se naučil od 
dědečka, který vyráběl různé lokální 
pálenky, a od něj vzešla má vášeň.

Počítala Vaše rodina s tím, že jednou 
rodinnou farmu převezmete? Nebo 
Vás podporovala ve vlastní cestě?

Jsem volnomyšlenkář a vždycky jsem 
toužil mít něco svého, třeba obchod 
nebo farmu. Vyrostl jsem ve vesnici, 
kde žilo sedmdesát lidí. Nemluvil jsem 
anglicky. Moje matka razila myšlenku, 
že mladí lidé by měli mít zkušenost 
ze zahraničí, měli by se něco naučit 
o světě. Když mi bylo osmnáct, odjel 
jsem na univerzitu do Minnesoty, kde 
jsem se učil anglicky. Poté jsem začal 
studovat byznys v New Yorku a ve 
Francii.

A kdy jste začal se svým vysněným 
vlastním podnikem?
Mé studium bylo velmi drahé, po-
třeboval jsem peníze, a založil jsem 

proto malou společnost. Pomáhal 
jsem farmářům, vinařům a výrobcům 
koňaku s exportem jejich produktů. 
Jeden z mých zákazníků byl koňakový 
dům, rodinný podnik s velmi dlouhou 
tradicí. Když mi bylo 22 let, nabídli 
mi partnerství a převzetí podniku. 
Byl jsem blázen a řekl jsem „ano“.

Proměnil jste koňakový dům Maison 
Ferrand v úspěšnou společnost, 
rozšířil nabídku o nové chutě a pronikl 
do světa. Jak se Vám to podařilo?
Prvních deset let bylo značně složi-
tých, ale nikdy jsem nelitoval. Vyráběli 
jsme velmi kvalitní koňak, ale prodej 
byl náročný, neměli jsme distributory. 

RUMOVÝ VIZIONÁŘ 

ALEXANDRE 
GABRIEL 

Je králem koňaku, ginu a rumu. Jako oceňovaný master 
blender odkrývá jejich nejrůznější chutě. Z malé rodinné firmy 

ve francouzském Cognacu vybudoval světoznámou společnost Maison 
Ferrand. Nikdy se neřídil byznys plánem, ale svými vizemi a sny.

Francouz ALEXANDRE GABRIEL (56) 
je považován za Steva Jobse ve 
světě destilátů. Jeho inovátorské 
počiny se proměňují v celosvětové 
trendy. Starobylý koňakový dům 
v srdci oblasti Grande Champagne 
v Cognacu proměnil v celosvětový 
byznys. Rozšířil nabídku o zajímavé 
novinky, stal se oceňovaným master 
blenderem. Pod jeho společnost 
Maison Ferrand spadají velké 
světové značky: Ferrand Cognac, 
100% Grande Champagne Cognac, 
Citadelle Gin, Plantation Rum nebo 
Mathilde Liqueurs.

ZOOM IN
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Měl jsem však vizi. Cestoval jsem po 
celém světě, spával jsem na gaučích 
u známých a podařilo se mi nastarto-
vat celosvětovou distribuční síť. V kaž- 
dé zemi jsem musel najít milovníky 
koňaku, kteří ocenili naše umění. Do té 
doby dominovaly jen velké firmy a ty 
malé, speciální, nikdo neznal. Tenkrát 
jsem neměl tušení, že se z řemeslných 
lihovin stane takový trend.

Časem jste do svého portfolia 
přidal také gin – začal jste ho sám 
vyrábět, experimentovat s chutěmi 
a inovacemi. Co Vás k tomu vedlo?
Koňak se destiluje během zimy. V létě 
byly destilační kotle nevyužité. Přišlo 

mi to škoda a vymýšlel jsem, jak je 
využít. V roce 1996 jsme v nich proto 
začali vyrábět gin. Všechno jsem si 
o něm nastudoval a získal patent na 
výrobu ginu Citadelle. Jsem na něj 
hrdý, je jedinečný. Dnes už je na trhu 
mnoho různých řemeslných ginů, ale 
v té době všichni pili jen industriální. 

Jedna věc je něco nového vymyslet 
a vyrobit, druhá dostat to mezi 
lidi. Jak se Vám s ginem Citadelle 
podařilo prorazit do světa?
Bylo to složité, nikdo nebyl připraven 
na nový gin. Měl jsem ale štěstí. Jeden 
z nejlepších šéfkuchařů na světě, Špa-
něl Ferran Adrià, stvořil vynikající gin 

a tonic. Vybral si k tomu náš Citadelle, 
vzal ho do televize a řekl, že je skvělý. 
Restaurace a zákazníci se po něm za-
čali ptát. Pak o naší výrobě ginu a ko-
ňaku vyšel článek v New York Times 
a vypukl trend řemeslných lihovin.

Proč jste si vybral právě gin?
Je to krásný nápoj, parfém, který 
můžete pít. Navíc mám rád jeho svo-
bodu. Například u výroby koňaku jsou 
velmi striktní, předem daná pravidla. 
U výroby ginu jsou mnohem volnější, 
což mě baví.

Po ginu přibyl rum. Jak ten 
se do Vašeho života dostal?

ADVERTORIAL
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Hledal jsem využití pro sudy, ve kte-
rých zrál koňak. Mohou být totiž recy-
klovány výrobci whiskey nebo rumu. 
Oslovili mne výrobci rumu z Karibiku, 
že by o ně měli zájem. Pozvali mě na 
návštěvu a já jsem se do jejich nápoje 
zamiloval. Vozil jsem pak rumy jako 
dárky svým francouzským přátelům 
a oni ho chtěli víc a víc. V té době lidé 
pili většinou rumy od velkých značek 
a nápoj nikdo dál nevyvíjel. Koupil 
jsem proto destilerii na Barbadosu 
(West Indies Rum Distillery). Tamní 
rum je legendou, má velmi sofistiko-
vanou a vyváženou chuť. Chtěl jsem 
být součástí destilování, studovat 
jeho dědictví. Bylo to pro mě jako 
manželství. Oslovila mě také komplex-
ní, hluboká, rustikální a exotická chuť 
jamajského rumu. Chtěl jsem oslavit 
jeho kulturu, podařilo se nám získat 
třetinový podíl ve společnosti Natio-
nal Jamaican Rum Company.

Při výrobě novinek využíváte 
historické praktiky a nebojíte 

se inovací, což Vás proslavilo. 
Kde berete inspiraci?
Fascinuje mě historie výroby, znám 
techniky a tajné recepty staré třeba 
dvě stě let. Inspirací jsou mi i kolego-
vé. Komunita palírníků po celém svě-
tě – od Koreje po Mexiko. Destilování 
je má obsese a vášeň. Dokonce jsem 
destiloval i během svatební cesty. 
Jsem kreativní člověk a miluji tvořit 
výjimečné věci s výjimečnými lidmi. 
Výrobu alkoholu vnímám jako folklorní 
umění, vytvořené lidmi pro lidi. Pro 
naše společné hezké chvíle, zážitky. 
A zatímco folklorní muzika se vytrácí, 
kultura destilování zůstává.

Když uvažujete o nových chutích, 
dokážete si představit výsledek?
Ano, jsem schopen testovat pří-
mo v hlavě. Všechno, co jsem kdy 
ochutnal, se snažím zapamatovat si. 
Můj problém ale je, že jsem perfek-
cionista, nejsem nikdy spokojený. 
Mám naštěstí kolem sebe báječný tým 
neuvěřitelně talentovaných lidí, se 

kterými se vždy dostanu co nejblíže 
své vizi – a jsem pak šťastný. Ostatně, 
svými vizemi se řídím od počátku, 
nikdy jsem neměl byznys plán, mám 
jen své sny.

Ty Vás dostaly až na vrchol Vašeho 
oboru. Jaké jsou Vaše další plány?
Stále jsme rodinný byznys. Dbáme na 
ruční výrobu v souladu s přírodou, 
plodiny si sami pěstujeme. Začínalo 
nás šest, a dnes mám kolem sebe tým 
tři sta padesáti lidí v nejrůznějších 
koutech světa. Konkurence má ale 
i pět tisíc zaměstnanců. Lidé se mě 
často ptají, co bude třeba za pět let. 
Má odpověď je vždy stejná: nemám 
tušení. Mám jen své sny, a díky nim 
momentálně pěstujeme kokosy, chci 
pracovat se zázvorem a zapojujeme 
do výroby lokální farmáře. Snažím se 
znovu spojit lidi s opravdovými chutě-
mi, ne s těmi umělými, které vnímám 
jako velký celosvětový problém. ◾

ZOOM IN
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MIMOZEMSKÝ 
ŽIVOT
ODHALENÍ  
UŽ BRZY?

Připomíná náš vesmír sci-fi ságu Hvězdné války, nebo je v něm 
inteligence podobně vzácná jako voda na Měsíci? Vědci tvrdí 

to i ono, hon na „ufony“ však každopádně začal ve velkém. 
Pomáhají s ním kosmické sondy i vesmírné teleskopy a někteří 

z odborníků jsou přesvědčeni, že mimozemskou civilizaci 
objeví už naše generace.

Text: Michael Fokt — Foto: Shutterstock

ČLOVĚK A SVĚT
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Krajina na planetě Mars, 3D ilustrace

KANDIDÁTI NA MIMOZEMŠŤANY
Opravdu je nutné mít při výpravě do volného vesmíru těž-
ký skafandr? Existují tvorové, kteří nic takového nepotřebu-
jí. On by se pro ně skafandr stejně vyráběl hodně obtížně, 
protože měří sotva jeden milimetr. Želvušky však navzdory 
svým rozměrům nejsou žádné primitivní bakterie. Mají hla-
vu s očima, článkované tělo, nervovou soustavu s jedno-
duchým mozkem a čtyři páry nožiček s drápky. Jsou prostě 
plnoprávnými mnohobuněčnými tvory. Přesto vydrží věci, 
nad kterými zůstává nám lidem rozum stát.
Při sto stupních Celsia si sice uvaříte vajíčko, želvušku 
však ani náhodou. Některé z nich hravě přežívají teplotu 
ještě o polovinu vyšší, a k tomu také nepředstavitelný 
mráz. Naživu zůstávají i při teplotách blízko absolutní 
nuly, tedy kolem hodnoty minus 272 stupňů. Nerozhá-
zí je ani obrovský tlak sedmi a půl GPa, který odpovídá 
hloubce téměř dva kilometry pod zemským povrchem, 

a nezabije je ani tvrdé kosmické záření nebo meziplanetár-
ní vakuum.
Přesně tohle předvedly vědcům, kteří je do vesmíru svezli 
na palubě amerického raketoplánu Endeavour. Výzkumníci 
pak želvušky jako bonus poslali do otevřeného kosmu bez 
jakékoli ochrany. No řekněte, výlet jako malovaný. Drobní 
tvorové však letenky nereklamovali. Dokonce se potom 
normálně rozmnožovali, jako by se nechumelilo! Takhle si 
představuji kandidáta na přežití v podmínkách panujících 
na mimozemských tělesech.
Existují dokonce živí tvorové, kteří mají mimozemský 
materiál ještě radši než ten pocházející z matičky Země. 
Jednobuněčný organismus jménem Metallosphaera sedula 
patří do skupiny archeí, je tedy ještě jednodušší než bakte-
rie. Přesto je to doslova kamenožrout, protože se živí kovy 
obsaženými v horninách. Přesněji řečeno – dokáže získávat 
energii z chemických reakcí těchto kovů, třeba železa 

VÝZKUMNÍCI ŽELVUŠKY POSLALI DO OTEVŘENÉHO 
KOSMU BEZ JAKÉKOLI OCHRANY. DROBNÍ 

TVOROVÉ VŠAK LETENKY NEREKLAMOVALI. 
DOKONCE SE ROZMNOŽOVALI, JAKO 

BY SE NECHUMELILO!
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Meteorit při pádu na Zemi proti hvězdné obloze

a niklu. Když vědci dali kolonii těchto tvorů „ochutnat“ me-
teorit nalezený v severní Africe, prosperovala znatelně lépe 
než kontrolní kolonie na pozemském substrátu.
Všechny tyhle pokusy a objevy hrají do karet zastáncům 
teorie panspermie, podle které přinesly život nebo složité 
organické látky k nám na Zemi meteoroidy, komety či jiné 
vesmírné objekty. Při analýze dvou meteoritů vědci do-
konce objevili sacharid ribózu, který je základem pozem-
ské nukleové kyseliny RNA. Již dříve v jiných meteoritech 
našli báze nukleových kyselin nebo aminokyseliny tvořící 
bílkoviny, takže téměř poskládali chemické puzzle tvoří-
cí život.
Výzkumníci přitom dodrželi veškerá pravidla, aby vzorky 
nekontaminovali pozemskými chemickými látkami a uhlík 
obsažený v ribóze z meteoritu se od toho „našeho“ pozem-
ského poněkud liší. Při cestování vesmírem by zárodkům 
života nemuselo vadit ani kosmické záření. Před ním by je 

dobře ochránilo jen několik centimetrů hornin nebo ledu 
na povrchu jejich „vesmírných autobusů“.

ŽIVOT ZA VESMÍRNÝMI HUMNY?
Dobře, když je tedy možné, že k nám život přiletěl z kos-
mu, kde v pustém vesmíru by ale našel útočiště? Možností 
je víc než dost a některé z nich čekají na prozkoumání 
dokonce za humny v naší Sluneční soustavě. Rájem života 
by mohl být třeba druhý z Jupiterových měsíců. I když 
trochu drsným. Europa při pohledu z výšky vypadá jako 
zmrzlý, nehostinný svět. Zdání však může klamat. Hluboko 
pod povrchem ledu se skrývá globální oceán vody, kde by 
se mohlo životu docela dobře dařit. Byl by tu sice v abso-
lutní tmě, zato však v teplíčku a bezpečí před Jupiterovou 
radiací.
Ti, kdo se chtějí s mimozemšťany setkat tváří v tvář, však 
intenzivně řeší, jak se těmi asi třinácti kilometry ledu 

RÁJEM ŽIVOTA BY MOHL BÝT DRUHÝ 
Z JUPITEROVÝCH MĚSÍCŮ. I KDYŽ TROCHU 
DRSNÝM. EUROPA PŘI POHLEDU Z VÝŠKY 

VYPADÁ JAKO ZMRZLÝ, NEHOSTINNÝ SVĚT. 
ZDÁNÍ VŠAK MŮŽE KLAMAT.
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provrtat dolů. Dokonce existují návrhy na sestrojení vrta-
cího – nebo spíš tavicího – robota poháněného atomovou 
energií, který by pomocí přebytečného tepla rozpouštěl 
led pod sebou. Hezké, jen ještě nikdo nepřišel na to, jak 
ho na Jupiterův měsíc dostat. Mrazivý svět je však k vý-
zkumníkům milostivější, než by se mohlo zdát. Z ledové 
krusty totiž na některých místech tryskají do výšky několika 
kilometrů vodní gejzíry. Ty by mohly dostat k povrchu i dů-
kazy o případném životě pod ledem. Těžko doufat, že by 
„Europeané“ podobný výlet přežili ve zdraví, ale organické 
látky či pozůstatky jejich těl bychom možná mohli najít 
u povrchu pod ledem z gejzírů.
Dalším horkým kandidátem na vznik života je Saturnův mě-
síc Enceladus. I zde se však označení „horký“ při pohledu 
z vesmíru jeví jako čirý eufemismus. Ledový povrch měsíce 
odráží skoro všechno sluneční záření, takže tu mrzne, až 
praští – konkrétně je tu skoro dvě stě stupňů pod nulou. 
Hluboko dole to však je – stejně jako u Europy – úplně jiná 
písnička.
Slapové jevy způsobené Saturnovou gravitací v kombinaci 
s pórovitým jádrem měsíce, jímž prochází voda, generují 
dost energie na vznik tekutého oceánu s mořskými proudy. 
Podle modelů chemických procesů se ve zdejším prostředí 

navíc mohou nacházet chemické látky i zdroje energie 
vhodné pro vznik života. Třeba zdejší metan by mohl 
vznikat z vodíku a oxidu uhličitého během metabolismu 
místních tvorů. Na Enceladu však mají i amoniak a další 
zajímavé molekuly.
Rudá planeta nedá hledačům mimozemského života spát. 
Ne nadarmo se mimozemšťanům odedávna přezdívá 
Marťané. V posledních letech křižují povrch Marsu prů-
zkumná vozítka a nad planetou létají sondy, které mají 
na svém kontě řadu zajímavých objevů. Hluboké kaňo-
ny a vyschlé říční delty či jezera nenechávají nikoho na 
pochybách, že tu kdysi hrála prim tekutá voda a v ní mohl 
bujet život.
Voda je tu ostatně s největší pravděpodobností dodnes, 
jen trochu z ruky. Na jižním pólu Marsu se podle zjištění ra-
daru sondy Mars Express pod vrstvou prachu a ledu silnou 
jeden a půl kilometru rozlévá slané jezero dlouhé dvacet 
kilometrů. Vozítko Mars Curiosity mezitím v marsovském 
kráteru Gale objevilo organické látky jako benzen, krátké 
uhlovodíky či thiofen obsahující síru. Takže – kdo ví? Jestli 
však někdy nějaké živé souputníky ve Sluneční soustavě 
objevíme, asi si s nimi moc nepopovídáme. Nejpravděpo-
dobněji budou vypadat jako bakterie.

RUDÁ PLANETA NEDÁ HLEDAČŮM 
MIMOZEMSKÉHO ŽIVOTA SPÁT. NE NADARMO 
SE MIMOZEMŠŤANŮM ODEDÁVNA PŘEZDÍVÁ 
MARŤANÉ. V POSLEDNÍCH LETECH KŘIŽUJÍ 

POVRCH MARSU PRŮZKUMNÁ VOZÍTKA A NAD 
PLANETOU LÉTAJÍ SONDY.

Planeta Jupiter s některými jeho měsíci 
a mléčnou dráhou

3D ilustrace povrchu Saturnu s vodními gejzíry
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Vesmír 
Pondělí ve 22.00–24.00 

VZHŮRU KE HVĚZDÁM
Už jich známe přes pět tisíc a jen v bližším vesmíru jich asi 
budou miliardy. O čem je řeč? O exoplanetách, tedy ne-
beských tělesech, která obíhají kolem cizích hvězd. Jejich 
existenci nám pomáhají odhalovat nejmodernější telesko-
py, jak je ten vesmírný pojmenovaný po Jamesi Webbovi. 
Často však planety a jejich systémy detekujeme pouze 
podle jejich vlivu na mateřskou hvězdu – třeba snížení 
svítivosti, když planeta na své oběžné dráze přechází před 
hvězdou. Jsou prostě moc daleko. Z hvězdy, kolem které 
obíhá nejbližší exoplaneta Proxima Centauri b, k nám letí 
světlo déle než čtyři roky.
Jisté je však jedno. Některé z nich kolem svých hvězd 
obíhají v obyvatelné zóně, tedy tak daleko, aby na jejich 
povrchu mohla existovat voda v kapalném stavu. Život tak, 
jak ho známe, totiž může „jíst“ kameny a přežije vakuum, 
uvaření i lázeň v horké kyselině, bez vody se však neo-
bejde. Hubbleův dalekohled nedávno dokonce objevil 
exoplanetu, na které prší jako u nás – tedy na ní funguje 
hydrologický cyklus. Jmenuje se K2-18b a obíhá kolem 
červeného trpaslíka v souhvězdí Lva. Kromě vody se však 
v její atmosféře vznáší i spousta vodíku a helia, takže se 
Zemi moc nepodobá.

A to je právě ten problém – to, že se planeta nachází 
v obyvatelné zóně a je podobně velká jako Země, ještě 
vůbec neznamená, že je skutečně obyvatelná. V téhle 
oblasti obíhá třeba i naše Venuše, v její povrchové teplotě 
kolem pěti set stupňů by však asi nechtěl žít nikdo. Klima 
planet všude ve vesmíru ovlivňuje třeba množství sklení-
kových plynů v atmosféře a tlak na povrchu zase hustota 
„exovzduchu“. Na některých planetách je tlak tak extrémní, 
že by cokoli živého hned rozdrtil na placku.
Podle některých astronomů však přesto nalezneme inteli-
gentní život do dvaceti let a jen v naší galaxii by mohlo exis-
tovat více než třicet civilizací. Životu by se také mohlo dařit 
na asi sto dvaceti objevených exoměsících, které obíhají ko-
lem vzdálených plynných obrů jako Europa kolem Jupiteru. 
Které z civilizací však objevíme nejsnadněji? Odpověď na-
značuje experiment NASA, při kterém sonda DART úmyslně 
narazila do měsíce Dimorphos obíhajícího kolem planetky 
Didymos. Vychýlila tím jeho oběžnou dráhu a dokázala, 
že se takto můžeme v budoucnu bránit i proti asteroidům 
mířícím k Zemi. Ano, nejviditelnější budou civilizace, kterým 
hrozí katastrofa – a které tedy budou muset celému vesmíru 
ukázat svou technologickou vyspělost v plné parádě. ◾

—  Metan přítomný na Saturnově měsíci Enceladu 
mohou produkovat mimozemští mikrobi. Jednoho, 
který by tam přežil, máme dokonce i na Zemi. Jmenuje 
se Methanothermococcus okinawensis. Vyrovná se 
s vysokou teplotou, tlakem i chemickým složením 
prostředí na Enceladu a metan opravdu produkuje.

—  Planety mohou obíhat i kolem masivních 
černých děr v centru galaxií a mohou jich být 
desetitisíce. Moc útulné ale nebudou, nacházejí 
se totiž několik světelných let od nich.

—  Život by se prostřednictvím komet, asteroidů a planetek 
mohl šířit i v celogalaktickém měřítku. Existuje totiž 
mnoho těchto těles, která jsou bludná. Neobíhají 
kolem žádné hvězdy a volně se řítí vesmírem.

—  V exoplanetárním systému Trappist-1 obíhá sedm planet 
v úzkém pásu měřícím jen 7,7 milionu kilometrů, zatímco 
vzdálenost Marsu od Země je přes padesát milionů km. 
Z nejvzdálenější planety byste tedy viděli na obloze šest 
velkých „měsíců“. Úchvatné. Tři z planet jsou přitom 
v obyvatelné zóně.

—  Mimozemský život se dá hledat i na Zemi. Nebo se na 
to alespoň připravit. NASA zkoumala „supersuchá“ 
místa v poušti Atacama, kde neprší třeba několik 
let a nežijí tu ani bakterie. Takové prostředí by 
se mohlo podobat podmínkám na Marsu.

Planeta Jupiter
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BLANKYTNÁ JEZÍRKA METANU 
V létě 2014 se v tundře na poloostrově 
Jamal poprvé objevily zvláštní kruhové 
jámy. Mluvilo se o obřích explozích 
a šlehajících plamenech. Teď už se 
ví, že příčinou byl metan klestící si 
tímto způsobem cestu z permafrostu 
do atmosféry. Jámy často vyplňovala 
blankytně modrá voda, za což 
opět mohl metan – modrou barvu 
jezírkům dávají řasy, jež se živí sírou, 
která je s úniky metanu spojená.
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TÁNÍ 
PERMAFROSTU 

OTEVŘELO 
PANDOŘINU 

SKŘÍŇKU NAŠÍ 
PLANETY

Ruská Arktida je vroucím kotlem klimatické změny. Oblast větší 
než Austrálie prochází radikální změnou, protože na pevnině, 

v moři i hluboko v půdě rychle taje. Metabolismus tohoto obřího 
organismu je příliš komplikovaný, abychom si mohli plně uvědomit 
jeho důsledky. Zdá se ale, že klimatická změna zde dosáhla bodu, 
z něhož není návratu. V Arktidě byla otevřena Pandořina skříňka.

Text: Miroslav Honsů — Foto: Wikimedia Commons, Shutterstock
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Ústí řeky Ob na poloostrově Jamal je široké 
několik kilometrů a představuje pro stáda 
sobů i pastevce nebezpečnou překážku. 
Sibiřští Něnci se pravidelně přesouvají se 
svými stády mezi pastvinami a na své dlouhé 
cestě se odjakživa řídí ročními obdobími. Ta 

se teď ale chovají jinak. Zimy jsou rok od roku teplejší a sta-
řešinové musí vždy znovu a znovu zvážit, zda je led unese. 
Něnce a jejich stáda dostihla změna klimatu.
Nejzkušenější členové vrtají do ledu díry a měří jeho tloušť-
ku. Ještě před několika lety nehrozilo, že by se led pod 
stádem překračujícím řeku prolomil. V listopadu je ale led 
jen 25 cm silný a nomádi musí čekat měsíc, než mohou Ob 
překročit. Pro vznik ledu dostatečně silného, aby udržel ti-
sícihlavé stádo sobů, musí teplota na několik dnů klesnout 
pod minus 30 stupňů. Pro Něnce, jichž Arktidou kočuje 
něco přes 40 000, je táboření na břehu řeky a čekání na 
silný led náročné. Musí zabránit promísení stád a zvyknout 
si na velkou komunitu mnoha rodin, které by jinak přes 
řeku přecházely plynule jedna za druhou. Zvířata navíc na 
pusté zasněžené pláni nemají téměř žádnou potravu.

SIBIŘŠTÍ LOVCI KOSTÍ
Potíže Něnců jsou jedním z viditelných důsledků rychlého 
oteplování planety a s ním souvisejícího tání věčně zmrzlé 
půdy – permafrostu. Změny v arktickém Rusku uvedly 

mezinárodní vědeckou obec do stavu zvýšené pohotovos-
ti. Téměř polovina severních polárních oblastí totiž patří 
Rusku, informací z tohoto ohromného teritoria ale mají 
vědci jen málo.
Sibiř je kontinentem uvnitř kontinentu a uprostřed této 
odlehlé pevniny se dnes kvůli klimatickým změnám do-
slova otevírá země. V republice Sacha, asi 660 kilometrů 
severně od Jakutska a deset kilometrů jihovýchodně od 
městečka Batagaj, vznikl kráter dlouhý přes 1000 metrů, 
s prudkými svahy vysokými až 110 metrů. Ty jsou extrémně 
nestabilní a trpí častými sesuvy půdy. 
Právě zde se v důsledku tání na povrch dostává organický 
materiál starý tisíce let. I proto sem míří sibiřští lovci kostí 
prehistorických zvířat. Prodejem fosilií se totiž mohou 
dostat ke značným penězům. Většinou nacházejí desítky 
kilogramů vážící úlomky klů mamutů a kosti praturů nebo 
nosorožce srstnatého. Před několika lety se zde podařilo 
najít i celé prehistorické hříbě se zachovanými tkáněmi 
a srstí. Ještě pozoruhodnější nález ale o mnoho let dříve 
ohlásili Něnci. 
Jednoho květnového rána roku 2008 se něneckému 
pastevci Jurijovi Chudi naskytl neobvyklý pohled. Ze 
zasněžené pláně věčně zmrzlé půdy Jamalského poloostro-
va vykukovaly pozůstatky mamutího mláděte. Jurij svůj 
nález ohlásil a za několik měsíců si nadšení vědci vezli do 
Petrohradu dokonale zachované tělo mamutího slůněte 

POTÍŽE NĚNCŮ JSOU JEDNÍM Z VIDITELNÝCH 
DŮSLEDKŮ RYCHLÉHO OTEPLOVÁNÍ 

PLANETY A S NÍM SOUVISEJÍCÍHO TÁNÍ 
VĚČNĚ ZMRZLÉ PŮDY – PERMAFROSTU. 

Zimy jsou rok od roku teplejší 
i v oblastech, kde kočují Něnci. 

Sibiřští Něnci už pociťují klimatickou změnu na vlastní kůži.
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Destrukce permafrostu na Aljašce

Objevte
DOKONALÉ CHUTĚ 
A BOHATÉ AROMA

staré 40 000 let. Mamutí ostatky v podobě kostí a klů se 
v zamrzlé části Sibiře díky věčně zmrzlé půdě nacházely 
odjakživa, zdokumentovány jsou poprvé už v 18. století. 
Tohle ale bylo poprvé, kdy se na Sibiři našlo tak dokonale 
zachované tělo prehistorického chobotnatce.

VIRY A BAKTERIE Z PERMAFROSTU
Zbytky tkání zakonzervovaných v permafrostu v některých 
případech až 100 000 let představují vzrušující, ale záro-
veň i znepokojivý materiál. Vědci odhadují, že z tajícího 
ledu a permafrostu se každoročně uvolní 1021 mikroorga-
nismů, včetně hub, bakterií a virů. Mnohé z těchto orga-
nismů putují přímo do oceánu a díky migračním vzorcům 
ryb a ptáků se rychle šíří dál. Mohou mezi nimi být i člově-
ku nebezpečné formy života.
Nebezpečí tání permafrostu vyšlo najevo v roce 2016, kdy 
na poloostrově Jamal onemocněli nejprve sobi, a pak i no-
mádi. Když zemřel první člověk, bylo jasné, že se děje něco 
neobvyklého. Věci zjistili, že rozmrzáním permafrostu se 

na Sibiři znovu objevila sněť slezinná, tedy antrax – akutní 
bakteriální infekce, jejímž původcem je bakterie Bacillus 
anthracis. Ta se na člověka přenáší prostřednictvím výkalů 
hospodářských zvířat, ale také volně žijících lichokopytníků 
i sudokopytníků. Bakterie je velmi odolná, její spory mohou 
v půdě přežít desítky let, v případě permafrostu se pak 
jejich životnost násobně prodlouží.
Poloostrov Jamal se stal dějištěm katastrofy mimořádného 
rozsahu. Antrax je prudce nakažlivý a během několika dnů 
může způsobit mnohočetná selhání orgánů – z toho důvo-
du je také častou náplní zakázaných biologických zbraní. 
Na poloostrově zemřely stovky sobů a v ohrožení se ocitli 
i pastevci. Bylo nutné rychle jednat, a pokud možno všech-
ny mršiny zvířat spálit. Ještě o rok později se ale kolem 
zuhelnatělých těl vyskytovalo velké množství spor antraxu. 
Z toho důvodu se musely rozlehlé oblasti tundry uzavřít. 
Nejde ale jen o lidstvu známé bakterie. Francouzský viro-
log Jean-Michel Claverie v biologickém materiálu získaném 
na Sibiři identifikoval 30 000 let starý obří virus, který je 
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asi 8000krát větší než dnes běžné viry. „Pokud jsou tam 
nějaké viry, které jsou nebezpečné pro lidi, zvířata nebo 
rostliny a které jsou stále živé a infekční, pak tání per-
mafrostu představuje velké riziko,“ tvrdí s jistotou Jean-Mi-
chel Claverie.
Jde o vážný problém. Vědci se mohou jen domýšlet, jací 
lidé a jaká zvířata v době před 35 000 lety v sibiřské tun-
dře žili, a koho tedy tyto staré viry napadaly. Jisté ale je, že 
kvůli tání permafrostu roste riziko konfrontace s novými 
viry, o kterých nic nevíme a proti kterým lidský imunitní 
systém nemusí mít žádnou ochranu, protože se s nimi náš 
druh nikdy dříve nesetkal.

UČEBNICE PERMAFROSTU NA ALJAŠCE
Nejde ale jen o Sibiř. Americkou Aljašku pokrývá per-
mafrost z celých 80 procent a průměrné roční teploty 
zde rostou dokonce dvakrát rychleji než ve zbytku světa. 
Zvýšení teploty ve světě o 3 stupně Celsia by na Aljašce 
znamenalo nárůst o 6 stupňů, což by mohlo způsobit po-
stupnou ztrátu 30–85 % vrchních vrstev permafrostu. 
Jestliže více než polovina sibiřských měst stojí na per-
mafrostu, je logické, že značné problémy působí tající 
vrstva půdy při stavbě domů a silnic i na Aljašce. Zdejším 
receptem na to, jak udržet podloží stabilní, je půdu pod sil-
nicemi nebo domy ochlazovat. Používá se k tomu systém 
chladicích trubek, které odvádějí teplo z permafrostu na 
povrch, čímž se v půdě udržuje stálá teplota. 

Sledovat změny teplot na Aljašce pomáhá 130 metrů 
dlouhý tunel vyhloubený v období studené války ve 
Fairbanks, ležícím na řece Tanana v centrální části Aljašky. 
Jak? Díky němu mohou odborníci nahlédnout do doby 
před 40 000 lety a pozorovat, jak se led a permafrost na 
Aljašce chovají. V této unikátní klimatické laboratoři je 
možné sledovat, jak voda stékající z povrchu mění struktu-
ru permafrostu, který kromě zmrzlé půdy tvoří i nejrůznější 
ledové klíny nebo vypoukliny a také pozůstatky rostlin 
a živočichů.

NASTANE DALŠÍ DOBA LEDOVÁ?
Tání permafrostu způsobené oteplováním planety pro-
ces klimatických změn paradoxně urychluje. Permafrost 
nyní obsahuje asi dvakrát více uhlíku, než se ho vyskytuje 
v atmosféře, přičemž uhlík vázaný ve zmrzlé půdě se ale 
při kontaktu se vzduchem mění na oxid uhličitý. Ten, jak 
víme, je významným skleníkovým plynem. Dalším a mno-
hem nebezpečnějším produktem tajícího permafrostu je 
pak metan, který dokáže v atmosféře zadržovat teplo ze 
slunečního záření dokonce 30krát účinněji než CO2.
Problém je, že uhlík, který se v ledu a permafrostu ukládal 
postupně po desetitisíce let, se zřejmě během příštích ně-
kolika desetiletí uvolní. Kdybychom ho chtěli v ledu a půdě 
znovu uvěznit, potřebovali bychom novou dobu ledovou. 
Jenže ta by z pohledu lidstva trvala příliš dlouho. ◾

Tajemství v ledu 
Neděle ve 20.00

Mládě mamuta Ljuba bylo nalezeno v půdě permafrostu na poloostrově Jamal.
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SOVĚTI 
V GULAGU

Dramatické osudy sovětských občanů v Evropě po porážce 
Německa v roce 1945 nejsou ani dnes zcela odtajněny. Patří však 

k temným vzpomínkám konce druhé světové války. Znáte tajný 
článek z Jaltské konference?

Text: Miroslav Honsů — Foto: Wikimedia Commons
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Na konci druhé světové války nosily ně-
meckou uniformu více než dva miliony 
lidí z Ruska, Pobaltí nebo Ukrajiny – buď 
dobrovolně, nebo z donucení. Podle tajné-
ho článku Jaltské dohody ale byli sovětští 
váleční zajatci stejně jako civilisté, kteří 

podle vývoje války křižovali Evropu tam i zpět, předáni 
Stalinovi – a byli buď ihned zabiti, nebo deportováni do gu-
lagu. Všichni kromě pěti set vojáků, kteří pět dnů před kon-
cem války dorazili k hranicím Knížectví lichtenštejnského. 
Na konci války, brzy ráno 3. května 1945, se pět set silně 
ozbrojených příslušníků ruské jednotky wehrmachtu uchý-
lilo na území tehdy neutrálního Lichtenštejnska. Byli mezi 
nimi Lotyši z Pobaltí, kozáci i pár lidí z Kazachstánu. Celé 
měsíce se pěšky protloukali zbytky Třetí říše. Cestou sbírali 
všechny zbraně, které našli. Někteří měli na hlavách helmy, 
další jen čepice nebo šátky.

KDO USTOUPÍ, BUDE ZASTŘELEN
Příběh většiny příslušníků této nesourodé skupiny začal 
o čtyři roky dříve, kdy 22. června 1941 zahájil Hitler ope-
raci Barbarossa. Tou porušil německo-sovětskou dohodu 
o neútočení, podepsanou o dva roky dříve (tzv. pakt Molo-
tov-Ribbentrop). Už 16. července 1941 vydal Stalin výnos, 
v němž nařídil každého sovětského občana, který padne 
do zajetí, považovat za zrádce. To se týkalo poměrně 
velkého počtu lidí. Zatímco ruská armáda do konce roku 
1941 zajala 10 600 německých vojáků, skončilo v němec-
kém zajetí podle statistiky vrchního velitelství německé 

armády OKH jen v roce 1941 přes 3 350 000 sovětských 
zajatců.
V roce 1942 přidal Stalin ke svému výnosu výklad článku 
227 sovětské ústavy: „Každý voják, který učiní jediný krok 
zpět, bude na místě zastřelen.“ Byl vydán rozkaz za jednot-
kami umisťovat kulomety a vojáky, kteří se pokusí o ústup, 
postřílet. Tento delikátní úkol byl svěřen příslušníkům 
jednotek Směrš (zkratkové slovo z názvu Směrť špionam, 
tedy Smrt špionům), předchůdci KGB.
Pro Němce byli sovětští zajatci podlidé, které je třeba 
nechat zemřít hladem. V zajateckých táborech tak během 
války kvůli hladu, nemocem a špatnému zacházení zemře-
lo přes 1,5 milionu sovětských zajatců. Ti, co přežili, dostali 
na vybranou – buď je čeká pomalá smrt hladem, nebo 
mohou pomoci Třetí říši. Ve snaze zachránit si život se 
přihlásilo víc než milion Sovětů.

RUSOVÉ VE WEHRMACHTU
Nejznámější ruské jednotce wehrmachtu velel původně 
sovětský generál Andrej Andrejevič Vlasov. Existovaly ale 
i další útvary. Jeden z nich sestavil bývalý carský důstojník 
Boris Smyslovský, zvaný Holmston. Zabýval se výzvědnou 
činností na sovětském území a jeho specialitou byly vý-
sadkové akce. Holmston-Smyslovský byl po porážce bílých 
jednotek nucen emigrovat do Berlína a pak do Varšavy. 
Zde se dal do služeb Němců. Když se blížil konec války, 
viděl jako schopný stratég, že konec Německa je na spad-
nutí, a připravil si pečlivý plán útěku. Shromáždil více než 
6000 příslušníků První ruské národní armády a společně 

Andrej Vlasov Sergej Koroljov Stalin a Churchill na konferenci v Jaltě

UŽ 16. ČERVENCE 1941 VYDAL STALIN VÝNOS, 
V NĚMŽ NAŘÍDIL KAŽDÉHO SOVĚTSKÉHO 

OBČANA, KTERÝ PADNE DO ZAJETÍ, 
POVAŽOVAT ZA ZRÁDCE. 
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zamířili na jih. V bojích před zhroucením Německa ale byla 
většina z nich zabita nebo zajata. Nakonec jich zbylo jen 
500. V noci z 2. na 3. května 1945 překročily zbytky této 
armády vedené hrabětem Arturem Holmstonem alias Bori-
sem Smyslovským hranice mezi rakouským Vorarlberskem 
a Lichtenštejnskem u městečka Schellenberg. Rusové byli 
nejprve internováni a byly jim zabaveny veškeré zbraně. 
Brzy nastal problém, jak zajatce živit. Lichtenštejnsko na 
tom stejně jako ostatní země bylo na konci války špatně 
s potravinami, nicméně Rusové byli postupně zaměstnáni 
na statcích a s místními se brzy spřátelili. 8. května 1945 
Německo kapitulovalo a válka v Evropě skončila. Jednotku 
uprchlíků ale čekaly zlé a nejisté měsíce.

TAJNÁ DOHODA TŘÍ MUŽŮ
O osudu válečných zajatců bylo rozhodnuto o tři měsíce 
dříve v paláci Livadija, bývalé letní rezidenci ruských carů, 
v Jaltě. Josif Stalin tu s velkou slávou uvítal své dva protějš-
ky – amerického prezidenta F. D. Roosevelta a britského 
premiéra Winstona Churchilla. Osud sovětských občanů 
byl podružným tématem konference – přinejmenším neby-
lo nijak stanoveno, co se stane s lidmi v západními moc-
nostmi obsazených sektorech, kteří odmítnou vrátit se do 
SSSR. Churchill dělal, že neslyší, a Roosevelt věděl, že mu 
zbývá už jen pár týdnů života a zřejmě nechtěl kazit náladu 
nebo tak důležité fotografování.
Jediným badatelem, který tuto pokryteckou politiku ofici-
álně zveřejnil a odsoudil, byl britský spisovatel a historik 
ruského původu Nikolaj Tolstoj-Miloslavský (*1935). Tento 

syn bělogvardějských emigrantů se narodil v Kentu a vy-
studoval moderní historii a politickou teorii a je vzdáleným 
příbuzným slavného ruského prozaika Lva Nikolajeviče 
Tolstého (Nikolajův prapradědeček byl jeho bratrancem). 
Kniha Oběti Jalty mu ale způsobila v 70. letech řadu 
problémů, a byl dokonce britskými úřady žalován. Jeho 
„oběťmi Jalty“ byli lidé odsouzení dohodou Britů, Ameri-
čanů a Sovětů v Jaltě v poslední den konference v únoru 
1945. „Bylo tam dohodnuto, že strany si navzájem předají 
své občany, kteří se dostali do rukou svých armád. S Brity 
a Američany žádné potíže nebyly – jejich zajatci se chtěli 
vrátit domů co nejdřív. Všichni ale věděli, že spousta sovět-
ských zajatců a uprchlíků se do Sovětského svazu vrátit ne-
chce,“ vysvětluje Tolstoj-Miloslavský. Churchill a Roosevelt 
sledovali každý své zájmy a s návratem zajatců souhlasili. 
Toto ujednání z posledního dne konference zůstalo jako 
jediné v tajnosti.
Zajatci byli urychleně shromážděni a posláni zpět. Existují 
záznamy o 2 035 000 bývalých sovětských občanech, kte-
ří byli na konci války předáni do Sovětského svazu. Zajaté 
Sověty obvykle převážela britská nebo americká nákladní 
auta na hranice sovětských zón. Posádky automobilů hlá-
sily, že se vzápětí ozývala střelba – část předaných zajatců 
Rusové na místě postříleli. Většinu z nich ale dobytčáky 
odvezly přes Polsko a evropskou část Ruska za Ural nebo 
na daleký sever do obávaných uhelných dolů ve Vorkutě. 
V obrovském zmatku, který po válce vládl v Evropě, si 
těchto zločinů nikdo nevšiml. ◾

Otrocké práce v gulagu

Ruiny jednoho ze sibiřských gulagů

Pohřeb v jednom ze sovětských lágrů

Gulag: Sovětská historie
17., 24. a 31. 1. ve 20.00
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HITLEROVY 
FÚRIE

Jak se to jen mohlo stát? Historici, sociologové i další myslitelé 
si už dlouhé dekády lámou hlavu nad tím, jak německá 

společnost mohla dopustit vzestup nacismu a následné páchání 
nepředstavitelných krutostí. To se přitom netýká jen mužů, ale 

i žen, jejichž role ve válečném běsnění bývá upozaďována. Mnoho 
z nich se totiž na tehdejší situaci nepodílelo jen pasivním mlčením 

(jak si ostatně dobové mravy do značné míry žádaly), ale přímo 
aktivní účastí v nacistické mašinérii.

Text: Mojmír Sedláček — Foto: Wikimedia Commons
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To se přitom netýká pouze nechvalně zná-
mých partnerek nejvyšších pohlavárů 
jako Evy Braunové a Magdy Goebbelsové, 
případně Himmlerovy dcery Gudrun, jež až 
do své smrti v roce 2018 nepřestala sympa-
tizovat s nacistickými myšlenkami. Miliony 

německých žen volily nacistickou stranu NSDAP, byly jejími 
aktivními členkami nebo se svou prací (či naopak záměr-
ným stažením z veřejného života) nepřímo podílely na 
fungování zhoubného režimu – který pro ně přitom vůbec 
nebyl výhodný. Bádání v posledních dekádách ukazují, 
že za sympatiemi žen vůči Třetí říši nejsou žádné tajemné 
či nevysvětlitelné motivy, nýbrž překvapivě pragmatické 
(leč v důsledku sebedestruktivní) smýšlení.

VÝMARSKÁ SVOBODA PROTI ŘÁDU TŘETÍ ŘÍŠE
Německý politik Hermann Rauschning, který se ve druhé 
polovině 30. let vyprofiloval jako odpůrce nacismu, roku 
1939 řekl, že za Hitlerovou cestou k moci stojí přede-
vším ženy. Může to znít paradoxně, ale Rauschning nebyl 
zdaleka jediný, kdo viděl spojitost mezi udělením voleb-
ního práva ženám v roce 1918 a pozdějšími Hitlerovými 
volebními úspěchy v 30. letech. Ačkoli totiž máme krátce 
trvající období Výmarské republiky spojeno především 
s ekonomickými problémy kvůli neschopnosti platit vá-
lečné reparace, ženská polovina německého obyvatelstva 
s dobovými proměnami až tak nespokojená nebyla. S vo-
lebním právem šla ruku v ruce ústavní rovnoprávnost mužů 
a žen, uvolnění přísných mravů navíc vedlo k větší sexuální 
svobodě. A nelze se divit, že německé ženy si těchto nově 
nabytých možností užívaly – vždyť tamější společnost byla 
mezi západoevropskými státy známá pro nadstandardní 

Hitler promlouvá k masám ve Vídni.

BÁDÁNÍ PŘITOM UKAZUJÍ, ŽE ZA SYMPATIEMI 
ŽEN VŮČI TŘETÍ ŘÍŠI NEJSOU ŽÁDNÉ TAJEMNÉ ČI 
NEVYSVĚTLITELNÉ MOTIVY, NÝBRŽ PŘEKVAPIVĚ 

PRAGMATICKÉ SMÝŠLENÍ.
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Nacistický propagační leták k náboru sester

Německá dívka měla za úkol zejména rodit.

zdůrazňování mužské role, jež bychom dnes bez přehánění 
označili za institucionalizovaný šovinismus.
O to paradoxněji působí fakt, že hlasy žen se do značné 
míry podílely na Hitlerově vítězství v klíčových volbách 
roku 1932, jelikož ideologie NSDAP brojila proti ženské 
emancipaci a trvala na podřízené úloze žen ve společnosti. 
Dříve se hovořilo o tzv. třech K: Kinder, Küche, Kirche (tedy 
děti, kuchyně, kostel), přičemž nacistický režim samozřej-
mě navštěvování kostela nedoporučoval, takže reálně že-
nám zbyly jen první dvě možnosti. Podle britského histori-
ka Richarda J. Evanse, zaměřujícího se na německé dějiny, 
se nacistům podařilo zaujmout především právě ženy, jež 
nebyly aktivní v katolické či (v menší míře) evangelické 
komunitě. To se týkalo především žen ve městech, kde 
měly církve dlouhodobě menší okruh věřících. Evans zdů-
raznil ochranitelskou roli režimu, jelikož nacisté přece jen 
nabízeli určité jistoty; jakkoli z dnešního pohledu nepříliš 

atraktivní. Dle jeho názoru však nacisté selhali ve své snaze 
transformovat myšlení celé společnosti – jakmile se totiž 
režim nedokázal o určité skupiny žen dostatečně postarat, 
ztrácel jejich podporu.

ŽENA PROTI ŽENÁM
Tomu měly předejít dedikované organizace v čele s Ná-
rodně socialistickou ligou žen. Její ústřední postavou byla 
Gertrud Scholtzová-Klinková. Rodačka z jihoněmeckého 
Bádenska se v osmnácti letech vdala a svému dělnickému 
muži porodila šest dětí. Po jeho smrti se provdala podru-
hé, a to za venkovského lékaře. Díky tomuto ukázkovému 
rodinnému profilu se pouhých pár let po přihlášce do 
NSDAP stala předsedkyní ligy žen, a reálně tedy nejdůleži-
tější ženou Třetí říše. Jejím úkolem bylo přesvědčit Němky 
o přirozenosti mužské nadřazenosti, oddanosti domácím 
pracím a plození dětí. „Vezmi hrnec, lopatku s koštětem 

ČLOVĚK A SVĚT
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a provdej se,“ jak nezaobaleně radil Hermann Göhring 
ženám v jednom prohlášení roku 1934. 
Správná žena se podle Scholtzové-Klinkové vůbec neměla 
pouštět do politiky a veřejných funkcí, neboť v takovém 
případě by se musela chovat jako muž, a zahanbila by tak 
svou přirozenou ženskost. Zdatná řečnice kázala vodu, ale 
sama pila víno například tím, že navzdory vlastnímu mate-
riálnímu zajištění vyzývala německé ženy, aby se v (před)
válečném stavu zřekly veškerého luxusu a maximálně 
se obětovaly ve prospěch říše. Zatímco muži bojovali na 
frontě, ženy měly plodit (zdravé) děti, a tak přispět k budo-
vání a udržení nacismu. Režim toto „uvědomělé“ chování 
finančně podporoval, čímž se snažil podpořit stabilitu 
svého systému.
Postavením žen v nacistické společnosti se v několika 
knihách zabývala i skotská profesorka Jill Stephensonová. 
Podle ní se režimu dařilo krok po kroku umenšovat po-
zůstatky výmarské svobodomyslnosti a podnikat kroky, 
v jejichž důsledku se ženy přesouvaly z veřejného života 
do domácnosti. Například po roce 1933 došlo k reformě 
školních programů, jež měla dívky odradit od vysokoškol-
ských ambicí – hodiny latiny či vědních oborů byly na-
hrazeny tréninkem domácích prací. Po dalších pár letech 
ženy nesměly být jmenovány soudkyněmi a těžko mohly 
vykonávat i právnickou profesi obecně. Preferované nebyly 
ani lékařky, pouze zdravotní sestry. O politice samozřejmě 

nemohla být řeč. Nacistům se dařilo zakazovat všemožné 
organizace, v nichž by ženy mohly vytvářet myšlenkově 
nekonformní komunity. Tyto přísné podmínky alespoň čás-
tečně roztály ve druhé polovině 30. let, kdy se Německo 
chystalo na válku a nemohlo si dovolit nevyužít potenciální 
pracovní sílu. Propaganda vyzývala matky, aby se částeč-
ně zapojily do práce – samozřejmě primárně ve prospěch 
svých dětí…

NA VÝCHODNÍ FRONTĚ NEKLID
Americká historička Wendy Lowerová sepsala v roce 2013 
osudy třinácti německých žen, které se během druhé 
světové války rozhodly odejít za prací na východní frontu. 
Kniha vyšla v češtině o dva roky později pod znepokojivým 
názvem „Hitlerovy fúrie: Německé ženy na nacistických 
vražedných polích“ a připomněla, že se postavení žen v na-
cistickém režimu nemuselo omezovat pouze na plození 
dětí, péči o domácnost a podporu mužů.
Východní fronta podle Lowerové skýtala obrovské možnos-
ti uplatnění nejen pro zaryté kariéristy, ale i pro obyčejné 
pracující lidi, jimž se v rodném Německu tolik nedařilo. Do 
okupovaných území dnešního Polska, Běloruska či Ukrajiny 
proto přicházely tisíce žen, ucházejících se o potřebné 
pozice sekretářek, učitelek a zdravotních sester. Odchod 
z Německa na neznámý východ však nepředstavuje 
pouze únik před nudným životem maloměšťácké paničky 

Joseph Goebbels s rodinou Hermann Rauschning

PO ROCE 1933 DOŠLO K REFORMĚ ŠKOLNÍCH 
PROGRAMŮ, JEŽ MĚLA DÍVKY ODRADIT OD 

VYSOKOŠKOLSKÝCH AMBICÍ – HODINY 
LATINY ČI VĚDNÍCH OBORŮ BYLY NAHRAZENY 

TRÉNINKEM DOMÁCÍCH PRACÍ.
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či dřinou v nějaké místní továrně – Lowerová dospěla 
k závěrům, že i pro ženy východní fronta skýtala netušená 
dobrodružství a při nedostatku morálních zábran i kruté 
možnosti seberealizace. Její kniha se nezdráhá popisovat, 
že některé ženy bez váhání bičovaly vězněné Židy či rov-
nou zabíjely židovské děti. Nemluvě o tom, že spousta žen 
figurovala i v rozličných úřednických pozicích, v nichž si 
sice neušpinily ruce napřímo, ale přepisováním dokumen-
tů či usnadňováním komunikace mezi výše postavenými 
nacisty rovněž umožnily utrpení nekonečných zástupů 
podrobeného obyvatelstva.
Tato fakta samozřejmě neznamenají, že by německé ženy 
byly nějak obzvláště kruté či bezcitné. „Pouze“ podlehly 
totožným svodům jako muži. Kdy jindy než ve válečném 
stavu totiž dojde k odhalení charakterů, skutečných 
morálních principů a hodnot? Jenže z nějakého důvodu 
se po konci války podařilo většině těchto žen uniknout 
spravedlnosti a na rozdíl od spousty mužů nebyly potres-
tány. Vždyť ani Gertrud Scholtzová-Klinková nedostala 
nálepku válečného zločince a ve vězení po konci války 
strávila pouhých pár let. Za zmínku stojí, že v biografii ze 
70. let, věnované „obětem norimberských procesů“, svých 
činů nelitovala ani v sympatiích s nacistickými myšlen-
kami rozhodně nepolevila. Oproti tomu slavná filmařka 
Leni Riefenstahlová, stojící mimo jiné za vrcholnými díly 
předválečné německé propagandy Triumf vůle a Přehlídka 

národů, údajně o nacistických zvěrstvech vůbec nevěděla. 
Také jí se podařilo vyhnout obviněním a nedlouho po válce 
opět mohla natáčet.

OSVĚDČENÉ PRINCIPY
Ještě několik desítek let přetrvávaly předsudky ohledně 
podřízené a marginální role žen v nacistickém soukolí; 
dodnes máme tendenci je vnímat spíše jako oběti doby 
než spoluviníky. V posledních dekádách se však situace 
proměňuje, a to především díky práci historiček, jež se 
nebojí střílet takříkajíc do vlastních řad. Podle Lowerové 
pracovala pro různé nacistické organizace zhruba třetina 
z celkového počtu 40 milionů německých žen, a až do 
konce války počet přihlášek do strany ze strany ženských 
zájemkyň nijak neklesal.
Z výše uvedených bádání historiků (a především historiček) 
tedy vyplývá, že ženy rozhodně nebyly jen pasivními trpi-
telkami Hitlerova režimu, zároveň se však u většiny z nich 
nejednalo ani o nábožné adorování Führera a bezbřehou 
důvěru v jeho vizi tisícileté říše. Ženy se spíše napříč celým 
20. stoletím snažily zlepšit své postavení ve společnosti, 
což zrovna v německém prostředí nebylo úplně snadné – 
a tak není divu, že se řada z nich rozhodla naplno využít 
možností, jež dobové proměny umožňovaly. ◾

Leni Riefenstahlová, režisérka děl předválečné německé propagandy Triumf vůle a Přehlídka národů

HITLEROVO 
STAROMLÁDENECTVÍ 
Nacistická propaganda samozřejmě 
využívala i Hitlerova staromládenectví 
a snažila se jej prezentovat jako ideál 
každé árijské ženy, klíč k volebnímu 
úspěchu však byl o poznání snazší. 
Nejpozději od konce 20. let se 
NSDAP těšila obrovskému množství 
podporovatelek, v roce 1931 tuto 
stranu volilo kolem tří milionů žen. 
Nikoli však díky Hitlerově sex-
appealu, dokonce ani proto, že by 
stranické kampaně cílily na ženská 
témata. NSDAP jednoduše slibovala 
ženám, že dokáže vyřešit ekonomické 
i společenské problémy trápící 
Výmarskou republiku, což bylo v té 
době přednější nežli posuny v ženské 
emancipaci. Roli samozřejmě hrál 
i tzv. stádní efekt neboli čím více lidí 
s danou stranou sympatizovalo, tím 
snazší pro ni bylo získat další voliče. 
Vždyť kdo by nechtěl v čele státu 
silného vůdce? I za cenu toho, že se 
z něj možná časem stane Vůdce…

ČLOVĚK A SVĚT

Válka
Každý čtvrtek ve 20.00–22.00
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BÁL SE 
JAN ŽIŽKA 

PEKLA? 
PŘESTO SE NEVÁHAL 

DOPOUŠTĚT KRUTOSTÍ

Přestože by to leckomu neuškodilo, na peklo už téměř nikdo z naší 
současné společnosti nevěří. Víra v nadpozemské věci měla však 

v lidských dějinách zásadní místo – a to platí dvojnásob i pro 
husitské války. Sám Jan Žižka se velmi bál, že přijde do pekla, 

a tento strach byl zřejmě hlavním motivem k jeho stanutí v čele 
husitských vojsk. Kde se však strach z pekla vzal?

Text: Mojmír Sedláček — Foto: Shutterstock a Wikimedia Commons



54

Obavy z pekla byly 
prorostlé celou 
středověkou spo-
lečností. Rozsáhlé 
skupiny obyvatel 
se podle kněžích 

neměly dostat do nebe, a tak měly 
být odsouzeny k věčným pekelným 
mukám. To se týkalo třeba nepo-
křtěných novorozeňat, samozřejmě 
pohanů a třeba také Židů, což byl 
jejich trest za ukřižování Krista. 
Hrozby peklem byly při plamenných 
kázáních podobně silné a časté jako 
hlásání Kristovy lásky. Jejich součástí 
bývaly i důkladné popisy mučicích 
praktik, jež potkaly třeba Jidáše a další 
hříšníky. Bylo prostě nutné přesvědčit 
ovečky o tom, že bez křesťanství není 
život možný – a na koho nezabrala 
motivace cukrem, zafungoval bič. 
Prodávání odpustků bylo samozřej-
mě výhodné samo o sobě, avšak 
podle dochovaných záznamů není 
důvod nevěřit, že sami kněží horlivým 
líčením pekelných muk fascinovaně 
věřili. I uznávaní teologové měli ze 
svého hříšného života obavy – stačí 
jmenovat jednu z nejvýraznějších 
postav scholastiky, anglického arcibis-
kupa Anselma z Canterbury, který byl 
později prohlášen za svatého; dokon-
ce i on byl přesvědčen o zkaženosti 
vlastní duše.

JAN ŽIŽKA A JEHO SPÁSA
A právě v tomto myšlenkovém klimatu 
začal Jan Žižka myslet na spásu. 
Dlouhé roky se totiž živil jako lapka 
a žoldnéř, který během svého života 
minimálně jednoho člověka zabil 
a spoustu dalších okradl. Jeho zkuše-
nosti s bojem proti přesile a různými 
záškodnickými aktivitami se později 
bohatě zúročily v kariéře vojevůdce, 
během níž dokázal přicházet s neče-
kanými a chytrými řešeními prekér-
ních situací. Hluboce věřící Žižka 
začal ve věku kolem 60 let myslet na 
posmrtný život a, jak je z předchozích 
odstavců patrné, jeho vyhlídky tou 
dobou nebyly moc dobré. Byl zatížen 
mnoha hříchy, a navíc se dožil věku, 
který v období pozdního středověku 
už mnoho nových příležitostí neskýtal. 
Žižka se však natolik obával Božího 
soudu, že se „na stará kolena“ přidal 
k husitské rebelii – uvěřil, že právě 
husitství mu umožní smýt své hříchy, 
a dočkat se tak Božího odpuštění.
To by podle historika Petra Čorneje, 
který o Žižkovi vydal koncem roku 
2019 rozsáhlou publikaci, mohlo 
vysvětlovat nečekaný zápal, s nímž 
Žižka bojoval za husitské hodno-
ty – a to navzdory mnoha dřívějším 
dekádám morálně pochybného 
života. Máme před sebou klasický 
příběh o napraveném hříšníkovi, který 

vedle psychologické hloubky nabývá 
i výrazných sociologicko-historických 
rozměrů; motivace ke spáse a odči-
nění dřívějších hříchů byla v období 
středověku mnohem větší, než si dnes 
dokážeme představit.

OHNĚM A MEČEM
Představa, že zbožný člověk ale 
nezabíjí bližního svého, byla Žižkovi 
naprosto vzdálená. Katolíci či Židé pro 
něj znamenali jen skupinu lidí, která 
se buď vzdá své víry a přistoupí na 
podobojí, nebo nemá právo na další 
existenci. Krutost, s jakou válčil a s ja-
kou se choval v dobytých městech, 
byla i na poměry 15. století děsivá.
Když v pátek 14. března 1421 Žižka se 
svými oddíly dorazil k Chomutovu, 
místní doufali, že je husité nedobydou 
jako předtím Plzeň. Katolické město 
s velkou židovskou obcí bylo Žižkovi 
samozřejmě už dlouho trnem ve zbý-
vajícím oku, bylo ale skvěle opevněné: 
dvojité hradby ještě doplňoval vodní 
příkop, a přestože město jen dva roky 
předtím zdevastoval požár, obranné 
prostředky si opravit stihlo.
Na kališnická vojska, která je už dru-
hého dne obklíčila, lili obránci vroucí 
vodu i rozpuštěnou smůlu. Lučištníci 
z hradeb stříleli jeden šíp za druhým 
a místní na husity křičeli sprosté 
urážky. Některé chomutovské ženy 

Jan Žižka v bitvě u Grunwaldu, obraz z roku 1878
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dokonce zašly tak daleko, že z vršku 
opevnění vystrkovaly obnažená poza-
dí. Možná to zpečetilo jejich příšerný 
konec, o nějž se postaraly družky hu-
sitských vojáků. Přestože to vypadalo, 
že si kališníci ani neškrtnou, druhého 
dne, na Květnou neděli 16. března 1421, 
se jim povedlo prolomením jediné 
brány do města probít. Masakr, který 
následoval, se jen stěží popisuje. Husi-
té okolo sebe šířili jen smrt, a to gladio 
et igne, mečem i ohněm, a nezastavili 
se ani tváří v tvář malým dětem. Ušetři-
li jen Židy. Kališníci se je uprostřed 

hořícího města pokoušeli přinutit, 
aby se vzdali víry a nechali se pokřtít. 
Výsledkem bylo, že celé rodiny radši 
dobrovolně našly smrt v plamenech, 
než aby se židovství zřekly.

ANI HUSITSKÉ ŽENY NIKOHO 
NEŠETŘILY
Když válečné šílenství utichlo, zůstalo 
naživu jen třicet mužů. Husité je 
ušetřili cíleně, aby měl kdo pohřbít 
chomutovské mrtvé. Většinu zajatých 
žen a dívek si vzaly na paškál husit-
ské bojovnice a neprojevily vůči nim 

ani špetku jakéhokoli soucitu nebo 
lidskosti. Tvrdily jim, že je hned za 
branami města propustí, to byla ale 
krutá lež. Místo toho je obraly o veš-
keré cennosti a svlékly donaha. Pak 
jim poručily vejít do viničné boudy, 
kde je zamkly a zaživa upálily, včetně 
několika těhotných.
Počet obětí tohoto strašlivého cho-
mutovského masakru historici vyčíslili 
na zhruba 2200. Na bráně, kterou se 
husitům tehdy povedlo prolomit jako 
první, byl ještě dlouhá léta potom 
do kamene vytesaný křížek, který 

Dobové ztvárnění bitvy u Domažlic Renesanční portrét Jana Žižky

KDYŽ VÁLEČNÉ ŠÍLENSTVÍ UTICHLO, 
ZŮSTALO NAŽIVU JEN TŘICET MUŽŮ. HUSITÉ 
JE UŠETŘILI CÍLENĚ, ABY MĚL KDO POHŘBÍT 

CHOMUTOVSKÉ MRTVÉ.

PO STOPÁCH HISTORIE
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připomínal, jak vysoko ve strouze tek-
la krev zavražděných obyvatel města.

KRUTÝ OSUD PRACHATIC
Když se 12. listopadu 1420 objevily 
před Prachaticemi houfy táborských 
husitů, včetně žen a dětí, mohlo se 
obyvatelům Prachatic zdát, že jde spí-
še o nějakou náboženskou pouť než 
o vojenské tažení. Měšťané navíc celé 
léto pilně opravovali hradby města 
pobořené na jaře téhož roku rovněž 
Janem Žižkou. Ten se však tentokrát 
se vzpurným šumavským městem 
rozhodl definitivně vypořádat. Podle 
kronikáře Vavřince z Březové táborský 
hejtman nejprve předjel na koni své 
oddíly a vyzval prachatické obyvatele 
shromážděné na hradbách, aby se 
vzdali: „Otevřete bránu a nechte nás 
pokojně vejíti do města s velebnou 
svátostí těla Kristova a s kněžími 
a my slibujeme, že vám nezpůsobí-
me žádné škody ani na životě, ani na 
majetku.“ Prachatičtí ale odpověděli 
něco v tom smyslu, že už své kněze 
i svátost oltářní mají a od táboritů 
v tomto směru nic nepotřebují.

HRRR NA NĚ!
Když Žižka neuspěl s nabídkou pokoj-
ného řešení situace, zavelel k útoku. 

Jak píše historik Petr Čornej v knize 
Jan Žižka, husité na několika místech 
přistavili k hradbám žebříky, po nichž 
rychle vylezli do úrovně cimbuří. 
„Táborští střelci z kuší a práčata přitom 
znesnadňovali Prachatickým účinnou 
obranu. Střelba z několika pušek, 
vylévání smůly na hlavy dobyvatelů 
ani vrhání kamení drtivý táborský útok 
nezastavily.“ Husitům se záhy poda-
řilo proniknout přes hradby a otevřít 
bránu. Do města se hrnuli husité, se 
zpěvem je následovaly ženy a děti.
V Žižkově době, stejně jako třeba 
v antice, platilo, že město, které od-
mítne otevřít brány, se po dobytí silou 
stává kořistí vítězů a jeho obyvatele 
čeká krutý osud. Podobně se vedlo 
i Prachatickým. Husité se rozdělili do 
několika oddílů a začali město pro-
hledávat systematicky dům od domu, 
loupili a pobíjeli přitom všechny 
muže. Na konci jejich řádění bylo 135 
zabitých a 85 zajatých prachatických 
mužů. Zajatce předvedli před Jana 
Žižku a ten je nechal zahnat do sakris-
tie farního kostela sv. Jakuba. Plameny 
živené slámou a soudky smůly sakris-
tii i nešťastníky uvnitř rychle pohltily. 
Když bylo po všem, nechal Žižka 
pobořit strop, aby popadané balvany 

vytvořily nad zuhelnatělými těly cosi 
jako kamenný hrob.

PSYCHOLOGICKÁ VÁLKA
Ženy a děti byly ušetřeny, husité je ale 
z města vyhnali. Byla to účinná takti-
ka, jak po kraji šířit zvěsti o hrůzách, 
které mohou katolické obyvatelstvo 
potkat. Jan Žižka dobře věděl, že útok 
na psychiku může mít větší následky 
než útok na hradby. Nezůstalo ostatně 
jen u Prachatic. „Když jeho rukou pad-
ly i Vodňany, nechal dva zajaté kněze 
i určitý počet tamních měšťanů hodit 
u Budějovic do hořící vápenice. Jeho 
cílem bylo vyvolat děs a ovládnout 
državy mocného Rožmberka, který se 
vojensky neustále pokoušel ohrožovat 
husitský Tábor,“ popsal Žižkovu zastra-
šovací taktiku publicista a spisovatel 
Vladimír Liška ve své knize Tajemství 
českých kronik, pověstí a mýtů.
Tak tedy slavný vojevůdce chápal 
svou cestu ke své duchovní nápravě 
a smývání svých hříchů. A přestože 
na jeho rozkaz husité vraždili i ženy 
a děti, on byl přesvědčen, že bojuje za 
správný svět, a jeho spása tím bude 
zaručena. ◾

CIVILIZACE

Mikoláš Aleš: Žižkova podobizna vycházející 
z ilustrace Kroniky české od Enea Silvia 
Piccolominiho, vydané v roce 1510

Jan Žižka, Jenský kodex Jenský kodex (1490–1510)

moderních bytech a kan-
celářích dýcháme škod-
livý vzduch, který doká-

že zkrátit život i o několik let
a cítíme se v něm 
unavení a nervóz-
ní. Prachové mik-
ročástice, smog, je-
dovaté chemické výpary z umě-
lých hmot a nábytku, bakterie,
viry, spóry plísní, výkaly všudy-
přítomných roztočů – to vše se
v uzavřených prostorách koncen-
truje. V chladnějších obdobích 
roku, kdy méně větráme, působí
tyto škodlivé látky na náš orga-
nizmus prakticky celý den. Nej-
větší část škodlivin přitom pro-
niká do těla právě plícemi. 
Ionizace vzduchu: 
Ovzduší,  ve  kterém trvale pobý-
váme, by mělo podle doporu-
čení Státního zdravotního ústa-
vu obsahovat minimálně 1.250 
záporných iontů (aniontů) na 
cm3. A zatímco v přírodě dý-
cháme vzduch s koncentracemi 
až 10.000 vzdušných aniontů 
v cm3, v interiérech, kde žije-
me a pracujeme, jsou hodnoty 
většinou blízké nule. Právě díky
vysoké koncentraci prospěšných

vzdušných aniontů je nám tak
dobře v lese, u moře, při výcho-
du slunce nebo u tekoucí vody či
táborového ohně. Tato místa nás

podvědomě přita-
hují a velmi rychle
si na nich odpoči-
neme. Díky čističce

vzduchu Ionic-CARE si takovou
příjemnou atmosféru nyní může-
te vytvořit i doma.

Topná sezóna je v plném proudu a z mnoha 
venkovských i městských domů se valí mrač-
na hustého kouře. V kombinaci s automobi-
lovou dopravou a zhoršenými rozptylovými
podmínkami se může objevit smog. Vysoké
koncentrace polétavého prachu a dalších ne-
čistot vážně ohrožují naše zdraví. Je ale 
prostředí v uzavřené místnosti skutečně zdra-
vější než to venkovní?

V
V bytech a kancelářích 
dýcháme vzduch, který
zkrátí život o několik let

Pro získání dárku
stačí zadat při ob-
jednávce kód:

kód

Ostrov čistého vzduchu v moři smogu a škodlivin!

Tento přístroj neutralizuje pachy
a pročišťuje vzduch v lednici či 
šatně. Navíc ome-
zuje výskyt bakte-
rií, zabraňuje růstu
plísní a v lednici
uchovává potravi-
ny déle čerstvé.

Získejte zdarma Ionic-CARE
FF-210 osvěžovač a čistič
lednic, šatních skříní a WC
v hodnotě 450,- Kč.

Proč ionizovat vzduch?

» zlepšíte dýchání

» odstraníte alergeny a prach

» ničíte viry a bakterie

» zlepšíte koncentraci a paměť

» zkvalitníte spánek

» zlepšíte pracovní výkonnost

» zmírníte depresivní stavy

» podpoříte růst rostlin

Filtr není třeba nikdy vyměňovat! 
Stačí ho jen jednoduše vyjmout a omýt.

Kombinace výkonné čističky vzduchu a ionizátoru. Čištění vzduchu
s účinností až 96 % probíhá naprosto nehlučně. Cirkulaci vzduchu
v přístroji zajišťuje soustava elektrod, které pohybují vzduchem pomocí
tzv. elektronového větru. Tato technologie nahrazuje hlučné a energe-
ticky náročné ventilátory. Nečistoty se zachytávají na omyvatelném
elektrostatickém fi ltru. Na jeho ploše spolehlivě ulpí polétavý prach, 
chemikálie, cigaretový kouř, pyly, viry, bakterie, plísně a jiné alergeny. 
Přístroj má tři výkonové stupně a jeho spotřeba je max. 8 W.

Nejprodávanější značka čističek v ČR! 
99 % skutečných uživatelů je s přístrojem spokojeno

V květnu 2022 byla provedena anketa, které se zúčastnilo 3015 uživatelů
čističky Ionic-CARE. Ti nejčastěji chválí snížení prašnosti a zmírnění dý-
chacích potíží. Dále oceňují čističku jako významnou prevenci před viróza-
mi. Spokojeni jsou také s jejím tichým chodem a snadnou údržbou. 

Proč ionizovat vzduch?Proč ionizovat vzduch?

volejte zdarma 800 112 111   I   www.ionic-care.cz

Chraňte seChraňte se
před smogem, inverzí
a prachovými částicemi ...

stříbrná, černá, bílá
cena 3.690 Kč/ks

dekor dřeva
cena 3.990 Kč/ks

C36Historie
Každé úterý ve 20.00–22.00
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Stačí ho jen jednoduše vyjmout a omýt.
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Přístroj má tři výkonové stupně a jeho spotřeba je max. 8 W.
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Nejvyšší budova světa Burj Khalifa, luxusní hotely, ostrovy ve tvaru 
palmy, lyžařský areál Ski Dubai přímo v obchodním centru, pozlacený 

vyhlídkový rám i dlouhé písečné pláže na břehu Perského zálivu. To vše je 
Dubaj, jeden ze sedmi arabských emirátů, a zároveň metropole světového 

významu. Místo, kde se snoubí nejmodernější stavby s vůní koření a ruchem 
orientálního tržiště, ale i oblast s rozsáhlými pouštěmi. Jedna návštěva 

Dubaje vám rozhodně stačit nebude. 

ZEMĚ, KDE 
ZAŽIJETE VŠE, NA CO 

SI VZPOMENETE
Text: Alžběta Šírková
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 1 BURJ KHALIFA 
Nejvyšší mrakodrap na světě Burj 
Khalifa měří 828 metrů a nabízí výhled 
na velkou část Dubaje. Stačí se jen 
vyvézt vysokorychlostním výtahem 
do 124. patra, kde je umístěna 
vyhlídková plošina At The Top, ze 
které budete mít metropoli jako 
na dlani. Uvidíte další mrakodrapy, 
fontány i dálnice. Zajímavé je 
i samotné využití mrakodrapu. 
37 pater zabírá hotel Armani, na 
dalších 63 patrech je 700 luxusních 
bytů a zbytek budovy představují 
kanceláře a technologické prostory. 

 3 SKI DUBAI  
V dalším velkém nákupním centru –  
Mall of the Emirates – si můžete 
i zalyžovat. Jeho součástí je totiž 
lyžařský areál Ski Dubai, ve kterém 
si zimní radovánky užijete kdykoli 
během roku. Je tu několik sjezdovek, 
na jejichž vrcholy vás dopraví lanovka 
či vlek. Nechybí ani freestyle zóna 
pro snowboardisty, sněhové bludiště 
a snowpark se sáňkařskou dráhou. 
Půjčí vám tu zimní a lyžařské oblečení 
i snowboardové vybavení.

 4 PROSLUNĚNÉ PLÁŽE  
Dubaj má také krásné a dlouhé pláže 
na břehu Perského zálivu. Zdejší čisté 
moře vybízí nejen ke koupání, ale 
i k vodním sportům, jako je surfing, 
kitesurfing nebo potápění. Mezi 
nejhezčí pláže patří Jumeirah Beach 
s bílým pískem a stejnojmenným 
hotelem, připomínajícím mořskou 
vlnu. Jedná se o luxusní hotel, který 
uspokojí náročnou klientelu. Na 
slavné pláži jsou ale i další a cenově 
dostupnější hotelové resorty, 
pyšnící se komfortním ubytováním. 
„Doporučuji pětihvězdičkový hotel 
Amwaj Rotana Jumeirah Beach na 
rekreační a nákupní promenádě 
The Walk, jehož koncept all inclusive 
vás nadchne,“ říká Lenka Pátek. 

 

 2 DUBAI MALL S AKVÁRIEM 
Dalším dubajským „nej“ je největší 
nákupní centrum na světě Dubai 
Mall. Kromě stovek obchodů, kaváren 
a restaurací tu jsou i atrakce, které 
zpestří vaše nakupování. Najdete zde 
například obří akvárium a podvodní 
zoo, která je domovem tisíce moř-
ských živočichů. „Pestrobarevné ryby, 
rejnoci, ale i žraloci plují přímo nad 
vaší hlavou nebo podél vás. A to díky 
tomu, že si akvárium procházíte skrze 
skleněný tunel. Je to skvělý zážitek 
pro malé i dospělé,“ říká obchodní 
ředitelka CK Blue Style, Lenka Pátek.

CO UŽ Z DUBAJE NEJSPÍŠ 
ZNÁTE, ALE CHCETE 
(ZNOVU) VIDĚT
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5 PALMOVÉ OSTROVY  
Dalším unikátem je uměle vytvořený 
ostrov ve tvaru palmy, Palm Jumeirah, 
který tvoří několik poloostrovů 
připomínajících palmové listy. 
Nachází se tu malebné promenády 
plné krásných rezidenčních vil, 
restaurací, barů a luxusních hotelů. 
Tím nejznámějším je majestátní 
Atlantis. Kromě špičkového ubytování 
má i vlastní aquapark, a dokonce si tu 
můžete zaplavat i s delfíny. A doprava 
na jedinečný ostrov? Dostanete 
se sem jednoduše po silnici 
nebo vlakem. 

 6 BURJ AL ARAB 
A MADINAT JUMEIRAH  
Luxusní hotel Burj Al Arab ve 
tvaru plachetnice stojí na uměle 
vytvořeném ostrůvku, který je 
vzdálen 280 metrů od pobřeží. 
Části hotelového interiéru jsou 
zdobené zlatem, je tu podmořská 
restaurace s akváriem i rozlehlá 
terasa. Tuto „plachetnici“ můžete 
obdivovat nejen z pláže. „Zavítejte 
i do komplexu Madinat Jumeirah, 
který tvoří pískově zbarvené 
vily a hotely ve stylu arabského 
klasicismu, odkud se vám naskytne 
krásný pohled právě na hotel Burj 
Al Arab. V Madinatu navíc můžete 
navštívit i tradiční trh a projet se 
v loďkách po nádherných lagunách,“ 
doporučuje obchodní ředitelka CK 
Blue Style, Lenka Pátek. 

 7 DUBAI FRAME
V překladu „dubajský rám“ je 
rozhledna připomínající zlatý rám 
obrazu. Stavbu tvoří základna a dvě 
150 metrů vysoké věže, které spojuje 
přemostění o šířce 105 metrů. Tento 
gigantický obdélníkový rám je ve 
světě naprostým unikátem. Ze zlaté 
rozhledny uvidíte nejen novou, 
ale i starou část Dubaje. Součástí 
stavby je také kavárna a muzeum 
představující historii metropole. 

 8 LOVE LAKE DUBAI  
Co by to bylo za návštěvu, kdybyste 
si nechali ujít poušť, která zabírá 
největší část emirátu? Obrovské 
písečné duny můžete sjíždět 
v džípech, čtyřkolkách či na 
sandboardu. V poušti za městem 
se navíc nachází atrakce Love Lake 
Dubai, což jsou dvě umělá jezera ve 
tvaru dvou spojených srdcí, která 
jsou vidět až z vesmíru. Atmosféru 
tohoto místa, které se nachází 
v oáze Al Qudra, navíc umocňují 
tisíce stromů vysázených tak, aby 
při pohledu z ptačí perspektivy 
tvořily slovo láska. 
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NOVÁ DUBAJSKÁ NEJ, 
KTERÁ MUSÍTE VIDĚT

Emirát Dubaj se neustále dynamicky rozrůstá. Pokud jste tam byli před pár 
lety, dnes by vás přivítaly nové originální stavby a atrakce. Většina z nich 
si navíc opět vysloužila zápis do Guinnessovy knihy světových rekordů. 

Seznamte se s novými dubajskými „nej“, která vám vyrazí dech. 

 1 MUZEUM BUDOUCNOSTI 
Podle časopisu National Geographic 
patří toto muzeum mezi ta nejkrásnější 
na světě. Budova ve tvaru trojroz-
měrného protáhlého prstence z oceli 
a skla leží na travnatém kopci na hlav-
ním městském bulváru Sheikh Zayed 
Road. Je vysoká 78 metrů a má sedm 
interaktivních pater, ve kterých se 
návštěvníci dozví, jak bude Dubaj vy-
padat za 50 let. Každé patro se přitom 
věnuje jinému tématu, jako například 
budoucnosti cestování, ekologii nebo 
zdraví. „Prohlídka muzea vám zabere 
tři hodiny, vstupenky si ale rezervujte 
s dostatečným předstihem, je o ně ve-
liký zájem,“ radí Lenka Pátek, obchod-
ní ředitelka CK Blue Style. 

 2 NEJHLUBŠÍ 
POTÁPĚČSKÝ BAZÉN
Máte raději hloubky a potápění? 
Pak vás nadchne Deep Dive Dubai, 
nejhlubší bazén na světě. Obří nádrž 
určená k potápění je hluboká 60 metrů 
a vejde se do ní 14 milionů litrů sladké 
vody, což odpovídá objemu šesti 
olympijských bazénů. Teplota vody se 
drží na příjemných 30 °C. Dobrodruzi 
(od 10 let, a navíc zdravotně způsobilí) 
mohou prozkoumat potopené město. 
Současně se jedná o podvodní filmové 
studio, největší svého druhu v celé 
oblasti. 

 3 HATTA – PŘÍRODNÍ RÁJ 
Za návštěvu stojí také horské městeč-
ko Hatta, které nabízí úplně jiný pohled 
na Dubaj. Je to opravdový přírodní ráj 
s azurově čistou přehradou, která je 
obklopena zelení a horskými masivy. 
„Je to skvělé místo pro milovníky out-
doorových zážitků. Dá se tu jezdit na 
kole, chodit na treky, jezdit na kajaku 
nebo kempovat v moderních stanech, 
ve kterých si budete připadat jako 
v hotelovém pokoji,“ říká Lenka Pátek 
z CK Blue Style. 
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 5 BAZÉN V OBLACÍCH 
Dalším unikátem je Aura Skypool, první 
a nejvýše položený 360° nekonečný 
bazén na světě. Nachází se v 50. patře 
věže The Palm Tower a nabízí nerušený 
výhled na ostrov Palm Jumeirah, hotel 
Burj Al Arab a lesknoucí se horizont 
Arabského zálivu. Příjemná atmosféra 
v návštěvnících vytváří pocit, jako by 
se vznášeli v oblacích.

 4 PLÁŽOVÁ ZÓNA LA MER
V Dubaji také můžete navštívit nový 
volnočasový komplex La Mer, vybudo-
vaný na třech umělých poloostrovech 
s krásnou veřejnou pláží s dostateč-
nou vybaveností. Kromě tradičních 
toalet a místností na převlečení je tu 
také více než 130 restaurací, kaváren 
a obchodů. Nechybí tu ani působivý 
akvapark Laguna, jedinečný vodní park 
s exkluzivní surfařskou atrakcí. 

 6 DIGITÁLNÍ GALERIE 
Další novinkou je digitální galerie 
Infinity des Lumières, která byla 
otevřena teprve před rokem v nákup-
ním centru Dubai Mall. Letos se tu 
vystavují spirituální obrazy slavného 
španělského malíře Antonina Gaudího 
nebo japonského umělce Hokusaie. 
„Je to skvělý audiovizuální zážitek pro 
každého milovníka umění. Doslova 
před očima se vám rozpohybují slavné 
obrazy a silný dojem ještě skvěle pod-
kresluje hudba,“ popisuje Lenka Pátek, 
obchodní ředitelka CK Blue Style. 

 7 GLOBAL VILLAGE
V Dubaji také můžete sehnat tradiční 
potraviny, ale i oblečení z téměř celé-
ho světa. Stačí navštívit nákupní zónu 
Global Village s 26 pavilony, ve kterých 
se prezentuje více než 80 zemí světa. 
Můžete tu koupit například arganový 
olej z Maroka, sušené ovoce z Thajska, 
bambucké máslo z Afriky nebo vodní 
dýmku z Egypta. O zábavu je postará-
no i večer, kdy se tu konají koncerty.

 8 ALSERKAL AVENUE
Další dubajskou novinkou je Alserkal 
Avenue, komplex architektonicky 
přestavěných skladišť, ve kterých jsou 
umělecké ateliéry, projektové prostory, 
módní obchody, restaurace a kavárny. 
Jedná se hipsterské prostředí, kde si 
každý najde to své. „Můžete tu navští-
vit například laboratoř Oo La Lab, kde 
si z vybraných ingrediencí můžete 
namíchat vlastní parfém,“ láká Lenka 
Pátek z CK Blue Style.
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DUBAJSKÝ  
CIRQUE DU SOLEIL
Další dubajskou novinkou je živá show La Perle, ve které vystupují tanečníci 

a akrobaté. Ti předvádějí neuvěřitelné kousky na vodním i suchém pódiu. 
Silný zážitek ještě umocňuje atmosférická hudba a 3D projekce. Autorem 

show je světově uznávaný umělecký režisér Franco Dragone. Show La Perle 
můžete navštívit v dubajské čtvrti Al Habtoor City.

Tématem představení La Perle je Dubaj v několika svých po-
dobách. Od historie, kdy se v Perském zálivu lovily perly, po 
její pulzující současnost a nabízí i pohled do budoucnosti. 
Hlavní roli v celém příběhu hraje vodní pódium s téměř 3 mi-
liony litrů vody. Uvidíte tu skákat akrobaty z výšky 25 metrů, 
kteří následně prozkoumávají pomyslné mořské dno. Jeviště 
také smáčejí vodopády a proudy vody, které však v několika 
málo sekundách – jako mávnutím kouzelného proutku – zce-
la zmizí.

V tu chvíli nastupují na scénu pozemští akrobaté, kteří pole-
tují ve vzduchu kolem hlediště rychlostí 15 km/h na vysoce 
výkonných navijácích. Další zase předvádí odvážné kaska-
dérské kousky na motorkách.
Fascinující show může najednou sledovat až 1300 lidí ve čtr-
nácti řadách obklopených vodním pódiem v úhlu 270 stup-
ňů. I když se téměř dvě hodiny trvající představení La Perle 
hraje dvakrát za noc, pět dní v týdnu, vstupenky bývají 
rychle rozebrány.

„Pokud jste někdy viděli cirkusovou show Cirque du Soleil, pak vás představení  
La Perle nadchne ještě víc. La Perle je naprosto dechberoucí podívanou, kdy nebudete věřit  

vlastním očím, co ti akrobaté dokážou. Určitě je to zážitek na celý život,“  
říká obchodní ředitelka CK Blue Style, Lenka Pátek.
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Když jsme se s Vaškem Sůrou v roce 2013 setkali na Sibiři 
s kronikářkou pólu chladu, s paní Jegorovnou, zapsala si nás dva 

jako úplně první blázny, kteří v té oblasti, kde bylo naměřeno 
až minus 71 stupňů Celsia, putují se stanem a na lyžích. Pět let 

předtím jsem byl s Mirkem Jakešem, svým polárnickým učitelem, 
na severním pólu. A konečně na přelomu let 2021/2022 jsem 

dorazil do Antarktidy, vystoupal na nejvyšší horu tohoto kontinentu 
Mount Vinson (4892 m n. m.) a došel i do třetice na pól jižní. 

TŘI PÓLY 
PETRA 

HORKÉHO

Text a foto: Petr Horký

TRAVEL ZOOM
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„Kolik těch pólů vlastně je!? Přece dva, no ne?“ Častá otáz-
ka, ale komplikovaná odpověď! Není to tak snadné. Napočí-
tám jich alespoň pět, ale je jich ještě víc. Póly nedostupnos-
ti, magnetické póly, nejchladnější místa světa, nejchladnější 
obydlená místa světa – tedy póly chladu… A k tomu koneč-
ně ty dva, co se zdají být nejpřirozenější – severní a jižní 
pól. Přitom vlastně jsou nejvíc podivné, protože jsme si je 
úplně sami vymysleli. Pořádně nemají žádné další opodstat-
nění. Zkuste si představit pohled ufona, který by z vesmíru 
sledoval, jak se partička unavených chlapíků plahočí po 
ledové pláni, a najednou zničehonic začnou hopsat, objí-
mat se, fotit – a pak se vydají zpátky. Vlastně nikam nedošli. 
To jenom v představách, na mapách jsme využili zobrazení 
světa, které je rozloženo podle rovnoběžek a poledníků, 
které se někde musí setkat – na severním a jižním pólu…

POHYBLIVÉ PÓLY
Magnetické póly alespoň nějak odrážejí skutečné magne-
tické póly Země, ale tady zase, aby to nebylo snadné, se 
neustále pohybují. Třeba severní magnetický pól se v roce 
2009 pohyboval rychlostí 65 kilometrů za rok. A podobné 
to je i s tím jižním. A ještě víc vám zamotám hlavu – na jihu 
je severní magnetický pól a na severu je jižní magnetický 
pól, protože logicky střelka kompasu je vždy přitahována 
opačným pólem. Dobré, ne?
Jdeme dál: póly nedostupnosti jsou nejvíce osamělá mís-
ta na planetě, nejhůře dostupná. Nejde zde tedy o fyzi-
kální vlastnost, ale o zeměpisný rys. Na Zemi jich je hned 
několik. Severní pól nedostupnosti je v Severním ledovém 
oceánu (84°3′0″ N, 174°51′0″ W). Když si tyto souřadnice 

zadáte do map, ukáže se modrá plocha. 661 km od sever-
ního pólu, 1653 od Barrow na Aljašce a 1094 kilometrů to 
je k nejbližší pevnině, Zemi Františka Jozefa a Ellesmerovu 
ostrovu.
Zábavnější je jižní pól nedostupnosti. Ten je v Antarktidě, 
463 km od jižního pólu v nadmořské výšce 3718 m n. m. Na 
jeho místo se dostala roku 1957 jako první sovětská expedi-
ce a dnes je tam busta Lenina! Lepší vyhnanství bych pro 
toho… Ideologa… Nevymyslel. Údajně je z plastu a hledí 
k Moskvě.

BOD NEMO
Další pól nedostupnosti je v Pacifiku, jmenuje se Bod Nemo 
a jde o nejvzdálenější místo od pobřeží. A konečně euroa-
sijský pól nedostupnosti je místo, které je nejvíc vzdáleno 
od moří a oceánů. Najdete ho v severní Číně. Ještě se ori-
entujete? Zbývají nám póly chladu. Ten nejchladnější oby-
dlený bod leží na Sibiři, jeho označení je na území vesnice 
Ojmjakon, ale místní do pólu chladu počítají ještě nedaleké 
vesnice Tomtor a Jučugej. 
Konečně místo, kde byla naměřena vůbec nejnižší teplota 
na Zemi, je v Antarktidě. Na ruské stanici Vostok naměřili 
v roce 1983 teplotu minus 89,2 stupňů Celsia. Z kosmu se 
pak podařilo ještě na dalších místech Antarktidy naměřit 
ještě o pár stupňů teploty nižší. Člověk si až říká, jestli sem 
patří slovo teplota. Zimota by bylo přiléhavější.
A to nemluvím o tom, že Velikonoční ostrov bývá označo-
ván za nejosamělejší obydlené místo světa. A ještě, pozor, 
co nejteplejší místa na planetě! Ale o tom jindy. Zkrátka 
jakmile lidé začnou někde vyhodnocovat nějaké žebříčky, 

Na vrcholku nejvyšší hory Antarktidy Mount Vinson, 4892 mnm

Tzv. Ceremoniální jižní pól. Kolem symbolu zemské osy jsou vlajky zemí,  
které jako první podepsaly Antarktickou úmluvu.
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vždycky se najednou objeví celá řada dalších parametrů, 
které z toho udělají úplný guláš. Pro dnešek si vystačím 
s těmi třemi, které jsem viděl.

ČÍM SE LIŠÍ PÓLY
Arktida a Antarktida. Arktida je na severu a pojmenovaná 
je podle řeckého arktos – medvěd. Ale pozor, nejde o inspi-
raci ledním medvědem, nýbrž o vazbu na souhvězdí Velké 
medvědice a Malého medvěda, v blízkosti severního nebes-
kého pólu. Zase další póly! Antarktida je pak pojmenovaná 
podle toho, že je opakem, že je anti-Arktida. A opravdu, 
tyto dva póly se snad nemohou vzájemně více lišit. Snad 
jen to, že je na obou zima, je spojuje. 

SEVERNÍ PÓL
Na severu, na „špičce planety“, není žádný kontinent. Je 
tam jen a pouze Severní ledový oceán. Ta plocha, po které 
člověk šlape, když se vydává na pól, je tvořena ledem, za-
mrzlou hladinou moře. Tento led má někdy mocnost až ně-
kolik metrů, ale jindy jde o slupečku třeba jen pár centime-
trů, do které je velice snadné se probořit, což v teplotách 
pod minus třicet fakt nechcete. Jindy se led rozestoupí 
a otevře hladinu moře. Stačí, aby taková průrva měla jen 
dva metry, a víte, že pokračovat nemůžete. Pak jdete podél 
a hledáte, jestli se někde nenabídne shluk ker, přes který by 
to šlo zkusit přeskákat.
Když si postavíte bivak a po jídle se chystáte usnout, jak-
mile položíte hlavu k odpočinku, posloucháte rány a úpění 
ledové masy, která praská, láme se, skřípe a naříká. Je to 
taková alternativa zpěvu velryb, jen v tomto případě se 

musíte oprostit od možných obav, že by to prasklo přímo 
pod vámi.
Vzdušná vlhkost je v této oblasti stoprocentní. Někoho pře-
kvapuje, že v takovém mrazu může být ve vzduchu vlhkost, 
ale je to tak. Zkrátka kvůli bezprostřední blízkosti moře (šla-
pete po něm) už vzduch nepojme ani jednu molekulu vody 
navíc. Z toho plyne, že se nic neodpaří a jakákoli vlhkost 
zůstává tam, kde je. Rozlili jste si do oblečení čaj? Bude 
mokré, případně zmrzlé, dokud nedorazíte domů. Pokud 
se zpotíte, budete mít propocené oblečení až do konce. 
Takže potřebujete hlídat oblečení, abyste se přesně zahřáli 
svým pohybem, ale nezpotili se. Po pár nocích vám navlhne 
spacák, a vyplatí se tedy mít jej v této oblasti z umělého 
vlákna. Peří začne namrzat a ztrácet izolační vlastnosti. 
Na základě toho všeho je prožitek zimy o dost silnější než 
v suchých oblastech. Suchý mráz se snáší lépe.

JIŽNÍ PÓL A VRCHOL ANTARKTIDY
Antarktida je skutečně anti. Nejde o zmrzlé moře, ale 
šlapete po ledovci, který je na kontinentě. Málokdo se dívá 
planetě Zemi pod spodničku, málokdo zvedne glóbus nad 
hlavu, aby se pořádně podíval. Proto hodně lidí překvapí, 
že Antarktida je 1,5krát větší než celá Evropa. 
Mocnost toho ledovce, po kterém šlapete, je průměrně 
3000 metrů. Takže hned od začátku jste v docela vysoké 
nadmořské výšce. Tím, že v okolí pólů je atmosféra víc říd-
ká než směrem k rovníku, jsou tu podmínky podobné jako 
ve čtyřech tisících v Alpách nebo Himálaji. Proto jsou někdy 
polárníci překvapeni, že si na začátku musejí zvykat, musejí 
se adaptovat na nadmořskou výšku. Kýžený ledovec je 

TRAVEL ZOOM

Rok 2008 a severní pól je dosažen! Nejdelší česká výprava na severní pól ve složení 
Jakeš – Horký dorazila do cíle.

Zeměpisný jižní pól. Ty železná tyč, na kterou Petr ukazuje 
označuje přesně zaměřený bod jižního pólu. Každý rok, 
1. ledna se přeměřuje a označuje novou tyčí.  

KDYŽ SI POSTAVÍTE BIVAK A CHYSTÁTE 
SE USNOUT, POSLOUCHÁTE RÁNY A ÚPĚNÍ 

LEDOVÉ MASY, KTERÁ PRASKÁ, LÁME SE, 
SKŘÍPE A NAŘÍKÁ.
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největší zásobárnou sladké vody na planetě. Kdyby roztál, 
stoupla by hladina pozemské vody o šedesát metrů. Čtete 
dobře, je to tak.
Na jižní pól jsme nakonec došli společně s Václavem 
Pištorou přesně na Silvestra. Kdybychom to chtěli napláno-
vat, nepovedlo by se to. Dostali jsme to darem od osudu, 
jako důsledek počasí. Díky tomu jsme byli na místě 110 let 
od Roalda Amundsena (14. 12. 1911) a hned další den, na 
Nový rok, i 110 let od Roberta Falcona Scotta (17. 1. 1912). 
Navíc jednou za rok se mění označení zeměpisného pólu. 
Zatímco tzv. ceremoniální jižní pól je standardní místo 
s pruhovanou tyčkou a stříbrnou koulí, navrchu obklopené 
vlajkami zemí, které 1. 12. 1959 podepsaly Antarktickou 
smlouvu, přesné označení zeměpisného pólu se jednou 
za rok doměřuje a označí pro nastávající rok znovu. Děje 
se tak 1. 1. každého roku. Díky tomu jsme ještě na Silvestra 
viděli označení jižního pólu asi o sedm metrů jinde na jiném 
místě než o den později. Kdybychom si to plánovali, nebyla 
by šance, že se to podaří.

PÓL CHLADU
Ptal jsem se místních, jak se cítí, když je venku minus 71. 
„Vyjdeš ven a okamžitě jsi unavený. Tělo musí ohřívat samo 
sebe na teplotu, ve které dokáže žít, a to je v této teplotě 
obrovská námaha. Takže se prostě snažíš být venku co nej-
méně.“ Proč ne? I to je recept. Pravda je, že pokud v oby-
čejných minus 50 vychrstnete kbelík vody, na zem dopadají 
zmrzlé kroupy. Vypadá to, jako kdybyste z kýble vychrstli 
bílou mlhu.
Lidé ve vesnicích jsou zvyklí fungovat ve svých podmín-
kách a nezaslechl jsem nikoho, že by si stěžoval. Prostě 
žijí tam, kde se narodili. Někdy se stane, že mladí umřou 
jednoduše tak, že kluk se frajersky oblékne nebo dívka se 

načančá, nalehko sednou do auta, kde mají už zatopeno 
a jedou do vedlejší vesnice. Cestou dojde benzín nebo se 
něco porouchá, topení přestane fungovat a mladý člověk 
zmrzne. 
Nepravidelně se snahou o každoroční repete se pořádá 
festival pólu chladu. Pozoruhodná akce, jejíž součástí jsou 
například závody sobích spřežení, taneční vystoupení, 
dokonce i volba miss pólu chladu. Na akci přijdou místní 
a z Moskvy přijede několik televizních štábů, které všechny 
záběry nabídnou do mezinárodních agentur. Pak dochází 
k paradoxu, že festival sledují lidé po celém světě, i když 
na místě je všech návštěvníků snad pár stovek. V době, 
kdy jsme tam pochodovali s Vaškem Sůrou my dva, byli 
přemnožení vlci. Stahovali se už k vesnicím a za každého 
zastřeleného se platila odměna deset tisíc rublů. Měli jsme 
domluveno, že s námi půjde místní lovec Vasil. Když se 
ale dověděl, že opravdu spíme ve stanu, všechno zrušil 
a nechal nás napospas okolnostem. Před naším odchodem 
jsme ještě krátce mluvili s šamanem, který nás tajemně 
uklidňoval, že: „Sibiř je místo s obrovskou energií, kde se 
plní přání. Každý člověk má řadu přání, která se mu splní, 
ale nikdo neví, kolik jich celkem bude. Proto když si něco 
přejete, myslete na to, že to je možná naposledy, kdy se 
to splní.“ Znělo to hezky a tajemně, ale moc jsme tomu 
nedávali. Cestou od vesnice do divoké tajgy jsme si jen tak 
z legrace přáli, že chceme alespoň psa! Kdyby s námi byl 
pes, určitě by vyštěkal blížící se vlčí smečku a my bychom 
získali čas nějak se připravit! Věřte nebo ne, za vesnicí se 
k nám jeden pes přidal a šel s námi celou cestu tam i zpět… 
Nejsme pověrčiví, ale od té doby si dvakrát rozmyslím, 
než si něco doopravdy přeji. Teď to ale má smysl: Přeji si, 
aby vás seriál, který ze všech polárních expedic připravuji, 
bavil… ◾

PLANETA

Na vrcholku té dřevěné tyčky je plechová koule – vím to, protože jsem jí dal pusu a přimrzl jsem jako v Obecné škole. Ale stálo m to za to!

Dobrodružství
Každou neděli ve 20.00–22.00

Centrum FotoŠkoda, Vodičkova 37, Praha 1  |  fotoskoda.cz

Systémový fotoaparát (CSC) řady EOS s RF bajonetem a senzorem 
velikosti APS-C, to je model R7, mířící do řad nadšených hobby fotografů. 
Fotoaparát disponuje senzorem s rozlišením 32,5 Mpx, rychlostí sériového 
snímání 15, resp. 30 sn/sek (s mechanickou resp. elektronickou závěrkou), 

automatickým ostřením Dual Pixel CMOS AF II, 4K videem a interní 
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Dokážete si představit, že by vás někdo rozmíchal na polévku plnou živin, 
a pak zase poskládal dohromady jako nějaké prapodivné živoucí Lego? 
Motýli přesně tohle podstupují uvnitř kukly – a to naprosto dobrovolně! 

Navíc nejsou v říši živočichů zdaleka jediní.

Text: Michael Fokt — Foto: Shutterstock

DOKONALÁ 
META- 

MORFÓZA 
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„Jak prosté, milý Watsone,“ usmíval by se jistě Sherlock Hol-
mes nad údivem svého přítele, jak snadno určil dobu smrti 
u mrtvoly nalezené v lese. „Stačí prostudoval larvy bzuči-
vek.“ Tyto příbuzné domácích much milují mršiny jakéhokoli 
druhu, do kterých kladou vajíčka. Slétají se na ně s železnou 
pravidelností a jejich životní cyklus je tak časově pravidelný, 
že kriminalistům slouží jako biologické hodiny odtikávající 
stáří těla. Jediné, co musejí policisté vzít v potaz, je teplota 
okolí. Bzučivky mají proměnlivou teplotu těla, takže se za 
chladnějšího počasí vyvíjejí o něco pomaleji.

MÍSTO ČINU – KUKLA
Dřív nebo později však přichází doba, kdy by byl na holič-
kách i proslulý detektiv z Baker Street. Larvy bzučivek se 
zakuklí a je po parádě. Uvnitř kukly sice probíhá fascinující 
proměna v dospělce, navenek však není vidět vůbec nic. 
Takže není podle čeho určovat stáří mrtvoly. Právě v té-
hle chvíli přispěchal vyšetřovatelům na pomoc Thomas 
Simonsen z Přírodovědeckého muzea v Londýně se svým 
přístrojem na rentgenovou mikrotomografii.

Funguje stejně jako klasická počítačová tomografie po-
užívaná v nemocnicích, jen má vyšší rozlišení, takže se 
hodí ke zkoumání drobných objektů. Sledování metamor-
fózy bzučivek zodpovědělo kriminalistům palčivé časové 
otázky, obdobné snímání kukel baboček bodlákových 
zase uspokojilo Simonsenovu osobní zvědavost. Úplná 
metamorfóza hmyzu je totiž fascinující děj, při kterém se 
tělo larvy doslova rozpustí a znovu poskládá do podoby 
dospělého motýla, brouka, mouchy nebo vosy.

CO SE DĚJE V POLÉVCE
Ve skutečnosti se však nerozpustí úplně všechno. Zatímco 
ze svalů nebo trávicí soustavy se stane polévka plná su-
rovin pro stavbu dospělého těla, vzdušnice rozvádějící po 
těle kyslík přežijí celkem beze změny. Pouze se zvětší, aby 
stačily zásobovat létajícího dospělce, a ty vedoucí k léta-
cím svalům změní své napojení na vyústění na bocích těla. 
Létání totiž spotřebuje mnoho energie, a tedy i kyslíku.
Podobně se vede i žebříčkovité nervové soustavě. 
Její značná část zůstává v původním stavu, s čímž 

Bzučivka obecná
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MOTÝLI SI PAMATUJÍ NĚKTERÉ ZÁŽITKY, 
KTERÉ PROŽILI COBY HOUSENKY, 

A DOKONCE DODRŽUJÍ I ZVYKY, KTERÉ 
SE TOU DOBOU NAUČILI.

Pulci skokana zeleného Skřehotající samec rosničky zelené

pravděpodobně souvisí další těžko uvěřitelný fakt. Člo-
věk by řekl, že když se válcovitý žrací stroj, kterým motýlí 
housenka bezpochyby je, změní v nádherného motýla 
a předtím projde stadiem vaku na polévku, je s celým jejím 
předchozím životem amen. Opak je však pravdou. Motýli 
si totiž pamatují některé zážitky, které prožili coby housen-
ky, a dokonce dodržují i zvyky, které se tou dobou naučili. 
Musí se však danou věc naučit co nejpozději.
Housenky před metamorfózou svlékají svou vnější pokož-
ku, aby mohly povyrůst, a většina z nich to stihne pětkrát. 
To, co zažijí před třetím svlékáním, si patrně nepamatují 
vůbec, a to, co zjistí po čtvrtém svléknutí, zase nejzřetel-
něji. Vědci z univerzity v americkém Georgetownu to zjistili 
tak, že vystavovali housenky lišaje tabákového určitému 
pachu, a zároveň jim dávali slabé elektrošoky. Housenky se 
naučily dané chemikálii vyhýbat. Totéž dělali motýli, kteří 
se posléze vylíhli z odpovídajících kukel, ačkoli jim nikdo 
žádné šoky nedával.

TERČÍKY A HORMONY
Uvnitř kukly však v „zárodečné polévce“ plave ještě něco. 
Imaginální terčíky jsou shluky buněk, které jsou ještě od 
doby, kdy byl motýl pouhým vajíčkem na počátku svého 
životního cyklu, podkladem pro vznik určitých orgánů na 
těle dospělců. Existují speciální terčíky pro všech šest 
nohou, tykadla, křídla, oči a další orgány. Po celou dobu 
vývoje housenky imaginální terčíky spí navzdory tomu, 
že zbytek housenky roste a svléká se z kůže. Probouzejí 
se těsně před metamorfózou, nebo dokonce až v kukle 
během proměny v dospělce.

Mohou za to stejné dva hormony, které ovlivňují celkový 
vývoj budoucího motýla. Ekdyzon stimuluje svlékání a pře-
chod do dalšího – dospělejšího – stadia neboli instaru. Na-
konec spustí celou metamorfózu. Juvenilní hormon naopak 
dospívání ze všech sil brzdí a snaží se zachovat „status 
quo“. Imaginální terčíky dostávají ve srovnání s okolními 
tkáněmi juvenilního hormonu koňskou dávku, takže si do 
poslední chvíle vývoje zbytku housenky nijak nevšímají. 
Probudí se až ke konci, kdy hladina tohoto hormonu dra-
maticky klesá v celém těle.
Nebyli by to vědci, aby si s imaginálními terčíky nezačali 
hrát po svém. Použili k tomu staré dobré octomilky, které 
díky rychlé výměně generací a snadnému chovu slouží 
jako modelové organismy při celé řadě pokusů. Netrvalo 
dlouho a experimentátoři při manipulaci s terčíky získali 
mušky, které měly nohu místo tykadla a křídlo místo nohy.
Největší „bizár“ octomilčího stvoření však měl teprve přijít. 
Vědci se zaměřili na gen s kódovým označením „ey“, který 
hraje důležitou úlohu při vývoji očí. Dokázali vyvolat jeho 
aktivitu (expresi) i v imaginálních terčících pro jiné orgány, 
kde je tento gen normálně neaktivní. Vyrobili tak octomil-
ky, které měly všude možně po těle až čtrnáct nadpočet-
ných očí. Podivné zrakové orgány se krčily na tykadlech, 
nohou, křídlech i jinde po těle. Nebyly to navíc žádné 
zakrslé bulky. Měly jednotlivá očka jako každé jiné hmyzí 
složené oči. Každé z oček rovněž disponovalo normálními 
světločivnými buňkami, rohovkou, čočkou i podpůrnými 
buňkami. Světločivné buňky reagovaly na osvětlení elek-
trickou aktivitou stejnou jako u řádných očí. Jediné, co se 
nepodařilo dokázat, je, že octomilky nadpočetnýma očima 
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skutečně viděly – tedy že z nich vedly funkční zrakové 
nervy do jejich mozku.

PROMĚNA SVĚTEM VLÁDNE
Dokonalou metamorfózou, tedy životním cyklem ve stylu 
vajíčko – larva – kukla – dospělec, procházejí téměř čtyři 
pětiny veškerého hmyzu. Většina ostatních hmyzích řádů 
„používá“ proměnu nedokonalou, při které se nedospělé 
nymfy svlékají a rostou, až se jim nakonec vyvinou pohlav-
ní orgány. Takhle žijí třeba kudlanky, kobylky, saranče nebo 
tropické strašilky. Obě skupiny dohromady tvoří velkou 
většinu živočichů na naší planetě, což činí z metamorfózy 
velmi úspěšnou životní strategii. Minimálně z toho důvodu, 
že se dospělci zpravidla živí jiným typem potravy než larvy, 
takže si jednotlivá životní stadia vzájemně nekonkurují.
Neznamená to však, že má hmyz na metamorfózu mono-
pol. Složitým životním cyklem prochází celá řada jiných 
tvorů, včetně našich příbuzných z řad nižších obratlovců, 
a někdy se při tom dějí neuvěřitelné věci. Minimálně jeden 

tvor dokáže při proměně „zařadit zpátečku“, a zajistit si tak 
teoretickou nesmrtelnost. Většina žahavců prochází za svůj 
život stadiem přisedlého polypa, ze kterého vznikají plo-
voucí medúzy. Ty vypustí pohlavní buňky, které splynou, 
a celý cyklus se uzavře. Zvláštní medúza druhu Turritopsis 
dohrnii se však dokáže z pohlavně dospělé medúzy změnit 
zpět v polypa a pak tvořit další medúzy. Točí tak vlastní 
geny donekonečna, a dokud ji něco nesežere, žije věčně.
Být žábou v období přeměny z pulce ve skákajícího dospěl-
ce asi není žádný med. Zatímco motýl nebo moucha se při 
metamorfóze uzavře do živoucí konzervy jménem kukla, 
rosničky či skokani musejí stejnou věc zvládnout za plného 
provozu. Navíc zcela mění své životní prostředí. Z vodního 
pulce se stává suchozemská žabka. A to si žádá částečnou 
smrt. Přesněji řečeno řízenou buněčnou smrt, díky které 
budoucí žabka přichází o žábry nebo ocas s ploutevním 
lemem, který byl tak užitečný v tekutém živlu.
Z toho, co se děje budoucí rosničce v ústech, by asi roz-
bolela hlava každého, jen trochu zodpovědného zubaře. 

VĚTŠINA ŽAHAVCŮ PROCHÁZÍ ZA SVŮJ ŽIVOT STADIEM 
PŘISEDLÉHO POLYPA, ZE KTERÉHO VZNIKAJÍ PLOVOUCÍ 

MEDÚZY. TY VYPUSTÍ POHLAVNÍ BUŇKY, KTERÉ 
SPLYNOU, A CELÝ CYKLUS SE UZAVŘE. 

Dokonalou metamorfózou, tedy životním cyklem ve stylu vajíčko – larva – kukla – dospělec, procházejí téměř čtyři pětiny veškerého hmyzu.
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KAŽDOU ŽENU POTĚŠÍ PARFÉM
Užívejte si pohodové dny se svými nejbližšími 
a nakupujte vánoční dárky online. Věřte, že 
s vhodně vybranou vůní nešlápnete vedle. Co takhle 
parfémovaná voda s.Oliver Selection Eau Intense 
(599 Kč/30 ml), která je intenzivním doplňkem pro 
nezapomenutelný okouzlující vzhled. Jemné tóny 
broskve a bergamotu podtrhují květinové tóny pivoňky 
a jasmínu. Širší nabídku vůní najdete na dm.cz/vune. 
K dostání v prodejnách dm a na dm.cz.

Diskovitý ústní otvor s rohovitými zoubky na strouhání 
rostlin mizí, aby uvolnil místo silným ozubeným čelistem 
s ostrými zuby, jaké potřebuje dravá žába. Oči se zároveň 
stěhují na přední stranu hlavy, aby poskytly skákajícímu 
lovci prostorové vidění, a vyvíjejí se jim stěrače pro fungo-
vání v suchozemském prostředí – tedy oční víčka. Teprve 
s proměnou získává žába jazyk, který by byl pulci na nic, 
a naplno se rozvíjejí plíce dýchající kyslík. Tvorové, kteří 
někdy končí na talíři ve formě žabích stehýnek, zkrátka za 
svou proměnu zaslouží hluboký obdiv. ◾

Stát se motýlem 
21. 12. ve 20.00

Motýlí larvy a hra barev matky přírody
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DARUJTE ŠETRNOU PÉČI O PLEŤ
Dopřejte sobě nebo svým blízkým 
potěšení v podobě Balea pleťové 
micelární vody s růží 3 v 1 
(69,90 Kč/400 ml) bez obsahu 
parfemace a alkoholu, která je 
vhodná pro péči o suchou a citlivou 
pleť. Micelární voda navíc slučuje 
tři produkty v jednom: čistění pleti, 
pleťovou vodu a odličovač make-
upu. Vhodná je i pro nositelky 
kontaktních čoček. K dostání 
v prodejnách dm a na dm.cz.

DOKONALÁ PÉČE PŘÍRODY
alverde pleťové sérum AHA (139 Kč/30 ml) 

dokonale rozzáří a vyhladí vaši pleť. 
Obsažené přírodní ovocné kyseliny 

dodávají pokožce svěžest a jsou vhodné 
pro všechny typy pleti. Sérum pomáhá 

podporovat proces obnovy pleti 
s přírodními kyselinami AHA. Kombinace 

organického hroznového extraktu 
hydro-komplexu dodává pleti zdravý 

lesk a hydrataci. Bylo také prokázáno, 
že sérum AHA posiluje přirozenou kožní 

bariéru. Pro pružnou, hydratovanou 
a skvěle vypadající pleť! Certifikovaná 

přírodní kosmetika alverde je bez obsahu 
syntetických vonných, barvicích nebo 

konzervačních látek. Neobsahuje ani 
látky na bázi minerálního oleje. K dostání 

v prodejnách dm a na dm.cz.
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CHLUPATÝ ZACHRÁNCE
Bernardýn získal slávu jako záchranářský pes pro svou 
sílu, nosnost, vytrvalost, velkou odolnost a vynikající čich. 
Nalezené lidí oživoval olizováním a zahříval je svou hustou 
srstí. Záchranářům pomáhal dopravit na místo vybavení, 
vyhrabávat oběti a dopravovat zraněné do civilizace. 
Ve 20. století ale bernardýny nahradily vrtulníky. 
Byly rychlejší při dopravě, na palubu pobraly více 
záchranářů, výstroje i více psů lehčích a menších plemen, 
která nezabírala tolik místa. V dnešní době se bernardýni 
při záchranných pracích v horách využívají velmi zřídka.

PLANETA
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CHLUPATÝ 
POKLAD 
ŠVÝCARŮ

Text: Pavla Apostolaki — Foto: autorka a Fondation Barry

Zrodili se uprostřed hor, strážili hospic a zachraňovali lidi z lavin. 
Dnes švýcarští bernardýni provází turisty, působí v nemocnicích, 

v domovech seniorů a pomáhají zdravotně postiženým.

VOLÁNÍ DIVOČINY
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Vysoko v Alpách na 
hranicích mezi Itálií 
a Švýcarskem leží 
Velký Svatobernardský 
průsmyk, kterým lidé 
procházeli od doby 

bronzové. Důležitý alpský přechod 
dostal své jméno podle sv. Bernarda 
z Menthonu, jenž zde v roce 1050 
založil hospic. Tento prostý, kamenný 
komplex uprostřed pustiny poskytoval 
ubytování a záchranu v horách. Od 
počátku jeho vzniku jej spravovala ko-
munita kanovníků Velkého sv. Bernar-
da. Starali se o hosty, převáděli přes 
průsmyk a hledali ztracené pocest-
né. Cesta ve výšce 2469 metrů nad 
mořem byla náročná, až do 20. století 
ji mohli poutníci absolvovat pouze 
pěšky, na koni nebo na mule. Navíc 
ji často komplikovaly rychle měnící 
se počasí, vítr a v zimě hluboký sníh 
se silným mrazem. Proto společnost 
dělali klerikům psi, které jim ve druhé 

polovině 17. století věnovaly bohaté 
rodiny žijící v přilehlých oblastech 
dnešních kantonů Valais a Vaud. 
Zvířata také hlídala hospic a řeholní-
ci je využívali k různým činnostem. 
Například jako pomocníky v kuchyni, 
kdy běhali ve velkém šlapacím kole 
s příčkami, a uváděli tak do pohybu 
rožeň s napíchnutým seletem. Pak ale 
kanovníci začali horské a pastevecké 
psy křížit a vzniklo nové plemeno. 
Bylo dostatečně silné pro chůzi 
v hlubokém sněhu a mělo schopnost 
nacházet lidi v lavinách a vánicích. 
Jeho skvělá pověst se v 19. století 
rozšířila po celé Evropě. O psech 
vyprávěli vojáci, kteří překročili 
průsmyk s Napoleonem Bonapar-
te, a psaly o nich kroniky v mnoha 
jazycích. Když se v roce 1884 rozjel 
švýcarský registr psů, činovníci do 
něj zapsali i osmadvacet bernardý-
nů. O tři roky později pak na mezi-
národním kynologickém kongresu 

byli bernardýni oficiálně uznáni jako 
švýcarské plemeno psů s povinnými 
normami a od té doby jsou huňáči 
považováni za národní psy. Bernardýni 
byli pro laviny v hospici trénováni do 
roku 1977, pak je při záchranných ak-
cích nahradily helikoptéry a lehčí psí 
plemena. Před šestnácti lety převzal 
psy od kanovníků Barryland, nada-
ce pro chov a využití švýcarských 
bernardýnů. Chovatelská stanice se 
nachází čtyřicet kilometrů od průsmy-
ku v Martigny, kde bernardýni každou 
zimu přezimují. Na léto se pak stěhují 
zpátky do hor, do venkovních kotců. 
O psy pečují v průsmyku ošetřovatelé, 
kteří kromě krmení a venčení rozvíjejí 
mentální schopnosti svých svěřenců 
pomocí her. Turisté si také mohou 
padesátikilového až devadesátikilo-
vého pořízka „pronajmout“ a vypravit 
se s ním společně s ošetřovatelem 
na vycházku do hor.

Socha sv. BernardaVelký Svatobernardský průsmyk

VYCPANÁ HVĚZDA
Nejslavnějším bernardýnem z Velkého Svatobernardského 
průsmyku byl Barry. Žil v letech 1800–1814 a pomáhal všem, 
kteří se při přechodu ze Švýcarska do italského údolí Aosta 
dostali do nesnází. Chodil do hor, běhal, hledal, vytahoval 
lidi ze sněhu. Jakmile vycítil, že někomu hrozí nebezpečí, 
utíkal mu na pomoc. Když zjistil, že sám nic nezmůže, vrátil 
se do hospice a začal štěkat, aby se s ním horští vůdci vydali 
zachránit nešťastníka. Za svůj život zachránil čtyřicet osob. 
Když Barry zestárl a ocitl se na konci svých sil, jeden mnich 
ho v roce 1812 převezl do Bernu. Zde v nejlepší péči dožil. 
Jeho tělo bylo vycpáno a vystaveno v Přírodovědeckém 
muzeu. Na jeho počest se od té doby ten nejkrásnější 
bernardýn v hospici jmenuje Barry.
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BERNARDÝN NA SNÍŽENÍ TLAKU
V současnosti vlastní chovatelská 
stanice dvacet sedm fen a osm psů, 
o které pečuje specialista na ple-
meno, veterinář a deset chovatelů. 
Ti zajišťují venčení, krmení, hraní, 
případné podávání léků, úpravu srsti, 
drápků a péči o mláďata. Přátelští 
a chytří bernardýni totiž prožívají 
v Martigny i své „milostné vztahy“. 
Štěňátka přicházejí na svět dvakrát 
až třikrát do roka a jejich narození 
Barryland vždy s radostí oznamuje. 
Roztomilé, neohrabané kuličky si 
pořizují zájemci z celé Evropy a Ame-
riky, přičemž jeden mazlíček stojí 
kolem dvou tisíc švýcarských franků. 
Zbylá štěňata jsou pak podle povahy 
cvičena jako horští (turističtí), tažní, 
asistenční (pro zdravotně postiže-
né osoby) nebo terapeutičtí psi. Ti 
působí na rehabilitačních odděle-
ních v nemocnicích a spolupracují 
s fyzioterapeuty či lékaři v oblasti 

psychosomatické a psychosociální 
rehabilitace. Bernardýny si pochvalují 
také švýcarské domovy důchodců, 
jež ve skupinových terapiích pomáha-
jí stimulovat paměť a jemnou moto-
riku seniorů. Speciálně vyškolení psi 
pak uléhají na postele lidí, kteří jsou 
upoutáni na lůžko. Jejich přítomnost 
přispívá ke snížení vysokého krevního 
tlaku, srdeční frekvence a zmírňuje 
deprese a pocity osamělosti. Nadace 
rovněž zřídila pro veřejnost živé mu-
zeum v Martigny, kam psy z chovatel-
ské stanice každý den vozí speciálním 
busem. Svalnatí miláčkové obývají 
velké vnitřní prostory a venkovní 
výběhy, kde je návštěvníci mohou 
pozorovat. Kromě toho shromáždila 
historické dokumenty, předměty 
a vytvořila expozici, v níž se zájemci 
dozví informace o průsmyku, hospici 
a o historii chovu bernardýnů. Švý-
carská tradice stará přes tři sta let tak 
žije stále dál. ◾

VOLÁNÍ DIVOČINY

Vycházka s bernardýny

Jednotlivé zebry ve velkém stádu jsou těžko k rozeznání.

SPECIÁLNĚ VYŠKOLENÍ PSI ULÉHAJÍ NA POSTELE 
LIDÍ, KTEŘÍ JSOU UPOUTÁNI NA LŮŽKO. JEJICH 

PŘÍTOMNOST PŘISPÍVÁ KE SNÍŽENÍ TLAKU, 
SRDEČNÍ FREKVENCE A ZMÍRŇUJE DEPRESE.

PSÍ BARMAN
Reklamní obrázky a fotografie často 
zobrazují bernardýny s malým 
soudkem na krku. Traduje se, že v něm 
nosili víno či brandy pro povzbuzení 
nalezených osob v horách, ale je to 
pověra. Fáma vznikla na základě díla 
anglického malíře Edwina Landseera, 
který roce 1820 namaloval obraz 
s bernardýnem nesoucím soudek. 
Ve skutečnosti psi měli na krku pouze 
obojky s kovovými hroty proti vlkům.

Zvířata 
Každé úterý ve 22.00–24.00
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BIZARNÍ PÉČE O POTOMSTVO
— V broméliích se vyvíjejí larvy kraba, který žije na 

Jamajce. Matka jim do vody hází ulity plžů, aby 
měly dost vápníku na vývoj vnější kostry.

— Samice klokana se může starat o tři generace potomků – 
má zárodek vyvíjející se v děloze, malé mládě přisáté 
k mléčné bradavce ve vaku a odrostlého potomka, 
jenž se ve vaku jen schovává před nebezpečím.

— Živorodé jsou dokonce i mouchy bodavky tse-tse, 
které přenášejí spavou nemoc. Samička rodí jedinou 
vypasenou larvu, která dokončí vývoj zahrabaná v zemi.

— Vosy hrabalky jsou doslova neurochirurgy. Pro své 
larvy loví velké pavouky, které ochromí přesným 
vpichem žihadla do mozkové uzliny. Bezvládné 
pavoučí tělo vtáhnou do chodbičky v zemi, kde 
poslouží jako nekazící se živá konzerva potravy.

— Tvorbu výživného slizu terčovců stimuluje 
stejný hormon, který je u savců zodpovědný 
za vznik mateřského mléka – tedy prolaktin.

— Mláďata orangutanů zůstávají s matkou osm let, tedy 
nejdéle ze všech živočichů kromě člověka. Dcery 
však matku navštěvují ještě v patnácti letech věku.

— Některé africké cichlidy (sladkovodní ryby) 
přechovávají jikry v ústech. Do tlamky rodičů se pak 
schovává i drobný potěr, který se z nich vylíhne.

PLANETA
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DO 
ROZTRHÁNÍ 

TĚLA

Text Michael Fokt — Foto: Shutterstock

Někdy je dobré být domácím „peciválem“, jindy zase vyvrhnout 
mláďatům vlastní vnitřnosti. V přírodě můžete natrefit na kojící ryby, 

živoucí autobusy pro mládež nebo rodiče, kteří svým ratolestem 
odkazují grunt. Rodičovská pomoc je zkrátka bezbřehá.

VOLÁNÍ DIVOČINY
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„To za našich mladých let nebývalo,“ slyším povzdechy 
celé armády rodičů nad tím, jak to dnešní mladí dospělí 
v životě vedou. Nechce se jim pustit se máminých sukní 
a žijí si pohodlný „single“ život pod rodičovskou střechou 
skoro do čtyřiceti. Bez pomoci rodičů si někdy neumějí ani 
najít práci nebo urovnat spory s vrstevníky. Pod rodnou 
střechou ve skutečnosti žijí téměř dvě třetiny Italů, Poláků, 
Chorvatů, Maďarů či Američanů do pětatřiceti let a v mno-
ha asijských zemích je to jako přes kopírák.

MAMA-HOTEL, KAM SE PODÍVÁŠ
Je opravdu nechuť odstartovat do samostatného života 
specialitou zhýčkaného druhu Homo sapiens? Odpověď 
je dost překvapivá. Příroda je ve skutečnosti přímo plná 
tvorů, kteří si užívají služeb mama-hotelů plnými doušky. 
Rodiče jim tenhle komfort často nejen trpí, ale vyloženě 
nabízejí. Nakonec z toho totiž těží všichni členové soudrž-
ných zvířecích rodin.
Evoluce měří míru úspěšnosti jedince tím, kolik jeho genů 
se dostane do další generace – tedy kolik jeho potomků 
a dalších příbuzných přežije. Pro rodiče je proto lepší mít 

živého potomka doma než mrtvého za humny, i když už 
je dospělý. Obzvláště to platí, když je kolem nedostatek 
potravy, příliš konkurenčních jedinců vlastního druhu nebo 
když všichni žijí v hodně nebezpečném prostředí. Mladíci 
navíc často pomáhají s výchovou dalších mláďat rodičů, 
sháněním potravy pro rodinu nebo obranou teritoria. Sami 
tím získávají zkušenosti, a zároveň podporují společné 
geny v rodině. Prostě idyla.
Každá mince má však dvě strany a rodinné soužití živo-
čichů s sebou nese stejné problémy jako u lidí. Třeba 
podle severoamerických veverek s krásným jménem čikarí 
červený by se daly z fleku psát anglické detektivky, ve 
kterých hrají prim spletité intriky kvůli dědictví. Veverčí 
matky totiž opravdu odkazují svým potomkům části svého 
teritoria a často v nich nejdřív připraví skrýše plné potra-
vy. Když jsou dětičky dost zralé na to, aby se o „grunt“ 
postaraly, sebere si matka svých pět švestek a jde zkoušet 
štěstí jinam.
V Americe jde evidentně o majetek až v první řadě. Jestliže 
mladí samečkové modře zbarvených severoamerických 
ptáků sialií západních zůstanou přes zimu aspoň s jedním 

Samice klokana se může starat až o tři generace mláďat.

JE OPRAVDU NECHUŤ ODSTARTOVAT 
DO SAMOSTATNÉHO ŽIVOTA SPECIALITOU 
LIDÍ? ODPOVĚĎ JE PŘEKVAPIVÁ. PŘÍRODA 
JE PLNÁ TVORŮ, KTEŘÍ SI UŽÍVAJÍ SLUŽEB 

MAMA-HOTELŮ PLNÝMI DOUŠKY. 
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z rodičů, mají slušnou šanci, že jim spadne do klína kus 
rodičovského území. Opět se přitom často jedná o část 
s nejbohatší zásobou potravy. Tak co – je to synovská lás-
ka, nebo jednoduše vypočítavost?
Prodloužená rodičovská péče může u živočichů dojít do 
podobných extrémů jako u nás. Když mají dorostenci sýkor 
koňader problémy s hledáním partnera, opět se do věci 
vloží rodiče. Doslova se promění v okřídlené dohazovače. 
Vodí své mladé na návštěvu cizích hejn sýkorek a předsta-
vují je slibným kandidátům na manželství. Stejně jako lidé 
se pochopitelně snaží i koňadry „ulovit“ snachu či zetě 
s co nejvyšším společenským postavením v hejnu.

ODDANÁ PÉČE POD DROBNOHLEDEM
Když se mluví o rodičovské péči u zvířat, snad každé-
mu vyskočí před očima obrázek kojící savčí matky nebo 
ptačí samičky oddaně sedící na hnízdě. Snahy některých 
z nejoddanějších rodičů se však nejsnadněji pozorují pod 
lupou. A vůbec nevadí, že malí pečovatelé nemají páteř 
ani mozek podobný našemu. Rodiče z říše bezobratlých 
dokonce někdy neváhají pro své potomky položit nejvyšší 

oběť. A někteří z nich žijí i u nás. Stepník rudý je teplomilný 
pavouk žijící na prohřátých loukách Polabí či jižní Moravy, 
u kterého většina lidí obdivuje samečky díky jejich překrás-
ně červenému zadečku se čtyřmi dekorativními černými 
skvrnami. Díky tomu tak trochu připomínají osminohá 
slunéčka „čtyřtečná“.
Mnohem větší uznání však zasluhuje nenápadně hnědo-
černá samička. Když naklade svou snůšku vajíček, zůstává 
u ní a hlídá ji. Jakmile se vylíhnou malí pavoučci, začne se 
pomalu rozpouštět zevnitř a jako potravu jim vyvrhuje to, 
co zbylo z jejích orgánů. Jakmile vyčerpáním zemře, její 
potomci se na ni vrhnou a zbaští to, co z ní ještě zbylo. 
Podobný osud čeká i na samice chobotnic. Inteligentní hla-
vonožci hlídají v úkrytu tisíce vajíček a neustále na ně svou 
tryskou stříkají okysličenou vodu, aby se zárodky uvnitř 
hezky vyvíjely. Může to trvat celé měsíce a výjimečně 
i déle než rok. Matka přitom za celou dobu nepozře jediné 
sousto potravy. Když se konečně začínají líhnout malé 
chobotničky, vysílením umírá.
Některé pavoučí matky sice za své osminohé dětičky život 
nepokládají, to však neznamená, že mají snadné mateřství. 

Sialie západní Sýkora koňadra

Plod vyživují placentou také někteří živorodí žraloci.
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Samičky lovčíků nebo třesavek nosí kokon s vajíčky přichy-
cený ke klepítkům, aby se k němu nedostal žádný nepřítel. 
To však znamená, že musí až do vylíhnutí potomků držet 
půst. Nemají totiž čím přijímat potravu. Samičky slíďáků to 
mají v tomto ohledu snazší, protože nosí kokon přichycený 
ke snovacím bradavkám na zadečku, a mohou tedy lovit 
nerušeně dál.
Jakmile se však vylíhnou malí pavoučci, promění se jejich 
matka v živoucí autobus. Potomci, kterých může být až sto, 
jí vylezou na zadeček a drží se tam jako klíšťata až do prv-
ního svlékání. Pod ochranou jedového ostnu se na hřbetě 
matky vozí i čerstvě vylíhlí štíři. Zdá se, že samička svým 
potomkům předává skrz vnější kostru vodu nebo jiné látky 
nutné pro správný vývoj. Mláďata, která z jejího hřbetu 

spadnou, totiž v drtivé většině případů umírají – a to i v te-
ráriích, když se mateřskou péči snaží suplovat chovatel.
Škvoří máma se při plnění mateřských povinností pořádně 
zapotí. Nejdřív postaví pro svých až šedesát potomků útul-
né hnízdečko a pak je v něm hlídá a krmí. Má to však jeden 
drobný háček. Podle chemických signálů a velikosti svých 
nymf dokáže poznat, které z nich jsou zdravější a silnější 
než ostatní. O své favority se pak stará víc než o outsidery, 
kteří kvůli tomu nezřídka hynou. Klasické spory lidských 
sourozenců o to, kterého z nich mají rodiče radši, vedle 
toho vypadají jako procházka růžovou zahradou. Pro škvo-
řici má však selektivní péče smysl. Většinou stejně nedoká-
že vychovat všechny své mladé, tak je rozumnější protlačit 
do světa ty zdatnější.

Pavouk stepník Čikari červený

OBJEVTE SVÉ SKRYTÉ STRATEGICKÉ DOVEDNOSTI  
A NENECHTE SE VYHODIT DO POVĚTŘÍ! WWW.HRAJ.CZ

MŇAM MŇAM 
�MŇAMŇAM�MŇAMŇAM  
MŇAMŇAMŇAMMŇAMŇAMŇAM

zneškodni zneškodni
laserovým ukazovátkem Sendvičem s šantoukočičí

pohlédni do budoucnosti takočka nene
PROVEĎ VÝSADEK SPECIÁLNÍ 

KRÁLIČÍ JEDNOTKY.
nene ninja

karetní hra
pro milovníky  koťátek a výbuchů

a laserových ukazovátek
a taky koz.
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VROUCÍ PÉČE S CHLADNOU KRVÍ
Když dva dělají totéž, není to totéž. A nejsme to jen my 
savci, kdo rodí živá mláďata a poté je „kojí“. Když však 
vezmou podobné zvyky do ploutví ryby a do nožiček žáby, 
je z toho hodně pestré rodinné představení. Třeba u ter-
čovců – tedy sladkovodních ryb z Amazonie, které jsou 
ozdobou našich akvárií – kojí oba rodiče. A jak to dělají? 
Jednoduše. Vylučují kůží výživný sliz, který mladé rybky 
z těla rodičů uždibují. Když tedy hladový potěr obere mat-
ku, může se plynule vrhnout na otce. U mořských koníčků 
se rodičovské role obrátily úplně. Samička klade jikry do 
speciální kapsy na břiše samečka, kde se v bezpečí vykulí 
malí koníčci. Otec je pak vypuzuje do světa pomocí stahů, 
které pozoruhodně připomínají savčí porod.
To, že savčí matky vyživují plod v děloze pomocí placen-
ty, ví asi každý. Málokdo by si však tipnul, že stejnou věc 
dokážou i někteří živorodí žraloci. Jejich žloutková placenta 
funguje stejně jako ta naše. Jiné druhy žraloků vyřešily 

výživu mláďat v samičích vejcovodech – inu, po žraločím. 
Nejsilnější z mláďat požírají přímo v mateřském lůně nejen 
neoplozená vajíčka, ale i své slabší sourozence. Samice tak 
porodí jen ty nejsilnější z potomků.
Zvířecí matky nemusejí nutně „kojit“, aby svému dorostu za-
jistily dostatek potravy. Někdy stačí čas od času utrousit neo-
plozené vajíčko, na kterém si potomek pochutná. Přesně tak 
to dělají středoamerické žabky pralesničky drobné. Samička 
roznáší své pulce na zádech do kalužinek vody, které se drží 
v paždí listů pralesních bromélií. Musí však každému z nich 
zajistit vlastní tekuté apartmá, jinak by se požrali navzájem. 
Protože v broméliových loužičkách není nic k jídlu, musí se 
ke všem pulcům opakovaně vracet s porcí vajíčkové výživy. 
Ve spleti pralesních rostlin je doslova heroickým výkonem, 
že si zapamatuje polohu všech svých dětských pokojíčků. ◾

Moucha tse-tseČikari červený

Příroda
Středa 20.00–22.00

Sobota 20.00–22.00

JINÉ DRUHY ŽRALOKŮ VYŘEŠILY VÝŽIVU 
MLÁĎAT V SAMIČÍCH VEJCOVODECH – INU, 

PO ŽRALOČÍM. NEJSILNĚJŠÍ Z MLÁĎAT 
POŽÍRAJÍ NEJEN NEOPLOZENÁ VAJÍČKA, 

ALE I SVÉ SLABŠÍ SOUROZENCE. 
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Černobylské rosničky jsou totiž o mnoho 
tmavší a vědci důsledným zkoumáním a po-
rovnáváním pigmentu žab z jiných, „čistých“ 
i různě vysokou radiací kontaminovaných 
světových oblastí zjistili, že důvod, proč je 
kůže černobylských žab téměř černá, má 
prapůvod v havárii tamní jaderné elektrár-
ny v roce 1986. Melanin, kterého mají tyto 
černobylské rosničky v kůži oproti ostatním 
neobvykle mnoho, totiž snižuje negativní 
účinky ultrafialového záření, a – jak ukázal 
výzkum hub – dokonce i záření ionizujícího. 
Takto chráněné žáby proto méně pravdě-
podobně utrpí poškození buněk, jsou-li 
vystavené radiaci, a mají o dost vyšší šanci 
na přežití. A díky tomu se od havárie v okolí 

Černobylu množily většinou tmavší žáby, 
protože těm světlejším smrtící záření daleko 
častěji poškodilo zdraví nebo schopnost 
reprodukce. Dnešní téměř černé žabky jsou 
tedy výsledkem překotné evoluce. Podob-
ně ke svému zbarvení došli třeba i polární 
medvědi, ale mnohem, mnohem pomaleji. 
Odborníky bohužel z místa výskytu těchto 
evolučně změněných rosniček vyhnala 
válka. Ve výzkumu ale plánují pokračovat, 
jakmile to bude znovu možné. Zjistit, jak 
dalece melanin proti radiaci chrání, by totiž 
mohlo otevřít dveře k jeho praktickému vy-
užití, ať už během zacházení s radioaktivním 
odpadem nebo při objevování a zkoumání 
vesmíru. ◾

ČERNOBYLSKÁ HAVÁRIE ZCELA ZMĚNILA TAMNÍ ŽÁBY
Jakou ochranu si vyvinuly proti nebezpečnému prostředí plnému záření?

Alberto Vojtěch Frič se narodil 8. září 1882 
v Praze do dobře situované rodiny právníka 
Vojtěcha Friče. Aby později podtrhl své 
světoobčanství a mohl se v jihoamerických 
zemích prokázat jménem, které budou 
místní moci vyslovit, zvolil si později třetí 
jméno Alberto, což je španělská varian-
ta jména Vojtěch. Už odmala projevoval 
nadání v přírodních vědách. Nebyla to ale 
škola, co z něj udělalo předního experta na 
jistý druh rostliny. Malého Friče pravidelně 
a s oblibou kontroloval jistý strážník, jestli 
nepřenáší vejce bez zaplacení řádného 
poplatku. Frič tehdy zakoupil kaktus, který 
si schoval na místo, kde jej strážník často 
prohledával. Nahmatání kaktusu pak bylo 
pro strážníka velice bolestivou zkušenos-
tí, načež rostlina zamířila domů na okno. 
Zde kaktus rozkvetl a malého Friče úplně 
uchvátil. Začal se o rostliny zajímat a v pat-
nácti letech platil za jednoho z největších 
znalců kaktusů ve střední Evropě. Vědci 
evropského formátu mu zasílali žádosti 
o konzultace při určování nových druhů 
kaktusů. Měl úctyhodnou sbírku, jež mu 
však v roce 1899 či 1900 celá pomrzla. 
V osmnácti letech podnikl svou první cestu 
do zahraničí. Ta ho zavedla do brazilského 
Matta Grossa, kde se setkal s indiány kme-
ne Šavantes. Z této cesty se však musel 
předčasně vrátit, protože se zde střetl 
s jaguárem. Nikdo přesně neví, zda jaguára 
svou puškou netrefil či ho postřelil, zvíře 
každopádně na Friče zaútočilo a ošklivě ho 
zranilo. Frič nakonec díky svému noži vyšel 
z boje jako vítěz. Do roku 1929 podnikl ještě 
sedm cest na různá místa v Jižní Americe 

a na jedné z nich se oženil s indiánkou Lo-
ra-y, což znamená Černá kachna. Z tohoto 
svazku se narodila dcera Herminia, která 
se dožila úctyhodných 104 let. Se svou 
druhou ženou, Dragou Janáčkovou, se 
oženil po návratu z páté cesty. Měl s ní syna 
Vojtěcha, který se stal známým kamerama-
nem. V českých zemích si nakonec vydobyl 
popularitu dobrodružnými romány pro 
mládež, při jejichž psaní vycházel ze svých 
zážitků z cest. Další výpravy mu ovšem 
zkomplikovala okupace německých vojsk. 
Na protest odmítal vycházet ze svého bytu 

a jeden z kaktusů dokonce pojmenoval 
po Hitlerovi, s vysvětlením, že kaktus je 
nedomrlý a brzy chcípne. Rok před koncem 
války se Frič škrábl o rezavý hřebík a dostal 
tetanus. Přestože prý požadoval po vzoru 
indiánů léčbu jihoamerickým jedem kurare, 
doktoři se rozhodli pro konzervativní 
způsob léčby, která zmírňovala umírající-
mu bolest. Aby i na sklonku života prospěl 
lékařské vědě, do posledního dne, který 
nastal 4. prosince 1944, pečlivě popisoval 
své příznaky lékařům. Dodnes jsou po něm 
pojmenovány desítky kaktusů. ◾

ČESKÝ INDIANA JONES PŘEPRAL JAGUÁRA A VYSMÁL SE HITLEROVI
A. V. Frič byl ale také jedním z největších odborníků na kaktusy.
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KONEČNĚ VÍME, CO VŠECHNO SI ŘÍKAJÍ PŘÍBUZNÍ NETOPÝRŮ
Komunikují podobně jako lidé.

Každý tvor má svůj vlastní jazyk. Vědci z Tel 
Avivu se nyní dostali překvapivě blízko k ja-
zyku kaloňů egyptských a odhalili spoustu 
zajímavostí o příbuzném netopýrů. Kaloň 
egyptský se vyskytuje v částech Afriky 
a Asie, kde žije v koloniích o 1000 členech 
a na první pohled si ho snadno spletete 
s netopýrem. Na rozdíl od něj je však kaloň 
býložravec, který je v zajetí krmen ovocem, 
nektarem, pupeny a zeleninou. Když se 
narodí mládě, matka se může spolehnout na 
asistenci dalších samic. Izraelští vědci ale 
nyní našli další pozoruhodnou zvláštnost, jíž 
se kaloni vyznačují. Zvířata totiž podle všeho 
mají docela komplexní jazyk. Univerzita v Tel 
Avivu se zabývá výzkumem pištění kaloňů, 
tým neuroekologa Jossiho Jovela nahrával 

komunikaci 22 kaloňů po dobu 75 dní. Použil 
přitom zařízení, které se učí různé algoritmy 
a původně bylo navrženo pro rozpoznávání 
lidských hlasů. Zařízení vědci použili k analý-
ze 15 000 „hovorů“ mezi kaloni. Ukázalo se, 
že kaloni se neomezují na náhodné zvuky, 
ale každý má svůj přesný význam. Jovelův 
tým klasifikoval 60 % kaloních „hovorů“ 
do čtyř kategorií. Kaloni se dokážou bavit 
o jídle, o tom, kdo vedle koho může spát, 
odmítání při namlouvacích rituálech a umějí 
se i pohádat, když je jeden z kaloňů až moc 
blízko druhého. Při sdělení stejné informace 
používají – podobně jako člověk – jiný tón 
hlasu a způsob řeči podle toho, s kým mluví. 
Je to důkaz, že kaloni mají určitý smysl pro 
hierarchii a společenské návyky. ◾

Čtyřnozí obyvatelé náhorní planiny Giara 
ve vnitrozemí Sardinie jsou nuceni přežít 
a prosadit se v nehostinné krajině izolované 

od zbytku ostrova horami a zemědělskou 
půdou. Planina, kterou místní nazývají Jara, 
má trojúhelníkový tvar, rozlohu 45 kilometrů 
čtverečních a průměrnou výšku 550 metrů 
nad mořem. Najdete ji ve vnitrozemí os-
trova asi 50 kilometrů severně od Cagliari. 
V průběhu tisíciletí se na zdejším lávovém 
povrchu vytvořila tenká vrstva země hlu-
boká maximálně 50 cm, na níž se vyvinula 
středomořská vegetace. Právě na ní je 
závislá místní populace zdivočelých koní. 
Jde o zhruba 700 jedinců rozptýlených do 
několika skupin, kteří jsou potomky koní 
přivezených sem před 3000 lety ze severní 
Afriky. V té době na Sardinii vzkvétala civi-
lizace Nuragů (1800–200 př. n. l.), což byli 
nejen pastevci a zemědělci, ale také zdatní 
námořníci, kteří na svých lodích křižovali 
blízké Středomoří. Na ostrově po nich 
zbylo nejen několik tisíc kruhových staveb 
z kamene zvaných nuraghi, ale také stovky 

koní s nápadně protáhlým tvarem očí připo-
mínajících ty lidské. Protože je dno náhorní 
planiny Giara doslova zapečetěno ztuhlou 
lávou, voda z jarních dešťů se zde nemá 
kam vsakovat a rychle se odpařuje. Zdejší 
mělká jezera v létě vysychají a připomínají 
severní výběžek nedaleké Sahary. Protože 
každý kůň potřebuje 20 kg potravy denně, 
trpí zdejší populace lichokopytníků v horku 
hladem a postupně i žízní. Giarští koně 
dorůstají výšky kolem 114–145 cm, vyznačují 
se relativně velkou hlavou a širokou tlamou. 
Jejich kopyta na silných nohou se při soubo-
jích mění v účinné zbraně – hřebci se snaží 
dostat před svého soupeře a uštědřit mu 
zadníma nohama tvrdý kopanec. Veteráni 
soubojů pak mají krk a plece pokryté jizva-
mi. Letní výheň, dehydratace a nedostatek 
potravy postupně decimují hlavně slabší 
klisny a hříbata. Koně pod kameny hledají 
stopy vlhkosti a neduživá stébla trávy. ◾

TAJEMNÍ DIVOCÍ KONĚ PŘEŽÍVAJÍ NA SARDINII UŽ TISÍCE LET
Jak se jim daří uniknout smrti?

Planetárium
Praha

www.planetum.cz

Korálový
útes 360
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Zajímá vás víc?  
Podívejte se na www.prima-zoom.cz

NEJAGRESIVNĚJŠÍ KROKODÝL SVĚTA DOBĚHNE I ČLOVĚKA
Ani dravost mu však nezaručuje, že nevyhyne.

V odlehlých močálech a bažinách kubán-
ského poloostrova Zapata a na ostrově 
Mládeže se vyskytuje středně velký 
endemický druh kubánského krokodýla. 

Tento predátor, který se vyvinul před 
více než 135 miliony lety, je považován za 
nejagresivnější druh krokodýla na planetě. 
I přes neohroženou pověst však počet 

krokodýlů kubánských za tři generace 
poklesl o 80 procent. Na rozdíl od jiných 
druhů krokodýlů jsou ti kubánští nejen 
zdatní plavci, ale jsou i velice obratní 
v chůzi, díky čemuž jsou stejně doma ve 
vodě jako na souši. Dokážou vyvinout rych-
lost až 15 km/h na vzdálenost 20–25 metrů, 
čímž se jejich častým úlovkem na ostrově 
stávají i prasata či toulaví psi. Neměli by ale 
problém ani se starším člověkem či malým 
dítětem. Ani zdatnost a dravost při boji 
však kubánským krokodýlům nezajistila 
silnou pozici v jejich přirozeném prostředí. 
Hrozbou se pro ně stalo neustálé zvyšování 
hladiny moří, kvůli které se do nížinných 
sladkovodních bažinatých oblastí dostá-
valo čím dál více krokodýlů amerických. 
Ti se v období páření kříží s kubánskými 
samičkami, z čehož vznikají kříženci daleko 
větších rozměrů než oba původní druhy. 
Čistokrevným krokodýlům kubánským tak 
pomalu, ale jistě hrozí vyhubení. Odha-
duje se, že v divočině Střední Ameriky 
jich nyní přežívají asi jen tři tisíce, a čísla 
neustále klesají. ◾

Opravdu každý teď může objevovat svět z pohodlí 
domova díky BBC Earth v češtině.

Více na t-mobile.cz/tv

DOGUMENTY 
NA T-MOBILE TV
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NEJVĚTŠÍ PAPOUŠEK SVĚTA MÁ SPECIFICKÝ ZPŮSOB ROZMNOŽOVÁNÍ
Jak si nachází partnerku?

Na Novém Zélandu žije obří papoušek, který 
kvůli svým rozměrům nemůže létat, a tak si 
pro rozmnožování musel vyvinout unikátní 
strategii. Kakapo soví je kriticky ohrožený 
pták a největší papoušek na světě. Jeho 
míry jsou skutečně impozantní – dosahuje 
výšky kolem 60 cm a jeho váha se pohy-
buje mezi 1–4 kg. Přízvisko „soví“ získal 

podobností obličeje spíše se sovami nežli 
s ostatními papoušky, po vzoru sov je také 
aktivní hlavně v noci. Pomalý metabolismus 
se projevuje i v délce života, která dosahuje 
až fascinujících 100 let. Unikátní je také roz-
množování těchto papoušků. Větší množství 
samců se shromáždí na jednom místě poblíž 
nízkých porostů, následně si každý z nich 

vyhloubí jámu a vleze do ní. Prostřednictvím 
vydávání výrazných nízkofrekvenčních zvu-
ků, které mají dosah až několik kilometrů, se 
snaží překřičet ostatní konkurenty, a přilákat 
tak samičky. Ty si vybírají jedince, který jim 
svým hlasem imponuje, a následně k dotyč-
nému vlezou do jámy za účelem spáření. Je-
den samec se může pářit i s více samicemi, 
takže se skutečně jedná o velmi kompeti-
tivní prostředí – na němž je však zároveň 
fascinující, že těžkotonážní samci skutečně 
nevyvinou jinou aktivitu nežli zvukovou 
a samičky k nim přijdou. Po spáření se však 
samice stará o mláďata sama. Zde jsou pod-
statné zásahy ochranářů, neboť bez nich by 
polovina mláďat uhynula. Vzhledem k tomu, 
že je momentálně na světě jen kolem dvou 
stovek exemplářů, je nutná péče o každého 
z nich. To se projevuje i tak, že ochranáři 
zbavili ostrůvky predátorů (především 
lasicovitých šelem), pro něž by byl objemný 
nelétavý pták snadnou kořistí. V minulosti 
navíc i Maorové kakapy s oblibou lovili pro 
maso a jejich jemné peří. Lidský faktor se 
tedy na kakapech velmi neblaze podepsal, 
neboť před zavlečením predátorů nebyla 
nelétavost pro kakapy problémem. ◾
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Opravdu každý teď může objevovat svět z pohodlí 
domova díky BBC Earth v češtině.

Více na t-mobile.cz/tv

DOGUMENTY 
NA T-MOBILE TV
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CO BY VÁM NEMĚLO UNIKNOUT? 
Přinášíme vám tipy na to nejlepší z Prima ZOOM na následující týdny.

1. 12. 23.00 

VÁNOCE V ŘÍŠI ZVÍŘAT
Zima uvalí na celou zemi 
velice zvláštní magické kouzlo. 
Je to období tradic a zvyků: 
sněhuláci se rodí všude po 
okolí a v některých částech 
světa se po vánočních trzích 
k velké radosti dětí prochá-
zejí Santové. Jinde netrpělivě 
vyhlížejí Ježíška. Ale pro 
zvířata zimní radovánky lidí nic 

Od 6. 12. 21.00 

AMERIKA V BARVĚ III
Staňte se svědky událostí ze ži-
vota v Americe v první polovině 
20. století a zjistěte, jak vypada-
ly v živých barvách. Jedinečný 
historický seriál se zaměřuje na 
veškeré nejdůležitější aspekty 
společenského života, jako 
jsou migrace, práce, kriminalita 
nebo maloměsta. Ve třetí sérii 
odhalíme příchod do Ameriky 
a všechny tváře migrace od 
obliby proslulého génia Alberta 

Od 2. 12. 20.00 

KAPŘÍ MONSTRA V
Ali Hamidi a jeho kamarádi 
rybáři se vracejí v novém fantas-
tickém dobrodružství! Tentokrát 
vyrazí do Thajska, Holandska, 
Maďarska a několika koutů 
po celé Velké Británii. Tyto 
fanatické rybáře nic nezastaví. 
Neváhají ani vteřinu a riskují ne-
jen končetiny, ale i holé životy, 
aby rozdrtili rekordy, překonali 
nebezpečí a chytili největší 
kapří monstra na světě.

stvořením se dařilo dobře. Žili 
tady 12metroví krokodýli či 
želvy s 3,5metrovými krunýři. 
Největší mezi nimi byl tita-
noboa. Toto monstrum bylo 
nejdelším hadem všech dob, 
dorůstalo délky padesát metrů 
a vážilo desetkrát víc než dneš-
ní nejtěžší hadi.

8. 12. 22.00 

TITANOBOA: 
MEGAHAD MINULOSTI 
V jednom kolumbijském uhel-
ném dole našli vědci fosilní 
objev této dekády a pozůstat-
ky ztraceného světa, který 
byl vědě naprosto neznámý. 
Přestože dinosauři dávno 
vyhynuli, některým gigantickým 

neznamenají. Pro ně je zima 
dobou chudoby. Veverky, divo-
ká prasata, rysové – ti všichni 
mají vlastní plán a strategii na 
to, jak nehostinnou a chlad-
nou část roku přežít ve zdraví. 
Jenže navzdory jejich úžasné 
schopnosti přizpůsobení je 
boj o přežití hodně drsný – 
a často se dá vybojovat jedině 
s lidskou pomocí.

Einsteina až po pravou sicilskou 
pizzu. Podíváme se, jak nejhorší 
přírodní katastrofy 20. století 
vedly k inovacím a revolučním 
opatřením proti budoucím 
neštěstím. Staneme se svědky 
zrodu moderní Aljašky od 
zlaté horečky Klondiku, přes 
japonskou invazi nejzápadněji 
položeného ostrova Attu, až po 
získání statutu jednoho z ame-
rických států. To vše, a ještě 
více v Americe v barvě!

tým odborníků má vždycky 
názor. A vždycky se pokusí 
vysvětlit všechno zdánlivě 
nevysvětlitelné. Ale mezi všemi 
falešnými pozorováními mimo-
zemšťanů nebo nahrávkami 
bizarních příšer se najde něco, 
co je prostě příliš podivu-
hodné, příliš skutečné, nebo 
dokonce příliš strašidelné, než 
abychom se tomu mohli jedno-
duše vysmát. 

Od 9. 12. 22.00 

NEVYSVĚTLITELNÉ 
ZÁZNAMY I 
Zábavný pořad plný mrazivých 
ukázek vrhá světlo na skuteč-
ně pozoruhodné a naprosto 
nevysvětlitelné jevy zachycené 
na záběrech obyčejných lidí. 
Ať už jde o duchy natočené 
mobilním telefonem, zachy-
cené průmyslovou kamerou 
nebo mytická stvoření na 
záběrech autokamery, náš 
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21. 12. 20.00 

STÁT SE MOTÝLEM
Na citronovníku se zrodila 
jedna stonožka. Měla by tam 
růst a růst, dokud se nezakuklí 
a nestane se z ní motýl. Ale 
náhlá bouře jí zkříží všechny 
plány a shodí stonožku dolů, 
kde se jí zmocní déšť a vítr. Sto-
nožka má pouhé tři dny na to, 
aby se vrátila zpátky na strom. 
Jinak se z ní nestane motýl. Tak 
začíná závod stonožky s časem, 

MUSÍTE VIDĚT

Od 11. 12. 21.00 

Od 17. 12. 23.00 

NORSKÉ DOMY SNŮ III 
Mít dům v Norsku je jako mít 
hrad. Sympatický tým zkuše-
ných designérů a šikovných ře-
meslníků se snaží vyhovět všem 
požadavkům náročných klientů. 
V nejúspěšnějším a nejzábav-
nějším severském lifestylovém 
seriálu se pouští s láskyplnou 
péčí do přestavby starých bara-
bizen na domy, které jsou nejen 
krásné, ale i důmyslně funkční. 
Atmosféra tradičního života na 
venkově, dechberoucí, drsná, 
ale krásná příroda, fascinující 
přestavby a rekonstrukce… To 
si přece nemůžete nechat ujít!

který vede několika miniaturní-
mi ekosystémy: přes květinový 
záhon, trávník, písečnou uličku 
nebo les. Cestou zažívá mnohá 
setkání, některá z nich životu 
nebezpečná, např. se světél-
kujícím červem, mravencem 
obecným nebo kudlankou 
nábožnou. Sledujte cestu 
housenky za přežitím a od-
halte neuvěřitelnou pestrost 
mikrosvětů. 

SOUKROMÝ ŽIVOT 
WINDSORŮ 
Odhalte soukromý život Wind-
sorů, jak se přizpůsobili moderní 
době, s čím se museli potýkat 
v polovině 20. století. Před sedm-
desáti lety usedla na britský trůn 
nová panovnice, královna Alžbě-
ta II. Aby uspěla, musela využít 
veškerou moc a všechny půvaby 

celé královské rodiny. Jenže tři její 
důležití členové a jedny z hlav-
ních osobností jejího vlastního 
života Alžbětě místo toho házeli 
klacky pod nohy. Šlo o Alžběti-
nu vzpurnou sestru, princeznu 
Margaret, mocichtivého lorda 
Mountbattena, který byl strýcem 
jejího manžela Filipa, a nakonec 
o vlivnou královnu matku. 

24. 12. 21.00 

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

14. 12. 20.00 

TAJNÉ OPIČÍ 
KRÁLOVSTVÍ V ČÍNĚ
Překrásná čínská přírodní 
rezervace Čchung-cuo je 
posledním útočištěm jednoho 
z nejohroženějších primátů 
světa – langura bělohlavého. 
Ve volné přírodě přežívá už asi 
jen tisícovka těchto vzácných 
opic. A tak dokumentární film 
Tajné opičí království v Číně 
nabízí jedinečnou příležitost 
odhalit společenské zvyky 
těchto lezeckých odborníků, 
kteří tráví život v omračují-
cích výškách.

nebo spalujícím pouštím. Ale 
nenechte se zmýlit tím, jak jsou 
roztomilé. Sice jsou malé, ale 
veverky jsou zároveň jedním 
z nejrozšířenějších druhů na 
světě. A mají velkou rodinu. 
Tento přírodovědný film před-
stavuje nejbláznivější druhy 
veverek a ukazuje, jak dobře 
si umí poradit s extrémním 
životním prostředím i zvědavý-
mi (lidskými) sousedy. Odhalte 
okouzlující svět jednoho z „nej-
sledovanějších“ savců na Zemi.
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S PRAVDOU VEN
Herci Petr Rychlý a Luboš Veselý se 
sešli ve francouzské komedii z prostředí 
prezidentské pracovny, která vtipně 
a výstižně pojmenovává prapůvody našich 
nejistot a selhání, stejně jako zlozvyky 
všech lidí s velkou zodpovědností vůči 
sobě i ostatním. Pod úspěšným titulem je 
podepsána autorská dvojice proslavená 
např. komedií Jméno.  
www.divadlokalich.czJSEM TU OMYLEM

Vychází audiokniha s hvězdným 
obsazením – nová komedie mladého autora 
Martina Johanny. V hlavních rolích starého 
vězně, novináře a expremiéra se představí 
Petr Čtvrtníček, Kryštof Hádek a Jiří 
Lábus. V dalších rolích se představí Dana 
Černá, Miroslav Táborský, Oldřich Navrátil, 
Milan Šteindler, David Vávra a legendární 
hlasatelka Marie Tomsová. Režie se ujal 
Jan Jiráň. O hudební stránku se postaral 
skladatel Dominik Renč a titulní kresbu 
vytvořil výtvarník Jiří Slíva.

AVATAR: THE WAY OF WATER 
Avatar se vrací po více než deseti letech 
na plátna kin a nabízí filmový zážitek na 
zcela nové úrovni. James Cameron vrátí 
diváky zpět do nádherného světa Pandory 
ve velkolepém a strhujícím dobrodružství 
plném akce. V novém snímku se po více než 
deseti letech znovu setkáváme s Jackem 
Sullym, Neytiri a jejich dětmi, kteří stále 
bojují za to, aby se udrželi v bezpečí 
a naživu. V kinech od 15. prosince. 
www.falcon.cz

JEZIKY A BEZINKY
Iva Janžurová a Eva Holubová v hlavních 
rolích jedné z nejslavnějších crazy komedií, 
kterou poprvé českému publiku představil 
Jan Werich. Vychutnejte si mistrovskou 
komiku v přehlídce bláznivých situací, 
které vás pobaví, ale nechtěli byste je 
prožít. V režii Sabiny Remundové hrají 
Iva Janžurová, Eva Holubová, Sabina 
Remundová, Roman Štabrňák, Petr Pěknic 
a další. Premiéra 8. prosince 2022.  
www.studiodva.cz

TŘINÁCT U STOLU
Nová komedie se Simonou Stašovou 
a Miroslavem Etzlerem. Je Štědrý večer 
a manželé Madeleine a Antoine ve 
svém domě chystají slavnostní večeři 
pro vybranou společnost. Madeleine 
je pověrčivá a zoufale se snaží zabránit 
hrozícímu počtu třinácti lidí u stolu, 
ale pokaždé, když se zdá, že je 
zasedací pořádek konečně vyřešen 
k její spokojenosti, nastanou komické 
situace vyplývající ze vztahů všech 
pozvaných hostů. 
www.divadloluciebile.cz

DĚTI NAGANA
Píše se rok 1998 a v japonském Naganu 
právě vrcholí turnaj století. Češi vyhrávají 
a propuká davové šílenství. Všechny malé 
děti chtějí být jako Jarda Jágr nebo Dominik 
Hašek. Mezi nimi je i jedenáctiletý snílek 
Dom, hrdina nového rodinného filmu Děti 
Nagana, který vstoupí do kin ve čtvrtek 
23. února 2023. V roli bývalého hokejisty 
se představí Hynek Čermák. 
www.bontonfilm.cz

PROČ MUŽI NEPOSLOUCHAJÍ 
A ŽENY NEUMÍ ČÍST V MAPÁCH
Celosvětový bestseller, který lehce 
stravitelnou formou zkoumá rozdíly mezi 
myšlením žen a mužů, v divadelní úpravě 
režiséra Miroslava Hanuše. Nejnovější 
poznatky z neurologie, evoluční biologie, 
psychologie a sociologie, které se snaží 
vysvětlit důvod existence napětí mezi 
příslušníky obou pohlaví, na jevišti získávají 
podobu hudební komedie. Inscenace 
je možným řešením, jak se s těmi 
odlišnostmi s humorem vypořádat. 
www.fidlovacka.cz
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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 7. 2. 2023.
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Vyluštěte křížovku a tři z vás 
získají novou interaktivní knihu 

POD ŠTÍTEM CHARKOVA 
odtajňující autentické svědectví 

reportérky Darji Stomatové 
a kameramana Honzy Schürgera. 
Prostřednictvím videa reportáže 

CNN Prima NEWS znovu prožijete 
emotivní příběh autorské 

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

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

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

Tisk 
Triangl, a. s., Beranových 65 
192 00 Praha 9 – Letňany 
Časopis vychází čtvrtletně  
Povoleno MK ČR E 23054 
ISSN 2570-5962

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

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

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

Prima ZOOM
ZAOSTŘENO NA POZNÁNÍ
prosinec 2022 — únor 2023, čtvrtletník, 6. ročník
cena 68 Kč/3,39 € 
v prodeji od 24. 11. 2022
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Těšte se na další číslo! 
Vyjde 23. 2. 2023

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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STŘÍLÍ CELÁ RODINA 
Petros Michopulos
spoluautor podcastu Kecy a politika

Byl jsem navštívit dceru v americkém 
Coloradu, kde studuje čtvrtým rokem 
univerzitu v Boulderu. Byla to covidem 
dvakrát odkládaná návštěva, takže se nám 
nahromadila spousta plánů, které jsme si 
chtěli užít. Jeden z nich jsem ale opravdu 

absolvovat chtěl. Zastřílet si na pořádné střelnici z co 
možná největšího množství zbraní. Dcera má spolužáka, 
který sloužil několik let u námořní pěchoty a je vášnivý 
střelec. Když jsem se ptal, z čeho budeme střílet, byla 
odpověď velmi jednoduchá: „Z čeho chceš. Tady mají 
lidé doma úplně všechno.“ Nevěděl jsem, co si mám 
pod pojmem „úplně všechno“ představit, ale brzy jsem 
pochopil, že všechno znamená všechno. Nakonec se 
výběr zbraní na sobotní střelecký výlet ustálil na AR15, 
AK 47 se sklopnou pažbou, AK 74, Glock 45 a Glock 
9 mm. Na střelnici jsme vyrazili brzy ráno, protože 
„později už bude plno“. Jeli jsme na veřejnou střelnici 
vysoko v horách, která měla kolem padesáti stanovišť 
na střelbu z dlouhých zbraní. Veřejnost spočívá v tom, 
že přijedete na náhorní plošinu 2500 m n. m., kde je 
u vstupu jenom tabule s instrukcemi, jak se máte chovat 
a že si po sobě máte uklidit nábojnice. Za cedulí už je 
jenom polní cesta, u které jsou zhruba každých sto metrů 
střelecká stanoviště a kolem příroda. Přijeli jsme chvíli 
po osmé, ale štěstí jsme měli až na dvacátém stanovišti. 
V sobotu je nával. Míjeli jsme jednotlivá místa pro střelce, 
kde už stály jejich hloučky od evidentních bývalých 

vojáků, lovců, partiček teenagerů, až po celé rodiny 
i s dětmi. Kolem zaparkovaných aut už střelci měli rozložené 
stoly, křesla, občerstvení a takové množství zbraní, že by 
mohli vybavit celý batalion Wagnerovců. Všude se ozývala 
střelba ze všech možných zbraní. Kamarád otevřel kufr pick-
upu a začal vykládat naši výbavu. A k tomu naládovaných 
asi pět zásobníků ke každé zbrani a opravdu velkou bednu 
s náboji. A pak už jsme několik dalších hodin jenom stříleli, 
ládovali zásobníky, jedli sendviče a hodnotili jednotlivé 
guny. Mezitím jsem se dozvěděl, že nabíjecí poloautomat 
na plnění zásobníků si kamarád objednal na Ukrajině, že 
z ruských AK se sice střílí nejlíp, ale do války by si je nikdy 
nevzal, protože Rusům je jedno, kolik jich zemře, tak z jejich 
hlavní v noci šlehají plameny, takže jsou vidět. Zatímco 
americké M16/AR15 mají hlaveň konstruovanou tak, aby 
vidět nebyly. Proto se z nich hůř střílí a je třeba delší výcvik, 
na což Rusové nemají čas a ztráty neřeší. Nakonec došlo 
i na srovnání vztahu Evropanů a Američanů ke zbraním 
a taky na střelby v amerických městech. Kamarád je liberál 
z Kalifornie a Colorado je liberální stát. Nicméně debata na 
toto téma je rozhovorem bytostí z jiných galaxií. „My to tady 
prostě máme jinak,“ říkal. „My jsme tu zemi museli vyrvat 
přírodě z pařátů a taky jsme u toho skoro vyvraždili původní 
obyvatele. Je to dodnes divoká země a za hranicí každého 
města je opravdová divočina. Tady by nikoho nenapadlo jet 
do hor bez zbraně.“
„A to vám nevadí ty střelby v obchodech a školách?“ namí-
tal jsem. „No, když má doma zbraň každý, tak mají zbraně 
i blázni. Kdyby měli všichni Evropani zbraně, dělo by se 
u vás to samé. Tady se odmalička všichni učí, jak se v tako-
vých situacích chovat. Není to dobré, ale že by se Ame-
rika vzdala zbraní? Nevěřím. To by se ta země rozpadla,“ 
vysvětlil mi kamarád. Odjížděli jsme kolem třetí odpoledne 
a vystříleli jsme asi čtyřicet zásobníků. Cestou jsme míjeli 
přijíždějící auta a kamarád to komentoval slovy: „Nastupují 
amatéři a střelci jedou domů na oběd, teď to tady teprve 
začne být nebezpečné.“ Pocity jsem měl skutečně smíšené. 
Nikdo nechce, aby se střílelo ve školách. Ale když člověk 
slyší argumenty zodpovědných majitelů zbraní v Americe, 
nemůže je nechápat. Když jsme se loučili, ještě jsem se 
ho zeptal, jestli by volil spíše to evropské, nebo americké 
řešení kolem zbraní. Vůbec neváhal. Jasně, že evropské, 
ale když dáš jednou lidem zbraně, už jim je nikdy vzít ne-
můžeš. Je lepší, když s nimi umí zacházet. ◾
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