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Foto: Antonín Kratochvíl

Je deset večer, zítra odjíždím na Ukrajinu. Zbý-
vá dobalit lékárničku, nabít baterky, zkontrolo-
vat techniku, naložit vestu a helmu – a dopsat 
editorial. Je to zvláštní pocit soustředit se na 
běžnou práci, nijak nesouvisející s válkou, které 
je od konce února v médiích tak plno. Odjela 

jsem tam hned na začátku, 24. února, to datum se mi za-
psalo do paměti. Stejně jako začátek války v Náhorním Ka-
rabachu 27. září 2020 nebo turecké invaze na kurdská úze-
mí v Sýrii 9. října 2019. Aspoň k něčemu to je dobré – budu 
si pamatovat tahle historická data, ač jinak jsem s nimi dost 
na štíru, přestože jsem sama Štír! A ačkoli jsem vystudovala 
historii, spolehlivě si pamatuji snad jen bitvu na Bílé hoře, 
protože se odehrála 8. listopadu, tedy v den mých naroze-
nin. Dosti však lamentování nad bídnou pamětí, naštěstí 
vám mohu představit muže, který s pamětí problém nemá, 
o čemž vás hravě přesvědčí v rozhovoru tohoto čísla. Dan 
Bárta, textař, hudebník, fotograf, milovník přírody a vá-
žek speciálně. Byl první celebritou, se kterou jsem coby 
začínající novinářka z pardubické regionální redakce vedla 
rozhovor, a myslím, že jsem tehdy měla dost velkou trému. 
Všechna ta „poprvé“ se ostatně člověku také nějak vryjí do 
paměti, ať chce či ne. A byl skvělý tehdy i teď. S Danem 
Bártou rozhovor dělati, čistou radost z každého jeho slova 
míti, dalo by se parafrázovati…
Editorial jsem před odjezdem dopsat nestihla. Teď sedím 
v kyjevském bytě, chystám se dál na východ a na jih a výro-
ba časopisu je to, co mi zase ukazuje úplně normální život, 
který všichni stále ještě vedeme. Na rozdíl od Ukrajinců. 
Třeba mladá televizní producentka Oksana. Od začátku 
války je bez práce, rodiče má v okupovaném Chersonu. 
Po čtyřech dnech odmlky se zase spojila se svým otcem. 
Říkal, že přišli Rusové a uřezali na jejich domě televizní 
antény, což znamená, že je odříznou od všeho dosavad-
ního ukrajinského. Babička Valja v Andrijivce zase prožila 
35 dní v okupované vesnici ve sklepě svého domu. Rusové 
jim všechno ukradli. Andrej z Borodjanky mi teď, v květnu, 
řekl to stejné, co Mychajlo z Korostenu na začátku března: 
„Nechceme nic jiného, než aby byl mír. Aby nám z nebe na 
hlavu nepadaly bomby.“ Ví, o čem mluví. Na panelák jeho 
sousedů dopadla letecká puma. Dvacet čtyři lidí zahynulo. 
To je dnešní válka na Ukrajině. Nikdo se nepoučil z historie, 
obrázky z Ukrajiny vypadají převedeny do černobílé stejně 
jako ty z druhé světové. Asi máme všichni, celé lidstvo, 
problémy s pamětí.

Lenka Klicperová — šéfredaktorka
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MAREK KAFKA 
moderátor sportovních zpráv na CNN Prima NEWS

Od 30. 5. 22.00 — Honba za Měsícem (každé pondělí) 
 
Pro mě je jasná volba Honba za Měsícem! Kdo by se nechtěl předposlední květnový den ponořit do tajů 
neuvěřitelného a dechberoucího vesmíru? A to zvláště teď, když stojíme na prahu dalších objevů díky 
vesmírnému teleskopu Jamese Webba. Mnoho dětí, včetně mě, snilo a možná i stále sní o tom, že se 
jednou stanou astronauty a spatří naši úžasnou planetu z několikasetkilometrové výšky. My, kteří na svou 
letenku zatím stále čekáme, se na ni tak můžeme prozatím podívat alespoň skrze televizní obrazovku.

ALEX HRDINOVÁ 
moderátorka pořadu Prima ČESKO

17. a 24. 6. 20.00 — Tváří v tvář žralokům
 
Já si rozhodně pustím dokument Tváří v tvář žralokům. Tyhle 
paryby mě totiž ze všech mořských živočichů fascinují nejvíc. 
Jako vášnivá freediverka jsem jich v moři potkala už desítky. Jedním 
z nejúžasnějších zážitků v mém životě pak bylo plavání bok po 
boku žraloka velrybího na volném moři na Maledivách. Žraloci jsou 
při svém pohybu ve vodě neuvěřitelně elegantní, a autoritativní 
zároveň. Zhlédla jsem o nich už nespočet dokumentů a těším se, 
že se dozvím zase něco nového.

MICHAEL FORET 
zpěvák a herec 
Prima Fest 15.–16. 7. Šikland na Vysočině

15. 6. 22.00 — Kdo zabil Johna Lennona
 
Tento snímek si jako muzikant určitě nenechám ujít. John Lennon byl 
osobností své doby, která ji bude přesahovat ještě další stovky let 
a ovlivní další stovky tisíc, ne-li miliony lidí. Hudba Beatles je nesmrtelná, 
a i přestože jsem vyrůstal v hudebně jiném desetiletí, kde vládli umělci 
jako Michael Jackson, hudba „Brouků“ na mě měla bezesporu velký vliv 
a zcela jistě mě taky formovala. John Lennon byl kontroverzní postavou, 
kterou lidé milovali i nenáviděli, a to já mám rád. Příběh to bude určitě 
zajímavý. Těším se moc a díky za podobné snímky.

ZOOM IN

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

PAVEL NĚMEC
šéfdramaturg Prima ZOOM

21. 6. ve 20.00 — Bílá hora: Kronika povstání 

Když je člověku něco málo přes dvacet, myslí hlavně na jednu 
věc: jak realizovat dokument o českém stavovském povstání a jak 
poutavou formou, ale zároveň co nejobjektivněji, připomenout 
tuto podstatnou, byť často špatně interpretovanou kapitolu našich 
dějin. Dobrá, možná to neplatí pro úplně všechny dvacátníky. Ale 
naštěstí tomu tak bylo v případě režiséra a scenáristy Josefa Kotalíka. 
Ten spolu se štábem složeným převážně ze studentů píseckých 
filmových škol natočil unikátní film, který vám překvapivě přehledně 
i komplexně představí dramatickou předehru k třicetileté válce. 

OBJEDNEJTE SI PŘEDPLATNÉ ČASOPISU
PRIMA ZOOM S ORIGINÁLNÍM DÁRKEM!

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

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

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

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

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

i na webu www.send.cz. Nabídka platí do vyčerpání zásob.

Roční
předplatné

jen za

 299 Kč
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Olexandr z ukrajinského města Žytomyr právě 
vytáhl poslední kočku z ruin svého domu. 
Dopadla na něj ruská raketa, stejně jako na 
patnáct domů kolem. Jen zázrakem přežila celá 
Olexandrova rodina. Olexandr se vydal do trosek 
svého domu zachránit ještě další členy rodiny – tři 
kočky. Dvě se mu podařilo vytáhnout hned druhý 
den, třetí, Pipa, byla ztracená. S pomocí přátel se 
ale podařilo nakonec najít pod zbytky domu i ji. 
Olexandr byl šťastný. Plakal: „Holčičko moje, už 
nikdy nedovolím, aby ti někdo ublížil!“

8

HOLČIČKO, UŽ TI NIKDO NEUBLÍŽÍ

Lenka Klicperová
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KOROSTEN PO RUSKÉM BOMBARDOVÁNÍ

Lenka Klicperová
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Město Korosten leží asi 90 km od ukrajinského 
Žytomyru. Stalo se několikrát terčem ruského 
bombardování a ostřelování. Místo, kam dopadly 
rakety a bomby, vypadalo jako z obrázků 
z druhé světové války. Zemřeli civilisté, široko 
daleko nebylo nic než obytná čtvrť. Před jedním 
ze zasažených domů letecká puma vytvořila 
obrovský kráter. Válka na Ukrajině je ničivá…
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Uprostřed ústí řeky Charente, čtyři kilome-
try od francouzského pobřeží, stojí jedno 
z nejpůsobivějších opevnění na světě: pev-
nost Boyard! Její stavba trvala déle než še-
desát let. Je to impozantní kamenný kolos, 
který odolává proměnlivým rozmarům ne-
příznivých živlů už takřka dvě století. Jeho 
architekti a stavitelé museli překonat řadu 
překážek. Bylo nutné bojovat proti silám 

samotného přílivu, aby mohly vzniknout 
dvacet metrů hluboké základy pro dechbe-
roucí opevnění, jehož zdi jsou vysoké skoro 
třicet metrů a jež zabírá rozlohu čtyř čtve-
rečních kilometrů. Během dlouhých dese-
tiletí se na stavbě vystřídaly tisíce dělníků. 
Pevnost Boyard leží mezi ostrovy Aix a Olé-
ron u západního pobřeží Francie. Zbudová-
ní podobné pevnosti bylo zvažováno již od 

dokončení arzenálu v roce 1666, ale stavi-
tel Sébastien Vauban myšlenku králi Ludví-
ku XIV. rozmluvil slovy: „Pane, bylo by snazší 
chytit do zubů Měsíc než usilovat o stavbu 
v takové lokalitě.“ Pevnost se začala stavět 
v roce 1801 za vlády Napoleona za účelem 
ochrany pobřeží. V té době měly kanóny 
omezený dostřel a vzdálenost mezi ostrovy 
Aix a Oléron byla příliš velká na to, aby se 
z nich dalo zabránit průnikům. Následova-
ly obtíže se stavbou pískovcových základů 
a projekt byl roku 1809 přerušen. Znovu se 
pokračovalo až od roku 1837, za vlády Ludví-
ka Filipa, kdy došlo k opětovnému zesílení 
napětí mezi Francií a Velkou Británií. Stav-
ba byla dokončena až roku 1857. V té době 
již ale doznal dostřel děl velkého zlepšení 
a pevnost pozbyla potřeby. Pevnost je dlou-
há 61 m, široká 31 m a vysoká 20 m. Umístě-
no zde bylo na 250 vojáků. Kolem roku 1871 
sloužila krátce také jako vězení. Popularitu 
jí přinesla televize. Patrně ještě před rekon-
strukcí se objevila ve filmu z roku 1967 Dob-
rodruzi, s Alainem Delonem v hlavní roli. 
Dobrodružná televizní soutěž týmů vznik-
la v roce 1990 a v Česku se vysílala nejpr-
ve pod názvem Klíče od pevnosti Boyard. ◾ 

Historik Jules Harper psal o dobovém pře-
svědčení, že horká voda oslabuje tělo, roz-
šiřuje póry, a tak zvyšuje šanci na nakaže-
ní nějakou nemocí. Mytí rukou a obličeje 
standardem bylo, zbytek těla se však dočkal 
mnohem menší pozornosti. Příkladem šel 
i sám Ludvík XIV., který se údajně vykoupal 
pouze dvakrát či třikrát v životě. Dával před-
nost otírání suchým ručníkem a údržbě těla 
pomocí parfémovaných alkoholů. Nedosta-
tečnou čistotu těla mělo skrýt alespoň čis-
té oblečení – neposkvrněná bílá košile byla 
považována za znak bohatství. Král Slun-
ce si ji údajně měnil hned několikrát během 
dne. A samozřejmostí také bylo široké spek-
trum parfémů, jež měly za cíl překrýt nepří-
jemné tělesné pachy. Řada vůní také nesla 
jména členů versaillské šlechty, jelikož kaž-
dý významný člověk měl unikátní preferen-
ce. Spousta vzájemně se přebíjejících par-
fémů (samozřejmě nanášených ve velkém 

množství) však v důsledku vytvářela mož-
ná ještě horší zápach, než jaký se snažila za-
krýt. Není divu, že nedostatečná hygiena 
intimních partií vedla i k šíření syfilidy, dlou-
hodobého problému francouzského krá-
lovského dvora, který šlechtici nedokáza-
li až do Velké francouzské revoluce vyřešit. 
Syfilis také způsobovala vypadávání vlasů, 
což v kombinaci s častým výskytem vší kvů-
li nedostatečnému mytí vlasů vedlo k nárůs-
tu obliby paruk a výrazných pokrývek hlavy. 
Pod těmito symboly bohatství se však často 
ukrývala pleš či pokožka hlavy v dezolátním 
stavu. Téměř standardem byly i hnijící zuby, 
často v důsledku nezřízeného pojídání slad-
kých cukrovinek. Během 18. století se péče 
o zuby zlepšovala, a to i díky lékařským ob-
jevům, ovšem do té doby především dvorní 
dámy často využívaly různých pudrů a mas-
tí, jimiž se snažily vzbudit dojem zdravě bě-
loskvoucího chrupu. ◾ 

ZOOM IN

ODPUDIVÁ REALITA VERSAILLES 
Francouzská šlechta žila hůř než bezdomovci.
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TAJEMSTVÍ PEVNOSTI BOYARD 
Jak ji před dvěma sty lety dokázali postavit?

Tajemství pevnosti Boyard
11. 7. v 9.10
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JAK DOOPRAVDY ZEMŘEL MOZART?
Salieri ho ve skutečnosti neotrávil.

Úmrtí Wolfganga Amadea Mozarta v pou-
hých 35 letech bylo způsobeno děsivým 
množstvím nemocí, které věhlasného 
umělce celý život provázely. Lze však zjis-
tit, co skutečně stálo za jeho předčasným 
skonem? Malý Mozart byl ve věku pěti let 
snad nejslavnějším zázračným dítětem na 
světě, jelikož dovedl skvěle hrát na klavír, 
a dokonce i komponoval skladby. Následu-
jících sedm let života proto strávil na ces-
tách, otec jej představil na spoustě dvorů 
po celé Evropě. Náročnost a nepohodlnost 
dlouhých cest stejně jako vystavení mno-
ha neprozkoumaným nemocím se pravdě-
podobně odrazily na Mozartově zdravot-
ním stavu po zbytek života. Postupem let 
trpěl častými infekcemi dýchacích cest či 
vyrážkami. V dětství prodělal spálovou ho-
rečku, hnisavou angínu, neštovice, zánět 
průdušek, zápaly plic, infekce zubů… Jeho 
chorobopis by zaplnil stohy papírů. Posled-
ní dekádu života strávil ve Vídni. Tehdy byl 
na tvůrčím vrcholu, díky čemuž sice měl 
konečně značné příjmy, jenže současně vy-
znával velmi nákladný a nehospodárný ži-
votní styl. Jeho manželka Constanze rodila 

jedno dítě za druhým (celkem jich měli 
šest), ovšem pouze dvě děti přežily prv-
ní rok života. Mozart pracoval o sto šest, 
přesto se rodina topila v dluzích – a to 
i kvůli lázeňské léčbě Constanze, jež byla 
v důsledku porodů i úmrtí dětí zdecimo-
vaná jak fyzicky, tak psychicky. 5. prosince 
1791 Mozart zemřel. V minulosti se hovo-
řilo o revmatické horečce či nemoci svalů 
jakožto příčině smrti, ovšem vědci z uni-
verzity v Amsterodamu došli na základě 
zkoumání vídeňského registru úmrtí k zá-
věru, že na vině byl zánět hltanu vyvolaný 
streptokokem. Vzhledem k tomu, že Mozart 
zemřel v chudobě, byl pohřben do neozna-
čeného společného hrobu a jeho ostat-
ky se dodnes nenašly – proto není možné 
je analyzovat a příčinu smrti určit s vět-
ší jistotou. Krátce po tragické události se 
spekulovalo o tom, že svého kolegu otrávil 
Antonio Salieri, jak ostatně naznačil i For-
manův film. Sám Mozart před smrtí přemí-
tal, že byl možná otráven jedem známým 
jako Aqua Tofana, který se stal především 
během 17. století osudným stovkám obě-
tí. Žádné historické důkazy o Salieriho vině 
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KRÁTCE

však neexistují – oba muži navíc (navzdory 
vztahu vykreslenému ve filmu) sice byli do 
jisté míry rivalové, rozhodně však ne nepřá-
telé, a dokonce byla před pár lety nalezena 
jejich společná skladba. ◾

DA VINCI: DVĚ MADONY VE SKALÁCH 
Existují dva téměř identické obrazy, jak se liší?

Madona ve skalách je obraz namalovaný 
ve dvou verzích. Obě si jsou navzájem vel-
mi podobné, ale zároveň obsahují důležité 

odlišnosti. Nacházejí se v Paříži a Londý-
ně. Pařížský obraz se všeobecně připisuje 
Leonardu da Vinci vzhledem k precizní prá-
ci štětcem, měkkému podání tváří, vlasů 
i drapérií, použití šerosvitu a kontrastu mezi 
světlem a tmou, které jsou tak charakteris-
tické pro mnohé Leonardovy práce. Nama-
lovat ho měl během svého milánského po-
bytu na dvoře vévody Lodovica Sforzy, kde 
dostal zakázku od bratrstva Neposkvrně-
ného početí Panny Marie na oltář v kostele 
sv. Františka v Miláně. Tento obraz měl tvo-
řit střední část triptychu. Zalíbil se však Lo-
dovicu Sforzovi, a tak ho jednoduše zabavil. 
Od roku 1625 byla Madona ve skalách ma-
jetkem francouzských králů a dnes se na-
chází v pařížském Louvru. Téměř identický 
obraz je v Národní galerii v Londýně. Vzni-
kl jako náhrada za Sforzou zabavený obraz. 
Téměř určitě nebyl celý namalován Leonar-
dem da Vinci, ale byl pod Leonardovým ve-
dením buď přímo vytvořen, nebo alespoň 
dokončen jeho žákem Ambrogiem de Pre-
dis. V době napoleonských válek byl obraz 
z Florencie odcizen a o asi padesát let poz-
ději objeven v malém městečku v Rakous-
ku. Předtím, než se v 19. století dostal do 

Národní galerie v Londýně, ho vlastnil jeden 
francouzský kupec. Na první pohled je patr-
ný odlišný kolorit obou děl. Zatímco paříž-
ské dílo má teplý, zlatavý nádech, londýnský 
obraz je studenější, s větším podílem mod-
ré barvy a s větším důrazem na lokální bar-
vy. Při detailním pohledu je zřejmá i o něco 
nižší technická kvalita. Malířský rukopis je 
tvrdší, sušší, popisný – jakoby akademic-
ký – a do jisté míry i nudný. Jeho autor dale-
ko méně uplatňuje techniku sfumata. Tváře 
postav jsou také zachyceny méně líbezně. 
Patrné je to především na tváři a tělíčku Je-
žíše, který je vysloveně nehezký. Především 
kompoziční a ikonografické změny způso-
bily, že londýnský obraz je méně rafinova-
ný a snadněji čitelný, v podstatě je konvenč-
nější. K tomuto závěru přispívá i popisnost 
a odlišné barevné podání. Výrazná je také 
ztráta očního kontaktu s andělem, kte-
rý v první verzi hledí ven z obrazu smě-
rem k předpokládaným divákům. ◾ 

Da Vinci:  
Tajemství Madony ve skalách  

1. 8. v 9.10
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Zajímá vás víc?  
Podívejte se na www.prima-zoom.cz

Během 18. a na počátku 19. století se mezi 
bohatšími vrstvami ustálila zvyklost nechat 
své mrtvé příbuzné namalovat. V Evropě 
i mladých Spojených státech amerických se 
jednalo o oblíbený způsob, jak vytvořit pře-
trvávající vzpomínku na zesnulé blízké – na-
víc i s bohatou symbolikou spojenou s pří-
tomností smrti: vyobrazení mrtvých ptáků, 
zvadlých květin či odkazů na Svatou Trojici 
bylo s tímto procesem úzce spojeno. Snad 
nejčastěji byly zachycovány děti, jejichž 
úmrtnost byla před objevením antibiotik 
a moderních léčebných metod přece jen vy-
soká. Koncem 30. let 19. století se však začí-
nal rozšiřovat proces daguerrotypie – před-
chůdce pozdějších fotografií pojmenovaný 
podle svého autora, francouzského vědce 
a umělce Louise Daguerreho. Okolo polovi-
ny 19. století byly fotografické ateliéry po-
měrně rozšířené a pořízení posmrtných fo-
tografií se postupem dekád stalo standardní 
součástí procesu truchlení. O praktikách 

PROČ SI LIDÉ KDYSI FOTILI SVÉ MRTVÉ PŘÍBUZNÉ? 
Morbidní zvyk začal ve viktoriánské éře.
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focení mrtvých také koluje řada mýtů, pře-
devším co se týče snah o vytváření doj-
mu, že zachycení lidé jsou naživu. Existo-
valy tendence fotit zesnulé vsedě na židli, 
případně jim do ruky umístit třeba knihu. 
Zřejmě vrcholem je občasné malování očí 

TVOJE ZAHRADA 
VÍ, KDE JSOU 
TRVALE NÍZKÉ CENY.

Prima_ZOOM_210x280_CZ.indd   1 03.05.22   07:50

prakticky nic. Pojídání džbánků nahradilo 
mnohem nebezpečnější metodu, původ-
ně si totiž ženy mazaly tváře směsí olova, 
octa a vody. Ani keramika však nebyla bez 
rizik. Chemická reakce sice bělila pleť, ale 
zároveň snižovala množství červených kr-
vinek a ve výsledku způsobovala ochabnu-
tí svalů a kolaps jater. Vedlejším účinkem 
byly i halucinace. Jeptiška Estefanía de la 
Encarnación ve svých pamětech vydaných 
v roce 1631 popsala, že pojídání keramiky 
způsobovalo stavy, které ji přibližovaly Bohu 

i měsíce poté, co se okusování džbán-
ků vzdala. V době, kdy obraz vznikl (tedy 
v roce 1656), bylo Markétě pouhých pět 
let, a už musela podstupovat nebezpečnou 
bělicí kúru. Princezna se o deset let později 
vydala do Vídně, kde se provdala za Leopol-
da I., a sňatkem se tak stala českou králov-
nou. Zemřela ale velice brzy, bylo jí teprve 
21 let, když podlehla neznámé chorobě – 
mohlo se jednat o rakovinu. Údajně byla 
nejmilejším potomkem krále Filipa IV. a stala 
se i Velázquezovou múzou. ◾ 

Uprostřed obdivované malby stojí španělská 
princezna a budoucí česká královna Marké-
ta Habsburská, které jedna z dvorních dam 
podává stříbrný podnos s červeným džbán-
kem. Zdánlivě nepodstatný detail vzbudil 
pozornost, protože se tu princezně nenabízí 
kus keramiky, ale kosmetická pomůcka. Za-
tímco pracující třída byla opálená od slun-
ce, aristokracie měla mít běloskvoucí pleť, 
aby bylo jasně vidět, že nemusí pracovat 
nebo zbytečně opouštět své paláce. Ame-
rický historik umění Byron Hamman ze stát-
ní univerzity v Ohiu se zabýval všemi před-
měty vyobrazenými na Velázquezově malbě 
a o své závěry se podělil se španělskou BBC. 
Největší pozornost u něj vzbudil červený 
džbánek, o kterém zjistil, že pochází z me-
xického města Guadalajara. Mezi Amerikou 
a Španělskem probíhala čilá kulturní výmě-
na. Červená guadalajarská keramika byla 
jedním z artiklů, který ve Španělsku našel 
odbytiště. Výrazně červené džbánky byly 
vyrobeny z jílu, do kterého se přidávala 
neznámá směs bylin. Ta způsobovala, že ja-
kákoli tekutina uchovávaná v džbáncích zís-
kala bylinnou vůni. Jenže Španělé zjistili, že 
se džbánky dají použít i jinak. Specifické slo-
žení keramické hmoty způsobovalo bělení 
kůže až do téměř mrtvolného odstínu. Mezi 
ženami z vyšší společnosti se tak rozšířil 
zvyk džbánky okusovat, až z nich nezbývalo 

ŠPANĚLKY POJÍDALY KERAMICKÉ DŽBÁNKY,  
ABY MĚLY BĚLEJŠÍ PLEŤ 
Obraz Diega Velázqueze odhaluje, co všechno byly ženy ochotny udělat pro krásu.

na zavřená víčka, aby tělo působilo živějším, 
bdělejším dojmem. Nutno dodat, že tehdy 
lidé umírali v podstatně nižším věku nežli 
dnes – střední doba dožití byla kolem pou-
hých 40 let. Kvůli nedostatečně rozvinutým 
medikamentům se navíc na nemoci umíralo 
poměrně rychle. I proto vypadali mrtví lidé 
většinou v podstatě zdravě, s minimálními 
známkami stáří či vnějších projevů nemocí. 
V USA praxe těchto posmrtných fotografií 
začala mizet ve 30. letech minulého stole-
tí – díky pokrokům v medicíně, snižování 
novorozenecké úmrtnosti i společenským 
změnám umenšujícím veřejné truchlení. 
Možná i proto máme dnes paradoxně horší 
vztah ke smrti nežli naši předci v předmi-
nulém století: smrt se stala něčím nežádou-
cím, tabuizovaným, vytěsněným na okraj 
veřejného prostoru. ◾ 
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ÚTOČIŠTĚ  

DANA  
BÁRTY

Znáte ho z J.A.R. nebo z Illustratosphere, ze skupin Alice nebo 
Sexy Dancers či z muzikálů Jesus Christ Superstar a Evita. 
Kromě toho je textařem, fotografem, milovníkem přírody 

a vášnivým obdivovatelem vážek. Málokdo dokáže svůj rodný 
jazyk používat tak kreativně a nápaditě jako on. Začtete-li se do 

následujících řádek, najdete tam výrazy a obraty jako drenáž 
emocí, hypertrofovaná bezkontaktní pavlač či postmodernisticky 
zakuklený levičák a reflektivní rozpolcovač. Garantuji obohacení 

vašeho slovníku již po první přečtené stránce!

Text: Lenka Klicperová — Foto: Jan Tůma

ROZHOVOR
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Nejde začít jinak než otázkou na současné dění, které 
stále ještě hýbe minimálně Evropou – jak prožíváte válku 
na Ukrajině? Ovlivnila nějak Vaše přemýšlení o světě? 
Asi jako většina lidí. Počáteční zděšení trochu pominulo, 
teď už si jen přeju, aby to skončilo. Aby Putin a jeho ničeho 
se neštítící dobytek rychle prohráli a dali navždy pokoj. 
Takže ji prožívám svým způsobem naivně.

Může taková situace, jako je teď, kdy jsme konfliktu 
nebývale blízko, přinést nějakou inspiraci nebo nové 
motivy do tvorby hudebníka?
Mně spíš ne. To utrpení ukrajinských civilů mi jakoby zne-
možňuje těžit v mnou běžně používaných zdrojích inspira-
ce – jim bych radši nosil jídlo v batohu přes kopec než jim 
nebo o nich zpíval, rozumíme si? A nevidět je, to mi zatím 
moc nejde. Marné volání, jsem člověk uvyklý míru. A navíc 
možná přecitlivělej. Třeba si ho budeme teď jako víc vážit, 
míru a tak, ale bojím se, že jsou to jen takové věty, co se 
říkají a nic nestojí.

Ano, říkání na sociálních sítích je levná zábava a sítě jsou 
centrem laciných proklamací. Jak Vy vnímáte sociální sítě 
a jejich roli ve společnosti? Účastníte se toho aktivně, 
pasivně nebo vůbec?
Moc ne, umírněně. Určitě bych se měl jako zpěvák polep-
šit, je to koneckonců i pracovní nástroj. Ale mě, popravdě 
řečeno, tyhle sítě moc nebaví. Takový kanál ve smyslu 
drenáže emocí a taky nástroj k oblbování a k onanii všeho 
druhu to je. A mimo jiné ukazují, jak je „přímá demokra-
cie“ vulgární. A taky, že tahle hypertrofovaná bezkontaktní 
pavlač jakoukoli debatu navzdory svý sebeprezentaci spíš 
dusí, než generuje.

Vyrůstal jste asi trochu jinak než dnešní online děti. 
Jaký jste byl coby teenager?
Já byl celkem aktivní teenager v rámci svého prostředí. 
Podhorská víska, spousta sourozenců, dvoje kalhoty na 
rok, číny, důchodky, gerlachy, co nejdelší vlasy, jedničky 
z biologie a dvojky z chování...

Takže rebel?
Z logiky věci přece. Copak může sedmnáctiletý čtenář 
E. T. Setona a Stanislava Lema dopadnout pod tlakem 
perestrojky jinak? (smích)

Jak vzpomínáte na to období těsně před pádem režimu, 
ty poslední roky socialismu a vlády KSČ? Mám dneska 
občas pocit, že my, kdo ještě nejsme tak staří, že by 
nás dospívající generace brala za úplné fosilie, bychom 
možná měli vzpomínat častěji a hlasitěji...
Možná bychom si měli prostě vždycky vzpomenout na ten 
rozdíl těsně před a po, ten pocit vítězství a úlevy, který se 
dostavil, když šli komunisti se svojí jedinou vedoucí úlohou 
do řiti. A toho se držet a ten si nezpochybňovat.

Teď se zase po dlouhé covidové pauze začalo žít, hrát, 
chodit na kulturu. Je to taky pocit úlevy, že je to za námi? 
Jaké to bylo poprvé koncertovat po těch dvou a více 
letech lockdownů a útlumu společenského života?
Mě to popravdě zasáhlo dost, ty grafy a křivky, to přešla-
pování a zmatkování společnosti, pocit nepotřebnosti... 
Ještě se z toho sbírám. A moc rychle to v tom válečném 
a inflačním kontextu nejde. Abychom si rozuměli, mě se to 
dotklo nějak existenciálně. Trochu jsem tím zpíváním zhrdl, 
to znamená, že se budu muset prokousat k nějaké hlubší 
a pevnější podstatě, která ale klidně může zůstat ležet blíže 
povrchu, to nevadí, hlavně abych se o ni zase mohl opřít. 
Uvěřit ve smysl, rozumíte mi? Ale koncertování je pěkný, 
bejt s tím řemeslem, zrovna včera jsme s Badym rozebírali, 
jak máme pořád rozbitý a neusazený dril a rutinu, ty důleži-
tý stereotypy...

Jste rozkročen poměrně široce, není to jen hudba, co Vás 
charakterizuje. Měl jste svého času blízko i k medicíně, 
studoval jste obor radiologický asistent. Proč jste si 
vybral zrovna tohle?
Abych nemusel na vojnu. Rebelsky jsem odmaturoval 
a hurá se vším za hlavou poslední prázdniny. Pak mi přišel 
povolávací rozkaz do Československé lidové armády, 
poddůstojnická škola Vyškov u Brna – a bylo po legraci. 
Medicína je neteří biologie a taky to byla jedna z mála 
nástaveb, kam se dělaly přijímačky v srpnu. Jen jsem po-
prosil kámoše Rozbroje Jana, aby do mě nahustil komplet 
středoškolskou fyziku, jinak umřu zastřelen a budu ho 
strašit a tak. Klaplo to, vzali mě, šlo zas všechno za hlavu. 
Když mi přišlo lejstro, že jsem podezřelý z dezerce, zašel 
jsem na okresní vojenskou správu do Klatov a obměkčoval 
pplk. Hrdličku, že jsem nevěděl, že to nevědí, že jdu dále 
do školy pro větší slávu vlády a strany, ó! Mohl mě potopit. 

18

SOCIÁLNÍ SÍTĚ MIMO JINÉ UKAZUJÍ, 
ŽE TAHLE HYPERTROFOVANÁ BEZKONTAKTNÍ 
PAVLAČ JAKOUKOLI DEBATU NAVZDORY SVÝ 
SEBEPREZENTACI SPÍŠ DUSÍ, NEŽ GENERUJE. 
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Neudělal to. Takže jsem diplomovaný RTG laborant bez 
vojenské průpravy.

Vy si pamatujete i jméno a hodnost člověka, který 
s Vámi před x lety řešil vojnu? Klobouk dolů, to máte 
paměť, kterou by Vám leckterý tlustokožec mohl závidět! 
A v praxi jste po škole byl, nebo zůstalo jen u diplomu?
Byl to postrach branců a odvedenců a já byl strachy zjitřen 
tak, že si pamatuju mnohem víc a mnohem víc nepod-
statnějších detailů. (smích) Dělal jsem pak rok sanitáře 
na operačních sálech vojenské chirurgie v Plzni (pod 
plk. MUDr. Smolou) a rentgen, navíc mobilní, jsem obslu-
hoval jen jednou (to když npor. MUDr. Holasová vyndávala 
nějakýmu nešikovi špony z předloktí). Až pak jsem zběhl 
k muzice.

Ale k nemocnicím asi máte stále blízko, stál jste i u zrodu 
charitativních koncertů Motolice, jejichž duší je Agnes 
Miksch, která je každoročně neúnavně organizuje na 
podporu dětské onkologie v Motole. Vy na nich často 
vystupujete. Jak k tomuhle propojení došlo?
Já mám blízko k Agnes. My se známe dlouho, ještě z obdo-
bí před Motolicí. Vím, proč to dělá. Jsme přátelé.

Che, Jidáš, nebo Ježíš – kdo je Vám bližší a proč?
Ježíš je mé světlo a Jidáš škvírou, kterou je lze spatřiti, 
a Che je sadistický idealista na cestě za spasením skrze 
prolitou krev. Kdybych byl postmodernisticky zakuklený 

levičák, řeknu, že si ti tři nemají co vyčítat. Kdybych bych 
podobně zakuklený pravičák, bude mě fascinovat jejich 
suverenita. Ale protože jsem Slovan šmrncnutej Němcem – 
a ten všude nejen bratra, ale i sestru má – jsou mi blízcí 
všichni tři, tak jako alibisticky. Jinak Evita je docela dobrá 
muzika, když se to umí zahrát.

Eva Perónová je i fascinující fenomén – máte to tak, že 
když v něčem takovém zpíváte, nastudujete si o dané 
postavě všechno kolem, nebo se jen ponoříte do hudby 
a necháte to na intuici?
To má dělat režisér, já jsem jen průtokový ohřívač jeho 
pojetí, zbytečně bych mu tam pak zanášel nějaké ambi-
valence. (smích) Ale ne, ono to je snad pojednáno tak, že 
Che je kritický žurnalista, že jde jen o shodu jmen. To se 
docela hodí, protože on je tam ten reflektivní rozpolcovač 
a zpochybňovač. To mi vlastně vyhovuje, je to přece jen víc 
člověk než tamti dva – Ježíš je synem Božím a Jidáš se od 
roku třiatřicet už nikdo nejmenuje... Takže se spíš naučím 
zpívat písničky a dávám si pozor na slova textu, to ostatní 
pak vlastně spojí Tréma a Rutina. Tréma zpříčetňuje a na-
budí. Pokud jí není moc, to pak zavírá mysl i dech. A Rutina 
podobně: umí uklidnit, ale taky znepřítomnit, pokud je jí 
příliš. Jsou jako každé jiné božstvo – dobrým služebníkem, 
ale zlým pánem. A jo, nastudoval jsem si to. A vždycky mě 
na historii těch figur zarazí ta vysoká míra sebeklamu. 

Vysoká míra sebeklamu – co tím myslíte?
No, zvlášť u Evity – neumím si přiznat, že jsou to jen vypo-
čítaví lidé. Musí tomu, co říkají, i věřit, a tím jsou strhující. 
A taky blíže odpuštění. Jenže jejich slova a činy se přece 
tak rozcházejí. Možná jsem naivní, ale nelze kázat skrom-
nost v kožichu z polární lišky, nebo ano? Takže tím sebekla-
mem myslím to propadnutí vlastním myšlenkám, ideologii, 
navzdory tomu, co je kolem. Na současném konfliktu je 
to přece také vidět. Mě tohle mate. Vždycky. Sebeklam, 
sebereflexe, sebevědomí, sebe-vědomí a ten mix toho 
všeho, no...

Jaký je podle Vás rozdíl mezi sebevědomím  
a sebe-vědomím? 
Sebevědomí je odmítání vlastních slabostí, takové se-
bepřeceňování. A sebe-vědomí je sebeznalost, vlastním 
slabostem porozumění. Mají se k sobě, řekněme, jako silná 
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MOŽNÁ JE TO MALICHERNÉ, ALE PADESÁTKA 
MĚ SEBRALA, ZNEJISTILA. KLUČIČÍ DUŠE 

OBALENÁ UVADAJÍCÍM TĚLEM JE NAJEDNOU 
VYSTAVENA FAKTU, ŽE NA NĚKTERÉ STROMY 

SE UŽ PROSTĚ VYLÉZT NEDÁ. 

chytrost a slabá moudrost. Ale tím se jen snažím popsat, 
jak to vnímám, abych byl srozumitelný, žádná obecně 
platná pravda to nejspíš není. I když já si myslím, ve vší 
skromnosti, že je. (smích) 

Už mi trochu začínáte připomínat filozofa Husserla, 
kterého jsem se marně pokoušela pochopit na vysoké. 
(smích) A Vy jste dospěl k sebe-vědomí?
Na to, abych vám mohl odpovědět, že ano, bych musel být 
o něco sebevědomější! Sláva Husserlovi! (smích)

Od filozofie radši k něčemu trochu přízemnějšímu – 
překročil jste už padesátku, a ačkoli nevypadáte vůbec 
jako Abrahám, přece jen, je to jakýsi zlomový moment. 
Nebo ne? Jak jste to vnímal a prožil?
Mě to sebralo. Možná je to malicherné, ale sebralo. Tak 
jako znejistělo. Už jen ta holá aritmetika. A že je ta kluči-
čí duše obalená uvadajícím tělem, což si při normálním 
a běžném života běhu moc neuvědomujete, jakkoliv o to 
víc o tom kolem čtyřicítky kecáte, najednou vystavena 
faktu, že na některé stromy se už prostě vylézt nedá – buď 
jsou vysoké, nebo daleko, nebo nevíte jak. Což jste matně 
tušili, ale padesátka je v tomhle direktivní. Prostě to asi tak 
půlrok před padesátkou obdržíte poštou přímo do mozku 
jako předvolání. Už je to lepší, díky. Kluci, co už jsou starší, 
říkali, že to přejde. Tak já jim věřím!

To mě dost děsíte, ale snad mají kluci pravdu! 
Máte doma blízcebudoucího padesátníka, jo? Tak opatrně 
s ním. Bude teď drobátko přecitlivělej, možná bude mít 
všetečný otázky a bude alergickej na ne úplně přesvědčivý 
utěšování, přičemž přehnanou upřímností to taky nevylep-
šíte. (smích) V padesátce už prostě není tak jednoznačný, 
že maj kluci pravdu. (smích)

Takže přichází i otázky po smyslu života, smrti atd.? 
Že už člověk musí sám sobě přiznat, že směřuje do nicoty?
Člověk se v otázkách života a smrti cvičí celej život, o to 
nic, teď to jen dostane kontury a grády, řekněme. Najed-
nou to vypadá tak, že co jste chytla za blbej konec, už za 
ten správnej chytit nepůjde. Leccos už nestihnete. Což je 
všechno kontinuální korýtko, jasný, ale ta padesátka vás 
tím vším tak jako zpoza rohu praští.

Převažují u Vás ty věci, které jste chytil za dobrý konec, 
nad těmi, co jste chytil za špatný?
To právě padesátka rozmlží. To není tak, že vás s narozeni-
novým dortem rozbolí záda a dojde vám, že umřete. Dezin-
tegrace, to, že vám vaše vlastní hlava zpochybní vás samot-
nou, to rozhodí. Nepříjemně překvapí. Nestěžuju si, tak to 
nemyslím, nepláču vedle cizího hořícího domova nad svou 
přetrženou tkaničkou – jen to vyprávím. Možná přeháním, 
ale já se mimo jiné živím sebepozorováním a jeho zvnějšňo-
váním. A umím být zoufale nestručný. (smích)

Myslím, že stoprocentně za dobrý konec jste vzal 
podcasty, které jste natočil o svých zážitcích z cest. 
Nechcete v tom pokračovat?
No, všechno, co jsem chtěl říci, už jsem skoro řekl, ještě 
dvě tři povídky bych možná uměl dopsat, ale pak už bych 
trochu vařil z vody – je toho mnoho si podobného a nuan-
ce získají váhu až v případě, že je sdílíte s někým, kdo tam 
byl nebo má podobně nastavenou emocionalitu nebo ho 
to hodně zajímá.

Vy to ale umíte podat takovou formou, která zaujme 
široké publikum. Nepřemýšlel jste o tom více se 
zabývat i prózou nebo vydat to, co už jste napsal, pro 
podcast? Třeba mě by asi bez Vašeho kreativního popisu 
nenapadlo, že by na odonatologickém sympoziu mohlo 
být něco zajímavého! (smích)
Jo? Tak dík. Tak já to vydám. Dopíšu to, těch pár věcí, co 
mi ještě leží na srdci, a udělám to, když myslíte! (smích) 
S prózou je to trochu těžké, poněvadž jsem ve většině 
svých projevů dost autobiografický, a to je, míním, trochu 
málo. Ale sepisování je zábavná věc, mám to rád. Jazyk je 
skvělé útočiště.

Výborně, tak to se už těším na knihu! À propos – kolik je 
v Česku odonatologů, tedy „vážkařů“?
Na posledním odonatologickém srazu v Česku jich mnoho 
nebylo, prý osm. Tak já bych si tipnul, že se pohodlně ve-
jdou i se síťkami do jednoho standardního jednopatrového 
autobusu.

Pokud tedy nemají nestandardní síťky! Co je standardní 
vybavení odonatologa v terénu? Mám si představit 
slavného lovce Pampaliniho?
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To by docela odpovídalo, i když Pampalini nosil i flintu 
a jako sběratel přírodnin byl dost neselektivní. Síťka, dnes 
skládací, krabička s motýlářskými sáčky, někteří mají 
foťáky, jiní cedníky na larvy, co žijí v písku a blátě při dně, 
ti odhodlanější nosí s sebou rybářské broďáky, hnidopiši 
lupu, no, podle toho, co a kde zkoumáte.

To máte celý batoh nezbytností! A co s těmi  
úlovky pak děláte? Usmrtíte propíchnutím a stanou 
se součástí sbírek? To mi vždycky přišlo strašně krutý, 
zahubit tu křehkou krásu motýlů nebo vážek.
Vážka se blbě a složitě preparuje a výsledek je tak jako tak 
neuspokojivý – to je ostatně ochraňuje před komercí – na 
rozdíl od brouků a motýlů jsou atraktivní jenom zaživa. Sbír-
ky otců zakladatelů jsou vlastně ve velmi chladných boxech 
uložené celofánové sáčky, kde jsou nenapíchnuté vážky 
zakonzervovány acetonem. Budoucnost nicméně spočívá 
v kapesním PCR analyzátoru. Pak už bude třeba jen odchy-
cenému exempláři odebrat malý vzorek tkáně a zasejc ho 
pustit. UFO. (smích) A hmyz se neusmrcuje propíchnutím, 
entomologové nejsou mušketýři. Používají se chemikálie.

Nevím, jestli je chemický útok na vážku milosrdnější než 
propíchnutí. (smích) Vy to umíte s PCR analyzátorem? 
S PCR analyzátorem to umí po pandemii už skoro každý. 
(smích) Prostě vzorek vypufrujete zakoupeným činidlem, 

drobátko promícháte, zahřejete a zchladíte – zkrátka izolu-
jete nukleové kyseliny, no a pak už jen přidáte trochu DNA 
polymerázy a ta mašina to zprocesuje, projede a vyhodnotí 
sama. Nedávno jsem byl za kámoškou v laboratoři, kde 
zkoumají vzorky symbiotických hub z těl dřevokazných 
brouků – tam jsem si to pospojoval. Úžasný svět, já to mi-
luju. Už nebude třeba se trýznit s určovacími klíči. Moleku-
lára a AI učiní starou dobrou krásnou, časově a mentálně 
náročnou srovnávací morfologii i s jejími kolikrát zavádě-
jícími výsledky zastaralou, podobně jako Google transla-
tor v mobilu tištěnou půlkilovou kapesní norsko-finskou 
konverzační příručku.

No, řeknu Vám to slovy císaře Rudolfa z nesmrtelného 
Císařova pekaře: „My mu nerozumíme, ale my mu 
věříme!“ Snad budu lépe rozumět Vaší odpovědi na 
otázku – co je na vážkách nejvíc fascinujícího?
Vážky samotné jsou fascinující. Pořád jsem připraven je uvi-
dět. Vidím je všude. Větší než ve skutečnosti jsou. (smích) 

A máte nějakou specifickou věc, kterou na vážkách 
zkoumáte? Nějakou odbornou specializaci? 
Vlastně způsob jejich přítomnosti v krajině. Moje bakalářka 
byla o vážkách mírně narušeného tropického deštného lesa 
Francouzské Guyany. „Jak“ tam jsou? Co zapříčiňuje, že tady 
je jich víc než támhle? Je to světlo? Stín? Typ blízké vody? 

Samec Diplacodes haematodes na granitových březích potoka v NP Litchfield v Severním teritoriu.
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OČIMA LENKY KLICPEROVÉ 
 
Kdyby se Dan Bárta narodil 
v 19. století, bude silně konkurovat 
Karlu Hynku Máchovi. O tom jsem 
přesvědčená. Je to pro novináře 
čirá radost poslouchat Bártovu 
zvukomalebnou češtinu, inspirativní 
obraty a taky někdy dost hluboké 
myšlenky zabalené do košatosti jeho 
jazyka. Vlastně si kladu otázku, jestli 
není pro svět škoda, že začal zpívat – 
vždyť kolik úžasných knih by mohl 
napsat, kdyby nevěnoval svůj čas 
hudbě? A tuto kacířskou myšlenku 
vyslovuji s tím, že jeho hudbu jsem 
zbožňovala už ve svých patnácti coby 
teenager levitující mezi hospodou 
a touhou pochopit smysl života, aby 
se tyto dvě instance nakonec docela 
pěkně propojily. Protože, kde jinde 
bádat nad smyslem života než u piva 
či vína? Rozhovor s Danem Bártou 
jsem dodělávala už na Ukrajině, 

Jak vypadají populace v čase a v prostoru? A tak. Samé dů-
ležité otázky. (smích) Je to moje volnočasová aktivita, leckdy 
vynalézám kolo nebo ořezávátko, ale je to skvělý. 

A do těch pralesů za vážkami jezdíte sám? Já bych teda 
asi sama nejela potloukat se do pralesa na Guayanu. 
Máte nějaký tým, najímáte místní průvodce?
Vidíte, já to spatřuji několikanásobně bezpečnější než 
s helmou na hlavě a v neprůstřelné vestě zakopávat o vy-
střelené nábojnice, to pardon. Většinou jedeme s podob-
ně postiženými lidmi, v malé partě, ve dvojici. Udělá se 
základna, a pak už se opravdu jen potloukáte. S tím, že si 
vlastně užíváte to nepohodlí jako v jistém smyslu privilegi-
um. Protože jste v lese. V LESE.

Vydal jste před rokem desku, na které jsou Vaše 
coververze písní, které nahrál slavný orchestr Gustava 
Broma, jak Vás to napadlo? Máte k bigbandům nějaký 
niterný vztah?
Mám ten zvuk rád, je tak tradiční, skoro už archetypální, 
no ne? Ta deska s Bromovým bigbandem se urodila spíš 
ze shody okolností. Bigband měl výročí. Covid všechny 
lidi rozstřelil tak, že některý k sobě nemohli, jiný skoro 
museli. (smích) A protože se díky ČRO ukázalo, že by to 
šlo dotáhnout, že bylo skvělý si legálně doopravdy v práci 
zahrát, že nás to všechny bavilo, tak jsem po tom skočil. 

Dobře zaranžovanej a zahranej bigband – vždyť to je 
radost!

A nemá člověk trochu trému před tou velkou skupinou 
vynikajících hudebníků?
Má. Ale to je součást hry. Nepopletl jsem formu ani melo-
dii… Vlastně jsem, spíš se štěstím, i když můj fanoušek by 
řekl, že intuitivně, trefil ten správný prvokomunikační ote-
vírací poměr nesamozřejmé sebejistoty a vnímavé přizpů-
sobivosti, který zpěvákovi – tedy leaderovi obecně – sluší 
do té míry, že se doprovázející muzikant rád zřekne části 
odpovědnosti za výsledek. (smích)

Začíná léto, bude u Vás ve znamení práce nebo třeba 
cestování?
Spíš práce, popravdě. V květnu ještě nebude tak husto, 
ale v červnu hraju obden, v srpnu taky. V létě toho moc 
nenarajzuju, mám český léto rád. Pro mě byly prázdniny 
u babičky na Šumavě vrcholem roku – miloval jsem to. 
A miluju pořád. Otavu pod Annínem, houby v Lídě, bo-
růvky na Opolenci, cvrčky na Třešňovce, šídla na Hejhálu 
a ty starý jeřáby kolem cesty na Laka, takže já se nutně ven 
nikam nehrnu. Navíc si pojezdím s chlapci po festivalech 
a koncertech až do aleluja. ◾
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kam jsem se na začátku května zase 
vrátila, a bylo to osvěžující a na chvíli 
mě to vrátilo do normálního světa, 
kde se člověk může bavit a hrát si 
třeba s krásnými slovíčky, za což 
Danovi ještě dodatečně děkuji!



24 ZOOM IN

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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BOLEK POLÍVKA
Pohovořil o dětech a o milostné scéně s Eliškou 
Balzerovou v jejich posledním filmu Srdce na dlani.

„My jsme s Eliškou spolužáci. Všichni kluci jsme do ní byli 
víceméně zamilovaní. Já už jsem v té době věděl, že žen je 
více. Když jsem přišel poprvé na JAMU, viděl jsem schá-
zet po schodech dívky, které měly na krku cucfleky. Říkal 
jsem si, že to tam bude ráj. A ony to byly houslistky a měly 
otlačené krky od houslí. Eliška byla typ Catherine Deneuve, 
v ročníku jsme měli i Bridget Bardot, to byla Jana Švando-
vá. Vyrůstali jsme uprostřed krásy. Ale ony si myslely na 
vyšší ročníky, a pokud možno z Prahy. My neměli nárok. 
Ale dočkal jsem se, po padesáti letech postelová scéna. 
Já s Eliškou pod peřinou. A Eliška pak řekla (to se musím 
pochlubit) mojí ženě Marcelce: „Byl dobrej!“ Mám radost 
z dětí. Mám tři kluky a tři holky. Jenda je basketbalista, 
Franta je filozofující bohém. Mariance od dětství říkáme 
Motýlek, ta se furt vznáší. My jsme se s jejich maminkou 
Marcelkou vzali pozdě, po 28 letech. Žili jsme na divoko. Já 
jsem se styděl, na divoko to není dobrý. Když jsme se vzali, 
Franta přišel, objal maminku a řekl: Vítaj do rodiny, mamo,“ 
vzpomíná na svoji nedávnou svatbu Bolek s tím, že si z něj 
jeho děti dělají legraci často. „Franta vystrčí bříško, nahrbí 
se, v pomalém rytmu chodí po bytě – a já jsem pochopil, 
že jsem to asi já. Jenda přijde ráno, já se probouzím, a řek-
ne mi: Jak ses vyspala, legendo? Já jsem pro ně legenda, 
ale v uvozovkách,“ říká Polívka. „Být legendou je někdy na 
obtíž. Bylo období, kdy Vladimírovi trošku vadilo, že je rodi-
čů, jako jsme my. A Chantal vadilo, že mu to vadí. A já jsem 
jí říkal: Klid, je v období, kdy by byl nejradši, kdyby matka 
byla zkumavka a otec neznámý,“ dodal se smíchem.

ARNOŠT GOLDFLAM
S humorem sobě vlastním popsal svoji první sexuální 
zkušenost i sedm rozvodů svého tatínka.

„Můj táta byl velmi přísný. Naučil mě zodpovědnosti, 
pracovitosti a spolehlivosti. Po letech jsem pochopil, že 
to tak bylo dobře, protože jsem měl sklony k nezodpověd-
nosti a lajdáctví. Přestože jsme měli spory, dneska jsem 
mu vděčen. Na dálku se mu omlouvám,“ zavzpomínal na 
tatínka, který se dožil požehnaného věku, v němž neztrá-
cel sexuální apetit. „Tata se po smrti mé maminky, která 
zemřela brzy, to jsem měl ještě před maturitou, asi šestkrát 
nebo sedmkrát oženil. Naposledy se rozvedl, když mu bylo 
93. A pověřil mě, abych dal inzerát na seznámení. Ptal 
jsem se ho, co tam mám napsat. Řekl mi, ať napíšu: starší 
pán, dobře situovaný… Ten inzerát jsem podal, přihlásilo 
se několik kandidátek, on si nějakou vybral, oženil se a po 
sedmi letech manželku zapudil. Vždycky. Když se v 93 roz-
váděl, sehnal jsem mu advokáta. A ten se ptal taty, co má 
napsat jako důvod žádosti o rozvod. Že tam přece nemůže 
napsat sexuální nesoulad. Tata se urazil a řekl, že všechno 
bylo kompletní,“ vyprávěl s tím, že i jeho tatínek do sexu 
zasvětil. „Ve hře Písek píšu o tom, jak jsem přišel o panic-
tví. Nebylo to jednoduchý. Bylo mně dvacet a půl, už jsem 
z toho byl nervózní. Dřív to bylo tak, že otcové brali syny do 
bordelu, ale v roce 1966 žádné bordely nebyly. Ale on říkal, 
že zná jednu takovou osobu. Dal mě s ní dohromady. Přišel 
jsem k ní a ona říkala: Můžete se umýt. Měla tam lavor 
s vodou. Šel jsem k tomu lavoru a jako člověk nezkušený 
jsem nabral vodu a ošplíchl jsem si ksicht. Pak to proběhlo, 
nebyla to žádná sláva, stálo mě to 70 korun. Ona pak zase 
řekla, že se můžu umýt. Já jsem to zase nepochopil, šel 
jsem k tomu lavoru a ošplíchl jsem se znovu. Odešel jsem 
a už jsem nebyl panic. A pak se to rozjelo,“ dal k dobru 
humornou životní historku Goldflam.
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MILOŇ ČEPELKA
Proč se vyhýbal filmu, jak se sám připravil o roli, v níž 
nakonec zazářil Abrhám, a jak poznal svoji manželku.

„Stopla si mě, jel jsem se šéfem z Rozhlasu služebním 
autem přes Karlovy Vary. Ona na nás mávla, já ji chtěl vzít, 
ale můj šéf říkal, že je to nějaká vochechule. Ale já jsem 
trval na tom, že ji vezmeme, a tak jsme ji vzali. A pak se to 
tak vyvrbilo během dalších měsíců, že je z toho manžel-
ství,“ zavzpomínal na životně důležitý okamžik zakládající 
člen divadla Járy Cimrmana. Dalším jeho životním milníkem 
bylo setkání se Zdeňkem Svěrákem: „Já si myslím, že jsem 
si vybral jeho za kamaráda, on si myslí, že si vybral mě. 
Ještě jsme se nedohodli, jak to bylo.“ Ať je to, jak chce, 
spolupracují dodnes. Jen (jeho) filmům se Čepelka vyhýbá. 
„Mně u filmu nesedělo čekání, až bude slunce, až nebude 
slunce. A také to lítání. V Jáchyme, hoď ho do stroje! jsem 
pořád lítal po schodech znovu a znovu. Až jsem si řekl, že 
to není žádná práce, to jsou galeje, a že už víckrát nechci.“ 
Odmítl i Svěrákovu nabídku na hlavní roli ve filmu Kulový 
blesk, kterou pak získal Josef Abrhám. „Bál jsem se, že to 
zkaňhám, tak jsem ho odmítl. Ale skutečně jsem měl hrát 
postavu Abrháma. Podřízl jsem si větvičku,“ uznal v rozho-
voru s Honzou Dědkem Čepelka.

NELA BOUDOVÁ A JAN TUNA
Prozradili, jak se dali dohromady a jaký konflikt řeší 
v ložnici.

Spojilo je otužování. „Mě k otužování přiměla korona, pro-
tože mi chyběl společenský kontakt. Divadla byla zavřená. 
U klubovny otužilců u Vltavy se dělaly ohně. Scházeli jsme 
se tam a povídali si,“ vzpomíná na první společné konverza-
ce Boudová. „Poprvé jsme se ale potkali ve Dvoře Králové 
v pavilonu opic. Nela se na mě dívala, jako bych byl expo-
nát,“ směje se Tuna. „Honza tam moderoval naboso pořad 
pro pěstounské rodiny. Já jsem tam byla pozvaná se svou 
dcerou. Honza tam pobíhal po jevišti a já si říkala, že to je 
nějaký blázen ze Studia kamarád. A pak jsem se dozvěděla, 
že Honza si o mně vyhledal informace a myslel si, že jsem 
nafrněná herečka. Pak jsme se rok neviděli a pak Honza to-
čil nějakou reportáž o otužování a viděl na sociálních sítích, 
že se otužuju, a pak jsme se začali otužovat jako kamarádi. 
Otužovali jsme se takhle poměrně dost dlouho, než jsem 
pochopila, že mě tak trochu balí. Skoro půl roku,“ pobavila 
Honzu Dědka Boudová. „Já se otužuju celý život, většinu 
roku chodím v kraťasech, bosý a doma si moc netopím. 
V ložnici bychom měli mít max. osmnáct stupňů,“ doplnil 
Boudovou Tuna. „To já dost trpím,“ přiznala Boudová kon-
flikt preferencí v ložnici. Stejně jako otužování oba podlehli 
i saunování. „Saunu oba milujeme, považuju ji za druhou 
nejlepší věc na světě,“ dodal Tuna. Tou první je Nela? „Chtěl 
jsem říct sex, takže vlastně jo. No a ta první věc v koroně 
zakázaná nebyla,“ přiznal potutelně.
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KAREL DOBRÝ
Otevřeně promluvil o závislosti na alkoholu. 
S tou bojuje i pravidelným držením „suchého února“. 

„Pokouším se o to posledních deset let. Už jsem to vy-
držel i do dubna. Jednou jsem vydržel i rok. Podruhé už 
jsem to nedodržel. Vsadil jsem se před lety se Zdeňkem 
Pitínským v Divadle Na zábradlí o deset tisíc, když už to 
pití bylo mimo kontrolu. Vydržel jsem a koupil jsem za 
to ženě kočárek a kozačky. V 90. letech to nebylo málo. 
Druhá sázka byla s Pavlem Liškou, taky o deset tisíc, to 
jsem o týden nevydržel. Ještě jsem mu to nezaplatil,“ při-
znal se herec. „Já mám problémy s alkoholem v podstatě 
pořád a pořád je řeším. Mám ten alkohol strašně rád 
a musím se od něj občas vzdálit, aby mě nepřeválcoval. 
Je to soupeř, nad kterým se nedá moc vyhrát. Komplikuje 
mi to život, ta reputace, kterou jsem za ty roky nasbíral, 
to zkomplikuje život navždycky,“ řekl otevřeně v rozho-
voru s Honzou Dědkem. „Někdy upadám, ztrácím víru… 
A jak se člověk u nás dostane do nějaké škatulky, je tam 
navždy. Tahle republika je tak malá, že se z ní nedá vyma-
nit. Takže já jsem fašista a alkoholik,“ uzavřel Dobrý.

VOJTA KOTEK
Zavzpomínal na svůj vztah s Terezou Voříškovou 
i na nervózní začátky u Cimrmanů.

„Když Láďa Smoljak odešel, přišel Zdeněk Svěrák s nápa-
dem, že by se herecký ansámbl mohl doplnit o syny jeho 
členů, což byl Joska Čepelka, Miloňův syn, a já. Pro mě to 
bylo nejprve nepředstavitelný. S Cimrmany jsem vyrůstal, 
byl jsem odkojený tím humorem. Usínal jsem u jejich na-
hrávek celé dětství i pubertu. Ale nikdy by mě nenapadlo, 
že bych s nimi hrál. Když mi to Zdeněk nabídl, bylo to něco, 
co se odmítnout absolutně nedá. Měl jsem z toho obrov-
skou trému. Bál jsem se, jak to lidi přijmou. Ale uvědomil 
jsem si, že jsem tam doma, a trošku to ze mě spadlo. Jsem 
strašně vděčnej, že jsem si mohl zahrát s tátou. Mysleli 
jsme, že by to mohlo trvat dýl, ale i ta chvíle byla životní 
zážitek,“ vzpomínal na okamžiky, které strávil s otcem na 
jednom jevišti. Nervózní byl i ve chvíli, kdy Zdeňku Svěrá-
kovi představoval Terezu Voříškovou coby svoji přítelkyni. 
„S Terezou jsme spolu byli, když nám bylo osmnáct. Přivedl 
jsem ji do divadla na Cimrmany, protože je nikdy neviděla 
naživo. Pamatuju si, jak jsem ji lehce nervózní chtěl před-
stavit Zdeňkovi, který jí byl naprosto okouzlený. Já jsem 
trošku blekotal, ale Terezka si svojí bezprostředností získala 
jeho pozornost. Zdeněk tenkrát řekl, že mám dobrý vkus. 
Nečekal jsem, že ji obsadí do filmu dřív než mě,“ přiznal 
Kotek. Do svého posledního filmu Betlémské světlo je otec 
a syn Svěrákovi obsadili oba a mohli v něm zužitkovat 
zkušenosti ze svého soužití. „Terezka má selektivní paměť. 
Spoustu věcí z našeho vztahu si pamatuje úplně jinak než 
já. Párkrát jsme na to narazili, když jsme točili Betlémské 
světlo, kde probíhají nějaké hádky. Tereza říkala, že víme, 
jak to hrát. A já jí říkal, co blázníš, vždyť jsme se v životě 
nepohádali. Podle ní jsme se hádali a podle ní vždycky 
v těch hádkách vyhrávala. Což jestli jsme se někdy hádali, 
vyhrával jsem určitě já,“ směje se Vojta Kotek.

7 pádů Honzy Dědka 
Každé úterý ve 21.35 na Primě



DIKTÁTORSKÉ KURIOZITY

◾ Rodné jméno madagaskarské královny Ranavalony I. 
znělo Rabodoandrianampoinimerina. Jeho 
správné vyslovení třikrát za sebou mohlo samo 
o sobě sloužit jako krutý trest pro její oponenty.

◾ Diktatura byla původně pozitivní věcí. Ve 
starořímské republice volil senát v krizových 
dobách na půl roku diktátora, který rozhodoval 
o důležitých věcech. Obcházely se tak 
zdlouhavé a neplodné politické debaty.

◾ Sovětský diktátor Stalin sháněl na počátku své 
kariéry peníze na politickou činnost přepadáváním 
bank. Fungoval tedy jako pravý mafiánský boss.

◾ V exilu skončil i poslední rakousko-uherský 
císař Karel I. Zemřel na zápal plic na Madeiře 
a je pohřben v kostele Nossa Senhora do Monte 
nad madeirskou metropolí Funchalem.

◾ Chilský diktátor Augusto Pinochet zemřel 
10. prosince, což je Mezinárodní den lidských 
práv. K moci se dostal při puči, který proběhl 
11. září. Lepší data si opravdu vybrat nemohl.

◾ Vladimir Putin je podle některých svědectví 
posedlý strachem, že skončí jako libyjský 
diktátor Muammar Kaddáfí. Prý hodiny sledoval 
video, na kterém Kaddáfího lynčuje dav a pak 
ho povstalci střílejí do hlavy a hrudi.

28 CIVILIZACE
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ÚSMĚVNÉ 
PŘEŠLAPY 
DIKTÁTORŮ

Osudný pád z lehátka, falešné vládnutí nebo bláznivé 
referendum o vlastní podpoře – nejmocnější muži světa 

si zkrátka někdy dokážou vymyslet hodně kuriózní způsoby, 
jak zavinit vlastní pád. Aby to bylo pestřejší, přidává se 

k nim i pár hodně drsných vládkyň.

Text: Michael Fokt — Foto: Wikimedia Commons

ČLOVĚK A SVĚT
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Fascinují vás diktatury, respektive jejich abso-
lutní vládci, s totální mocí nad zemí? Ptáte se, 
co je to za lidi a jak je možné, že jsou schopni 
dosáhnout takového vlivu? Odpověď je až 
tragikomicky jednoduchá. Lidi žene do značné 
míry instinkt ochrany pod křídly silného vůdce. 

Tím se ale nemůže stát jen tak každý. Základním předpokla-
dem je mít charisma, patologickou sebedůvěru, patřičnou 
velikost ega a téměř neexistující svědomí. Nemusíte být ani 
žádný génius, stačí, když máte, jak se říká, „pouliční chyt-
rost“ a dokážete manipulovat s lidmi či je štvát proti sobě. 
Pak už jen stačí začít šířit strach, k čemuž vám dopomůže to, 
že si vyrobíte vnější hrozbu. Tím hezky narušíte rovnováhu 
a kolektivní paranoia začne růst jako houby po dešti. S dikta-
turami žijeme, co je svět světem, a tak to bude bohužel i do 
budoucna. To ale neznamená, že se na každého ničemu ně-
kde nevaří voda a že se i těm největším autoritářům v životě 
nedějí legrační věci.

JAK OBLAFNOUT DIKTÁTORA
Z holých zdí vězeňských cel v pevnosti v Peniche ve střed-
ním Portugalsku čiší i padesát let po konci režimu Estado 
Novo (Nový stát), který prosadil autoritářský vůdce António 
de Oliveira Salazar, chlad a beznaděj. Skleněné přepážky 
ve stísněné setkávací místnosti dodnes podávají němé 
svědectví o tom, že se Salazarovi političtí odpůrci během 
řídkých návštěv svých blízkých nemohli ani dotknout. Čet-
né vzpoury proti své vládě řešil Salazar nekompromisními 
zákroky policie nebo armády a nechal založit i portugal-
skou tajnou policii PIDE, jež šla jeho oponentům po krku.
Přesto před patnácti lety získal v celostátní anketě titul 
největšího Portugalce v dějinách. Hlasovalo pro něj přes 

čtyřicet procent účastníků, takže s přehledem porazil 
všechny portugalské vládce, mořeplavce a jiné velikány, 
co jich historie pamatuje. Jak je to možné? Salazar byl totiž 
mezi autoritářskými vůdci tak trochu bílou vránou. Nehro-
madil majetek, neplundroval veřejný rozpočet a neliboval 
si v okázalých přehlídkách ani v pěstování kultu osobnosti. 
Zrovnoprávnil obyvatele portugalských kolonií, trojná-
sobně zvýšil životní úroveň Portugalců a téměř vymýtil 
negramotnost, když nechal stavět školy i v odlehlejších 
vesnicích. Možná i proto mu nakonec Portugalci dopřáli 
odchod na onen svět ozářený zdánlivým výsluním.
Dalo by se očekávat, že Salazar jednou skoná rukou zá-
ludného vraha, ale jeho čas se naplnil z úplně jiné příčiny. 
Jednoduše spadl ze židle ve svém letním sídle a poranil si 
hlavu. Některé zdroje sice uvádějí, že upadl ve vaně, ale to 
na situaci nic nemění. Padat ze židle se zkrátka nevyplácí 
a podobná nehoda patří k nejkurióznějším způsobům, jak 
může diktátor přijít o moc. Lékaři sice dokázali odstranit 
z jeho mozku krevní výron zaviněný pádem, následné 
mozkové mrtvici už však předejít nezvládli. Dlouholetý vůd-
ce státu skončil na lůžku a ve funkci ho vystřídal Marcelo 
Caetano. Salazar o tom však neměl celé dva roky do své 
smrti ani potuchy. Všichni v jeho okolí se chovali tak, jako 
by byl nadále u moci. Jeho bývalí ministři k němu chodili 
na porady a speciálně najatý redaktor mu každou noc 
připravoval falešnou verzi deníku Diário de Notícias, ze kte-
ré důsledně vymazával veškeré zmínky o Caetanově vládě.

PŘEŠLAPY MOCNÝCH
Proč má Putin tak proklatě dlouhý stůl? A proč se ho tak 
křečovitě drží, když ho má zrovna malý? Co přesně se děje 
za zdmi diktátorských paláců, se můžeme my obyčejní 

Portugalský diktátor António de Oliveira Salazar Vladimir Putin si po invazi na Ukrajinu vysloužil s odkazem na Adolfa Hitlera hanlivou přezdívku Putler. 
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smrtelníci jen dohadovat. Je to neskutečný svět, kde do hry 
vstupují věci jako strach ze sdělování špatných zpráv, do 
krajnosti vyšroubovaná propaganda, přebujelé ego a mo-
censká zaslepenost či izolovanost vůdce od jeho nejbliž-
ších z paranoidní obavy, že už má někdo příliš velkou chuť 
zakroutit mu krkem.
Oblafnutých diktátorů je tedy na světě pořádná hromada. 
A kde vládnou lži či tutlání informací, tam se dřív nebo 
později objeví fatální chyby. Ty mohou způsobit, že zdánli-
vě neotřesitelný režim během chvíle padne jako domeček 
z karet. Americká politoložka a odbornice na autoritářské 
režimy Barbara Geddesová dokonce vypočítala průměrnou 
dobu dožití různých diktatur.
Ty vojenské vydrží nad vodou průměrně osm a půl roku, 
diktatury jednoho muže patnáct let, a vlády jedné strany 
či monarchie dokonce celé čtvrtstoletí. Pád však nakonec 
čeká v podstatě každou autoritářskou vládu. Z uvedených 
čísel také vyplývá, že Vladimir Putin, který se dostal k moci 
přesně na počátku nového tisíciletí, ze statistického úhlu 
pohledu už drobátko přesluhuje. Proto možná ten mamu-
tí stůl.
Proč vůbec zahájil válku s Ukrajinou? A proč její první fázi 
Rusové tak fatálně zpackali? Kromě spekulací o Putinově 
duševním i fyzickém zdraví a jistoty o korupci, kterou je 
více či méně prolezlá každá diktatura, se nabízí právě mož-
nost chyb kvůli zkresleným informacím. Vladimir Vladimi-
rovič by nebyl jediným, komu se něco podobného stalo. 
Podle politologa Daniela Treismana dochází k záměrné 
liberalizaci jen asi u třetiny autoritářských režimů. Zbytek 
je tedy záležitostí náhody nebo přešlapu na nejvyšších 
místech. Vůdcové si mohou dokonce vybrat, co přesně 
nakonec zbabrají.

Používání násilí a represí je v diktatuře starou známou 
vestou, nesmí se to však přehnat. Stačí zůstat v ukrajin-
sko-ruském prostoru a vzpomenout si na ukrajinského 
prezidenta Viktora Janukovyče, který potlačil protesty proti 
směřování země vstříc Rusku s konečným účtem osmdesáti 
obětí. Netrvalo dlouho a musel uprchnout ke svým chle-
bodárcům do exilu, zatímco „doma“ vyfasoval třináct let 
natvrdo za vlastizradu.
Posledním hřebíčkem do rakve může být i velikášství 
diktátora, který kvůli němu jaksi zapomene zakročit včas 
proti opozici. Případně dokonce podlehne touze zachovat 
se přehnaně „lidově“, což mu nakonec zláme vaz. Chilský 
pravicový diktátor Augusto Pinochet koncem osmdesátých 
let uspořádal referendum o tom, zda má zůstat u moci, ale 
nestihl včas zmanipulovat jeho výsledek. Ještě komičtěji 
pojal stejný nápad vládce afrického Malawi Hastings Ban-
da, kterého ohromilo, kolik lidí se sešlo na manifestacích 
na jeho podporu. Nějak mu ale ušlo, že tam režimní síly 
nahnaly účastníky proti jejich vůli.

TEROR V SUKNÍCH
Dokonce i zarytí odpůrci přítomnosti žen ve vrchol-
ných státních funkcích by v celé historii jen těžko hledali 
případy, kdy se příslušnice něžnějšího pohlaví postavi-
la do čela vojenského převratu nebo přikázala armádě, 
aby silou potlačila protesty proti její vládě. Ano, diktá-
torství ve své nejsurovější podobě je doménou mužů 
a stojí na podpoře vojska. Přesto se našla slušná řádka 
vládkyň, které to k němu moc daleko neměly, a občas 
dokonce skončily i před popravčí četou. Jejich cesta 
do čela země však téměř nikdy nevedla přes generál-
ské frčky, ale „přes postel“ – respektive přes sňatek 

Chilský pravicový diktátor Augusto Pinochet Královna Madagaskaru Ranavalona I. nechala povraždit své 
odpůrce a libovala si v trávení lidí. 
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nebo příbuzenskou spřízněnost s nějakým mužským vůd-
cem státu.
Diktátorské choutky se nevyhnuly dokonce ani jménu 
Gándhí, když indická premiérka Indira Gándhíová v roce 
1975 vyhlásila v Indii stav ohrožení. To je skvělý nástroj, 
když chce člověk vládnout pomocí vlastních dekretů a po-
tlačovat občanské svobody. Během následujících téměř 
dvou let tak skončili ve vězení skoro všichni vůdci opozice 
a nad sdělovacími prostředky se vznášel mrak cenzury.
Dokonce se rozběhl i projekt masové nucené sterilizace 
žen, nad kterým dohlížel mladší ze synů premiérky. Tohle 
všechno dobře vychovaná demokratická politička určitě 
nedělá. Jistým vysvětlením může být fakt, že Gándhíová 
nebyla nijak příbuzná s Mahátmou, který proslul nená-
silným přístupem k občanskému odporu, zato však byla 
dcerou předchozího indického vládce Néhrúa, což ji také 
katapultovalo do premiérského křesla.
Ještě hůř než Indům se žilo obyvatelům Madagaskaru 
za vlády královny Ranavalony I. Aby se zmocnila vlády, 
nechala povraždit své politické odpůrce, a své zvyky 
nezměnila ani po nástupu na trůn. Za třiatřicet let jejího 
panování se pětimilionová populace scvrkla na pouhou 
polovinu a vladařka si obzvláště libovala v božích soudech, 
při kterých museli lidé polykat jedovaté plody keře tangena 

s vědeckým názvem Cerbera manghas. Úmrtnost byla 
v takových případech vysoká a odchod z tohoto světa, 
provázený prudkými bolestmi břicha, zvracením, průjmem 
a srdečními arytmiemi, byl velmi nepříjemný. Ranavalona si 
také libovala v tradiční formě placení daní formou fanom-
poany, což byla nucená robota jejích poddaných.
Navzdory své krutosti zůstala Ranavalona v čele státu až 
do své smrti v požehnaných třiaosmdesáti letech, což se 
zdaleka nedá říct o manželce rumunského komunistického 
diktátora Nicolae Ceaușesca. Elena Ceaușescuová sice 
oficiálně v čele státu nestála, po boku manžela však získala 
na chod země značný vliv. Rumunskou tajnou službu Secu-
ritate využívala kromě jiného i ke špehování vlastních dětí, 
a i když se jí povinně říkalo Matka národa, lidé ji všeobecně 
nesnášeli. Rumunská televize ji nesměla zabírat z profi-
lu, protože měla velký nos, a čelem se nakonec musela 
postavit i k popravčí četě. Po pádu komunismu v roce 1989 
se sice i s manželem pokusila uletět v helikoptéře, na útěku 
však byli oba dopadeni. Po krátkém soudním procesu je 
zastřelili přímo před budovou, kde soud probíhal. ◾

INDICKÁ PREMIÉRKA INDIRA GÁNDHÍOVÁ 
NECHALA NUCENĚ STERILIZOVAT 
ŽENY. KRÁLOVNA MADAGASKARU 

RANAVALONA I. ZASE NUTILA LIDI POLYKAT 
JEDOVATÉ PLODY KEŘE TANGENA. 

Elena Ceaușescuová navštívila se svým mužem v roce 1978 Buckinghamský palác.Krutá Indira Gándhíová
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ZOMBIE KURIOZITY 

◾ Slovo zombie pochází pravděpodobně ze dvou slov: Ndzumbi, 
které v jazyce Mitsogo v Gabonu znamená „mrtvola“, 
a Nzambi – „duch mrtvé osoby“ v jazyce Kongo.

◾ Na Haiti platí zákon, který zakazuje proměnit někoho v zombie.

◾ „Bokor“ je označení pro čaroděje muže. Čarodějkám se říká 
„caplata“. Oba praktikují jak černou, tak bílou magii.

◾ První použití slova „zombi“, které se dlouho psalo bez 
„e“ na konci, se datuje do počátku 19. století.

◾ Světový den zombie se slaví 13. října.

◾ První film o zombie mohli lidé v Americe spatřit v roce 
1932. Jejich vrstevníky jsou Frankenstein i Dracula.

◾ Film o zombie s rozpočtem 70 dolarů získal v roce 
2009 ocenění na filmovém festivalu v Cannes.

◾ V Eposu o Gilgamešovi, který je starý pět tisíc let, se také objevuje 
myšlenka oživení mrtvých. Konkrétně jde o tu pasáž, kdy rozhněvaná 
bohyně vyhrožuje, že přivede mrtvé zpět, aby jedli živé.

◾ V čínských mýtech se zombie nazývá „Kuang Shi“ neboli „skákající 
mrtvola“. Ve skandinávských příbězích zase „draugr“.

◾ Kult zombie je dnes jakousi platformou pro únikovou fantazii.
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ZOMBIE
NAVŽDY 

OTROKEM

Alfred Hitchcock, Steven Spielberg či Jonathan Demme vydělali na 
svých hororových filmech balík. Kam se ale hrabou na kult zombie, 

který nevznikl z pera žádného fantasty. Hororové zážitky psaly 
život a lidská krutost. Nemrtvé mrtvoly totiž vznikly jako reakce 

na otroctví Nového světa.

Text: Markéta Foktová — Foto: Shutterstock
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Kromě sportu, četby nebo 
třeba rybaření je sledo-
vání filmů nejčastějším 
způsobem odpočinku. 
Mezi filmovými fanoušky 
je i velká skupina lidí, 

kteří se vyloženě rádi dvě hodiny bojí, 
a v jejich filmotéce najdete jeden 
horor za druhým. Pak už si jen stačí 
vybrat, co chcete, aby vás děsilo. Jestli 
to bude záplava pavouků, upír, samot-
ný ďábel nebo oživlý mrtvý. Máloco se 
ale skutečně stalo jednotkou strachu 
jak na filmovém plátně, tak v reálném 
životě. Zombie se to podařilo. Co to 
zombie ale ve skutečnosti je?

ZOMBIE A VOODOO
Zombie jsou produktem kouzel 
čaroděje Voodoo zvaného „bokor“ 
a znamená živé mrtvé, tedy vzkříšené 
mrtvoly bez duše. Voodoo je možná 
nejvíce nepochopené náboženství 
na světě. Neexistují žádná oficiální 
církev voodoo ani žádné posvátné 
texty a jeho kořeny sahají do západní 
Afriky, zejména do oblasti Dahomey, 
Konga a národů Yoruba, Fon a Ewe. Je 
to vyznání spojené s přírodou, duchy 
a předky. Základem přesvědčení je, že 
do každodenního života nezasahuje 
jeden bůh, ale že to dělají duchové. 
Spojení s nimi lze získat prostřednic-
tvím různých rituálů, jako jsou tanec, 
hudba, zpěv nebo hadi. Slovo voo-
doo nebo také vodou je kombinace 

několika různých západoafrických 
slov v několika jazycích a znamená 
„duch“. Voodoo lze tedy chápat jako 
spiritismus.
Počátkem sedmnáctého století otro-
káři násilně odvlekli miliony domoro-
dých lidí ze západní Afriky do Ameriky 
či do Karibiku a tam je nutili k nelid-
skému otročení na plantážích cukrové 
třtiny. S nimi přišlo i jejich nábožen-
ství, které na sebe vzalo v různých ob-
lastech různou podobu. Synonymem 
brutality se stalo koloniální Haiti a prá-
vě na tomto karibském ostrově, který 
tou dobou nesl název Saint-Domingue 
a který ovládala Francie, se africké 
lidové náboženství, kultura a tradice 
střetly s katolicismem a začaly se tu 
ruku v ruce rozvíjet. Aby také ne, když 
francouzské právo vyžadovalo, aby 
otroci konvertovali ke katolicismu.

NEMRTVÍ
Myšlenka chodících mrtvých ale 
existovala v různých kulturách po 
staletí, a rozhodně není výplodem 
tvůrců hororů, jak by se někdo mohl 
domnívat. Nemrtvých se děsili už staří 
Řekové. Archeologové objevili mnoho 
starověkých hrobů, které obsahovaly 
kostry přišpendlené kameny a jinými 
těžkými předměty, které měly zabránit 
oživení mrtvých těl.
Samotní věřící na voodoo se ale 
zombie nebáli. Hrůzu měli z toho, že 
se proti své vůli zombie stanou. Je to 

proto, že životní podmínky otroků tu 
byly tak příšerné, že jediným vysvobo-
zením a pomyslným návratem do ze-
lené nebeské Afriky byla smrt. Klidně 
i smrt vlastní rukou, což by se mnoha 
týraným otrokům nemuselo říkat dva-
krát. Věřili, že až zemřou, půjdou do 
svého nebe zvaného Lan Guinée. Jen-
že háček byl v tom, že ani sebevražda 
nebyla řešení. Pokud by totiž ukončili 
život dobrovolně, byli by z Lan Guinée 
vykázáni. Pak by je čekal posmrtný 
život v podobě zombie, tedy těla bez 
vůle, beze jména, oloupeného o duši 
a uvězněného v živé smrti nekonečné 
práce. Stát se zombie a být navěky 
uvězněný ve svém těle byla nejhorší 
noční můra každého otroka.

ZOMBIE V PLNÉ KRÁSE
Zombie příběhy byly nalezeny po ce-
lém světě a jejich vyobrazení se měni-
la v průběhu historie i lokality. Zombie 
z haitské tradice nejsou příšery, ale 
nešťastné oběti. Jsou dílem zlých kně-
ží, kteří je vytvářejí z několika důvodů. 
Buď jako levnou pracovní sílu, pro po-
mstu, nebo jednoduše pro moc. Jsou 
zcela pod vládou svého stvořitele 
a jen od něj dokážou přijímat rozkazy. 
Často jsou zombie zobrazovány jako 
nemrtvé, masožravé a rozkládající se 
mrtvoly s velkou silou. Zřídkakdy bý-
vají unavené. Jsou téměř nezranitelné. 
Zombie může přežít jakoukoli formu 
útoku nebo poškození svého těla, 

Živé mrtvé znají mnohé kultury. Na Haiti „vyrábějí“ zombie zlí kněží. Africká šamanka s tradiční maskou



www.prima-zoom.cz 37ČLOVĚK A SVĚT

kromě mozku. A jak se oběť promění 
v zombie? Stojí za tím složitý rituál, 
který se pojí s vírou, že šaman k tomu 
používá magii, hypnotické sugesce či 
tajný lektvar.

POHŘEB ZAŽIVA 
Zombifikace – už jen vyslovení toho 
slova zní hororově, a to jsme s vysvět-
lením teprve na začátku. Fascinující 
proces, který se začne odehrávat, je 
skutečně jak ze špatného filmu, ve 
kterém byste nechtěli hrát hlavní roli. 
Rituál zombifikace začíná ve chvíli, 
kdy bokor podá své oběti zombie prá-
šek, kterému se říká „coup de poudre“ 
neboli prášková střela. Tuhle mňamku, 
kterou vyrobil z mystických bylin, 
lidských ostatků a částí zvířat vybra-
nému chudákovi buď vpíchne injekcí, 
nebo ji do něj vpraví foukací šipkou. 
Někteří šamani prý s oblibou používají 
také panenky voodoo či krev a vlasy 
už tak trpících obětí.
Jakmile látka v těle budoucího živého 
mrtvého začne působit, začnou se 
dít věci. Tělo se dostane do stavu 
paralýzy, má neuvěřitelně slabý 
srdeční tep a také dech se natolik 
sníží, že nebožák vypadá jako mrtvý, 
i když je stále při vědomí a nemůže 
vůbec protestovat. Zdánlivě bezvlád-
né tělo pak ostatní naloží a odvezou 
k lékaři do nemocnice, kde je často 
prohlášeno za mrtvé. Protože je na 
Haiti vedro jako v pekle, musí dojít 

k co nejrychlejšímu pohřbu. V tento 
okamžik přichází na scénu opět bokor 
a tělo vykope. Rozhodně by se neměl 
nikde loudat, protože pokud se mu 
nepodaří vyprostit tělo ze země do 
několika málo hodin, oběť zaručeně 
zemře na udušení.
Skutečnost, že jste byli pohřbeni 
zaživa, musí být nezapomenutelný 
zážitek sám o sobě. Tím ale děsivá 
jízda nekončí. Naopak začíná. Nastala 
totiž ta pravá chvíle, kdy bokor oddělí 
část duše od těla. Podle voodoo má 
totiž lidská duše dvě poloviny. První 
polovina se skládá ze životní síly, 
která se vrací do nebes, když člověk 
zemře. Je to takzvaný „velký dobrý 
anděl“ neboli gros-bon-ange. Druhá 
polovina, „malý dobrý anděl“ neboli 
ti-bon-ange, ukrývá lidskou osobnost, 
znalosti a zkušenosti. Příznivci voodoo 
věří, že po smrti se ti-bon-ange vznáší 
kolem těla devět dní, dokud kněz ne-
provede rituál, jímž přinutí duši, aby 
se odebrala do hrobu, nebo ji naopak 
uvězní. Bokor vytvoří astrální zom-
bie tím, že uvězní právě ti-bon-ange 
do malé hliněné nádoby a nahradí ji 
duchem, kterého sám ovládá. Nádobu 
pak vezme, zabalí ji do kusu oděvu 
oběti a ukryje ji na tajné místo, které 
zná jen on sám.
Děsivý příběh stále není u konce. 
Teď je potřeba nemrtvou mrtvolu 
postavit na nohy. To se stane o den 
dva později, když bokor oběti aplikuje 

halucinogenní směs zvanou „zombie 
okurka“. Tahle fajn látka udržuje zom-
bie ve stavu submisivního zmatku, což 
znamená, že dotyčný nemůže mluvit, 
nemá paměť, a ani vzdáleně nepřipo-
míná svou minulou osobnost. V tuto 
chvíli se zombie stává snadno ovla-
datelnou a lehce zmanipulovatelnou. 
Ač se zdá, že z hrůzostrašného vězení 
není cesty zpět, jedno řešení by se 
našlo. Svobodu a smysly prý zombie 
vrátí pojídání soli. Neznamená to, že 
by se stala vyloženě živou osobou, 
spíše se tělo vrátí do hrobu.
Člověk v životě nemá žádnou jistotu, 
a jak se zdá, tak na Haiti už vůbec ne. 
Proto haitské voodoo pamatuje na 
všechno. Existuje několik preventiv-
ních opatření, která mohou lidé prak-
tikovat, aby se jejich milovaný zesnulý 
nemohl proměnit v zombie. Veškeré 
kouzlo spočívá v tom, abyste dokázali 
zabránit bokorovi v akci. Buď tedy tělo 
pohřbíte pod těžké kameny, které ne-
jdou snadno odvalit, a on se k němu 
tudíž nedostane, nebo u hrobu hlídku-
jete alespoň třicet šest hodin, abyste 
měli jistotu, že je váš mrtvý opravdu 
mrtvý. Můžete mu také před pohřbem 
useknout hlavu, a tím se jeho ostatky 
stávají pro bokora zcela nezajímavé. 
Všeobecně se má totiž za to, že stejně 
jako lidi řídí zombie mozek. Proto je 
zastaví jen oddělení hlavy od zbytku 
těla. ◾

Raději zemřít…

ZOMBIE NEJSOU VÝPLODEM 
TVŮRCŮ HORORŮ. LIDÉ NA NĚ VĚŘILI 
V RŮZNÝCH KULTURÁCH PO STALETÍ, 

DĚSILI SE JICH UŽ STAŘÍ ŘEKOVÉ. 
HROBY ZATĚŽOVALI KAMENY, KTERÉ 

MĚLY ZABRÁNIT OŽIVENÍ TĚL. 

Po stopách nemrtvých 
31. 5. ve 21.00
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I TY PŮJDEŠ BOJOVAT! 
JAK MOSKVA VERBOVALA 
UKRAJINCE DO RUDÉ ARMÁDY
 V prvním roce války, tedy v roce 1941, bylo do Rudé 

armády posláno na 3 185 000 obyvatel tehdejší 
Ukrajinské SSR. Lidnatá Ukrajina tak poskytla 
na obranu Sovětského svazu podstatnou část 
bojeschopných jednotek. V letech 1943–1944 pak 
Rudá armáda rekrutovala další více než 3 miliony 
Ukrajinců, kteří bojovali proti nacistickému Německu. 
Bylo to 10 % tehdejších obyvatel Ukrajiny, v případě 
Volyně dokonce 16 %. V rámci čtyř ukrajinských 
frontů tvořili Ukrajinci 60–80 % všech vojáků.

 Zatímco 1. ukrajinský front pod velením maršála Ivana 
Stěpanoviče Koněva dostal za úkol probít se Polskem 
a proniknout do Berlína, byl 2. ukrajinský front 
Rodiona Jakovleviče Malinovského pověřen útokem 
na Bratislavu a Brno, které osvobodil 26. dubna 1945. 
Vojska 3. ukrajinského frontu zamířila na Balkán, kde 
pod velením Fjodora Ivanoviče Tolbuchina obsadila 
mimo jiné Bulharsko a Maďarsko a dobyla Vídeň 
a Bělehrad. Poslední, 4. ukrajinský front, rovněž 
pod Tolbuchinovým vedením, dobyl Krym, později 
jeho jednotky přešly na bojiště v Bělorusku.
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Rudá armáda u Charkova zažila nejhorší porážku své historie a Adolf Hitler kvůli 
němu riskoval život. Pro ruského vládce Vladimira Putina, který používá slovník 

i metody známé z dob Velké vlastenecké války, je druhé největší ukrajinské město 
o téměř 80 let později stále jedním z hlavních cílů.

PO STOPÁCH HISTORIE

RUSKÝ CÍL 
CHARKOV

HISTORICKÝ HROB RUDÉ ARMÁDY

Text: Miroslav Honsů — Foto: Wikimedia Commons
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Charkov je díky své úloze ve 
Velké vlastenecké válce pro 
Rusy i Ukrajince takřka mytic-
kým městem. Právě tady se 
během druhé světové války 
odehrálo několik bitev mezi 

německým Wehrmachtem a sovětskou Rudou armádou, 
během nichž město přešlo několikrát z ruky do ruky a v po-
uličních bojích bylo prakticky zničeno.
Město mělo už před druhou světovou válkou pro Sovětský 
svaz mimořádný význam. Šlo o důležitý železniční a letec-
ký dopravní uzel a nacházely se zde strojírenské závody, 
včetně významných zbrojovek – v charkovském traktoro-
vém závodě se kromě zemědělských strojů vyráběly i tanky 
T-34, které zde vlastně i vznikly, a zdejší letecká továrna 
produkovala průzkumná a bombardovací letadla Kharkiv 
KhAI-5.
V Charkově žilo na počátku druhé světové války 
901 000 obyvatel, po překvapivém útoku Německa na 
Sovětský svaz 22. června 1941 se ale jejich počet během 
několika měsíců díky přílivu uprchlíků zvýšil na 1,5 milionu. 
O dva roky později v důsledku bojů, represí, hladu a dal-
ších válečných útrap klesl počet obyvatel v původně čtvr-
tém nejlidnatějším městě Sovětského svazu na pouhých 
190 000.

PRVNÍ BITVA O CHARKOV – EVAKUACE TOVÁREN
První německé jednotky se objevily na dohled Charkova 
21. října 1941. Šlo o 101. lehkou a 57. pěší divizi, které byly 
součástí německé 6. armády, později zničené u Stalingra-
du. Charkov měla bránit sovětská 216. střelecká divize, 
reorganizovaná po ústupu z Kyjeva, který Němci dobyli 
už 26. září 1941.
Divize ale nemohla počítat s žádnou další podporou, pro-
tože 38. armáda, jíž byla součástí, se tou dobou nacházela 
ve stavu všeobecného ústupu, a navíc měla rozkaz bránit 
Charkov jen do té doby, než se podaří evakuovat nejdůle-
žitější továrny. Tento úkol byl v době německého útoku už 
splněn – Sověti v rekordním čase rozmontovali 70 továren 

a na 320 vlacích je odvezli na východ. Němci se pak Char-
kova 24. října poměrně snadno zmocnili.

DRUHÁ BITVA O CHARKOV – ABSOLUTNÍ KATASTROFA
Po odražení německého útoku na Moskvu na konci roku 
1941 se Stalin rozhodl přejít do ofenzivy, jejímž cílem se měl 
stát právě Charkov. Velením operace pověřil maršála Sem-
jona Timošenka, rodilého Ukrajince, který bojoval už za cara 
a při německém útoku v roce 1941 neúspěšně bránil Kyjev.
Timošenko pod svým velením soustředil na první pohled 
impozantní síly – 765 000 mužů, 1176 tanků a 926 letadel 
si mělo vybojovat cestu přes Severní Doněc a město Izjum 
a porazit německou 6. armádu, jejímž velitelem se čerstvě 
stal budoucí polní maršál Friedrich von Paulus. Ten měl 
k dispozici 350 000 mužů, 447 tanků a 591 letadel.
Boje začaly hned 1. ledna 1942 a Timošenkovi se zpočátku 
dařilo. Jeho armády překročily Doněc, prorazily německou 
obranu a vytvořily výběžek pojmenovaný podle malého 
města Barvenkovo. Sověti ale zároveň utrpěli značné ztráty 
a v březnu a dubnu, kdy nastalo blátivé období zvané 
rasputica, se postup zcela zastavil. Rozhodující fázi druhé 
bitvy o Charkov zahájil Timošenko 12. května 1942 dvojitým 
úderem s cílem sevřít německé a také rumunské jednotky 
do kleští, výsledkem byl ale pravý opak.
Němci nejprve Timošenkovy jednotky zbrzdili leteckými 
údery a 17. května po silné dělostřelecké přípravě sami pře-
šli do útoku. Výsledkem operace Fridericus bylo obklíčení 
velké části Rudé armády v Barvenkovské kapse, kde byly 
na malém prostoru natěsnány statisíce vojáků a tisíce kusů 
techniky. Jednotky se přitom zcela promíchaly a nezkušení 
vojáci propadali panice. Už 28. května se zhroutil organi-
zovaný odpor a jednotky se snažily na vlastní pěst probít 
z obklíčení.
Důsledky sovětského pokusu o dobytí Charkova byly tra-
gické. Ztratili přes 277 000 zabitých, pohřešovaných nebo 
zajatých vojáků, dalších 106 000 jich bylo zraněno. Rudá 
armáda také odepsala přes 1200 tanků, téměř 2000 děl 
a houfnic, 3300 minometů, 542 letadel a 57 000 koní. 
Zcela zničeno bylo šestnáct střeleckých a šest jízdních 

Rudá armáda poslala v letech 1941–1944 do bojů přes 6 milionů Ukrajinců. Ruští vojáci mířící do Charkova 
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divizí, plus čtyři tankové brigády. Němci přišli o 30 000 vo-
jáků, 108 tanků a 49 letadel.
Vzhledem k tomu, že se kotel udržel nebývale krátce, jen 
asi deset dnů, přišel Jihozápadní front prakticky o komplet-
ní velitelskou strukturu – zanikly celé štáby, téměř nikoho 
se nepodařilo z obklíčení evakuovat. Z ambiciózního plánu 
se stala zřejmě nejhorší porážka v celé historii Rudé armá-
dy, která navíc otevřela Němcům cestu do Stalingradu, kde 
o několik měsíců později zničené divize citelně chyběly.

TŘETÍ BITVA O CHARKOV – HITLER NA BOJIŠTI
Potřetí se o Charkov německý Wehrmacht utkal se sovět-
skou Rudou armádou v únoru a březnu 1943. Němci se v té 
době jen obtížně vzpamatovávali z porážky u Stalingradu, 
kde přišli o celou 6. armádu, včetně velkého množství 
techniky. Po celé délce sovětsko-německé fronty zůstalo 
z původních 3300 tanků provozuschopných jen 495, větši-
nou starších typů. Jen v roce 1942 ztratili Němci 1,9 milionu 
mužů a na začátku roku 1943 Wehrmachtu chybělo do 
plného stavu 470 000 vojáků.
Za této situace se daly začátkem února do pohybu čers-
tvé sovětské síly, tvořené čtyřmi tankovými sbory a pod 
velením Konstantina Rokossovského zamířily na Ukrajinu. 
Rychlým manévrem se jim podařilo dobýt Bělgorod, Izjum 
a Kursk, přiblížit se k Záporoží, a především 16. února obsa-
dit Charkov, který Němci krátce předtím vyklidili.
Na vážnost situace odkazuje i fakt, že podpořit velitele 
tohoto úseku východní fronty, polního maršála Ericha von 
Mansteina, přiletěl do jeho hlavního stanu v Záporoží osob-
ně německý vůdce Adolf Hitler. Když z jedné z posledních 
návštěv bojové linie odlétal, byla skupina 22 sovětských 
tanků jen 30 km od letiště. Hitler měl jako obvykle štěstí – 
mezi jeho osobním čtyřmotorovým letadlem Focke-Wulf 
Fw 200 Condor a sovětskými tankisty nebyly žádné obran-
né jednotky, Sovětům ale došel benzín…
Němci sice Charkov vyklidili, vzdát se ho úplně ale ne-
chtěli. Znovudobytím města obsazeného Rudou armádou 
pověřil von Manstein 4. tankovou armádu, jejíž součástí 
byly tankové divize SS Leibstandarte Adolf Hitler a Das 

Reich. Jejich tanky a granátníci se v tvrdých pouličních 
bojích vedených dům od domu nakonec probili do centra 
Charkova a město 15. března 1943 obsadili. Charkov byl 
prakticky zničen a velké ztráty utrpěli jak Němci, tak Sově-
ti. Z 346 000 vojáků Rudé armády, kteří Charkov bránili, 
jich nejméně 45 000 padlo a dalších 41 000 utrpělo zraně-
ní. Němci útočili se 70 000 muži, z nichž ztratili přibližně 
4500 mrtvých a pohřešovaných a 7000 zraněných.
Spolu s Charkovem obsadili Němci znovu také Bělgorod 
a na několik měsíců stabilizovali jižní úsek fronty. Situace 
se zde změnila až v červenci a srpnu v souvislosti s velkou 
tankovou bitvou u Kurska.

ČTVRTÁ BITVA O CHARKOV – VÍTĚZSTVÍ
Němci Charkov ovládali teprve čtyři měsíce, když se v dů-
sledku úspěšné obrany u Kursku 3. srpna 1943 Rudá armá-
da pustila do velké operace s cílem město znovu dobýt. 
Tentokrát se Sověti poučili – rozhodně nechtěli opakovat 
předchozí neúspěch, jehož hlavní příčinou byly dlouhé 
zásobovací trasy a špatná koordinace útočících jednotek.
Do útoku vyrazilo celkem 1 140 000 vojáků Rudé armády 
podporovaných 2400 tanky a 13 600 děly a raketomety, 
včetně obávaných BM-13 Kaťuša. Jejich cílem nebyl jen 
Charkov, ale útok probíhal na široké frontě. Německá ar-
máda proti nim mohla postavit 200 000 mužů, 237 tanků 
a samohybných děl. Přestože von Manstein dostal od 
Hitlera rozkaz Charkov bránit, rozhodl se nakonec po zralé 
úvaze k ústupu.
Poté, co německé jednotky vystřílely většinu munice, 
vojáci zaminovali a vyhodili do vzduchu veškeré použitelné 
vybavení a odvezli zbylé zásoby pohonných hmot. Když 
Rudá armáda Charkov 23. srpna 1943 definitivně osvobodi-
la, bylo město v troskách. Sověti v celém prostoru opera-
ce Bělgorod-Charkov ztratili 72 000 zabitých a 184 000 
zraněných vojáků, 1864 tanků a 153 letadel. Němci přišli 
o 10 000 zabitých nebo pohřešovaných a 20 000 zra-
něných vojáků, Charkov ale už definitivně zůstal v sovět-
ské moci. ◾

Rudá armáda město definitivně osvobodila od nacistů 23. srpna 1943. Německá invaze v Charkově v roce 1941

Války 
Čtvrtek 20.00–22.00
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Ihned po svém nástupu na trůn musela Marie Terezie hájit svou říši proti 
sousedům. Proti Rakousku vytáhl pruský král Fridrich II. Veliký, vojska 

vyslaly také Francie a Bavorsko. Kdo byli muži, kteří po dobu dlouhé 
vlády (1740–1780) arcivévodkyni rakouskou a také královnu českou 

a uherskou obklopovali?

Text: Miroslav Honsů — Foto: Wikimedia Commons
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MUŽI KOLEM 
MARIE TEREZIE

ČESKÁ KRÁLOVNA VELELA 
HRUBIÁNŮM, VOJEVŮDCŮM I SVÉMU 

MILUJÍCÍMU MANŽELOVI

Sotva Marie Terezie ve 
svých 23 letech dosedla 
na habsburský trůn, začala 
se kolem říše, již zdědila, 
stahovat mračna. Její otec 
Karel VI. s předtuchou, 

že se nedočká mužského následníka, 
už v roce 1713 připravil řešení v po-
době takzvané pragmatické sankce, 
zajišťující nedělitelnost habsburských 
držav a v případě vymření mužské linie 
Habsburků nástupnictví linie ženské. 
Tento zásadní dokument, díky němuž 
se fakticky Marie Terezie dostala na 
habsburský trůn, ale okamžitě po smrti 
Karla VI., 20. října 1740, začaly klíčové 
evropské státy zpochybňovat.

PRUSOVÉ ÚTOČÍ
Už 16. prosince 1740 vpadl teh-
dy 28letý pruský král Fridrich II. 

s početnou armádou do Slezska 
s cílem obsadit ho. Dobře vyzbrojené 
a vycvičené pruské vojsko nemělo 
v té době v Evropě konkurenci a za-
tlačilo rakouskou armádu do Čech. 
Proti Marii Terezii se vzápětí utvořila 
silná koalice států, které se po vzoru 
Pruska rozhodly urvat si z habsburské 
říše svůj díl. Kromě Pruska ji tvoři-
ly Francie, Španělsko a Neapolské 
království, dále Bavorsko, Švédsko, Ja-
novská republika, Portugalsko a kurfiřt 
kolínský. Na svou stranu naproti tomu 
Marie Terezie získala Británii, Rus-
ko, Nizozemsko a na krátko i Sasko. 
V létě 1741 vpadli do Horních Rakous 
a Čech Bavoři a Francouzi a mimo jiné 
obsadili Prahu. Jenže západním sou-
sedům se tento tah vymstil – armáda 
Marie Terezie, posílena o uherské 
a italské oddíly, na oplátku zaútočila 

na Bavorsko a obsadila Mnichov. 
V roce 1742 sice habsburská vojska 
pod vedením švagra Marie Terezie, 
Karla Lotrinského, kousek od Čáslavi 
prohrála bitvu s Prusy (17. května 1742, 
5200 mrtvých) a Vídeň následně 
ztratila Kladsko a velkou část Slezska, 
ale po uzavření míru téhož roku v Ber-
líně získala Marie Terezie prostor pro 
dva roky trvající okupaci Bavorska. 
Zajímavostí je, že Fridrich II. v Berlíně 
požadoval nejen Horní a Dolní Slez-
sko, ale také území dnešního Králové-
hradeckého kraje, což Marie Terezie 
zásadně odmítla.

MARIE TEREZIE NEÚSPĚŠNĚ 
VRACÍ ÚDER
Potupnou zradu z počátku své vlády 
se rozhodla rakouská arcivévodkyně 
Prusům oplatit v roce 1745, kdy se 
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k protipruské koalici připojilo i Polsko. 
Jenže rakousko-saskou armádu stíhal 
jeden neúspěch za druhým, a i když 
dočasně operovala i v Prusy obsaze-
ném Slezsku, musela nakonec po sérii 
porážek ustoupit. Tato druhá slezská 
válka, během které Prusové podruhé 
dobyli Prahu, skončila o Vánocích 
1745 podepsáním míru v Drážďanech, 
který pruské ovládnutí Slezska po-
tvrdil. Marii Terezii tak zbyla poslední 
dvě válčiště – v Rakouském Nizozemí 
a v Itálii, kde v roce 1746 triumfovala 
habsburská vojska nad francouzsko-
-španělskými oddíly u Piacenzy, což 
zajistilo klid na jihu říše.

KLÍČEM K MÍRU JE SLEZSKO
Konečný mír byl ale v Evropě pode-
psán až 18. října 1748. Marie Terezie 

ve válkách ztratila Slezsko a několik 
menších území v Itálii (Parmu, Pia-
cenzu a Guastallu), ale uhájila Milán 
a Rakouské Nizozemí. Nejdůležitějším 
vítězstvím však bylo, že osm evrop-
ských zemí, které mírovou smlouvu 
podepsaly, uznalo platnost pragma-
tické sankce. Během takzvaných válek 
o rakouské dědictví Marie Terezie 
nejen sháněla spojence, přesouvala 
armády a domlouvala mírové smlou-
vy, ale především svému manželovi 
Františku I. Štěpánu Lotrinskému 
porodila sedm dětí (z celkových šest-
nácti), včetně dvou následníků trůnu 
a budoucích císařů Josefa II. a Leopol-
da II. Kdo byli ale další osudoví muži 
velké panovnice? ◾

Hrubián František Trenck
Hřmotný a na vídeňské poměry dost 
obhroublý baron František, svobodný 
pán von Trenck (1711–1749), bojoval už za 
carevnu Annu Ivanovnu proti Turkům. Pro 
těžce zkoušenou Marii Terezii naverboval 
v roce 1741 oddíl tisíce slavonských hrani-
čářů – pandurů – a v jejich čele se účastnil 
mnoha tažení proti zle dotírajícím Bavo-
rům. Stejně jako samotný von Trenck měli 
ovšem i jeho panduři většinou oplétačky 
se zákonem a v boji se proslavili zejména 
svou krutostí při drancování obsazených 
území. Baron von Trenck nakonec skončil 
s doživotním trestem vězení v brněnském 
Špilberku, kde také zemřel. Jeho mumifi-
kované tělo můžete v Kapucínské hrobce 
vidět dodnes.

Elegantní Ernst Gideon 
von Laudon
Jeden z nejlepších rakouských vojevůdců 
18. století nabídl nejprve v roce 1743 své 
služby pruskému králi Fridrichovi II. Veli-
kému, ale nebyl vůbec přijat. Rozhodl se 
proto zkusit štěstí na opačné straně a o rok 
později už byl setníkem u pandurů barona 
von Trencka. Největší vítězství pro Marii 
Terezii zaznamenal mnohem později, kdy 
porazil Prusy v bitvách u Domašova (1758), 
Landeshutu (Kamennia Góra, 1760) a Svíd-
nice (1760). Prusové si jeho válečnického 
umění vysoce cenili. Z jeho jména pochází 
jejich klení „himmellaudon!“ (německy 
Himmel Laudon, tj. nebesa, Laudon!), 
o známé české odrhovačce „Generál Lau-
dón, jede skrz vesnici“ je zbytečné mluvit.

Loajální Filip Josef Kinský
Jako dvanáctý potomek nejvyššího kanc-
léře Českého království kráčel tento český 
šlechtic ve stopách svého otce nejprve 
jako diplomat (byl císařským vyslancem 
v Londýně) a od roku 1738 také jako 
nejvyšší český kancléř. Kinský (1700–1749) 
zůstal věrný Marii Terezii, která ho za jeho 
zásluhy pověřila finančním řízením všech 
svých dědičných zemí. V roce 1747 se 
nadaný, ale údajně poněkud prchlivý Filip 
Josef Kinský z vídeňského dvora stáhl na 
své statky v Čechách.

Chladný Evžen Savojský
Jeden z největších vojevůdců v rakouských 
dějinách. Účastnil se už slavné bitvy u Mo-
háče (1687) a pro Habsburky postupně 
vybojoval řadu vítězství nad Francií, a hlav-
ně Osmanskou říší. Sňatek Marie Terezie 
s Františkem Štěpánem (1736) byl podle 
Evžena Savojského (1663–1736) strategic-
kou chybou, on sám se klonil ke spojení 
Habsburků s pruskou dynastií Hohenzo-
llernů. Marie Terezie si tedy podle něj měla 
vzít za muže svého budoucího největšího 
protivníka Fridricha II. Velikého.



www.prima-zoom.cz 45PO STOPÁCH HISTORIE

Velmi schopný František I. 
Štěpán Lotrinský
S nejžádanější evropskou princeznou své 
doby, mladičkou Marií Terezií, se Fran-
tišek Štěpán (1708–1765) oženil vlastně 
náhodou. Původně se jejím mužem měl 
stát Františkův starší bratr Clemens, ten 
ale zemřel na neštovice. František Štěpán 
měl s Marií Terezií šestnáct dětí – pět synů 
a jedenáct dcer. František Štěpán byl 
dvacet let římským císařem, nejvíc ho ale 
bavila správa Toskánska a statků na jižním 
Slovensku. Do vídeňského dvora nezapadl, 
čas si krátil hazardními hrami a milenkami, 
stal se svobodným zednářem. Byl ale mi-
mořádně schopný obchodník a podnikatel. 
Ze svých statků a manufaktur na výrobu 
bavlněných látek dokázal financovat obra-
nu říše své ženy Marie Terezie a finančně 
zabezpečil rod Habsburků na dalších 150 
let. S Marií Terezií žil v láskyplném vztahu 
až do své smrti v roce 1765.

Méně schopný Karel 
Alexandr Lotrinský
Bratr Františka Štěpána se stal dokonce 
dvojitým švagrem Marie Terezie poté, co 
si vzal její mladší sestru Marii Annu. Karel 
Alexandr Lotrinský (1712–1780) nabídl své 
vojenské služby Marii Terezii, která je s díky 
přijala. Na bitevním poli se mu ale příliš ne-
dařilo a vysloužil si od Prusů několik porá-
žek. Byl členem Řádu německých rytířů.

Vášnivý Mikuláš I. Josef 
Esterházy z Galanty
Příslušník nejvlivnějšího uherského rodu 
a obdivovatel Josepha Haydna patřil mezi 
spojence Marie Terezie a významně se 
zasadil o její kladné přijetí uherskými stavy. 
V roce 1753 se stal majitelem Andrássyho 
pěšího pluku a vedl velmi nákladný život. 
Kvůli tomu zanechal svým potomkům na 
tehdejší dobu gigantický dluh 3,8 milio-
nu zlatých.

Nevyzpytatelný Fridrich II. Veliký
Jeden z největších vojevůdců 18. století 
a hlavní nepřítel Marie Terezie Fridrich II. 
Veliký (vládl 1740–1786) byl válečníkem 
spíše z donucení. Obklopoval se urostlými 
granátníky a obecně měl v oblibě spíše 
muže než ženy. Přesto současníci jeho vo-
jenské umění cenili nesmírně vysoko. Pro 
Prusko na Marii Terezii a jejích generálech 
vybojoval Slezsko.

Odvážný Andrej Hadik
Největší kandidát na skutečného milence 
Marie Terezie, o nichž se v okolí arcivévod-
kyně ale jen šeptalo. Hadik byl uherský hra-
bě, který v rakouské armádě zaznamenal 
neobvykle rychlou kariéru, když se už ve 
svých 37 letech stal generálem habsbur-
ských vojsk. Hadik pravidelně zahrnoval 
Marii Terezii různými dary, například když 
jeho husaři v sedmileté válce přepadli 
a dobyli Berlín (1757), poslal jí 275 000 
tolarů z výkupného. 

Habsburkové na cestách 
Od 19. 7. vždy úterý ve 21.00
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SLOVO AUTORA DOKUMENTU A REŽISÉRA JOSEFA 
KOTALÍKA ANEB JAK STUDENT K POVSTÁNÍ PŘIŠEL

Jakožto student písecké filmové 
školy SVOŠF jsem ve druhém 
ročníku dostal za úkol natočit 
jakýkoli dokument do patnácti 
minut. Dlouho jsem tápal, a téma 
nepřicházelo. Jednoho dne, 
cestou ze školy, mi ale spadlo 
do klína. U místního muzea byl 
vyvěšený banner: Trojí dobytí 
města Písku v letech 1619–1620. 
Ačkoli jsem měl vždy vlídný vztah 

k historii, v duchu jsem si neznale řekl: „Co se tu sakra mohlo dít v roce 
1619 a 1620?“ Vstoupil jsem do muzea a prohlédl si výstavu. Po přečtení 
informačních tabulí jsem se dozvěděl neuvěřitelné věci. Později jsem 
zjistil, že takovéto „mrtvé téma“ (myšleno téma z dávné minulosti) je 
ale poměrně složité vizuálně podložit. Byť mi to bylo nedoporučováno, 
tvrdohlavě jsem trval na tom, že kontaktujeme šermíře a že film vyplníme 
hranými sekvencemi. Tvrdohlavost a dělání něčeho ostatním skeptikům 
navzdory může přinést své ovoce, pakliže tvůrce věří své intuici.
Měsíce plynuly, dokument byl za mnou, ale téma stavovského povstání ve 
mně jaksi dále rezonovalo. Na jaře 2020 jsem se tedy pustil do projektu 
České stavovské povstání (nakonec pojmenovaného Bílá hora: Kronika 
povstání) stejně dobrodružně jako tzv. čeští stavové do své vzpoury. 
Velikou oporou mi byli spolužáci, rodina, šermířské skupiny – zejména 
plzeňští RKČ, a v neposlední řadě přispěvatelé naší crowdfundingové 
kampaně, díky které jsme vybrali potřebný finanční základ. Samotné 
natáčení pak sice brzdila epidemická opatření, nicméně covidová situace 
se pro nás stala také tak trochu štěstím v neštěstí. Lokace, které jsme 
potřebovali, byly dostupné – namátkou zámek v Horšovském Týně, 
Jindřichově Hradci nebo v Třeboni. Termíny herců se i po několika 
odloženích podařilo vždy zrekonstruovat, neboť sami v divadlech 
hrát nemohli. A v neposlední řadě štáb – z naprosté většiny sestavený 
z mých spolužáků, také nebyl problém poskládat, neboť výuka probíhala 
online formou. Zároveň jsme v tomto období pořídili unikátní záběry 
liduprázdné Prahy nebo obory Hvězda. Kdybych si řekl, že dokument 
půjdeme natočit nyní, žádný z těchto aspektů by zkrátka nebyl dostupný. 
Věděl jsem, že potřebuji zaujmout vizuálem i formou vyprávění, 
zkrátka být takzvaně cool, abych projektem zaujal také své vrstevníky. 
Imponuje mi přístup amerických kanálů zaměřujících se na historické 
projekty, tedy Viasat History, History Channel, klidě i HBO nebo 
britské BBC. Film je vyprávěn formou sedmi kapitol a kombinuje 
hrané sekvence, portréty ústředních postav, záběry z bitevních 
rekonstrukcí a vstupy renomovaných historiků – které jsme točili 
záměrně pouze na jednu kameru pro následnou nemožnost rozhovor 
stříhat – to by totiž způsobilo narušení autenticity a pravdivosti 
výpovědi. Vlastně k našemu dokumentu přistupuji jako k takové 
pohádce… Je to výborně strukturovaný a vypointovaný příběh 
se zajímavými, a ještě zajímavěji se rozvíjejícími postavami, ale 
to vše jen díky tomu, že takto si to napsala sama historie…
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Pražská defenestrace léta Páně 1618. Zdánlivě malicherná událost, 
která rozpoutala chaos, dala záminku k válce, a zcela jistě rozdělila 
společnost. Rozsekla totiž napětí mezi katolickou a protestantskou 
Evropou. 23. květen 1618 vstoupí do dějin jako den, který rozpoutal 

nejen tzv. české stavovské povstání, ale i třicetiletou válku – nejničivější 
a nejrozsáhlejší konflikt tehdejší historie evropského kontinentu.

Text: Josef Kotalík — Foto: Bílá hora: Kronika povstání

PO STOPÁCH HISTORIE

BÍLÁ HORA:
KRONIKA POVSTÁNÍ
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Než se dostaneme 
ke třetí pražské defene-
straci z roku 1618, která 
fakticky stavovskou 
rebelii odstartovala, 
je dobré připomenout 

si, v jaké době se vše odehrálo. Od 
roku 1526 je České království formální 
součástí habsburské říše. České země 
podléhají zvolenému habsburskému 
panovníkovi, a tím pádem se podřizují 
jeho politickým, ale i náboženským 
ideálům. Velmi dobře tuto zákonitost 
vyjadřuje i známá latinská věta Cuius 
regio, eius religio neboli Čí země, toho 
náboženství. To s sebou v průběhu 
16. století neslo řadu problémů, neboť 
habsburský rod byl touto dobou takřka 
nejmocnější a nejryzejší reprezentací 
římskokatolické církve v Evropě. V čes-
kých zemích však byla většina, ze-
jména prostého obyvatelstva, vyznání 
nekatolického. Mimo kalvinistického či 
pozdějšího luteránského náboženství 
zde výrazně přetrvával odkaz již dávno 
„rozprášené“ husitské revoluce a utrak-
vismu (kališnictví). Šanci koexistence 
katolického a nekatolického nábožen-
ského smýšlení v Českém království 
upevnila schválená Česká konfese, 
navržená na zemském sněmu v roce 
1575, avšak klíčovou listinou se stává 
až tzv. Rudolfův majestát, vydaný roku 

1609, kterým císař Rudolf II. oficiálně 
stvrdil svobodu náboženského vyznání 
v českých zemích.

DOTKNOUT SE MÍSTODRŽÍCÍCH…
Proč tedy došlo k oné defenestraci 
z jara roku 1618? Protože část čes-
kých, rakouských a německých neka-
tolických šlechticů, měšťanů a politiků 
dlouhodobě pociťovala, že císař Ma-
tyáš (bratr Rudolfa II., zesnulého roku 
1612) tento majestát porušuje a že se 
katolíci dopouštějí utlačování neka-
tolické opozice a šlechty. Za viníky 
útlaku tito nekatoličtí šlechtici označí 
zemské místodržící sídlící v kance-
lářích Pražského hradu. Po pečlivém 
zvážení všech rizik se nejradikálnější 
skupina rozhodne císaři Matyášovi 
a celému habsburskému a katolické-
mu zbytku světa poslat jasně formulo-
vaný vzkaz. V ranních hodinách dne 
23. května roku 1618 vtrhnou radi-
kálové do prostor Pražského hradu, 
vystoupají do pater místodržitelských 
kanceláří v Ludvíkově křídle a tam 
místodržící obklíčí. Ti jsou následně 
obeznámeni se svým údajným provi-
něním a poté odsouzeni k vyhození 
z oken… „Dotknout se místodržících 
znamenalo dotknout se panovníka,“ 
vysvětluje historik a odborník na dané 
období Tomáš Sterneck.

KATOLICKÁ MĚSTA PLZEŇ 
A BUDĚJOVICE
Po propuknutí povstání počali zasvě-
cení rebelové shromažďovat vojsko – 
ve velkém se tedy začaly mobilizovat 
posádky zemské hotovosti a najímat 
žoldnéřské skupiny všelijakého pů-
vodu. V tomto ohledu měli stavovští 
vzbouřenci velký náskok a výhodu, 
protože zaskočený císař Matyáš 
žádnou stálou armádou nedispono-
val – to v této době nebylo běžné, 
natož aby měl nějaké záložní državy 
v Českém království. Češi tedy velmi 
brzy obsadili samotnou Prahu a pod-
pory ve vzpouře proti císaři se dočkali 
i v řadě dalších českých měst. Kosa 
na kámen narazila v případě dvou 
měst – Plzně a Českých Budějovic. 
Obě tato katolicky orientovaná města 
odmítala porušit přísahu císařské 
věrnosti, a tak se rozhodla pro cestu 
protistavovského odporu. Během léta 
1618 po neúspěšných jednáních o ka-
pitulaci tedy stavovským důstojníkům 
nezbývalo nic jiného než obě města 
obléhat. Až do roku 1619 zachovává 
neutralitu také Morava…
V září 1618 konečně na území Čech 
vstupují první císařské oddíly. Za cíl 
si nejdříve stanoví samotnou Prahu, 
ale u Čáslavi budou odraženi. Během 
podzimu pak stavové kladou velmi 

„Závod“ císařsko-ligistické a stavovské armády ku Praze, který nakonec končí týdenní bitvou u Rakovníka. Obklíčení mušketýři v bitvě  
u Záblatí – 10. červen 1619
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silný odpor a hraběti Jindřichu Ma-
tyáši z Thurnu a Valsassiny se podaří 
většinu roztroušené habsburské armá-
dy zahnat až do Českých Budějovic – 
ostatně právě z tohoto královského 
města se stane hlavní opěrný bod 
pro další operace císařských vojsk. 
Podmanit si Budějovice se stavovské-
mu vojsku v průběhu povstání nikdy 
nepovede.

ŠLAMASTYKA U VÍDNĚ
To se nedá říci o Plzni. Vojevůdce Petr 
Arnošt II., hrabě z Mansfeldu, vyslaný 
savojským podporovatelem povstání 
českých stavů, Karlem Emanuelem I., 
po dvouměsíčním obléhání nakonec 
definitivně prorazí městské hradby 
a zmocňuje se plzeňské bašty. Dne 
21. listopadu 1618 složí plzeňští měšťa-
né zbraně – a poté i přísahu věrnosti 
svému novému pánu. Tato událost 
je mnohými historiky považována za 
vůbec nejvýraznější úspěch stavovské 
armády a císaře Matyáše definitivně 
přesvědčí o vážnosti nastalé vzpoury 
v Čechách.
Císař Matyáš už ale situaci vyřešit 
nestihne, po dlouhé nemoci totiž 
v březnu 1619 umírá – a s ním i nadě-
je na smírné řešení celé situace. Až 
do volby Matyášova nástupce bu-
dou vzpouru v Čechách řešit pouze 

habsburští vrchní velitelé. V květnu 
1619 se k povstání připojuje Mora-
va a hrabě Thurn spřádá plány na 
vojenské tažení k samotné Vídni. Lze 
se vůbec z takovéto svízelné situace 
vyhrabat? Divili byste se, ale řešení se 
nabídne takřka samo. Thurn oblehne 
Vídeň dne 6. června 1619. Město sice 
nemá kdo bránit, ale to kupodivu ještě 
nic neznamená. Prozíravý vrchní veli-
tel císařské armády Karel Bonaventura 
Buquoy s českobudějovickou posád-
kou totiž využije situace a rozhodne 
se získat opuštěný jihočeský prostor. 
Léčkou vyláká hraběte z Mansfeldu 
a v bitvě u Záblatí jeho armádu ne-
milosrdně rozmetá. Kdo mu teď stojí 
v cestě k samotné Praze? Stavové 
okamžitě pospíchají od Vídně uhasit 
vzniklou šlamastyku…

DEFINITIVNÍ TEČKA
S velkou nadsázkou bychom mohli 
říci, že od tohoto momentu se plán 
na velkou stavovskou rebelii začne 
bořit jako domeček z karet. Nikterak 
nepomůže ani srpnová volba vlastní-
ho protestantského krále – Fridricha 
Falckého. Přibližně ve stejném období 
je totiž korunován nový císař, a to 
Ferdinand II. Štýrský, který hodlá 
stavovskou vzpouru krutě potlačit stůj 
co stůj. Stavovská armáda postupně 

začne ztrácet své državy v blízkém 
zahraničí, ale i ve vnitrozemí. Na stra-
nu císaře se pak přidává také vévoda 
Maxmilián I., disponující rozsáhlým 
a disciplinovaným vojskem coby 
vůdce Katolické ligy. Spojená císař-
sko-ligistická vojska pak od podzimu 
roku 1620 postupují dál do vnitra 
Čech. Opěrnou základnou se jí stávají 
České Budějovice, a nakonec přimějí 
k neutralitě také Mansfelda v jím ob-
sazené Plzni. Poté se vydávají směrem 
na Prahu, kde je 8. listopadu 1620 
definitivně rozhodnuto v takzvané 
bitvě na Bílé hoře. Praha je následně 
zaplavena císařsko-ligistickými vojáky, 
Fridrich Falcký prchá a stavovské 
vojsko je rozprášeno. Doba stavovské-
ho povstání zůstává minulostí. Brzy 
má nastat očekávaný čas trestu, ve 
kterém kromě Boha a papeže římské-
ho bude císař Ferdinand tím hlavním 
soudcem. Symbolický manifest práva, 
tedy smutná krvavá podívaná formou 
popravy 27 českých pánů, se odehraje 
21. června 1621. A to je definitivní teč-
ka za českým stavovským povstáním – 
troufalým a dobrodružným pokusem 
o svržení panovníka a potlačení 
katolicismu a všeho habsburského 
v Českém království. ◾

Petr Arnošt II., hrabě z Mansfeldu (Petr Polák), během jednání o plzeňské kapitulaci – říjen 1620

PO STOPÁCH HISTORIE

Bílá hora:  
Kronika povstání 

21. 6. ve 20.00
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CESTOVÁNÍ!
VYDEJTE SE S NÁMI NA MADEIRU, 

K MAYŮM NEBO NA MÍSTA, 
KAM SE NESMÍ! 
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Madeira, velká botanická zahrada plná zeleně a rozkvetlých květin, kam je možné 
vycestovat celoročně. Perfektní místo pro aktivní odpočinek mezi horami a oceánem. 
Výlet na katamaránu, pozorování delfínů, náročnější túry nebo kratší vycházky kolem 
levád, koupání se v přírodních lávových bazénech, popíjení tradičního nápoje ponchy 

a pojídání mořských plodů. To je Madeira, ostrov věčného jara. 

SPECIÁL 

MILUJEME 
MADEIRU
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Díky své dechberoucí kráse si 
Madeira během staletí stihla 
vysloužit mnoho krásných 
přezdívek. Z vln Atlantiku se 

tento vulkanický ostrov tyčí jako obří 
smaragd a láká již od nepaměti kolem 
plující cestovatele svou nedotčenou 
krásou. Jedná se o největší ostrov 
stejnojmenného souostroví, který pro 
Evropu získali Portugalci při svých 
výpravách za zámořskými objevy 
v 15. století, ačkoli první zmínky o něm 
pocházejí již z počátku našeho letopo-
čtu od řeckého učence Plutarcha.
Snad ze všeho nejvíce láká Madei-
ra svou fascinující přírodou. Místní 
členitá, kopcovitá, až hornatá kra-
jina porostlá exotickou flórou jako 
by vypadla z prehistorického světa 

Jurského parku, by určitě byla sama 
o sobě dostatečným důvodem pro 
svou turistickou popularitu, avšak 
Madeira nabízí oproti ostatním lokali-
tám lákajícím na své přírodní bohatství 
ještě něco navíc.
To, co z Madeiry činí opravdu je-
dinečnou destinaci, je její systém 
zavlažovacích kanálů, které se nazývají 
levády (z portugalského „levar“, tedy 
„přinášet“) a kterých na ostrově v sou-
časné době najdete okolo 200. Jejich 
výstavba sahá až do 15. století, k sa-
motným prvopočátkům portugalského 
osidlování ostrova, a některé z nich 
byly postaveny dokonce dříve než 
první ostrovní cesty. V současné době 
se levádový systém skládá z necelých 
2200 km kanálů a 40 km tunelů, které 

jsou vystavěny kolem celého ostrova 
a „přinášejí“ vodu do těch jeho částí, 
kde by jí přirozeně býval nedostatek. 
Opravdovým požehnáním pro všech-
ny milovníky procházek v nedotčené 
přírodě jsou však úzké udržovací 
chodníčky postavené podél nich. Nyní 
slouží jako hustá síť turistických stezek 
vedoucích skutečně impozantním, 
jinak nepřístupným terénem. Jsou 
lemovány těmi nejkrásnějšími výhle-
dy a ukážou vám madeirské přírodní 
bohatství ve všech jeho podobách.
„Levádové trasy se postupem času 
staly symbolem celé Madeiry a místní 
jsou na ně patřičně hrdí – koneckon-
ců, v takovémto rozsahu se jedná 
o světový unikát! Většina z nich je 
proto udržována v perfektním stavu 

MADEIRSKÉ 
LEVÁDY

VZHŮRU ZA KRÁSAMI PANENSKÉ PŘÍRODY
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a bývají zapojeny do místní infra-
struktury tak, že se k nim často dá 
pohodlně dojet veřejnou dopravou,“ 
popisuje Ricardo Beon, zástupce 
madeirské centrály cestovního ruchu 
pro český trh.
Levády jsou rozděleny podle obtíž-
nosti na tři stupně, označené barvami 
podobně, jako je tomu u sjezdovek. 
I zde černá znamená nejvyšší obtíž-
nost, kde musíte například počítat 
s nijak nejištěnou expozicí na okrajích 
stometrových skalních roklí, případně 
s dlouhými, úzkými a nízkými tunely. 
Na druhé straně škály jsou levády 
označené modrou barvou – ty na-
opak zvládne téměř každý. Případná 
nebezpečná místa jsou opatřena 
ochrannými prvky a i tunely bývají 

dobře prostupné, samozřejmě se spo-
lehlivým světlem. Levády označené 
zelenou barvou jsou pak někde upro-
střed – někdy se kloní spíše k modré, 
někdy k černé, ale bývají přece jenom 
aspoň provizorně zabezpečeny. „Ať už 
patříte mezi úplné začátečníky, kteří si 
chtějí pouze užít nenáročnou procház-
ku v nádherném prostředí, nebo jste 
zkušení outdooroví výletníci a hledáte 
opravdovou turistickou výzvu, na 
levádách si bez nejmenších pochyb 
přijdete na své,“ doporučuje Lenka 
Pátek, obchodní ředitelka cestovní 
kanceláře Blue Style.

CO SI VZÍT S SEBOU?
Madeira je sice vlídně nazývána 
ostrovem věčného jara, ale místní 

atlantické počasí dovede být zejména 
ve vyšších polohách, kde se většina 
levád nachází, značně nestálé a často 
vás překvapí i poměrně intenzivní 
dešťovou přeháňkou. Samozřejmě 
záleží na zvolené trase, ale obecně se 
doporučuje mít pevnou, voděodolnou 
obuv, nepromokavou svrchní vrstvu 
a pro případ průchodu tunelu i spo-
lehlivý zdroj světla. Nezapomeňte také 
na zásobu jídla a pití, pokud víte, že 
půjdete delší dobu. Ne všude je totiž 
dostupné občerstvení. Je také dobré 
vědět, jak snášíte výšky a uzavřené 
prostory – na obojí totiž můžete na 
některých levádových trasách narazit 
v hojné míře. ◾

TIP 
Levada Caldeirão Verde  
a Caldeirão do Inferno 

Tento spíše obtížnější trek 
je nejlepší začít v Casa das 
Queimadas. Provede vás skrz 
původní husté smíšené a vavřínové 
lesy a jeho hlavním lákadlem 
jsou překrásné přírodní caldeiras 
(caldeira je portugalské slovo 
pro kotel), jakási kruhová údolí 
s kolmými skalními stěnami, do 
nichž přes okraj úzkými říčkami 
protéká voda a prostřednictvím 
malých vodopádů vytváří na jejich 
dně krásná průzračná jezírka. 
První část trasy končí u první 
caldeiry – Caldeirão Verde – a zde 
končí i většina turistů. Rozhodně 
ale stojí za to prodloužit trasu až 
do Caldeirão do Inferno. Cesta do 
dalšího z „kotlů“ je už o poznání 
méně populární než ta, kterou jste 
šli doposud, možná i kvůli podstatně 
horšímu značení a větší náročnosti. 
Pozor zejména na rozcestí se třemi 
tunely – pouze ten úplně vpravo 
vede k cíli vaší cesty. Vrátit se 
budete muset stejnou cestou 
a celý výlet vám zabere zhruba 
šest hodin. 
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Těžko bychom hledali super-
lativ, kterým bychom označili 
hlavní – a s více než 110 000 
obyvateli i největší – město 

ostrova Madeira. Funchal leží v široké 
zátoce na jihovýchodě, šplhá od moře 
až těsně pod vrcholky hornatého okolí 
a je tvořen čtyřmi základními celky – 
historickým centrem uprostřed, Sta-
rým Městem (Zona Velha) na východě, 
turistickou oblastí s hotely na západě 
a obytnými čtvrtěmi v prstenci okolo.
Centrum a Staré Město pochází z dob 
první kolonizace, která začala na 
Madeiře v roce 1425, a svým bohat-
stvím často lákala námořní piráty 

k útokům. Postupně se tedy opevňo-
valo, aby obyvatelé zabránili úplnému 
vyrabování. Pozůstatky těchto hradeb 
a pevností tu najdeme i dnes, ovšem 
nyní se navíc Funchal může pochlubit 
i kvalitní infrastrukturou, vynikajícími 
službami a statusem místa s vyso-
kou bezpečností. K tomu se přidává 
velmi příjemné životní prostředí, 
kterému kromě přírodních podmínek 
napomáhají dobré komunální služby. 
Nepřekvapí tedy, že kvalita života, 
respektive životní úroveň ve Funchalu, 
patří k nejvyšším v celém Portugalsku. 
Místní radnice dbá na to, aby nechyběl 
kulturní program, a proto se ve městě 

neustále něco děje, ať už to jsou květi-
nové nebo vinařské slavnosti, folklorní 
nebo jazzový festival, nespočet kon-
certů a představení. Asi nejslavnější je 
velkolepý dvacetiminutový novoroční 
ohňostroj, který vedle desetitisíců 
turistů každoročně přitáhne do města 
i několik výletních lodí.
„Madeiru jsme do naší nabídky zařadili 
jako novinku pro léto 2022 a právě 
Funchal patří v této destinaci k nejvíce 
vyhledávaným letoviskům,“ konstatuje 
Lenka Pátek, obchodní ředitelka ces-
tovní kanceláře Blue Style.
Pokud byste sem vyrazili zrovna 
v době, kdy se žádný z festivalů či 

POUZE 
JEDNA NÁVŠTĚVA 

NESTAČÍ
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koncertů nekoná (což se ale stává 
opravdu málokdy), rozhodně si tím 
nemusíte nechat zkazit náladu a mů-
žete se rovnou vydat na místa, která 
jsou k vidění téměř po celý rok. V ulici 
Santa Maria můžete obdivovat vkusně 
pomalované vstupní dveře do domů, 
zcela jistě vás ohromí městská třípat-
rová tržnice Mercado dos Lavradores, 
která je jakousi obdobou farmářských 
trhů a kde najdete vše od čerstvého 
ovoce, zeleniny, ryb a dalších potra-
vin, až po květiny a výrobky z proutě-
ného zboží. Nechat ujít byste si neměli 
výlet na Monte – předměstí rozprostí-
rající se přibližně 600 m vysoko nad 

městem. Spatříte zde tropické zahra-
dy, římskokatolický kostel Nanebevzetí 
Panny Marie i kapli s ostatky poslední-
ho českého krále Karla I. 
Na Monte se dostanete nejen autem či 
autobusem, ale také lanovkou. Pokud 
se rozhodnete pro tuto možnost, čeka-
jí vás nádherné výhledy na celé město 
a Atlantský oceán. Nejúžasnější způ-
sob, jak se po návštěvě Monte přiblížit 
zpět k centru Funchalu, se jmenuje 
Carreiros do Monte. Jedná se o jízdu 
po asfaltové silnici v proutěném koši 
upevněném na dřevěných saních. 
Tento netradiční způsob dopravy sahá 
až do 19. století, a saně tak lze označit 

za první veřejný dopravní prostředek 
v Portugalsku.
Podobných unikátů město nabízí ce-
lou řadu a do jednoho (i když několika-
denního) pobytu není zkrátka a jedno-
duše možné zahrnout všechna místa, 
která stojí za to navštívit, což svými 
slovy potvrzuje i zástupce madeir-
ské centrály cestovního ruchu pro 
český trh, pan Ricardo Beon. „Kdo do 
Funchalu jednou zavítá, zatouží se 
sem vrátit. Pouze jedna návštěva totiž 
zdaleka nestačí k odhalení veškeré 
krásy a tajemství, které toto město, 
jež fascinuje téměř na každém kroku, 
nabízí.“ ◾
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FASCINUJÍCÍ 
PŘÍRODA 

V KOMBINACI 
S LEHKOU DÁVKOU 

ADRENALINU
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O přírodních krásách Madei-
ry nelze pochybovat, stačí 
se podívat na pár fotografií 
a každému ihned dojde, 

že takovým skvostům se jen tak něco 
nevyrovná. Majestátní útesy a dechbe-
roucí výhledy ovšem nejsou to jediné, 
čím si dodnes získává své obdivovate-
le. Díky své unikátnosti je ostrov totiž 
považován také za jedno z nejlepších 
míst na světě pro vyznavače canyonin-
gu. Jestliže jste se s tímto termínem 
ještě nesetkali, jedná se o vzrušující 
sportovní aktivitu, která se zrodila 
koncem 70. let ve Španělsku a Fran-
cii. Spočívá v překonávání kaňonů, 

horských potoků a řek ve směru 
jejich toku, a to za pomoci různých 
technik, jako je slaňování vodopádů, 
skákání do vody, brodění se či plavání. 
Vyžaduje tedy jistou fyzickou zdatnost 
a taktické plánování, ale odměnou 
vám budou nádherné emotivní zážitky, 
někdy i lehce adrenalinové, uprostřed 
nedotčené a divoké přírody. A právě 
Madeira nabízí k provozování tohoto 
sportu ideální podmínky po celý rok. 
Pokud přijedete v létě, vydejte se 
k potokům na severní straně ostrova. 
V zimě je naopak bezpečnější zvolit 
potoky na jižní straně, jejichž sklony 
jsou méně strmé a proudy klidnější. 

Pod dohledem zkušených profesioná-
lů tak můžete svést fascinující „sou-
boj“ s přírodou, na jehož konci budete 
se vzpomínkami na celý život stát 
jako vítěz. 
Dle Ricarda Beona, zástupce madeir-
ské centrály cestovního ruchu pro 
český trh, si canyoning na Madeiře 
může užít naprosto každý. „Možnos-
tí výběru je opravdu spousta, trasy 
lze vybrat i podle úrovní náročnosti, 
a proto si zde na své přijdou jak úplní 
začátečníci, včetně dětí, tak i zkušení 
profesionálové.“ ◾

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

LENKA PÁTEK 
SE ZAMILOVALA 

DO MADEIRY
Spoluzakladatelka a obchodní ředitelka cestovní kanceláře 

Blue Style a trojnásobná maminka Lenka Pátek má ráda pohyb, 
dobrodružství a objevování nádherných míst po celém světě. 

A na dovolenou se umí dokonale připravit!

Lenko, jaké je cestovat na dovolenou 
se třemi dětmi, respektive se třemi 
kluky různého věku?
Už vzhledem k velkému věkovému 
rozpětí je jasné, že každý má rád něco 
jiného. Musím tedy více plánovat. 
Hlavně pokud jde o novou destinaci, 
je příprava opravdu důkladná. Chci, 
aby se na dovolené bavili opravdu 
všichni, takže pročítám průvodce, in-
ternetové diskuze, hledám zajímavosti 
a skrytá místa. Je to velký adrenalin, 
a zároveň zábava!

Podle čeho dovolenou vybíráte? 
A jak vůbec balíte?
Dovolenou vybíráme společně. Větši-
nou přijdu s několika nápady a ne-
chám děti spolu s manželem rozhod-
nout. Téměř vždy je to něco akčního, 
na válení se u moře nás moc neužije. 
I když samozřejmě pár dní během 
letních prázdnin u moře strávíme, to 
si ale stejně vždy pronajmeme auto 
a objevujeme krásy destinace. S ba-
lením už tak velký problém nemáme, 
naučili jsme se balit celkem skromně, 
aby to na letišti nevypadalo tak, že 
se stěhujeme. (smích) Pomáhají nám 
v tom menší zavazadla a pečlivě 
připravený seznam věcí. Ta doba, kdy 
jsme do velkého kufru házeli vše, co 
nás napadlo, je naštěstí už pryč.

Máte rádi akci, zábavu a adrenalin – 
jak se s dětmi plánuje a tráví aktivní 
dovolená? A jakou destinaci byste 
doporučila?
Dokonce bych řekla, že pro mne 
osobně je náročnější pobytová dovo-
lená než ta aktivní. Pobyt v resortu je 
super, ale i během něj máme předem 
naplánované aktivity, dobrodružství 
i cestovatelské výpravy. U nás je vel-
kou výhodou, že naše děti jsou schop-
ny usnout prakticky kdekoli, takže se 
nebráníme žádným vzdálenostem 
ani dopravním prostředkům. A jakou 
dovolenou bych doporučila? Pokud 
chce někdo trávit dovolenou jen 
v hotelovém resortu, je téměř jedno, 
kam pojedete. Pokud ale máte menší 
děti, doporučuji místa s písčitou pláží 
jako severní Kypr, Kapverdy, Tunisko 
nebo Egypt. Pokud chcete cestovat 
a poznávat, rozhodně jeďte do Řecka 
nebo na Madeiru.

Můžete nám popsat své cestování po 
Madeiře a podělit se o osobní tipy 
a doporučení?
Madeira je naprosto úžasné místo. 
Zamilovala jsem se do ní prakticky 
okamžitě. Ubytování doporučuji ve 
městě Funchal, zde můžete podnikat 
krásné procházky podél pláže a parků, 
podívat se do města, zajít na drink, na 

dobrou večeři nebo vyjet lanovkou na 
Monte, kde se nachází dvě nádherné 
zahrady – Tropická zahrada Monte 
a Botanická zahrada. Na Madeiře je 
lepší mít auto, které je lépe rezervovat 
předem. Pokud budete na Madeiře 
alespoň týden, neměli byste si nechat 
ujít lávové bazénky Porto Moniz, 
náhorní plošinu Pateau de Serra, 
projít si levádu Rabacal, podívat se 
na vyhlídku Cabo Girrao i do rybářské 
vesničky Camara de Lobos. Krásný 
výhled budete mít z třetího nejvyššího 
vrcholu Madeiry Pico do Aireiro, kam 
se dá dojet právě autem. Navštivte 
také les Fanal, vesničku Santana, 
kde jsme mimo „áčkových“ domeč-
ků objevili také super motokárovou 
dráhu. Skvělá byla také návštěva 
vesnice Porto da Cruz, kde se nachází 
rumérie. Uvidíte, jak se rumy vyrábějí, 
ochutnáte, můžete si je i koupit. Adre-
nalin zažijete při canyoningu. Budou 
vás doprovázet proškolení průvodci, 
dostanete kvalitní vybavení (neopren, 
obuv, sedák, helmu) a užijete si něko-
lik hodin neskutečné zábavy, slaňová-
ní vodopádů a skoků do tůní. Nemu-
sejí se bát ani začátečníci, canyoning 
má několik úrovní, a i ta nejnižší stojí 
za to. ◾

 www.blue-style.cz  226 036 036
Jsme vaše skvělá dovolená

Miluji 
MADEIRU
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Postupující globalizace dosáhla díky technologickému rozvoji 
v posledních dekádách takové úrovně, že standardně považujeme 

svět za skrz naskrz propojený. Není problém se spojit s lidmi na 
druhém konci zeměkoule či alespoň virtuálně navštívit místa, kam 

se generace našich rodičů podívat nemohly. Navzdory tomuto 
optimistickému pohledu na pomyslnou globální vesnici však 

stále existuje řada míst, kam vkročit prostě nelze.

KAM SE 
NECHODÍ: 

PROČ JSOU 
NĚKTERÁ 

MÍSTA TABU?
Text: Mojmír Sedláček — Foto: Shutterstock

TRAVEL ZOOM
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U některých lokalit se skutečně nelze divit, že 
vlády či příslušné úřady nechtějí, aby na ně 
vkročila lidská noha. To se týká třeba ostrova 
Queimada Grande, známějšího pod všeříka-
jícím názvem Hadí ostrov. Rozlohou nevelký 
ostrůvek se nachází jen pár desítek kilome-

trů jižně od São Paula a je zhusta obsazen endemickým 
druhem hada z čeledi chřestýšovitých. Křovinář ostrovní 
patří mezi velmi ohrožené, zároveň však extrémně jedovaté 
hady, po jejichž uštknutí člověk do hodiny zemře. Brazilské 
námořnictvo proto brání vstupu každému, vyjma dediko-
vaných výzkumných týmů. Takový zákaz tedy jednoznačně 
dává smysl, což platí i pro přírodně ještě zajímavější ostrov 
Surtsey. Jeho historie je extrémně krátká – ostrůvek ležící 
jižně od Islandu vznikl v důsledku sopečné aktivity teprve 
v roce 1963. Proto se i na něj dostanou pouze vědci, kteří 
mají unikátní možnost sledovat vývoj fauny a flóry doslova 
v přímém přenosu.

TAJEMNÍ SENTINELCI
Tajemnějších obrysů však nabývá ostrov Severní Sentinel. 
Ten je součástí Andamanského souostroví a nachází se 
v Bengálském zálivu, východně od indických břehů. Z na-
prosté většiny zalesněný ostrov by nebyl ničím zajímavý, 
kdyby na něm nežil kmen Sentinelců, který patří mezi až 
dvě stovky domorodých kmenů, jež se vyhýbají kontaktu 
s vyspělou civilizací. Lovecká a rybářská komunita čítají-
cí pravděpodobně pár stovek členů je velmi nepřátelská 
vůči cizincům, což stvrdila i zabitím amerického misio-
náře, který se v roce 2018 na ostrov tajně dostal s cílem 

evangelizovat obyvatelstvo. Kmen žijící na izolovaném 
ostrově desítky tisíc let nemá vybudovanou imunitu vůči 
nemocem, na něž je většina z nás zvyklá, proto indická 
vláda zakázala komukoli na ostrov vstupovat.

JAPONCI A GENTLEMANI
Čistě kulturně podmíněné elitářství je doménou například 
japonské svatyně Ise či londýnského pánského klubu Whi-
te’s. Komplex šintoistických svatyní se datuje do 7. století, 
kdy začala i tradice jeho neustálého přestavování. Podle 
náboženského učení o zrození a smrti jsou totiž ke komple-
xu každých dvacet let přistavěny dvě nové budovy, kam se 
může božstvo (po provedení náležitých rituálů) přesunout. 
Z této finančně náročné tradice navíc profituje pouze 
japonská císařská rodina, jejíž členové jako jediní mohou 
svatyně navštívit. Ještě výrazně bizarněji působí zastaralý 
zákaz gentlemanského klubu White’s. Od jeho založení 
v roce 1693 do něj smějí vstoupit pouze muži a za celou 
dobu existence do něj vkročila jediná žena – královna Alž-
běta II. Členy klubu přitom byli politici, prominenti, včetně 
většiny mužských členů britské královské rodiny. Právě díky 
své dlouhé historii a explicitní výlučnosti si White’s navzdo-
ry mnoha výtkám (či nejspíš i díky nim) udržuje určitou 
relevanci i v 21. století.

ZÁKAZY A TABU
Existence zakázaných oblastí má velmi blízko k antropo-
logickému pojetí tabu. Tento pojem se do evropského 
povědomí dostal koncem 18. století prostřednictvím mo-
řeplavce Jamese Cooka, jenž jej převzal od tichomořských 

Hirošima po zásahu atomovou bombou v srpnu 1945 Na ostrově Severní Sentinel v Bengálském 
zálivu žijí izolované kmeny. 
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domorodých kultur. Tamější kmeny tak označovaly třeba 
zakázané jídlo či posvátné věci, které nesměly být používá-
ny. Mytolog Joseph Campbell či psychiatr Sigmund Freud 
během 20. století rozvíjeli zkoumání různých forem tabu. 
Freud popisoval třeba incest či otcovraždu jako kulturně 
univerzální tabu a dále se zamýšlel i nad podstatou moder-
ních zákonů, často vycházejících z dřívějších zvykových 
zákazů – ať už se jednalo o vraždu, kanibalismus či sexuální 
chování mezi příbuznými (přestože v některých společnos-
tech samozřejmě docházelo k výjimkám).
Oproti tomu Campbell, stojící i za tzv. monomýtem, tedy 
archetypální strukturou příběhu o zrodu hrdiny, chápal 
tabu jako zkoušku; pokušení, jemuž musí daný jedinec 
odolat. Právě z tohoto ranku je snad nejznámější příběh 
o tabu – totiž počátek křesťanské tradice u Adama a Evy. 
Evino snědení jablka ze zakázaného stromu je následováno 
trestem a lidstvo už tento prvotní hřích nemůže odčinit. 
Snad i proto byl (nejen) v křesťanských společnostech 
kladen takový důraz na dodržování pravidel.

TEMNÝ TURISMUS
Tabu však není pouhým zákazem, ohraničením společen-
sky nepřijatelného chování. Zahrnuje totiž i ritualizaci, až 
posvátné udržování zvyku bez přímého ohledu na to, zdali 
je tento zákaz ještě z čistě praktického hlediska relevantní. 
Fenomén tabu je totiž živen strachem z trestu, jehož vy-
konavatelem může být nadpřirozená entita – obvykle tedy 
bůh s malým či velkým „B“. Právě tato magická povaha 
tabu se projevuje i v tom, čemu se od 90. let říká temný 
turismus (dark tourism): Spousta lidí je přitahována místy, 
kam by se nemělo chodit a jejichž historie je zatížena 
množstvím tragických skutků. Ať se jedná o pozůstatky 
nacistických koncentračních táborů, Atomový dóm v Hiro-
šimě či dějiště různých masakrů. Tyto památníky trudných 
momentů historie leckomu pomáhají vyrovnat se s vlastní 
smrtelností a napojit se na emocemi nabitou zkušenost 
předků. Jedná se o perverzní voyeurismus či soucitem 
obohacené vzdělávání? To zřejmě záleží na záměrech 
každého návštěvníka, který se rozhodne tato tabuizovaná 
místa navštívit.

TRAVEL ZOOM

Do londýnského pánského klubu White’s mohou od roku 1693 jen muži. 

POJEM TABU SE DO EVROPSKÉHO 
POVĚDOMÍ DOSTAL KONCEM 

18. STOLETÍ. MOŘEPLAVEC JAMES COOK 
JEJ PŘEVZAL OD TICHOMOŘSKÝCH 

DOMORODÝCH KULTUR.
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JADERNÉ HROZBY
V některých případech se však nejedná pouze o kulturou či 
ekonomickými důvody vynucený zákaz. Přírodní či nukleár-
ní katastrofy si vyžádaly vytvoření zakázaných oblastí, kam 
není radno dobrovolně vstupovat. To se týká třeba karib-
ského ostrova Montserrat, kde v polovině 90. let začala 
být aktivní sopka Soufrière, což vedlo ke zničení tamějšího 
hlavního města, přilehlých vesnic a kompletní proměně 
života na ostrově – včetně vytvoření zakázaného území 
v blízkosti stále činné sopky.
Častější je však bohužel existence zakázaných oblastí 
vzniklých v důsledku jaderné havárie. To se netýká jen 
známého okolí Černobylu, ale třeba i nedaleké přírodní 
rezervace na jihovýchodě Běloruska, jež byla černobylskou 
katastrofou rovněž postižena. Zakázaná oblast musela být 
vytvořena i po havárii fukušimské elektrárny v roce 2011 
a zapovězenou rezervaci lze najít i poblíž Uralu v důsledku 
Kyštymské katastrofy z roku 1957. A v souvislosti s ulože-
ním radioaktivního odpadu v podzemí navíc lidstvo čelí 
zcela nové výzvě – jak dát budoucím generacím jasně 
najevo, že do těchto oblastí je velmi neradno vstupovat?

ZAPEKLITÁ ZVĚDAVOST
Zatímco kulturní a společenská tabu se po stovky a tisíce 
let předávala (a tím pádem i vyvíjela) zvykově, jaderné 
pozůstatky se budou na daném místě planety nacházet až 

stovky tisíc let. To se přitom netýká jen zmíněných dějišť 
rozličných havárií, nýbrž i cíleného ukládání nebezpečného 
odpadu z jaderných elektráren. Rozsáhlému výzkumu do-
slova nadčasové komunikace se věnovala velká péče v pří-
padě geologického úložiště v americkém Novém Mexiku. 
To by mělo posloužit k uskladnění radioaktivního materiálu 
po dobu zhruba deseti tisíc let. Jenže tou dobou se bude 
pravděpodobně komunikovat výrazně jinak než nyní, a tak 
je dost dobře možné, že současné jazyky a psaný text už 
nebudou plnit svou funkci. Skupiny vědců z různých oborů 
tudíž vymýšlely obrázkové značení jasně indikující obrov-
skou nebezpečnost materiálu, který se bude pod vrstvami 
betonu nacházet. Jako základ této komunikace byl sepsán 
krátký text, využívající spíše jednoduchých a snadno 
nakreslitelných slovních spojení. Chvályhodná myšlenka 
však skýtá jeden značný problém. Text totiž obsahuje 
(volně přeložené) obraty jako: „To, co se zde nachází, je pro 
nás nebezpečné a odporné. Toto nebezpečí je stále pří-
tomné ve vašem čase stejně jako v tom našem.“ Přestože 
další věty oznamují, že se jedná o smrtelné riziko pro lidské 
tělo, těžko říct, zdali naši následníci v daleké budoucnosti 
tato varování uposlechnou – nebo projeví jednu z nejpři-
rozenějších lidských vlastností, jíž podlehla i biblická Eva – 
a totiž zvědavost. Právě kvůli ní se tabu (a zákazy obecně) 
stala v lidských společnostech tak zásadními… ◾

PLANETA

Zakázané oblasti 
28. 6. ve 20.00

V SOUVISLOSTI S ULOŽENÍM 
RADIOAKTIVNÍHO ODPADU V PODZEMÍ ČELÍ 
LIDSTVO NOVÉ VÝZVĚ – JAK DÁT BUDOUCÍM 

GENERACÍM JASNĚ NAJEVO, ŽE JE VSTUP 
DO TĚCHTO OBLASTÍ TABU? 

Japonská jaderná elektrárna Fukušima 
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Kdyby Flemingovi cosi nezplesnivělo 
v laboratorní misce, svět by neznal 
penicilin. Kdyby se jeden šéfkuchař 
strašně nenaštval na svého zákazníka, 
nikdy byste neochutnali bramboro-
vé chipsy. A kdyby v Mezopotámii 
lépe zvládli uskladnit svou pšenici na 
výrobu chleba, kdo ví, jestli byste si 
k obědu kdy objednali pivo. A podob-
ný příběh stojí i za vznikem buvolí 
mozzarelly. Kdyby Arabové nedobyli 
Sicílii a nedovezli tam buvoly, kdyby je 
poté Normané nerozšířili až do Kam-
pánie a kdyby jeden sýrařský učedník 
náhodou nezakopl a nespadl mu kus 
tvarohu do horké vody, těžko byste si 
dnes pochutnávali na jednom z nejob-
líbenějších sýrů na světě.
Vůbec první zmínky o sýru podobném 
dnešní mozzarelle sahají do dva-
náctého století. Tehdy benediktinští 
mniši z kláštera San Lorenzo di Capua 
v provincii Caserta připravovali ještě 
z kravského mléka sýr zvaný „mozza“, 
který nabízeli spolu s chlebem věřícím 
na jejich každoroční pouti. Mozza se 
vyráběla také z ovčího mléka, ale jak 
šel čas, ozvala se v hlavách farmářů 
„teta spořivá“ a bylo vyhráno. Z jedné 
tuny buvolího mléka totiž vyrobíte 
přibližně dvacet čtyři kilogramů 
hedvábně hladkého sýra, zatímco ze 
stejného množství kravského mléka 

máte jen necelých třináct kilogramů 
pochoutky. A to nemluvíme o jeho 
dalších výhodách. Buvolí mléko ob-
sahuje mnohem méně cholesterolu, 
ale naopak více bílkovin a má hustší 
konzistenci, takže se z něj lépe tvarují 
charakteristické malé bochánky.
Některé výroky by se měly tesat do 
kamene, a když ne do něj, tak by se 
měly uchovat natolik, aby přežily věky. 
Na sýrovou delikatesu a bílé zlato 
Itálie naštěstí nezapomněl ani Barto-
lomeo Scappi. Byl to nejinovativnější 
renesanční šéfkuchař, který připravo-
val nestydatě opulentní hostiny pro 
papeže, kardinály a nejmocnější muže 
šestnáctého století. Ke svým sedmde-
sátinám si nadělil krásný dárek. Vydal 
první ilustrovanou kuchařku na světě. 
Nebyla to žádná tenká knížečka, ale 
devítisetstránkový svazek s tisícem 
receptů. Vaření v ní líčil jako umělec-
ké dílo a domácí vědu. Své důležité 
místo tu měla i mozzarella, což byl 
vůbec první písemný záznam o této 
královně sýrů. 
Největší produkce Mozzarelly di 
Bufala Campana AOC běží na plné 
obrátky v provinciích Neapol, Caserta, 
Salerno a Benevento. Mléko se nej-
dříve smíchá se syrovátkou a nechá 
se odležet. Pak se zahřívá na teplotu 
mezi třiceti třemi a třiceti devíti stupni 

Celsia. Přidá se syřidlo, což je extrakt 
z telecího žaludku, díky čemuž do-
chází ke srážení. Po sražení se vzniklý 
tvaroh nakrájí na malé kousky, oddělí 
se z něj syrovátka a nechá se odležet. 
Pak se přidá horká voda o teplotě sto 
stupňů a dlouhou tyčkou se směs 
míchá, až vznikne kompaktní a pružná 
hmota. Jakmile se to stane, přichází 
na řadu ruční práce. Sýrař hmotu 
hněte a tvaruje z ní malé bochánky 
nebo ji natahuje na proužky a plete 
z ní copánky. Právě díky této fázi vý-
roby dostala emblematická delikatesa 
své jméno. „Mozzare“ totiž znamená 
„odříznout“. Kousky mozzarelly se pak 
ponoří do studené vody, aby ztuhly, 
a následně do osolené vody.
Mozzarella by se měla jíst, když je úpl-
ně čerstvá, taková je nejlepší a plná 
chuti. Málokdo si ji ale může kupovat 
přímo na farmě. Většina smrtelníků si 
ji tedy pořizuje balenou se směsí vody 
a syrovátky. Její kulatý tvar o různých 
velikostech najdete v obchodě pod 
názvy „perline“, „ciliegini“ či „boccon-
cini“. V případě, že dáváte přednost 
zapletené verzi, ptejte se po „nodini“ 
nebo „treccii“. Italští mistři sýrů zašli 
ještě dál a začali připravovat její uze-
nou variantu. Ta pak voní po pálené 
slámě nebo vavřínu. ◾

MOZZARELLA 
BUFALA
ITALSKÉ BÍLÉ  

ZLATO
Text: Markéta Foktová — Foto: Shutterstock

Lidé si strašně komplikují život, když za vším hledají 
složité procesy. Mnoho věcí totiž vzniká na základě úplně 

jednoduchých pohnutek nebo příčin. Za většinou převratných 
vynálezů stojí zcela prosté důvody, jako je například lenost, 

chudoba, nepořádnost či náhoda.

PLANETA



www.prima-zoom.cz 67



6868 PLANETA



www.prima-zoom.cz 6969www.prima-zoom.cz

Mayská civilizace nás nepřestává fascinovat. Mayové neznali kolo, ale stavěli 
silnice. Jejich pyramidy nesloužily jako hrobky a rozlehlá města měla filtry na 
vodu, které by bez problémů fungovaly i v současnosti. A jejich krvavé oběti 

dodnes vyvolávají zvědavost.

TRAVEL ZOOM

Text a foto: Topi Pigula

MAYOVÉ
KREV BYLA MALTOU, 

KTERÁ TMELILA  
JEJICH ŽIVOTY
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Není těžké se v pralesích kolem mexického 
Palenque cítit jako Indiana Jones. Stačí se 
prohrabat nevelkou vrstvou zeminy a na-
padaného listí na nápadně pravidelných 
terénních vyvýšeninách a objevíte opraco-
vané kameny zanechané jednou z nejpo-

kročilejších středoamerických indiánských civilizací. Pojem 
„civilizace“ navozuje dojem něčeho jednotného, podobně 
jako byla Římská říše v Evropě nebo Egypt pod správou 
faraonů v Africe, jenže v případě Mayů šlo spíše o soustavu 
městských států, které mezi sebou občas bojovaly a občas 
spolupracovaly. Mayové dokázali svá města a monumentál-
ní pyramidy postavit nejen bez pomoci tažných zvířat, ale 
i bez železných nástrojů.

PYRAMIDA NENÍ HROBKA
S jedinou výjimkou v Palenque nebyly mayské pyramidy 
stavěny jako místo věčného odpočinku. Zatímco egyptské 
pyramidy byly pohřebním monumentem faraonů, ty may-
ské sloužily jako jako posvátná místa či astronomické ob-
servatoře. Nemívají vnitřní prostory, slouží vlastně jen jako 
„podstavec“, byť poněkud monstrózní, pro svatostánek 
postavený na jejich vrcholu. Ovšem pyramida v Palenque 
tvoří z tohoto pravidla výjimku. 

Archeolog Alberto Ruz Lhuillier se k ní několikrát vrátil, aby 
ji co nejdokonaleji prozkoumal. Když objevil otvor vedoucí 
do vnitřních prostor, bylo jasné, že učinil objev s velkým O. 
Zbytky obětovaných nešťastníků byly uloženy v tak malém 
prostoru, že museli mít polámány dlouhé kosti, aby se tam 
vůbec vešli. V dalších prostorách se nacházelo několik 
dalších koster. Jejich deformované lebky a inkrustace zubů 
poukazovaly na šlechtický původ. Dne 15. června 1952 se 
Ruz se spolupracovníky dostal do místnosti plné obětin 
s nádhernou výzdobou. Trvalo ale ještě hezkou řádku 
týdnů, než mohl nadiktovat svému pomocníkovi Cézaru 
Sáenzovi telegram pro prezidenta republiky. „Dnešního 
dne jsem objevil v kryptě pyramidy zvané Chrám nápi-
sů královský hrob. S projevem veškeré úcty Alberto Ruz 
Lhuillier, Palenque, 17. listopadu 1952.“ Kopie pohřební 
komory i s lidskou kostrou je dnes k vidění v Antropolo-
gickém muzeu v Mexico City. Král, jehož celé jméno znělo 
K'inich Janaab' Pakal, si přízvisko „mexický Tutanchamon“ 
opravdu zaslouží. 

RTUŤ UŽITEČNÁ I SMRTÍCÍ
Znali Mayové kompas nebo se řídili sluncem? Použít slunce 
jako ukazatel směru se zdá být jednodušší, nicméně jedno-
duchý kompas jak Mayové, tak jejich olméčtí předchůdci 

Chrám nápisů v Palenque se stal hrobem krále Pakala. Jde o výjimečnou stavbu mayské architektury, Mayové do pyramid své zemřelé běžně nepochovávali.
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ZA NÁHLÝM OPUŠTĚNÍM MĚSTA TIKAL MOŽNÁ 
STÁLA RTUŤ. MAYOVÉ JI ZÍSKÁVALI Z RUMĚLKY 

A POUŽÍVALI PO STALETÍ. PODLE ARCHEOLOGŮ BYLY 
RTUTÍ KONTAMINOVÁNY VODNÍ NÁDRŽE NEZBYTNÉ 

PRO PŘEŽITÍ MĚSTA V OBDOBÍ SUCHA. 

Štuková hlava pochází z 8. století našeho letopočtu. Mayové neznali valenou klenbu, takže se jejich stavby daly od 
pozdějších španělských snadno rozeznat. Na snímku je stavební detail 
mayského města Uxmal.

s velkou pravděpodobností znali a uměli používat.  
Archeologové zjistili, že z rumělky uměli získat rtuť a na 
ní by mohla plavat a ukazovat směr tyčinka z magnetov-
ce. Rtuť dost možná stála i za náhlým opuštěním Tikalu, 
jednoho z mayských „velkoměst“, k němuž došlo v 9. sto-
letí našeho letopočtu. V něm na vrcholu prosperity žilo 
až 45 000 lidí. Jeho ruiny se nacházejí v guatemalském 
departmentu Petén, odkud se mayská civilizace v dávno-
věku rozšířila. Tikal vznikl v místech s dostatkem surovin 
na stavbu města i plochou pro pěstování kukuřice, která se 
stala hlavní mayskou potravinou. Rtuť obsahující rumělku 
sloužila ve velkém jako barvivo nejen na obrazy v chrá-
mech, ale zdobila se jím i keramika, z níž se jedlo. Byť je 
rtuť v rumělce poměrně stabilní, přece jen stovky let vymý-
vání a splachy znečistily hlavní vodní nádrže natolik, že se 
staly jedovatými. Vědci z univerzity v Cincinnati se v jedné 
ze studií zaměřili na vodu v Tikalu: „Naše výsledky založené 
na geochemických a molekulárně genetických testech 
na sedimentech ze čtyř hlavních nádrží odhalují, že dvě 
z největších nádrží v Tikalu, nezbytné pro přežití města 
během období sucha, byly kontaminovány vysokými hladi-
nami rtuti, fosfátů a sinic, o kterých je známo, že produkují 
smrtící toxiny,“ píšou v Nature, jednom z nejprestižnějších 
vědeckých magazínů. Zajímavé je, že jedna z nádrží byla 

vybavena filtračním systémem z křemene a zeolitu. Ten 
těžké kovy odstraňoval, ale nalezen byl jen v jediné z nádr-
ží. Mayové tak byli první, kdo na západní polokouli vyna-
lezli a aktivně používali systém na filtraci vody. Vědeckou 
Evropu tak předběhli o celá staletí. 
Nalezení jednoduché a jednoznačné příčiny nějakého 
složitého jevu je mediálně atraktivní, ale málokdy správné. 
Za náhlým opuštěním Tikalu může pravděpodobně být 
nejen rtuť, ale i intenzivní zemědělství v okolních oblas-
tech, které si vyžádalo vymýcení pralesa, což mělo vliv na 
klima. Méně lesů totiž znamená méně srážek, a to v oblasti 
s průsakovým vápencovým podložím a střídavým obdobím 
sucha mohlo mít fatální následky. Navíc zhruba v době 
opuštění Tikalu se klima výrazně posunulo směrem k men-
šímu množství srážek.

KRVAVÉ RITUÁLY STARÝCH MAYŮ
„Podle Mayů nikdy netrpěla společnost, ale vždy jen 
jednotlivec. A tak logicky jediným holhopovým výrokem 
(holhop = soudce) mohlo být pouze zjištění viny, trest měl 
vykonat postižený nebo jeho příbuzný. Kde a kdy, to už 
záleželo na vůli poškozených. V mayském zvykovém právu 
platila zásada oko za oko, zub za zub. Zloděj tedy musel 
okradenému způsobenou škodu nahradit vlastní prací 
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nebo zaplatit cenu ukradené věci v kakaových bobech. 
Vraha směli zabít příbuzní zavražděného. I když nešlo 
o vraždu, ale zabití z nedbalosti, viník musel zemřít,“ přibli-
žuje zapeklitosti mayského práva etnograf Miloslav Stingl 
ve své knize 2012: Mayové, jejich civilizace a zánik světa. 
Popis krvavých obětí, jež se do kultury Mayů dostaly skrze 
Toltéky, převzal autor z líčení biskupa Landy. Diego de 
Landa byl prvním biskupem na Yucatanu, což je v součas-
nosti jeden z mexických států rozkládající se na yucatan-
ském poloostrově. Jako křesťan neměl moc pochopení pro 
náboženské rituály, které nevycházely z biblických tradic 
či neměly souvislost s Kristovým učením. „Vybraný muž byl 
připoután k mučednickému kůlu. Potom k oběti přistoupil 
kněz, rozřízl jí nožem přirození a prýštící krví potíral sochy 
boha, na jehož počest byl obřad konán,“ popisoval Landa. 
Poté byl chudák už „jen“ zastřelen šípy. Lidské oběti byly 
poměrně běžné, důkazem jsou jak liturgické předměty, tak 
lidské kosti na dně zatopených jeskyní – cenot.
„Krev byla pro Maye maltou, která tmelila jejich život,“ píše 
Stanislav Chládek v rozsáhlé publikaci Rituální jeskyně 
starých Mayů. Provozovali také oběti vlastní krve, někdy si 
ořezávali okraj svých uší. Někdy si propichovali tváře, někdy 
spodní ret nebo se řezali do různých částí svého těla, jindy 
si propichovali jazyky, šikmo a ze strany, a dírkou prostrká-
vali slámky, což bylo nesmírně bolestivé. Případně si poře-
zali nadbytečnou část mužského údu. Zní to neuvěřitelně 
brutálně a zbytečně, ale tyto bezesporu bolestivé rituály 
měly své kořeny ve složité mayské kultuře a jejich víře.

MAYOVÉ PŘEŽILI DO DNEŠNÍCH DNŮ
Landa mezi Mayi řádil jako děsivý inkvizitor. Nechal ve 
velkém pálit mayské kodexy, tedy zápisy psané na kůru 
stromů a sešívané k sobě do podoby skládaných leporel. 
Způsobil tak nedozírné škody pro budoucí bádání o may-
ské kultuře. Bez výčitek nechal mučit a popravovat indiány 
v takovém množství, že si jiní křesťanští kněží přáli, aby 
jeho snaha o konvertování domorodců nebyla tak silná. 
Nebylo jim líto vražděných Mayů, obávali se jejich povstání 
proti krutému útisku. Zároveň se indiáni ze znesvářených 
kmenů naučili udávat své nepřátele křesťanům s nadějí, 
že tak své protivníky s jejich pomocí dostanou na mučidla 
a hranici.
Mayové narozdíl od své civilizace nezmizeli. Část Mexičanů 
etnicky stále k Mayům patří, ale schopnost číst mayské 
písmo či znalost složitého kosmického řádu se vytrácí. Ani 
lidské oběti už nejsou v Mexiku u Mayů na pořadu dne, byť 
některé z rituálů, včetně zvířecích obětí, se místně stále 
ještě praktikují. Nejrozvinutější civilizace Střední Ameriky 
získala celosvětovou proslulost, a ruiny Tikalu či Chichén 
Itzá se dokonce dočkaly zápisu do seznamu Světového 
kulturního dědictví UNESCO. ◾

 MAYOVÉ PROVOZOVALI 
BOLESTIVÉ RITUÁLY, OBĚTI VLASTNÍ 
KRVE. PROPICHOVALI SI ČÁSTI TĚLA, 
TVÁŘE, RTY, JAZYKY. NĚKDY SI TAKÉ 
OŘEZÁVALI KRAJE VLASTNÍCH UŠÍ. 

V Palenque je druhý nejdelší text vytesaný v hieroglyfických znacích.V Dzibilchaltunu sloužilo vyvýšené pódium ke slavnostním tancům 
i rituálním obřadům.
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Záhady mayských metropolí 
Ve 20.00

31. 5. Tajemství Tikalu
7. 6. Příběh Chichén Itzá

14. 6. Teotihuacán: Ztracené město
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Jsou desítky milionů důkazů o tom, jak se během stovek milionů let 
vyvíjel život. Co fosilie, to důkaz. Každý živočich, přestože vyhynul, 
byl ideálně přizpůsoben prostředí, v němž žil. Zní to jako protimluv? 

Podívejme se na evoluci zblízka.

EVOLUCE 
JE TU S NÁMI. 
AŤ CHCEME, 

NEBO NE
Text: Topi Pigula — Foto: Shutterstock

Nalezeným zkameněli-
nám se v Evropě začal 
přisuzovat organický 
původ už na přelomu 
16. a 17. století. Jedna 
z teorií tvrdila, že jde 

o pozůstatky tvorů, kteří nepřežili 
Bohem způsobenou potopu světa. 
Teprve mnohem později, konkrétně 
24. listopadu 1859, publikoval Char-
les Darwin svou evoluční teorii, v níž 
představil ucelený koncept přeměny 
jednoho druhu v druhý. Projevil tím 
nesmírnou odvahu, protože v té době 
byla ve viktoriánské Anglii hluboce 

zakořeněna představa stvoření jako 
Božího aktu. Kdo jej zpochybňoval, 
byl kacířem, byť už mu nehrozila smrt 
na hranici.

NEJLÉPE POCHOPITELNÝ VĚDECKÝ 
KONCEPT
Darwinismus byl po desetiletí před-
stavován jako koncept boje „lépe 
přizpůsobeného“ druhu, který přežil, 
s hůře vybaveným, který vyhynul. Jeli-
kož se zkameněliny nacházely v různě 
starých horninách, bylo snadné 
dovtípit se, že fosilie budou stejného 
stáří jako horniny. Baron Cuvier, jeden 

z otců srovnávací paleontologie, 
předvedl vědeckému světu zajímavý 
důkaz evoluce. Ukázal, že v různě 
starých sedimentech se nacházejí 
zkameněliny, které čím jsou starší, tím 
více se liší od současných druhů. Jeho 
publikace Mémoires les sur espèces 
d'éléphants vivants et fossiles nebyla 
ničím jiným než tiskem vydanou před-
náškou. Pokud v názvu vidíte slovo 
„elefant“, tedy slon, jste na správné 
stopě. Cuvier se v ní věnoval kostem 
slonů indických i afrických, mamutům 
a podivného tvora, z něhož se později 
vyklubal mastodont.
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Evoluce je nikdy nekončící hra. Vyhrává ten, kdo ve hře zůstane. 

ZVÍŘATA ANO, ČLOVĚK NE
Mnohý z věřících byl ochoten připus-
tit proměnu jednoho druhu v druhý, 
pokud se to netýkalo jeho samého. My 
lidé, vrchol evolučního dění, přece ne-
můžeme mít nic společného s něčím 
tak nehezkým, jako je šimpanz nebo 
gorila. Dnes díky genetice víme, že 
jde o naše nejbližší příbuzné. Darwin 
byl křesťanskými kreacionisty napa-
dán a vyobrazován jako orangutanovi 
podobný potomek opičích předků. 
Přitom původní obyvatelé Sumatry či 
Bornea se domnívali, že orangutani 
(tedy orang utan – lesní muž) jsou 

původně lidé, kteří byli do lesa vyhná-
ni nebo se tam dobrovolně usídlili. 
Tedy jakási evoluce naruby.

PŘÍRODA S KRVAVÝMI ZUBY 
A DRÁPY
Obecná, leč mylná, představa o evo-
luci je, že míří k lepším, tedy lépe 
přizpůsobeným formám života. To je 
pravda jen částečně. Dinosauři nevy-
hynuli proto, že by nebyli přizpůsobeni 
svému prostředí, ale v důsledku pádu 
asteroidu. Klišé o přežití nejsilnější-
ho pochází od amerického básníka 
Alfreda Tennysona, který ve své básni 

říká, že „příroda, toť zuby a drápy krva-
vé“. Jenže do této představy špatně 
zapadá bezbranná žížala nebo slepý 
krtek. Jednotlivé druhy se nenápadně, 
pomalu a po celou dobu své existence 
vlivem mutací mění. „Klasická před-
stava mutace začíná náhodně vzniklou 
variabilitou, která je dána náhodnými 
mutacemi. Jde o drobné změny v dě-
dičné hmotě každé buňky, tedy v mo-
lekule deoxyribonukleové kyseliny 
(DNA). Tuto molekulu tvoří řetězec čtyř 
druhů stavebních prvků opakujících 
se v přesném pořadí. V tomto pořadí 
nukleotidů je uspořádána informace, 

PRŮMĚRNÁ DOBA ŽIVOTA DRUHU SE 
POHYBUJE MEZI 2–3 MILIONY LET. POKUD 
TEDY VEZMEME PRŮMĚR V POTAZ, MÁME 
PŘED SEBOU JEŠTĚ DLOUHOU EXISTENCI. 

VLASTNĚ JSME TEPRVE NA ZAČÁTKU CESTY. 
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tak jako je informace skryta třeba 
v uspořádání knih v knihovně nebo 
uspořádání čísel v telefonním čísle. 
Stačí malá odchylka v pořadí a knihu 
nenajdete a nedovoláte se,“ vysvětlují 
autoři knihy Jak se dělá evoluce. Totéž 
platí i pro člověka. Staré buňky a je-
jich DNA se stávají vzorem pro vznik 
nových, které se přepíšou a občas 
se v nich vyskytnou drobné chyby. 
Tyhle chybičky se často vůbec nemusí 
projevit, nicméně dědí se a mohou se 
k nim v průběhu času přidávat další. 
Proto nejsou lidé stejní. Vlastnosti, 
které jsou v daném prostředí výhod-
né, jako tmavá barva kůže v prostředí 
silného slunečního záření v tropech 
nebo mutace umožňující himálaj-
ským šerpům podávat mnohem vyšší 
výkony než běžným smrtelníkům, jsou 
jen jedním z mnoha důkazů. Rychlou 
evoluci předvedl noční motýl drsno-
křídlec březový, patřící mezi píďalky. 
Když se v industriálních oblastech 
Velké Británie prudce zhoršilo ovzduší 
a na vše kolem sedal prach, stouplo 
zastoupení tmavé varianty motýlků ze 
2 % na 98 %. Tmavá byla na tmavém 

podkladu lépe maskovaná, lépe uni-
kala predátorům a své geny předala 
dalším generacím. Když se ovzduší 
zlepšilo, začala se vracet zpět i svět-
lá varianta.

VŠICHNI VYMŘEME 
A BUDEME NAHRAZENI
Část paleontologů věří, že druhy vy-
mírají spíše kvůli náhlým katastrofám 
než kvůli pomalým změnám prostředí. 
„Za hlavního viníka prvního velké-
ho vymírání, které proběhlo v době 
před 450–440 miliony let a vyhubilo 
až 85 % druhů organismů, se dnes 
považuje rychlé zmražení všeho 
živého koncem ordoviku. Dva největší 
prudké poklesy (v devonu) se většinou 
připisují opět zalednění a časově se 
shodují se dvěma výraznými fáze-
mi vymírání. V mezidobích hladina 
moří naopak čtyřikrát stoupla, patrně 
v důsledku teplejších period – inter-
glaciálů. Za příčinu ochlazení se nyní 
často považuje dopad dvou meteoric-
kých rojů.
Lidský rod i přes všechnu inteligenci 
a extrémní přizpůsobivost jednou 

vymře nebo se transformuje v něco 
jiného, podobně jako se jedna část 
dinosaurů proměnila v ptáky. Prů-
měrná délka života savčího druhu je 
kolem dvou milionů let. Člověk je na 
Zemi 150–200 000 let, což v praxi 
znamená 6000 až 8000 generací. 
I z hlediska velmi krátkého geolo-
gického času už můžeme pozorovat 
pomalé, leč viditelné změny. Průměr-
ná výška člověka je geneticky dána 
z 50–60 %. Zbytek ovlivňuje prostře-
dí, strava a celá řada dalších faktorů. 
V 19. století přesahovala výšku 185 cm 
pouhá 3 % jedinců.

ČLOVĚK VYLEPŠUJE BOHA
Lidský rod už je natolik technicky 
a intelektuálně zdatný, že na to, na co 
by evoluce potřebovala miliony let, 
člověku stačí pár desetiletí intenziv-
ního vědeckého pokroku. Výsledkem 
je třeba 327 různých plemen psů tak 
rozdílných, jako je mohutný mastif, 
bezsrstý argentinský naháč či pinč 
vypadající jako přerostlé morče. Když 
mexičtí indiáni začali výběrově šlech-
tit trávu zvanou teosinta, netušili, že 

Některé úseky DNA jsou předávány z druhu na druh už 1,5 miliardy let. 

PLANETA
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Jste začátečník a do světa fotografie 
teprve začínáte pronikat? Nebo už 
leccos znáte, ale chtěli byste své 
znalosti a schopnosti prohloubit? 
Nebo chcete získat jedinečný 
zážitek z focení na místech, kam se 
běžně nedostanete? Z fotokurzů ve 
FotoŠkoda si vybere každý!
Ať už hledáte technickou pomoc, 
nebo spíše inspiraci k tvorbě, 
fotokurzy ve FotoŠkoda vás 
nezklamou. Jsou určené jak pro úplné 
začátečníky, kteří na nich získají 
pevný základ pro další tvorbu, tak pro 
pokročilé, kteří hledají nové přístupy 
k fotografii či videu.
Zkušení lektoři vám odhalí tajemství 
focení nápaditých portrétů, 
moderní i staré architektury nebo 
dechberoucí krajiny. Naučí vás 
vnímat krásu ženského těla při 
glamour focení a ukážou vám, jak na 
makrofotografii nebo focení zvířat. 
Zkrátka nepřijdou ani příznivci 
reportáže či streetu a videotvůrci. 
Abyste své záběry dotáhli 
k dokonalosti, proniknete i do 
různých zákoutí postprodukce. 
A pokud vás láká poznávání nových 
krajů, vydejte se s námi do světa! 
V rámci fotoexpedic se můžete 
podívat do Severní Tanzánie, 
Jordánska, Chorvatska, Keni, Grónska 
nebo na Island či Lofoty.

ROZVÍJEJTE SVŮJ 
FOTOGRAFICKÝ 
TALENT NA KURZECH 
VE FOTOŠKODA

https://www.fotoskoda.cz/kurzy-a-workshopy/ 
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na konci bude kukuřice, do které se 
pomocí moderních biotechnologií 
vloží gen z běžné půdní bakterie 
Bacillus thuringiensis. Gen způsobí 
odolnost vůči zavíječi kukuřičnému. 
Rostlina začne produkovat toxin, který 
nenasytnou housenku zavíječe zabi-
je, ale člověku neublíží. Tyto cílené 
genetické manipulace jsou daleko od 
prvních pokusů, kdy se plodiny oza-
řovaly, aby zmutovaly. Josef Bouma 
se proslavil vyšlechtěním odrůdy ječ-
mene Diamant. Aniž tušil, co to udělá, 
ozářil zrna ječmene odrůdy Valtický 
zubařským rentgenem. Výsledek 
byl fascinující, nová odrůda měla 
o 200 až 300 klasů víc na čtvereční 
metr a kratší stéblo lépe odoláva-
lo dešti a nepoléhalo. Ovšem největ-
ším úspěchem byl o 12 % vyšší výnos. 
Byť ozařování zdaleka není tak přesné 
jako vkládání konkrétních genů, přes-
to je velmi používané. Milujete růžové 
bezjaderné grapefruity? I tady zasáhla 
radiace. Normální grapefruity mají 
pecky, aby se mohly přirozeně množit. 
Nechtěný pokus udělali sovětští 
inženýři, když jim doslova po rukama 
vybuchl černobylský reaktor. Vědci se 
obávali, že se začnou rodit zmutovaní 
tvorové, dvojhlaví jeleni a podobné 
příšery. Jenže opět vstoupily do hry 

biologické a evoluční procesy. V Ev-
ropě stoupla novorozenecká úmrt-
nost a podobně tomu bylo u zvířat. 
Invaze příšer tak zůstala jen ve filmo-
vých scénářích.

KDYŽ SLEPÝ VIDÍ
Krtek hvězdonosý má na nose růžový 
orgán, který vypadá jako rukavice 
s jedenácti roztaženými prstíky. Oči 
tohoto druhu nejsou nic moc, zato 
nos plný výběžků napojených na ner-
vová vlákna mu zrak nahrazuje více 
než skvěle. Výběžky dokáže ovládat 
ve skupinách nebo jednotlivě. Biolo-
gové Catania a Kaas vytvořili mapu 
mozkových výběžků a zjistili, že díky 
nim vnímá krtek své okolí trojrozměr-
ně. Stejně tak vnímají prostor netopýři 
pomocí odražených zvukových vln 
a my díky dopadu fotonů na sítni-
ci, z níž nakonec elektrické signály 
doputují až do mozku. Mohlo by se 
zdát, že oko, které rozezná jen světlo 
a stín, je k ničemu. Ale krásnoočka, 
tvor řazený mezi rostlinné bičíkovce, 
by bezesporu odpověděla, že je to 
lepší než nevidět vůbec. Díky rozezná-
vání světla dokáže vyhledat optimální 
podmínky pro fotosyntézu.

SOBECKÝ GEN
Zatímco klasický darwinismus pra-
coval s pojetím jednotlivých druhů 
a skupin, neodarwinismus se posu-
nul o úroveň níž, směrem ke genům 
a alelám. Podle Richarda Dawkinse, 
autora teorie Sobeckého genu, nejde 
o přežití druhu, ale jednotlivých vari-
ant genu v dané populaci. Jedinec je 
z hlediska evoluce pro svou krátko-
věkost poměrně nezajímavý. Důležité 
je přežití genu. I v našich buňkách 
máme geny, které se vyskytují třeba 
v rostlinách. Některé úseky DNA jsou 
v rámci vývoje předávány z organis-
mu na organismus, z druhu na druh 
už 1,5 miliardy let. V té době neexis-
tovali savci ani obratlovci. „Evoluce 
je nikdy nekončící hra, v níž jde o to 
ve hře zůstat. Nikomu o to záměrně 
nejde, ta hra je naše interpretace 
toho, co se musí dít, aby se ve stále 
proměnlivém světě něco dlouhodobě 
zachovalo,“ píšou autoři knihy Jak se 
dělá evoluce. Průměrná doba života 
druhu se pohybuje mezi 2–3 miliony 
let. Pokud tedy vezmeme průměr 
v potaz, máme před sebou ještě dlou-
hou existenci. Vlastně jsme teprve 
na začátku cesty. ◾

Síla života 
Od 1. 6. každou středu ve 20.00

Život se vyvíjí pomalu, zatímco technické možnosti nabraly závratnou rychlost. Kam nás dál zavedou? 
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Český svaz pivovarů a sladoven podal návrh na zapsání 
„Pivní kultury jako fenoménu české lidové kultury“ na seznam 
nehmotných statků UNESCO. Díky tomu by česká pivní kultura 

získala potvrzení své jedinečnosti, právo na zvláštní ochranu 
a zaručený rozvoj. Stejně jako v Belgii nebo brzy v Německu. 

Proč a kdy zamíří česká pivní kultura na seznam UNESCO?

ČESKÁ 
PIVNÍ  

KULTURA
MÍŘÍ DO 
UNESCO
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Českou iniciativu podpořily vedle Českého 
svazu pivovarů a sladoven další pivova-
ry, hospody a mnoho profesí spojených 
s národním nápojem. „Pivo není jenom 
nápoj, české hospody jsou odjakživa centry 
kulturního a společenského života. Tady se 

psaly dějiny. Tady se slaví výročí, navazují se vztahy, fandí se 
fotbalu a hokeji nebo se hledají řemeslníci. Představují naši 
minulost, současnost i budoucnost,“ říká dlouholetý předse-
da Českého svazu pivovarů a sladoven František Šámal.
České pivovarnictví má bohatou tradici, první ležák uvařili 
v Plzni před 180 lety a založili nový druh piva. Ve světě 
je známa jak unikátní tradice výroby českého ležáku, tak 
používání českého sladu a žateckého chmele. Pověstný je 
rovněž um našich sládků i pivovarské profese. S pivem je 
spojen společenský život. To dohromady s českou hospo-
dou definuje českou pivní kulturu, která podle Českého sva-
zu pivovarů a sladoven patří na seznam UNESCO. Plzeňský 
kraj byl vybrán jako první z regionů země, který dal světu 
jedinečné pivo, a brzy se k žádosti přidají další regiony.

VŠICHNI SE CHTĚLI PŘIPOJIT
„České pivo je světoznámé, celá kategorie piv, tedy ležák 
plzeňského typu, u nás vznikla a od nás nastoupila ces-
tu do celého světa. Česká pivní kultura ale není jenom 

o technologii přípravy piva a o pivovarech, je i o českých 
surovinách, o práci našich sládků – o tom, že pivo dalo 
vzniknout pojmu česká hospoda jako místu kulturního živo-
ta, kam lidé chodí i za společností. Proto jsme se rozhodli, 
že za české pivo a českou pivní kulturu o zápis na seznam 
nehmotného dědictví požádáme,“ vysvětluje výkonná ředi-
telka Českého svazu pivovarů a sladoven Martina Ferenco-
vá. Jak dodává, pivovarnictví je komplexní potravinářské 
odvětví, a i ty jeho složky, které nejsou na první pohled 
vidět, byly vždy jeho nedílnou součástí.
„Členy našeho svazu jsou dodavatelé surovin, české-
ho chmele, sladu nebo technologií. Když se dozvěděli, 
že připravujeme přihlášku, okamžitě se chtěli připojit. 
Pak se přidali i restauratéři a hospodští, kteří udržují tradici 
správného podávání a čepování piva. Takže je to o pivu, pi-
vovarech, hospodách, zemědělství, kultuře, naší společnos-
ti a mnoha dalších aspektech,“ shrnuje Martina Ferencová.
K iniciativě zápisu na seznam nehmotného kulturního 
dědictví se připojil také Českomoravský svaz minipivovarů, 
který sdružuje nejmenší pivovary působící v regionu. „Velký 
rozmach malého pivovarnictví je jasným důkazem hrdosti 
a tradice pivovarství v naší zemi. Pivo, které je vyrobeno 
a vypito na stejném místě, tedy v místní hospodě, utužu-
je společenský a kulturní život v regionu,“ potvrzuje Michal 
Voldřich, prezident Českomoravského svazu minipivovarů.

Martina Ferencová, výkonná ředitelka 
Českého svazu pivovarů a sladoven
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FENOMÉN PIVA A HOSPODY
Pohostinství je ze všech pivovarských prvků nejvíce 
dynamickou součástí, díky které se nehmotná lidová 
kultura udržuje, předává nebo transformuje. Nutno 
dodat, že není ale rozhodně jedinou. Je to však stále 
živá a viditelná tradice, která má mnoho podob 
a přirozeně funguje jako prostor společenského 
a kulturního setkávání. S konzumací piva jsou spojeny 
především hospody a práce výčepního. Není to 
samostatné řemeslo, ale um výčepního je základem 
každého dobrého výčepu. Lidové přísloví říká, že 
„sládek pivo vaří, hospodský ho dělá“. Navíc je 
výčepní pojítkem mezi pivem a konzumenty a vytváří 
atmosféru místa. Ať to jsou oslavy společenské 
nebo rodinné, pivo nechybí ani u tradičních svátků 
a folklorních událostí. Zabijačky, pálení čarodějnic 
a máje, tam je vždycky pivo, stejně jako na plesech, 
bálech nebo šibřinkách, kde nikdy nechybí výčep.
Pivo jako nápoj je oslavováno na samostatných 
akcích, slavnostech nebo festivalech, třeba na Dnech 
českého piva, při Svatováclavské slavnosti nebo 
Festivalu minipivovarů, kde českou pivní kulturu 
můžete zažít i vy.

 www.ceske-pivo.cz

Martina Ferencová, výkonná ředitelka 
Českého svazu pivovarů a sladoven

ADVERTORIAL

Fo
to

: S
hu

tt
er

st
oc

k

ČESKÝ LEŽÁK ZNAJÍ VŠICHNI
Další přihláška je už připravena pro Jihočeský kraj. K tomu, 
abychom se stali součástí rodiny celosvětového nehmot-
ného kulturního dědictví UNESCO, však vede ještě dlouhá 
cesta. Dostat se na prestižní seznam má totiž několik fází. 
Nejprve je třeba získat zápis na krajské úrovni, poté na ná-
rodní, a nakonec se, až na základě žádosti ministra kultury, 
objeví v celosvětovém seznamu UNESCO.
Na stejnou cestu, na jejímž začátku je nyní Česko, již vy-
kročily dvě další země, které mají stejně silnou tradici pivní 
kultury jako my. Na celosvětový seznam byla v roce 2016 
zapsána Belgie, o stejný zápis nyní usiluje Německo. To má 
svou pivní kulturu od roku 2020 ještě na národní úrovni.
„Když dnes jedu do zahraničí a řeknu, odkud jsem, český 
ležák znají všichni. Vedle sportovců je to nejčastější věc, 
díky které naši zemi znají i lidé na druhém konci zeměkoule. 
Už jen proto bychom měli zápis v UNESCO mít. A pokud by 
to přitáhlo další zájem o české pivo a třeba i posílilo turistic-
ký ruch, tím lépe,“ uzavírá Martina Ferencová.
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EXPERTI V PŘEŽITÍ
—  Mléčně bílá ryba terčovka druhu Pseudoliparis swirei 

žije na dně Mariánského příkopu v hloubce téměř osmi 
kilometrů, kde kromě věčné tmy panuje i tlak více než 
tisíckrát větší než u mořské hladiny.

—  Saharští mravenci druhu Cataglyphis bicolor snesou 
teplotu těla vyšší než padesát stupňů a povrchovou 
teplotu až sedmdesát. Díky tomu mohou na rozpáleném 
pouštním písku sbírat mrtvolky ostatních drobných tvorů, 
které usmažilo slunce.

—  Potemník druhu Stenocara gracilipes přežívá ve 
vyprahlé poušti Namib díky mlze od moře. Po ránu šplhá 
na vrcholky písečných dun, kde zůstává se zadečkem 
vztyčeným k nebi. Na jeho těle se z mlhy srážejí drobné 
kapičky vody, které mu stékají k ústům, aby se napil.

—  Cvrčkovci (Grylloblattodea) spokojeně přežívají v horách 
na horní hranici lesa v teplotách až šest stupňů pod 
nulou. Jestliže však teplota okolí překročí šestnáct 
stupňů, většina druhů cvrčkovců uhyne.

PLANETA
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ZVÍŘECÍ 
MISTŘI 

V PŘEŽITÍ

Text: Michael Fokt — Foto: Shutterstock, Wikimedia Commons

Obývají prostředí, kde byste žít určitě nechtěli. Vakuum, 
kosmické záření, vroucí voda nebo minus padesát stupňů pod nulou? 

Žádný problém – tedy pokud jste želvuškou, pamlokem nebo riftií 
hlubinnou. Někteří tvorové spokojeně žijí v takových podmínkách, 

že by podle některých vědců možná přežili i na Marsu.

VOLÁNÍ DIVOČINY
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Extrémním prostředím 
se může stát dokonce 
i útulný a teple vyto-
pený byt. Doufejme 
však, že ne zrovna ten 
váš. Nájemníky, kteří 

by v něm měli mít ze života peklo, 
chce pod svou střechou jen málokdo. 
Švábi se však svého pohodlí drží zuby 
nehty – dokonce pomocí schopnosti, 
která vědcům dokonale vyrazila dech. 
Myslíte si, že stačí koupit insekticid 
ve spreji, dopřát nevítaným hostům 
důkladnou sprchu a je vyhráno? Ani 
náhodou!

ZLÝ SEN DOMÁCNOSTÍ I KATA 
MYDLÁŘE
Pokud jde o odolnost proti příprav-
kům na hubení škůdců, jsou švábi 
rozenými experty. Nejenže ji dokážou 
během jediné generace získat, ale 
také až šestkrát znásobit. Nepomáhá 
dokonce ani střídání přípravků na 
různém základu. Ve švábí populaci se 

totiž vždy najde pár odolných jedinců 
a jejich šestinohé dětičky pak budou 
mít ze skoro prázdného vystříkaného 
bytu nádherný jedovatý ráj. Jakmile 
navíc šváb získá odolnost vůči jed-
nomu přípravku, vypěstuje si imunitu 
k ostatním o to rychleji.
A kdo by se chtěl se švábem vypo-
řádat hezky postaru ve stylu kata 
Mydláře, musel by se obrnit pořádnou 
trpělivostí. Šváb s useknutou hlavou 
se neudusí, protože ji k dýchání jed-
noduše nepotřebuje. Švábi stejně jako 
jiný hmyz dýchají díky síti vzdušnic, 
které se otevírají na těle a vedou kys-
lík přímo k cílovým buňkám. Bez- 
hlavý šváb dokonce ani nevykrvácí. 
Protože hemolymfa v jeho těle proudí 
pod malým tlakem, má rána na místě 
hlavy dost času k zacelení. Zmrzačený 
hmyz dokáže dokonce oželet i mozek. 
Má v těle dost jiných nervových uzlin, 
které převezmou jeho funkci, takže 
dokáže reagovat na dotyk a pohybo-
vat se. Nemá však ústní otvor, kterým 

by pil a jedl. Proto nakonec zahyne 
žízní – bude to však trvat asi tak 
týden.

PŘEŽIJÍ I PUTINA?
Medvíďátko z kmene želvušek. Podle 
systematického zařazení se zdá, že 
jde o nějakého roztomilého domácího 
mazlíčka. V odolnosti vůči extrémům 
však tito půlmilimetroví tvorečkové, 
kteří na Zemi žijí déle než půl miliardy 
let, porážejí ostatní přímo o parník. 
Bez nejmenšího poškození vydrželi 
téměř dva týdny ve volném kosmu, 
tedy v podmínkách vakua a tvrdého 
kosmického záření. Během výletu 
na oběžnou dráhu dokonce některé 
samičky medvíďátek nakladly vajíčka, 
ze kterých se vylíhly naprosto normál-
ní želvušky. Neuvěřitelné! Není to však 
jediný zázrak, který mají medvíďátka 
v rukávech svých osmi drápkatých 
nožek.
Když dokonce i želvušky pálí půda 
pod nohama, udělají ze sebe živé 

Pamlok sibiřský vydrží zmrazení na více než minus padesát stupňů Celsia. Šváb je většinou vítězem v boji s přípravky 
na hubení škůdců.

ŠVÁBI DOKÁŽOU BĚHEM JEDNÉ GENERACE 
ZÍSKAT A ŠESTKRÁT ZNÁSOBIT ODOLNOST 

PROTI PŘÍPRAVKŮM NA HUBENÍ HMYZU. 
RYCHLEJI SI PAK TAKÉ PĚSTUJÍ IMUNITU 

PROTI DALŠÍM MOŽNÝM TRAVIČŮM. 
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konzervy. Vstoupí do stavu kryptobi-
ózy, kdy v podstatě zastaví veškerý 
metabolismus v těle. Nepotřebují 
tedy k přežití kyslík a také během 
strnulosti, která může trvat i roky, 
vůbec nestárnou. Ve formě „kon-
zervy“ vydrží uvaření na teplotu sto 
padesáti  stupňů Celsia a zmrazení 
na minus 272,8 stupně. To je jen 
o necelý půlstupeň víc než absolutní 
nula, při které se zastavuje veškerý 
tepelný pohyb částic a které v pra-
xi vůbec nelze dosáhnout.
Želvušky by na Zemi prakticky jistě 
zůstaly dokonce i v případě, že by se 
ukazováček pána Kremlu zcela zbláz-
nil a zmáčkl to nejděsivější červené 
tlačítko, jaké má Vladimir Vladimirovič 
k dispozici. Poměrně spokojeně přežijí 
dávku radiace o hodnotě přes půl 
milionu rentgenů, zatímco člověk má 
po žížalkách už po ozáření tisíckrát 
slabším.

ŽIVOT V TEMNÉM BOJLERU
V životě neviděli ani foton sluneční-
ho světla, zato je drtí obrovský tlak 
několika kilometrů vodního sloupce 
a vaří je voda o teplotě až osmdesáti 
stupňů. Tohle všechno musejí přežít 
tvorové, kteří si za svůj domov zvolili 
okolí hydrotermálních pramenů na 
dně oceánů. Je to přitom život jako 
na ostří nože. Z jedné strany neko-
nečné mrazivé hlubiny, z druhé voda 
zahřátá magmatem na teplotu až tři 
sta stupňů. Zóna bezpečí je tu po 
čertech tenká.
A někdy také pro většinu ostatních 
tvorů smrtící. Je tu minimum kyslíku, 
často vysoká kyselost vody a v okolí 
sirných pramenů navíc vrchovatá 
porce sulfanu (sirovodíku). Všichni 
moc dobře víme, že „H2S smrdí jako 
pes“ a jeho vysoká koncentrace zabíjí. 
Prapodivný kroužkovec s názvem 
Paralvinella sulfincola, kterému se pře-
zdívá „sírový červ“, si z toho však nic 
nedělá. Pokud se dostane do vyšších 

teplot, prostě zvýší v těle podíl 
bílkovin odolných proti teplu a proti 
toxickému sulfanu nasadí sloučeninu 
thiotaurin. Díky tomu si může pochut-
návat na povlacích sirných bakterií 
a dalších lahůdkách v okolí hydroter-
málního pramene.
Síroví červi dorůstají délky kolem 
dvou centimetrů, což však nezna-
mená, že kolem hydrotermálních 
pramenů nemohou žít skuteční obři. 
Riftiím hlubinným se daří v okolí 
pramenů, jimž se díky tmavému 
zbarvení vyvrhované vody říká černí 
kuřáci. Dorůstají délky tří metrů 
a kolem nich spokojeně bují spole-
čenstvo slepých krabů a krevet, kteří 
se živí uždibováním riftiiných rudých 
žaber. Ale jak přežívají samotné riftie? 
Během svého vývoje v těle doslova 
uvězní symbiotické bakterie, jež pro 
ně vyrábějí živiny ze sulfanu, oxidu 
uhličitého a dalších plynů, kterých je 
voda hydrotermálních pramenů plná. 
Dobrou chuť!

VOLÁNÍ DIVOČINY

Želvušky jsou neuvěřitelně odolné, vydržely téměř dva týdny ve volném kosmu. 
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POHŘBENI AŽ NAVĚKY
Podle tvůrce bájného světa Středoze-
mě J. R. R. Tolkiena „hluboko, hluboko 
pod nejhlubšími slujemi trpaslíků 
hryžou svět bezejmenní tvorové“. 
Stejné věci se však dějí i na reálné 
Zemi, respektive pod jejím povr-
chem. Minimálně jeden z tvorů, který 
žije v hloubkách, kde vědci předtím 
nacházeli jen bakterie, už dokonce 
své jméno má. Drobná hlístice druhu 
Halicephalobus mephisto žije v jiho-
afrických zlatých dolech v hloubkách 
kolem tří a půl kilometru, kde panuje 
teplota téměř padesát stupňů. Tvor 
pojmenovaný po bájném démonovi 
také nehryže svět, ale povlaky bakte-
rií, kterým se ve skalních puklinách 
rovněž dobře daří.
Aby nebylo divokých představ málo, 
upínají k malým hlísticím toužebně 

oči i hledači života na jiných plane-
tách. Pokud by něco žilo například na 
Marsu, skrývalo by se to podle jejich 
představ také hluboko pod povrchem 
a vedlo by to existenci podobnou „dé-
monickým červům“. Všechno navíc 
nasvědčuje tomu, že hlístice s bak-
teriemi v tomhle stěží uvěřitelném 
prostředí tvoří dlouhodobě fungující 
ekosystém. Když je vědci chovali 
v laboratoři, mnohem radši si pochut-
návaly na původních bakteriích z dolů 
než na jiných druzích.
Mnozí živočichové pronikají pod 
zem do temnoty poněkud snáze 
díky nesčetným jeskyním, díky nimž 
vypadá zemská kůra jako obrovský 
kus ementálu provrtaný dírami. 
V takových podmínkách je jim zrak 
a výrazné zbarvení úplně k ničemu, 
takže jsou často bělaví a slepí. Za 

největším z troglobiontů přitom ne-
musíme jezdit nikam daleko. Macaráti 
jeskynní žijí v krasových dutinách 
Slovinska i Chorvatska, a protože tito 
skoro třiceticentimetroví obojživelníci 
s červenými vnějšími žábrami vypa-
dají opravdu podivně, místní je dřív 
považovali za mláďata draků. S draky 
sice nic společného nemají, přesto 
macaráti doživotními mláďaty vlast-
ně jsou. Žijí v rytmu hesla „forever 
young“, protože si po celý život pone-
chávají právě ony vnější žábry. Ty jsou 
znakem larev obojživelníků, zastydlí 
macarátí puberťáci se však dokážou 
skvěle rozmnožovat i s nimi. Svého 
věčného mládí si navíc užívají pořád-
ně dlouho. Podle odhadů se mohou 
dožít i sta let a bez potravy přežijí celé 
desetiletí.

Riftie hlubinná dorůstá 
do délky tří metrů. 

Dokonce i bez slunečního světla může na Zemi prosperovat překvapivě bohatý ekosystém. 

Macarát jeskynní se může 
dožít i sta let.
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TUHOST AŽ NA KOST
Přichází zima a na oknech vykvétají 
ledové květy. Nalili jste do chladiče 
svého plechového miláčka dostatek 
Fridexu? Pokud si s nemrznoucí směsí 
děláte starosti, nejste jediní. V přírodě 
běhá, leze či skáče mnoho tvorů, kte-
rým „antifreeze“ koluje doslova v krvi, 
a určitě nefunguje na bázi ethylen-
glykolu jako zmíněný Fridex. Většina 
živočichů, kteří dokážou bez úhony 
přežít zmrazení, používá nemrznou-
cí směsi na bázi glukózy, glycerolu 
a příbuzných chemických látek. Díky 
nim voda v jejich tkáních nedokáže 
vytvořit ostré ledové krystalky, které 
by porušily stěny buněk a způsobily 
by živočichovi smrt.
Sibiřskými pamloky nebo skokany 
lesními ze Severní Ameriky byste 
v zimě mohli klidně roztloukat ořechy, 

jak jsou zmrzlí na kost. Skokani vydrží 
zmrazení na minus patnáct stupňů, 
a pamloci dokonce na více než minus 
padesát. Navíc dokážou ve věčně 
zmrzlé zemi za asijským polárním 
kruhem přežít i několik let, pak nonša-
lantně roztát a vydat se plazivou chůzí 
na lov. Koluje o nich navíc legenda, že 
někteří z nich přežili vedle pozůstatků 
mamutů starých dvanáct tisíc let. Tito 
pamloci však pravděpodobně spadli 
do pleistocénních usazenin hlubo-
kými průrvami v permafrostu, což je 
velká škoda. Mít nepoškozený vzorek 
DNA některého ze současníků mamu-
tů by bylo jistě skvělé.
Krutá zima nepanuje jen kolem 
pólů, ale také ve velkých výškách. 
Své o tom ví droboučký pavouček 
skákavka druhu Euophrys omnisuper-
stes, jejíž druhové jméno znamená 

„žijící nade všemi“. Dost možná je to 
pravda, protože spokojeně přežívá 
v promrzlé kamenné suti Himálaje, 
včetně Mount Everestu, ve výšce až 
6700 metrů. Žije tedy o více než kilo-
metr výš, než rostou poslední rostliny, 
a o více než kilometr a půl výš, než 
stojí nejvýše položená, stále obývaná 
lidská osada La Rinconada v peruán-
ských Andách. Když je tedy skákavka 
nejvýše žijícím tvorem, čím se v ka-
menné pustině živí? Musí doufat, že 
nebude dlouho bezvětří. Jedinou po-
travou jsou jí tělíčka hmyzu, která sem 
přináší vítr z přívětivějších nížin. ◾

Neuvěřitelné  
schopnosti zvířat

Od 2. 7. každou sobotu ve 20.00

VOLÁNÍ DIVOČINY

MACARÁTI JESKYNNÍ ŽIJÍ V RYTMU 
HESLA „FOREVER YOUNG“. VĚČNÉHO MLÁDÍ 

SI UŽÍVAJÍ POŘÁDNĚ DLOUHO. PODLE ODHADŮ 
SE MOHOU DOŽÍT I STA LET A BEZ POTRAVY 

PŘEŽIJÍ CELÉ DESETILETÍ. 

DALŠÍ EXPERTI V PŘEŽITÍ
V porovnání s želvuškami, hlísticemi 
nebo pamloky sice v oboru odolnosti 
hrajeme druhé housle, přesto se 
vždy najde pár lidí, kteří přežijí 
neuvěřitelné věci:

—  Čínský námořník Poon Lim sloužící 
na britské obchodní lodi se v roce 
1942 ocitl na záchranném voru 
poblíž Brazílie poté, co loď potopila 
německá ponorka. Strávil na 
něm celých 133 dní, lovil ryby či 
mořské ptáky a sbíral dešťovou 
vodu. Zhubl devět kilo, ale když 
ho zachránili brazilští rybáři, stále 
dokázal sám chodit.

—  Rakouský freediver Herbert 
Nitsch je oficiálně „nejhlubším 
potápěčem planety“. Při pokusu 
pro Guinnessovu knihu rekordů se 
bez přístrojů potopil do hloubky 
253,2 metru, kde panuje tlak 
2,5 megapascalu.

—  V roce 1901 přežila třiašedesátiletá 
učitelka Annie Taylorová jako první 
pád z Niagarských vodopádů 
v sudu. Celá její plavba trvala 
dvacet minut a ve vodních 
spoustách padala z výšky 
třiapadesáti metrů. Sud, ve kterém 
svůj kousek předvedla, pro ni 
speciálně postavili.
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Rozsáhlá poušť Kalahari v jižní Africe před-
stavuje extrémní podmínky pro život, se 
kterými se jen tak nějaké zvíře nevyrovná. 
Surikaty jsou však na drsné podnebí „Velké 
žízně“, jak místu domorodci přezdívají, 

perfektně vybaveny. Svými dlouhými a ost-
rými drápy si dokážou vyhrabat dostatečně 
hlubokou noru, do které utečou během 
rozpáleného dne, a v noci se v ní naopak 
zahřejí. Každé ráno se poté vyhřívají na 

sluníčku, přičemž tmavá kůže a světlé chlu-
py na břichu perfektně slouží jako osobní 
solární panel. Africké šelmičky jsou zvyklé 
žít v kolonii až o třiceti členech, přičemž 
vůdce tvoří nejvíce dominantní pár, který je 
jediný ve skupině oprávněn se rozmnožo-
vat. Pokud i přes nepsané pravidlo zabřezne 
jiná surikata, záleží jen na vůdčí samici, 
zda novorozeňata přežijí. Krutá hierarchie 
taktéž dovoluje vykázání neposlušného 
člena ze skupiny, který se v lepším případě 
může připojit k dalším odpadlíkům – v tom 
horším pojde hlady či se stane obětí dravce. 
Osud podřízených je tedy poněkud trpký 
a trefně připomíná diktátorský režim. Stejně 
jako v jiném společenství mají i surikaty 
strategicky rozděleny role. V době, kdy jde 
většina členů kolonie na lov, jsou někteří 
ze zbývajících pověřeni hlídkováním před 
predátory. Ostatní tak mohou v bezpečí 
učit mláďata vůdčí samice, jak si sehnat 
potravu. Členové skupiny tedy plní roli 
učitelů a chův mláďat dominantního páru, 
který o své malé projeví zájem až ve chvíli, 
kdy jsou samostatní. Do té doby je má na 
starost zbytek tlupy. ◾

Jezevec lesní, lidově zvaný kmotr či strýc, 
patří k největším lasicovitým šelmám na 
českém území. Už od prvního pohledu na 
jeho malé boltce, krátký ocas a velké drápy 
na prstech je patrné, že je zvíře uzpůsobeno 
životu pod zemí. Silné drápy mu pomáhají 
ke hrabání rozsáhlých nor, ve kterých žije 
s několika generacemi potomků a spřáte-
lenými rodinami. Podzemní obydlí hluboké 
pět metrů a dlouhé až sto metrů je vždy 
hodně členité, s mnoha chodbami a komo-
rou ve středu, která slouží jako ložnice. Na 
rozdíl od lišek jsou jezevci velmi čistotní 
a noru nikdy nepoužívají jako toaletu či 
úschovnu zbytků potravy. Obzvlášť pak 
pečují o pelech, jehož výstelku pravidelně 
větrají a vyměňují. Svá doupata mají tak 
rozsáhlá, že se v nich mnohdy ani sami 
nevyznají, čehož hojně využívají samozvaní 
nájemníci jako lišky či králíci. Ačkoli svým 
vzhledem připomínají neohrabaná a nevin-
ná zvířata, ve skutečnosti to jsou neohrože-
ní tvorové, kteří se o sebe umějí postarat. 
S lovem kořisti se však většinou nenadřou – 
živí se převážně žížalami, hmyzem, houbami 
či ptačími mláďaty. Jezevec se na povrchu 

hýbe natolik pomalu, že by většího predá-
tora neulovil. Bránit se ale rozhodně umí. 
Při pocitu nebezpečí se k nepříteli nastaví 
rychlým otočením na hřbet, aby mohl co 

nejlépe využít své jediné zbraně – ostrých 
drápů. Stejně srdnatě brání před rivaly i své 
nory, kdy je ochoten bojovat se soupeři na 
život a na smrt. ◾

PLANETA

JEZEVEC JE MISTR TAJNÝCH CHODEB
Za své obydlí je ochoten položit i život.

HIERARCHIE SURIKAT PŘIPOMÍNÁ DIKTÁTORSKÝ REŽIM
Tlupa vychovává potomky dominantního páru. Neposlušná zvířata tvrdě trestá.
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DOKONALE 
VYČISTÍ POMOCÍ 
TLAKU
Špičkový vysokotlaký čistič Nilfisk Premium 
190-12 Power je vaší první volbou pro účinné 
čištění ve venkovním prostředí. Tento prémiový 
robustní pracant je vhodný pro všechny časté 
a rozsáhlé úklidové práce. Odolný design s indukčním 
motorem a kovovým čerpadlem s mosaznou hlavou 
nabízí dobré ergonomické vlastnosti včetně 12 m 
dlouhé ocelové hadice s ocelovým vyztužením. 
Regulace výkonu umožňuje ideální tlak a průtok pro 
všechny pracovní potřeby. Lze kombinovat s rozsáhlou 
řadou volitelného příslušenství pro zvýšení výkonu. 

Záruka 5 let. Cena 12.790 Kč
www.hornbach.cz

STŘET MEDVĚDA A MROŽE JE BOJEM O KAŽDOU VTEŘINU
Lední medvěd je v Arktidě vrcholovým predátorem. Mroži mají ale zajímavou obrannou techniku.

Na souši vypadají mroži neohrabaně. 
Samčí kly jsou sice až metr dlouhé a byly 
ceněny podobně jako slonovina, ale nejsou 
primárně určeny k boji. Samice má kly 

zhruba o polovinu menší, také ona jimi však 
spíše odtrhává na dně přichycené korýše 
a měkkýše, kterými se živí. Navíc je mroži 
používají jako oporu při vylézání na ledové 

kry. Mohutní samci mohou vážit až 1200 kg, 
subtilnější samice přes 800 kg. Když se 
lednímu medvědovi podaří stádo odpočí-
vající na pláži překvapit, nastane zmatek 
a všeobecný úprk. Pokud nemá medvěd 
dopředu pevně vybranou oběť, snadno 
se stane, že se mu rozptýlí pozornost a on 
neví, na které z míhajících se těl se zaměřit. 
Hraje se o vteřiny a mroži se snaží dostat do 
vody, kde jsou mnohem obratnější a mají 
vyšší šanci uniknout. Mroží kly se v minulos-
ti staly i ceněnou surovinou. Ne nadarmo 
se mrožovině přezdívalo slonovina severu. 
Studie z univerzity v Cambridge dokládá, 
že to byl právě úbytek mrožů a ceněného 
obchodního artiklu, který stál za odchodem 
Vikingů z Grónska. Tento ostrov je sám 
o sobě poměrně nehostinný, ale na obchod 
s mrožovinou měli grónští Vikingové téměř 
monopol. Obchod zde rozeběhl Erik Rudý, 
který byl za dvojnásobnou vraždu odsou-
zen do vyhnanství a v Grónsku se usadil. 
Rozbor DNA ukázal, že naprostá většina 
mrožích klů, které se mezi roky 900–1400 
dostaly do Evropy, pocházela právě odtud. 
Za zmizením Vikingů z oblasti pak zřejmě 
stály klimatické změny, které donutily mrože 
hledat jiné lokality. Vikingové tak přišli nejen 
o jídlo, ale i hodnotnou komoditu. ◾
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SOUBOJE KŘEČKŮ PŘIPOMÍNAJÍ BALET
Jejich strava však může vyvolat kanibalismus.

Křeček býval nenáviděným škůdcem, byť 
z hlediska estetického jde o sice zavalitého, 
ale jinak krásně zbarveného tvora. Prav-
dou však je, že jde o protivného samotáře, 
který při vyrušení prská a neváhá kousnout. 
Intenzifikace zemědělství a masivní hubení 
křečků způsobily, že se z běžného druhu 
stal extrémně vzácný obyvatel naší krajiny. 
Podle Světového svazu ochrany přírody by 
křeček polní mohl zmizet během několika 
desítek let. Škodí mu jak monokultury, tak 
zemědělská chemie. Jeho ústup nabral 
takových rozměrů, že se ho mnohé země, 
včetně Česka, rozhodly chránit. Aktuálně 
ho můžeme nalézt například na hřbitovech, 
kam ho láká místní kvítí. Souboj křečků 
o teritorium připomíná balet, ale křečci 
dokážou být vůči oponentům nesmírně 
agresivní. Ukázalo se rovněž, že monotón-
ní strava v kukuřičných monokulturách 
vyvolává u samic kanibalismus. Jev popsali 
vědci v odborném časopise Proceedings of 
the Royal Society, kteří při pokusu dokázali, 
že pestrá strava neměla na odchov mláďat 
vliv, ale kukuřičná dieta vyvolávala u matek 
potřebu „dokrmit“ se mláďaty. ◾ Te
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HUMR BY BEZ KRUTÉHO ZABÍJENÍ PŘEŽIL I ČLOVĚKA
Bible ho považuje za nečisté zvíře.

Bible praví, že „z veškeré vodní havěti 
v mořích a potocích, ze všech živočichů, 
kteří jsou ve vodách, bude pro vás hodné 
opovržení všechno, co nemá ploutve ani 
šupiny“. Humr by tak měl být zvíře nečisté. 

Během celého života svou pevnou schránku 
odhazuje, takže po krátké období, než mu 
nová schránka ztvrdne, je velmi zranitelný. 
Dlouho byl považován za nechutný mořský 
„hmyz“, který nepatří na talíře movitějších 

občanů. Dnes je to přesně naopak. Humři 
jsou považováni za delikatesu, která se po-
dává ve vybraných restauracích za někdy až 
dechberoucí ceny. Humr je ve skutečnosti 
na maso velmi skoupý. Nejvíce se ho skrývá 
v zadečku, něco málo se najde i v klepe-
tech, odkud ho ale musíte vydolovat. Jelikož 
se všeobecně mořské plody velmi rychle 
kazí, je ideální koupit humry živé a zabít je 
doma. Tak máte nejjistější záruku čerstvosti. 
K usmrcení humra jsou ideální dvě varianty. 
Buď ho rozkrojíte, nebo ho vhodíte do 
vroucí vody. Při druhé variantě je dobré mu 
přivázat ocas k dřevěné vařečce, čímž se 
zajistí, že ho humr nebude mít stočený pod 
tělem. Někteří ho před uvařením dávají na 
několik hodin do chladu, kde se podchladí 
a zpomalí se mu některé životní funkce. Pak 
by měl méně vnímat svou vroucí smrtící 
lázeň. Na pultech obchodů obvykle najdete 
humry ve věku od pěti do sedmi let. Pokud 
bychom je však nevystavili smrti v kuchyni, 
mohli by se dožít i úctyhodného věku sta 
let. Takové případy jsou sice výjimečné, 
ale existují. ◾
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Kasuár je nelétavý pták velikosti pštrosa, 
jehož jedinečné zbarvení připomíná pa-
pouška. Jeho vzhled jasně upomíná na jeho 
kořeny, které sahají až hluboko do pravěku. 
Jeho předci se totiž vyvinuli z tehdejších 
dinosaurů. Samice jsou mohutnější, jejich 
průměrná váha se pohybuje kolem 58 kg. 
Subtilnější samci váží jen kolem 30 kg. 
O nápadné přilbě zdobící hlavu se dlouho 
soudilo, že chrání zvíře při rychlém běhu 
pralesním porostem. Teprve nedávno 
vědci prokázali, že se jedná o termoregu-
lační orgán, který chrání organismus před 
přehřátím tak, že odvádí přebytečné teplo. 
To se skrz něj vyzáří do volného prosto-
ru. Kasuár si poradí při shánění potravy 

i s plody, s nimiž má řada jiných ptáků 
problém. Nejedná se však o jediný zajímavý 
fakt. Například o kuřata kasuára se stará 
atypicky samec. Kasuár vzbuzuje oprávněný 
respekt a právem je označován za nejne-
bezpečnějšího ptáka světa. Je prokázáno 
nejméně jedno úmrtí člověka způsobené 
kasuárem. V krizové situaci totiž může 
vysoko vyskočit a ostrými drápy nebezpeč-
ně zaútočit. Pokud chcete tohoto krásného 
ptáka bezpečně obdivovat, nemusíte se za 
ním vypravit do jeho australské domoviny. 
Spatřit ho lze hned v několika českých 
zoologických zahradách. První jedinec se 
k nám dostal v roce 1954 a byl umístěn do 
zoo v Praze. ◾
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NEJNEBEZPEČNĚJŠÍ PTÁK SVĚTA ZABIJE I ČLOVĚKA
Spojení s dinosaury nezapře.

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

V Salemu bylo 19. srpna 1692 oběšeno pět 
lidí kvůli čarodějnictví. Od ledna toho roku 
tu měli být lidé údajně posedlí, strach z ča-
rodějnic a ďábla se rychle šířil a lidé se vzá-
jemně obviňovali a udávali. Vše vyvrcholilo 
několikadenními popravami – devatenácti 
oběšeními. Oběťmi se stali i muži, jako 
první John Proctor. Tak rychle, jak se tu 
šílenství objevilo, tak rychle také skončilo. 
Obyvatelé se snažili zahladit stopy a mlčet. 
Vše začalo u reverenda Parrise, ten hlásal, 
že za veškeré problémy v Salemu může 
ďábel. V jeho domě žily dcera a neteř, 
které začaly mít nepochopitelné záchva-
ty. Indiánská otrokyně se pak Parrisovi 
přiznala, že je čarodějnice, posel ďábla, 
a dívky očarovala. Krize byla rozpoutána, 
takto očarovaných dívek se objevovalo 
více. Samy svědčily a ukazovaly na ty, kdo 
je očarovali. Po první trojici byla nečekaně 
obviněna vážená zbožná žena – pevný 
pilíř komunity. Vše nasvědčuje tomu, že si 
obyvatelé skrze tato obvinění vyřizovali své 
spory. John Proctor se měl pokusit zbavit 
ďábla u své služebné bitím, a přestože se 
mu to podařilo a ona se omluvila a uvedla, 
že ostatní si vše vymysleli, spolčili se proti 
ní a ona proti Proctorovi a jeho ženě. Ob-
vinění se šířila jako nákaza. Dívkám a jejich 
vizím se plně věřilo. Po první popravě se 
vše na chvíli zklidnilo, úřady zřejmě váhaly, 
zda postupují správně. Přízrakové důkazy 
poté bohužel posvětila církev a popravy 
pokračovaly. Procesy se staly vyhledáva-
nou zábavou pro svou dramatičnost. Ve 
druhé fázi se čarodějnictví šířilo na východ 

Massachusetts a kdo se přiznal, měl být 
ušetřen oprátky. Musel ale udat někoho 
dalšího. Léto teroru vyvrcholilo oběšením 
pěti lidí, věznice se plnily a mezi vězni byli 
i Proctor a jeho těhotná žena. Proctorův 
syn byl mučen kvůli doznání, otcovy do-
pisy nebyly vyslyšeny. Sám byl odsouzen 
a s další čtveřicí oběšen. Historici vysvět-
lují chování dívek jako konverzní poruchu, 
kterou způsobil neustálý stres v jejich 

životě. Až guvernér vyslyšel kritiku a po-
pravy v říjnu 1692 zrušil. Někteří soudci 
i udavači se následně omluvili. Na popravi-
šti je nyní památník se jmény devatenácti 
mučedníků. ◾

ČARODĚJNICE ZE SALEMU
Na konci 17. století zachvátilo Massachusetts čarodějnické šílenství.
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CO BY VÁM NEMĚLO UNIKNOUT? 
Přinášíme vám tipy na to nejlepší z Prima ZOOM na následující týdny.

28. 5. 21.00 

VELKÉ ŠELMY SERENGETI
Sledujte napínavý příběh lva 
a geparda, kteří se snaží přežít 
klimatické změny v africké 
poušti Serengeti. Během 
vyprahlého období sucha se 
narodí dva malí lvi. Ale jejich 
vyhladovělá matka, lvice Kali, 
přichází o mléko. V zoufalé 

30. 5. 22.00 

HONBA ZA MĚSÍCEM
Honba za Měsícem je seriál, 
který přináší nový pohled na 
závod o to, kdo první přistane 
na nejbližším vesmírném souse-
dovi naší planety. Zapomeňte na 
obvyklé mýty, kterými je dnes 
přistání na Měsíci opředeno. To-
hle je vzrušující pohled, určený 
pro nové generace. Historický 
dokument přibližuje vesmírný 
věk jako fascinující období 
vědeckých vynálezů, politic-
kých pletich, úžasné mediální 

síť tunelů objevená v Teotihu-
acánu. Jak tito lidé starověku 
dokázali vytvořit tak ambiciózní 
stavby a jaký měly vůbec účel? 
S pomocí pokročilých nových 
moderních technologií se po-
kusíme odpovědět na všechny 
tyto otázky a odhalit tajemství 
dávnověku i těchto kamenných 
megastaveb. V seriálu Záhady 
mayských metropolí ožívají Ma-
yové, jejich bozi i jejich dávno 
ztracené záhady.

31. 5. 20.00 

ZÁHADY MAYSKÝCH 
METROPOLÍ
Tajemná mayská civilizace plete 
historikům hlavu už několik 
století. Mayové byli nebývale 
schopní matematikové, astro-
nomové i stavitelé. Zdálo se, 
že všechno, co po nich zbylo, 
jsou jen trosky velkých pyramid. 
Ale nedávné vykopávky toho 
odhalily mnohem víc: ztracené 
citadely v guatemalské džungli 
v okolí Tikalu, posvátný závrt 
v Chichén Itzá nebo podzemní 

podívané, vizionářských podně-
tů a hluboce osobních dramat. 
Nenechte si ujít vizuální hostinu 
dříve přehlížených a polozapo-
menutých archivních materiálů, 
které většinou nebyly dosud 
zveřejněny. Těšte se na různo-
rodé hrdiny, kteří sehráli hlavní 
role během důležitých událostí 
lidských dějin. Nechybí mezi 
nimi astronauti Buzz Aldrin, 
Frank Borman a Bill Anders 
nebo syn bývalého sovětského 

premiéra a přední raketový vě-
dec Sergej Chruščev. Ani pěta- 
dvacetiletá geniální matematič-
ka Poppy Northcuttová, která 
se proslavila jako první žena, jež 
pronikla do nitra do té doby vý-
hradně mužského klubu – řízení 
misí v NASA. A Ed Dwight, pilot 
amerického letectva, vybraný 
administrativou prezidenta 
Kennedyho, aby se stal prvním 
černým astronautem USA.

snaze nakrmit mláďata sežere 
zdechlinu hrocha. Mezitím na 
jiném místě samec geparda 
jménem Moto najde zalíbení 
v samici, která se jmenuje 
Nyota. Jenže když jednoho dne 
zmizí, Moto se ji snaží najít na 
nekonečných pláních. A čeká 
ho velké překvapení. 

koutů světa. Tito největší dravci 
oceánů loví mnoha různými 
způsoby. Žraloci černocípí 
nahánějí kořist ve smečkách, 
wobbegong střapatý přepadává 
ze zálohy, žralok malohlavý číhá 
pod arktickým ledem a žralok 
lagunový je naopak mistrem 
lovu uprostřed noci. Meziná-
rodní tým expertů se vás pokusí 
přesvědčit, že tito zubatí pre-
dátoři ve skutečnosti nejsou tak 
špatní, jako je jejich pověst.

3. 6. 20.00 – Žralok

ŽRALOK
V produkci proslulé a vyhláše-
né televizní společnosti BBC 
vznikl velkolepý přírodovědný 
dokument, ve kterém uvidíte 
více než třicet různých druhů 
žraloků. Sledujte, jak loví, 
vyrůstají i jak se navzájem dvoří. 
Nahlédněte do jejich delikát-
ních společenských životů. 
A odhalte, jakým nebezpečím 
musí čelit. Dva díly odhalují 
nejrůznější žraloky ze všech 
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17. 6. 20.00 

TVÁŘÍ V TVÁŘ ŽRALOKŮM
Vědci po celém světě odvážně 
riskují životy a setkávají se 
tváří v tvář s nebezpečnými 
žraloky. Výzkumníci u ticho-
mořského ostrova Guadalupe 
se snaží připevnit kameru na 
obávaného velkého bílého 

MUSÍTE VIDĚT

15. 6. 22.00 

16. 6. 21.00 

KDO ZABIL JOHNA 
LENNONA
Fascinující historický 
celovečerní film vznikl na 
motivy knižního bestselleru 
proslulého investigativního 
žurnalisty a odhaluje, jak a proč 
zemřel John Lennon. Muzikant 
a aktivista John Lennon, 
vůdčí osobnost legendární 
rockové skupiny The Beatles, 
se stal nejznámější osobností 
své doby. Slavný žurnalista 
Jack Jones se specializuje na 
kriminální případy. Napsal 

knižní bestseller o Lennonově 
vraždě z pohledu pachatele 
Marka Davida Chapmana. 
A právě na jeho poznatcích 
a zjištěních staví také tento 
strhující dokumentární snímek. 
Kdo zabil Johna Lennona je 
podrobný a pronikavý pohled 
na paralelní životy Lennona 
a Chapmana. Nechybí ani 
nové audio rozhovory, díky 
nimž proniknete do mysli 
neblaze proslulého vraha.

žraloka. Osazenstvo „žraločí 
laboratoře“ na Bahamách 
naopak pečlivě sleduje jejich 
migraci a celkovou inteligen-
ci. Připojte se k nám a zažijte 
vzrušující výpravu do skryté 
říše největších mořských 
predátorů.

20. 6. 21.00 

VELKÉ VLAKOVÉ 
PUTOVÁNÍ PO AMERICE III
Nesmírně oblíbený cestopisný 
seriál Velké vlakové putování po 
Americe povyšuje obyčejnou 
cestu po železnici na fascinující 
dobrodružnou výpravu přes 
významné historické a spole-
čenské milníky dějin ve všech 
koutech celé Ameriky. Ano, celé 
Ameriky, protože ve třetí sérii 
vede Velké vlakové putování až 
na sever – do Kanady. Sympatic-
ký moderátor Michael Portillo je 
jako vždy vyzbrojen historickým 
vydáním Appletonova všeobec-
ného průvodce z roku 1879.

SVĚTOVÁ VÁLKA 
NA SPEEDU
Příběhy o tom, že Adolf Hitler 
i jeho vojáci užívali během druhé 
světové války drogy, jsou známé 
a široce rozšířené. Ale méně 
se už ví o tom, že farmaceu-
tické „posilovače schopností“ 
využívali také spojenečtí velitelé. 
Nejpozději do roku 1941 se 

potvrdily zvěsti, že se nacističtí 
vojáci na bojišti dopují „super-
lékem“. V dokumentárním filmu 
Světová válka na speedu se 
připojíme k historikovi Jamesi 
Hollandovi, který se snaží odha-
lit, k čemu všemu a v jak velké 
míře docházelo. A také jak začal 
první celosvětový „závod ve 
farmaceutickém zbrojení“.

21. 6. 20.00 

BÍLÁ HORA: 
KRONIKA POVSTÁNÍ
Hraný dokumentární 
film detailně zobrazující 
příběh a postavy českého 
stavovského povstání v letech 
1618–1622, a to včetně dodnes 
kontroverzní bitvy na Bílé hoře 
a následné smutné dohry pod 
názvem staroměstská exekuce. 
Český snímek vznikl pod režijní 
taktovkou mladého autora 
Josefa Kotalíka.
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22. 6. 21.00 

ÚDOLÍ SMRTI
Ve strhujícím přírodovědném 
filmu Údolí smrti uvidíte, jakým 
způsobem přežívají zvířata 
i rostliny v jednom z nejkouzel-
nějších, ale také nejméně po-
hostinných prostředí na Zemi. 
A že se tam některým z nich 
dokonce dobře daří!

28. 6. 20.00 

ZAKÁZANÉ OBLASTI 
Vzrušující dokument Zakázané 
oblasti nás vezme na expedici 
do míst, kam se i v dnešní době 
dostane jenom málokdo. V Etio-
pii se tým odvážlivců vydává na 
pátrání po svaté relikvii. Místní 
obyvatelé věří, že v prosté kapli 
ve městě Axum je ukryta bájná 
Archa úmluvy. Navštívíme také 
legendární zakázanou diaman-
tovou oblast v jihozápadní 
Namibii. Právě tady, v této 

30. 6. 21.00 

DEKONSTRUKCE 
JADERNÉ PONORKY
Vlajková loď nukleárních 
odstrašovacích sil francouzské-
ho loďstva, kterou je ponorka 
Indomitable, dorazila ke konci 
své plavby. Začíná poslední 
fáze její pozoruhodné karié-
ry: dekonstrukce. Rozebrat 
jadernou ponorku je těžký úkol, 
který vyžaduje nejmodernější 
technologie i zkušenosti exper-
tů v oboru. A dokonce i čtyřicet 
let poté, co byla Indomitable 
postavena, tato francouzská 
ponorka ukrývá přísně střeže-

25. 6. 23.00 

KRÁSY ŘECKA: 
OD HOR K POBŘEŽÍ
Husté zelené lesy a hory 
pokryté sněhem, vysoké útesy 
nebo holé písčiny. Řecko je 
zemí přírodních krás, se kterými 
se může srovnávat jedině jeho 
historický význam. Zažilo první 
evropské civilizace, zakladatele 
filozofie i rozhodující bitvy. Po-

zoruhodné letecké záběry této 
jedinečné části Evropy zachy-
cují malebné zátoky, dechbe-
roucí pohoří, divoké říční delty, 
idylické vesničky a kláštery. 
Krajina, kterou sledujeme, může 
dýchat a vyprávět svůj příběh. 
Všední příběhy místních obyva-
tel o tom, jak tady žijí a pracují, 
jsou protiváhou pohledu z ptačí 

bývalé německé kolonii, v roce 
1908 železničář jménem August 
Stauch spustil opravdovou 
nefalšovanou diamantovou 
horečku. A nebude chybět ani 
výlet na ostrov North Sentinel, 
který je všem outsiderům zapo-
vězen. Dva průzkumníci, jimž 
se jako dosud jediným podařilo 
navázat mírumilovný kontakt 
s tajuplnými místními obyvateli, 
nám prozradí, co tam viděli 
a zažili.

ná tajemství – vždyť i velikost 
lodních šroubů a tloušťka ocelo-
vých plátů jsou informace, které 
nemohou vyjít na veřejnost. 
Díky tomuto fascinujícímu filmu 
prozkoumáme obří a obvykle 
zapovězené staveniště, kde asi 
60 lidí pracovalo na dokončení 
ocelového monstra. Jaké nářadí 
a techniku přitom využili? Jaké 
problémy museli překonat? 
A jak si poradili s takovými 
toxickými materiály, jako je 
azbest nebo olověný prach?

perspektivy. Toto je autentické 
Řecko. Rybáři, mniši, sochaři – 
obyčejní lidé žijící na neobyčej-
ných místech nabízejí vlastní, 
jedinečný pohled na historické 
budovy, posvátná místa, staro-
dávné tradice a kulinářské umě-
ní, které už dlouhá staletí ovliv-
ňují celý zbytek Evropy.
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Vyluštěné znění tajenky posílejte e-mailem na primazoom@solootions.cz nebo poštou na adresu:  
Magazín Prima ZOOM, Marketing FTV Prima, Vinohradská 3217/167, Praha 10 – Strašnice, 100 00.
Tajenku pošlete nejpozději do 10. 8. 2022.
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Vyluštěte křížovku a tři 
z vás mohou vyhrát CD 

s písněmi ze seriálu ZOO. Album 
obsahuje nejlepší písničky 
z populárního seriálu ZOO 

televize Prima. Společně s Evou 
Burešovou je vybral hudebník 

Václav Noid Bárta.
www.iprima.cz/zoo

Eva Burešová

Písně 
ze seriálu  

ZOO
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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.
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Projektový manažer a distribuce 
Petra Hanzelková

Inzerce 
Věra Dudová  
E-mail: vera.dudova@solootions.cz 
Tel.: 774 999 439

Agentura Solootions  
Vinohradská 3217/167 
Praha 10 – Strašnice, 100 00 
Tel.: +420 266 700 234

Těšte se na další číslo! 
Vyjde 25. 8. 2022

MÁTE PŘEČTENO?
Zajímá nás životní prostředí, které je častým 

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

zájemcům nebo jej vhoďte do tříděného 
odpadu mezi papír. 

Děkujeme!

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

Sledujte nás na  
www.prima-zoom.cz

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

nebo na Instagramu  
instagram.com/ Prima ZOOM

Elektronickou verzi časopisu lze zakoupit  
i na webu alza.cz

Přetisk a jakékoli šíření povoleno pouze  
se souhlasem vydavatele.



98 NA KONEC

HAPPY HOUR 
Joachim Dvořák 
vydavatel časopisu pro děti Raketa

S laskavostí často myslím na ty, kdo zanechali 
stopy v mém srdci, a už tu nejsou. Přál 
bych si otočit hodiny zpátky, abych s nimi 
mohl strávit více času. Společně prožité 
hezké okamžiky je důležité si umět uložit 
do paměti. A opakovat si je, když nás 

přepadne smutná nálada.
Šťastná hodinka je marketingový termín pro časově ome-
zenou dobu, kdy provozovatel na konkrétním místě nabízí 
slevy, většinou na alkoholické nápoje. Někdo pak pije 
v intervalech, které určil někdo jiný, bez ohledu na to, kdy 
sám má chuť. S našimi životy to leckdy vypadá podobně: 
Snažíme se žít podle pravidel těch druhých a zapomíná-
me na sebe. Místo neustálého rozhlížení se okolo bychom 
se měli naučit dívat dovnitř vlastní duše a zkusit více 
naslouchat sami sobě. 
V moderním světě téměř nic není pevné, natož vzta-
hy, partnerské ani obchodní. Vše se rychle proměňuje 
a jedinou jistotou je trvalá nejistota. Šťastnými nás nečiní 
to, co vlastníme a ovládáme – pravda, někoho ano. Štěstí 
totiž často zaměňujeme za potěšení a slast přítomné-
ho okamžiku. Když se budeme snažit dělat dobré věci, 
budeme mít radost. Hlubokou radost, podle mého soudu, 
přináší ovšem jedině to, na co se dovedeme těšit, co 
dokážeme sami prožívat a darovat, aniž by to mělo hmot-
né kontury.
Štěstí je abstraktní hodnota, jejíž vnímání je velmi indi-
viduální a také dosti intenzivní. Udržuje klid, vnitřní sílu 

a svobodu, pěstuje sebedůvěru a nepotřebuje nutně nějaký 
konkrétní objekt touhy. Spočívá v seberealizaci a ve smys-
luplné činnosti. Kdo alespoň jednou v životě pocítil abso-
lutní štěstí, ví, že jde o komplexní souhru vjemů prožívané 
skutečnosti, ovlivněnou mnoha faktory. A že někdy nejde 
racionálně vysvětlit.
Francouzský spisovatel a buddhistický mnich Matthieu 
Ricard před lety na konferenci TED pronesl: „Štěstí je 
vágní slovo, řekněme spíše pocit duševní pohody. Nejlepší 
definice z buddhistického hlediska je, že pocit duševní 
pohody není pouhý příjemný pocit. Je to hluboký prožitek 
klidu a naplnění, stav, který ve skutečnosti proniká všemi 
emocemi, leží pod všemi radostmi i zármutky, které nám 
přijdou do cesty.“
Negativní a destruktivní emoce jsou součástí naší pod-
staty. Mnozí z nás mají až obsedantní potřebu být často 
nešťastní. Ale díkybohu nedokážeme příliš dlouho plavat 
v melancholii, zůstávat naštvaní, rozzlobení, žárliví a otrá-
vení. Naděje v lepší příští je zakódovaná v naší DNA daleko 
silněji. Alespoň já tomu věřím. K základním atributům 
kvalitního a šťastného života patří vedle důvěry radost. Bez 
ní bychom neměli sílu každé ráno vstát z postele a nastar-
tovat se do nového dne. 
Svět kolem nás přináší věci a události, které jsme si neu-
měli nebo nechtěli ani představit, přesto se na budoucnost 
nesmíme přestat těšit. Musíme se učit, jak mít ze života ra-
dost. Když budeme mít kliku, nebudeme potřebovat žádné 
cizí „happy hours“. Dokážeme být šťastní sami. ◾

NENÍ DĚDEK
  JAKO DĚDEK

Bez peněz z reklamy by vaše oblíbené pořady nebyly tak kvalitní anebo by
nevznikly vůbec. O tom, proč reklamní sdělení nepřetáčet, se dozvíte více na:
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 www.blue-style.cz  226 036 036
Jsme vaše skvělá dovolená
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Dopřeji si aktivní odpočinek 
mezi horami a oceánem
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