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Ashrita Furman je držitelem největšího 

počtu rekordů v Guinessově knize. 

V rozhovoru pro Šifru vypráví o tom, 

jak důležité je být sám sebou a šťastný.

Rok  
změny?
Kvůli programům, 

návykům či mediálním 

manipulacím lidé přijali 

jakousi šablonu života, 

kterou kopírují, místo 

aby žili svůj život. 

Letošek ale přeje velké 

transformaci...

08 201759 Kč | 2,40 €

CO SE DĚJE S POČASÍM?Bude teplo, nebo zima? Jak funguje 

propaganda globálního oteplování? 
Proč tolik vědců podvádí? A jak 

probíhají klimatické války?

07 2017
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Tisíc tváří slunce

Od počátku věků bylo lidstvem uctíváno jako 

božstvo a obrazně i doslova se kolem něj točí svět. 

Hvězda nejbližší Zemi umí totiž zá
zraky.  
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Zázraky přírodySuperpotravina jménem třešně. Vzájemná komunikace stromů pomocí „lesního internetu“. Taje skutečných zákonů přitažlivosti a fungování tohoto světa...
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Zakázané technologie
Létající talíře, paprsek smrti, volná 
energie... Co všechno už je vynalezeno, 
aniž bychom o tom věděli?



Více než 16 000 přístrojů pomáhá 
lidem po celém světě
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šechno v životě se mění a stejná nemůže být ani Šifra. Od příštího čísla 
se proto můžete těšit především na obsahové změny. Nebudeme už 

dělat tematická čísla, kde se vybrané téma line celým časopisem 
a skoro vše se točí kolem něj. Ne každého čtenáře totiž musí zrovna 

dané téma zajímat.

I když se témata střídala – jednu byly peníze, jindy příroda, teď naposledy tech-
nologie –, udělám to tak, aby si početli v každém čísle všichni, tedy co nejpestřeji.

Uzpůsoben tomu bude i styl psaní, který bude čistě autorský. Budu ještě více dbát 
na to, aby byly texty co nejsrozumitelnější a nejčtivější. Největší síla Šifry vždy 

byla v tom, že dokázala složité věci přeložit do normálního jazyka. Toho se chci 
samozřejmě držet. Informace, i když důležité, musejí být ale podány vždy zábav-

ně, čtivě a svěže, nikoli příliš odborně či zdlouhavě. Musí to mít grády, jak se říká.

Podstatné je pro mě také psát více „ze života“, a zkoumat a du-
mat o tom, proč se některé věci, ať už uvnitř nás nebo vně, 

dějí tak, jak se dějí, a co tím chtěl básník asi říci.

Vždycky, ať už jsem psal cokoli, nejvíc mě bavilo dobírat se něčeho pod-
statného, nového, zajímavého, překvapivého, nebo si třeba jen všimnout 

nějakého nového pohledu. Největší radost ale mám, když můj článek nejen 
informuje, ale i pobaví. I u vážných věcí se jde zasmát, lépe se pak tráví.

Důležité je ale nepřestat se snažit o to pojmenovávat i skutečnosti, které ne-
musejí být vždy příjemné. Chyby a selhání tak nějak k lidské povaze patří 
víc, než by bylo zdrávo. Nejhorší není ani tak to, že je děláme, ale že z růz-
ných důvodů děláme, že je nevidíme. V tom jsme nepřekonatelní experti.

„Nad čím žasnu čím dál víc, jsou ty rafinované způsoby, jak klameme sami sebe. 
Záměrný omyl zní jako protimluv, a přesto existuje. Existuje selektivní hlucho-

ta, když neslyšíme, co se nám nelíbí. A také selektivní myšlení, když nechápeme, 
co se nám nehodí. Většina lidí vůbec nehledá pravdu, ale zajištění v nějakém 

společenství. Typický slušný člověk žije takhle: na úrovni vědomí upřím-
ně neví, co dělá. Není proto odpovědný za následky. Nemůžete 

mu to ale říct, protože vás zastaví, změní téma, urazí se. 
Lidi podvědomě přesně vědí, co se nemají dozvědět. 

Kdyby to věděli, museli by změnit dosavadní způsob 
života,“ říká v rozhovoru pro náš časopis slovenský 

vědec Emil Páleš, který se – podobně jako Šifra – sna-
ží spojovat to, co se obvykle odděluje, a zabývá se jak 

hmotou, tak spiritualitou. A dělá to tak, abychom lépe 
poznali svět i sami sebe. Před námi je totiž ještě spousta práce.          

Inspirativní čtení přeje
 Milan Vidlák, šéfredaktor   

Čas na změnu
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S   nožem si můžete namazat 
na chleba máslo a  marmelá-
du, nebo taky zabít otravného 
manžela. Podobně jako se sir-

kami jde rozdělat oheň v krbu, ale také 
podpálit barák. Jelikož lidé obecně 
mají sklony k nízkosti, zneužití tech-
nologií je jedním z největších nebezpe-
čí vědy. 

Inženýři z  celého světa na 
začátku 20. století sestrojili 
v  Projektu Manhat tan ato-
movou bombu, aniž by jim 
zpočátku došlo, k  čemu to 
povede. Opravdový vě-
dec sice může sršet kon-
strukčními nápady a kre-
ativními řešeními, ale se 
sociálním cítěním a  em-
patií je obvykle poněkud 
na štíru.

Někteří si nebezpečí 
uvědomí, když už je poz-
dě, jiným je to úplně jed-
no. Dostanou-li možnost 
a  prostředky, tak sestrojí 
klidné ďáblův vynález – 
hlavně když můžou být 
v  laboratoři a  je „zába-
va“. To je třeba případ 
zmíněné atomovky.

Jindy posouvají hrani-
ce sami vědci, kteří se že-
nou za svými vizemi jako 
doktor Frankenstein, a zkouše- j í 
jít až za hranice nemožného. V úžas-
ném stejnojmenném seriálu, v  origi-
nále Fringe, geniálně šílený a  šíleně 
geniální Walter Bishop v podání Johna 

Noblea hledá lék na genetickou nemoc 
svého syna, přičemž objeví existenci 
paralelního vesmíru. Na „druhé stra-
ně“ jeho syn žije také, také je nemoc-
ný, ale jelikož jsou na druhé straně 
technicky vyspělejší, lék lze najít jen 
tam. Nakonec se zoufalému otci poda-
ří pomocí jakési světelné brány přejít 

na druhou stranu a alternativního 
chlapce ukrást poté, co jeho 
pravý syn zemře.

Tím ale naruší rovnováhu 
mezi světy a  kvůli praskli-

ně, již svým přechodem 
vytvořil, se začnou oba 
vesmíry hroutit. Když jej 
věřící kolegyně z labora-
toře varuje, že to je proti 
božímu plánu, pyšně jí 
odpoví, že tady je mís-

to jen pro jednoho Boha, 
a ten její to není…
Zkrátka vědec. Je celkem 

jedno, zda ve svém zauje-
tí zplodí něco podobného 
sám, nebo dostatečně ne-
předvídá, kým a jak může 
být jeho práce zneužita, 
výsledek je stejný. Když 
Nikola Tesla bádal nad 
tím, jak přinést lidstvu 
volnou energii a  další 

skvělé věci, jelikož byl 
příliš jednostranně zamě-

řen (věda, věda, věda…) a  vůbec 
nezvládal „politiku“, naivně si myslel, 
že oligarchové a bankéři, kteří ho pla-
tí, uvažují podobně jako on. Prdlačku. 
Všechno si nechal ukrást. Z  jeho vy-

nálezů vznikl třeba HAARP, který se 
stal mocnou a  ničivou zbraní způso-
bující povodně, tsunami i  zemětřese-
ní. O dalších libůstkách typu ovládání 
mysli raději pomlčím.

Dalším typem vědců jsou sociopati, 
které výzkum fascinuje a vzrušuje na-
tolik, že se nezastaví vůbec před ničím. 
Velkým expertem byl například nacis-
tický lékař Josef Mengele, jenž s ledo-
vým klidem k  sobě v  koncentračním 
táboře pokusně přišíval dvojčata a dě-
lal z nich siamská, nebo házel děti do 
vařícího oleje, aby zjistil, kdy nejvíc kři-
čí a co všechno vydrží. Pokusy změnit 
barvu očí u dětí vstřikováním chemi-
kálií snad není třeba ani komentovat. 
Pohladil dítě po hlavičce, dal mu bon-
bon a šup, za chvíli bylo jeho.

Hitem blízké budoucnosti má být 
umělá inteligence. Na první pohled zní 
skvěle, že by nám měli pomáhat robo-
ti, a  tak získáme víc volného času na 
rodinu či zábavu. Je jednoduché něco 
vyrobit, ale když už je džin z lahve vy-
puštěn, přemýšlel někdo o  tom, jaká 
jsou rizika a  budou-li vůbec lidi ješ-
tě potřeba, když už dnes jsou roboti 
chytřejší a schopnější?

Když lidi mluví o dobývání vesmíru, 
osidlování Marsu a kdejakých skopiči-
nách, nic dobrého z toho vzejít nemů-
že. On ten současný vědecko-technolo-
gický svět je už tak v dosti pokročilém 
stadiu rozkladu, že není třeba ničit 
ještě další.

Seriálový doktor Walter Bishop, 
skvělá předloha zvídavého vědátora, 
budiž toho dokladem.

Ďáblův vynález
Šifra upřímného mistra
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Z jiného světa
VŠICHNI JSOU UŽ V MEXIKU. 
Jako by nestačilo, že se v Mexiku 
vraždí novináři jako na běžícím pásu 
(více než 100 jich zmizelo), před půl 
rokem se začala rychle tenčit i listina 
kandidátů do voleb – od lokálních 
po sněmovnu, senát i kongres. Od 
září minulého roku bylo popraveno 
113 politiků, 43 z nich přímo 
kandidovalo na nějaký z postů. Víme 
to díky tamní agentuře Etellekt 
a monitoru veřejné bezpečnosti 
Common Cause. Počátkem června 
byly zavražděny tři političky 
a kandidátky během pouhých 24 
hodin, a to i na veřejných místech. 
Třeba Pamela Teránová z Juchitánu 
zemřela před restaurací v Oaxaca 
spolu se svým otcem a fotografem. 
Jiný kandidát, Fernando Púron, jenž si 
přál vstoupit do kongresu a odtamtud 
zaútočit na organizovaný zločin, byl 
popraven střelou do zátylku, když si 
chtěl pořídit selfíčko. Stovky veřejně 
působících osob jsou však jen malým 
zlomkem v porovnání s celkovými 
32 000 vraždami v loňském roce. 
A letos to prý bude ještě horší. 
Potvrzeno bylo již 29 168 vražd, 
o mnohých se vůbec neví nebo byly 
zatajeny. V Mexiku více než kde jinde 
zřejmě platí, že musíte každý den 
žít tak, jako by byl váš poslední.

Na vše je dobré dívat se s nadhledem aneb komentované události 
a zajímavosti, které by neměly uniknout vaší pozornosti   
Připravil: Jan Petrák 

MISS OSOBITOST. Miss America, tradiční soutěž krásy, zažila svůj poslední 
ročník. Alespoň tedy v podobě, kdy se – jak už to v soutěžích krásy bývá – 
účastnice hodnotily podle tradičně vnímané krásy a tělesných proporcí. Neoliberální 
pokrokovost se ale s čímkoli tradičním, natož s ženskou krásou, nekamarádí, a tak 
nová porota prohlašuje, že už nové „missky“ nebude soudit podle vzhledu, ale podle 
– podržte se – duchaplnosti a osobitosti. Změnu oznámila předsedkyně americké 
větve této mezinárodně provozované soutěže Gretchen Carlsonová v úterý 5. června 
během finále Miss America v Atlantic City. Změny prý podle agentury AP způsobil 
skandál, kdy vyplavala na povrch těžce urážlivá konverzace o bývalých vítězkách 
soutěže prostřednictvím e-mailu. Šlo o zprávy z let 2014 až 2017 a porotci v nich 
kromě vzhledu nevybíravě kritizovali také inteligenci jednotlivých žen. Ihned poté byla 
porota vyměněna, poprvé v historii soutěže, za porotu složenou téměř ze samých 
žen. „Nebudeme vás soudit podle vzhledu, protože nás zajímá vaše osobitost,“ řekla 
nová předsedkyně. Snad bude zajímat i diváky. Šifra navrhuje zavést podobné změny 
třeba ve sportu – vyhrát zápas by mohl nikoli tým, který dá nejvíc gólů, ale ten, 
jehož hráči nemluví sprostě, neplivou na hřišti a o přestávce si čtou Shakespeara.

MANŽEL NA ZABITÍ. Když se ruský senior rozhodl rozkopat zahrádku a vysázet 
brambory, narazil na nečekaný nález. Z hlíny na něj vykoukla kost, později celá 
kostra, jež se posléze ukázala býti lidskou. Muž ze vsi Luzino poblíž Omsku 
proto neváhal a zavolal policii. K jeho velkému šoku, ale také obrovskému štěstí 
vyšetřování ukázalo, že pod záhonkem ležel bývalý manžel jeho šedesátileté ženy, 
která se následně přiznala, že před více než 20 lety, v roce 1997, během hádky 
udeřila manželka sekerou do hlavy a pak jej rozčtvrtila a zakopala na zahradě. 
Sousedům vylíčila smyšlený příběh o cestě za prací, který nikdo nezpochybnil, 
neboť muž neměl žádné příbuzenstvo, jež by se po něm pídilo. Důvodem hádky 
byla podle všeho manželova opilost; žena se hájí tím, že ji manžel začal bít. 
Policie ji nakonec nezavřela do vězení, nesmí ale opustit svůj dům. O tom, zda 
měl odvahu s ní v domě zůstat současný manžel, média neinformovala. Pokud 
už s ním ale vydržela dvacet let, mohly by se případné manželské vlny urovnat 
i bez sekyrky. A to přesto, že na zabití je aspoň občas každý manžel… 
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NENÍ ŽENA JAKO ŽENA. Patálie se znásilněním či pokusem 
o něj vyústily v žalobu podanou místostarostou městské části 
Prahu 3 Alexanderem Bellou, kde sídlí Autonomní sociální 
centrum Klinika. To vzniklo koncem listopadu 2014 nelegálním 
obsazením nevyužívané budovy bývalé plicní kliniky v Jeseniově 
ulici na Žižkově. Transgenderová aktivistka Maria Feryna (známá 
též jako aktivista Jiří Feryna), která již loni vyděsila Česko svým 
voláním po legalizaci pedofilie, nyní bude vyšetřována policií za 
to, že zde měla znásilnit dvě ženy. Informace vyšly najevo po 
zveřejnění otevřeného dopisu feministického spolku SdruŽeny, 
které si na vykuka, co se mezi ně vetřel jako žena, aby je znásilnil 
jako muž, postěžovaly: „Znásilnila jednu z autorek tohoto dopisu. 
Zpočátku jí tvrdila, že si nic nepamatuje a popírala vinu, pokoušela 
se vše ututlat a vyhýbala se konfrontaci. K tomu používala i citové 
vydírání a výhrůžky sebevraždou,“ píše se v textu. Samotná 
Klinika čin nenahlásila, protože „si přeje respektovat přání obětí“. 
Feryna se nakonec přiznal(a) a příslibil(a), že vyhledá lékaře, místo 
trestu se ale dočkal(a) spíš podpory, zvláště v lidskoprávních 
kruzích. Slovy Alexandra Belly: „Překvapuje mě, že se aktivistická 
genderová hnutí, která se předtím mediálně ztotožňovala s vlnou 
#MeToo, teď snaží celou kauzu zamést pod koberec.“ V dnešní 
době nezáleží ani tak na tom, co kdo spáchá, ale kdo to spáchá.

STŘELBOU PROTI NÁSILÍ? Filipínský prezident Rodrigo Duterte 
vyhlásil válku drogovým kartelům. To víme. Za roky 2016 a 2017 
si jeho boj vyžádal životy 12 000 lidí a zdá se, že občas do řad 
zločinců a dealerů zapletou i Duterteho oponenti. Počet obětí 
zřejmě ještě poroste, neboť prezident oznámil úmysl vyzbrojit 
i civilní obyvatelstvo. Sdělil, že zvažuje zdarma ozbrojit 42 000 
komunitních představitelů, kteří jsou známí také jako Barangay, 
což je nejmenší administrativní divize (něco jako vesnice). 
Každý drobný komunitní vůdce by měl zdarma získat zbraň za 
předpokladu, že ji bude používat na lov drogových dealerů. Martin 
Dino z orgánu podřízeného ministerstvu vnitra zodpovědného 
právě za Barangaye prohlásil, že střelné zbraně budou poskytnuty 
zdarma, případně mají v plánu dotovat zbraně soukromě pořízené. 
Míněné jsou však jen na drogové kartely a pašeráky. „Jedinou 
podmínkou je, že je barangayský kapitán použije na boj s drogami 
a zločinem. Pokud bude se zločinci spolupracovat, pak bude tím, 
kdo bude zastřelen, on.“ Tento přístup se nezamlouvá kritikům. 
Argumentují, že policie systematicky napadá nedůležité slídily 
a dealery z chudých čtvrtí, jež následně popravuje bez důkazů. 
Otázka zní, jestli je moudré řešit problém s drogami a z nich 
pramenícího násilí zrovna tím, že všechny lidi postřílíte... 

PRÁVA? JEN PRO NĚKOHO. Spojené státy zřejmě opustí 
Radu pro lidská práva OSN. Velvyslankyně za USA Nikki 
Haleyová se totiž opakovaně střetávala se zbytkem rady 
ohledně klíčových otázek o přístupu k Izraeli a jeho konfliktu 
s Palestinou. Haleyová to nazvala „chronickou zaujatostí 
proti Izraeli“. Anonymní zdroj posléze informoval agenturu 
Reuters, že opuštění Rady může přijít velice brzy – otázkou 
není jestli, ale kdy. Paní Haleyová stanovisko Spojených států 
vyjádřila několikrát a byla pobouřena množstvím rezolucí 
proti židovskému státu: „Zatímco Rada přijala 70 rezolucí 
proti Izraeli, zemi se silným zázemím pro lidská práva, a jen 
sedm rezolucí proti Íránu, kde je stav lidských práv hrozný, 
pak víte, že je něco hodně špatně,“ napsala prostřednictvím 
Washington Post již v červnu minulého roku. USA bojkotují 
radu již takřka bezpečně. Během Bushovy vlády bojkot 
trval tři roky, Obamova administrativa se do křesla vrátila, 
a teď ji zřejmě zase opustí ta Trumpova. Když se podíváme 
na hlasování blíže, lidská práva by asi měla platit pouze pro 
spojence USA a rezoluce by měly pro změnu platit jen jako 
zbraň proti jejich nepřátelům. Jen tak je možné vysvětlit, 
aby byla Saúdská Arábie, země, kde ženy nemohou ani samy 
vyjít z domu, zvolena do komise OSN pro ženská práva.

JAK SE MATOU ŠVÉDI. Okolo mistrovství světa ve 
fotbale se tradičně šíří paranoia jako o závod. Není 
vzácností vidět hráče, trenéry i další personál zakrývat 
si ústa, když mluví s ostatními, aby nikdo nevěděl, co 
plánují, tají se chystaný způsob hry, sestavy, zranění… 
Pochopitelně v sázce je hodně a není radno nechávat 
velký prostor náhodě a nepřízni osudu. Jihokorejci na to šli 
vskutku svérázně. Během tiskovky před utkáním Švédska 
proti Jižní Koreji se hlavní trenér Shin Tae-yong vyjádřil 
o taktice, jak zmást švédské „špehy“. Švédský tým byl 
totiž opakovaně přistižen, jak posílá své zaměstnance 
šmírovat na tréninky Jihokorejců za účelem nastudovat 
jejich taktiku: „Dáváme na trika našich hráčů během 
tréninku čtyři různá čísla, abychom zmátli švédské 
špehy,“ řekl. „Evropané totiž nedokážou rozlišit naše 
hráče podle obličeje.“ V neděli 17. června se manažer 
švédské reprezentace Janne Andersson Korejcům za 
incidenty se špehováním formálně omluvil. „Je velice 
důležité, abychom prokázali respekt svým oponentům,“ 
řekl. „Pokud to bylo vnímáno jinak, pak se omlouváme.“ 
Švédi nakonec Korejce asi přece jen poznali – vyhráli 1:0.
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KLADIVO  
na alternativu

Hon na čarodějnice v Česku sílí. Metody, které se 
proti jiným způsobům přístupu k tělu i duši člověka 
používají, však sahají k těm nejhorším manipulacím, 

jaké si lze v současném veřejném prostoru vůbec 
představit. Zarážející je i to, že se na nich podílí ve 
velké míře veřejnoprávní Česká televize.   Text: Milan Vidlák
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K dyž mě známá upozornila, 
dosti naléhavě, že se musím 
podívat na dokumentární film 
Infiltrace: Obchod se zdravím, 

který 21. května odvysílala Česká tele-
vize, při jeho sledování (s otevřenou pu-
sou) jsem si mohl hlavu ukroutit. V této 
instituci je sice možné leccos, stačí si 
občas zapnout zprávy, ale aby pustila na 
obrazovku něco tak podlého a manipu-
lativního, to už tady dlooouho nebylo. 
Jako novinář, který ví, jak se dělají tak-
zvané „účelovky“, jsem poznal, která bije, 
už po pár minutách.

Většina běžných diváků ale není na 
odhalení manipulativních technik a po-
stupů trénována, a tak měla Infilitrace: 
Obchod se zdravím nebývalý ohlas; 
a  z  pohledu autorů a  hlavně „zadava-
telů“ také úspěch. Opravdu málokterý 
pořad v Česku zahýbal v poslední době 
veřejným míněním tak mocně; odpálil 

doslova bombu a posloužil jako rozbuš-
ka mnohem špinavější hře, která zřejmě 
jen tak neskončí.

Pro šťastlivce, jež kauza minula 
a  kteří film neviděli: Režisérka Šárka 
Maixnerová poslala herečku Ivanu Loka-
jovou se skrytými kamerami do Konzul-
tačního a terapeutického institutu Pra-
ha (AKTIP). Figurantka zde navštěvovala 
různé terapie a nasbírala desítky hodin 
materiálu, jenž pak ve střižně posloužil 
jako základ zmíněného filmu. Média pak 
obletělo několik výroků a výjevů z tera-
pií, které dodaly kauze značnou výbuš-
nost. Jsou omílány stále dokola a zdá se, 
že konec této „masírky“ je v nedohlednu. 
Spíš to naopak bohužel vypadá, že to je 
teprve začátek.

Ve filmu zazněly kontroverzní výroky, 
na kterých byli někteří terapeuti, jak se 
lidově říká, „uvařeni“. Především Len-

ka Krutilová dopadla velice neslavně, 
i  když měla do té doby solidní pověst. 
Po odvysílání dostala okamžitě výpověď 
a z ostudy má kabát.

Jenže při sledování snímku jsem si jako 
žurnalista s  čtrnáctiletou praxí nemo-
hl nevšimnout, že je na tom všem něco 
shnilého. Jednostrannost a manipulativ-
nost celého filmu je pro člověka, který ví, 
jak se dělají umělé kauzy, do očí bijící; to, 
že mu jde o danou věc a divákovo dob-
ro, pouze předstírá. Podobnou taktiku 
používá „mainstream“ i v potírání alter-
nativních a  nezávislých médií. Principy 
této propagandy jsou stejné: má plošně 
očernit vše, co by mohlo konkurovat 
zajetým strukturám s  miliardovým 
obratem a  obrovským vlivem. Ty byly 
zvyklé mít monopol a znervózňuje je, že 
ztrácejí klienty.

Mění se jen kulisy a detaily. Místo aby 
se zkoumala podstata, argumentovalo se 

a divákům i čtenářům byly poskytovány 
důležité informace pro samostatné roz-
hodování, udělá se typická „podpásovka“.

V případě alternativních médií se pro 
očernění celé scény vybere nejsnazší terč 
v  podobě nějakého obskurního webu, 
který dělají na koleni amatéři, vyzdvih-
ne se konkrétní blábol, špatně přeložená 
věta či rovnou fantasmagorie, a pak se 
hodí do jednoho pytle se všemi informa-
cemi, které nezapadají do propagované-
ho světonázoru. Vše dohromady se pak 
označí jako dezinformace.

U  léčitelů to také není zrovna těžké. 
Jen si do rovnice dosaďte lékaře a farma-
ceutické firmy, jejichž byznys je nabíd-
kou alternativy ohrožen.

Velmi podobnou taktiku použil i ten-
to televizní dokument. Figurantka v po-
době herečky Lokajové na začátku říká, 
že trpí chronickou únavou a  že s  tím 

Propaganda má očernit vše, co by mohlo konkurovat 
zajetým strukturám s miliardovým obratem. Ty byly zvyklé 
mít monopol a štve je, že ztrácejí klienty.
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běhala po doktorech. A  tak chce nyní 
prozkoumat, jak si povede alternativní 
léčba? To by byl skvělý nápad: nejprve by 
prošla se skrytou kamerou kolečka u lé-
kařů a poté by totéž udělala s alternati-
vou. Diváci by pak viděli, jak k léčbě kdo 
přistupuje. Nebo by divákům přiblížila 
podstatu alternativní léčby a  pomohla 
jim oddělit zrno od plev.

Jenže nic takového se nekonalo. 
O  tom, proč nefungovala léčba u dok-
torů, což je přitom zcela zásadní věc, 
v dokumentu nic není, a bez skrupulí 
štáb vyrazil do jediného (!) alternativ-
ního zařízení, institutu AKTIP, který ro-
zebrali na šroubky. Zde předstírala na-
jatá herečka zájem o terapie, ačkoli od 
počátku procedury sabotovala tím, že 
nespolupracovala. Jakmile se terapeut-
ka začala vyptávat na to, jak klientka 
žije, což je u  psychosomatiky pro na-
lezení příčiny potíží zásadní věc, divila 
se, proč ji to zajímá. Bez jakékoli snahy 
si stále stěžovala, že únava nezmizela, 
aniž by se aspoň jedinkrát zajímala o to, 
co k její únavě vedlo a co pro to může 

udělat sama. S takovým přístupem vám 
nepomohou ani všichni svatí. Je to asi 
podobné, jako kdybych naběhl do ordi-
nace s větou „pane doktore, jsem tlustý, 
zhubněte mě“. A  po vyšetření (a  dvou 
čokoládách) si stěžoval, že jsem stále 
tlustý, a tudíž je pan doktor podvodník 
a celá medicína je k ničemu.    

Falešná pacientka oběhla v AKTIPu ko-
lečko, navštívila mnoho procedur, a če-
kala, až nasbírá vhodný materiál. Mohu 
vám zaručit, že pokud dělám s někým 
klasický rozhovor do časopisu, z nasbí-
raného materiálu mohu vyrobit co nej-
lepší text, ale při zlém úmyslu bych i se-
bechytřejšího zpovídaného mohl ukázat 
naopak v nelichotivém světle. Když dvě 

hodiny mluvíte, ne každá věta je perla, 
a při troše snahy a návodných otázkách 
bych z člověka mohl snadno dostat něco, 
na čem ho pak ztrapním. A  natáčíte-li 
někoho desítky hodin skrytou kame-
rou, udělat blbce můžete snadno téměř 
z  kohokoli, například vytrháváním vět 
z kontextu.

Stejně jako jsou lepší a  horší lékaři, 
existují i  lepší a  horší terapeuti. Obou 
druhů je dost, jako ostatně v  každém 
oboru. Úspěšná léčba předpokládá i  to, 
že si klient vybere někoho rozumného, 
kdo mu vyhovuje.

Média oběhl především výrok hlavní 
„hvězdy“ filmu, o tom, že manžel „vyka-
dil“ rakovinu. Tato perla, ale i další hlou-

Film několikrát manipulativně zdůrazňuje také to, jak 
je alternativní léčba drahá. Zcela ale ignoruje fakt, že ji 
nehradí pojišťovna a vyšetření u lékaře stojí mnohem víc.

K útoku na alternativu byla tentokrát použita 
herečka se skrytými kamerami. Docela 

zabodovala...   Foto Profimedia
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pá či nešťastná prohlášení, včetně lhaní 
o  dosaženém vzdělání, pohřbila nejen 
kariéru paní Krutilové (z  AKTIPu byla 
okamžitě vyhozena), ale především po-
škodila celou oblast alternativní medicí-
ny, kterou lidé vyhledávají mimochodem 
proto, že ta klasická často absolutně 
a trestuhodně nefunguje.

Účelem tohoto filmu byl ale právě 
frontální útok na solar alternativní me-
dicíny. Svědčí o tom nejen jeho koncept, 
ale i  úmyslné a účelové lži, polopravdy 
a podpásovky, kterých se dopustila ne-
jen režisérka Maixnerová s figurantkou 
Lokajovou, ale následně i média, která se 
kauzy chytila a která v tom jedou taky. 
Primární výstup filmu tak je: blázniví 
alternativci radí lidem, že – kromě vy-
kadění – mohou rakovinu vyléčit tím, 
že si najdou milence, nebo že doporučují 
lidem, ať nechodí na chemoterapii. Je ale 
velký rozdíl, když terapeutka tímto ilu-
struje během delšího rozhovoru fakt, že 
nedobré rodinné vztahy či nefungující 
manželství neprospívají zdraví a  často 

vedou k tělesným i psychickým problé-
mům, nebo někdo řekne, že se snaží, aby 
pacienti nemuseli chodit na chemotera-
pie. To je mimochodem kapitola sama 
pro sebe, o nebezpečnosti chemoterapie, 
která nevratně ničí imunitu, se pro jisto-
tu nikde nemluví vůbec. 

Když při jedné návštěvě AKTIPu do-
stala falešná pacientka na začátku deto-
xikační kapky Joalis, tak aniž by kúru 
vůbec absolvovala a zajímala se o důvo-
dy a další postup, odnesla je do labora-
toře a na další terapii už ani nedorazila. 
Naopak ještě tvrdila, že to nemůže fun-
govat, protože dostala stejné kapky jako 
kamarádka na dovolené na jiné potíže. 
Jenže to se u této základní kúry stává 
u  různých pacientů běžně. Základní 
kúra je obvykle zaměřená na imunitu 
a  většina lidí má nejvíc zatížená játra 
i  střeva, a  tak je nejdřív třeba vyčistit 
ta. Já společnost Joalis i  její produkty 
znám, a tak to vím, ale kdyby se reži-
sérka zeptala, což úmyslně neudělala, 
věděla by to taky.



12

KAUZA MĚSÍCE

Jarmila Klímová, lékařka, která propaguje 
psychosomatickou medicínu, se v médiích snaží  

po odvysílání filmu vysvětlovat, že není dobré 
vylévat s vaničkou i dítě. Škody už ale byly 

napáchány...  Foto Profimedia

Takzvaná informační medicína 
fun   guje na podobné bázi jako třeba 
homeopatie – snaží se tělu dodat 
potřebné informace, aby se mohlo 
„opravit“ samo. Kapky prý ale podle fil-
mu neobsahují účinné látky a nefungují. 
Právě zde se přitom autoři filmu dopus-
tili jedné z největších manipulací – pre-
paráty popisují jako léky a zcela ignorují 
podstatu informační medicíny. Lži byly 
režisérkou a najatou herečkou opaková-
ny i v následných rozhovorech v médiích 
a k ní přidány další, ještě zásadnější. Z re-
žisérčiných úst totiž dokonce zaznělo, že 
na preparáty neexistuje žádná studie, 
která dokazuje jejich účinnost.

Skutečnost? V  obou případech zcela 
opačná. Za prvé, Joalis je zde hodnocen 
jako lék, přičemž se jedná o bylinný do-
plněk stravy, navíc opracovaný infor-
mační technologií (o  ní jsme již něko-
likrát psali v Šifře). A to se nedá měřit 
chemickým rozborem. Za druhé, Joalis 
klasickou klinickou studii má, dostupná 
je přímo na jeho webových stránkách. 
Klinická studie porovnávala dvě skupi-

ny výrobků – jedny s bylinami a druhé 
s bylinami a informační složkou. A do-
kazuje, že ty, které obsahovaly kromě 
bylin i  informační složku, byly ještě 
o dost účinnější. Když tedy řeknou, že 
tam není nic, je to stejné, jako kdyby 
vzali USB disk, dali ho na chemický roz-
bor a řekli, že na něm nejsou fotky.

Kůň bez látek
Jde o  naprosté nepochopení podstaty 
uzdravování. Vezměte si třeba hipote-
rapii, což je fyzioterapeutická metoda, 
která využívá jako pomůcku speciálně 
připraveného koně, konkrétně pohybu 
jeho hřbetu v kroku. Pacienti i terapeu-
ti vědí, že to funguje, ale najednou při-
jde režisérka Maixnerová, sebere koně, 
pošle ho do laboratoře a řekne, že hipo-
terapie nefunguje, protože kůň neobsa-
huje žádné účinné látky.

Další, zde zcela zjevně úmyslné „se-
lhání“ režisérky Maixnerové, která 
kdysi do AKTIPu sama chodila, spočívá 
v tom, že se nikoho, od paní Krutilové 
přes všechny další terapeuty po šéfku 

centra, vzděláním lékařku Jarmilu 
Klímovou, na nic nezeptala, vůbec 
je nekonfrontovala. Jak to myslela ta 
paní s tou rakovinou? Proč jste to řekla 
takhle? Ani jedna taková otázka neza-
zněla. Odvysílám-li tedy nepravdivou 
informaci, že nějaký preparát nemá 
klinickou studii (a  ta přitom visí na 
webových stránkách firmy), a  vůbec 
nedám šanci druhé straně se vyjádřit 
i k dalším lžím, těžko si lze představit 
drsnější manipulaci s divákem.

Film několikrát manipulativně 
zdůrazňuje také to, jak je alternativní 
léčba drahá. Zcela ale přitom ignoruje 
fakt, že ji nehradí zdravotní pojišťovna 
a  běžné vyšetření u  lékaře stojí mno-
hem víc, jen to není vidět. Třicet tisíc 
utratila za půl roku, taková hrůza. Ano, 
když oblezla všechny procedury a  ani 
jednou se nezeptala, co může udělat 
pro to, aby se zbavila svých potíží, 
z  čeho vlastně pramení. Kolik by asi 
stálo tolik vyšetření a návštěv specialis-
tů daňového poplatníka? Samozřejmě, 
několikanásobně víc. 
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KAUZA MĚSÍCE

Že šlo o „politickou kauzu“, která má 
zadupat do země alternativu ke zkost-
natělému zdravotnickému systému, je 
jasné i z načasování dalších událostí.

Už pár dní po odvysílání filmu in-
formovalo ministerstvo zdravotnictví 
o tom, že chystá zákon, který bude regu-
lovat léčitelství. A spustila se smršť roz-
hovorů, článků a  vyjádření expertů či 
naposledy na Aktuálně.cz šéfa lékařské 
komory Milana Kubka, kteří chrlí jednu 
urážku a výhrůžku za druhou.

Je pro dnešní dobu typické, že dosud 
nedostal prostor nikdo, kdo se vyzná 
v alternativní medicíně a mohl by věci 
uvést na pravou míru. Nepočítáme-li 
samozřejmě doktorku Klímovou, šéfku 
AKTIPu, kterou novináři ochotně grilují.

Kauza běží už několik týdnů a prů-
běh je pořád stejný. Do studia nakluše 
nějaký zainteresovaný expert, vylije 
kýbl špíny, zopakuje slavné výroky 
z filmu a druhá, alternativní strana má 
smůlu. Takhle se dnes pracuje v médi-
ích běžně: jedna strana je na stránkách 
či obrazovkách pořád, druhá skoro ni-

kdy, a když, tak jen negativně. Největší-
mi inzerenty jsou farmaceutické firmy 
a  někteří vlastníci médií mají ambice 
i v českém zdravotnictví, které je tím 
opravdovým a největším obchodem se 
zdravím, takže je to vlastně logické.

A tady se skrývá i hlavní důvod toho, 
proč byl film natočen a v této podobě 

odvysílán. Cílem je totálně zlikvidovat 
léčitele a lidi, kteří přemýšlejí o zdraví 
jinak. Proti alternativě vychází v posled-
ní době jeden článek za druhým, včetně 
doktorských PR článků, které obsahují 
mírně řečeno zavádějící informace. 
V  návrhu zákona by měli mít léčitelé 
trestní odpovědnost za zdraví pacienta, 
ale jakou odpovědnost mají lékaři? 

Smyslem tohoto textu není v žádném 
případě hájit šarlatány či lidi, kteří se 
na vlně poptávky po alternativě vezou 
a dělají svou práci špatně. Ale pouká-
zat na to, co se v pozadí skutečně děje. 
Takových vykuků a  falešných guruů 
znám víc než dost a z jejich působení 
se člověku ježí chlupy na těle. Avšak cí-
lem špinavé kampaně není zlikvidovat  
tato individua, ale hlavně dobré léčitele 
a lidi, kteří svou práci dělají skvěle.

Lidi nejsou idioti a poznají, když něco 
funguje. Kdyby to totiž nefungovalo, tak 
by tam nechodili. Mezi léčiteli – stejně 
jako jinde – je spousta podvodníků, ale 
také těch, kteří lidem pomáhají. Někte-
ří mají zvláštní schopnosti, jiní funkční 
celostní přístup, někdy pomohou kapky, 
jindy rozhovor, ale i  placebo. Ti všichni 
mají být vytlačeni mimo zákon, a to bude 
pro zdraví lidí učiněná pohroma, pokud 
to projde a veřejnost si to nechá líbit.

Jenže přesně tam tento hon na 
čarodějnice směřuje. Stojí za ním 
zdravotnicko-průmyslový komplex, 
od kterého se pacienti začali houfně 
odvracet, protože nemocných přibývá 
i přesto, že berou stále více léků. Kdyby 
totiž zdravotnický systém fungoval, jak 
má, lidi by nehledali alternativu. Stejně 
je to i  s  cenzurou alternativních mé-
dií, která nabírá na obrátkách. Kdyby 
klasická média psala pravdu, nehledali 
by lidé informace v alternativních mé-

diích. A kdyby alternativní média tolik 
lhala, proč by je cenzurovali?

Když celou alternativní medicínu 
mocná farmaceuticko-medicínská lob-
by zneškodní, vrátí se lidé zase k nim, 
i když se nezmění a nezačnou fungovat 
lépe? Zpočátku a  krátkodobě možná 
ano, pokud nebudou mít jinou mož-
nost. Jestli ale ještě budou živí. 

Cílem je totálně zlikvidovat léčitele a lidi, kteří přemýšlejí 
o zdraví jinak. Proti alternativě vychází v poslední době 
jeden článek za druhým, včetně doktorských PR textů...
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DĚJINY SE 
OPAKUJÍ

S doktorem Emilem Pálešem, který propojuje vědu 
se starou moudrostí, o andělech, lidech, vzestupech 

i pádech kultur a hledání celé pravdy.   Text: Milan Vidlák
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Emila Páleše jsem poprvé potkal 
před lety na České konferenci 
v Kutné Hoře. Tehdy jsem si my-
slel, že je klasický intelektuál. 

Rozvážná mluva, pečlivé vážení slov, pro-
dlevy mezi větami, a pokud není s větou 
spokojen, hledá, jak to říct ještě přesněji. 
Ale jakmile najde ta správná slova, stojí 
za to. Vystudoval ostatně kybernetiku 
a  vyučoval počítačovou lingvistiku na 
Matematicko-fyzikální fakultě Komen-
ského Univerzity v Bratislavě. Pět let byl 
vědeckým pracovníkem Slovenské aka-
demie věd, kde vyvíjel umělou inteligen-
ci – první počítačový model slovenského 
jazyka.

Při svém odhadu jsem se ale trochu 
spletl. Své zajištěné akademické bydlo 
totiž Emil Páleš vyměnil za unikátní 
průkopnický výzkum a riziko nezávislé 
existence. V  roce 1993 založil nezisko-
vou organizaci Sophia, zaměřenou na so-
fiologii neboli integrální výzkum. A svou 

další cestu zasvětil stavění mostů mezi 
vědou a náboženstvím.

Široký záběr doktora Páleše při po-
mí ná více renesanční učence než novo-
věké specialisty. Navazuje na starobylý 
ideál hledání Sofie, celistvé moudrosti 
– v době, kdy se vše specializuje. A jako 
opravdový badatel se nezastaví před my-
šlenkovými zvyky ani společenskými 
tabu. Na Slovensku je poměrně známý, 
ale v Česku takové popularity zatím ne-
dosahuje, ač je to škoda.

Emil Páleš už třicet let do hloubky 
zkoumá příčiny tvořivosti a psychologic-
ké pozadí kulturních vln v dějinách. Proč 
se střídají kulturní epochy a jak vysvětlit 
periodické přílivy géniů v  umění i  vě-
dách? To je stále nerozřešenou hádankou 
kulturní antropologie. A dospěl k neče-
kanému výsledku: nejpřesněji popisovala 

kulturní cykly středověká angelologie – 
nauka o andělech! Jeho práce postupně 
vychází v několikasvazkovém díle Ange-
lologie dějin. Synchronicita a  periodicita 
v dějinách.

Pane doktore, co je vlastně předmětem 
vašeho bádání a k čemu jste došel?
Statisticky zpracovávám křivky tvoři-
vosti v celosvětových dějinách. A hledám 
v nich pravidelné zákonitosti. Umělecké 
styly, vědecká paradigmata, různé typy 
filozofie, náboženství či politických ústav 
se neobjevují zcela náhodně. Podobná 
vnuknutí se objevují často na různých 
místech zeměkoule současně a  vracejí 
se také periodicky, v  jistém pořadí. Ze-
jména v cyklu po 500 letech. Statisticky 
to přesahuje náhodu, takže to musí mít 
reálnou příčinu.

Jenže univerzity se ve 20. století od-
vrátily od myšlenky historických cyklů. 
A skutečné pozdvižení vyvolal navíc můj 

závěr, že ty cykly byly známé již od sta-
rověku v rámci nauky o bozích či arch-
andělech, kteří se střídají jako duchové 
času. Třeba archanděl Rafael je patron 
medicíny a velcí lékaři skutečně žili v ra-
faelských obdobích. Podobně je to s arch-
andělem Michaelem a filozofií, Anaelem 
a poezií či Gabrielem a přírodovědou. 

Je to důkaz existence andělů? Jsou tvo
řivé výkony inspirovány duchovními 
bytostmi?
Tak se to vykládalo tradičně. Ale kdo 
nebo co je archanděl? Hlubinná psycho-
logie teď užívá moderněji znějící slovo 
archetyp. Je to jen popis vnitřního zážit-
ku, ale co jej zapříčiňuje? To neznali ani 
dávní proroci, to je otevřená otázka. Je 
to inteligence přesahující lidské vědo-
mí? Je nezávislá na mozku? Anebo jsou Foto archiv DS

Před tisíciletími převládala jiná forma vědomí 
a bohové se lidem zjevovali v denním snění. Zprávy 
o dávných zjeveních jsou prostě popisy zážitků. 
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to nevědomé vrstvy mozku, z nichž se 
vynořují řešení problémů oděná do ob-
razné podoby zjevení? A  když se vše 
odehrává jen v lidské lebce, pročpak se 
objevují stejné myšlenky současně v růz-
ných světadílech? Pracuji s řadou hypo-
téz a zvažuji argumenty.

Uznali vůbec kolegové, že jste obje
vil něco, co si vyžaduje vysvětlení?
Místo toho, aby můj výsledek prozkou-
mali a třeba oponovali, jen jej porovnali 
s názory autorit ze zahraničí. Ty říkaly 
něco jiného, z čehož vyplynulo, že mám 
někde chybu – i  když nikdo žádnou 
nenašel. Na slovenské univerzitě se ne-
předpokládá, že bychom mohli objevit 
sami něco nového. Mezitím ale západní 
univerzity mou práci v mnohém potvr-
dily a přijaly. Sám otec chronobiologie, 
profesor Halberg potvrdil existenci 
mých rytmů, vytyčil je jako novou vý-
zkumnou úlohu a dal jim jméno. Cirka-
semimileniální (přibližně půltisícileté) 
cykly jsem zkoumal detailně jako první. 
Od té doby je nezávisle potvrdila celá 

řada akademických pracovišť. Pětiset-
letý rytmus je patrně na slunci a v kos-
mickém záření, ovlivňuje lidský orga-
nismus přímo i  nepřímo přes změny 
klimatu.

Takže ty dějinné rytmy mají jen kos
mofyzikální příčinu?
To taky ne. To bychom pak mohli vyrá-
bět Koperníky, Shakespeary nebo svaté 
Františky jen tím, že bychom někoho 
vystavili vyšší teplotě, většímu světlu 
či magnetismu. Tak jednoduchý faktor 
nevysvětluje kvalitativní rozmanitost 
inspirací v různých dobách. Mohl by hrát 
nanejvýš roli vnějšího časovače, který 
spouští vnitřní schopnosti člověka.

Jaký význam má ale poznání tako
vých rytmů? Umožní nám předví
dat budoucnost?
To také, i když jen v hrubých rysech – 
kulturní vlny se skutečně střídaly tak, 
jak to kdysi předvídali babylonští kněží. 
Neznám žádnou jinou filozofii dějin, kte-
rá by dokázala dělat dlouhodobé před-

S Emilem Pálešem si povídal ve svém pořadu 
DušeK v roce 2013 i Jaroslav Dušek.

Foto archiv EP
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povědi s  porovnatelnou úspěšností. To 
však není smysl mé práce. 

Analýza časových rytmů mi slouží 
hlavně jako nástroj na objevení čistých 
pravzorů. Stejné vzorce se totiž opa-
kují v  různých obměnách na různých 
úrovních. Na úrovni jedince jsou to 
typy osobnosti a psychické konfigurace 
typické pro biografická období vývoje. 
Na kolektivní úrovni se pak vracejí jako 
kulturní epochy analogické typům osob-
nosti. A stejné principy utvářejí i geolo-
gická období v evoluci přírody.

Můžete uvést příklad?
Například období dospívání je typické 
jistými znaky: probuzením citů, smys-
lem pro krásu, svobodomyslností, po-
třebou něco uctívat. Někdo je estetický 
typ osobnosti a tyto mladistvé črty u něj 
převládají celoživotně. Když se pak stejná 
duševní nálada zmocní celého kulturní-
ho období, nazýváme to romantismem. 
Romantismy jsou něco jako světová pu-
berta, která se vrací periodicky. Pokaždé 

se s tím pojí rozkvět poezie, velcí hudeb-
ní skladatelé, náboženský mysticismus, 
revoluční hnutí a politický anarchismus. 
Vše se promění, od stylu oblečení, přes 
zákonodárství až po vědeckou metodu. 

Porovnáním projevů stejného princi-
pu v  různých dobách u  různých civili-
zací a na různých úrovních vystoupí do 
popředí to podstatné na pozadí náhod-
ného a máme ryzí pravzor. V tomto pří-
padě je to bohyně lásky a krásy, Venuše. 
Archetypy jsou elementární síly duše 
porovnatelné s  abecedou v  jazykovědě 
nebo tabulkou prvků v  chemii. Vše se 
děje jejich proměnami. Má práce takhle 
směřuje k  sebepoznání, bez kterého 
není možná svoboda, sebeovládání ani 
sebezdokonalení.

Jaký dopad by mělo, kdybychom tako
vé poznání rozvíjeli a uváděli do života?
Nesmírný. Větší než jakákoliv legislativ-
ní nebo technická inovace. Lesk a bída 
národů v konečném důsledku závisí na 
jejich mravně-poznávací úrovni. Bez 

ní se i  technický pokrok obrací na zlé. 
Představte si jen, že by najednou nikdo 
nelhal a všichni by měli čisté úmysly. Pak 
bychom se nebavili o desetinách procent 
HDP, ale rovnou o zdvoj- či ztrojnásobe-
ní efektivity veškeré práce. Najednou se 
to sice nestane, ale každý krok směrem 
nahoru či dolů v duchovní úrovni obyva-
tel s sebou nese velké změny k lepšímu 
či horšímu. Existuje i něco jako morální 
technologie. Svatí, hrdinové a  někteří 
státníci byli morální technologové, když 
dokázali inspirovat své krajany ke změ-
ně hodnot. Žádná jiná změna není radi-
kálnější a účinnější.

A  přece se o  tom jaksi nemluví, není 
to téma... Tématem tohoto čísla Šifry 

jsou zakázané technologie. Rozhovor 
s vámi mě přivádí na myšlenku, že jed
nou z  nejutajovanějších technologií 
sou časnosti je právě duchovní po zná ní. 
Od duchovních hodnot se odvíjí napros-
to vše, veškerá lidská realita. Nejvyšší 
moc má ten, kdo ovlivňuje tvorbu hod-
not. Změny v řebříčku hodnot jsou právě 
hybnou silou onoho střídání kulturních 
epoch. Když se jiná hodnota posune na 
první místo, promění se celá kultura: ob-
jeví se jiný typ umění, vědy, filozofie, ná-
boženství i politického zřízení. Archan-
dělé jsou pravzory hodnot zhuštěné do 
obrazů. Staré nauce o andělech jsem vlil 
nový život tím, že jsem jí vrátil souvislost 
s každodenní realitou. Je zcela jedno, zda 
jste věřící nebo ateista. Mluvíme o faktic-
kých vzorcích chování, jakým podléhají 
všichni. Moderně řečeno, angelologie 
byla starověkou epistemologií, což je 
nauka o podvědomých intuicích formu-
jících dobu.

Před tisíciletími převládala jiná for-
ma vědomí a bohové se lidem zjevovali 

v denním snění, v téměř smyslových ha-
lucinacích. Zprávy o dávných zjeveních 
jsou prostě popisy zážitků. V Homérově 
Iliadě ještě vidíte, jak božstva vstupují do 
dění a usměrňují hrdiny. Snový svět se 
tam prolíná s realitou. Ale kde myslíte, 
že jsou ta božstva dnes? Ztratila svou 
moc? Vůbec ne! Jsou jen překryta novou, 
racionální formou vědomí, ale podpra-
hově se jimi necháváme řídit jako kdysi. 
Je to jen o to horší, že o tom nevíme.

Stará božstva působí dál až do sou-
časnosti v podobě abstraktních myšlen-
kových proudů. Za vším je nějaký duch, 
dobrý či zlý. Každý má postoj a názor – 
byť i nevědomky – je zjevný z jeho koná-
ní. Vše je náboženství. Komunismus i na-
cismus byly náboženství, inspirovaná 

V michaelském období, ve kterém žijeme i dnes, je člověku 
dána taková důvěra, že vše je na jeho svobodné volbě – je 
to ta největší šance udělat pokrok, ale i padnout.
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krvavým božstvem Nergalem. Babylon-
ští kněží nám řekli přesně, kdy se vrací 
a pokouší lidi, jen jsme to nebrali vážně. 
Současný pseudohumanismus je také 
náboženství či jeho pokřivená náhražka.

V jaké době žijeme? Kterému život
nímu období se podobá?
Podle staré moudrosti žijeme v  epoše 
anděla slunce, Michaela. Ten samý an-
děl inspiruje poledne lidského života čili 
třicátníky. Je to zralá dospělost, kdy je 
člověk nejsvobodnější, ale musí převzít 
i  odpovědnost a najít sám sebe, zrodit 
se jako skutečná individualita. Návrat 
Michaela však znamená jen návrat stej-
ných témat, úkolů a výzev, jaké tady byly 
v čase klasického Řecka. Není dáno, jak 
na to reagujeme a  jak to zvládneme. 
Všechny demokracie světa vykreslují na 
časové ose rytmus Michaela – je inspirá-
torem důstojnosti a svobody jednotlivce.

Úkolem doby je, aby každý sám na-
šel v sobě sílu postavit se duchovně na 
vlastní nohy, aby si našel vztah k Prav-
dě, rozvinul schopnost samostatného 
úsudku a zorientoval se. Z toho plynou 
problémy současnosti: instinktivně jsme 
opět zvolili demokracii, ale nechápeme 
již ctnosti, jaké takové zřízení předpo-
kládá. V důsledku toho se všude rozbujel 
antiduch, duch manipulace a  dezinfor-
mace, který nás zkouší připravit o naše 
vlastní já. V jiných dobách to není téma 
– třeba v absolutismu je hierarchie a vše 
je předepsáno shůry. Jen  v michaelském 
období je člověku dána taková důvěra, 
že vše je ponecháno svobodné volbě – je 
to ta největší šance udělat pokrok, ale 
i padnout.

Přijel jste do Prahy přednášet na téma 
„kritéria opravdové spirituality“. Jak se 
pravá spiritualita pozná od té falešné? 
Pravost se nakonec pozná po ovoci, ale 
to je dost pozdě. Je třeba mít zkušenost 
a znát mnohé, aby to člověk rozpoznal 
včas. Skutečná spiritualita se odvíjí od 
opravdové motivace, jejím měřítkem je 
vždy mravní pokrok. Senzace jako nad-
přirozené schopnosti nebo psychedeli-
ka by se ani neměly míchat pod stejný 

pojem. Tam jde o něco jiného. Ano, člo-
věk má potenciál vnitřních schopností, 
který nerozvíjí, protože ho ani nezná, 
a  nezná ho, protože ho nerozvíjí. Ne-
mluvím však o  populárně-esoterickém 
folklóru, který jedni zcela popírají a dru-
zí mu naivně věří. Z těchto domnělých 
schopností po důkladném prozkoumá-
ní obstojí jen zlomek. Třeba když se na 
kongresu jasnovidců někomu ztratí pe-
něženka, nikdo ji nenajde. Mám na mysli 
něco jiného, o čem se vůbec nemluví.

Proč je spirituální dimenze tak pod
ceňována? Je v tom záměr?
Jak vzácná je pravá duchovnost, to vám 
dojde až poté, co zjistíte, že onen věhlas-
ný společenský zápas se neodehrává 
mezi spiritualitou a materialismem, čili 
mezi pravdou a nepravdou, ale mezi dvě-

ma nepravdami: falešnou spiritualitou 
a  přílišným materialismem. Proč je to 
tak? První příčina je přirozená: pojmout 
pravou duchovnost je náročné – nezna-
mená to nic méně než všestranný rozvoj 
osobnosti. 

Ale jsou tu i další příčiny, když si uvě-
domíte, že tento skutečný cíl člověka 
nemáme ani za ideál – naopak, všechny 
pozemské instituce se jej bojí. Celá prav-
da je snad to jediné, co odmítají všichni. 
Podle toho ji poznáte. Každá instituce 
totiž žije z nějaké částečné pravdy. Jako 
mladík jsem přirozeně věřil, že z takové 
práce, jako je ta moje, se musí těšit kněží, 
vědci i politici. Vždyť jsem ukázal, že cír-
kev měla v něčem pravdu, přispěl jsem 
k řešení odborných záhad a dal podnět 
ke zlepšení společnosti. Ale stalo se něco 
jiného. Po desetiletí jsem zlepšoval svou 
práci, protože jsem hledal chybu u sebe. 
Trvalo mi půl života, než jsem pochopil, 
oč jde. Mezi církví a vědou se historicky 

vyvinula nepsaná dohoda, že si navzá-
jem nebudou lézt do kapusty. Oceňova-
né osobnosti propagují tezi, že jde o dva 
mimoběžné světy, dvě pravdy, které ani 
nemůžou přijít do vzájemného konflik-
tu, protože spolu nesouvisejí. Věda užívá 
rozum, ale má zkoumat jen hmotný svět. 
Církev si ponechala autoritu v duchovní 
oblasti, kde je dovolena jen víra. Myšlení 
se má omezit na hmotu – a v duchovno 
smíme pouze věřit. „Není nic takového 
jako duchovní poznání,“ zaznělo uni-
sono z kostela i univerzity. Nepokoušej 
se přemostit vědu a náboženství! Jenže 
o to mi právě šlo. Narušil jsem příměří 
dvou starých, mocných nepřátel, kteří si 
rozdělili sféry vlivu, aby mohli nerušeně 
panovat a mít autoritativní vliv na lidi ve 
dvou oblastech života, i když učí proti-
chůdné věci.

Ona nepsaná dohoda sice zajišťuje 
klid zbraní, ale za vysokou cenu. Věda 
zůstala amorální a  nebezpečná. Nejen 
proto, že vědeckého poznání lze zneužít. 
Ale ještě víc proto, že samotné vědecké 
teorie jsou pak polopravdivě křiveny 
a  jsou smrtonosné, přestože vypadají 
jako objektivní pravda. Na druhé straně 
náboženství zdegenerovalo na sladký, 
bezmyšlenkový sentiment. Pokud ne-
mluví o tom, co je tady a teď, nesouvisí 
se životem a je mrtvé. Do duchovní sfé-
ry ale patří všechny mravní pojmy jako 
dobro, spravedlnost a další, které ztrá-
címe, a čelíme tak rozpadu společnosti.

Přemostit onu propast je přímo srd
cem vaší metody, že?
Ano, je to hledání Sofie, celistvé moud-
rosti, v  níž se snoubí světlo rozumu 
s teplem srdce a dobročinností rukou. Je 
to ideál řady slovanských myslitelů, jako 
byli Komenský, Trentowski, Hurban, 

Jak vzácná je pravá duchovnost, vám dojde až poté, 
co zjistíte, že společenský zápas se neodehrává mezi 
pravdou a nepravdou, ale mezi dvěma nepravdami.
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Solovjov. Sofiologie je úsilí o  syntézu 
různých pramenů poznání – smyslů, ro-
zumu a intuice. Mohli bychom také říct 
vědy, umění a náboženství. Není to pseu-
dověda, ale nadvěda – vědecký rozum 
tvoří jednu z jejích tří dimenzí. Další dvě 
tvoří mravní vůle a estetický cit. Sofiolo-
gie si klade otázku, před kterou nakonec 
stojíme všichni: co udělám, když kněz, 
vědec a ekonom mi radí každý jiné? Jak 
dám nakonec dohromady protichůdné 
informace od tolika specialistů? V úsilí 
o tuto syntézu, o integraci vlastního vě-
domí spočívá tajemství individualizace, 
vnitřního osamostatnění a vysvobození. 
Je to ten nejvyšší cíl.

Proč lidstvo stále bloudí a  opakuje 
stejné chyby?
Když jsem jednou v rozhlase četl Gibbo-
nův seznam příznaků úpadku Římské 
říše, posluchači si mysleli, že mluvím 
o  dnešku. Fascinující, jak se lidská po-
vaha nemění po tisíciletí. Přesto však 
věřím, že se i mění a zvolna stoupáme 
k  vyšším stupňům vědomí. Současný 

svět je mnohem složitější a vyžaduje od 
nás víc, takže mít stejné těžkosti vzhle-
dem k  těžší úloze je vlastně pokrok. 
Nad čím však žasnu čím dál víc, jsou ty 
rafinované způsoby, jak klameme sami 
sebe. „Záměrný omyl“ zní jako proti-
mluv, a přesto existuje. Existuje selektiv-
ní hluchota, když neslyšíme, co se nám 
nelíbí. A  také selektivní myšlení, když 
nechápeme, co se nám nehodí. Upton 
Sinclair to vystihl větou: „Je těžké něko-
ho přesvědčit, aby něco pochopil, když 
je placen za to, že to nechápe.“ Většina 
lidí vůbec nehledá pravdu, ale zajištění 
v nějakém společenství. Uvnitř takového 
kruhu se sejdou stejně smýšlející, ujišťují 
se navzájem o své polopravdě, vyjmenují 
a odměňují si své vlastní autority, platí 
si média, aby jim říkala, co chtějí slyšet... 
Až uvěří, že je to realita. Ve skutečnosti 
žijí ve skupinové autohypnóze, v sociální 
bublině. Tyhle bubliny nelze přelomit 
fakty a argumentací. Typický slušný člo-
věk žije takhle: na úrovni vědomí upřím-
ně neví, co dělá. Není proto odpovědný 
za následky. Nemůžete mu to ale říct, 

protože vás zastaví, změní téma, urazí 
se. Lidi podvědomě přesně vědí, co se 
nemají dozvědět. Kdyby to věděli, museli 
by změnit dosavadní způsob života. Řekl 
bych, že předpokladem rychlé kariéry 
je vědět, kam nemáš strkat nos. Takové 
podvědomé procesy jsou předmětem dé-
monologie, jež taky patří k angelologii.

Něco pozitivního na závěr?
Newyorský profesor Jonathan Haidt ne-
dávno napsal knihu Morálka lidské mysli. 
Proč dobré lidi rozděluje politika a nábo-
ženství. Zkoumal kulturní válku liberálů 
a  konzervativců ve Spojených státech 
a ptal se, proč je to vše tak hluboce ira-
cionální. S pomocí experimentů ukázal, 
jak jisté intuice neuvědoměle podbarvují 
naše myšlení i vnímání – a nazval je mo-
rální matrice. Počtem i obsahem odpo-
vídají přibližně klasickým archandělům. 
Takové konvergence mé práce se špičko-
vou vědou mě těší a je jich celá řada. Je 
v tom naděje, že lidi z těch bublin přece 
jen jednou procitnou. 

Více informací na www.sophia.sk

„Co udělám, když kněz, vědec a ekonom mi 
radí každý jiné? Jak dám nakonec dohromady 
protichůdné informace od tolika specialistů?“ 

I těmito otázkami se Emil Páleš zabývá. Na 
snímku se svými žáky Školy angelologie.

Foto archiv EP
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Poslední mikroskop
Některé technologie jsou potlačovány, přestože by mohly mnoha lidem 

pomoci, jiné jsou zase prosazovány, i když pro změnu škodí…

Klasickým příkladem potla-
čení technologie je smutný 
případ vědce jménem Royal 
Raymond Rife (1888–1971). 

Od mládí velmi nadaný vynálezce se 
nechtěl spokojit se skutečností, že 
živé organismy menší než vlnová dél-
ka světla nejsou pod mikroskopem 
dobře viditelné. Odjel proto do ně-
mecké Jeny studovat optiku u Zeis se, 
aby si následně postavil vlastní mik-
roskop, který tento problém překle-
nul možností frekvenční modulace 
světelných paprsků a  jejich vzájem-
nými interferencemi pod různými 
úhly.

Tento mikroskop umožňoval pozo-
rování těch nejmenších živých orga-
nismů a zároveň odhalil skutečnost, 
že určité rezonanční frekvence plaz-
my excitované v  použitých speciál-
ních výbojkách mohly jejím rozvibro-
váním narušit buněčnou membránu 
mikroorganismů v  dosahu, a  tím 
je takzvaně devitalizovat. Rife pak 
velmi úspěšně pomocí konkrétních, 
plazmou přenášených akustických 
devitalizačních frekvencí léčil 
nemoci způsobené patogenními 
bakteriemi i  viry, včetně rako-
viny.

Pro veliký úspěch mu 
byly „vyhořeny“ jeho la-
boratoře, pozastavena čin-
nost a  otevřen vleklý 
soudní proces, jen 
díky němuž se do-
chovaly záznamy 
o  Rifově důmysl-
ném terapeutickém 
zařízení, které dnes 
nejen že neexistuje, 
ale není ani nikte-
rak obecně známo.

Rifův poslední existující mikro-
skop se má nacházet v  muzeu vědy 
v  Londýně, kde byl nicméně nezná-
mými osobami natolik poškozen, že 
není funkční. Převratné na tomto 
mikroskopu bylo to, že na rozdíl od 
zařízení elektronových pozorované 
objekty zůstávaly naživu a mohly být 
pozorovány „v  akci“. Historický roz-
por, který spolu měli svého času nej-
slavnější biologové Antoine Bechamp 
(1816–1908) a  Louis Pasteur (1822–
1895) ohledně mnohotvárnosti or-
ganismů, mohl být konečně vyřešen, 
k velkému povděku farmaceutického 
průmyslu se tak ale nestalo.

Místo toho tu máme technologie, 
které být mají, přesto že jejich po-
užívání může být velmi riskantní. 
Uvedena budiž alespoň jedna z nich. 
Skoro každý z nás ji nyní nepřetrži-
tě používá, jako by to byl fetiš. Do-
slova ji téměř nepouštíme z  ruky. 
Neustále ji hladíme a  pravidelně na 
ni hledíme, již zcela nepodmíněně, 
automaticky. Tato věcička je malým 

mikrovlnným zářičem, který září 
tím silněji, čím slabší je jeho 

spojení s  mnohem výkon-
nějšími zářiči, hustě roz-
místěnými na vyvýšených 

bodech. Je to mobilní 
telefon, nebo chcete-li 
smartphone. 

Bohužel lidé bez-
hlavě uvěřili re-
gulátorům, kteří 
opustili jinak rezo-
lutně prosazovaný 
princip předběžné 
opatrnosti uplat-
ňovaný nekompro-
misně samotnou 

Evropskou komisí, 

která tento princip zavedla a  zakot-
vila v článku 191 Lisabonské smlouvy.

Jedinou zemí, jež zůstává vůči vy-
sokým hodnotám neionizujícího zá-
ření skeptická, je Lichtenštejnsko. 
V  ostatních státech bylo vyhověno 
požadavkům telekomunikační lob-
by a  normy na neionizující záření 
byly značně uvolněny. Jisté je jedno – 
dlouhé hovory s uchem přitisknutým 
na zářič jsou pro bílkoviny v mozku 
docela zničující, zejména je-li výkon 
zářiče vybuzen slabším signálem, 
jak tomu bývá ve strukturách ozna-
čovaných jako Faradayova klec. Tedy 
například v  automobilu, autobusu, 
tramvaji a  dalších uzavřených kovo-
vých strukturách.

Tato místa se těší obzvláště velké 
oblibě některých zavilých telefonis-
tů, nehledě na rozšiřující se nešvar 
zaměňovat prostředky hromadné do-
pravy za telefonní budky, při neúctě 
k ostatním spolucestujícím, kteří ne-
chtějí být rušeni cizími hovory, ode-
hrávajícími se v blízkosti jejich uší za 
absolutní arogance jejich nevycho-
vaných a  neuctivých provozovatelů, 
kteří si navíc vypalují díry do mozku 
plným výkonem svých mikrovlnných 
zářičů uvnitř Faradayovy klece.

Empirické důkazy o  škodlivosti 
neionizujícího záření, stačí se v tram-
vajích nechtěně, leč nuceně zaposlou-
chat do telefonátů oněch sebestřed-
ných asociálů, zamořujících veřejný 
prostor svými často velmi hlasitými 
monology, a  vyhodnotit intelektu-
ální úroveň jejich obsahu. Nepřímo 
úměrná korelace mezi silou záření 
SAR (Specific Absorption Rate) a IQ je 
zřejmá. Pro představu: nejhorší SAR 
ze všech telefonů vykazuje oblíbený 
iPhone.
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K dyž rektor Harvardovy uni-
verzity Lawrence H. Sum-
mers (a  před ním český 
strunový fyzik Luboš Motl) 

tvrdil, že ženy jsou méně zastoupe-
ny ve vrcholové matematice a  fyzi-
ce ne kvůli diskriminaci, ale kvůli 
rozdílům ve  schopnostech (což je 
ve skutečnosti zapříčiněno rozdílně 

spojenými neurony v mozku), neko-
rektnost ho stála veřejnou omluvu 
a v podstatě i místo. Kromě toho, že 
byl nekorektní, ale ženskému poko-
lení do značné míry křivdil.

Příčiny menšího zastoupení žen ve 
vědě totiž mohou být docela jiné. Ačkoli 
se na poli vědy nadřelo mnoho žen, sme-
tanu v  zásadních a  slavných případech 

nezřídka slízli chlapi, nebo si jejich prá-
ci přivlastnili. Historie je tak díky tomu 
– jako obvykle – poněkud zkreslená.

Estelle Asmodelleová publikovala 
v  bře z nu 2015 v  odborném časopise 
Asian Journal of Physics článek Spolu-
práce Milevy Maričové a Alberta Einstei-
na, kde píše, že Maričová by měla být 
považována za spoluautorku nejméně 

Einsteinova žena, objevitelka jaderného štěpení 
nebo čínská Curie. Historie byla plná dam, jejichž 
obdivuhodnou práci si přivlastnili nebo místo nich 
slízli smetanu muži…   Text: Milan Pullmann

Ukradené 
OBJEVY
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Marie Curie-Sklodowská ve filmu  
z roku 2016.   Foto Profimedia

jednoho Einsteinova vědeckého člán-
ku (nebo dvou) a měla by se zkoumat 
míra její spolupráce na textech z  let 
1902–1905. Maričová podle ní mohla 
spolupracovat a  asistovat při dřívější 
práci na speciální teorii relativity, je 
však možné, že šlo o matematické ře-
šení, ne o koncepční záležitosti. Situaci 
ztěžuje fakt, že mnoho dopisů, které 

Einsteinovi napsala, chybí. Chybí i jeho 
původní poznámky.

Srbka Desanka Trbuhovičová-Gjuričová 
v knize Ve stínu Alberta Einsteina uvedla, 
že před chorvatskými intelektuály Ein-
stein uvedl: „Potřebuji svou ženu, protože 
pro mě řeší matematické problémy.“

Matka Einsteinových tří dětí a  jeho 
první manželka se narodila před Vá-
noci roku 1875 na jihovýchodě Rakous-
ko-Uherska, ve Vojvodině. Od dětství 
hrávala na klavír. Na jaře 1896 odmatu-
rovala na lékařské škole v Bernu. Zapsa-
la se na lékařskou fakultu, ale přešla na 
polytechniku. Jejím spolužákem byl o tři 
roky mladší Albert Einstein, který s ní 
později chodíval do přírody a hrával jí na 
houslích vlastní árie. V  listu č. 79 jí na-
psal: „ ... jsem tak šťastný, že jsem v tobě 
našel rovnocennou bytost, která je stej-
ně silná a samostatná jako já!“ V březnu 
1901 psal o tom, že bude hrdý, když svou 

práci o  relativním pohybu dovedou do 
vítězného konce.

Maričová nadto musela v jiném stavu 
čelit zkouškám ve škole i nespokojenos-
ti obou rodin s jejich vztahem. Einstein 
polytechniku do skončil s  celkovým 
výsledkem 4,9, ona dosáhla celkového 
skóre 4 (z  maximálního 6). Narození 
jejich dcery Lízy potvrzují později nale-
zené dopisy, není však jasné, zda ji dali 
k  adopci, nebo zemřela na nemoc. Po 
porodu Maričové nevyšel ani druhý po-
kus o diplom, přičemž musela opakovat 
i již zvládnuté předměty. Z teorie funkcí 
měla špatný výsledek, neboť geometric-
kou část teorie funkcí vyučoval Wilhelm 
Fiedler, člen pruské akademie věd, která 
přijala mezi sebe první ženu až v roce 
1964. Je možné, že Maričové úmyslně 
znemožnili získat titul, protože věděli 
o jejím vztahu s Einsteinem, a jeden ti-

tul v rodině čekající přírůstek se jim je-
vil dostatečný.

Einstein získal doživotní místo tech-
nického znalce v  Patentovém úřadě 
v Bernu. V roce 1903 se vzali a přestěho-
vali do Bernu. V bytě se setkávala učená 
společnost Academia Olympia, jejímiž 
zakládajícími členy byli kromě Einsteina 
matematik Conrad Habicht a rumunský 
student filozofie Maurice Solovjov, kte-
rého Einstein doučoval fyziku. Oba byli 
jako svědci jedinými účastníky jejich 
svatby. Na svých setkáních četli Platona, 
Spinozu nebo Schopenhauera.

Zázračný rok
Maričová spolu s  Paulem Habichtem, 
bratrem Conrada, sestrojila přístroj na 
měření nízkých proudů (pravděpodob-
ně elektrostatický generátor). V květnu 
1904 se vědecké dvojici narodil první syn 
Hans Albert. Filozoficko-technický krou-

žek Academia Olympia nepochybně vý-
znamně přispěl k tzv. zázračnému roku 
1905, kdy Einstein publikoval pět svých 
převratných prací v  renomovaném ča-
sopise Annalen der Physik. O padesát let 
později sovětský fyzik Abraham P. Joffe 
ve svém článku uvedl, že jako asistent 
tehdejšího kurátora časopisu Röntgena 
viděl tři z nich před publikováním v ori-
ginálu podepsané Einstein-Marity (jiný 
způsob psaní jména Marić). Cenné ru-
kopisy byly buď zahozeny, ztraceny nebo 
záměrně zničeny po úspěchu článku. 
Asmodelleová pokládá všechny tři mož-
nosti za stejně pravděpodobné.

Einstein každopádně zaslal i svůj dal-
ší článek věnovaný neuspořádanému 
pohybu molekul po vědecké korespon-
denci s  Maričovou. V  roce 1909 získal 
místo mimořádného profesora teoretic-
ké fyziky v Curychu. Jeho manželka mu 

Maričová by měla být považována za spoluautorku 
nejméně jednoho Einsteinova vědeckého článku. Mohla 
asistovat i při dřívější práci na speciální teorii relativity.
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s radostí připravovala poznámky k před-
náškám o  elektrodynamice a  principu 
relativity. Dokonce jeho jménem psala 
dopisy dalším fyzikům.

V  době, kdy porodila druhého syna 
Eduarda, Einstein přijal nabídku šéfovat 
katedře teoretické fyziky pražské ně-
mecké univerzity. Když ho nakonec jme-
novali profesorem na polytechnice v Cu-
rychu, doufala, že známé prostředí plné 
vzpomínek je opět sblíží. Ale již od dub-
na 1914 Einstein pracoval jako ředitel fy-
zikálního institutu v Berlíně. Manželova 
rodina v  tomto městě byla k Maričové 
velice nepřátelská, a  proto se s  dětmi 
vrátila do Curychu, kde po vypuknu-
tí 1. světové války zůstali odkázáni na 
posílané peníze. Mladší syn Eduard byl 
nemocný, Mileva dávala hodiny matema-
tiky a hry na klavír, brala podnájemníky. 
Když ji její muž, který býval u sestřenice 
Elzy, v listu požádal o rozvod, zhroutila 

se. Museli ji převézt do nemocnice a zů-
stala dva týdny na lůžku. Na pomoc jí 
přišla mladší sestra Zorka, která u ní na-
konec zůstala téměř tři roky.

Einsteinovy rozvedli na svatého Valen-
týna roku 1919. V té době Einstein v Cu-
rychu přednášel o  relativitě, přičemž 
chodíval ke své bývalé ženě na oběd. Po 
skončení přednáškového cyklu ale uza-
vřel manželství se sestřenkou Elzou.

Eduard trpěl ušní chorobou ústící do 
prudkých bolestí hlavy a po návštěvách 
otce míval deprese. Asmodelleová uvádí, 
že Maričové by dnes zřejmě klasifikovali 
klasickou chronickou depresi. V důsled-
ku strmého pádu německé marky „věd-
kyně v  domácnosti“ prošívala oblečení 
a  šetřila na léčebný ústav pro Eduarda 
u Severního moře. Když Einstein dostal 
v roce 1921 Nobelovu cenu za vysvětle-
ní fotoelektrického jevu (práci z  roku 

1905) a přínos v teoretické fyzice, po je-
jím převzetí o rok později daroval milion 
dolarů Maričové k zajištění synů.

Práce, kterou kdysi provedla na stáži 
na univerzitě v  Heidelbergu, byla pro 
Einsteinův článek důležitá, protože mu 
umožnila stanovit základní charakte-
ristiky protonu. Za peníze z Nobelovky 
koupila v Curychu tři domy, z nichž dva 
brzy prodala, aby mohla zaplatit dluhy 
spojené s  Eduardovými léčebnými po-
byty. Jedné noci ho sotva zadržela před 
skokem z okna, dali ho proto do ústavu. 

Po pohřbu sestry Zorky, která zemřela 
tři roky po matce, se Mileva prošla v No-
vém Sadu po mostě, který projektoval 
její první syn Hans Albert. Po jeho od-
chodu do USA ho už neviděla. Eduardova 
nemoc se zhoršovala, pobyty v ústavech 
byly drahé, proto stále učila. Po prodeji 
třetího domu roku 1948 dostala výpo-
věď z bytu. Při Eduardově druhém poku-

su o sebevraždu ochrnula na levou stra-
nu těla a 4. srpna 1948 zemřela ve věku 
72 let. Eduard byl ještě 17 let v ústavu, 
kde ho navštěvoval jen místní pastor.

Čínská Curie
Kateřina Helán Vašků v článku Ukrade-
né vavříny ve speciálu 100+1 z podzimu 
minulého roku Milevu Maričovou ne-
zmiňuje, uvádí však další čtyři vědkyně, 
kterým by Nobelovka po zásluze také 
patřila, spolu s jejich mužskými kolegy. 
Jenže dostali ji jenom muži. Samozřej-
mě, byly i ženy, které Nobelovu cenu za 
vědu obdržely, Marie Curie-Sklodowská 
dokonce dvě (za fyziku i chemii).

Nicméně celkově jich bylo dvacetkrát 
méně než oceněných mužů – do zmíně-
ného poměru se ovšem počítá i ocenění 
za mír, literaturu a ekonomii. Ještě v 80. 
letech minulého století panovaly pro 

Shora: Katherine Johnsonová, 
Lisa Meitnerová (na fotce vpravo), 
Marie Curie-Sklodowská, Rosalind 

Franklinová, Mlieva a Albert Einsteinovi 
a Ťien-siung Wu.   Foto Profimedia

O Lise Meitnerové se pochvalně vyjádřil slavný Max 
Planck. Zakladatel kvantové teorie, u kterého v Německu 
studovala, ji nazval duševní Amazonkou. 
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ženy věnující se vědě mnohem horší pod-
mínky než v  současnosti. Aby ocenění 
mohla získat žena, musí ji nejprve někdo 
nominovat, přičemž muži to obvykle ne-
dělají.

První z  vědkyň, o  kterých autorka 
píše, je Lisa Meitnerová (1878–1968), 
narozená ve Vídni, o které se pochvalně 
vyjádřil slavný Max Planck. Zakladatel 
kvantové teorie, u  kterého v  Německu 
studovala, ji nazval duševní Amazonkou. 
Respektoval ji i Albert Einstein, který si 
jejího přínosu na poli radioaktivity pova-
žoval více než objevů Marie Curie. Meit-
nerová totiž jako první objevila a popsa-
la princip jaderného štěpení. V  Berlíně 
spolupracovala s vedoucím oddělení che-
mického ústavu Otto Hahnem, přičemž 
on se zabýval chemickou stránkou ra-
dioaktivity a ona fyzikálními vlastnost-
mi. Zatímco její šéf seděl ve špičkové la-
boratoři, ona se musela po léta spokojit 
s prostory původně určenými pro truh-
láře. Nemohla se účastnit všech předná-

šek, publikovat ani přednášet v různých 
institucích. Spolu s Hahnem však v roce 
1918 detekovali nový chemicky prvek 
protaktinium.

Když v roce 1934 italský fyzik Enri-
co Fermi vyslovil domněnku, že ostře-
lováním uranu tepelnými neurony lze 

vyrobit nové radioaktivní prvky, Meit-
nerová přesvědčila Hahna, aby se to 
pokusili prokázat. Jenže měla židovský 
původ, a  tak byla nucena po zavedení 
rasových zákonů ilegálně opustit Ně-
mecko. Usadila se ve Stockholmu, kam 
jí chodila od Hahna pošta s  výsledky 
experimentů.

Její teoretické vývody však publikoval 
pouze pod svým jménem a  později to 
omlouval tím, že uvedení spoluautorky 
by jej ohrozilo. Meitnerová zformulovala 
teorii štěpné reakce a  experimentálně 
ji i  potvrdila v  laboratoři. Po válce do 
Stockholmu zavítal Hahn a  rovnou za 

(její) objev jaderného štěpení převzal 
Nobelovku. Meitnerová mu to dopřála 
(ostatně co jí zbývalo), vadila jí však jeho 
loajalita k  nacistickému Německu. Za 
potvrzení svého objevu nijak nebojovala.

Další významnou vědkyní byla Ťi-
en-siung Wu (1912–1997), známá jako 
první dáma fyziky, čínská Curie nebo 

Ťien-siung Wu, přezdívaná Čínská Curie, povzbuzovala 
ženy ve vědě tím, že horší než vrátit se z laboratoře 
domů ke špinavému nádobí je nejít do laboratoře vůbec.

Významnou vědkyni ztvárnila ve hře 
Tajemství života Rosalind Franklin Asia 

Argento. Vpravo Jocelyn Bell Burnellová, 
prezidentka Královské společnosti 

v Edinburghu.   Foto Profimedia
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madam Wu. Studovala nejprve v Nan-
kingu, odkud emigrovala do USA, kde 
působila na Kalifornské univerzitě 
v Berkeley. Podílela se na vyvoji atomo-
vé bomby, pracovala na úpravě uranu 
pro jaderné palivo. V  roce 1956 se na 
ni obrátili jaderní fyzici Li Čeng-tao 
a  Jang Čen-ning, kteří chtěli experi-
mentem dokázat neplatnost zákonu 
prostorové parity. Podle tohoto zákona 
se při změně znamének prostorových 
souřadnic zachovává platnost přírod-
ních zákonů.

Madam Wu dokázala, že při slabé ja-
derné interakci se prostorová parita ne-
zachovává. Jelikož se Nobelovka obvykle 
uděluje za nápad a ne za provedení, zís-
kali ji oba pánové a ona přišla zkrátka. 
Ťien-siung Wu navzdory tomu povzbu-
zovala ženy věnující se vědě tím, že horší 
než vrátit se z laboratoře domů ke špina-
vému nádobí je nejít do laboratoře vůbec.

Skrytá čísla
Londýnská biofyzička, chemička a bio-
ložka Rosalind Franklinová (1920–
1958) na King’s  College v  roce 1951 
vytvořila první možný model DNA, 
svěřila se však kolegovi Maurici Wil-
kinsovi, a to neměla dělat. Ten s kolegy 
Francisem Crickem a  Jamesem Wat-
sonem teorii zpřesnil, ověřil experi-
mentem a model publikoval v časopise 
Nature. V  roce 1962 pak převzali No-
belovku, která se však ze zásady neu-
děluje mrtvým. Franklinová ji tak ani 
podle pravidel nemohla získat.

Ne tak doktorandka Jocelyn Bello-
vá (narozená v  roce 1943), která jako 
24letá pozorovala první čtyři známé 
pulzary (rotující neutronové hvězdy, 
jejichž intenzita záření se mění v pravi-
delných intervalech). V irském Belfastu 
se zapsala na doktorské studium radio-
astronomie, kde analyzovala veškerá 
data z teleskopu zaznamenaná na 120 
metrech milimetrového papíru. V roce 
1967 si všimla zvláštní změny signálu 
opakující se ve  zhruba sekundových 
intervalech. Nadřízení i kolegové si z ní 
dělali legraci, prý s ní zkouší navázat 
známost Marťan. Jenže pak objevila 

další tři pulzující zdroje v  oblasti ra-
diových vln. V roce 1968 vyšel o objevu 
článek v  Nature, podepsán pěti cam-
bridgeskými astronomy. Nobelovku 
vyfasoval v roce 1974 Anthony Hewish, 
protože léta připravoval experiment 
prokazující existenci pulzarů. Jejich 
objevitelce cenu komise neudělila.

Abychom zůstali v  příbuzném obo-
ru výzkumu vesmíru a  po Evropan-
kách a  Číňance ještě rozšířili záběr 
i  o  zosobnění poslední zbývající rasy, 
zmíníme na Vánoce 2016 uvedený film 
Skrytá čísla režiséra Theodora Melfiho, 
natočený podle stejnojmenné knihy 
Margot Lee Shetterlyové. Jde o příběh 
trojice afroamerických kamarádek 
pracujících pro NASA, které v 60. letech 
minulého století stále bojovaly s před-
sudky kvůli pohlaví i barvě pleti. Ma-
tematičky Dorothy Vaughanová, Mary 
Jacksonová a  Katherine Johnsonová 
přispěly k  největším úspěchům ame-
rické kosmické agentury a významně 

napomohly k vyslání člověka do vesmí-
ru. Jejich výpočty přispěly k tomu, že 
americký astronaut John Glenn mohl 
v  roce 1962 úspěšně letět do kosmu. 
Johnsonová v roce 1970 údajně sehrá-
la nepostradatelnou úlohu při výpo-
čtech, které pomohly poškozenému 
Apollu 13 vrátit se bezpečně domů.

V  článku Zveličená čísla: John Glenn 
a  politicky korektní mýtus Katherine 
Johnsonové však autor řady knih o mul-
tikulturalismu Paul Kersey (chlap!) uvá-
dí celý příběh na pravou míru. Kanoni-
zaci Johnsonové chápe jako požadavek 
doby všudypřítomné politické korekt-
nosti, přičemž poukazuje na to, že jde 
o „modrookou černošku s velice světlou 
pletí“. V roce 2016, poté, co dostala od 
prezidenta Obamy medaili za zásluhy, 
byla Johnsonová, která se koncem srp-
na nejspíš dožije 100 let, jmenována Že-
nou roku Západní Virginie. Buď jak buď, 
její pohlaví ani rod zatím nikdo nezpo-
chybňuje. 



Na jakém principu funguje unikátní přístroj 
Somavedic na neutralizaci geopatogenních zón 

a elektrosmogu, za kterým stojí český léčitel Ivan 
Rybjanský?   Text: Milan Vidlák

Psal mi nedávno jeden čtenář, 
že mu vrtá hlavou, jak fun-
guje ten „zázračný“ přístroj 
Somavedic, o  kterém píšeme, 

a že nevěří tomu, že by to mohla být 
pravda. Funguje totiž docela jiným 
způsobem, než jsme u dnešních tech-
nologií zvyklí. Nic nespaluje, nečoudí, 
nesmrdí ani nedělá jiný nepořádek. Zá-
zračný určitě není a nikdy bychom si 
nic takového nedovolili tvrdit. Spíše se 
snažíme co nejsrozumitelněji popsat, 
na jakých principech běží, lidem, které 
to zajímá.

Faktem je, že existují věci mezi ne-
bem a zemí, které není snadné pocho-
pit či vysvětlit, zvlášť když jsme zvyklí 
na to, že většina dnešních technologií 
funguje na spalování a  spotřebě pří-
rodních zdrojů, a  tedy znečišťování 
životního prostředí. Závislost na ropě 
je bohužel základem dnešního velkého 
byznysu, i když to všechno mohlo být 
dávno jinak.

Už na začátku 20. století přišel Niko-
la Tesla s  převratnou technologií bez-
drátového přenosu, kdy byl schopen 
rozsvítit žárovky bez jediného kabelu. 
Jako měla jeho volná energie nedozírné 
výhody pro lidstvo, tak měla zásadní 
nevýhodu pro skupiny magnátů v čele 
s  předními bankéřskými rodinami – 
nebylo by komu posílat složenky. I pro-
to po tomto objevu přestal bankéř John 
Pierpont Morgan, mimochodem též 
vlastník monopolu na měděné dráty, 
Teslu financovat. A  vrchol jeho života, 
Wardenclyffská věž, v níž vynalézal svo-
je úžasné věci, byla pro jistotu zničena.

Záhadná věž na Long Islandu slouži-
la jako laboratoř a  blesky, vystřelující 
z kopule na jejím vrcholu, děsily okolí 
celé noci. Měla se stát centrálním bo-

dem sítě věží, pokrývajících celou ze-
měkouli bezdrátovou komunikací na 
pohonu tzv. éterické energie. V mnoha 
ohledech napodobovala staré egyptské 
pyramidy. Velmi zjednodušeně řečeno, 
záporný náboj ze země se koncentroval 
na vrcholu věže, která měla být pomo-
cí éterických vln, přijímaných z okolí, 
připravena vysílat volnou energii do 
celého světa. Nikola Tesla se cítil vítě-
zoslavně, když skupina investorů sku-
povala akcie podniku, který projekt 
stavěl. Netušil, že Wardenclyffská věž, 
ještě před dokončením, byla odkoupe-
na jen proto, aby ji mohli zbourat.

Po více než sto letech, kdy jsme pla-
netu řádně začoudili, nejsme v globále 
o moc dál.

Přesto se objevují první vlaštov-
ky, které ukazují, že je možné leccos, 
i když si to většina lidí neumí možná 
ani představit. S  podobnou „kosmic-
kou“ energií, o  níž byla řeč, pracuje 
i přístroj Somavedic, za nímž stojí čes-
ký léčitel Ivan Rybjanský a  s  kterým 
sklízí úspěchy i v Evropě, Rusku či Ja-
ponsku. „Nejde jen o  to energii dobí-
jet, ale je třeba i najít jednotlivé bloky, 
proč ta energie neproudí, a  zkoumat 
hladiny, úrovně, příčiny,“ vysvětluje 
sedmačtyřicetiletý muž, který vyvi-
nul přístroj, jenž dokáže neutralizovat 
elektrosmog a geopatogenní zóny tak, 
aby energie mohla opět proudit.

Jádro přístroje tvoří destička s  při-
pevněnými drahými kameny a  kovy 
do tvaru pyramidy. Každý konkrétní 
minerál „vibruje“ na určité frekvenci 
a má schopnost tuto vibraci vyzařovat 
do okolního prostředí, a tím ho ovliv-
ňovat. To ostatně platí nejen o minerá-
lech, ale i o všem ostatním. Třeba by-
linkové čaje obsahují určité frekvence, 

které působí dle druhu na konkrétní 
orgány.

Právě u kamenů je tato energie ne-
bývale silná, z  čehož do jisté míry 
vychází i  jejich léčebné využití, které 
se ale obvykle vymezuje jen na pou-
žití jednotlivých kamenů. Somavedic 
v  sobě takových kamenů ukrývá dle 
typu až devatenáct a  je sestrojen na 
principu řízeného uvolnění jejich ener-
gie. Pokud totiž konkrétní minerály 
v určitém přesném rozestavení nechá-
me působit ve společné korelaci, doká-
žou velké věci. Kromě mědi v jádru je 
uvnitř ještě měděný uzemněný krou-
žek, který po zapojení přístroje do zá-
suvky odvádí do země nahromaděné 
škodliviny, čistí se. Když se přístroj 
vypne z elektřiny, odvod škodlivin se 
zastaví, a tím se snižuje účinek.

Co tam máte?
Před časem volala Ivanu Rybjanské-
mu jedna paní ze Slovenska, která za 
každou cenu chtěla vědět, jaké jsou 
kameny uvnitř Somavedicu Medic 
Uran, tedy v  prémiovém modelu. On 
jí je překvapivě vyjmenoval. „V Uranu 
je čaroit, obsidián černý, obsidián ob-
láčkový, nefrit, pyrit, turmalíny, gra-
nát, sodalit, adulár, avanturin modrý, 
avanturin zlatý, stříbro, měď, palladi-
um, zlato a platina.“ Triumfálně ozná-
mila, že když si to poskládá sama, tak 
už ho nepotřebuje a nemusí to kupo-
vat za 500 eur.

„To klidně může,“ směje se autor uni-
kátního přístroje. „Ale nebude to fun-
govat. Každý kámen má svoji paměť, 
jako voda. Kdo na něj sahal, s čím na 
něj sahal, jaké dovnitř vložil informa-
ce… Musíte kameny očistit, správně 
sestavit, na správná místa dát kovy 
a nakonec s tím vším něco provést, aby 
to začalo správně fungovat. A to je vý-
robní tajemství.“

Když si zkrátka někdo koupí bram-
bory, maso a zeleninu, oběd z toho ně-
jaký uvaří, ale ještě to neznamená, že 

Po stopách Tesly

NEKLAMA (KOMERČNÍ PREZENTACE)



to bude zrovna Pohlreich... Bavíme-li 
se o vodě, právě na ní jsou účinky So-
mavedicu jasně patrné. Voda je po něm 
výrazně chutnější a jemnější. Dva typy 
přístroje, Atlantik a Medic Uran, doká-
žou vodu upravit a vyčistit. „Voda má 
nějaké frekvence, které když se lehce 
poupraví, změní se její charakteristi-
ka. Jako to dělal japonský výzkumník 
Masaru Emoto, který pouštěl do vody 
různé frekvence. Když pustil frekven-
ce lásky, voda byla nádherná, když 
negativitu, zkazila se. V případě půso-
bení Somavedicu je to podobné, jako 
kdybyste na kvantové úrovni protáhli 
vodu čističkou.“ 

Nedávno jsem si všiml další úžasné 
věci. Kytice tulipánů vedle Uranu roz-
kvetla do nádherného symetrického 
tvaru, který připomínal korunu stro-
mů, a  jednotlivé stonky se zřetelně 
rovnaly podle Somavedicu – jako kdy-
by šly za „světlem“. Nikdy jsem takové 
tulipány neviděl.

Přesto se snaží Ivan Rybjanský neu-
stále provádět různá měření a  získá-
vat certifikáty, aby udržel Somavedic 

i  v  hmotné rovině a  lidé měli něco, 
čeho se mohou chytit a na co se dá li-
dově řečeno „sáhnout“. 

Již brzy by měl být Somavedic zkou-
mán v jednom z českých výzkumných 
ústavů, a  to jak na lidech, tak na zví-
řatech. V laboratoři se začne též měřit, 
co vlastně Somavedic tvoří. „Pán z toho 
výzkumného ústavu pořád přemýšlel 
o tom, jak to funguje, jak to změří a jak 
to uchopí. A  když tak chodil po bytě 
a dumal, nějakou náhodou dali uschlou 
vánoční hvězdu přímo vedle Somavedi-
cu, která ,ožila‘ a vykvetla. On ví, že to 
něco dělá, jen musíme přijít na to, jak 
to změřit,“ říká Ivan Rybjanský, na jaký 
praktický problém narazil.

Oficiálně to totiž dost dobře nejde. 
Například nejznámější biorezonan-
ce Bicom, která je certifikována jako 
zdravotnické zařízení a z velké části ji 
obsluhují lékaři, by byla ideální, ale ne-
zasahuje do kvantového pole. Přístroj 
TimeWaver, jenž toto ovládá (analyzuje 
a  transformuje biologické energetic-
ké pole člověka pomocí kvantových 
účinků světla a porovnává získané vý-

sledky s  požadovanými hodnotami) 
zase v tuto chvíli není zdravotnickým 
zařízením. „Tak jsme se dohodli, že to 
vyzkoušíme na kočkách a psech,“ říká 
pan Rybjanský s  tím, že kromě lidí 
reagují na přístroj pozitivně i  zvířata 
a rostliny. 

Někteří klasičtí doktoři a vědci přes-
to reagují na Somavedic jako býk na 
červené trenýrky. Je z něj ale také pa-
rádní underground. „Ve zdravotnictví 
vše musí mít zdravotnický certifikát. 
Divil byste se, v kolika ordinacích a ne-
mocnicích v Česku, Německu, Rakous-
ku nebo Kanadě je poschováváno ve 
skříňkách a šuplících Somavediců.“ 

Pokud by se podařilo získat mě-
řením kromě pozorovatelných zku-
šeností i  nějaké hmatatelné důkazy, 
máme se na co těšit. 

Somavedic si můžete pořídit na www.
somavedic.cz 

a eshop.casopis-sifra.cz

Každá firma má svůj příběh. Chcete světu 
povědět ten svůj?

Pište na milan.vidlak@casopis-sifra.cz

NEKLAMA (KOMERČNÍ PREZENTACE)

Poblíž Somavedicu „ožívají“ nejen lidé, 
ale i zvířata a rostliny.   Foto Adobe Stock



30

COVER STORY

Německá Třetí říše vyčnívala kromě krutosti i neobyčejnou technologickou 
vyspělostí, na kterou navazují i technologie dnešní. Kromě létajících talířů 

koketovali nacisté i s fantastickými zbraněmi.   Text: Anton Smataník

Létající nacisté 
A PAPRSEK SMRTI
Nacistické Německo. Na jedné 

straně zdroj hlubokého rozča-
rování, na straně druhé pak 
v(d)ěčný zdroj fascinace. Tak 

to zůstane již pravděpodobně na věky, 
a to i díky různým mýtům a legendám, 
které v  průběhu několika desetiletí 
vznikly. Lidsky šlo o sestup směrem do 
pekel, ale technologicky to byl vzestup 
přímo do nebes. Tyto dva rozměry spolu 
ale souvisí. Německý vojenský průmysl 

byl do svých kvalit tlačený samotnými 
podmínkami, které na stát uvalila Ver-
sailleská smlouva po skončení první svě-
tové války. To ještě prohloubilo pověst-
nou německou preciznost, a  to až na 
samotné hranice (ne)možného. Zapra-
covala samozřejmě též nacistická ideo-
logie o vyvolené rase a pruské kořeny.

Při pátrání po záhadách Hitlerových 
zázračných zbraní, Wunderwaffen, je 
třeba velké opatrnosti. A nespadnout do 

sebeklamu či neskočit na špek autorům, 
kteří si cucají věci z prstu. Pouze relativ-
ně málo informací se dá ověřit a zdroje 
na sebe často odkazují, čímž se navzá-
jem utvrzují v ještě větší iluzi.

Zaměřme se proto na to, co dokáže-
me alespoň přibližně ověřit a  čím se 
můžeme zaobírat seriózněji. Nakonec 
po víc než 70 letech a díky okamžitému 
utajení tajných služeb už tak tajných 
projektů se celou pravdu o  tom, co se 
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Foto Profimedia

dělo, bohužel už stejně možná nikdy ne-
dozvíme.

Viktor Schauberger pocházel ze sta-
rého bavorského šlechtického rodu, 
který kolem roku 1230 ve sporu s  pa-
sovským biskupem ztratil svá privilegia 
i  rodinné sídlo Schauburg. Kolem roku 
1600 se v  Rakousku vytvořila boční li-
nie, jejíž potomci se téměř bez výjimky 
věnovali lesnímu hospodářství a  péči 
o zvěř. Jejich heslo znělo: „Věrnost mlčí-
cím lesům!“ Mladý Viktor začal studovat 
praktičtěji orientovanou lesnickou ško-
lu, kterou úspěšně dokončil roku 1904. 
Po získání nezbytné praxe byl přijat do 
služby na knížecí Schaumbursko-lippské 
lesní správě ve Steyrlingu.

Viktor Schauberger je zakladatel tzv. 
vírové technologie – vše, jak říká, odkou-
kal z živé i neživé přírody. Jeho osobní 
heslo znělo K & K – kapieren und ko-
pieren, pochop a  zkopíruj. Na základě 
vlastního pozorování si postupně vy-
tvořil a ucelil teorii přirozeného pohybu 
v přírodě.

Poprvé se o něm doslechla širší veřej-
nost, když sestrojil plavební zařízení pro 
svoz dřeva z lesů. Takto snížil náklady na 
přesun jednoho kubíku dřeva z tehdej-
ších 12 šilinků na 1. Podobná plavební za-
řízení uměl sestrojit jen a jen on, nikdo 
jiný nebyl schopen jeho dílo pochopit 
a okopírovat.

Sestrojil a úspěšně odzkoušel několik 
pomůcek a  způsobů, jak stavět koryta 
řek tak, aby se nezanášela a pojala při po-
vodních co nejvíce vody. Též je autorem 
několika zemědělských strojů pro lepší 
obdělávání půdy, založených na využití 
mědi coby materiálu přicházejícího do 
kontaktu s půdou.

Důkazem správnosti Schaubergero-
vých pozorování jsou takzvané „stutt-

gartské pokusy“, při nichž byla přezkou-
mávána jeho tvrzení. Na Vysoké škole 
technické ve Stuttgartu byly provedeny 
pokusy s různými materiály a typy po-
trubí. Zjišťovalo se, zda „spirálová trubi-
ce“ dodaná Schaubergerem propustí za 
stejných podmínek více vody než napří-
klad rovná skleněná trubice. Jinak vyjá-
dřeno, zda je průtokový odpor při spirá-
lovitém proudění kapaliny nižší než při 
proudění přímém, nebo dokonce při ur-
čitých rychlostech vody klesne na nulu, 
jak Schauberger uvádí. Jeho tvrzení byla 
při pokusech plně potvrzena. 

Stále znovu se  spekuluje o  létacích 
strojích, které Viktor Schauberger vyvi-
nul krátce před koncem druhé světové 

války a které vypadaly jako létající talíře. 
Jeho syn Walter potvrzuje, že prototyp 
vyvinutý jeho otcem skutečně vyletěl až 
ke stropu tovární haly. Zda zúčastnění 
konstruktéři tento princip pohonu dále 
vyvíjeli, není známo.

Ať tak či onak, na jaře roku 1958 se 
u Schaubergerových objevili dva Ameri-
čané s tím, že chtějí z pověření jisté velké 
hospodářské organizace v co nejkratším 
čase realizovat Schaubergerovy myšlen-
ky a poznatky. Viktor a Walter Schauber-
gerovi byli přemluveni, aby po dobu tří 
měsíců pokračovali ve výzkumu v USA, 
popřípadě jej prodloužili na jeden rok. 
Není známo, jak moc bylo jejich rozho-
dování dobrovolné, ale v USA byl jejich 
pobyt utajován, neboť Američané se obá-
vali špionáže.

Pobyt, který chtěli Američané pro-
táhnout na osm let, probíhal ve velkém 
napětí. Schauberger pak prohlásil, že 
po dohodnutých třech měsících odle-
tí domů; a  pokud zůstane, nebude již 
poskytovat žádné informace. Zpáteční 
cestu mu sice Američané povolili, musel 

však podepsat smlouvu, která mu do 
budoucna zakazovala mluvit nebo psát 
o svých poznatcích. Muselo to být velké. 
Po odletu z New Yorku a nouzovém při-
stání v Londýně dorazili Schaubergerovi 
v noci 20. září 1958 do Rakouska. Pár dní 
nato, odpoledne 25. září, Viktor Schuber-
ger umírá. Jaká náhoda…

Létající káča
Výzkumník Bill Rose objevil, že byl, spolu 
s dalšími vědci Klausem Habermohlem, 
Guiseppem Belluzzem a  dr. Walterem 
Miethem, zapojen do výzkumu strojů 
„UFO“ i Rudolf Schriever. Z Roseho vý-
zkumu vyplývá, že Miethe byl ředitelem 
výzkumného programu létajících talířů 

Viktor Schauberger vše odkoukal z živé i neživé přírody. 
Jeho osobní heslo znělo K & K – kapieren und kopieren, 
pochop a zkopíruj.
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na dvou pracovištích umístěných v okolí 
Prahy. O Mietheho aktivitách z té doby 
toho mnoho nevíme, ale zdá se prav-
děpodobné, že se znal s Wernerem von 
Braunem, protože existuje fotografie, na 
níž jsou oba zachyceni společně v  roce 
1933.

Tento příběh se poprvé objevil v časo-
pise Der Spiegel 30. března 1950 v člán-
ku nazvaném Undertassen-Flieger Kom-
bination, v  němž se tvrdí, že „Rudolf 
Schriever, který jako letecký inženýr na 
začátku 40. let experimentoval s  létají-
cím talířem, je ochoten tento talíř posta-
vit ve Spojených státech během šesti až 
osmi měsíců. Tento čtyřicetiletý absol-
vent pražské univerzity řekl, že nakres-
lil plány na takový stroj, který nazývá 
létající káča, před zhroucením Německa 
a že tyto plány mu byly z jeho laboratoře 
ukradeny“.

Jeho tvrzení je podepřeno zprá-
vou společnosti Luftfahrt Internatio-
nal z roku 1975, v níž se tvrdí, že po 
Schrieverově smrti na konci 50. let se 
v  jeho pozůstalosti našly neúplné po-
známky o velkém létajícím talíři, sada 
nákresů stroje a  několik výstřižků 
novinových článků o  něm samotném 
a jeho údajném létajícím talíři. Do své 
smrti Schriever opakovaně tvrdil, že 
pozorování UFO po skončení války 
jsou důkazem, že jeho původní myš-
lenky byly úspěšně realizovány.

Domněnka o  vývoji tajných zbraní 
v  Čechách má svou logiku a  některá 
fakta ji nepřímo podporují. Na rozdíl 
od německého území zde neoperovaly 
spojenecké bombardéry – a na rozdíl od 
jiných okupovaných zemí zde prakticky 
neexistoval ozbrojený odboj. V  Praze 
a  jejím bezprostředním okolí zato pra-
covalo několik zavedených leteckých 
továren i  jiný průmysl. Už roku 1942 
si němečtí okupanti od protektorátu 
Böhmen und Mähren vyžádali oblast 

v  okolí Sedlčan o  rozloze asi 500 km2, 
ohraničenou řekami Vltavou a Sázavou.

Vystěhovali odtud české obyvatelstvo 
a nahradili je jednotkami SS a vězni kon-
centračních táborů. Vězňové budovali 
nejen ubytovací a  výcvikové prostory 
pro vojsko, ale i podzemní chodby, zku-
šebny nových zbraní a  letiště. Navenek 
šlo o  výcvikový prostor pro dělostře-
lectvo, údajně se tu však kompletovaly 
a zkoušely i prototypy nových zbraní.

Právě tyto indicie hrají do karet příz-
nivcům hypotézy o německých létajících 

talířích. Zbraň dostala označení V-7. Úda-
je o výsledku testu, které cituje již zmí-
něný Rudolf Lusar, vypadají fantasticky: 
stroj v  několika minutách dosáhl více 
než dvanáctikilometrové výše a v hori-
zontálním letu překonal rychlost zvuku. 
Britský letecký historik Henry Stevens 
k  tomu pro Discovery řekl, že v  Praze 
„existovalo 15 prototypů vyrobených na 
zakázku SS“. Potvrdil to i někdejší porad-
ce Benita Musoliniho Luigi Romersa.

Po stopách továrny v chebském pod-

zemí pátral řadu let letecký historik Lu-
děk Matějíček. Připomíná, že zdejší letiš-
tě mělo pozoruhodnou historii. „Je třeba 
si uvědomit, že tahle továrna nepatřila 
armádě, to byla civilní armáda, normál-
ní s. r. o., a fungovala zajímavým způso-
bem… Dostávala zakázky, Reichministe-
rium proplácelo veškeré náklady. Jen na 
základě požadavků říšského minister-
stva vyráběli a opravovali letadla,“ objas-
ňuje Matějíček.

Členové výzkumného týmu proká-
zali mimo jiné existenci podzemních 

Armádní špičky USA uskutečnily v roce 
1946, v největší tajnosti a rychlosti, 

jaké byly schopné, operaci High 
Jump. V Antarktidě našli po nacistech 

pozoruhodné věci. Vpravo zoolog Ernst 
Schäfer na jedné z tibetských výprav, 

kde pátral po knihách tibetských mudrců, 
posvátných duchovních místech a zejména 
pozůstatcích zaniklé indoárijské civilizace.   

Foto Adobe Stock

Do své smrti Schriever opakovaně tvrdil, že pozorování 
UFO po skončení války jsou důkazem, že jeho původní 
myšlenky byly úspěšně realizovány.
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kolektorů, včetně dalších prostor. Šlo 
například o deset až patnáct místností. 
O výrobní haly se však nejednalo. Inže-
nýr Petr Vokáč objevil před lety dalšího 
svědka – Karla Urbana. V roce 1945 se 
učil elektromechanikem a  s  rodiči žil 
v  pražských Vysočanech. Létající disk 
tehdy viděl i se svým bratrem v únoru 
nebo březnu 1945 ve  Kbelích. Zvuk le-
tounu byl prý úplně jiný, než vydávaly 
běžné letecké motory, které do té doby 
v blízkosti letiště slyšel.

Svědků, kteří létající těleso viděli, bylo 
ještě více. Potvrzuje to i badatel Jiří Klin-
ger. V šedesátých letech, když se podílel 
na přípravě filmového dokumentu právě 
na toto téma, mluvil prý minimálně se 

třemi dalšími osobami. „Bývalý mecha-
nik Luftwaffe, jmenoval se Hans Krimm, 
potvrdil, že ten talíř tam také existo-
val… Bylo to poměrně malé těleso, já ne-
vím, tak v průměru šest metrů.  Ale on 
to neviděl letět do nějakých závratných 
výšek,“ podotkl Klinger.

O  dalším osudu konstruktérů praž-
ských diskoplání kolují rozporné zprá-
vy. Přinejmenším někteří z nich údajně 
přežili a  pokračovali ve vývoji diskové-
ho letounu v USA, Kanadě nebo v SSSR. 
Zprávy o setkání s mimozemskými léta-
jícími talíři pak – podle zastánců této te-
orie – byly pouze zastírací legendou vy-
tvořenou na objednávku tajných služeb. 
V roce 1947 se začalo tzv. UFO zjevovat 

nad USA a zrovna nedávno byly oficiálně 
zveřejněny informace, že armáda USA 
pracovala na praktickém využití tech-
nologií, na nichž jsou založeny létající 
talíře (Tesla a Schauberger), už od konce 
druhé světové války. A dlužno dodat, že 
s notným využitím nacistických vědců, 
kteří byli v rámci projektu Paperclip pře-
sunuti v tichosti po válce z Německa do 
Spojených států.

Operace High Jump
Němci už v roce 1938 vyslali k Antark-
tidě expedici, která měla přezkoumat 
potenciál při založení stálé vědecké 
a vojenské základny. Expedici vedl kapi-
tán Alfred Ritscher na nákladní lodi MS 
Schwabenland, vybavené katapultova-
cím průzkumným letadlem, a zúčastni-
lo se jí 33 členů mimo samotné posádky. 
Po doražení do cíle začátkem roku 1939 
prozkoumali Zem královny Maud a ob-
last vyhlásili za teritorium Německa pod 
jménem Neuschwabenland. Na území 
Antarktidy prý našli oblasti bez sněhu, 
s teplými geotermálními gejzíry a jezery.

Když ke konci války Třetí říše prohrá-
vala na všech frontách, přešla do hluboké 
defenzivy a porážka se stala nezvratnou, 
začaly její ponorky převážet výjimečné 
vybavení, plány, vědecké a okultní kapa-
city do bezpečných přístavů. Těmi byly 
Japonsko, Argentina a  Antarktida. Ně-
které z ponorek spojenci potopili, větši-
ně se však podařilo dosáhnout cíle.

Armádní a politické špičky USA usku-
tečnily v  roce 1946, v  největší tajnosti 
a  rychlosti, jaké byly schopné, operaci 
High Jump nasměrovanou k  břehům 
Antarktidy. Operaci vedl admirál Ri-
chard Evelyn Byrd a zúčastnilo se jí 15 le-
tadel, 13 vojenských lodí, 6 helikoptér, 6 
létajících člunů, dva hydroplány, letadlo-
vá loď Philippine Sea a víc než 4700 členů 
vojenského personálu. Admirál Byrd byl 
pro tuto operaci dokonalou volbou, pro-
tože se specializoval na moderní polár-
ní výzkum, podnikl vícero expedicí do 
Antarktidy a byl prvním člověkem, který 
přeletěl nad oběma póly. Oficiální důvo-
dy operace byly poměrně směšné vzhle-
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dem k akci takových rozměrů a spěchu, 
za kterého se uskutečnil.

Média byla informována jen sporadic-
ky a úsečně. Poté, co dorazili na místo 
určení, Američané zjistili, že podmínky 
pro operaci jsou strašné, a  přes jejich 
snahu se hned od začátku „potácela“ ve 
vážných  problémech. Došlo k  vícerým 
podivným nehodám, přišly ztráty na lid-
ských životech a jedna ze tří skupin mu-
sela být evakuovaná. Operace skončila 
v únoru roku 1947, jen několik týdnů po 
dosažení Antarktidy. Byrd byl předvolán 
a vyslechnut bezpečnostními službami; 
později prohlásil, že je naléhavé, aby USA 
podnikly okamžité obranné opatření 
proti nepřátelským zemím. Tvrdil, že je 
horkou realitou, že v případě nové války 
by USA byly napadeny létajícími objekty, 
které jsou schopny přeletět od jednoho 
pólu k druhému neuvěřitelnou rychlostí.

Paprsky smrti
Americké zpravodajské služby rovněž 
odhalily, že tokijský Ústav jaderné fyzi-
ky pod vedením profesora Nišiny vyvíjí 
jakési blíže nespecifikované „paprsky 
smrti“, které by dokázaly v nižších dáv-
kách člověka ochromit a  způsobit mu 
zdravotní kolaps. Ve vyšší intenzitě měly 

pak paprsky působit jako koncentrovaný 
oheň a ničit na dálku letadla, lodi i tanky 
nepřítele. Tak o  nich alespoň referoval 
americký ministr války Stimson na kon-
ferenci v Postupimi.

O jaký druh zbraně šlo, známo není. 
Snad se jednalo o  jakýsi vrhač částic. 
Srovnáme-li ale popisované účinky pa-
prsků s  tím, co se přihodilo některým 
pátračům na ostrůvku Matua, je zřejmé, 
že jde o tytéž syndromy. Je snad na os-
trově dodnes ukryta přísně tajná japon-
ská zbraň? Byla zde dokončena i výroba 
japonské atomové pumy? To by leccos 
vysvětlovalo. Předně by bylo zřejmé, 
proč americká admiralita nařídila pilo-
tům vyhýbat se ostrůvku. Jestli tu testo-
vali prototypy paprskometů, došlo zde 
možná k několika sestřelům amerických 
letadel. A US Air Force si nemohlo dovo-
lit přiznat, že nepřítel má zbraň mocněj-
ší než oni. Vysvětlovalo by to rovněž ur-
putnou snahu Američanů získat Matuu 
do svého vlastnictví.

Během druhé světové války pracovali 
Němci na dvou a Japonci minimálně na 
jednom projektu, který by bylo možné 
označit jako paprsek smrti. První ně-
mecký projekt vedený doktorem Schie-
boldem se soustředil na urychlovač čás-

tic a  řiditelný svazek berylliových tyčí, 
procházející vertikální osou. Druhý byl 
vyvinut doktorem Rolfem Wideroeem 
a  je uvedený v  jeho biografii. Stroj byl 
v laboratoři fyziky plazmy v Drážďanech 
v únoru 1945, kdy bylo město bombardo-
vané. Wideroe vedl tým v březnu 1945, 
aby odstranil přístroj z rozbité laborato-
ře, a odevzdal ho do 3. armády generála 
Pattona v Burggrube, kde byl 14. dubna  
zadržený. Japonská zbraň, nazvaná „Ku-
-Go“, byla zaměřená na používání mikro-
vln vytvořených ve velkém magnetronu.

Článek o  zařízení se smrtelnými pa-
prsky, který vynalezl Nikola Tesla, vyšel 
11. července 1934 v The New York Times 
a byl převzat japonským tiskem. V něm 
Tesla uvedl, že jeho paprsek „svrhne ar-
mádu a v pásmu působení zapříčiní pád 
letadel vzdálených 250 mil“. Výzkum 
Magnetron na NTRI a JRC naznačoval, že 
podobnou technologii je možné sestrojit.

V roce 1943 se začalo pracovat ve vý-
zkumném zařízení Shimada City na vý-
voji magnetronu s  vysokým výkonem, 
který, i kdyby nebyl tak schopný, jak tvr-
dil Tesla, by aspoň mohl zneškodnit leta-
dlo. Do této aktivity se zapojilo množství 
vedoucích japonských fyziků včetně dal-
šího budoucího nositele Nobelovy ceny 

Návrat helikoptéry amerického 
námořnictva z mise na Antarktidu.   

Foto Adobe Stock
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Sin-Itiro Tomonaga. Do konce války je-
jich úsilí vytvořilo magnetron s délkou 
20 cm s nepřetržitým výkonem 100 kW, 
podstatně méně, než bylo požadovaných 
500 kW, což by samo o sobě bylo i tak 
pravděpodobně nedostatečné pro splně-
ní mise. Stejně jako při jiných projektech 
Z, i v tomto byla dokumentace zničena 
dřív, než se Japonsko vzdalo.

Výzkum zaměřený na vývoj zbraně 
využívající mikrovlny začal v  laboratoři 
Noborito AISR okolo roku 1939 v malém 
měřidle s týmem třiceti techniků. Jejich 
cílem bylo určit, jak nejlépe generovat 
mikrovlny a jak zastavit motor s vnitř-
ním spalováním pomocí rezonančního 
efektu, a snažili se uskutečnit základní 
výzkum fyziologických účinků mikrovln 
na zvířatech. Je zřejmé, že Ku-go nikdy 
nebyla praktickou zbraní, spíš se zdá, že 
japonská armáda se k němu přiblížila víc 
než Grindell Matthews či Nikola Tesla.

V srdci Tibetu
Armanismus, nebo také ariosofie, zpo-
čátku nazývaná též wotanismus, je ide-
ologickým systémem esoterické povahy, 
rasovým náboženstvím založeným na 
nordických mýtech a  legendách, heral-
dice, folklóru, teosofii, gnosticismu a ra-
sových vědeckých teoriích. Stojí za ním  
dva význační okultisti, mystici, sektáři, 
spisovatelé, astrologové a historici Guido 
von List a Jörg Lanz von Liebenfels, kte-
ří sledovali stejný cíl obrození porobené 
germánské rasy.

Díky Listovi, Lanzovi a  jejich obdivo-
vateli Rudolfu von Sebottendorfovi se 
zrodila v roce 1911 tajná společnost s ná-
zvem Teutonický řád, z níž byla o sedm 
let později vyčleněna společnost Thule. 
Thule pak reorganizoval a vedl samotný 
Adolf Hitler. Filozofie, které List a Lanz 
vytvořili či převzali a upravili, měly vý-
bušnou povahu – vábily, působily suges-
tivně, nebylo možné je brát na lehkou 
váhu ani jednoduše diskreditovat, zasáh-
ly sice zpočátku jen menší část obyvatel 
Rakouska a Německa, ale šlo o akademi-
ky, vědce, historiky, umělce, novináře, 
politiky a  podnikatele. A  pustili se do 
toho, jak dnes víme, poměrně zhurta.

Zoologa Ernsta Schäfera vyslal Hein-
rich Himmler hned na tři tibetské vý-
pravy (v letech 1931, 1934 a 1938). Pátral 
po stovky let ukrytých knihách tibet-
ských mudrců, posvátných duchovních 
místech a  pozůstatcích zaniklé indoá-
rijské civilizace. Podle všeho měla Schä-
ferova skupina určitý úspěch. Na konci 
dubna 1938 expedice dosáhla zakáza-
ného města Lhasa, které je cizincům ne-
přístupné. Nejenže byli Schäferovi muži 
vpuštěni dál, ale mniši jim prý ochotně 
ukázali nejvzácnější spisy. Expedice se 
do Německa vrátila s  kompletní edicí 
Tibetských posvátných textů Kangyur, 
vzory Mandaly a  dalšími starověkými 
texty, včetně jednoho, který dokumen-
toval árijskou rasu. Později Schäfer našel 
uplatnění v Ahnenerbe, okultním úřadu 
Třetí říše, který založil v roce 1935 Au-
gust Hirt a Friedrich Heilscher. Zatímco 
Hirt prováděl brutální vědecký výzkum, 

Heilscher byl filozof, okultní odborník 
a  znalec černé magie. Vážil si ho jak 
Hitler, tak Himmler, Wolfram von Sie-
vers a Karl Ernst Haushofer. Hitler a Hi-
mmler se na něj často obraceli a po uvěz-
nění Haushofera ho jmenovali  hlavním 
tajným rádcem. Tvrzení, že tento uzná-
vaný mág měl vážný vliv na chod dějin, 
vůbec není přehnané.

Ahnenerbe bylo po vypuknutí vojny 
rozšířené a  přičleněné k  SS. K  tomuto 
okultnímu úřadu patřil i  záhadný Karl 
Maria Willigut, přezdívaný též Himmle-
rův Rasputin kvůli vlivu na vedení SS. 
Ahnenerbe se dělil na početné frakce 
a v rámci nich pracovaly stovky odborní-
ků. Z rozsáhlých loupežných výbojů po 
kupovaných územích se do Berlína do-
staly neocenitelné materiály. Úřad orga-
nizoval i badatelské expedice a archeo-
logické výzkumy, prakticky kontroloval 

celou německou archeologii. Okultistic-
ká kancelář zaměstnávala spiritistická 
média, matematiky, jazykovědce, mágy, 
astrology, fyziky, lékaře a  jiné odborní-
ky. Jmenujme si jen některé osobnosti, 
na kterých stály základy Třetí říše. Adolf 
Hitler využíval nevšední parapsycholo-
gické schopnosti Erika Jana Hanussena, 
z něhož učinil svého rádce, ale i lektora 
rétoriky a davové psychózy. Mohl to být 
právě Hanussen, který stál za zrodem 
nejlepšího řečníka 20. století. 

Hitler se též při plánování vojenských 
invazí a  operací spoléhal do značné 
míry na svého osobního astrologa Kra-
ffta, s nímž se ale nikdy osobně nese-
tkal. Karl Ernst Krafft byl švýcarský 
astrolog, jehož zatkli po přesné před-
povědi atentátu na Hitlera v roku 1939, 
ale následně propustili a  vyhlásili za 
nevinného. Krafftovy předpovědi měly 
vliv na naplánování operace Barbarossa, 

tedy invazi do Sovětského svazu. Pozdě-
ji spolupracoval s mnohými vysoce po-
stavenými nacisty, včetně Roberta Ley 
a  Hansa Franka. Krafft taktéž připra-
voval pravidelné horoskopy hlavních 
nepřátel Německa, včetně Winstona 
Churchilla. V roce 1940 předvedl přes-
nou předpověď týkající se německého 
vojenského tažení na východní frontě. 
Předpovídal jedno vítězství za druhým 
až do zimy 1942–1943; v  tomto čase 
měla přijít pro Německo kalamitní situ-
ace, a proto radil uzavřít mír před kon-
cem roku 1942.

Němci na jedné straně léčitele, astrolo-
gy, hermetiky, esoteriky, alchymisty, ka-
balisty, mágy a různé jiné lidi zaobírající 
se tajným učením likvidovali, na druhé 
straně je však sami využívali a v nemalé 
míře se tajným naukám oddávali. Jinak 
řečeno, neponechávali nic náhodě.  

Nejenže byli Schäferovi muži vpuštěni dál, ale mniši jim 
ukázali nejvzácnější spisy. Expedice se vrátila s  kom-
pletní edicí Tibetských posvátných textů Kangyur...
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Souvisí záněty šlach 
opravdu pouze s namá-
háním zápěstí při práci 

s počítačem, nebo je ve 
hře ještě něco jiného? 

Text: Ing. Vladislav Trávníček

Na začátku bylo zjištění, že zá-
něty v oblasti zápěstí souvisejí 
s  užíváním myši. Údajně pro-
to, že lidé pořád klikají a takto 

přetěžují svaly a šlachy. Jenže dříve se ke 
sdělování užívala Morseovka, telegrafisté 
klikali jako zběsilí a záněty se nekonaly. 
Ty se projevovaly u lidí pracujících se sbí-
ječkami a u těch, kteří jiným způsobem 
silově přetěžovali zápěstí. Odborné vy-
světlení o  velkém klikání zcela zřejmě 
postrádá reálný základ. To proto, že kli-
kání nevyžaduje takové úsilí jako práce 
se sbíječkou. Ve hře je zřejmě něco jiného.

Původně se s počítačovou myší spojo-
val zánět v oblasti karpálních tunelů, ale 
repertoár poškození se postupně začíná 
rozšiřovat. Nyní do něj začínají patřit 
i  záněty kloubů prstů a  také v  oblasti 
lokte či ramene; a dokonce je možné, že 
bývá zasažena i páteř. Navíc prý původ-
cem nemusí být pouze myš, ale i herní 
konzole, pokud to s hraním přeženete.

Musíme vzít v úvahu i politický roz-
měr problému. V elektronice i ve zdra-
votnictví jde o  veliké peníze a  ty mají 
přednost před vším ostatním. Navíc 
v politice chybí lidé s vizí, a proto ti, kteří 
se politikou živí a chtějí zaujmout voliče, 
jsou na straně pokroku, který podle nich 
spočívá v ještě větší elektronizaci. Každá 
mince ale má dvě strany a  začíná být 
zřejmé, že příliš elektroniky škodí. 

K mání jsou i jiná vysvětlení. Takzva-
nou „myšitidou“ prý trpí ženy, které se 
věnují pletení. No nevím, nevím. Zažil 
jsem poválečnou dobu a  skoro každá 
žena pletla. To víte, v obchodech chybělo 
zboží. Pletoucím ženám ale zase chyběla 
myšitida. Kdepak, v pletení problém ne-
byl. Potíže nastaly daleko později. Moje 
žena pletla a přišel čas, kdy ji při pletení 
začala trápit bolest v oblasti srdce. My-

slela si, že za to mohou jehlice a zkusila 
jiné, z  bambusu i  z  umělé hmoty, ale 
bylo to stejné. Když mi o tom nedávno 
vyprávěla, hledal jsem vysvětlení. Není 
jednoduché, zejména proto, že ona žád-
né srdeční potíže neměla a nemá.

Postupně jsem vylučoval jednu mož-
nost za druhou a zbyla mi jediná. V té 

době přešla elektronika ke kratším vl-
novým délkám, a  tím i  k  vyšším frek-
vencím. O  tom, že vysokofrekvenční 
elektromagnetické pole reaguje s čímsi 
neznámým, co provází člověka i jiné tvo-
ry (a dokonce i předměty), existuje ne-
zpochybnitelný důkaz, který se nazývá 
Kirlianova fotografie. Ona zobrazuje po-
divný přírodní jev, jemuž říkáme aura. 
Možná vás napadne, že s polem by měla 
reagovat anténa z  vodivého materiálu 
a ne jehlice z umělé hmoty, což je správ-

ná úvaha. Jenže reagovaly i  ty z umělé 
hmoty, a pokud reagují, jde o energetic-
ké pole s neznámými vlastnostmi.

S  aurou jsem se setkal před mnoha 
lety. Obrátili se na mne lidé z firmy, kte-
rá vyráběla přístroje pro fotografování 
aury bříšek prstů, protože z  těchto fo-
tografií se dá levně a přesně diagnosti-

kovat. Přístroje ale nedávaly stejné vý-
sledky. Brzy mi bylo jasné, že ve hře je 
neznámá energie. Základní myšlenka je 
správná – přístroj skutečně zobrazí pod-
klady pro dobrou diagnózu. Chtělo to ale 
pár konstrukčních a  technologických 
změn. Jenže taková diagnóza odporuje 
základnímu pravidlu byznysu se zdra-
vím, který připouští pouze drahé, dražší 
a ještě dražší diagnostické přístroje.

Zkoumání této energie bylo (a je) ne-
smírně obtížné. Není úplně neznámá, 

Jsou tady zdravotní potíže, které má na svědomí 
počítačová myš a charakter některých těchto postižení je 
hlubší, a tedy současnou medicínou neřešitelný. 

MYŠITIDA
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na základě praktických zkušeností s ní 
pracuje například čínská medicína a ho-
meopatie, ale také hipoterapie či canis-
terapie. V  souvislosti s  homeopatií se 
setkáte s podivným a v podstatě středo-
věkým názorem: Ona prý nemůže fun-
govat, protože při vyšším ředění neobsa-
huje ani molekulu terapeuticky účinné 
látky. Jenže funguje. Byznys se zdravím 
takové záležitosti bagatelizuje, protože 
má monopol a nenechá si ho narušit.

Ovlivnění DNA
Pokud se něčím zabývám, chci, aby 
výsledkem práce bylo něco reálného 
a funkčního. V případě jedné části „myšiti-

dy“, zánětu karpální oblasti, který je způ-
soben interakcí aury s  vysokofrekvenč-
ním elektromagnetickým polem, jsem 
vyvinul prostředek CarT. Budu se snažit 
najít obecnější řešení a pracuji na něm. 

Zajímavé jsou mobily a jiná elektronic-
ká zařízení, se kterými jsou lidé stále ve 
styku. Můžeme se zabývat technickým 
řešením, které bude minimalizovat je-
jich interakci s lidskou aurou, a odstra-
ní tak poškozování zdraví. Navrhl jsem 
toto řešení pro dva hojně prodávané 
výrobky, ale oba výrobci se do toho bojí 
pustit. Není se čemu divit. Kdyby to udě-
lali, vyskočí ze země nejméně deset mi-
lionů právníků a  spustí miliardu soud-

ních sporů o náhradu škody. To proto, 
že právní prostředí už bylo nahrazeno 
prostředím pro právníky. Vznikl tím 
vážný politický, a  tím pádem aktuálně 
neřešitelný problém, protože současná 
politika problémy neřeší, ale vytváří. 
Příčina už začíná být známá – politika, 
finance i právo jsou dnes ve vlastnictví 
podivných osob, které doktor Koukolík 
nazval citovými deprivanty. V jiných ze-
mích pro ně užívají srozumitelný termín 
psychopati.

Ale vraťme se zpět k „myšitidě“. Jsou 
tady zdravotní potíže, které má na svě-
domí počítačová myš a charakter někte-
rých těchto postižení je hlubší, a  tedy 
současnou medicínou neřešitelný. Nejpr-
ve se musí odstranit zdroj nákazy. Pro-
tože na začátku problému je počítačová 
myš, jde o technický problém a ten je ře-
šitelný. Našel se vhodný typ myši a pro-
bíhá měření, následují výpočty a poku-
sy, prostě normální vývojová práce. Až 
skončí, bude na světě myš proti myšitidě. 

Jde samozřejmě o myš na drátě, wi-fi 
myš není možné zneškodnit, ona přispí-
vá k  elektrosmogu, kterého je už více, 
než je zdrávo. Doslova a  do písmene. 
Elektronika užívaná v  uzavřeném pro-
storu navíc vytváří stojaté pole. Je to sice 
příliš odborná problematika, i  ta je ale 
řešitelná.

Dnes už se vědci zabývají tím, že DNA 
je nesmírně dynamická sloučenina a lze 
ji ovlivnit, v Rusku to zkouší například 
pomocí EM pole s  vhodnou frekvencí. 
Pracuji s touto energií déle než čtvrt sto-
letí a získané poznatky budu aplikovat 
na řešení postižení myšitidou. 

Foto Adobe Stock
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Před 150 lety se narodil slavný mystik, autor legendárního románu ze staré Prahy. 
Gustav Meyrink se snažil žít současně – „v obou světech“, vnějším i vnitřním. 
Důležité podle něj bylo myslet srdcem a cítit rozumem.   Text: Milan Pullmann

Č erné díry přitahují před sta vi-
vost lidstva již zhruba sto let, 
ale německy píšící esoterik 
Gustav Meyrink, který se na-

rodil před 150 lety, přišel s představou 
černé minidíry ještě před Einsteinem. 
Vstoupil do všech možných i  nemož-
ných tajných společností, kde pátral po 
konkrétních postupech a  výsledcích. 
Zajímala ho zejména jasnozřivost. Zřej-
mě uspěl, protože odešel v pravý čas – 
do roka a do dne po jeho smrti nacisté 
pálili jeho knihy.

Gustav Meyer, jak zní původní jméno 
autora povídky Černá koule, předpověděl 
nejrůznější věci. Takhle uvádí povídku 
Nafta, nafta, která vyšla o tři roky pozdě-
ji (v originálu Petroleum, Petroleum): „Aby 
byla zajištěna priorita tohoto proroctví, 
konstatuji, že následující povídka byla na-
psána v roce 1903.“

V  povídce stojí celé Mexiko na síti 
podzemních jeskyní naplněných ropou. 
Antihrdina, nenávidící lidstvo, prorazil 
výbuchy stěny oddělující jeskyně, načež 
ropa začala proudit do Mexického zálivu, 
až pokrývala celý Atlantik. V roce 2010 
nastala v  Mexickém zálivu ekologická 
katastrofa obřích rozměrů v režii firmy 
British Petroleum…

Meyrink se narodil ve Vídni jako 
nemanželský syn herečky Marie 
Meyerové a  vysokého württember-
ského vládního úředníka Karla von 
Varnbüllera. Od patnácti let vyrůstal 
v  Praze, kde také absolvoval obchod-
ní akademii. Později se díky dědictví 
vyšvihl z  bankovního úředníka na 
spolumajitele menší banky. Kvůli ros-
toucímu vnitřnímu napětí (navenek 
excentrický extrovert, ale v  podsta-

tě citlivý a  hloubavý introvert s  po-
etickou duší) se v  roce 1891 nervově 
zhroutil. Následně právě v  momentě, 
kdy se chtěl zastřelit, mu „lodivod 
s  maskou neviditelnosti přes obličej“ 
pod dveře podstrčil leták s nadpisem 
O životě po smrti. Od té doby nevěřil 
na náhodu, ale na lodivoda, jehož na-
zval Zakuklenec. Vedl stovky nočních 
spiritistických seancí s tucty médií.

Zůstával ale skeptický a  udržoval si 
kritický postoj. Rychle dokázal odhalit 
pomatence, podvodníky a  nábožen-
ské fanatiky. Ve „strašidelném“ hradu 
ve slovenské Levici však byl svědkem 
takových zjevných fyzických projevů 

(zhmotňování a  pohyb těžkých před-
mětů, zřícení stěny), že ho pochybnosti 
o  existenci podobných jevů nadobro 
přešly.

Od té doby už duchy raději nevyvo-
lával. Přesně tak, jak vyzkoušel každé 
médium, vstoupil Meyrink do mnoha 
okultních řádů, které hojně vznikaly 
koncem 19. století v reakci na vědecko-
technický pokrok a nárůst materialismu. 
Byl například členem velmi vlivné britské 
tajné společnosti Zlatý úsvit, aktivní na 
přelomu 19. a 20. století, jejímž členem 
byl i kontroverzní britský okultista, spi-
sovatel a drogový i sexuální experimen-
tátor Alesteir Crowley.

V roce 1892 Meyrinka přijali do fran-
couzského řádu a rok nato do Mandaly 
pána Dokonalého kruhu, kde jako jeden 
ze sedmi arcicensorů přijal mystické 
jméno Kama. Psal si například s nejvyš-
ším mágem rosekruciánů a Bratrstvem 
starého ritu grálu Velkého orientu 
z Patmosu. V roce 1897 se pak stal třeba 
členem obnoveného Řádu iluminátů pod 
jménem Dagobert.

Meyrink sám napsal, že neexistovalo 
bratrstvo, do kterého by nevstoupil. Jeho 
zájem o tajné společnosti přetrval i ve 20. 
letech minulého století, což dosvědčují 
dopisy od členů staré gnostické eleuzínské 
církve, Společenství Vodnáře a  Bílého 

bratrstva. Sám stihl také založit theosofic-
kou lóži Modrá hvězda.

Švihák mystikem
Meyrink byl na přelomu století pravý 
dandy v nejmódnějším oblečení a  vyni-
kající šermíř. Udržoval milostný poměr 
s dcerou pražského důstojníka, herečkou 
Philomenou Berntovou, kterou si později 
vzal. Jeho první manželství z roku 1893 
se nevydařilo, neboť žena měla plné zuby 
jeho „černokněžnictví“. S Philomenou si 
ale rozuměl.

Experimentoval také s hašišem a v roce 
1901 se dostal před soud, protože vyzval 
na souboj dva důstojníky, kteří nezdravili 

GOLEM a život

Takhle uvádí povídku Nafta, nafta: „Aby byla zajištěna 
priorita tohoto proroctví, konstatuji, že následující 
povídka byla napsána v roce 1903.
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jeho přítelkyni, a pro podezření, že vy-
užívá seance k tomu, aby ovlivňoval kli-
entky banky. Zřejmě nastrčená svědkyně 
(policejní ředitel Olič byl do Philomeny 
zamilovaný) nakonec obvinění stáhla.

Během tříměsíční vyšetřovací vazby 
a  očerňování tiskem Meyrinkova ban-
ka zkrachovala, navíc těžce onemocněl, 
což připisoval alchymickým pokusům 
(nádoba mu vybuchla do tváře). V dráž-
ďanském sanatoriu mu spisovatel Oskar 
Schmitz poradil, aby začal své zážitky 
sepisovat.

Povídka, kterou poslal do satirického 
časopisu Simplicissimus, údajně skončila 
v koši, ale na redakční poradě ji vydava-
tel napíchl na deštník, neboť rozeznal 
talent. Záliba v  okultismu dodala Mey-
rinkovým povídkám zvláštní fantastic-
kou atmosféru. Naplno se projevila v ro-
mánu Golem, který vyšel knižně v roce 
1915, dva roky po časopisecké premiéře. 
V románu, kterého se prodalo 200 000 
výtisků, se mísí současnost a mystická 
minulost rudolfinské Prahy se záhad-
ným domem, v němž podle legendy zmi-
zel Golem, tedy člověkem oživená socha. 
Slovo golem znamená v hebrejštině ne-
úplnost, nedokonalost a takto byla také 
tato oživená bytost pojímána. Neměla 
vlastní myšlenky ani vlastní vůli, obvyk-
le nemohla hovořit a pouze doslovně pl-
nila příkazy svého pána; nakonec mu ale 
přerostla přes hlavu.

Když začal Golem vycházet, předsta-
va světové války byla poměrně vzácná. 
S  názorem jeho autora, že evropská 
buržoazní civilizace je prohnilá na 
kost a  mohla by ji zachránit „jen 
nějaká apokalypsa, která by ji zbavila 
pokrytectví“, však souhlasilo více lidí. 
Toto téma se objevuje v  Meyrinkově 
druhém románu Zelená tvář i  ve Val-
purgině noci. Meyrink měl vizi muže 
v červené čepici, který, obklopen hmy-
zem, způsobil světovou válku. Podle 
něj to byl člen tibetské sekty Drukpa, 
považované za přímý nástroj démo-
nických sil destrukce. Vize o okultních 
příčinách světové války rozvinul v po-
vídce Hra cvrčků (červenou čepici nosili 

i jakobíni, infiltrování ilumináty v roce 
revoluce).

Z Prahy Meyrink odešel v roce 1904, 
rozvedl se a v roce 1911 se s Philomenou 
usadil u Starnberského jezera v Domě při 
poslední lampě. Dospívání v dvojnásob-
ném ghettu židovské enklávy v pražské 
německy mluvící komunitě (paralel-
ně s  Franzem Kafkou však podpořilo 

sklon k odcizenosti, izolaci, uzavřenosti 
a  psychologickému ponoření dovnitř. 
Nikolaj Savický v  doslovu sbírky Mey-
rinkových povídek Hašiš a  jasnozřivost 
uvádí, že vstoupit do myšlenkového světa 
tvůrce Golema jde snadněji právě pro-
střednictvím jeho povídek. Často měly 
autobiografické prvky a objasňují motivy 
spisovatelova řízení i původ jeho názorů.

Není jiného města na světě, ke kterému by se člověk 
tak rád obrátil zády, když v něm bývá, jako je Praha; 
ale  ani města, kam se touží vrátit, sotva vystrčí paty.
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Gustav Meyrink a jeho Golem.   Foto Profimedia

Savický tvrdí, že Praha byla pro 
světoobčana Meyrinka městem Židů 
a  Němců, bez nich by pro něj neměla 
půvab. Milan Žitný přitom uvádí doslov 
slovenského vydání Golema z roku 1987 
tímto vyznáním císařského lékaře Flu-
gbeila z  Valpurginy noci: „Není jiného 
města na světě, kterému by se člověk tak 
rád obrátil zády, když v něm bývá, jako je 
Praha; ale není ani města, do kterého se 
tak velmi touží vrátit, sotva z něho vy-
strčí paty.“

Žitný označuje za Meyrinkovu nejvý-
znamnější a zároveň jeho umělecky neju-
celenější knihu právě Golema. Nejde však 
o známý příběh o stroji z hlíny. Žitný tvr-

dí, že ve všech Meyrinkových románech 
jde o uvědomění si vnitřních sil člověka 
a  jejich rozvinutí. Golem je symbolem 
zápasu člověka s těmito neuvědomělými 
duševními silami – prý tak, jak je důleži-
té podřídit legendárního Golema lidské 
vůli, aby nezpůsobil zkázu, je třeba ovlád-
nout vlastní já, abychom našli „cestu ži-
vota“. Román nazývá vývojovým, tedy 
zobrazujícím vývin hrdinu v konfrontaci 
s okolím.

V našem prostředí vyšly o Meyrinko-
vi a jeho díle dvě knihy: Gustav Meyrink 
– Mystik unitáře Františka Ročka (1994, 
2013) a  Bdělost, toť vše! (Cesta Gustava 
Meyrinka k nadsmyslnu) universalisty D. 

Ž. Bora z  roku 2002. Meyrinkův odkaz 
zřejmě je (nebo byl) živý v Náboženské 
společnosti československých unitářů 
a hermetické lóži Universalis. Roček tvr-
dí, že tři Meyrinkovy romány (Golem, Ze-
lená tvář a Bílý dominikán) tvoří jakou-
si lidovou encyklopedii mystiky a  mají 
vnitřní spojitost. 

Bor oproti tomu zmiňuje vnitřní sou-
vislost Anděla západního okna s  ostat-
ními Meyrinkovými romány – magické 
obrazné myšlení, střídání vulgárního 
jazyka s  vytříbeným, přebírání postav 
a výroků z předešlých děl, dokonce odka-
zy na rosenkruciánství. I v koresponden-
ci z roku 1926 použil Meyrink nálepku 
odkazující na základní rosenkruciánský 
spis Chemická svatba Christiana Rosen-
kreuze.

V souvislosti se svým dílem Meyrink 
často zmiňoval „magii-sugesci“ a obraz-
né myšlení. Sám rozeznával dva typy 
umělců: posedlých temnými silami (ne-
morálních, s  tématikou moři, smrti, 
šílenství, vraždy, krve, zoufalství, zavr-
žení...) a pomazaných. U obou je rovno-
váha posunuta ve prospěch „magična“, 
přičemž průměrný člověk „zůstává str-
nulým balvanem“.

Meyrink si podle Bora nedokáže umě-
ní bez „magie-sugesce“ vůbec představit, 
protože podle něj se byť i snaživý autor 
bez přímého spojení s vnitřním já vůbec 
nepohybuje ve sférách umění. Roček na-
zývá Meyrinka mystikem trojnásobného 
středu: byl buddhista a  zároveň znalec 
křesťanské mystiky, působil v geografic-
kém středu Evropy (Praha) a ovlivnila ho 
i židovská filozofie, sama na pomezí ori-
entálního a západního.

Meyrink se spíše snažil „žít současně 
v obou světech“, vnějším i vnitřním. Prak-
tikoval imaginace cvičení a po čase viděl 
(jakoby ze všech stran současně) obrazy 
působící barevněji než běžná realita. To 
připomíná stavy dosahované pomocí 
psychoaktivní substance DMT (přiroze-
ně se vyskytující v  lidském organismu), 
jenže Meyrink si mohl obrazy vyvolávat 
podle vlastní vůle. Nožem, který si před-
stavil, se údajně pořezal do krve a popálil 
se nehmotnou svíčkou.
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Staré město pražské a rosekruciáni 
(dole). Obojí bylo s Meyrinkovým 

životem blízce spjato.   Foto Profimedia

Vídeňští okultisté se zalekli, že Mey-
rink upadá do imaginační magie a smě-
řuje k  černé magii. Seznámili ho s  ro-
senkruciánským mystikem Aloisem 
Mailänderem, zvaným Johannes. V jeho 
škole setrval až do mistrovy smrti v roce 
1905. I  přes výhrady byl Meyrink Jo-
hannesovi vděčný, že ho odvedl od spiri-
tismu.

Přestavení světel
D. Ž. Bor, vlastním jménem Vladislav 
Zadrobílek, se v  souvislosti s  Meyrin-
kovými hrdiny zmiňuje o  takzvaném 
přestavení světel: „Dvanácté písmeno L 
(hebrejské, ale i starší fénické abecedy), 
lamed, v  sobě skrývá tajemství boho-
člověčenství, martyrium, zkoušku, oběť 
a  přestavení světel, při kterém se my-
slí srdcem, přičemž láska sídlí v hlavě“ 
a „adept se musí bez váhání zbavit po-
zemských statků, aby mohl dosáhnout 
stavu, při kterém je dosazen cit na místo 
myšlení a je mu dána jistota úsudku, na 
kterou měl od té doby přednostní právo 
rozum“. Adept je při tomto zednářském 
rituálu přivázán za kotníky a visí hlavou 
dolů.

Roček cituje z  románu Zelená tvář: 
„Makifimy jsou přestavěny. Od těch dob 
jsem mohl tvrdit, že mám srdce v mozku 
a mozek v prsou ... Vidím, že se jednou 
stalo, což mělo vlastně bolet, vím to jistě, 
ale necítím to. Protože můj cit je v hlavě. 
Nemohu o  něčem pochybovat, musím 
tomu věřit, protože moje myšlení je nyní 
v srdci… Pokud by makifimy nebyly ve 
mně přestavěny, nemohl bych ponechat 
tělo samo o sobě a byl bych na něj při-
bit… z vlastní síly však nelze člověku do-
kázat něco podobného…  zde nepomáhá 
studium ani modlitba… dokud někdo 
z druhého světa v něm nepřestává světla 
– sám to nikdy nedokáže.“

František Roček „tento zvláštní druh 
cítění bez cítění, rozumu bez rozumu“ 
přirovnává k zenovému bytí v „takovos-
ti“. Tvrdí, že Meyrink-Eliáš, viditelný se 
zelenou tváří, je „nepřetržitý duševní 
stav“, zenové procitnutí, osvícení bud-
dhistů. Vše, v  co člověk věří, je mylné, 
dokud v něm nejsou přestavena světla, 
píše Roček. Jejich přestavení podle něj 
znamená privilegium vidění „základních 
vztahů za vnějšími formami momentál-
ního žití“.
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Cítění rozumem znamená analýzu 
jdoucí až ke kořenům situace pomocí 
myšlení citem, které zahrnuje pohled do 
archetypálních obrazů. O ten podobně 
usiloval i Carl Gustav Jung. Rošádou srd-
ce a mozku prošel v Zelené tváři Haube-
rrisser po šoku ze smrti milované.

Podobně dopadl Christopher v Bílém 
dominikánu, když zjistil, že jeho milá 
spáchala sebevraždu. V  tomto románu 
symbolizuje dům pánů z Jöcheru jejich 
rod – následující generace bývala vždy 
o  patro výš. Prapředek rodu odhaluje 
Christopherovi tajemství Červené knihy, 
podle níž jsou příčinou všeho stvoření 
oheň (ignis, I) a voda (aqua, A). Meyrink 
tvrdil, že v Červené knize se nachází klíč 
ke vší magii. Název knihy však odkazuje 
na staročínskou barvu nejdokonalejších, 
kteří zůstávají na Zemi pro blaho lidstva. 
Prapředek Christophera (dle Fulcanelli-
ho Christopher nebo sv. Kryštof zna-
mená i Chriofor – ten, kdo přináší zlato) 
poučuje o oživujících hláskách I a A, no 
obě písmena se vyskytují již v Golemovi 
v části o oživování ruce a iniciační knize 
Ibbur (ibbur je „přivtělování“, když duše 
zemřelého spravedlivého vstoupí do žijí-
cího člověka, aby mu pomáhala a vedla 
ho). Meyrink odkazuje na učení J. B. Ker-
ninga, které nakonec také zavrhl a tvr-
dil, že mu fyzicky uškodilo.

Za zmínku stojí i  vývoj postavy mu-
drce. Archiváře Hillela z Golema, schop-
ného číst myšlenky, nazývá Roček ideá-
lem mudrce (ačkoli zahaleného do šatů 
blázna). Swammerdam je nezasvěcené-
mu čtenáři Zelené tváře také spíše pro 
smích a baron Jöcher v Bílém dominiká-
nu působí svou uzavřeností depresivně. 
Síla předchozích dvou přitom spočívá 
v jejich sociálním životě a pomoci lidem. 
Meyrink se později sám uzavíral před 
lidmi, po dokončení Bílého dominikána 
v roce 1921 se zabýval tradiční indickou 
mytologií a  moderní parapsychologií. 
Čtenářům sliboval speciální knihu, jež 
bude představovat klíč k  celému jeho 
dílu. Měla se nazývat Cesta přes Styx.

Bor se domnívá, že zachovaný pětase-
dmdesátistránkový spis Přeměna krve 
může být fragmentem Styxu. Název 

Přeměna krve odkazuje na stigmata, 
která se objevovala u  žáků Johannese. 
Ten je nazýval bolestmi ukřižování a po-
dle něj znamenaly symbol mystického 
vývoje.

Ztracený syn
O  Meyrinkových posledních náhledech 
vypovídá zachovaná korespondence 
a  deníkové zápisky. Například 7. srpna 
1930 o 10. hodině ráno zapsal, že nemá-
me Krista následovat, ale složit z kříže, 
korunovat, obléknout purpurem a učinit 
pánem svého života. „On bude růst a já 
mizet, to je smysl řeči Jana Křtitele.“ Pří-
chod „vesmírného ducha“ Krista na Zemi, 
duchovního prvku existujícího před i po 
svém lidském vtělení, se časem transfor-
moval na kult Ježíše. „Nyní, po 1900 le-
tech, překroucené bratry Levé ruce, je vše 
postaveno tak, jako by byl Ježíš totéž co 

Kristus.“ Mystici se podle něj mají dovolá-
vat (voláním do vlastní hrudi) duchovní 
a jiné pomoci Krista, a ne Ježíše.

Tímto pojetím křesťanství se Meyrink 
přibližuje k názorům starokřesťanských 
gnostiků, kteří vzývali Christa (zářící svě-
telnou kosmickou bytost), Jas a Radost, 
a nechtěli uctívat martýriem zlomeného 
Ježíše („Otče, proč jsi mě opustil?“).

Mystik také často cituje Buddhu 
(v sanskrtu ten, který bdí a také probou-
zí) a  sám sebe považuje za buddhistu 
severního směru. Opakuje, že médium 
dosahuje práh jiného vědomí pomocí 
bezvědomí, dokud člověk, který kráčí 
po cestě, musí „odumřít vůči každému 
přání“ (přestavení světel?) a  získat 
mimořádnou bdělost. Stav vyššího 
bdění podle něj přitom „roste a  mizí 
jako měsíc“.

Tvrdí, že existuje nejen esoterický bu-
ddhismus, ale i  esoterický spiritismus, 

který nemá nic společného s  médii, 
ale s  nejjasnějším viděním bytostí ve 
stavu naprosté bdělosti a  bez transu. 
V  srpnu 1931 píše: „Lidé mají nespráv-
nou představu o Bohu, a to je příčinou 
všeho utrpení a neštěstí. Nechápou, že 
Bůh není nic jiného než vlastní nejvyšší 
Já ve všech stvořeních, že je vždy sub-
jektem a nikdy ne objektem.“ Zastával 
názor, že když se člověk dokáže spojit 
se svým Zakuklencem, je jím veden, ale 
svobodným se stane až po sjednocení 
se svým Já.

V  březnu 1932 po zranění na lyžích 
ochrnul Meyrinkův syn Harro. V květnu 
se stav Harra výrazně zlepšil (s možností 
úplného vyléčení), což Meyrinkova 
žena Philomena připisovala manželovu 
působení. Přestože se tím Meyrink sám 
dostal do zdravotních problémů (srdeční 
sval a ledvina), Harra nakonec našli v lese 

s  podřezanými žilami, protože nechtěl 
být rodině na obtíž.

Spisovatele hnala touha pomoci syno-
vi i po smrti. V dopise z 25. 7. 1932 píše 
příteli Oldřichu Neubertovi, že se mu 
podařilo s Harrou spojit (měl vnuknutí 
modlit se k „matce vesmíru Isis, egypt-
ské Matce Boží“, tváří obrácen k Egyptu). 
Mrtví jsou údajně tam, kde my, jen je to 
jiné vlnění, a proto máme pocit prosto-
rové oddělenosti.

Po dalším vypětí se Meyrink stav opět 
zhoršil, ale přitom viděl svět novýma 
očima „šťastného dítěte“. Řekl, že je rád, 
že nezažije časy, které brzy nastanou. 
V  prosinci 1932 vydechl naposledy. Do 
roku nacisté spálili jeho knihy, ale časem 
opět vstaly z popela. Jeho dílo se nakonec 
dočkalo i  překladů do angličtiny a  slo-
venštiny. Stalo se nesmrtelným. Na Mey-
rinkovom náhrobním kameni je právem 
napsáno VIVO, tedy žiji. 

Meyrink tvrdil, že v Červené knize se nachází klíč ke vší 
magii. Název knihy však odkazuje na staročínskou barvu 
nejdokonalejších, kteří zůstávají na Zemi pro blaho lidstva.
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ZMIZENÍ  
řeckého  
OHNĚ
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Ne každá zakázaná, 
zapomenutá, ukradená, 

ztracená či potlačená 
technologie pochází 

z tajuplných laboratoří 
domácích kutilů či 

tajných sovětských, 
nacistických nebo 

amerických základen. 
Naopak, člověk by 

se nestačil divit, 
kolik pozoruhodných 

technologií vzniklo 
během lidské historie 
a následně zaniklo či 

bylo zapomenuto nebo 
záměrně umlčeno. 

   Text: Jan Petrák

Nejeden příběh ztracených tech-
nologií začal na pobřeží Malé 
Asie a řeckých ostrovů. V této 
oblasti vyrostla většina vý-

znamných filozofických škol, ale také 
řada podivných zbraní a  vynálezů. 
V Syrakusách to byl například legendár-
ní systém zrcadel, jenž zapaloval lodě 
pomocí slunečních paprsků, či dokonce 
první turbína využívající parní pohon 
zvaná aeolipile, která vznikla v prvním 
století našeho letopočtu, téměř 2000 
let předtím, než se pára začala používat 
průmyslově.

Jedním z nejznámějších, ale zároveň 
nejzáhadnějších vynálezů všech dob je 
řecký oheň. Své využití si našel o mno-
ho později, když se řecký svět nazýval 
Východořímskou říší, a  představoval 
extrémně efektivní a ničivou zbraň. V 7. 

století našeho letopočtu došlo k nekom-
promisní expanzi arabského kalífátu; 
řecký oheň válečníci poprvé použili 
při obléhání Konstantinopole, dnešní-
ho Istanbulu, při historickém pokusu 
Arabů proniknout skrze Malou Asii na 
Balkán a dále do Evropy. Mezi Evropou 
a Arábií však stáli Byzantinci, kteří na-
vzdory obrovské přesile disponovali 
esem v rukávu.

Řecký oheň si ovšem našel využití 
jak na hradbách města, tak přímo na 
válečných lodích. Jednalo se o  zvláštní 
mix chemikálií, jehož receptura se do 
doneška nedochovala, a tak nevíme, jak 
se původní řecký oheň produkoval. Víme 
jen, že vlastnosti řeckého ohně jsou 
nadmíru bizarní, nejenom pro tehdejší 
překvapené nepřátelé, ale i pro nás. Šlo 
o tekutý mix neznámých složek, stlače-
ný v nádobě. Podle potřeby byl vystřelen 
sifónem na nepřátele či jejich lodě, kde 
se projevil v plné síle. Neznámá kapalina 

proslula svou schopností přilnout na vět-
šině povrchů, hořela dokonce i na vodě 
a bylo téměř nemožné ji uhasit – šlo to 
jedině pískem, octem nebo starou močí. 
Arabové se však nepoučili a  zaútočili 
znovu v letech 717 až 718, kdy je odrazila 
další sprcha řeckým ohněm pod velením 
Lea III. O dvě století později se doslova 
spálili kyjevští Rusové v čele s knížetem 
Igorem, kteří se v roce 941 pokusili zaú-
točit skrze Černé moře.

Řecký oheň vytrvale odrážel nepřáte-
le až do roku 1210, tedy dalších 500 let, 
kdy padl do rukou rúmského sultána 
Kajhusrava I. Nikdo ale nedokázal vý-
robní proces replikovat. Po dobytí Kon-
stantinopole v roce 1453 padl do rukou 
Turků, nicméně vývoj v oblasti střelných 
zbraní řecký oheň dočista vytlačil a jeho 
výroba se zapomněla. Cosi podobného 

sice dokážeme uměle vytvořit, dodnes 
ale netušíme, jak tuto unikátní tekutinu 
vyráběli Byzantinci před více než 1000 
lety. Však se jednalo o  přísně střežené 
tajemství a produkovat se směl jen v ne-
přístupných císařem vlastněných labora-
tořích. Konstantin VII. Porfyrogennetos 
jeho výrobu prohlásil za státní tajemství 
a ve spise De administrando imperio píše 
svému synovi Romanovi, následníkovi 
trůnu: „Musíš se starat především o řec-
ký oheň […] a pakliže se někdo opováží 
tě o  něj požádat, tak jako často žádali 
nás, odmítej tyto prosby a odpovídej, že 
oheň byl zjeven Konstantinovi, prvnímu 
císaři křesťanů andělem. Pro výstrahu 
svým následovníkům nařídil veliký cí-
sař vytesat do oltáře v  chrámu kletbu 
na toho, kdo by se odvážil předat tento 
objev cizozemcům…“

Řecký oheň si ve své době vysloužil 
vskutku legendární reputaci. Křižák 
jménem Jean de Joinville to vyjádřil 

Neznámá kapalina proslula schopností přilnout na 
většině povrchů. Hořela i na vodě a bylo téměř nemožné 
ji uhasit – šlo to jen pískem, octem nebo starou močí. 

Foto Adobe Stock
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vcelku přesně, když popsal letící byzant-
ský oheň jako velký soudek s  ocasem 
dlouhým jako kopí. Hluk, který tropil, 
byl jako hřmění a  vypadal jako drak… 
V  noci svítil tak, že jsme mohli vidět 
předměty v našem táboře tak jasně, jako 
za dne.“

Damašská ocel
Další pátrání nás zavádí na Blízký 
východ, přesněji řečeno do středověké 
Sýrie. Současná metropole Damašek je 
ve skutečnosti prastaré město, význam-
né pro muslimský, křesťanský i pohan-
ský svět. Tamní ztracená technologie 
frustruje dnešní archeology a výzkum-
níky stejně tak intenzivně jako řecký 
oheň. Řeč je o damašské oceli. Ta se sice 
dnes prodává jako „Damascénská“ nebo 
Damašková ocel, nicméně jedná se repli-
ky, které se jen snaží přiblížit k původní-
mu výrobnímu procesu. Ačkoliv se jedná 
o  kvalitní ocel, původnímu receptu se 
zdaleka nerovná.

K  dostání byla v  okolí Sýrie zhruba 
v letech 1100 až 1700. Podle dostupných 
záznamů se jednalo o neuvěřitelně silný 
typ kovu, který se ovšem na Blízkém 
východě hojně používal. Damašská ocel 
se stala legendární zejména pro meče 
a  nože. Čepel tepaná z  damašské oceli 
disponovala věhlasnou silou a  schop-
ností prorazit materiály, jež jiné čepele 
nedovedly. V bitvách se dokonce ukáza-
lo, že dokáže přeseknout slabší meče, 
a  pokud věříme tehdejším zdrojům, 
tak je přesekly takřka „čistě“, a dokonce 
prorazí i  do kamene. Uznávaná teorie 
o jejich původu mapuje materiály až do 
Indie či Srí Lanky, odkud se zřejmě při-
vezly skrze Persii, případně námořními 
stezkami přes Arábii. 

Výjimečná kvalita damašských mečů 
podle všeho pochází ze zapomenutého 
výrobního procesu, který měl zahrnovat 
kombinaci cementitu a měkkého železa, 
a  vytvořit tak slitinu ohebnou a  silnou 
zároveň. Přesný postup byl ale zapome-
nut někdy mezi lety 1700 až 1750, možná 
trochu později. Přesný důvod, proč lid-
stvo najednou „zapomnělo“ tak účinnou 
slitinu, není znám, nicméně následující 
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generace nás obdařily řadou teorií. Zřej-
mě nejpopulárnější z  nich za vymizení 
damašské oceli viní nedostatek surovin, 
potřebných k  její výrobě, což mělo teh-
dejší Syřany donutit změnit postup ve 
prospěch dostupných surovin a vyvinout 
nové techniky. Další prominentní teorie 
se opírá o  předpoklad, že damašskou 
ocel zčásti tvořily uhlíkové nanotuby, jež 
stejně jako legendární ocel charakteri-
zuje bezprizorní pevnost. Supermoder-
ní technologii jako toto ale podle teorie 
Syřané nemohli být schopni teoreticky 
vysvětlit,  proces výroby vznikl jen na-
prostou náhodou a kováři postupně za-
pomněli, jak se jim to vlastně povedlo. Ať 
už vznikla a  zmizela jakkoliv, fascinují-
cím faktem zůstává, že ani dnes se nám 
nepodařilo její výrobní proces přesně na-
podobit a dosáhnout stejných výsledků, 
jako dosáhli středověcí Syřané…

Ohebné sklo
Pokud zavítáme do starověkého Říma 
na přelomu milénií, nalezneme hned ně-
kolik technologických procesů, jež zce-
la vymizely, anebo je již nepoužíváme, 

přestože bychom měli. Jedním z  tam-
ních speciálních výrobků a  technologií 
bylo takzvané ohebné sklo, o  němž se 
poprvé zmínil římský spisovatel Petroni-
us (27 až 66 n. l.).

Zmínil se o výrobě ohebného skla za 
vlády císaře Tiberia Caesara (14–37 n. 
l.). Podle příběhů (dohromady máme 
tři zmínky z  antických zdrojů) nezná-
mý řemeslník přinesl mísu z ohebného 
skla před císaře a  ponoukal jej, aby ji 
rozbil. Císař se ji tedy pokusil rozbít, ale 
namísto toho, aby se roztříštila, jen utr-
pěla zranění v podobě škrábanců. Taju-
plný vynálezce posléze misku jednoduše 
opravil pomocí malého kladívka. Pak 
dodal zcela nový rozměr své záhadné 
personě, když císaři prozradil, že je jedi-
ným člověkem, který ohebné sklo doká-
že vyrábět. Tiberius jednal na svou dobu 
poměrně logicky, historicky však zcela 
neuváženě. Ve strachu, že takovýto úžas-
ný materiál poškodí ceny zlata a stříbra, 
nechal zázračného řemeslníka popravit. 
Společně s ním zemřel i výrobní postup.

Příběh o neznámém vynálezci a jeho 
skle nám přinesli spisovatelé, kteří žili 
ve stejné době. Petronius ve svém Saty-
riconu a  Plinius starší v  díle Naturalis 
Historia XXXVI. Plinius ovšem příběhu 
sám nevěřil, což vyjádřil slovy: „Vypráví 
se tak často, až ztrácí věrohodnost.“

Dalším autorem byl Cassius Dio (150 
až 235 n. l.), nicméně ten žil o sto let poz-
ději, než se měl příběh odehrát. Podle něj 
byl řemeslník nejprve vypovězen, neboť 
mu císař záviděl jeho schopnosti, později 
se ale vrátil a pokusil se požádat o milost 
prostřednictvím svého zázračného skla. 
To se mu pak šeredně vymstilo.

Další římskou technologií, která se již 
nepoužívá, je jejich beton. Ačkoliv tušíme 
složení, přesná výroba zmizela společně 

s  pádem západního Říma. Většina mo-
numentů, včetně těch méně vizuálně im-
pozantních, jako je podzemní kanalizace 
cloaca maxima, stojí dodnes, leckdy více 
než 2000 let, právě díky nesmírně kvalit-
nímu betonu.

Na rozdíl od moderních budov tyto 
stavby po pádu původní říše trčely v Itá-
lii a různě po Evropě zcela bez údržby, 
někdy záměrně poškozené, přesto stále 
stojí. Moderní beton byl vyvinut až v 18. 
století, patentován v 19. Beton vyráběly 
i prastaré civilizace jako Peršané, Asy-
řané, Egypťané, nicméně ten římský vy-
čnívá díky rozsáhlému využití. Posloužil 
při výstavbě akvaduktů, veřejných bu-
dov, lázní, vítězných oblouků, divadel, 
cirků a  mnoha dalších struktur. Víme, 
že recept na římský beton obsahuje roz-
tříštěné kameny, smíchané s  páleným 
vápnem a vodou. Do směsi také přisypá-
vali sopečný popel z Vesuvu, což zřejmě 
přispívalo jeho výjimečným kvalitám. 
Přesný postup ale zmizel společně 
s gótskou invazí, kdy se ztratila většina 
dostupné literatury (lehla popelem 
během požárů, případně nikdo neopsal 
chátrající knihy, které nikdo nečetl). 
Zkrátka neznáme všechny ingredience, 
nicméně traduje se, že kromě sopečného 
popela přidávali i mléko, dokonce krev.

Kromě ohebného skla se sice nejed-

nalo o technologie vysloveně zakázané, 
spíše ztracené či utajené, ovšem není 
radno zapomínat na to, že nejenom 
moderní člověk je vynalézavý a  řadu 
dávných nápadů ani dnes nedokážeme 
přesně replikovat. I  když zřejmě neu-
slyšíme Telharmonium a  nepostavíme 
si domek ze superbetonu, alespoň si 
připomeneme, že nejsme ve všem lepší 
ani chytřejší než naši předci. Možná by-
chom se ještě divili. 

Jednou ze speciálních římských technologií bylo 
takzvané ohebné sklo, o němž se poprvé zmínil 
spisovatel Petronius.

Římský beton dodnes nikdo nepřekonal.
Foto Profimedia a Wikimedia Commons
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Nejdřív v jejich existenci 
nikdo nevěřil, jejich objeviteli 

se vysmívali, a dokonce ho 
zbavili místa na univerzitě. 

Pak mu dali Nobelovku. 
Po úporném hledání našli 

vědci kvazikrystalické vzory 
i v přírodě, v meteoritu 

spadlém v nejvzdálenější 
části Ruska. Teď přemýšlejí 

nad jejich využitím.   Text: Milan Pullmann

KRYSTALY 
z vesmíru  
SPADLÉ

Foto Adobe Stock

Z identických trojúhelníků, čtyř-
úhelníků či šestiúhelníků do-
kážete bez těžkostí vyskládat 
podlahu. Kdyby byla nekoneč-

ně dlouhá a nekonečně široká, nemuseli 
byste ani řezat okrajové kachličky.

V  případě pravidelných pětiúhel-
níků (tedy pětiúhelníků se  stejně 
dlouhými stranami a stejně velkými 
vnitřními uhly) a  jiných pravidel-
ných n-úhelníků však buďto zůsta-
ne mezi kachličkami volný prostor, 
nebo se budou překrývat. Můžete to 
vyřešit také útěkem od pravidelnosti 
a  využitím různých podobných pě-
tiúhelníků jako v  případě káhirské 
pětiúhelníkové mozaiky. Podobný 
problém při  takzvané pětinásobné 
symetrii nastává i v trojrozměrných 
krystalech.

Poté, co R. J. Haüyovi vypadl kus flu-
oritu a rozbil se na menší krychle, za-

čal se tento francouzský botanik zají-
mat o mineralogii. V roce 1784 napsal 
Esej o teorii struktury krystalů. Dnes je 
považovaný za zakladatele krystalo-
grafie, která by zřejmě vznikla o něco 
později, kdyby se nepodařilo jeho kole-
govi rozmluvit rozběhnutým revoluci-
onářům učencovu popravu gilotinou.

Donedávna vědci rozeznávali sedm 
krystalografických soustav: jedno-
klonnou, trojklonnou, trojúhelní-
kovou, čtvercovou, kosočtvercovou, 
kubickou a  šestiúhelníkovou. To, že 
pětiúhelníková soustava v  seznamu 
chybí, jak už tušíte, není náhoda, ale 
zákonitost. Peter Bačík z  Katedry 
mineralogie a  petrologie Přírodově-
decké fakulty Univerzity Komenské-
ho v  Bratislavě uvádí, že jestli chce-
me vyplnit nekonečnou rovinu 
pravidelnými n-úhelníky, pro jejich 
úhly musí platit, že poměr celého úhlu 

(360°) a  vnitřního úhlu n-úhelníku 
je celé číslo. Ze dvou rovnostranných 
trojúhelníků uložených základnami 
k  sobě můžeme vytvořit kosočtverec 
s vnitřními úhly 60 ° a 120 °.

Čtverec má devadesátistupňové 
vnitřní úhly a  strany šestiúhelníku 
svírají úhel 120 ° – to vše jsou čísla, 
kterými je možné 360 dělit. Pravidelný 
pětiúhelník však má vnitřní úhly veli-
kosti 108 °, což je číslo, které se v 360 
nachází 3,33 krát. Proto také není 
možné sestrojit periodickou mozaiku 
z pravidelných pětiúhelníků.

Neperiodické mozaiky 
Jak se ovšem ukázalo v  roce 1982 
pod elektronovým mikroskopem na 
univerzitě Johnse Hopkinse, existují 
i  pětiúhelníkové mozaikové struktu-
ry. Dan Šechtman (český přepis jména 
Shechtman) z  izraelského Technionu, 



49

ÚSPĚCH

který byl na univerzitě v  Baltimoru 
v rámci sabbaticalu, tedy jakési stáže, 
pozoroval obrazec rychle vychlazené 
směsi manganu, palladia a  hliníku 
a nechtěl věřit vlastním očím. Obrazec 
vykazoval desetinásobnou symetrii.

Vědci to ale bylo nejdřív na škodu. 
On sice v  neperiodické či kvazipe-
riodické krystaly uvěřil, ne tak ale 
ostatní. Držitel Nobelových cen za 
chemii a mír Linus Pauling se veřej-
ně vyjádřil, že kvazikrystaly neexis-
tují, na rozdíl od kvazivědců, a  až 
do své smrti v  roce 1994 názor ne-
změnil. Navzdory faktům. Navíc to, 
co Šechtman pozoroval, se nápad-
ně podobalo maurským a  perským 
vzorům, které známe z  Alhambry 
a  Isfahánu, a  proto po návratu do 
Izraele svým objevem nikoho příliš 
neoslnil.

Kvazikrystaly a  jejich objevitel tak 
narazili na setrvačnost vědecké obce, 
podobně jako kdysi konstruktéři prv-
ních letadel nebo Albert Einstein. Bylo 
to tvrdé procitnutí – šéf z Technionu 
Šechtmanovi doporučil prostudovat si 
základy krystalografie a o několik dnů 
později mu dal výpověď.

Nezanedbatelný je zřejmě i  politic-
ký rozměr staroarabských vzorů – 
Technion je obviňován akademickými 
aktivisty z partnerství s firmou Elbit 
Systems, která vyrábí drony používa-
né proti civilistům v Libanonu a Gaze; 
z vývoje dálkově ovládaného buldoze-
ru D9 demolujícího palestinské domy 
i  z  poskytnutí akademických výhod 
vojákům v záloze, kteří se podíleli na 
masakru v Gaze v letech 2008 a 2009. 
V  USA proto vznikla petice žádající 
ukončení spolupráce amerických uni-
verzit s tímto izraelským pracovištěm.

Záhadný meteorit
V roce 2011 se ale Nobelovy ceny za 

chemii dočkal sám Šechtman. Ještě 
předtím jeho výsledky totiž potvrdi-
ly nezávislé týmy s  jinými kovovými 
směsmi a už v roce 1973 Angličan Ro-
ger Penrose vytvořil vhodný matema-
tický aparát se  třemi typy dláždění. 

Penrosovy dlaždice třetího typu zapl-
ňují plochu dvěma druhy kosočtverců, 
přičemž uhlopříčky jednoho z  nich 
jsou v  poměru dokonalého zlatého 
řezu, tedy 1:Øφ, kde Ø (fí) = 1,618034. 
V  přírodě,  umění, fotografii či archi-
tektuře  je zlatý řez pokládán za ide-
ální proporci mezi různými délkami; 
vznikne rozdělením  úsečky  na dvě 
části tak, že poměr větší části k menší 
je stejný jako poměr celé úsečky k vět-
ší části.

Jak připomíná Peter Bačík, ukázalo 
se, že kvazikrystaly jsou sebepodobné, 
tedy jednotlivé motivy lze rozčlenit 
na menší repliky, což je typické pro 
fraktály. To neznamená nic jiného, 
než že pokud daný útvar pozoruje-
me v jakémkoliv měřítku či rozlišení, 
pozorujeme stále opakující se určitý 
charakteristický tvar. Kvazikrysta-

lografických soustav dnes už známe 
taky vícero typů – s pěti-, osmi-, dese-
ti- i dvanáctinásobnou osou...

Více rozměrů
Po klasifikaci do soustav vědci zača-
li hledat kvazikrystaly vyskytující se 
v přírodě. Luca Bindi s kolegy nakonec 
našli kvazikrystal přírodního původu. 
Narazili na něj sice v muzeu florentské 
univerzity, ale kámen původně přines-
li zlatokopové z Čukotky. A i tam spadl 
odněkud z vesmíru. Jeho přibližný věk 
se shoduje s věkem sluneční soustavy 
a  je tvořen vzácnými minerály cha-
tyrkytem a cupalitem. Směs kovy ob-
sahujících minerálů pojmenovali iko-
saedrit podle ikosaedra (pravidelného 
dvacetistěnu) a soustava, do níž mete-
orit patří, se nazývá ikosaedrická.

Symbolicky tedy nejen Haüyův roz-
bitý kus fluoritu odstartoval vznik 

krystalografie, ale také Bindiho flo-
rentský ikosaedrit započal novou éru 
kvazikrystalografie.

Kvaziperiodická struktura se 
většinou vysvětluje jako projekce 
vícerozměrného prostoru do troj-
rozměrného světa. Nejjednodušší 
kvazikrystaly jsou periodické ve 
čtyřrozměrném prostoru, v  trojroz-
měrném prostoru jsou jen kvazipe-
riodické.

Mezitím se zvětšuje počet zná-
mých binárních (tvořených jen dvě-
ma kovy) kvazikrystalů, vědci pře-
cházejí od Fibonacciho kvazikrystalu 
ke složitějším teoretickým modelům 
a  zkoumají kvazikrystaly mnohem 
většího rádiu, než je rozměr atomu 
(od desítek nanometrů po desítky mi-
krometrů). Mezi slibné aplikace patří 
fotonické mesoskopické kvazikrys-

taly, které jsou dobrým kandidátem 
na anomální difuzi neboli rozptyl 
světla. Mohly by se zřejmě využít ve 
slunečních kolektorech pohlcujících 
infračervené záření nebo při výrobě 
materiálu podobného teflonu, který 
by měl ovšem větší tvrdost.

Další zajímavé vlastnosti kvazi-
krystalů jsou redukované tření, sní-
žená specifická hmotnost a  zároveň 
zvýšená mechanická odolnost. Jsou 
také zřejmě použitelné jako lacinější 
náhrada pal ladiových katalyzátorů 
a  zkoumají se možnosti využití su-
pravodivých rozhraní kvazikrystalic-
kých polí.

Na dvanácté konferenci o  kvazi-
krystalech v  polském Krakově byl 
Dan Šechtman čestným hostem. 
Zúčastnil se i  následné konference 
v nepálském hlavním městě. Dnes se 
může smát on… 

Vědci našli i kvazikrystal přírodního původu. 
Narazili na něj sice v muzeu florentské univerzity, 
ale kámen původně přinesli zlatokopové z Čukotky.
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Před padesáti lety se ve Spojených státech 
rozhodovalo o tom, zda je pro výrobu energie 

lepší uran, nebo thorium. Jak už to u lidí 
bývá, vybrali si tu méně účinnou, dražší 

a nebezpečnější variantu…   Text: Jan Petrák

TAJEMSTVÍ 
boha blesků

S radioaktivním odpadem to nikdy 
není snadné. Zvlášť když je 

z uranu...   Foto Profimedia
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D iskuse o  využívání uranu ja-
kožto relativně bezpečné a ze-
jména efektivní formě získává-
ní energie probíhá takřka od 

studené války. Uran, bez ohledu na svou 
bezpečnost nebo nebezpečnost, se uká-
zal být výrazně lepším zdrojem než uhlí.

Fosilní paliva, převážně ropa, uhlí 
a  zemní plyn, jsou terčem kritiky pro 
svůj drastický dopad na životní prostře-
dí nejen formou znečištění vzduchu, 
ale také pro ničení prostředí samotnou 
existencí těžebních dolů. Hlavním dů-
vodem, proč se uran těší takové oblibě 
zejména ve vědeckých kruzích, je ovšem 
jeho násobně vyšší efektivita a relativní 
bezpečnost provozu.

Popravdě jedna uranová paleta, kte-
rá je sotva větší než článek běžného 
lidského prstu, skýtá tolik energie, 
kolik získáme spálením 806 nebo 807 
kilogramů uhlí! Jedná se tedy o tisíce-
krát účinnější zdroj elektrické ener-
gie, navíc mnohem skladnější. Jaderné 
elektrárny pak mají představovat eko-
logicky příznivější variantu než uhlí, 
přestože produkují jemně radioaktivní 
páru do ovzduší (v  povolených limi-
tech) a  několik typů radioaktivního 
odpadu, který lze zakopat hluboko do 
podzemí.

To, že něco zakopete, ale ještě nezna-
mená, že to zmizí… A právě zde naráží-
me na zásadní problém, o kterém se při 
oslavě uranu příliš nemluví. Není totiž 
žádným tajemstvím, že vzhledem ke 
spotřebě uranu (i navzdory efektivním 
a  drobným paletám) rychle dochází 
místo, kde lze nekonečné zástupy těž-
ce toxických barelů skladovat. V  sou-
časnosti funguje ve světě 447 civilních 
jaderných elektráren (nepočítáme-li za-
řízení týkající se vojenských účelů a vý-
roby jaderných zbraní či reaktory určené 
pro vědecké účely) a dalších 61 se staví 
(hlavně v Číně, Rusku, ale i v řadě dalších 
zemí).

Všechny tyto reaktory svorně produ-
kují vysoce nebezpečný a toxický dopad, 
který se zakopává hluboko pod zem 
nebo skladuje v  dočasných meziskla-
dech, a to minimálně po celá desetiletí. 

U nás jsou takové sklady umístěny v Du-
kovanech.

Po zchlazení se odpad nasouká do 
speciálních kontejnerů a  meziprostor 
mezi stěnou a odpadem zalije betonem. 
Tak vzniká nepřetržitá linka s  bare-
ly odpadu tak nebezpečného, že i  na-
vzdory izolaci musí vysedávat v  silně 
zajištěných skladištích anebo hluboko 
pod zemí, tedy kromě zemí, zejména 
severských jako Švédsko, které skladují 
svůj jaderný dopad takzvanou mokrou 
metodou – mezisklady postaví u pobře-
ží a využívají na ochlazování vodu z při-
lehlého moře.

O uranu se často hovoří jako o energii 
budoucnosti nejen pro jeho účinnost, 
ale i  (deklarovanou) bezpečnost. Ta je 
ale velmi diskutabilní. Když už se něco 
zvrhne, všichni víme, co následuje. Jak-
mile se proces zažehne, pokračuje ve 
své činnosti exponenciálně, což se může 

vymknout kontrole a vést k  roztavení 
a výbuchu. To se stalo v Černobylu v se-
verní Ukrajině, kde se po neblahém 
testování růst výkonu nedal zastavit. 
V  živé paměti pak máme katastrofu 
v  japonské Fukušimě v roce 2011, jejíž 
následky se nepodařilo nejen vyřešit, 
ale raději jsou před veřejností stále 
utajovány – dodnes například unikají 
do Tichého oceánu tuny radioaktivní 
vody.

Zatímco se ale přou nekritičtí zastánci 
uranu a jeho zarytí odpůrci, kteří varu-
jí, že s sebou přináší i neúměrné riziko, 
zcela stranou zájmu zůstává prvek, jenž 
se v periodické tabulce prvků krčí pouhá 
dvě místečka od uranu. Jmenuje se thori-
um a podle seriózních výzkumů je opro-
ti uranu nejen účinnější, ale především 
bezpečnější. Proč se o něm tedy téměř 
vůbec nemluví?

Thorium není ve vědeckých kruzích 
žádným tajemstvím. Prototypy thori-
ových elektráren leží na stole mnoha 
zemí a firem, dokonce i doma v Česku 
máme thoriové projekty. Už před sedmi 
lety firma Laser Power Systems oznámi-
la, že do dvou let postaví vozidlo poháně-
né thoriem, nicméně po tomto projektu 
se slehla zem.

Pod stolem
V Česku se vyvíjí také slibný projekt ve 
spolupráci s  Austrálií, jehož rozpočet 
činí až 6 miliard korun; ambicí je se-
strojit thoriovou elektrárnu a připojit ji 
do oběhu. Nicméně i zde jsou výsledky 
v nedohlednu (ačkoliv u Čechů se tomu 
nemůžeme divit, vzhledem k naší schop-
nosti stavět věci neuvěřitelně pomalu). 
Ústav jaderného výzkumu v Řeži navíc 
prostřednictvím Jana Uhlíře, vedoucího 
oddělení fluorové chemie, popřel ambici-

ózní výhledy australských protějšků: „Ta 
informace je zjevně nepřesná. Ve světě 
běží výzkum, v omezené míře i v České 
republice, ale je to jen dílčí výzkum tech-
nologie…“

To ale thoriu na zajímavosti a  atrak-
tivitě nic neubírá, ba naopak. Stačí se 
na tento pozoruhodný a  veřejnosti ne-
známý prvek podívat trochu zblízka. 
V  letech 2010 a 2011 se thorium těšilo 
jistému mediálnímu zájmu; ten trochu 
zakašlal ještě v letech 2013 a 2014, ovšem 
posléze zcela vymizel. Přitom se s tho-
riem zacházelo jako se znovuobjevenou 
superhvězdou, která uran ve všem před-
čí a dříve nebo později nahradí.

Je až podezřelé, že navzdory jeho 
potenciálu a  kvalitám se v  klíčových 
momentech thorium jednoduše zamet-
lo pod stůl. Dokonce i  v  řadách vědců, 
kteří s jadernou energií pracují, se často 

Je až podezřelé, že navzdory jeho potenciálu a kvalitám 
se v klíčových momentech thorium jednoduše zametlo 
pod stůl...
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zdá, že se na thorium zcela zapomnělo. 
Dobrým příkladem je nedávno zesnulý 
Victor J. Stenger, literárně činný jaderný 
fyzik a silně přesvědčený ateista. Až do 
roku 2012, tedy dva roky před svou smr-
tí v 79 letech, emeritní profesor Havajské 
univerzity o využití thoria ani neslyšel. 
A to se zkoumalo od pádu nacistů. „Bylo 
pro mne překvapením se nedávno do-
zvědět, že takováto alternativa nám byla 
k dispozici už od druhé světové války…“ 
uvedl známý autor. Co bychom pak ale 
měli říkat my?

Projekt Manhattan
Příběh thoria totiž začal rezonovat už 
během druhé světové války. Uran byl ob-
jeven v roce 1789 německých chemikem 
Martinem Heinrichem Klaprothem, 
o 52 let později se jej podařilo izolovat. 
Thorium představuje o  něco novější 
objev – v roce 1828 si jej všiml švédský 
chemik Jöns Jacob Berzelius a nový pr-
vek pojmenoval po Thórovi, mytologic-
kém bohu blesků. S  pojmenováním se 

trefil skvěle, když uvážíme, jak úžasným 
zdrojem energie se ukázalo být během 
válečných a poválečných výzkumů.

První byl ale uran, jehož využití prud-
ce vzrostlo během druhé světové války. 
Ačkoliv své jaderné programy spustilo 
několik zemí, zřetelně nejrychlejším 
a nejúspěšnějším z nich byl ten americ-
ký, dnes přezdívaný Projekt Manhattan, 
ve své době zvaný Manhattan Enginee-
ring District. Spojené státy prováděly 
vlastní výzkum štěpení jádra ještě před-
tím, než nastal exodus vědců z  Itálie 
a Německa, který těmto snahám dodal 
novou dimenzi a doslova raketově celý 
proces urychlil. Už před rokem 1939 
se některým vědcům v hlavě rozsvítilo 
uvědomění, že technologie štěpení ato-
mů povede ke vzniku nové generace 
zbraní s  potenciálem destrukce, jakou 
lidstvo předtím nevidělo. Jeden z  těch 
hlasů budiž například americký vědec 
maďarsko-židovského původu Leó Szi-
lárd, jenž požadoval, aby všichni zainte-
resovaní vědci v USA, Kanadě, Británii, 

Dánsku a  ve Francii okamžitě přestali 
zveřejňovat své studie z oblasti jaderné-
ho výzkumu, což se vcelku očekávaně 
ignorovalo.

Do projektu Manhattan se nalilo oko-
lo 2 miliard dolarů, což by dnes odpoví-
dalo zhruba 35 miliardám dolarů. Život 
je otázka priorit. A tak zatímco jaderné 
bomby byly připraveny již v  roce 1945, 
komerční využití uranu pro výrobu elek-
třiny trvalo dalších 30 let. Nový průmysl 
v oblasti jaderné energetiky se rozhodl 
spoléhat na izotop uranu 235. Jedná se 
o  šikovnou formu paliva, jež se rychle 
stala standardem, ale když pomineme 
bezpečnostní problémy a obrovskou to-
xicitu, o nichž jsme již mluvili, existuje 
ještě jeden významný faktor: sehnat 
uran není zrovna levné. 

Devadesát procent světových zásob 
se nachází v  sedmi zemích, přičemž 
jen zlomek z přirozeně se vyskytujícího 
uranu je k  dispozici v  příhodné formě 
izotopu 235. Drtivá většina zásob skýtá 
uran 238, který je sám o sobě k ničemu 

Vykládání vyhořelého jaderného paliva 
v reaktoru ve Francii.   Foto Profimedia
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a  musí se následně obohacovat, a  jen 
procento obohaceného uranu nabude 
kýženého čísla 235. Zbytek nelze využít 
jako palivo. V  malém množství se těží 
u nás u Stráže pod Ralskem a v Dolní 
Rožínce, těží se také v německém Sasku, 
na Ukrajině i Rumunsku, nicméně boha-
té a dlouhodobě perspektivní zásoby se 
nacházejí v Rusku, Kanadě, Kazachstánu 
a v řadě afrických zemí.

Oproti tomu thorium představuje da-
leko hojnější a  rozšířenější alternativu. 
V  přírodě se vyskytuje až třikrát větší 
množství thoria než uranu, není potřeba 
jej zpětně obohacovat, 99,8 % přírodní-
ho thoria lze využít jako palivo, a dokon-
ce skýtá více energie na tunu než uran. 
Naprosto neuvěřitelný je i  fakt, že pro-
dukuje jen drobný zlomek odpadu, jaký 
vzniká využíváním uranu.

Další pozoruhodnou vlastností thoria 
oproti uranu jest jeho nevídaná stabilita 
a možnost kdykoliv zastavit proces ště-
pení, takže nehrozí podobná katastrofa, 
jaká nastala v Černobylu nebo Fukušimě. 
Generální ředitel organizace Thorium 

Energy Alliance, jejímž dlouhodobým cí-
lem je vnést thoriovou energii do praxe 
a  jež se skládá zejména z výzkumných 
vědců a  inženýrů, doslova prohlásil, že 
„kdybychom používali thoriovou ener-
gii, ke katastrofám jako Fukušima či in-
cident na Three Mile Island by nedošlo“.

Kdybychom si měli vybrat mezi au-
tem pomalejším, nebezpečnějším, to-
xičtějším a které jde zastavit jen velice 
komplikovaně a mezi autem bezpečným 
a vybaveným normálními brzdami, kte-
ré bychom zvolili? Odpověď je zdánlivě 
jasná, záleží ale na úhlu pohledu.

Zájem o thorium vzrostl až poměrně 
nedávno. Byl totiž udušen hned ve svých 
počátcích, a než se znovu rozdmýchal, 

uran se již na trůnu řádně zabydlel. Tho-
rium se nachází skoro všude, obrovská 
ložiska leží v Indii, ale i ve Spojených stá-
tech a na rozdíl od uranu nehrozí, že by 
nějaká část světa měla thoria vysloveně 
nedostatek. Bývalý vědec z  NASA Kirk 
Sorensen poznamenal, že kdyby Spojené 

státy využívaly thorium namísto ura-
nu, nejspíš by dosáhly energetické ne-
závislosti na ostatních zemích do roku 
2000. Celková energie z předpokládané 
světové zásoby thoria je navíc větší než 
celková energie z veškerých dostupných 
zásob ropy, uhlí a uranu dohromady. Tak 
kde je problém?

Máte padáka
Pokud jsou všechny tyto údaje pravdi-
vé, proč není naše elektrická síť pose-
tá thoriovými elektrárnami? Spojené 
státy americké prováděly výzkum jak 
uranu, tak thoria. V  roce 1973 ovšem 
americká vláda, tehdy v čele s Richar-
dem Nixonem, výzkum thoria znena-
dání ukončila. Jako důvod uvedla neú-
činnost thoria oproti uranu. Thoriové 
elektrárny označila za nedostatečné 
pro komerční, civilní využití a výzkum 
za neprokázaný.

To ovšem jaksi nejde dohromady 
s  tím, co o  thoriu víme dnes. Proč se 
tehdy tak zmýlili? Nebo se naopak dnes 
mýlí všichni proponenti této alterna-
tivy? Obzvláště druhá část prohlášení 
tehdejší americké vlády je, decentně ře-
čeno, nepravdivá.

Národní laboratoř Oak Ridge 
v Tenne ssee v roce 1964 sestavila ex-
perimentální thoriový reaktor. Mezi 
lety 1965 a 1969 se tento reaktor těšil 
zkušební době a celkově operoval po 
dobu 15 000 hodin. Glenn T. Seaborg, 
jeden z hlavních autorů experimentu, 

V přírodě je až třikrát víc thoria než uranu, 99,8 % 
přírodního thoria lze využít jako palivo, a dokonce skýtá 
víc energie na tunu než uran. Se zlomkem odpadu.

Jaderné štěpení objevil v roce 1938 Otto 
Hahn, za což o šest let později obdržel 

Nobelovu cenu.   Foto Profimedia
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při němž se v roce 1941 poprvé poda-
řilo vytvořit plutonium, po jeho ukon-
čení napsal americké vládní agentuře 
Atomic Energy Commission potvrzení 
o úspěšném otestování tohoto reakto-
ru a označil jej za připravený k použi-
tí. Reaktor byl sestaven a vyvinut pod 
dohledem jaderného fyzika Alvina M. 
Weinberga, ředitele Národní laborato-
ře Oak Ridge. I ten otevřeně podpořil 
používání thoria. Jako zásadní důvod 
uvedl, stejně jako jeho předchůdci, nu-
lovou šanci na roztavení a havárii.

Hlavním výsledkem úspěšného tes-
tu však bylo překvapivě to, že v roce 
1973 přišel Weinberg o  práci. Reakci 
tehdejší vlády lze označit přinejmen-
ším za nepřiměřenou. Není totiž běž-
né, aby ředitel prestižní laboratoře 
ztratil svůj post pro pouhé doporuče-
ní nějaké technologie, navíc podlože-
né výzkumem, znalostmi i  veřejným 
zájmem.

Existuje sedm různých typů tho ri o-
vých reaktorů, z nichž pět bylo podro-
beno testování. Jelikož se ale nedočka-
ly podpory vlády, nechytil se jich ani 
privátní sektor. Pokud uran a thorium 
srovnáme takto, pak se toto rozhodnu-
tí může jevit jako nelogické. Jako kdyby 

se americká vláda bezdůvodně střelila 
do nohy.

Nabízí se dvě možná vysvětlení. 
První z  nich se skrývá v  mezinárod-
ním vědeckém sympoziu o  jaderném 
palivovém cyklu, jež se konalo v  roce 
1997. Sympozium se tehdy usneslo na 

důvodu, proč byl výzkum thoria zasta-
ven. Důvod zněl takto: „Thoriová ruda 
neobsahuje žádné štěpitelné izotopy.“ 
Jinými slovy: nelze z něj získat to, co se 
produkuje z uranu k výrobě jaderných 
zbraní – plutonium.

Plutonium představuje klíčovou in-
gredienci k  výrobě jaderných hlavic. 
Aneb slovy již zmíněného jaderného 
fyzika Viktora Stengera: „Thorium šlo 
stranou, protože nemá žádnou mož-
nou vojenskou aplikaci.“ Nelze z  něj 
prostě vyrábět zbraně.

V  tomto světle není od věci položit 
si čistě spekulativní otázku: Je sku-
tečně možné, že se thorium nestalo 
hlavním zdrojem naší energie proto, 
že neumožňuje válčení a  zničení ze-
měkoule? K zásadnímu vítězství uranu 
nad thoriem došlo v  notně neklidné 
době – uprostřed studené války se So-
větským svazem, tedy během intenziv-
ního zbrojení, včetně toho jaderného. 
Nixonova administrativa se potýkala 
nejen s  neustálým handrkováním se 
Sověty, ale také válčila ve Vietnamu. Vo-
jensko-průmyslový komplex by se při-
tom mohl pochlubit nekonečnou řadou 
ovlivňování politiky ve prospěch svých 
finančních a dlouhodobých zájmů; ne-
třeba předstírat, že nepatří mezi domi-
nantní lobbistické skupiny.

Druhá varianta skýtá o  mnoho 
méně zlých „konspirátorů“ a  jedno-
duše poukazuje na „lidské pochybe-
ní“. Rok 2003 přinesl publikaci dvou 

vědců, výzkumníka Ralpha W. Moira 
a  v  témže roce zesnulého jaderného 
fyzika a  „otce vodíkové bomby“ Ed-
warda Tellera. Jejich pohled na věc je 
o  dost střízlivější. Rozhodnutí vlády 
v  roce 1973 zastavit výzkum thoria 
ve prospěch uranu označili za „omlu-

Není běžné, aby ředitel prestižní laboratoře ztratil svůj 
post pro pouhé doporučení nějaké technologie, navíc 
podložené výzkumem, znalostmi i veřejným zájmem.
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Bazén na vyhořelé jaderné palivo a místo, 
kde stávala budova na obohacoání 
uranu pro americké jaderné zbraně. 
Na začátku 20. století ji postavili v rámci 
tajného Projektu Manhattan. Šlo o jednu 
z největších budov světa, v níž pracovalo 
přes 12 000 lidí.   Foto Profimedia

vitelné pochybení“. Reaktor přizpůso-
bený na uran, který se dočkal výrazně 
vyšších dotací, byl tehdy zkrátka v po-
kročilejším stadiu vývoje a zdál se být 
efektivnější než „poddotovaný“ thori-
ový. Na druhou stranu, když do něče-
ho nasypu spoustu peněz a do něčeho 
jiného výrazně méně, už tím dávám 
jasně najevo, jak chci, aby to dopadlo.

Omluvitelné pochybení?
Co se týče ostatních zemí, ty měly pro 
svá rozhodnutí vlastní specifické důvo-
dy. Rusko thoriový reaktor vyvinout 
mohlo, ale jednoduše se jim nehodil, 
neboť se přímo na jejich území nachází 
velký kus světového koláče uranu. Na-
víc ve zbrojení je tato země též velmocí.

Naopak Indové o thorium jeví v sou-
časnosti eminentní zájem. Shodou okol-
ností totiž sedí na čtvrtině jeho světo-
vých zásob, přičemž země nedisponuje 
vlastními rezervami uranu. Není proto 

náhoda, že právě Indie plánuje pokrýt 
30 % svých energetických potřeb po-
mocí thoria, a to do roku 2050.

Odvážný plán, jen co je pravda. 
Snad ne až příliš. Skeptik či cynik by 
se totiž, poučen a zocelen z minulosti, 
mohl hnedle obávat, že než Indové 
dostaví či spustí první thoriovou 
elektrárnu, mohlo by se stát v  jejich 
zemi něco velmi „demokratického“, 
třeba státní převrat. Jen si představte 
ty titulky: „Indové se vzbouřili proti 
vládě“, „Strašlivý indický diktátor XY 
ukrývá chemické zbraně“ či „Americ-
ký prezident hrozí Indii útokem“. Ale 
dost bylo černého humoru, buďme 
opět vážní…

V  roce 2011 zahájila Čínská akade-
mie věd rozsáhlý výzkum reaktoru za-
loženého na kapalině obsahující thori-
um, přičemž Francie, Německo i Velká 
Británie již vlastní výzkumy podnikly 
také. 

Ať už to dopadne jakkoli, kvůli 
rozhodnutím před 50 lety je nyní ne-
možné „přes noc“ přejít na thoriovou 
energii. Uranem poháněný aparát 
je již totiž příliš rozlehlý a  v  plném 
proudu, zatímco thorium vyžaduje 
ještě mnoho výzkumu a  příprav na 
to, aby mohlo být zapojeno do sítě. 
Navzdory všem zmíněným výhodám 
je poměrně drahé vyrobit thorio-
vé palivové tyče a  samotný proces 
musí být zažehnut uranem nebo 
plutoniem.

Ke kolika dalším haváriím a  ka-
tastrofám ale ještě povede „omluvi-
telné pochybení“ před půl stoletím, 
případně cílené potlačování v  zájmu 
vojenského komplexu? Představme 
si, jak by dnes asi vypadal svět, kdy-
by řada národů dosáhla energetické 
nezávislosti vlastním způsobem, aniž 
by u toho produkovala jaderné hlavi-
ce. Já vím, je to naivní… 
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J eště za socialismu, těsně před re-
volucí, jsem ve své první práci mu-
sel trávit značnou část pracovního 
dne vykazováním toho, co jsem 

dělal, nebo toho, co plánuji dělat. Zprávu 
o činnosti jsem datloval na psacím stroji 
přes kopírák, aby se mohly zakládat i ko-
pie zpráv. To víte, kopírky ani tiskárny 
tehdy ještě nebyly běžné. Největší tech-
nickou vymožeností byl cyklostyl, nepří-
liš povedený předchůdce dnešní kopírky 
s mizernými výstupy kopií s  rozpitým 
písmem. Připadalo mi to absolutně zby-
tečné a nesmyslné a čas se vlekl nesku-
tečně pomalu. Tahle práce nepráce mě 
psychicky vyčerpávala a vysávala ze mě 
veškerý život. Myslel jsem, že se konce 
pracovního dne snad ani nedočkám.

Tenkrát jsem ještě netušil, že za dal-
ších deset let budu muset podobným 
způsobem reportovat, byť v  elektro-
nické formě, o  výsledcích, těch dosa-
žených i  plánovaných, jako  manažer 
české pobočky americké nadnárodní 
firmy.  Velkou část pracovní doby jsem 
trávil „interním prodejem“ našich vý-
sledků mateřské firmě – prokazováním 
toho, co jsme udělali, a plánováním toho, 
co hodláme udělat pro to, abychom měli 
příští kvartál ještě lepší výsledky.

Kdo zažil práci, kde si musel většinu 
pracovní doby pouze odsedět nebo vy-
konávat nějakou nezáživnou činnost 
postrádající smysl, asi mi potvrdí, že ta-
kový pracovní den je nekonečný. „Práce“ 
spočívající v  čekání na konec pracovní 
doby je hotové utrpení. Vteřinová ručič-
ka jako by se na každé vteřině zasekla na 
malou věčnost. Po desáté kontrolujete 

čas, a zjišťujete, že uběhly teprve tři mi-
nuty.

Dělejte něco nudného, nezáživného, 
a nejlépe ještě nesmyslného, a čas se vám 
povleče tak pomalu, že to bude k nevy-
držení. To je jeden způsob, jak čas zpo-
malit. O ten však většina z nás asi nestojí.

Zákeřný paradox pomalu plynoucího 
dne plného nesmyslné práce, nudy nebo 
rutiny spočívá v  tom, že den strávený 
v  takové práci se sice táhne jak nudle, 
ale deset let takového pracovního života 
vám uteče o to rychleji. Dny se vám bu-
dou zdát dlouhé, byť nudné k uzoufání, 

ale roky se vám budou jevit jako ultra 
krátké. Navíc budete mít pocit totálně 
promarněného času.

Druhým extrémem je celodenní, hek-
tický pracovní zápřah. Do práce odjíž-
díte kolem sedmé, a  přestože oficiální 
pracovní doba je do pěti, nikdo ji nedo-
držuje. Ve vaší firmě totiž vládne kultu-
ra přesčasů, byť mnohdy neefektivních 
a neproduktivních. Odejít před sedmou 
večer nebo dříve než šéf se považuje po-
malu za drzost. Máte už snad všechno 
hotové? Ne? Tak jak to, že se chystáte 
domů?

V tomto případě vám bleskurychle bu-
dou ubíhat nejen roky, ale i pracovní dny. 

Pár let uteče jako voda. Budete mít pocit, 
že čas pádí přímo tryskem a že ten pravý 
život vás nějak míjí. To už je lepší dělat 
alespoň něco, co vás baví, že? Ale šlo by 
čas nějak zpomalit a zároveň se přitom 
cítit dobře?

Většinou si to ani neuvědomujeme, ale 
hodně činností děláme jaksi mimoděk, 
automaticky, a tím se o mnohé ochuzu-
jeme. Při čištění zubů myslíme na to, co 
si dáme k snídani. U snídaně myslíme na 
to, co dnes budeme dělat v práci. V práci 
myslíme na to, co budeme dělat odpole-
dne nebo večer, a pak, když bychom měli 

odpočívat a bavit se, myslíme na to, že zí-
tra zase budeme muset do práce. Nikdy 
tak naplno neděláme to, co zrovna dělá-
me a čemu se momentálně, tak trochu 
nepřítomně, spíše jako ve snu, věnujeme 
či spíše nevěnujeme. Celou dobu jsme tak 
vlastně mimo přítomný okamžik a naše 
myšlenky se zabývají budoucností, která 
ještě nenastala, nebo minulostí, která už 
je pryč. Uběhl zase další rok a my jsme 
se svým životem opět nic pořádného ne-
udělali…

 Řešením je provádět každou činnost 
vědomě, plně zapojeni. Ruku v  ruce 
s vědomou aktivitou jde i zaměření po-
zornosti na danou věc. S tím také velmi 

Většina z nás má zkušenost s tím, že když chce, aby čas ubíhal rychle, tak se 
jakoby schválně vleče. A obráceně, když chceme, aby se zastavil, tak letí jako 
splašený. Plynutí času je relativní. Přesto se zdá, že vnímání rychlosti plynutí 
času můžeme ovlivňovat.   Text: Petr Beztíže, Ilustrace: Vhrsti

Jak zpomalit čas

Při čištění zubů myslíme na to, co si dáme k snídani. 
U snídaně na to, co budeme dělat v práci. V práci zase, 
co budeme dělat večer...
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často souvisí nutnost pomalejšího pro-
vádění dané činnosti. Zkuste začít jíst 
pomaleji a vědomě, a zkuste tak i chodit 
nebo mluvit. Budete-li pomaleji a zúčast-
něně provádět veškeré pohyby a činnos-
ti, zklidníte svoji mysl, zůstanete plně 
zapojeni v přítomnosti a plynutí času se 
také zpomalí.

Zpomalte se i při přemísťování z mís-
ta na místo. Občas místo autem jeďte na 
kole, místo jízdy na kole se proběhněte, 
místo běhu se jen projděte, místo chůze 
se jenom zastavte a rozjímejte třeba nad 
nesmrtelností chrousta.

Čím větší máme ambice, čím více 
toho chceme mít a  vlastnit, tím hek-
tičtěji a rychleji bude náš život plynout. 
Je dobré vědět, že luxusnější auto, vět-
ší dům ani více peněz nás šťastnějšími 
neudělá. Jakmile pokryjí lidé své zá-
kladní potřeby, jakmile jim peníze 
poskytnou trochu svobody, tak další 
hromadění majetku bude velmi prav-
děpodobně ve štěstí spíše bránit. Ani si 
nemusí všimnout toho, kdy se peníze, 
původně prostředek k  dosažení cílů, 
stanou cílem samy o  sobě. Honí se za 
chimérou úspěchu a bohatství, aby pak 
jednoho dne zjistili, že to byl promarně-
ný čas, který mohli věnovat sami sobě, 
svým zájmům, svým nejbližším a něče-
mu smysluplnějšímu.

Tady a teď
Čas letí jak šíp a  než se stačíme vzpa-
matovat, je nám šedesát, sedmdesát, 
osmdesát a  konec se pomalu, ale jistě 
blíží. Teprve pak si možná uvědomíme, 
že nám vlak toho skutečného, pravého 
a  naplněného života ujel a  že další už 
nepojede.

Proto je občas dobré se zastavit a říct 
si: „Opravdu chci tohle dělat? Co z toho 
budu mít? Čím to, kromě vyššího čísla 
na mém bankovním účtu, také obo-
hatí můj život, životy mých nejbližších 
a  ostatních lidí?“ Prostě než se člověk 
do něčeho pustí, tak by měl, byť to zní 
tak trochu morbidně,  začít myšlen-
kou na smrt  a  v  duchu si vizualizovat 
bilancování vlastního života na smrtelné 
posteli.

Pomalé plynutí času je dnes luxus, za 
kterým se jezdí na dovolenou. Horská 
chata, pobyt ve tmě, salaš nebo lesní 
srub bez signálu a bez možnosti připo-
jení k  internetu začínají být v  kurzu. 
Přesto mnozí lidé dokonce i na dovole-
né stále někam spěchají. Je přece třeba 
být co nejefektivnější, co nejvíc toho 
stihnout a vidět, že? „Postnout“ selfie na 
sociální síť, aby bylo vidět, že jsme tam 
byli, a rychle na další místo.

Jeden z  dalších paradoxů ohledně 
vnímání rychlosti plynutí času spočívá 
v tom, že abychom mohli čas zpomalit, 
musíme se znovu naučit jím, v určitých 
situacích, velkoryse plýtvat a přestat se 
snažit být efektivní za každou cenu.

Každé zefektivnění a  zrychlení na-
šich aktivit zrychlí i  plynutí našeho 
času. Můžete něco dělat rychleji? Tak 
zase klidně zpomalte. Jinak budete čím 
dál tím víc roztáčet spirálu zrychlová-
ní vašeho života. Pro mnohé z  nás to 
bude v dnešní době zaměřené na výkon 

pěkně obtížné. A což teprve se jen tak 
bezcílně poflakovat. Svatým grálem 
pomalého plynutí času je totiž dovolit 
si občas  nedělat vůbec nic, aniž byste 
přitom pociťovali jakékoliv výčitky svě-
domí.

Zkuste si s  časem trochu vědomě 
hrát a vnímat různou rychlost jeho ply-
nutí. Vždyť přece víte, že čas je jenom 
virtuální,  objektivně neprokazatelný 
konstrukt naší mysli.

Místo hektičnosti a  šedé rutiny bez 
výraznějších milníků orámujte svůj ži-
vot nádhernými zážitky. Zpomalte si 
svůj tok času zpomalením a zjednodu-
šením svého života. Užívejte si každý 
okamžik, žijte naplno tady a teď. Možná 
si pak konečně vychutnáte i pomalé ply-
nutí času v čekárně u zubaře. Vědomě 
natahujte a ohýbejte svůj časoběh ane-
bo při meditaci nechte čas klidně roz-
téct, stejně jako to udělal Salvador Dalí 
se svými tekoucími hodinami. 

www.navlnebeztize.cz
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H istorická etapa přelomu nul-
té a  první dekády se v  české 
politice a  společnosti vyzna-
čovala nejen zhoršující se 

hospodářskou kondicí, ale současně 
(a  v  nesporném vzájemném ovlivnění 
a spolupůsobení) také viditelným znejis-
těním hodnot. Za své braly postupně ně-
kdejší jistoty v mnoha směrech. Na první 

pohled nejzřetelnější to bylo na úrovni 
vrcholných politických elit.

Politické strany z obou pólů spektra, 
levice i pravice, zapomínaly na důvody 
svého vzniku a  mnohaleté existence. 
Odkládaly své ideologie (ve smyslu 
základních myšlenkových opor, tezí 
a cílů) jako nepotřebnou veteš a nahra-
zovaly je čistě inženýrským, pragma-

tickým politickým managementem, 
na jehož konci nemá být společenská 
změna ve smyslu hodnotovém, ale vět-
šinou jen osobní nebo skupinový zá-
jem, skrytý pod pláštíkem stranického 
loga.

Tato tendence byla nesporná jak 
v České straně sociálně-demokratické, 
v daném období pod vedením Bohusla-

KONEC 
ideologií?

Kolem roku 2010 začali přebírat vládu v Česku lidé a strany „nového typu“, 
pro které jsou hodnotové postoje či jasný světonázor něco nadbytečného. 

Hlavní je vládnout…   Text: Petr Žantovský
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va Sobotky, tak v Občanské demokra-
tické straně, nejprve vedené Mirkem 
Topolánkem a poté Petrem Nečasem.

Právě naprosté ideové vyprázdnění 
rétoriky i politické praxe těchto stran 
dalo vzniknout v  roce 2009 dvěma 
novým politickým stranám, které už 
programově neměly ideologii vůbec 
žádnou – jejich jediným cílem a  smy-
slem existence bylo dostat se k  moci 
a  vládnout. Obě strany, TOP 09 na 
jedné straně a  Věci veřejné na druhé 
straně, se od potřeby ideologického 
podloží politiky veřejně distancovaly; 
prezentovaly se jako strany „nového 

typu“, které žádnou ideologii nepotře-
bují. Jejich politická praxe tomu pak 
odpovídala.

Obě strany vstoupily do Parlamentu 
i do vlády, TOP 09 svou líbivou, dá se říci 
až populistickou kampaní ve volbách 
roku 2010 odňala značnou část voličů 
Občanské demokratické straně a oslabi-
la její hegemonii na pravici. Věci veřejné 
zase kanalizovaly rostoucí nespokoje-
nost ve společnosti rétorikou o boji proti 
korupci, z níž se – i kvůli ztrátě ideových 
měřítek v politice – stal v tomto období 
zřejmě nejfatálnější problém české eko-
nomiky, politiky i celého veřejného dis-
kurzu.

Obě strany navázaly na pragmatickou 
politiku předchozího premiéra Mir-
ka Topolánka, který se dokonce pyšnil 
tím, že vede stranu a vládu jako firmu. 
(Podobně jako dnešní premiér Babiš.) 
Stačí porovnat dva citáty ze dvou obdo-
bí jeho kariéry. Před volbami roku 2006 
(konkrétně v knize Žantovský, P.: Mirek 
Topolánek osobně, vydala Mladá fronta) 
prohlásil: „Nevěřím na zánik ideologií. 
Nevěřím, že zmizí z  normálního světa 
21. století souboj spíše paternalistické-
ho státu, který lidem víc dává, tím si je 

kupuje, a  také ovládá, a na druhé stra-
ně možnost volby, individuální svoboda. 
Ten souboj tady bude, dokud bude tento 
svět existovat. Na tomto souboji, na této 
demokratické bázi bude vždycky posta-
ven i ten souboj ideologií.“

Jen krátce nato ale ve svém projevu po 
prohraných krajských volbách 2008 (ve 
zprávě předsedy ODS na 19. kongresu 
ODS v Praze 6. 12. 2008), přednesl pro-
jev, v němž – vedle rétorického cvičení 
na téma „tvrdé jádro – měkký obal“ (tak 
obrazně nazýval svou politickou strate-
gii) – pojmenoval i  svoji taktiku: „Bez 
schopnosti oslovit skupiny, které neza-

jímá ideologie, ale konkrétní řešení, bez 
strategie ,catch all party‘… si naše ná-
pady budeme věčně kreslit na opoziční 
tabuli.“

Tyto dva citáty dokazují posun teh-
dejších politických elit od předvolebních 
slibů o dodržování tradičního a jasného 
ideologického rámce svých stran k po-
volebnímu politickému pragmatismu, 
který rezignuje na hodnotové systémy 
a orientace a jde mu jen o vliv a moc.

Viděno Klausem
Setrvalým kritikem této tendence byl 
někdejší předseda ODS a  mezi roky 
2003–2013 prezident České republiky 
Václav Klaus. Zde jsou tři ukázky jeho 
hodnocení této věci:

„Já spíše mám pocit, že se česká poli-
tika ideově vyprázdnila. Nemám pocit, 
že dominuje ideovost. A považuji to za 
chybu. Protože buď jsou ideje, nebo zá-
jmy. A když nejsou ideje, tak jsou zájmy. 
A v těch zákonech – a to je moje hlavní 
námitka – ty přesně identifikovatelné 
a  popsatelné zájmy čouhají jako sláma 
z bot. Zájmy, které jsou velmi konkrét-
ními parciálními zájmy té či oné skupi-
ny, které se podařilo obloudit ty či ony 

politiky, kteří tyto zájmy poté prosazují.“ 
(rozhovor pro Lidové noviny 20. 5. 2006) 
Ne že by tedy nebyly v  popředí zájmy 
i předtím, kdy byla politika opřena o ide-
ologii, ale v době postideologické, o kte-
ré Klaus mluvil, už zbyly jenom ony.      

Zatímco v tomto prvním citátu Václav 
Klaus popisuje živou politickou praxi, 
v dalších se zamýšlí nad jejími obecnější-
mi přesahy, oním vyprázdněním hodno-
tových rámců politiky a celého společen-
ského diskurzu: „Po pádu komunismu se 
většině lidí začalo zdát, že už jsou v  ja-
kémsi trvalém bezpečí a že už ani starý 
dobrý klasický liberalismus není zapo-

Při historicky první volbě prezidenta, 
o níž rozhodovali přímo občané, se oba 

kandidáti nešetřili...   Foto Profimedia

Zejména před krajskými volbami v roce 2012 se jednotlivé 
strany předháněly v tom, kolik indiskrecí a podezření
na své politické rivaly dokážou přednést veřejnosti.
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třebí. Vědomě či nevědomě přijali teze 
neliberálů, že je klasický liberalismus 
zastaralý a nemoderní a že je to přežitek 
minulosti. Uvěřili také v něco zcela ahis-
torického, uvěřili, že lidstvo vstoupilo do 
nové, dosud neznámé etapy. Začali věřit 
v deideologizaci politiky a v ,informační‘ 
či ,vědomostní‘ společnost (a strašně se 
zlobí, když jim připomínám, že i Brež-
něv velmi podobně věřil ve vědecko-tech-
nickou revoluci, určitě daleko spíše než 
v  samotný komunismus). Začali věřit 
v  konec dějin, resp. v  konec ideologie.“ 
(článek Těžké časy liberálů, Euro dne 7. 
července 2010)

A dále ve stejném textu mluví Klaus 
o  průmětu této deideologizace na po-
dobu současné politiky a jejích elit: „Po-
dobné destruktivní procesy probíhají 
i v politice a politickém myšlení.  Politici 
již dávno neusilují o obranu ,velkých‘ ide-
jí, ale rezignovali i na hledání a artikulaci 
nejvyššího společného jmenovatele zá-
jmů občanských skupin, které zastupují 
nebo by alespoň zastupovat měli. Místo 
toho se soustřeďují na mediální obrazy, 
symboly a emoce v jediném skutečném 
a  autentickém zájmu, který lze dnes 
v politice vysledovat: tím je zájem o zno-
vuzvolení, které je prostředkem pro 
mocenský, resp. ekonomický vliv pro 
konkrétní osobní či úzce skupinový pro-
spěch určitých politických spoluhráčů.“

Kauzománie
Popisovaná tendence v  reálu vedla ke 
stále narůstajícímu počtu různých skan-
dálů a  kauz politicko-ekonomického 
charakteru. Tyto skandály se nevyhnuly 
špičkám téměř žádné politické strany 
(s výjimkou KSČM, která se nikdy v ob-
dobí po 89. neúčastnila exekutivy, a tím 
pádem byla zcela odsunuta od vlivu na 
politicko-ekonomické rozhodování). 
Média se hemžila korupčními podezře-
ními týkajícími se zákulisí politických 
stran vládních i opozičních. V některých 
případech dokonce došlo průlomově 
k  zahájení trestního stíhání některých 
vrcholných politiků právě v korupčních 
kauzách (středočeský hejtman za ČSSD 
David Rath, exministryně Vlasta Parka-

Dva šíbři z ČSSD, Karel Březina 
a Bohuslav Sobotka měli na triku několik 

kauz, které překvapivě ustáli. Dole syn 
expremiéra Mirka Topolánka na slavné 

dovolené v Toskánsku.   Foto Profimedia
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nová z TOP 09, obvinění padala i na hla-
vu exministra Alexandra Vondry z ODS 
a dalších).

Zejména před krajskými volbami 
v roce 2012 se jednotlivé strany předhá-
něly v tom, kolik indiskrecí a podezření 
na své politické rivaly dokážou přednést 
veřejnosti, a tím ovlivnit její preference.

Bez ohledu na to, že mnohá z takových 
obvinění mají reálný základ a zaslouží si 
zkoumání orgány činnými v  trestním 
řízení, skutečným politickým dopadem 
této „kauzománie“ nebyla nějaká dra-
matická proměna voličských preferencí, 
nýbrž rychle postupující nedůvěra v poli-
tiku, její smysl a představitele. Nedůvěra 
v to, že v České republice je možné najít 
politika, který si je vědom toho, že poli-
tická práce je prací pro obec a pro obča-
na, nikoli pro osobní prospěch. To samo-
zřejmě vedlo k  občanskému defétismu 
a ztrátě občanských a obecně lidských 
perspektiv.

Příhodně ilustruje stav (ne)důvěry 
v  politickou praxi jeden sice parciální, 
ale dobře zobecnitelný průzkum, kte-
rý si udělala ODS v libereckém kraji po 
svém neúspěchu v  krajských volbách 
2012. Zajímala se o příčiny ztráty důvěry 
voličů. Hlavní důvody byly podle průzku-
mu tyto:

Důvody nepřízně voličů ODS
Ovládání ODS mocenskými skupinami – 62 %

Korupce – nepostihování, neřešení kauz, 
státní zakázky pro spřátelené subjekty – 45 %

Neschopnost komunikovat, přezíravost vůči 
občanům i členům, nerespektování názorů – 40 %

Odtrženost od reality – 40 %

Nedostatečná sebereflexe – 26 %

Ztráta důvěry voličů v politiky ODS – 24 %

Odklon od programu ODS – 16 %

Z výsledku je patrné, že více než věcná 
témata, schopnost vládnout, ať v regio-
nálním či celostátním měřítku, převažu-
jí témata morální: oligarchismus, propo-
jení politiky a  byznysu a  s  tím spjatá 
všudypřítomná korupce, nedodržování 
programových slibů atd. Z toho je zřej-

mé, že lidé tato témata začali považovat 
za důležitější a více rozhodující pro život 
společnosti než podstatná témata eko-
nomická a exekutivní. Společenský dis-
kurs se změnil. Zatímco pro období 90. 
let bylo dominantní téma proměny poli-
tického a  společenského uspořádání 
z totalitního na demokratické, pro první 
dekádu milénia byl typický boj o domi-
nanci liberálního nebo socialistického 
modelu vládnutí, pro poslední období je 
charakteristickým tématem mravní 
stránka politiky a společenského leader-
shipu.

To neznamená, že by lidé masově pře-
stali vnímat důležitost udržení demo-
kracie an sich, stejně jako se nezmenšila 
citlivost vnímání rozdílů mezi státně 
dirigistickou politickou praxí levice 
a konzervativně-liberální občanskou po-
litikou pravice. Spíše to znamená, že ani 
jedna z oněch politik nedokázala jasně 
předvést, že svou ideologii, své sliby umí 
a  hlavně chce přetavit v  reálnou poli-
tickou praxi, a zaměňovala službu obci 
a  občanovi za prosazování osobních či 
skupinových zájmů. Z  toho pak plynu-
la nemravnost a z té pak deziluze. A ta 
je nejobecnějším rysem období po roce 
2010.

Chyťte zloděje?
Tyto skutečnosti ovšem poskytly pro-
stor i pro aktivizaci skupin a osobností 
typu Jana Rumla či Moniky Pajerové, 
které pod rouškou obecně správných 
proklamací po řadu let usilují o svůj opě-
tovný nástup do nejvyšších pater politi-
ky, což věrohodnost těchto proklamací, 
navzdory jejich věcné pravdivosti, poně-
kud diskredituje. Přesto je zde ocitujme, 
pocházejí z  prohlášení Veřejnost proti 
korupci: „Česká společnost prochází zá-

sadní krizí demokratické politiky. Právní 
stát a  parlamentní demokracie začíná 
prohrávat s mafiemi a korupcí. Příčinou 
je rozsáhlá privatizace politiky soukro-
mými ekonomickými zájmy. Politické 
strany se proměnily v  komerční orga-
nizace obchodující s politickým vlivem, 
se státními zakázkami a s pozicemi ve 
státní správě. Soupeření některých vliv-
ných mafiánsko-podnikatelských sku-
pin v politice paralyzuje politický život 
i  fungování státních institucí, omezuje 
konkurenci jako základní předpoklad 
fungování volného trhu a odkládá řešení 

zásadních politických problémů. Policie 
a  justice důsledně korupci a velké pod-
vody nepotírají a nelze se zbavit dojmu, 
že jsou někdy spíš její součástí. Korupce 
tak zachvátila politickou, státní a komu-
nální sféru v míře, která ohrožuje demo-
kratický vývoj celé společnosti.“

Tato rétorika, která ve své podstatě 
vystihuje značnou část aktuálního fatál-
ního problému České republiky, rezono-
vala i v průběhu historicky první přímé 
volby prezidenta ČR. S obdobnou argu-
mentací vystupoval zejména během 2. 
kola volby kandidát a ministr zahraničí 
Karel Schwarzenberg. Protože však je po 
mnoho let nedílně spojen právě s těmi 
politickými elitami, jež jsou nesporně 
vinny stavem, který popisuje uvedené 
prohlášení, veřejnost neuvěřila jeho pro-
klamativní distanci od vládní politiky, 
jíž je de facto od roku 2007 jako ministr 
a později místopředseda vlády reprezen-
tantem, byl v prezidentské volbě zvolen 
jeho protikandidát Miloš Zeman, býva-
lý předseda ČSSD (1993–2001), předse-
da Poslanecké sněmovny (1996–1998) 
a premiér (1998–2002) – paradoxně také 
žádný nováček. Ideologicky je zato profi-
lován velmi silně.  

Protikorupční rétorika, která vystihuje značnou část 
aktuálního fatálního problému České republiky, rezonovala 
i v průběhu historicky první přímé volby prezidenta ČR.
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Poslední roky se roztrhl pytel s po-
zoruhodnými studiemi, z nichž 
značná část ale zmizí bez větší 
pozornosti. Jedna taková spat-

řila světlo světa nedávno a tvrdí, že včely 
rozumí konceptu nuly. To znamená, že 
matematiku ovládají lépe než leckterý čes-
ký středoškolák, jak napovídají i výsledky 
letošních maturit.

Tento objev má potenciál změnit náš 
pohled na hmyzí inteligenci. Jedná se 
o poněkud matoucí koncept, o nějž se 
vedou dlouhodobé historické dohady, 
to je fakt. Ještě složitější je vysvětlit, 
jakým způsobem jej chápou včely. Aus-
tralským výzkumníkům z  univerzity 
RMIT v  Melbourne se to ale povedlo 
bravurně. S notnou dávkou optimismu 

deklarovali, že se jim podařilo prokázat 
schopnost včel chápat kvantitativní 
hodnotu „ničeho“.

Tím ale rozsah jejich zjištění nekon-
čí. Včely nejenom že chápou „nic“, ale 
ještě jsou schopné nulu správně zařadit 
na počátek řady čísel, což znamená, že 
chápou koncept nuly v souvislosti s jed-
ničkou, dvojkou a tak dále. Zjednoduše-

Podle nové studie ovládají včely 
základní počty možná lépe než leckterý 

středoškolák. Rozumí konceptu nuly 
a v číselné řadě jsou schopny rozeznat 

nejmenší číslo.   Text: Jan Petrák

VČELÍ 
MATEMATIKA
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ně lze prohlásit, že jsou schopné trochu 
počítat a rozumí i symbolickému vyjá-
dření ničeho.

Mluvit o  nějakém speciálním ma-
tematickém nadání hmyzu a  po-
dobném druhu inteligence je zatím 
samozřejmě předčasné, neboť včely 
představují jediný druh, u nějž se po-
dařilo dosud něco takového prokázat 

v  laboratorním testování. I  přesto 
vědci proklamují odvážná tvrzení 
o dopadu své studie na vnímání hmy-
zího myšlení a  inteligence obecně, 
zřejmě i  ve způsobu, jakým nahlíží-
me na myšlení a mentální schopnosti 
zvířat obecně.

Chápání konceptu nuly přišlo u lidí 
postupně, čímž se tato schopnost ve 
zvířecí říši jeví o  to pozoruhodněj-
ší. Vědecká komunita v  současném 
uznávaném konsenzu rozděluje lid-
ské chápání konceptu nuly do čtyř 
fází vývoje, ale platí to nejenom 
v  rámci lidské kultury, psychologie 
a historie, ale také zvířecího učení.

Nula jídla
Ve zkratce: první fáze znamená chá-
pání nuly jakožto absence něčeho, 
jako například „nula jídla“ či „nula 
vzduchu“. Aby jakékoliv stvoření ro-
zumělo nule na této úrovni, lze pře-

pokládat, že k  tomu stačí základní 
schopnost zpracovávat vizuální pod-
něty.

Druhá fáze nastává, když je by-
tost schopná rozeznávat rozdíl mezi 
„ničím“ a  „něčím“ v  rámci konceptu 
nuly. Absence denního světla po zá-
padu slunce znamená, že chápe nulu 
jako „něco“ proti „ničemu“.

Třetí fázi charakterizuje porozu-
mění faktu, že nule může být přiřa-
zená číselná hodnota, a nula jakožto 
číslo spadá na začátek chronologické 
řady čísel, ve stylu 0, 1, 2, 3, 4, 5 a tak 
dále. Konečně čtvrtá fáze představu-
je nejpokročilejší chápání nuly, kdy 
bytost plně rozumí tomu, že „niče-
mu“, tedy nule může být přirozená 
symbolická reprezentace, například  
3 – 3 = 0.

Zpět ke včelám – do které z  těch-
to kategorií podle studie zapadají? Je 
to těžko uvěřitelné, ale byly zařazeny 
do třetí fáze. To znamená, že chápou 
číselnou hodnotu nuly v rámci chro-
nologické řady čísel. Je naprosto fan-
tastické, jak mohou tato drobná stvo-
ření chápat matematický koncept na 
takové úrovni. Kromě včel se tato 
schopnost pozorovala u  řady druhů 
opic či papoušků, nikdy předtím však 
u hmyzu.

Jakým způsobem se to podařilo 
otestovat? Jednotlivé včely byly v  la-
boratorních podmínkách cvičeny 
pomocí speciálních pomůcek tak, 
aby sbíraly odměny ve formě cukru. 
K tomu se však pokusné včeličky mu-
sely naučit pravidlo – pochopit, co 
znamená „méně než“ u  čísel 1 až 6. 
Každá včela musela zvolit mezi dvě-
ma čísly pokaždé, když se k  experi-
mentu vracely (pro další cukr).

Včela například čelila dvěma novým 
číslům: 3 proti 4, 1 proti 2, 2 proti 5 
a tak dále. Pro odměnu musely zvolit 
nejmenší číslo. Po určité době učení 
se nakonec podařilo dosáhnout 80% 
úspěšnosti u  čísel 1 až 6. Když toto 
cvičení včely zvládly, výzkumníci při-
dali i prázdný set, reprezentující nulu. 
Tento stimulus cvičené včely předtím 
neznaly, ale i přesto se naučily, že nula 
znamená nic, a  jelikož byly cvičené 
sedat na nejnižší možné číslo, začaly 
sedat na nulu vždy, kdy mohly.

Další řada experimentů ukázala, že 
byly schopny umístit nulu na začátek 
chronologické řady čísel a  pocho-
pit distance mezi jednotlivými čísly, 
tedy že 0 je nic, jednička stojí nad ní, 
a mezi trojkou a jedničkou je dvojka 
atd. Není to úžasné? 

Včely byly schopny umístit nulu na začátek chronologické 
řady čísel a pochopit, že nula je nic, jednička stojí nad ní, 
a mezi trojkou a jedničkou je dvojka.



PODÍVEJ SE MI DO OČÍ! Ale do kterých? Fotografovi Javieru Ruperezovi 
se podařilo zachytit výjimečně detailní, až hypnotické portréty pavoučích 
očí. Takto zblízka vyadají pavouci, které vyfotil, jako nějací mimozemšťani. 
Aby se sedmapadesátiletému Španělovi makrofotky much, moskytů či 
skákajících pavouků vůbec povedly, musel použít speciální čočky. A taky 
při focení moc nedýchat, aby je nerušil.   Foto Profimedia



FOTO MĚSÍCE
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TIPY

WRITER’S BLOCK. Nikterak neskrývám fakt, že mám pro pi
xelové hry, tedy v uměleckém stylu z 90. let, slabé místo v srd
ci. Skýtají totiž nejenom nostalgii, ale i nenapodobitelnou at
mosféru, především u hororových a tajuplných žánrů. Vývojář 
Pixel my Heart nyní přivedl na svět novinku, v němž protagoni
sta čelí svým vnitřním démonům a bolestným vzpomínkám. Je 
na hráči, jestli je překoná, nebo se démony nechá pozřít. –pet–

SUPERIMUNITA. A va
še tělo bude nedobytná 
pevnost, slibuje autor 
této knihy, lékař Joel 
Fuhrman. Radí v ní, 
jak můžeme v dnešní 
době posílit svůj imunit
ní systém, abychom odolali chřipce, virózám a obrnili se proti 
rakovině. Na základě nejnovějších vědeckých poznatků píše 
například o vhodné kombinaci potravin, která je pro super
imunitu zásadní. Objednávejte na eshop.casopis-sifra.cz nebo 
na tel. 702 417 540. Cena 250 Kč.

HRANICE NEMOŽNÉHO. Tenhle seriál z roku 2008 mě ni
kdy nepřestal bavit a pořád se k němu rád vracím. Partička 
agentů zvláštního týmu FBI se dostává k řešení případů, které 
ukazují technologie a experimenty, nad kterými se tají dech. 
Člověku při sledování šíleného vědce Waltera, jeho experi
mentů a nevysvětlitelných „záhad“ dochází, kolik věcí asi vlády 
před lidmi tají.   –vid–

MOUDROST VLKŮ. Man
želé a filmaři Jim a Jamie 
Dutcherovi strávili 6 let po
zorováním vlčí smečky v Sa
wtooth Mountains v Idaho. 
Jejich experiment byl reakcí 
na kontroverzní rozhodnutí 
navrátit vlky zpět do ame
rické přírody. Z jejich snahy 
vzešla kniha Vlci u dveří. Le
tos vyšla v českém překladu 
i další kniha, Moudrost vlků 
od Elli H. Radingerové, jež 
vlky popisuje jako stvoření 

emocionálně inteligentní, schopná empatie, omluvy, soucitu, 
povzbuzování i odpuštění. Opět nám připomíná, že se přece je
nom máme stále co učit od „nižších“ forem života, jak je často 
egoisticky nazýváme.  –pet–

RADOST až na KOST
Nechte se inspirovat tím, co rozšiřuje obzory, zpříjemňuje život, okouzluje 

smysly a nedává spát naší redakci.  

Chcete, abychom zveřejnili tip na to, co děláte? Pište na redakce@casopis-sifra.cz
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Mystéria 

vědomí

Některé houby jsou 

v domorodých kulturách 

považovány za posvátné 

pomocníky, kteří lidi 

přivádějí k božským stavům. 

Je to dobrý nápad?

Nehledejte nás 
v trafikách, časopis 
Vám pošleme až domů

Poštovné a balné 
zdarma 

Předplatné 
i jednotlivá čísla

ŠIFRA PRO VÁS
www.casopis-sifra.cz

Objednávejte na 
eshop.casopis-sifra.
cz či na 702 417 540
Koupit si nás můžete i na těchto 
místech: U Džoudyho, Jugoslávská 7/670, 
Praha 2; Dobrá čajovna, Václav. 
náměstí 14, Praha; World Vegan – Černá 
labuť, Na Poříčí 1067/25, Praha; Krámek 
Dobrá farma, Dukelských hrdinů 15, Praha 
7; Slunečnice – Zdravá Výživa, Chelčického 
78/21, České Budějovice; Fér Café, Česká 153/38 
České Budějovice; Dobrá čajovna, Na Hradbách 
152, Kolín; Potraviny, U Kostelíčka 138, Kolín; Dobrá 
čajovna, Havlíčkovo náměstí 84, Kutná Hora; 
Bylinky u Matulky, Husova 23, Jihlava; Čajovna Kuba 
a Pařízek, Masarykovo nám. 21, Jihlava; Zlatý klíček – 
Centrum zdraví a harmonie, Jaselská 8, Brno; Zdravá 
výživa Šternberk, U Horní Brány 6, Šternberk

Pokud máte tip na vhodné prodejní 
místo ve svém okolí, kontaktujte nás na 
redakce@casopis-sifra.cz či 702 417 540

04 2016

59 Kč | 2,40 €
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Hledání ztracené 

ARCHY
K čemu všemu bylo dobré 

Kopí osudu či Archa úmluvy 

a proč je měl po ruce nebo 

o ně usiloval každý, kdo 

chtěl vládnout světu? 
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05 2015
59 Kč | 2,40 €

Kdo napsal Hamleta a Othella? Šifrovaný příběh, který je v díle nejslavnějšího světovéhodramatika obsažen, naznačuje,že Shakespeare to nebyl.

Šifra mistra
       Williama

07 2015
59 Kč | 2,40 €

9
77
23
36

55
70
08

07

Jeden z nejslavnějších 
mužů historie nejenže 
nebyl malého vzrůstu, 
ale převyšoval ostatní 
především schopnostmi, 
ambicemi a velikostí ducha. 
V čem byl tak výjimečný?

Napoleon
Veliký 
Jeden z nejslavnějších 

obalka_SIFRA_07_15_kor.indd   1

03.02.16   11:20

06 2015

59 Kč | 2,40 €
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Tak dlouho chodil nejmocnější 

evropský stát se džbánem 

pro eura, až se Řecko utrhlo.

Německé 
harakiri

obalka_SIFRA_06_15.indd   1

24.07.15   9:50

01 201659 Kč | 2,40 €
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Svět   budoucnosti

Jak bude vypadat? 
Co nám brání v rozkvětu? 

A překročí někdy lidstvo svůj stín?

SIFRA_01_16.indb   1

03.02.16   9:54

02 2016

59 Kč | 2,40 €
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Tajemství života
O vzniku naší existence panuje stále 

řada velkých otazníků. Kdo doopravdy 

jsme a odkud pocházíme?

08 2016

59 Kč | 2,40 €
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Víte, co jíte?Víte, co jíte?Víte, co jíte?
Se zakladatelem farmářských 

trhů Jiřím Sedláčkem o tom, 

jak fungují nadnárodní řetězce, 

naivitě spotřebitelů i nadbytečné 

spotřebě.

02 2018 59 Kč | 2,40 €Média a lžiProč nevěřit dnešním médiím? 

Kde hledat pravdu? A jak se nechytit 

do pasti všudypřítomných manipulací?

Exkluzivní rozhovor 
s Evou Herman, 

slavnou moderátorkou 
nejsledovanějšího německého 

zpravodajského pořadu, 
která dostala výpověď, 

protože nechtěla 
polykat „politicky 

korektní ropuchy“.

10 2017 

59 Kč | 2,40 €

Vzpoura strojů?

Blíží s
e den, kdy nás nahradí roboti? Předpoklady 

pro to mají: js
ou chytřejší i 

spolehlivější a
 dnešní 

umělá inteligence se již d
okáže učit i

 věcem tvůrčím
 

a vyžadujícím
 intuici č

i kreativní myšlení.

09 2015

59 Kč | 2,40 €
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Supervulkán pod Yellowstonským 

národním parkem, jenž znepokojoval 

Nostradama i staré Maye, o sobě 

dal opět vědět.

Supervulkán pod Yellowstonským 

Naplní se 

proroctví?

obalka_SIFRA_09_15_kor.indd   1

10.12.15   14:10

01 2017
59 Kč | 2,40 €

LEONARDO DA VINCI byl podle nejnovějšího objevu ještě chytřejší, než se myslelo. Na obrázku je jeho předchůdce dnešní helikoptéry.

Vědci přicházejí neustále s fantastickými vynálezy a výzkumy, které posouvají i mění náš pohled na svět.

Vědci přicházejí neustále s fantastickými 

Největší objevy

05 2016

59 Kč | 2,40 €
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Kosmická 

energie
Co mají společného posmrtný 

život, Nikola Tesla, kruhy v obilí 

nebo doktor Eric Pearl?

09 2016
59 Kč | 2,40 €
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Město pyramidMěsto pyramidMěsto pyramid
V sibiřském Tomsku budují ruští vědci unikátní komplex podle plánů starověkých pyramid. Jaké je jejich tajemství?

02 2017

59 Kč | 2,40 €

Pláže na celém světě vyplavují po tisících uhynulé 

mořské živočichy, kteří už nedokážou odolávat tunám 

jedů a odpadků, jimiž lidstvo zaplavilo planetu.Pláže na celém světě vyplavují po tisících uhynulé Umírající moře

05 201759 Kč | 2,40 €

FARMAGEDON
Dnešní velkochovy připomínají spíš než zemědělství 

chemický průmysl. Co to znamená pro lidi, zvířata a planetu?

06 2017

59 Kč | 2,40 €

Chvála matek

Jak souvisí 
vztah maminky 

a dítěte s n
ávratem do ráje? 

A proč je
 tak těžké

 být 

dobrým
 rodičem?

01 2018 

59 Kč | 2,40 €
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Ashrita Furman je držitelem největšího 

počtu rekordů v Guinessově knize. 

V rozhovoru pro Šifru vypráví o tom, 

jak důležité je být sám sebou a šťastný.

Rok  
změny?
Kvůli programům, 

návykům či mediálním 

manipulacím lidé přijali 

jakousi šablonu života, 

kterou kopírují, místo 

aby žili svůj život. 

Letošek ale přeje velké 

transformaci...

08 201759 Kč | 2,40 €

CO SE DĚJE S POČASÍM?Bude teplo, nebo zima? Jak funguje 

propaganda globálního oteplování? 
Proč tolik vědců podvádí? A jak 

probíhají klimatické války?

03 2016

59 Kč | 2,40 €

9
77

23
36

55
70

08

03

Hon na děti
Bezdůvodné odebírání dětí rodičům v Evropě 

systémem sociální péče je na vzestupu. A kam 

mizí statisíce dětí, které už nikdo nenajde?

12 2017

59 Kč | 2,40 €

KARDINÁL KARDINÁL KARDINÁL 

Rozhovor s Dominikem Dukou o stromu 

poznání dobra a zla, o tom, že nic na světě 

není černobílé a o tom, v čem je naše naděje.

07 2017

59 Kč | 2,40 €

Tisíc tváří slunce

Od počátku věků bylo lidstvem uctíváno jako 

božstvo a obrazně i doslova se kolem něj točí svět. 

Hvězda nejbližší Zemi umí totiž zá
zraky.  

03 2018
59 Kč | 2,40 €

Následuj vůdceNásleduj vůdceNásleduj vůdceProč tolik lidí podléhá falešným guruům, prorokům, 
politikům, byznysmenům a jiným vykukům?

05 2018 
59 Kč | 2,40 €

Zázraky přírodySuperpotravina jménem třešně. Vzájemná komunikace stromů pomocí „lesního internetu“. Taje skutečných zákonů přitažlivosti a fungování tohoto světa...


