
  
15. července 2010. Naše adresa je: http://hurontaria.baf.cz/sfinga/  

Máme také novou e-mail adresu, viz dole.  
 

 
Toto číslo lze celé stáhnout zde ve formátu PDF Pokud se vám tam po otevření čísla neobjeví 

vlevo obsah, tukněte tam na   

 
Vážení přátelé, 
 
právě vyšlo naše sedmé, červencové číslo měsíčníku SF-inga. Jak už jsme napsali v minulém 
čísle, přidáváme k našemu vydání ěísel SFingy na netu ještě tato čísla ve formátu PDFVýhody 
nového formátu najdete v INSTRUKCÍCH. 

V tomto 7. čísle opět v nové sekci Třeboňský nález pokračujeme s popisem tohoto 
extraordinárního nálezu prof. Smetany a druhým pokusem řešit tuto šifru, jakož i dopis čtenáře a 
naše odpověd a interview s oborníkem, Mudr. Pažitem. V sekci ZÁHADY  máme další 
minidetektivku ("Uhodnete?") s otevřeným koncem a seriál Teslovy záhady - pokračuje, tentokrát s 
Teslovou turbínou. Tento seriál vyjde jako naše kniha (až skončí :-). V sekci VM uvádíme teorie a 
eseje k původu a obsahu tohoto nezáhadnějšího rukopisu světa. V sekci SCIFI máme pro každého 
něco a v sekci JINÉ  máme opět puzzzle-šoupačku, básně v próze a malou filozofii.  
Je zde pochopitelně i nadále naše knihovna KNIHY 0FF-LINE (sloupec vlevo) a níže si můžete 
stáhnout nové revize knih ALOHA (o Havaji), anglické ART-TICKLES o českých sklářích a 
českopu verzi ARTIKULACE od Jansana.  
SFinga vychází v polovině každého měsíce a přihlášeným čtenářům zasíláme předem tento 
oznamovací Bulletin. Všechna letošní archivní čísla lze stáhnout níže.  
 

 
NOVÉ ČLÁNKY:  

 
TŘEBOŇSKÝ NÁLEZ:  
* DALŠÍ VEPSANÁ POZNÁMKA V NÁLEZU PROF. S. F. SMETANY - není zašifrována  
* POKRAČOVÁNÍ ROZHOVORU S MUDR. PAŽITEM - J. Dee ve svých denících byl v jistých 
ohledech velmi matoucí  
* ŠIFRA TŘEBOŇSKÉHO AUTORA, 2. - měli tehdy k dispozici už mnoho jinýc,h dnes známých 
i neznámých šifer  
* OTEVŘENÝ DOPIS PANU G. A. - Navrhli bychom tedy, aby pan G.A. svou práci publikoval  
* REAKCE ČTENÁŘE G.A. - doporučoval bych vám se od této věci zcela distancovat  



* ZAČÁTKY KRYPTOGRAFIE, Díl 1. - přemýšleli o tom, jak to, co napsali, také utajit  
 
ZÁHADY:  
* TESLOVY ZÁHADY (Díl 7, KVAZIDENÍKY 2., Teslova superturbína ) - Zde se ale 
nepotvrdily různé Teslovy předpovědi  
* HITLEROVA SMRT - Jejich mrtvoly však nikdo nevidí  
* UHODNETE? (aneb Malé detektivky, c.5.)  
 
VM = VOJNI ČŮV MANUSKRIPT:  
* RUKOPIS A ZÁHADA - Marci dostal VM od pražského alchymisty G. Bareshe  
* KOMENTÁŘ K POZNÁMKÁM R. FIRTHA, DÍL 2 A 3. Zipfovy zákony by potvrzovaly, že 
jde o jazyk přirozený,  
* ŠIMON BAKALÁ Ř (Simon Baccalaureus Pragensis). Byl to člověk, známý jako polyhistor 
(vševědec) a alchymista  
 
SCIENCE FICTION:  
* ROBBIE, ROBBIE. - Robbie se vzepne jako Šemík a skočí dolů za skály  
* PŘESTUPNÍ STANICE. - Všechny události i postavy tohoto příběhu jsou pravdivé  
* SETKÁNÍ - To my jsme mčli být "Ti Príští"  
 
JINÉ (ČLÁNKY, POVÍDKY a j.):  
Poznámka: "Malá filozofie" vyjde příští měsíc jako celá kniha.  
* PUZZLE5© - naše šoupacka  
* MALÁ ŠKOLA FILOZOFIE (13. Bacon a spol.)  
* NERÝMOVANÁ - Na to místo, odkud kdysi hodila do moře jeho fotografii. 

LETOŠNÍ ČÍSLA SFINGY KE STAŽENÍ:  
ČÍSLO 7, ČÍSLO 6, ČÍSLO 5, ČÍSLO 4, ČÍSLO 3, ČÍSLO 2, ČÍSLO 1. 

LETOŠNÍ KNIHY KE STAŽENÍ:   
Formát v "zipu" je dosavadní (HTML) formát, který lze po odzipování číst v prohlížeči 
(browseru), "PDF" je formát nový, asi tak dvakrát delší, ale celá kniha je už v jednom souboru, i s 
obrázky.  
 
* ALOHA J.B.Hurych, BOL-37-29, zip 800kb stáhni zip nebo PDF 
* ART-TICKLES (in English)  J.B.Hurych, BOL-37-13, zip 326kb stáhni zip nebo PDF 
* ARTIKULACE J.B.Hurych, BOL-37-70, zip 1500kb stáhni zip nebo PDF 
SLOUŽÍM V KLIDU J.B.Hurych, BOL-37-26, zip 449kb stáhni zip nebo PDF 
ROGER TAYLOR K.Šlajsna BOL-56125, zip asi 500kb, stáhni zip nebo PDF  
NIKOLA TESLA a jeho deníky J.Hurych BOL-37124, zip asi 500kb, stáhni zip nebo PDF  
ENIGMA 2008 J.Hurych BOL-37- 123, zip asi 1500kb, stáhni zip nebo PDF 
NEJEN STONEHENGE K.Šlajsna BOL-56-122, 2 meg, stáhni zip nebo PDF  
ENIGMA 2009 J.Hurych BOL-37- 121, zip asi 1500kb, stáhni zip nebo PDF  
PERUÁNSKÝ DENÍK K.Šlajsna BOL-56-120, zip asi 1500kb, stáhni zip nebo PDF  
LEPORELO 2009 J.Hurych BOL-37-119, asi 1 meg, stáhni zip nebo PDF 
 
Stahování: Pokud vám nejdou knihy stáhnout přímo z pošty, stáhněte si je ve Sfinze z titulní 
stránky nebo tamtéž ze sekce NOVINKY. 



Pro zip: Po stáhnutí si soubor odzipněte do extra složky (direktory), bude tam totiž hodně článků 
a obrázků. Ve složce si pak otevřete index.htm - to už mimo Net - a to v kterémkoliv prohlížeči, 
např. Internet Exploreru, Firefoxu či Opeře.  
Pro PDF:Soubor se vám stáhne hned po kliknutí a není třeba nic dělat, jen ho otevřete v Adobe 
Reader a už čtete (nalevo uvidíte obsah, ťuknutím na něj se dostanete na patřičný článek či 
kapitolu).  
Úplně celá naše knihovna je ve SFinze v sekci KNIHY OFF-LINE  - knihy ke stažení jsou tam 
seřazeny abecedně. Návod ke stahování najdete vlevo v INSTRUKCÍCH .  

RŮZNÉ:  
• Anglické stránky CVM , tj. Vojničova rukopisu od Jansana, mají většinu zdejších VM článků v 
angličtině. Najdete je na http://hurontaria.baf.cz/CVM/ a jsou tam i všechny z minulosti a navíc 
diskuze. A ještě náš citát:  
BUĎ SE MÝLÍŠ NEBO MÁM PRAVDU JÁ (Jansan)  
 
Vaši Jan Hurych (Jansan) a Karel Šlajsna (Shinen) 
Náš nový e-mail: sfinga.jan zavináč gmail.com 
 



 
Autor :  ©J.B.Hurych  
Název :   DALŠÍ VEPSANÁ POZNÁMKA V NÁLEZU PROF. S. F. SMETA NY  
 
 
 

 
 
Dostal jsem od Shinena druhou ukázku oxeroxovaných dokumentů prof. Smetany. Je také psaná enochiánskou abecedou a 
navíc mi přinesla příjemné překvapení - nebyla totiž zašifrována. Její text mi byl nějak povědomý a tak jsem hledal a hledal - 
ale to už si přečtěte v tomto článku . . .  
 

 
Zápis byl v Enochiánu, viz obrázek níže, ale to už mi řekl Shinen předem, když mi ten vzorek dával. Xeroxová kopie nebyla 
ovšem té nejlepší kvality, ale číst se dala. To už jsem neváhal a použil můj oblíbený Word (i když pravda, kterýkoliv jiný 
editor, používající MS fonty to umí také :-). Přepis je hned vedle originálu.  
 

 
Ano, je to v angličtině, nebudu to přece tajit :-). Ten otazník v závorce tam sice chyběl, ale podle textu soudě, jednalo se 
opravdu o otázku, i když pravděpodobně jen řecnickou, protože nestála autorovi ani za ten otazník. Ostatně nevím, jestli 
Enochián vůbec otazník mě - ve Wordu ho rozhodně nemá. Teda má, ale je to - zase jen otazník :-). Apostrof ve slově "don't" 
chybí také. S tím už se asi autor vůbec nenamáhal, možná, že ho tehdy ani nepsali, vůbec tehdy psali dost jinak než dnes . . .  
 

 
Zde trochu odbočíme k historii Enochiánského písma, jak si ji můžeme přečíst různě v knihách či na netu. Úplně prvně se 
objevuje v denících Johna Dee, ale používal ho zřejmě i Kelley, a to už předtím, než dorazili do Čech. Ovšem nebylo to jen 
samo písmo, byl to i enochiánský jazyk (tzv, andělský, Dee k němu sepsal celý slovník výrazů) a nebyl to ani jen samotný 
jazyk, byla kolem toho celá "andělská" magie. John přisuzoval totiž i jeho znakům různé magické vlastnosti. Snažil se 
například restaurovat i astrologické znaky, jak to jednou sám popsal císaří Maximiliánovi (kterému také napsal věnování ve 
své Knize Monád, Monas Hieroglyphica ) a tvrdil, že bez správných znaků nemůže být ani ta správná magie. Písmo samo mu 
prý zjevili andělé a název "Enochian" jej vztahuje k Enochovi, pradědečkovi samotného "praotce" Noe, známeho stavitele 
archy Noemovy (která prý dosud leží někde na vrcholku hory Ararat, marně čekajíc na novou potopu :-).  
 
"Kniha Enochova" je známá kniha, asi z druhého století před Kristem či dříve a je často mylně přisouzená samotnému 
Enochovi, kyerý ovšem žil dávno předtím. Navíc není uznávána křesťany ani židy jakožto svaté písmo, není tedy částí bible. 
Přesto je ale částí starého i nového mysticizmu a o to víc se o ní mluví v různých ezoterických kruzích. Skládá se z pěti částí, 
původně asi od různých autorů, složených později v jednu knihu. První díl popisuje pád andělů, tzv. "hlídačů" a to je vlastně 
jediné spojení, které jsem mezi Enochem a jeho "andělským" písmem našel. 
 
Dlouho se myslelo, že se text knihy ztratil, až se na začátku 17. století objevil v Ethiopii a její "pravou" kopii prý koupil 
francouzský vědec Nicolas-Claude Fabri de Peiresc (mluvili jsme o něm v sekci VM v článku o Kircherovi, kterého se 
Nicolas ujal). Enochiální magie je pak ta, která je spojená s vyvoláváním duchů, tak jak to prováděli Dee and Kelly u 
Rožmberků, vlastně jen Kelly, Dee se o to marně snažil. Ale to už trochu odbočujeme.  

Druhá ukázka, originál  Druhá ukázka, přepis  



 

 
Nuže k tomu přepisu. Zdálo se mi to nějak povědomé a nedal jsem si pokoj, až 
jsem konečně objevil podobnou větu - ano, uhodli jste - v jedné knize Johna 
Dee, jménem Monas Hieroglyphica. Je to ta samá kniha, kterou Dee daroval 
Rudolfovi II před svou audiencí u něj, aby si ho dobře naladil. Jenže dobrák 
Rudolf se přiznal, že tomu nerozumí a když mu Dee ještě začal tvrdit, že jeho 
andělé císaři vzkazují, aby se polepšil, že mu pak pomohou proti Turkům, 
Rudolf ho asi přestal poslouchat a netrpělivě podupával nožkou. Není divu, že 
pak na radu španělského velvyslance v Praze poslal oba alchynisty do exilu. 
Jenže ti si brzo našli místo u Viléma Rožmberka a zbytek je, jak se říká, 
historie. 
 
Srovnejme teda oba texty. Zatímco první říká: 
 
"The magistery varies upon the Sun and the Moon. Greatest Hermes 
himself told us this that the Sun is its father and the Moon is its mother, 
Thus we know that also Red Earth is nourished by the rays of the Moon 
and the Sun."  

Johnův text v Monádech (THEOREM XIV.) zní: 
 

"It is therefore clearly confirmed that the whole magistery depends upon the Sun and the Moon. Thrice Greatest 
Hermes has repeatedly told us this in affirming that the Sun is its father and the Moon is its mother: and we 
know truly that the red earth (terra lemnia) is nourished by the rays of the Moon and the Sun which exercise a 
singular influence upon it." 

No prosím, není to přesně totéž (jen silně vyznačená slova), ale obojí nám říká, že "magisterie", tedy alchymistický proces, 
závisí an Slunci a Měsíci, na jejich pozici a vlivu. Slunce je otec a měsíc matka, ale nehledejte v tom nic sexuelního, jen to, 
že naše země (doslova "rudá" země, ale zase to neberte politicky) je pod jejich silným vlivem. A ten Hermes, to není známý 
průvodce do podsvětí v řecké mythologii, ale Hermes Trismegistos, velký esoterik. A co že to jsou ty monády? V 
hermetice je to jakýsi soubor tajných vědomostí, v gnosticsmu je to základ k pochopení boha, v metafyzice pak je to esence 
vědomí vůbec. 
 

Dále je zajímavé, že poznámka byla sice napsána v enochiánské abecedě, ale v angličtině, 
zatímco Deeovy Monády jsou v latině (anglický překlad těchže jsem ale našel právě na 
Netu). Patrně si Dee myslel, že na Krumlově nikdo anglicky neumí a že mu to stačí k 
utajení - nebo si prostě dělal poznámky jen pro sebe a tak se jistě nechtěl párat s latinou. Je 
ovšem možné, že to napsal někdo jiný, kdo četl Deeovy Monády, ale ty v té době ještě 
nebyly přeloženy do angličtiny. Odhadoval bych to teda jen na 85 procent, že to napsal 
Dee, protože se ukázala ještě jedna zajímavá věc: i když je v obou ukázkách (v šifře a v 
tomhle vzorku) použito enochiánských znaků, řekl bych, že každý vzorek byl psán jinou 
rukou. Například pokud šifru napsal Dee, řekl bych, že tyto poznámky mohl napsat zase 
třeba Kelley.  
 
A ještě něco: náš čtenář G.A. správně odhadl, že existovaly různé varianty enochiánského 
písma: varianty ne významové, ale grafické, tvarové. U překladu na netu se uvádí několik 
starších verzí (viz obrázek vlevo) a Wikipedie má ještě další formy. Podle mého názoru 
jsou ale všechny dostatečně sobě blízké+ ovšem přiznám se, že jelikož původní poznámka 
je psaná právě fontem, který je blíže tomu vlevo na obrázku, musel jsem si je nejprve 
porovnat s fontem Wordu, abych to správně přepsal. Přitom jsem ale udělal dva omyly, 
které jsem ale podle významu textu lehce opravil, takže už mám celý soubor písmen v 

pořádku. Jeho andělé by ze mě měli radost, doufám . . .:-)  
 
 

Ulož tuto stránku     Vytiskni tuto stránku 
 



 
Autor :  ©Karel Šlajsna  
Název : POKRAČOVÁNÍ ROZHOVORU S MUDR. PAŽITEM  
 
 
 

 
Mudr. I.N. Pažit (* 1954) se celoživotně zajímá o různé paranormální jevy a okultismus. V 
souvislosti s nálezem profesora Smetany jsem ho požádal o rozhovor, protože se kdysi mimo jiné 
snažil i zmapovat působení J. Dee a E. Kellyho zde v Čechách. První část jsme uvedli v červnu, 
dnes tedy pokračování . . .  
 

 
Shinen: V čem vidíte hlavní nebezpečí využití těchto tajemných sil?  
 
MUDr. Pažit: Víte, dnes vychází spousta knih s různými návody na čáry, na vyvolávání duchů, 
nebo i praktikování šamanských technik. Vydavatelé využívají toho, že na tato témata dříve nic 
nevycházelo a  podobné knihy doslova chrlí, aniž by si dělaly starost o morální dopad obsahu. 
Především to vede lidi k přesvědčení, že jsou cesty snažší než vlastní úsilí a lze takto vlastní osud 
jaksi lidově řečeno  „oblafnout“. Mám jisté podezření, že některé z drastických zločinů, které 
nedávno otřásly naší veřejností má původ právě v těchto nezodopovědných pokusech, kdy se 
pachatel raději přiznal k pedofilii aby zakryl hrůznou černomagickou podstatu svého počínání…… 
 
 
Shinen: Promiňte, že vás přerušuji, je to jistě zajímavé, ale já bych se rád vrátil k nálezu stolku 
J.Dee. Myslíte si, že jde skutečně o pozůstatek kouzelného zrcadla, o kterém se toho tolik psalo?  
 
MUDr. Pažit: Jak už jsem řekl, J. Dee ve svých denících byl v jistých ohledech velmi matoucí. 
Dnes panuje domněnka, že šlo spíše o velké křišťálové krystaly nebo dohladka vyleštěný obsidián, 
přivezený do Anglie Francisem Drakem z jeho pirátské cesty kolem světa. Původně snad bylo 
Dýmajícím zrcadlem boha Tezcatlipocaky, které daroval aztéckému vládci Montezumovi. Tento 
vládce podle indiánské pověsti v něm viděl nejen, kde se  co děje v jeho říši, ale i věci budoucí.  
 
Sám Dee píše někdy o krystalech, jindy o zrcadlu, křišťálové kouli nebo stolku. Je tedy možné, že 
vlastnil několik  předmětů, které používal porůznu, nebo naopak pro tentýž používal jiné názvy.  
 
Shinen: Mohl byste nám ještě říci jaká je vaše domněnka o obsahu vložených listů? Nedávno se 
totiž objevil v novinách článek, který je dává do souvislosti se známým Vojničovým rukopisem.  
 
MUDr. Pažit: Vaše otázka ve mně vyvolává  úsměv, je vidět, že s danou tématikou nejste příliš 
obeznámen.  
 
Tak zaprvé, není jisté, zda mezi rukopisy, které Dee vlastnil, byl i ten nazývaný dnes nesprávně 
Vojničův. Za druhé, tento tajný rukopis je celý napsán naprosto neznámým písmem, kdežto ty 
nalezené ne. Za třetí, nejsou zde  žádné ilustrace ani žádné tolik oblíbené magické pečetě, kdežto 
ve Vojničově je obrázků velké množství. Krom toho nedávno konečně Beinike library umožnila 



dataci vzniku VM , které skončilo překvapením, když doba výroby pergamenu byla určen a 
rozmezí let je 1400-1430.  
 
Ale to jsem odbočil. Souhlasím s profesorem Smetanou v tom, že obsah patrně bude 
korespondovat s obsahem  grimoáru. Bude se tedy jednat o nějaké zvláště účinné zaklínadla.  
 
Shinen: Domníváte se, že se je podaří vyluštit?  
 
MUDr. Pažit: Nejsem odborník-kryptolog, ale  z mého laického pohledu jsem mírně optimistický. 
Vždyť nedávno se podařilo rozluštit i velmi složitou šifru  kterou používal kardinál Richelieu! 
Dokonce i již zmíněný Vojničův rukopis odolávající  již čtyři sta let, se podle výsledků frekvenční 
anlylýzy, která se objevila nedávno na jedněch nejmenovaných internetových stránkách, by mohl 
být konečně rozluštěn.  
 
Shodou okolností za několik dní odjíždím na kongres záhodologů do Paříže, které se bude 
některými záhadami starých, zejména alchymistických rukopisů, zabývat a bude zde přednášet i 
známý odborník zaobírající se alchymií již mnoho let, chemik a nukleární fyzik S. Fineglly. Určitě 
ho s Třeboňským nálezem seznámím a požádám ho o jeho názor na tento zajisté zajímavý objev.  
 
Shinen: Neávno jsem dostal mail pana G.A., který se velmi skepticky vyjadřoval k možnosti 
existence paranormálních jevů. Mohl by jste se k tomu ještě vyjádřit?  
 
MUDr. Pažit: Mnoho lidí dnes žije pouze uprostřed civilizace a pohybuje se životem, dovolím si 
to říci, bezohledně, přímočaře, hrubě a bezohledně jako tank. Jak chtít od takových lidí, kteří 
vyznávají asertivitu, hlubší dušení soucítění?  
 
V dnešní době, kdy jsme obklopeni technikou a náš mozek je neustále zahlcován mnoha 
informacemi a pracuje na úrovni Alfa, nejsme také prostě schopni tyto jemné, spiriuální jevy, 
vůbec postřehnout.  
 
Teprve když se oprostíme od civilizace, naše mysl se uklidní a má možnost pracovat na  vlnách 
gama a delta,  jsme schopni tyto jevy zaznamenat. Zejména je to pak  u vody a to především 
tekoucí, která zcela pohlcuje  i v přírodě se vyskytující elektromagnetický smog, působící 
negativně na naše myšlení.  
 
Jak vidíte věda už i v této oblasti významně pokročila a je schopna definovat podmínky za kterých 
k pozorování paranormálních jevů dochází. Prokázalo se také, že člověk jako subjekt významně 
celé dění ovlivňuje svým myšlením. Zjednodušeně lze říci, že je třeba být ve správný čas, na 
správném místě a správně duševně připraven.  
 
Shinen: Co by jste  tedy ještě na závěr panu G.A. vzkázal?  
 
MUDr. Pažit: Ze své osobní zkušenosti i s vyprávění lidí, kterým věřím, jsem se osobně 
přesvědčil, že paranormální jevy existují, a jejich odmítání je projevem zpátečnictví zatemnělé 
mysli. Myslím, že by pan  G.A. měl vstoupit ze své anonymity a  místo zlovolného osočování a 
prostého odmítání se pustit do otevřené a nepředpojaté debaty.  
 
Shinen: Děkuji Vám za rozhovor a nashledanou.  
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Minule jsme si ukázali text šifry a překonvertovali ho z enochiánského písma do naší latinky. Také 
jsme hned zjisitli, že text je normálně nečitelný a zkusili jsme ho odšifrovat za předpokladu, že autor 
použil Cézarovu šifru. Výsledek byl neuspokojivý - nenašli jsme nic, co by nám napovídalo, o jaký 
jazyk jde ani se nám neobjevil nějaký už čitelný text. Dnes tedy pokračujeme. 
 
Poznámka: Protože by bylo obtížné pro ty čtenáře, kteří se předtím nevěnovali kryptografii, tento 
náš postup řešení sledovat, přidal jsem v tomto čísle do SFingy ještě článek "Začátky kryptografie, 
díl 1. ", který vřele doporučuji.  
 

 
Po celkem očekávaném neúspěchu s Cézarem jsem se rozhodl, že podle historické zkušenosti měli 
tehdy k dispozici už mnoho jiných dnes známých i neznámých šifer a podle toho, který směr řešení 
zvolíme, bude vypadat i pravděpodobnost našeho úspěchu. Zůstáváme stále ještě u substituční šifry 
(viz článek "Začátky kryptografie, díl 1."), která byla tehdy velmi populární, ale později byla ještě 
vylepšena, aby bylo řešení obtížnější.  
 
Protože se jedná o celou řadu různých šifer, snažíme se to obejít a zkusit řešení nejprve pro šifru 
monoalfabetickou, tj. s jedinou abecedou, ale ne jen posunutou, jako byla ta Cézarova, ale ještě 
navíc "zpřeházenou", tj. převodní tabulka už nedodržuje pořadí, které má naše abeceda. Jak se tím 
zvedne počet možností (ale jen pro autora šifry, pro řešitele je to o to horší :-) , jsem už ukázal v 
článku "Začátky kryptografie 1." 
 
Musí se na to pak od lesa, jinak řečeno statisticky, výpočtem tzv. četnosti písmen (frekvenční 
statistikou). Dnes už na internetu najdete programy, které vám samy udělají statistiku daného 
dokumentu a tu pak můžete porovnávat - ručně nebo automaticky - s tabulkami četnosti písmen toho 
kterého jazyka. Experti tvrdí, že se tak dá uhodnout asi třetina písmen a zbytek se už musí dodělat 
ručně, t. doplňováním napůl vyřešeného textu odhadnutými písmeny.  
 
Tak například odhadnete, že šifra dosadila za původní "s" písmeno "a". Přepíšete teda v šifře 
všechna písmana "s" na "A" (velká písmena označují řešení) a snažíte se odhadnout, zda vám to 
neumožní cestu k dalšímu odhadu. Často zjistíte, že jste ve slepé uličce a musíte začít celý proces 
znova. Jak už jsme uvedli, počítač nám v této druhé části moc nepomůže, maximálně přepíše 
všechna daná písmena - kombinací je příliš mnoho a i když může porovnávat výsledky s nějakým 
slovníkem, potíž je jinde: musí to dávat smysl. Také je třeba vyjít ze správné tabulky pro ten který 
jazyk nebo nářečí (či dokonce odborné lingo) a tím pádem je každá tabulka zatížena jistou 
nepřesností . . .  
 

 



 
Protože předem nevíme, v kterém jazyce byl původní, tzv. "otevřený" text, odhadl jsme, že jsou - 
podle historických okolností - tři možnosti: latina, angličtina a čeština. Rozhodl jsem se tedy pro 
výzkum, který jazyk má největší šanci. Protože jsem si už kdysi dělal frekvenční analýzu Vojničova 
rukopisu a právě oněch tří jazyků, použil jsem mnou vypočítané tabulky (tzv. renezanční, tj. pro 
jazyk té doby!) pro tyto tři jazyky (viz můj článek FREKVENCNÍ CHARAKTERISTIKY PÍSMEN 
VE VM, zde v sekci VM). Použil jsem vzorek středověké latiny sv. Augustina, pro angličtinu té 
doby Francise Bacona a pro češtinu našeho Komenského. Výsledky je vidět v tabulce níže a pod 
tabulkou je vyjádření četnosti přímo grafem (písmena jsou na vodorovné ose, jejich četnost na ose 
svislé, v procentech).  
 
TABULKA ČETNOSTI PRO RŮZNÉ JAZYKY.   
 

Přepis nápisu v třeboňských listinách  



  

 
 
Zatímco písmeno e je ve všech čtyřech případech to nejčastější, zbytek se dost liší. Kupodivu se ale 
ještě v jiných bodech frekvence těch dvou jazyků podobá té pro češtinu, nemůžeme ji tedy předem 
vyřadit, ale ovšem ani ne zatím preferovat. 
 
Jak už jsem naznačil, musíme na to jít tak, že si pro každý jazyk srovnáme písmena podle výšky 



jejich četnosti. Tabulka se pak změní - pro srovnání zde neuvádíme písmena, ale jen pořadí podle 
velikosti a četnost. Pokud by se některý jazyk průběhem křivky shodoval s frekvencí písmen v šifře, 
máme pak náznak, že šifra byla napsána v tom jazyce. Srovnané tabulka pak vypadá takto a graf je 
opět hned pod ní (použil jsem zde jiný typ, aby se průběhy nezakrývaly. 
 
 
 
TABULKA ČETNOSTI PRO RŮZNÉ JAZYKY.   
 

  



  
 
Zde nám teda šlo to zjistit, zda se křivka průběhů četnosti pro šifru nějak nepodoba některému 
jazyku. To by nám ulehčilo práci, protože bychom se pak mohli soustředit jen na jeden jazyk. 
Výsledek je opět nemastný-neslaný, žádný jazyk není zašifrovanému tak blízko, abychom mu mohli 
dát přednost. Což se dalo čekat, protože vzorek je příliš krátký (pro uspokojivé hodnoty se 
doporučuje vzorek až o 500 písmenech). Může to být ovšem i něco jiného: byl použit jiný, zde 
neuvedený jazyk, tabulky byly nepřesné nebo se prostě nevztahovaly na dotyčnou dobu (ale to bych 
se divil, jazyky se tehdy během sto let moc neměnily) a konečně i to, že asi nebyla použita jen prostá 
jednoabecení šifra. Ovšem křivky pro náboženský text se nutně liší od tabulek pro text esoterický, 
prostě faktorů je příliš mnoho.  
 
Zkusíme tedy ještě něco jiného: sepíšeme si prvních pět nejčastějších písmen pro různé jazyky a to 
do tabulky jako je např. tato:  
 
TABULKA P ĚTI NEJČASTĚJŠÍCH PÍSMEN   
 

 
 
Jak vidíte, při krátké šif ře vychází často stejný nebo téměř stejný počet pro různá písmena (zde pro 



třeboňskou šifru, viz tabulka četnosti), takže je velmi těžké určit správné pořadí (třeba zda a nebo 
w). Tento problém je např. i tam, kde čísla 7,94 a 7,87 jsou tak blízko, že je klidně možné, že by se 
jejich pořadí u krátkého vzorku projevilo obráceně. Proto také vybereme jen pět nejčastějších 
písmen, kde je pravděpodobnost nejlepší, ale i tak nemáme jistotu, že najdeme dostatek míst, kde 
budeme moci odhadnout zbytek slova. Dosadili jsme zde pro šifru jen ta první písmena vlevo 
(napsané před "nebo") např. pro anglickou serii místo a písmeno T, místo w písmeno O, místo p 
písmeno A a místo k písmeno N. Písmeno e dosadíme jako E, je totiž u všech jazyků i u vzorku 
nejčastější. Zbytek kombinací neuvádím, ale výsledky jsou prakticky stejně neurčité. 
 
A vyšlo nám toto - velká písmena jsou náhrady, zbytek cifrtextu zůstává v malých písmenech:  
 

 
 
Marná sláva, zatím tam nevidím žádné náznaky pro slova v latině, angličtině či češtině: pokud jsou, 
tak jsou nepoužitelná - např. slovo "so" v anglické sekci (= tak) je vlastně jen šifra nějakého jiného 
slova, neboť je stále ještě v malých písmenech :-).  
 
Závěr:  Protože nám tu frekvenční analýza moc nepomohla (což se dalo čekat u tak krátkého 
vzorku), vrhneme se příště na řešení "hrubou silou" (viz clánek "Začátky kryptografie, díl 1, zde též 
uvedený). Ne nemyslím. že bychom ji použili na autora, to už jaksi nejde, ale . . . ale o tom zase až 
příště.  
 

ORIGINÁL ŠIFRA:  
kenwzjahwy je zeqhb ahwpwb hwjkgkz qdkx 
qjwl s fqso pksdv wjes epavnpkl ao selwj 
dywjezkd wipuyaiunupvy as aeswnl poaf kp 
eyefknp so kl ehaezaj apywjnpvy kl ehaezjkl 

PRO LATINU: 
UEnAzjIhAy jE zEqhb IhATAb hAjUgUz qdUx 
qjAl s fqso TUsdv AjEs ETIvnTUl Io sElAj 
dyAjEzUd AiTuyIiunuTvy Is IEsAnl ToIf UT 
EyEfUnT so Ul EhIEzIj ITyAjnTvy Ul EhIEzjUl 

PRO ANGLIČTINU:  
NEnOzjThOy jE zEqhb ThOAOb hOjNgNz 
qdNx qjOI s fqso ANsdv DjEs EATvnANI To 
sEIOj dyOjEzNd DiAuy TiunuAvy Ts TEsOnl 
AoTf NA EyEfNnA so NI EhTEzTj 
TAyOjnAvy NI EhTEzjNI

PRO ČEŠTINU: 
SEnAzjlhAy jE zEqhb IhAOAb hAjSgSz qdSx 
qjAI s fqso OSsdv AjEs EOIvnOSI lo sEIAj 
dyAjEzSd AiOuyliunuOvy Is lEsAnl Oolf SO 
EyEfSnO so SI EhlEzlj lOyAjnOvy SI EhlEzjSI
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 Toto je odpověď panu G.A. na jeho dopis zde uveřejněný, protože věřím, že se mě lidé budou ptát 
na můj náztor, takže se tímto k tomu hned vyjadřuji.  
 
Shinen 

 
První věc, kterou jsem tedy po obdržení mailu udělal, bylo to, že jsem se vydal do nemocnice za p. 
Smetanou. Vždyť on je  ten pravý, který nejlépe může tvrzení p. G. A. vyvrátit!  
 
Tam mne ovšem čekalo překvapení, když jsem se dozvěděl, že profesor už tam není. Vzhledem k 
tomu, že s ním nejsem v příbuzenském vztahu, odmítl mi personál sdělit jakékoliv další 
podrobnosti. Nakonec ale jedna sestřička, která mě tam viděla na návštěvě, se smilovala a řekla, že 
si ho nějací příbuzní vzali  k sobě do domácího ošetření. Víc nevěděla.  
 
 Vím, že to posiluje podezření, která napsal p. G. A.( tedy že jde o žert nebo něco takového), ale 
situace je v tomto momentě taková, že to nemohu vyvrátit. Ponechejme tedy tuto základní otázku 
trochu stranou, nechme to nedořešené a uvidíme, co přinese budoucnost.  
 
Můžeme se ale zatím věnovat dalším částem mailu a tou je předvedším velmi sebevědomé tvrzení, 
 že pan G.A. vyluštil Voynichův rukopis. Jak jistě víte, v minulosti se již taková prohlášení 
několikrát vyskytla, ale později se ukázalo, že šlo o řešení nedostatečné, nebo zcela mylné.  
 
Podle mého mínění je možnost řešení VM velmi nepravděpodobné, protože  nejspíš bylo užito 
lidové  tzv. „kuchyňské latinky“ a také proto, že VM není s čím srovnávat, je totiž zcela jedinečný. 
 
 
Navrhl bych tedy, aby pan G.A. svou práci  publikoval. Já osobně, jak už jsem mnohokrát psal, 
jsem v této oblasti sotva začátečník, ale je tu možnost vstoupit na mezinárodní fórum a tam své 
výsledky prezentovat. Pokud je jeho řešení skutečně správné, jistě mu ho nikdo neupře.  
 
Ještě než pokročím dál, jen ještě jednu malou poznámku: G.A. se mýlí při označení autora VM, 
neboť nedávno provedené testy určily stáří VM  o dvě stě let dříve do r. 1400-1430!  
 
Od řešení šifry VM je jen malý kousek k dalšímu tématu, kterému bych se chtěl věnovat, a tou je 
kritika částečného řešení  enochiánského textu, který byl součástí Třeboňského nálezu.  
 
Je samozřejmě pravda, že existuje několik variant psaní tohoto písma, které vymyslel J. Dee ( což 
vzniklo patrně pozdějšími úpravami autora nebo jeho následovatelů , nebo špatným přepisem), 
stejně jako existuje několik přepisů do latinky. Ale právě z tohoto důvodu se mi zdá být dost 
odvážné tvrdit, že ten, který použil Jansan ve svém článku je naprosto špatný!  



 
Navíc, jak sám Jansan poctivě přiznává, text je poměrně krátký, řešení  je teprve v počátcích a 
budoucnost ukáže. V této souvislosti by tedy nebylo od věci, kdyby pán dosud se ukrývající pouze 
pod zkratkou G.A. vystoupil ze své anonymity a předložil svou variantu. Bude-li správná, jistě mu 
poblahopřejeme a obdivně zatleskáme, ale takto se mi to jeví jako nekorektní jednání!  
 
V závěru svého dopisu se zatím anonymní pán velmi skepticky vyjadřuje k tomu, co dnes 
souhrnně nazýváme paranormální jevy. MuDr. Pažit je v tomto oboru opravdu mezinárodně 
uznávaný odborník a jeho odpověď si budete na našich stránkách moci také přečíst. I když je 
myslím více než obsáhlá a dostačující, přesto mi to nedá, abych k tomu nepřidal i svůj hlas. 
Ačkoliv jsem jen pouhý amatér, zaobírám se těmito jevy už mnoho let.  
 
Tvrdím,  že odmítat je a bagatelizovat, nebo přímo zesměšňovat je opravdu projevem hrubého 
zpátečnictví. I já osobně jsem se několikrát přesvědčil, že jsou tyto jevy reálné. Ostatně dnes již na 
tato témata existuje mnoho literatury a statí od fundovaných odborníků. Objevy posledních let 
zejména v mikrofyzice ukazují, jak je náš svět různorodý. Děje , které se na této úrovni odehrávají 
jsou pro naše smysly nepostřehnutelné a tím v podstatě nepopsatelné běžnými prostředky. Vědci, 
zabývající se tím, si pak musí vypomáhat myšlenkovými konstrukcemi ne nepodobnými S-F a 
pojmy jako paralelní dimenze jsou  již dnes běžné, stejně jako teorie, že vesmír existuje jen když 
se na něj díváme. : -)  
 
Krásný den vám přeje, 
Shinen  
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Na můj mail přišla velmi zajímavá reakce  vztahující se k Třeboňskému nálezu.  Vzhledem k tomu, 
že se čtenář podepsal pouze iniciálami G. A. můžeme si o jeho námitkách myslet ledascos. Ostatně 
udělejte si názor sami.  
Shinen 
 

 
Vážení, 
 
sleduji vaše webové stránky, protože se zajímám o VM o kterém jsem přesvědčen, že jde o tajný 
alchymistický spis přivezený do Prahy Johnem Dee. tam  ho přepsal Tedeáši Hájkovi z Hájku a 
originál zničil. Spis, který je kódován podle numerologického klíče se mi podařilo z větší části 
vyluštit.  
 
Nyní mě jako luštitele záhad zaujala Vaše nová sekce Třeboňský nález, ježto též souvisí s J. Dee.  
Sám osobně p. Smetanu neznám, ale z doslechu vím, že je to důmyslný mystifikátor, který svými 
žerty dokázal zmást i své nejbližší přátele.  Byl bych velmi rád, kdyby až se uzdraví, mohl 
předložit široké veřejnosti nezpochybnitelné důkazy.  
Myslím, že Vy pane Šlajsno, jste až příliš důvěřivý a nechal jste se ve svém nadšenectví pro vše 
záhadné také zmást.  
 
Prvním důvodem mé nedůvěry je samotný stolek. Pokud je mi známo, nikde ani sám J. Dee 
nepíše, že by něco takového vlastnil. Častěji se dočítáme o tzv. kouzelném zrcadle, ale i to je 
omyl, protože ve skutečnosti používal několik různě vybroušených a zbarvených krystalů.  
Připouštím jistou možnost, že opravdu vlastnil grimoár Klíčků Šalamounových, protože podobné 
knihy, ač byly v té době na indexu, byly velmi rozšířené. Je možné i to, že podle uvedených 
návodů dělal nějaké okultní pokusy, ale spojovat je s neúspěchem v jeho osobním životě, to je 
opravdu odvážná spekulace, protože jakákoliv magická praxe je jen podvodem na důvěřivcích, 
stejně jako sliby alchymistů, léčitelů, astrologů a jim podobných šarlatánů .že vyrobí kámen 
mudrců. Vše má za účel pouze vytáhnout z lidí peníze.  
Nechápu, jak se může MuDr. Pažit, muž vzdělaný, vůbec těmito bludy zaobírat a vážně tomu 
věřit- dnes v 21 stol.!!!  
 
Další pochyb mám o nedávno zveřejněném textu v tzv. enochiánu.  
 
Angličtí odborníci na tuto problematiku S. Frank a I. Noel ve své knize uvádějí odlišnou grafickou 
podobu i odlišný převod do latinky. Není tedy divu, že p. Hurychovi vyšel nesmyslný text. Po 
pokusech, které jsem provedl já,  se důvodně domnívám, že jde o hoax - tedy nesmyslný text 
sestavený z náhodných umně promíchaných znaků, tak aby vypadal tajemně.  
 



Vzhledem k tomu, že Vaše sekce VM je sice na špatné stopě, ale přesto velmi seriozní, 
doporučoval bych vám se od této věci zcela distancovat.   
 
Váš G.A.  
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Jak už jsem se zmínil zde v druhé kapitole o třeboňské šifře, pro někoho, kdo se kryptografii 
předtím nevěnoval, by asi byl náš postup řešení poněkud nesrozumitelný. Proto zde přidávám 
mini-kurz, vlastně spíše mini-historii kryptografie, vysvětlení termínů a popis různých známých 
šifer či kódů. Budu se také snažit držet krok se současným luštěním naší šifry, i když se budu muset 
občas trochu předbíhat . . .  
 

 
Už od té doby, kdy se lidé naučili psát, přemýšleli o tom, jak to, co napsali, také utajit před 
všetečnýma očima někoho, kdo umí také číst. Metody utajení můžeme zhruba rozdělit na tři 
kategorie:  
1) šifry  
2) kódy a 
3) steganografii 
 
Prozatím nám stačí si říci, že texty v první a druhé skupině jsou každému hned nápadné a to hlavně 
tím, že jím není rozumět - ale tím se zároveň prozradí, že jsou tajné :-). O to větší se pak musí 
vydat úsilí, aby je někdo právě jen proto hned neřešil a hlavně aby je nevyřešil. Steganografie na 
druhé straně usiluje o to, aby nikoho ani nenapadlo, že zpráva či obrázek - který vypadá jako 
normální - má ještě v sobě navíc ukryt nějaký tajný text. Proto se ve steganografii soustřeďujeme 
hlavně na zamaskování a přídavné kódování se už více méně běžně nepřidává Rozluštění textu je 
totiž pak už i tak velice obtížné (moderní steganografie zamontuje třeba tajný text do binárního 
kodu pro "normální" obrázek, třeba typu JPG, a vizuálně ho tam prostě nenajdete).  
. Hned ze začátku si ale musíme hned i říci, že se metody často i kombinují, což dělá řešení ještě 
těžším, díky nesmírně většímu počtu možných kominací.  
 
V dnešní době je utajování informace kódováním nebo šifrováním běžné - dokonce tak, že se často 
mluví jen o zakódování a myslí se tím obojí. Elektronická pošta, digitální podpis, finanční 
transakce, vojenské či průmyslové tajemství, to vše se vesele prohání na netu, přímo před našima 
očima. Heslo "nepřítel naslouchá" se samo vnucuje už dětem školou povinným a to ať už v televizi 
nebo na netových stránkách. Na Netu je totiž velice lehké zprávy či data rychle přenášet, když byla 
předtím stejně rychle zakódována. A tak se situace mění: nelze sice "ohlídat" a zkontrolovat 
všecko, ale zase při té kvantitě ani náš nepřítel to nemá lehké, aby mohl naslouchat všemu :-). 
Pokud se raději obě strany soustřeďují jen na určité domény a ještě je zamyká heslem. I to ale nneí 
moc jisté a tak používá i jiné, ne-netové přenosy. Zbytek čmuchání pro stránky bez hesel pak udělá 
za všechny Google :-). 

1) ŠIFRY. 
 
Historicky starší jsou šifry, kde si kdysi stačilo jen zapamatovat algoritmus, tj. návod k 
zašifrování, případně ještě klíč. Šifry jsou dvojího druhu: substituční a transpoziční. 



 
a) Substituční šifra (SŠ) nahrazuje každé písmeno nějakým jiným (a to buď jedním nebo více) a 
používá k tomu většinou jinou abecedu (viz monolafabetická šifra), případně i více abeced 
(polyalfabetická šifra). Čímž pádem tam z původního (otevřeného textu, tzv. plaintextu) nenajdete 
na první pohled nic. Jsou pochopitelně i podskupiny šifer, ale my se zmíníme jen o těch, které 
jsme použili při řešení třeboňské šifry.  
 
b) transpoziční šifra je vlastně pravý opak - ona totiž nechá správná písmena, ale jen je přemístí, 
doslova "zamíchá" :-). Ovšem to zamíchání se zase děje podle určitého algoritmu, tj. pravidla a i 
když se může jednat o jednoduché pravidlo, řešení je díky mnoha kombinacím začně obtížné. K 
těmto šifrám se vrátíme později. 
 

1a) SUBSTITUČNÍ ŠIFRY.  
 
Nejlépe si vysvětlíme práci s různými šiframi přímo v praxi. Nejstaršími SŠ (substitučními 
šiframi) byla vlastně různá písma, rozuměj abecedy, třeba cyrilika. Kdo je neznal, nemohl je ani 
číst. Jenže tolik těch písem zase nebylo a i když třeba ještě v 17. století se vědci marně snažili číst 
hieroglyfy, pro ta ostatní známá písma stačila převodní tabulka a už bylo po tajemství. A tak se 
vymýšlely různé jiné, tajné znaky pro různá písmena, ale princip byl stejný: každé stejné písmeno 
v textu se vždy nahradilo stejným znakem.  
 
1a1) Typický případ takové SŠ je právě enochiánská abeceda Johna Dee, který prý ji dostal od 
andělů, zatímco si vté době se svými rafinovanějšími abecedami zase hráli na písečku například 
templáři, svobodní zednáři, iluminátoři, vězňové a dnes ještě různé zájmové skupiny na Netu. 
Čínská abeceda (znaky) naopak vyžaduje řadu let, aby se jí žáci naučili, takže je pro zašifrování 
dobrá, ale jen proto, že ji málokdo mimo Čínu umí (není to tak docela pravda, právě Japonci ji 
používají a dokonce jí i říkají "čínské písmo" :-). 
 
Jak jsme si prakticky ukázali, enochián je dnes dobře znám, Word má dokonce i enochiánské fonty 
a tak nám nedělalo zvláštní potíže "přečíst" si třeboňský text a přepsat ho do latinky. Jistě i Dee (či 
kdo to psal) věděl, jak to bude lehké a zůmyslně by asi text ještě přetím zašifroval či zakódoval.  
 
1a2) Pro první přístup k řešení jsem tedy předpokládal opravdu první komlikovanější historickou 
SŠ, ano, Cézarovu šifru. Tu pochoptelně nevynalezl on (stejně jako císařský řez není ta rána, 
kterou ho zabili :-), ale hodně ji používal. Abeceda jsou defakto ve stejném pořadí jako anše, jen se 
celá abeceda přesune o tři místa doprava. Vypadá to hodně primitivní, ale už jeho různá rčení 
musela uvádět nepřátelské Kelty do tranzu, ze kterého jim mohl pomoct jen uklidňující ( podle 
nich :-) zvuk jejich dud. No posuďte sami, z  
VENI, VIDI, VICI či ALEA IACTA EST  
("přišel jsem, viděl jsem, zvítězil jsem" či "kostky jsou vrženy" se stalo najednou po zašifrování 
stalo  
YHQL, YLGL, YLFL či DOHD LDFWD HVW  
(přepsáno v naší abecedě, Římani neznali w :-) 
 
Muselo to být pro ně otřesné, obzvláště když jich většina ani ještě neuměla číst :-). Ale vážně, 
pokud si nemysleli, že se jedná o nějaký neznámý jazyk (nebo welštinu :-), museli si myslet, že jde 
o nějaká kouzla či zaříkávadla. Pro opravdu vzdělaného barbara to ovšem nemuselo být tak těžké, 
když věděl, že latinská slovesa v první osobě jednotného čísla mají zakončení na i (vidi) nebo že 



není moc latinských čtyřpísmenových slov, které začínají a končí na stejné písmeno (alea). I tento 
vzdělanec ale musel být překvapen, když zjistil, že si v té zprávě Cézar jen poplácává svoje vlastní 
ego. Anebo jim zajatý římský oficír na mučení vyzradil p co jde, bylo po parádě. To uznal i Cézar 
a začal používat i posuny jiné (nejen o 3 místa), ale nenechme se vysmát, pořád to bylo jen 26 
různých abeced, rozuměj šifer, které sice posouvaly, ale jinak zachovávaly abecední pořadí.  
 
1a3) Musel to být někdo uvažující hodně dopředu, kdo přišel na to, že když se použije abeceda se 
zpřeházeným pořadím, zvětší se možnosti z 26 na 26x25x24x . . . až x1 (tzv 26 faktoriál, což je 
číslo pěkně veliké = 4 následované 26 nulami). Pochopitelně by bylo těžko si pamatovat celou 
náhodně zpřeházenou abecedu, to by jen nutilo šifranty nosit ji s sebou na papírku v kapse, 
nemluvě už o tom, jak pracně by se to šifrovalo. 
 
A tak se postupně vymyslely různé zjednodušené (ale jen pro zapamatování, jinak jednoduché 
vůbec nebyly) systémy šifrovacích tabulek a později i klí čů, ale o tom zase jindy. Zde si ještě 
povíme, jak se takové systémy s jednou abecedou řeší.  
 

 
a) Je to hlavně pomocí frekvenční analýzy. Pokud se používá stále jen jedna, i když zpřeházená 
abeceda, pak se to samé písmeno nahradí jiným - ale pořád stejným písmenem - a tak třeba e se 
nahradí písmenem K  a počet výskytů písmene K  v šifře bude stejný, jako byl počet e v otevřeném 
textu. 
 
Dnes je těžké odhadnout, kdo první přišel na to, že se v každém jazyku vyskytují různá písmena v 
různé četnosti (frekvenci) , ale byl to právě Arab A-Kindi , který už kolem roku 850 začal 
propagovat tzv. frekvenční analýzu. Prostě se sepiše tabulka výskytu počtu písmen v zašifrovaé 
zprávě a srovná se s typickou tabulkou výskytu písmen v jazyce otevřeného textu a písmena se pak 
nahradí.  
 
Lehké? Ale vůbec ne! Především to závisí na jazyku (tabulka je zcela jiná pro němčinu a jiná pro 
hotentotštinu :-), dále na typu slovníku (ten byl jiný ve středověku a jiný dnes) a nakonec i na typu 
literatury , např. technické texty používají technický žargon (tzv. terminus technicus), což jiné 
texty nemají. Typicky jiná statistika bude pro vojenské zprávy než pro utajené vzkazy mezi mileci, 
atd. Problémů je ovšem ještě víc: u těch méně zastoupených písmen jsou největší chyby, protože je 
tam statistika velmi nepřesná. Odhaduje se, že texty s méně než 500 písmeny mají malou naději na 
automatické vyluštění. Sama "výměna" se většinou dělá jen pro řekněme pět nejčastejších písmen, 
takže se musí pro kratší zprávy používat ještě jiné metody, tj. hádat a doplňovat písmena "ručně". 
Příklad takové analýzy je právě v článku ŠIFRA TŘEBOŇSKÉHO AUTORA, Díl 2, zde ve 
SFinze. 

 
b)Většinou se tedy ještě přechází na metodu hrubé síly a to tak, že hádáme, co asi v otevřeném 
textu skutečně je a která slova se asi kde vyskytují. To jd eovšem dělat jen tehdy, pokud šifra 
zachovává správně mezery a jesou to třeba jen přeorganizovaný text, kde se ignorují mezery, ale 
zato se text "rozláme" na skupiny o pěti písmenech a mezeru. Na netu jsou sice programy, které i 
to luští automaticky, ale odhadnou maximálně tak třetinu správných písmen. Co ovšem odhadnout 
nedovedou /(zatím), je smysl celé zprávy a tak je to zase jen v rukách řešitele aby použil své 
zkušenosti i inspiraci. ;  
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7. KVAZIDENÍKY 2., Teslova superturbína.  

 
O Teslových vynálezech, skutečných i ještě neuskutečněných se hodně psalo, mluvilo, hodně se 
přehánělo a pak rychle zapomínalo. Jeden z nich, který zažil jistý návrat, ale který přesto nedošel 
široké použití, které si od něj Tesla sliboval, byla jeho turbina. Tesla o ní nejen hodně mluvil, ale ji 
i vyrobil, nechal odzkoušet odborníkům a hodně od očekával. Dokonce se o ní vyjádřil v tom 
smyslu, že je to jeho nejlepší vynález . . .  
 

 
Proč nejlepší? Protože se neomezovala na páru, 
stlačený vzduch anebo benzinové palivo, ale 
mohla využívat prakticky jakoukoliv tekutinu či 
plyn. A navíc byla bezlopatková, obsahovala jen 
řadu disků na společné ose, byla tedy bez vibrací a 
mohla pracovat na velmi vysokých otáčkáck. 
Ztráty třením byly také malé a co víc: pháněla-li se 
nějakým motorem, mohla dokonce pracovat jako 
čerpadlo - a opět plynů nebo kapalin. Váha turniny 
na jednu koňskou sílu byla až desetkrát menší než 
u jiných turbín, které v té době existovaly. 
 
Princip byl založen na poznatku, že každý plyn či 
kapalina má určitou vizkozitu (hustotu) a adhezi 
(přilnavost) k pevným hmotám, ze např. ke kovu. 
Přivedeme li hnací medium pod tlakem k obvodu 
disku, tyto dvě vlastnosti roztočí disk a tak 

přemění energii hnacího media na mechanickou. Medium se šroubovicově stáčí ke středu disku, 
kde je puzeno ven z trubíny. V případě čerpadla se naopak medium vsává do středu stroje a vychází 
pod tlakem na obvodu disku ven.  
 
Turbina ovšem musí být nastartována, což v případě benzinového paliva provádí ignitor (něco jako 
automobilová svíčka), který po zahřítí už není potřeb a klidně se může vypnout. V případě páry 
obšem odpadne i přívod vzduchu, který je u spalovací turbiny potřeba v vytváření zápalné směsi. 
 
Teslovy pracující modely mohly s disky o průměru 25 cm vyrábět výkon až 110 koní a vážit kolem 
10 kg při 5000 otáčkách za minutu. Podle Tesly se pro větší výkon použije řada disků na společném 
hřídeli, ty se ale mohou roztahovat teplem nezávisle na sobě, Kroucení disků je prakticky 
eliminováno a tak stroj může pracovat při velmi vysokých teplotách a otáčkách,  
 

 
Teslova turbína  



 
Zde se ale nepotvrdily různé 
Teslovy předpovědi. Nejen 
že v jeho době ještě nebyly 
tkak odolné materiály, ale 
objevily se jiné potíže, které 
zřejmě podceňoval. Tak 
například parní turbiny by 
musely mít disky od sebe 
vzdálené čtyři desetiny 
milimetru a musely by být 
extrémně hladké, aby se 
zabránilo ztrátám třením. 
Musí být také velmi tenké, 
aby se zmenšila turbulence 
na okraji disků (která roste s 
rychlostí) a zabránilo se 
stranovému tahu. To byly 
zřejmě hlavní důvody, proč 

se zákazníci - navzdory jeho reklamě a několika interview s novináři - nechtěli pouštět do stavby 
takových turbin. A tyto problémy zřejmě zůstávají i dnes.  
 
Tesla sice nápadně "nenápadně" tvrdil, že jeho turbíny podnikatelé nechtěli, protože by to 
znamenalo zešrotovat veškeré tehdy existující turbíny, ale zdá se, že se zajímali, ale byly odrazeni 
neúspěchy, když se sami snažili takové turbíny postavit. 
 
V případě pump a čerpadel se napříkald neosvědčily hladké disky. Také při startování byla účinnost 
a síla čerpadel příliš malá, nestačila k rychlému uvedení do pracovního výkonu a Tesla musel 
vymyslet různé změny, které byly nutné k jeich vylepšení. Všeobecně se dá říci, že Teslovy turbíny 
se neukázaly zase tolik výhodné proti turbímám klasickým (kde se zatím značně vyvinula 
aurodynamika lopatek) a navíc přinesly nové problémy, které zůstávají dodnes nedořešené. Navíc 
není pravda, že u turbin nezáleží na druhu média, pro něktrerá media se rozhodně nehodí. O to víc 
se ale uplatní v malých anebo speciálních aplikacích. 
 
Turbíny i pumpy měly ještě jeden velký problém: dosahovala se účinnost jen asi kolem 25 až 
procent, což byla příliš vzdálená hudba od Teslou slibovaných 95 procent a navíc značně menší než 
u existujících parních turbín (70 procent). Dovedeme si jistě představit, že lektrárna, kde by se 
ztrácelo 60 procent energie (namísto 30 procent v současné době) by nikdy nemohla konkurovat 
těm s klasickými turbinami. A ještě horší je, že tato účinnost u Teslovy turbíny navíc ještě klesá se 
zvětšováním zátěže, 
 
Je zajímavé, že zde máme podobný příopad jako u bezdrátového přenosu,, kde Tesla sliboval 95 
procent a dosilujeme maximálně 15. Je jisté, že nevíme přesně, co Teslu k těm prohlášením 
přimělo, ale jak si sám postěžoval, "vždycky když něco vymyslím, tak je princip dobrý, ale pak 
musím strávit plno času, abych odstranil nečekané potíže". On, který zavedl vysokonapěťový 
systém proto, aby zelpšil účinnost, musel jasně vidět, jaký mají jeho turbíny problém. 
 

 
Výkres Teslovy turbíny  



Je fakt, že kdyby jeho turbíny opravdu dosahovaly parametrů, které sliboval, už by dávno byly 
kolem nás - výrobci se chytnou všeho co přináší zisk a ničí konkurenci. Že se tak nestalo, není 
proto, že by zde bylo nějaké spiknutí proti Teslovi. Podobně i jeho nepřímé narážky na to, že 
Morgan zastail jeho věž z "neznámých důvodů" nejsou opodstatnělé: v té době totiž Marconi už 
měl pracující a daleko levnější systém radiového přenosu - kdo by ještě pak investoval do něčeho, 
co už nemělo šanci přebít konkurenci? 
 
Tím se dostáváme k tomu, co Tesla sám tvrdí ve svém životopise: on totiž často předem viděl (v 
mysli), jak jeho vynálezy pracují, ale tyto vize byly spíš založeny na tom, že jeho principy byly 
teoreticky solidní, ale tehcnicky těžko proveditelené - vždy bylo potřeba překonat potíže. Zpočátku 
tyto problémy překonával skvěle, díky intuici či technické excelleenci, ale zdá se, že se mu 
ukazovaly jen teoretické nápady a čím dál méně i jejich technická řešení. Tesla vždy příliš věřil 
svým vizím, které se patrně později projevovaly spíše jako prakticky neuskutečnitelné iluze. V 
případě rozhlasové věže ve Wardenclyffe si tak dlouho král s ideou přenosu, že zatím Marconi 
vyvinuli jiný, ne tak elaborovaný zůsob vysílání a příjmu radiovýh vln a tím ho prostě předběhl. Co 
mu bylo platné, že mu bylo nakonec přiznáno myšlenkové provenství, ale nic víc?  
 
To neznamená, že jeho principy byly nesprávné, to jen Tesla odmítal do svých výpočtů zařadit 
cenu, konkurenci, koupěschopnost a technické trendy ve světě kolem něho. Tak například jeho 
turbíny měly pohánět automobily i letadla. Tesla naznačoval, že jeho letadla nebudou mít ani křídla 
(o tom si povíme jindy), ale ani jedno se nedostalo dál než na rýsovací prkno a možná ani tma ne. 
Také se mu stávalo, že vázal jedne objev na druhý (zde letadlo na jeho turbínu) a navzájem se 
projekty brzdily. To vše ale neodradí dnešní obdivovatele Tesly, aby třeba i jeho turbíně 
nepřipisovali téměř zázračné vlastnosti . . .. 
 
To neznamená, že jeho turbíny či čerpadla nejsou proveditelné. Je ale zajímavé, že se jeho princip 
bezlopatkového čerpadla naopak uplatnil zcela jinde, než čekal: jsou používána pro čerpání 
abrasivních, hrubých materiálů, tam, kde by se normální čerpadla ucpávala nebo v medicine pro 
pumpování krve, protože ji na rozdíl od jiných čerpadel nepění. Novodobé tehcnologie a použití 
mohou ještě dnes způsobit revoluční návrat Teslových turbin: pro pohon automobilů nebo pro 
využití solární, větrné či jiné energie. Jeden nedávný patent dokonce používá větrnou turbinu na 
Teslově principu. Je to totiž lákavé - tam, kde máme energii údajně "zadarmo", může být i účinnost 
menší a ztráty větší :-).  
 
Na druhé straně se objevily způsoby generování elektrické energie, které nepotřebují turbíny vůbec: 
pracují na světelné, chemické a thermoelektrické zdroje. To ovšem ještě v Teslově době známo 
nebylo, stejně jako myšlenka, že by s etím mohla získávat opravdu "velká" energie . . . . 
 

(pokračování) 
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Autor :  ©Karel Šlajsna  
Název :   HITLEROVA SMRT  
 
 
 

 
Je konec dubna 1945 a bojuje se již v ulicích Berlína. V malém podzemním bunkru se schyluje k 
jednomu z posledních dějství této války. Jeho předehrou je fraška v podobě svatby vůdce s Evou 
Braunovou. Místo svatebních koláčků se ale pak rozdávají kapsle s kyanidem. Manželka J. 
Goebbelse Marta otráví svých šest dětí a poté i s manželem také spáchají sebevraždu. O něco 
později se otráví i Eva Braunová-Hitlerová. Vůdce se údajně zastřelí.  
 

 
 

Jejich mrtvoly však nikdo nevidí. Jsou zabaleny do koberců, 
vyneseny ven do mělké jámy po bombě, polity několika 
posledními kanystry benzínu a zapáleny. 
 
Zhruba toto se dočtete ve většině knih o konci II. svět. války, 
ale proběhly události skutečně podle tohoto scénáře, nebo bylo 
všechno jinak? 
Mnoho záhadologů, ale i renomovaných historiků o tom není 
přesvědčeno. Důvodem je mnoho podivných a rozporuplných 
událostí posledních dnů a hodin. 
 
Ze všeho nejčastěji se objevují tyto teorie: 
 
1/ zhruba v polovině dubna je z ohroženého Berlína odvezena 
většina důležitých dokumentů směrem na jih do Alp, kde má 
být také nový hlavní štáb, ale Hitler s malou skupinkou, míří 

na sever do jednoho z poledních ponorkových přístavů. Nastupuje do jedné z posledních ponorek a 
odplouvá do neznáma. 
 
2/ Hilter cestuje spolu s kolonou na jih, ale pak nastupuje do letadla a dosud existujícím a Spojenci 
tolerovaným koridorem odlétá do Španělska a později cestuje dál. 
 
3/Hitler uvízne v sevření postupujících armád v Berlíně, ale po sehrané komedii se sebevraždou 
nastupuje do malého letadla, které startuje z nouzové dráhy upravené z cesty v blízké zoologické 
zahradě a nabírá směr na sever. 
 
4/ skutečné mrtvoly manželů Hitlerových jsou odneseny a pohřbeny neznámo kde, aby nepadly do 
rukou Sovětům. 
 
Ve všech případech byl vůdce nahrazen dvojníkem. Rozebírat zde všechna pro a proti je mimo 
možnosti tohoto článku- byla by to docela tlustá kniha a tak se budu věnovat jen základním 



bodům. Víme, že Hitler skutečně měl hned několik dvojníků, jejich služeb občas využíval. Jistě si 
umíme představit, že to byli muži dostatečně zfanatizovaní, aby i v kritické situaci, kdy již bylo 
vše ztraceno, byli ochotni milovaného vůdce zastoupit a položit za něj život. Stejně tak je možné, 
že byli prostě obětování, tak jako mnoho jiných vojáků jen aby bylo udrženo tajemství. Tento bod 
je tedy možné přijmout za reálně uskutečnitelný. 
 
Dále je tu otázka německých ponorek. Tomuto tématu byla věnována řada knih, ale je zajímavé, že 
zatímco někteří autoři mají všechny spočítané, jiným některé chybí. Počty se různí- od dvaceti až 
do čtyřiceti! Pátrání by se ovšem mělo omezit jen na nejmodernější ponorky z posledních sérii 
XXI, které byly uzpůsobeny pro hloubkovou plavbu delší dobu. Podezření padá především na U 
530 a U 977. Stejně tak je možné, že byla vyrobena jedna nebo dvě( na víc tehdy už jistě nebyl ani 
čas ani potřebný materiál), o kterých se žádné záznamy nevedly. 
 
Nadvláda Spojenců na mořích byla v té době téměř úplná, možnost útěku tímto způsobem by ale 
byla reálná a to i když proplutí Doverské úžiny bylo nejspíš nemožné a ponorky by musely 
obeplout celu Británii. Ostatně v historii známe případ několika ponorek, kterým se na poslední 
chvíli skutečně povedlo upláchnout. Viz třeba případ slavné ponorky U 235. 
 
Většina uprchlých nacistů směřovala do Jižní Ameriky, ale pro samotného vůdce byl prý připraven 
jiný úkryt nazvaný Bobří hráz. 
 
Dr. L Souček na základě skutečností fabuluje ve své knize Jantarová komnata, že se jednalo o 
základnu přístupnou snadno od moře, která byla ukryta kdesi v Grónsku. Jiný autor I Wiesner, ji 
umisťuje do Antarktidy do míst, které bylo před válkou důkladně několika německými výpravami 
prozkoumáno a nazváno Nové Švábsko. V obou lokalitách je dostatečně členité pobřeží, které 
skýtá mnoho míst vhodných pro takový úkryt. 
 
I možnost útěku ponorkou tedy nelze vyloučit, ale jak by to bylo s teorií o cestě letadlem v 
posledních hodinách? S velkým rizikem by se snad mohl podařit noční let- Berlín byl zahalen do 
kouře od četných požárů, ale dále by nejspíš šance byla téměř nulová. 
 
Nesmíme ovšem zapomenout, že mnohé údaje z kterých vycházíme, mohou být buď připravenou 
dezinformací, nebo pozdějším výmyslem. Dále je nutné vzít v úvahu, že situace v posledních 
dnech již byla tak zmatená, že docházelo i k mnoha bizarním situacím. Sám Hitler se pohyboval už 
mimo realitu. Svolával válečné porady, manipuloval s divizemi, které již neexistovaly a nebo jim 
nebylo možno jeho rozkazy předat, protože spojení již dávno nefungovalo. Dá se kalkulovat i s 
tím, že tato zoufalá troska byla na obtíž i jeho nejvěrnějším a rychle se ho zbavili, aby sami měli 
ještě šanci na pokus o útěk. Nedávná zpráva o zkoumání údajné Hitlerovy lebky, která byla 
prohlášena za ženskou, vyvolala velkou senzaci a opět podnítila nové spekulace o jeho útěku. To 
že mrtvoly nebyly dostatečně prozkoumány, bylo dáno chaosem těchto dní a také tím že i pro 
Spojence byl nejlepší Hitler mrtvý.  
 
Zpráva o jeho smrti jistě přiměla řadu vojáků složit zbraně a tak zachránila mnoho životů. Ostatně 
vůdcův zdravotní stav byl tak špatný, že stejně jeho dny byly sečteny. I kdyby se mu tedy podařil 
útěk podle jedné z hypotéz, je jisté , že jeho život v nehostinné pustině bez pravidelného přísunu 
čerstvých potravin by byl velmi krátký.  
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Autor :  ©Jan Hurych  
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Pokračujeme zde s malými detektivní příběhy bez konce, u nichž máte uhodnout kdo, co či jak - to 
zaleží na otázce - provedl popsaný zločin. Jde o to nalézt jistý, zde uvedený detail, který to prozradí 
(za použití logiky a ostatních fakt). Detektiv Příhoda zde řeší případ, na který strážmistr Doufal 
prostě nestačí. Ostatní osoby jsou čistě vymyšlené a nevztahují se k žádné - živé či mrtvé - osobě.  
 
Řešení z minulého čísla (Uhodnete?, č.4): Skokie prohlásil, že se nemohl dostat do výtahu ve svém 
patře, ale výtah tam přitom byl. Bezpečnostní zařízení je ale nastaverno tak, že právě v patře, kde 
výtah stojí, se dveře samy odmykají a zamykají se zase jen když se dá výtah do pohybu. Obět ležela 
v koutě, tj. vzdálena od dveří, nic tedy nebránilo, aby dveře otevřel (ledaže by nepracovala 
automatika, ale i tak by byly dveře otevřené). Skokie zalhal, protože si dělal alibi. Domovníkovi 
patrně neřekl, že dveře nejdou otevřít, ale třeba že nemůže přivolat výtah. Výtah naopak zastavil on 
a mrtvolu tam prostě šoupnul.  
 

 
STRÝČEK NIMRA.  

 
Byl to jasný případ nešťastné náhody, tak to alespoň řekl Doufal detektivovi Příhodovi. Strýčkovi 
Nimrovi nešlo nastartovat auto, tak si zavolal na pomoc svého synovce Karla. 
"Vždyť už byl mrtev, ne? " podivil se Příhoda. "Jak jste se mohl od něj dozvědět, že si zavolal 
Karla?" žertoval Příhoda. 
Doufal to vzal vážně: "Ale, ne, řekl mi to tadyhle Karlík, víte, on je jeho synovec. Vlastně byl, " 
opravil se strážmistr.  
"No ještě pořád je, to jen Nimra už není - teda ani na živu a tím pádem ani jeho strejdou," dělal si 
Příhoda z Doufala legraci dál. Pak si uvědomil, že to není v dané situaci hezké, že sice to má Nimra 
za sebou, ale ze tří možností - totiž sebevraždy, vraždy anebo nešťastné náhody - lze předem 
vyloučit asi jen tu první možnost. 
"No a baterka mu vybuchla, to se někdy stává. Navic ho to zlilo kyselinou, obličej má k nepoznání. 
"On už byl starý, víte, třásly se mu ruce či co, spletl si možná polaritu baterky nebo udělal zkrat, co 
já vím," odtušil Doufal. 
 
"On měl znetvořený obličej? A jak jste poznal, že je to Nimra?" zeptal se detektiv. 
"Ale Karlík mi to řekl, já sám Nimru neznal. Karlíka jo, toho znám ještě jako malýho kluka 
ušmudlanýho, kamarádil se s mým synem. Na mechaniku, to on vždycky byl. Karlík teda přijel, 
když ho Mimra zavolal a nabídl mu, že mu dá šťávu ze své baterie - ta Nimrova prý byla vybita. No 
a jak tam Nimra připojoval kabely, najednou "bum" a bylo to.  
 
"No to teda bylo. Ještě že se Karlíkovi nic nestalo, co?" 
"No on stál před garáží u svého auta. Víte, to je taková zásada, že si pomocnou baterku připíná vždy 
ten, kdo tu pomoc potřebuje, aby jako mu ten druhý z dobré vůle nakonec ještě nepoškodil auto a 



ještě musel platit, haha. Díky té zásadě to zabilo Nimru a ne jeho." 
 
"No vypadá to na nešťastnou náhodu," přitakal Příhoda. Měl NImra ještě jiné příbuzné?"  
"Myslím, že ne," odpověděl Doufal, "ale nejsem si tím jistý. Máte na někoho podezření?" 
 
"Zatím ne," řekl Doufal. "To záleží na ohledání místa."  
"Ale to už jsem ohledal," řekl strážnmistr, "ale nic podezřelého tam nebylo." 
 
"Právě proto. Nevšiml jste si, zda tam něco nechybí? " 
"Myslíte jako výbušnina? Ta by tam stejně nebyla, kdyby nálož vybuchla. Ne, nebyly tam stopy ani 
po ní a nebyly tam ani stopy po ohni. "  
 
"Nu tak to necháme na laboratoři. Zatím to ještě nezapisujte jako nešťastnou náhodu," řekl Příhoda, 
který už měl svoji teorii. 
 
.  
 

Řešení přineseme příště, spolu s další minidetektivkou.  
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Můj zájem o Jakuba Horčického začal tím, že jsem se seznámil s články Jansana, který již deset let 
úzce spolupracuje se společností pro objasnění Voynichova rukopisu (= manuskriptu, dále jen 
VM)  
 

 
Rukopis byl nalezen v r. 1912 americkým 
sběratelem Voynichem v pozůstalosti 
jezuitského vědce A. Kirchera. Je to cca 
250 volných listů, převážně s obrázky 
podivných rostlin, ale též i 
astronomickými, astrologickými a 
(patrně) alchymistickými. Kresby jsou 
doprovázeny textem napsaným 
neznámým písmem v neznámém jazyce. 
Společně s VM byl nalezen i průvodní list 
rektora pražské univerzity J. Marciho. 
 

Až do nedávné doby se předpokládalo, že autorem by mohl být anglický vědec R. Bacon od 
kterého jej získal mág J. Dee. Ten rukopis přivezl do Prahy a zde prodal císaři Rudolfu II.. Císař 
VM předal Marcimu k posouzení či vyluštění. 
Teprve v poslední době se podařilo prokázat, že tato teorie má závažné nedostatky. Dalším 
pátráním se zjistilo, že Marci dostal VM od pražského alchymisty G. Bareshe (Jiřího Bareše?), ale 
před ním se stopa ztrácí. V záhlaví rukopisu byly pod ultrafialovým světlem nalezeny stopy po 
podpisu (který někdo později vymazal) Jakuba Horčického z Terpence -botanika a alchymisty 
Rudolfa II.. 
 
Narodil se v Českém Krumlově v chudých poměrech. Byl vychován Jezuity a později přesídlil do 
Prahy, kde se stal správcem zahrad v Klementinu. Zde také prodával svou Aqua Sinapia, jejímž 
prodejem zbohatl natolik, že mohl půjčovat peníze i císaři. Poté co se mu podařilo císaře vyléčit z 
nějaké nemoci, dostal šlechtický titul a později do zástavy i město Mělník a okolní statky. V r. 
1618 byl uvězněn Direktoriem, vyměněn za J. Jesénia, uvězněného císařskými, ale poté 
vypovězen ze země. Po r. 1620 se vrací domů, ale brzy nato (1622) umírá po pádu z koně. Část 
svého majetku odkázal Tovaryšstvu a dá se předpokládat, že mu odkázal též své knihy a spisy, 
které by mohly být středem vědeckého zájmu. 
 
V Klementinu v současné době sídlí Národní knihovna, kam jsem se nedávno obrátil telefonicky s 
prosbou o pomoc. Na oddělení pro styk s veřejností mi bylo řečeno, že se zde žádné archiválie z 
let, kdy tam Horčický působil nenacházejí, ale byly odvezeny (možná) do Vídně, ale spíše do 
Říma. Také jsem získal kontakt na otce Koláčka, který se zabývá (mimo svého hlavního 



zaměstnání v radiu Vatikán), též i prácemi v archívu. Ten nám podal cenné informace, ale pátrání 
pokračuje a v podstatě se vrací zase zpět do Prahy.  
 
Vzhledem k již zmíněnému nálezu podpisu J. Horčického na VM by to mohlo objasnit, jaký k 
němu měl vztah. Předpokladem jsou ( myslím) varianty: 
1/ byl autorem VM (měl všechny potřebné znalosti i okruh zájmů) 
2/ získal VM přímo od autora 
3/ získal VM od předchozího majitele. 
 
Možné určení autora VM by byl velký objev, neboť tato záhada trvá již 400 let. Zároveň by to 
nemalou měrou mohlo napomoci možnému vyluštění textu. V této souvislosti si nemohu odpustit 
velmi pikantní poznámku: Při luštění se zkoušela angličtina, němčina, latina atd., ale češtinu dosud 
nikdo nezkusil…. 
 
Protože J. Horčický byl po r. 1611 vojenským velitelem města Mělník a já bydlím blízko, vydal 
jsem se do místního archívu s prosbou, zda by se zde nenašli nějaký text jím psaný. 
Mg. Mach si dal velkou práci ( díky jemu!) a podařilo se mu najít Horčického podpis z r. 1617 a 
část textu. Prostřednictvím p. Hurycha byl tento nález poslán na mezinárodní konferenci o VM, 
aby bylo možno porovnat písmo 
a/ s vymazaným podpisem 
b/ s poznámkami neznámého luštitele ( v latině) 
c/ s písmem samotného rukopisu. 
 
Nicméně dva řádky + podpis je pro srovnání poměrně málo a tak objevení jakékoli další 
písemnosti Horčického by bylo přínosem (napsal prý několik botanických knih, které podle 
historika Pelzla existovaly ještě v 18. století). Též by se v nich mohla objevit nějaká poznámka, 
která by mohla napomoci odpovědět na mnohé otazníky.  
 

Poznámka: Málo se vím, že panu Šlajsnovi patří zásluha, že jako první sehnal v Mělníce pravý 
podpis Horčického, po kterém se dlouho pátralo (Jansan].  
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V poslední příloze jsem nalezl referenci na texty ( 1991 až 1995) Richarda Firtha, jednoho z VM 
badatelů. Současná stránka pana Firtha na AT&T už neexistuje, ale na linku 
http://www.dcc.unicamp.br/~stolfi/voynich/mirror/firth/ dokumenty najdete. Jsou zajímavé hlavně 
svou nápaditostí: přidal jsem zde navíc můj komentář k jeho tvrzením.  
 

DÍL 2: Části A a B podle Courriera, je zde evidence pro nějaké pravidlo (paradigm?) 
 
 
 

Robert Firth Náš komentář 

Autor zkoumal odděleně VM na 
části A a B, definované jiným 
"rukopisem" (a prý jiným 
slovníkem - rozdělení není jeho, 
ale už od dříve).

Výsledek ukazuje, že nelze najít, zda se jedná o jiný 
jazyk (viz náž rozbor dříve) a už vůbec ne o nějaký 
jiný rukopis tj. o dvě osoby. Viditelné rozdíly jsou 
pouze v inkoustu, ostrosti pera a možná i ve 
zdavotním stavu autora VM. Jak víme, rukopis se 
stářím, nemocí či zraněním může měnit. Jenže 
zjištění, zda se opravdu jednalo o dva autory, nám 
chybí - my nemáme dosud ani jednoho autora :-). K 
čemu tedy ono rozdělení je? I pokud se jedná o šifru 
s jednou abecedou, frekvence písmen by se neměly 
lišit, chceme-li je vůbec použít k našemu řešení. 
Jenže frekvence se liší, ale to m;že také jen 
znamenat, že máme dvě části VM, různě 
zakódované.

Rozbor četnosti výskytu 
(frekvence ) jednotlivých písmen 
byl proveden na krátkém vzorku 
a to podle Couriera, který dává 
jedno písmeno i pro vyloženě 
složený symbol. Tím vzniká 
průměrná délka slov =5, zatímco 
při rozložení složenin se průměr 
= (spíše) 7. Oba díly sledují 
Zipfovy zákony (pro přirozené 
jazyky).

Vzorky asi byly netypické. Podle našich pokusů se 
nezdá, že by složeniny zvýšily délku slov o celých 
40 procent. Zipfovy zákony by potvrzovaly, že jde o 
jazyk přirozený, a to i při složeninách vzatých jako 
písmena :-). Zipf ovšem neplatí pro zašifrovaný text 
- znamená to snad, že VM není zašifrovaný? 



Části A a B se liší značně - to 
ovšem neznamená, že užívají 
každá různý jazyk či různé 
zakódování.

Jinak řečeno, text A a B se liší, ale nevíme proč a o 
jejich rozdílech nemůžeme říci nic zajímavého. 
Osobně si myslím, že sledování rozdílů A a B je 
celkem zbytečné, jedná-li se o nezakódovaný text a 
asi nám nijak nepomůže, jedná-li se o společný kód. 
Navíc jen zdvojí naši práci, jedná-li se o dva různé 
kódy, čímž si ovšem ale v;bec nejsme jisti :-).

Následují tabulky frekvencí 
jednotlivých slov. Autor se 
správně ptá, zda jde opravdu o 
slova. Domnívá se, že ne. 
Zjišťuje, že kdyby byly mezery 
vloženy náhodně, pak by 
frekvence prvních a posledních 
písmen slov byla stejná, jako 
frekvenční křivka zbytku. To ale 
není. 

Zajímavý postřeh. Také my jsme navrhovali, že 
mezery mohou mít jinou úlohu, než prostých 
"mezer". Nejde tedy a priori vyloučit, že VM je 
zakódován. Zde je ale paradox: pokud je frekvence 
prvních písmen ve slovech stejná jako u přirozeného 
jazyka, pak jde o přirozený jazyk s "přirozenými 
mezerami" - jak můžeme najednou tvrdit, že mezery 
byly rozloženy náhodně (tj. uměle)? 

Jisté skupiny písmen se vyskytují 
také v různých variacích, často 
jen mírných variací společného 
kořenu. To vylučuje cifru.

Ano, ale ne steganografickou. Například cifra, která 
ponechává první písmena slova a zbytek slova naplní 
tzv. "nulovými písmeny" (tj. bez významu) bude mít 
přirozenou frekvenci prvních písmen, i když ne 
přirozenou frekvenci všech písmen. Anebo lze nuly 
doplnit tak, aby měly přirozenou frekvenci též :-).

Další poznatek: možnost, že 
písmo je slabikové, třeba 
japonské (katakana, jak už jsme 
také navrhovali, j.h.) nebo 
svahili. 

Ano, ale důkaz nemáme a řešení to zatím 
nepomohlo. Ale pozor, není to totéž, co vynechání 
samohlásek - v katakana má každá slabika svůj 
(jiný) znak pro stejnou souhlásku a různé přidružené 
samohlásky (t-a, t-i, t-o, atd.).

Případně jde o dvojí abecedu, 
jako u Trythemia (středověký 
kryptograf). 

Možná, ale jak to vysvětlí ona "kratší" slova? 

Nebo: předpokládejme, že nejde 
o kód. 95 procent textu je 
napsáno základními 20 znaky - 
že by měl jazyk jen 3 
samohlásky a 7 souhlásek pro 24 
slabik? 

Matematiku příkladu jaksi nechápu (3x7=21, ne 20 
ani ne 24). Ostatně určení, co jsou "samohlásky" a 
co "souhlásky" se nutně musí lišit jazyk od jazyka. 
Jinak souhlas, ale takový jazyk a písmo jsme zatím 
nenašli .

Je zde jistá gramatická 
pravidelnost. Např. 
"SC89" (podle EVY, j.h.) má 
zakončení slov pravidelné a 
často podobné skloňování. 

Sám autor přiznává, že to ale moc neznamená. Jsou i 
jiné hypotézy pro tuto specialitu.

Jinak je typů koncovek (přípon) 



 
 

TEXT 3: "Nevojni čovský" text ve VM (rozuměj poznámky jinou rukou či 
písmem).  

málo, to odpovídá moderním 
jazykům.

Dobře, ale jsou to skutečně přípony? A mlavíme o 
skloňování nebo o časování?

A a B mají stejné kořeny slov, 
ale různé přípony. Kořeny jsou 
neobvykle krátké, jen jedno či 
dvě písmena. 

Přípony mohou být "umělý závoj" na zakrytí 
skutečného textu. Opět, je možné, že v obou 
případech jsou použity jen jako různé "nuly". 

Mohou to být zkratky?

Taky nás to napadlo, ale všechna slova nelze zkrátit, 
rozhodně ne tak, aby se dala číst jednoznačně. Je 
ovšem možno uměle uřezávat konce slov na úkor 
srozumitelnosti. Proč to ale dělat?

Robert Firth Náš komentář 
Inspirace pro tuto sekci přišla 
z knihy Mary d'Imperio 
(mimochodem nejlepší kniha 
o VM, j.h.). Zodiak 
(zvířetník) má celkem jasné 
znaky středověké astrologie 
pro planety a napsané názvy 
měsíců. Písmo pro měsíce 
vypadá spíše jako německé 
než latinka. Také jazyk by 
mohl být podobný 
německému. 

Otázka je, kdo to tam napsal a kdy. Pokud to napsal sám 
autor, pak by to odpovídalo tomu, že VM vznikl asi ve 
střední Evropě, pravděpodobně v 16 století. Proč by ale 
autor najednou psal i "nevoyničovsky"? 

Zdá se, že stránky VM byly 
očíslovány dvakrát: jednou 
římskými číslicemi, asi z 18 
století a navíc ještě 
arabskými číslicemi s textem, 
např. "5tus". Abeceda je 
psaná středověkou latinkou, 
ale číslice jsou ze 14 století. 
Je možné, že VM je starší, 
než jsme odhadli? 

Nevím, Roger Bacon žil dokonce ve 13-tém století. 
Angličané trvdí, že arabské číslovky napsal Dee a ten žil 
v 16 století. Viděl jsem jen arabské číslovky v pravém či 
levém rohu nahoře a ty prý měl psát John Dee. Je to 
ovšem nesmysl, jak vyvrátil rafal Prinke Autorovo 
vysvětlení, víceméně žertovné, např. rafinovaný plán 
Johna Dee (patrně ke spletení kupce?, j.h.) naznačuje, že 
se mu samotnému nějak ta kombinace nezdá. My si 
myslíme, že číslovky, napsané později, jsou pro řešení 
VM celkem nezajímavé - ledaže by pisatel úmyslně 
popletl pořadí stránek :-). Mohlo to být i neúmyslné, 
když se kniha rozpadla a nevědělo se přesne, jak jdou 
folia za sebou. Vcelku s eliší od číslovek v textu jen 
tlouštkou pera, viz můj dřívější výzkum.



Ulož tuto stránku     Vytiskni tuto stránku 
 

Na jednom foliu je jakýsi 
nečitelný text, psaný asi 
německy. Ač je zcela ostrý, 
přesto je nečitelnější než 
třeba Marciho v jeho dopise. 
Proč?

Každý prostě píšeme jinak :-). Písmo poznámek je jistě 
zajímavé - ale opět: co s nimi dál? 



 
Autor :  ©Jan B. Hurych  
Název : ŠIMON BAKALÁ Ř (Simon Baccalaureus Pragensis) .  
 
 
 

 
Zatímco pražské vědě vládl v době Rudolfa II Dr. Tadeáš Hájek z Hájku (defakto doslova, on 
určoval, kdo bude zaměstán u císaře jako vědec) do pozadí té doby s edostla neprávem jeho otec, 
Šimon Bakalář. Byl to člověk, známý jako polyhistor (vševědec) a alchymista. V jeho domě "U 
hájku" ( či "U zelených hájků) nějakou dobu bydleli sám Dee a Kelley a u něj se také konaly různé 
seance a pokusy. Zde prý poprvé viděl Rudolf II a Octavio Miseroni, jeho umělecký rádce (a tchán 
Jana Marka Marciho), přeměnu olova ve zlato.  
 

 
Ano, v Čechách žilo v té době několik Šimonů, 
kterým říkali Bakalář, většinou to byli učitelé 
(v Třeboni, Jaroměři i jinde, ale jen jediný si 
říkal Pragensis, tedy Pražský. A byl to René 
Zandberger, odborný poradce nedávno 
udělaného rakouského filmu o VM, který kdysi 
řekl: "If the VM was ever at Rudolph's court, 
here's the man who would have known all 
about it. Too bad he hasn't left any diary or 
memoirs :-)", jinak řečeno "Jestli se někdy VM 
nacházel u Rudolfova dvora, zde je muž, který 
by o tom měl vše vědět. Škoda, že nezanechal 
po sobě žádný deník ani paměti ."  
 
Je totiž docela možné, že šimon kdysi vlastnil 
VM. Proč si to myslím? Je totiž známo, že byl 
i velký sběratel rukopisů, které mu dokonce i 
císař záviděl a marně se ej snažil od něj 
odkoupit. Jak se k nim Šimon dostal, to je už 
jiná otázka, ale jisto je, že na to peníze měl, byl 
totiž dost zámožný. Mnoho se ale o něm nikde 
nedočtete . . .  
 

 
Až nedávno jsem objevil článek od Francisca 
A. Violat Bordoneau, Criptografía sobre el 
posible autor del Manuscrito Voynich 

(Kryptografický systém možného autora VM - ano, článek je ve španělštině, ale Google překladač 
mi s ním hodně pomohl :-). Vzpominam, že mi jednou Francisco psal, že vyluštil VM a ptal se, co 
má dělat. Poradil jsem mu, aby to co nejrychleji publikoval, než to někdo také vyluští abude si 

 
Titulní stránka knihy T.Hájka  



osobovat primát. Vyluštění sice nepublikoval, ale od té doby vydal nejméně jednu knihu a 
uvedený článek. 
 
Z článku je vidět, že se o Šimona hodně zajímal, ale kromě toho, že uvádí z deníků Johna Dee 
popis Šimonova domu, zbytek jsou jen zpracované náznaky "co by mohlo být, kdyby bývalo 
bylo". Například to, že ze schůzek u Šimona udělal tajnou společnost, kde 3 i více pomocníků 
sepisovali VM. Podobně ho napadlo, že to byl Šimon, který prý tu práci vymyslel a řídil. S těmi 
pomocníky na to nepřišel Francisco sám: už kapitán Courrier předtím objevil, že různé části VM 
asi psali různí lidé, soudě podle obsahu a přimyslil si k tomu i "různé ruce". Nu a jak dalece ale 
opravdu Šimon všechny ty obory znal, to už se asi nedovíme . . . 
Udělal jsem kdysi grafický rozbor písma VM a vyšlo mi, podobně jako odborníkovi, kterého 
Currier sám neodborník na písmo, sině kritizoval, že variace písma jsou defakto jsou velmi malé a 
jsou patrně způsoveny různou drsností folií, ostrostí pera a tekutostí inkoustu. Pravda, počítač 
zjistil, že různé části obsahují trochu jiný slovník, ale to bychom dostali, i kdybychom třeba 
srovnávali denšní herbář třeba s astronimickou ročenkou nebo když budou různé části různě 
zakódovány. 
 
Přejdu tedy už jen k tomu, co píše Francisco v závěru: 
1) VM je v podstatě laboratorní deník (tento nápad jsem publikoval před deseti lety, ale teď už si 
to nemyslím :-) 
2) Autor (či jeho pomocníci) potřebovali jako zdroj plno knih a ty Šimon měl 
3) Rukopis byl napsán v Praze po roce 1518, což prý souhlasí s odborníky, který tvrdí, že to bylo 
mezi 1470 až 1550 (ale nedávné uhlíkové datování ukazuje dobyu kolem 1420, pozn j.h.) 4) 
Obrazy rostlin a jiné mohou být ty, co byly na stěnách Šimonova domu, jak je popisuje Dee ve 
svých denících. 
5) Dee navštívil Prahu 1584 a 1586 se poprvé objevuje VM (to hneds čerstvým rukopisem VM 
fabrokovaným Šimonem běžel Dee k Rudolfovi, aby mu ho prodal?) 
6) VM je práce skupiny alchynistů, kteří používali tajný jazyk - který prý vymyslel sám Šimon.  
7) I písmo bylo tak tajné, že ani Šimovův syn, Tadeáš Hájek z Hájku, ho neznal  
ý) Zbořením Hájkova domu zmizela i všechna tajemství tam schovávaná. 
 
Tak tady to máte, posuďte sami, dům spadl, zazvonil zvonec a pohádky je konec. A nikdo už 
nikdy nedokáže, řže to tka nebylo. jenže ani nedokáže, že to tak bylo. Oosbně si myslím, že i 
kdybych rád viděl to, že VM napsal nějaký Čech (či Češi), důkazy pro to nám stále ještě chybějí. 
Je ovšem dost možné, že to byl právě Šimon, který VM jednou opravdu vlastnil a i to je jistá 
zásluha.  
 

Ulož tuto stránku     Vytiskni tuto stránku 
 



 
Autor :  ©Jan Hurych  
Název : ROBBIE, ROBBIE.  
 
 
 

 
 

 ROBBIE, ROBBIE.   
(Fantazie) 

 
Jednou rodiče slíbili Robertkovi, bylo to tuším za odměnu, že dostane koně. Tehdy byl ještě docela 
malý a tak se nedivte, že věřil slibům. Taková věc se řekne a ani se to tak nemyslí - a i když ano, 
rychle se na to zapomene. Ale ne tak Robert, ten nezapomněl. Hned si představoval, jak ho tatínek 
vysadí do sedla a on si vyjede jako rytíř do světa. Protože na světě je plno draků, které je třeba 
pobít a stále hodně princezen, které je třeba osvobodit . . .  
 

 
Ale uplynula nějaká doba a kůň nikde. "Kdy už 
dostanu toho koníka?" zeptal se jednou, když si 
uvědomil, že už čeká nějak moc dlouho a bál 
se, že snad na to rodiče zapomněli.    
"Brzo, brzo!" ujišťoval ho otec, ale to neměl 
říkat, protože tohle už Robertek znal - takhle 
sliboval tatínek mamince, že až zaplatí všechny 
dluhy, vydají se všichni na jednu velkou, 
nádhernou dovolenou u moře. 
"Ty jsi mi to přece slíbil," plakal Robertek, 
neboť začínal tušit, že z koně, stejně jako z té 
dovolené, už nikdy nic nebude. Pochopil, že 
sliby, které dospělí dávají dětem, jsou jen jako 
voda po dešti, která mizí bůhví kam . . .  
 
Ale na koně myslet nepřestal. Jeho pokojík 
zaplnily fotografie hříbat, hřebců, klisen, 
arabáků i huculáků, lipicánů, poníků, ba i 
strakatých polominos. Také sbíral všelijaké 
staré podkovy, udidla, třmeny ba i ostruhy, 
nejen vojenské, ale i ty veliké, co nosívají 
kovbojové. Na stěnu pokojíku si pověsil 
všelijaké uzdy, ty co našel a jednu, co dokonce 
ukradl, když se nikdo nedíval. Když se naučil 

číst, půjčoval si v místní knihovně kdejakou knížku, co pojednávala o koních, ať už to bylo o 
koňských rasách nebo třeba jen o hřebelcování. Občas ho také někdy na pouti nechali svést 
zadarmo na koni a od starého Wernera, vysloužilého dragouna, se také naučil kavaleristický 
žargon, promíchaný i méně slušnými výrazy. A jeho nejoblíbenější pohádkou byla ta o Horymírovi 



a věrném Šemíkovi.  
 

 
Jeho rodiče ale brzo zemřeli a zanechali mu jen nesplacené dluhy - ovšem za ty si člověk koně 
nepořídí. A zatímco poctivě splácel své "dědictví", těšil se už, jak si pak konečně svého koníka 
koupí. Bude mu říkat Robbie, ano, tak mu bude říkat. Vyjedou si spolu a celý svět je bude 
obdivovat, Robbieho i jeho jezdce. Pojedou i na Vyšehrad a tam mu Robert něco zašeptá do ucha, 
Robbie se vzepne jako Šemík a skočí dolů za skály. Při letu se mu pak náhle rozevřou křídla jako 
Pegasovi a oba jemně přistanou na hladině řeky, přeplavou ji a pak budou uhánět do světa širého . . 
.  
 
Později začal Robert ještě méně jíst, aby ušetřil a mohl si koupit u vetešníka jedno staré, odřené 
sedlo, na které se už dlouho chodil jen dívat. Vypadalo úplně stejně jako jiná stará, odřená sedla; 
to jen Robertek věděl, že je to sedlo zázračné. Ještě si nechal postříbřit pár starých ostruh; to aby 
se leskly, až pojede na tu slavnou cestu a také k nim přidal ještě velikánský mexický širák a šavli, 
obojí vyměněné za maminčin náhrdelník - to jediné, co zbylo z rodinných šperků. Vyprosil si také, 
aby mohl v práci dělat delší směny, neboť chtěl své dluhy splácet rychleji. Ale těch jakoby 
neubývalo a tak jeho naděje, že si někdy bude opravdu moci koupit svého koně, ta naděje pomalu 
odumírala. Chodil z práce domů jen ještě víc unavený a už ho ani nebavilo si pouštět na starém 
gramofonu po dědečkovi své oblíbené písničky o koních.   
 
Až jednou si půjčil od kamaráda knížku, ve které se mluvilo o silné vůli a jak ji získat. Když ji 
přečetl, dostal nápad: nemůže-li si koně koupit, může si ho alespoň přimyslit. V knize se mluvilo o 
jakési meditaci; rozhodl se, že to zkusí a třeba to vyjde. Vlastně ne, ono to musí vyjít! Sedl si do 
rohu a opřel se o sedlo, které měl za zády. Zkřížil nohy a ruce, tak jak to viděl na obrázcích v té 
knize, a začal.   
 
Zprvu mu to vůbec nešlo, ale nepoddal se. Nejedl, nespal, jenom zíral před sebe a představoval si, 
že medituje. Až po několika dnech, když už ho trápila hrozná žízeň a dokonce začal vidět dvojitě, 
se zvedl, napil se a unavený padl do postele, kde okamžitě usnul. A zdálo se mu, jak k němu 
přiběhl jeho koník - Robert ho ovšem ihned poznal - a netrpělivě pohrabával levou přední. 
"Robbie, Robbie, pojď sem!" zavolal na něj, ale kůň jen potřásal smutně hlavou. "Neboj se, já ti 
neublížím," uklidňoval ho Robert a uchopil ho za uzdu, ale jak si chtěl na koníka sednout, ten se 
vzepjal a odběhl.  
 

 
Když se ráno Robert probudil, v pokoji byla ještě tma. Odešel k zrcadlu, opláchl si obličej a jak se 
utíral, překvapilo ho, když ucítil na své tváři něco jako srst. Podíval se pozorněji, ale teprve když 
otřel zadýchané zrcadlo, rozpoznal velké nozdry, z kterých dýchala pára, dlouhé uši a pár věrných, 
oddaných očí. "Robbie, Robbie! Tak ty jsi přece jen přišel!" vykřikl radostně. "Počkej na mě, hned 
jsem zpátky!"    
 
Odběhl do kouta, nasadil si své stříbrné ostruhy, opásal se šavlí, na hlavu si posadil sombrero a 
uchopil do rukou staré, odřené sedlo. Venku už slunce rudě barvilo nebe a vypadalo to, že to bude 
perfektní den na dlouhý výlet. Plavným pohybem si hodil sedlo na hřbet, vyskočil do něho a 
radostně zařehtal. Pak si zatnul ostruhy do slabin, zamával sombrerem a rozjeli se spolu tam, kde 



se nad řekou klenula posvátná hora Vyšehrad  
 

Ulož tuto stránku    Vytiskni tuto stránku  
 



 
Autor :  ©Karel Šlajsna  
Název : PŘESTUPNÍ STANICE.  
 
 
 

 
Motto: Neříkej nikdy ne, to není možné.  
 

Předmluva. 
 

Po dlouhém váhání jsem se rozhodl zaznamenat jeden 
velmi zvláštní příběh. Nezažil jsem ho já, ale je to příběh 
pacienta psychiatrického ústavu a vyprávěl mi ho 
ošetřující lékař tohoto muže. Není to porušení lékařského 
tajemství, jak by jste si mohli myslet, neboť jeho hlavní 
protagonista je již mrtev. 
 
Jsem si plně vědom toho, že vyprávění duševně 
narušeného člověka, které znám jen zprostředkovaně, 
nemá žádnou průkaznou hodnotu, nicméně mi natolik 
leželo v hlavě, že mi to nedalo a sám jsem se pokusil 
pátrat. Zjistil některé zajímavé skutečnosti, ale co bych 
předbíhal, posuďte sami. 
 
Všechny události i postavy tohoto příběhu jsou pravdivé, 
změnil, nebo utajil jsem jen jména a provedl nezbytné 
úpravy. Doplnil jsem některé nepodstatné detaily, aby 
vyprávění bylo ucelenější, ale ani ty nejsou zcela 

vymyšlené, protože logicky vyplývají z celkového kontextu děje. 
 
Vše začalo v polovině listopadu 1999, kdy do psychiatrické léčebny v B... přivezla policie štíhlého 
muže středních let se zcela bílými vlasy. Neměl u sebe žádné doklady a byl viditelně zmatený a 
vyšinutý. Obtížně komunikoval a jeho největší starostí bylo opětovné ověřování si datace. 
Nepamatoval si kde bydlí, protože na adrese, kterou uváděl, bydlel někdo úplně jiný. Ani jeho 
zdravotní stav nebyl dobrý a tak strávil několik dní na jednotce intenzivní péče, než byl 
stabilizován a mohl být přesunut na normální oddělení. Když se s ním prvně můj přítel setkal, 
udělal na něj velmi dobrý dojem. Vypadal už vcelku klidně, což samozřejmě bylo částečně 
způsobeno i uklidňujícími léky a byl ochoten komunikovat. 
 
Jeho vyprávění bylo dost zmatené, některé části se opakovaly, i když v nich pokaždé byly 
odlišnosti. Když byl na tyto rozpory upozorněn, tvrdil, že se to stalo jindy.  
 

 
Všechno to asi začalo před půl rokem, ale dnes už si tím nejsem jist. Jsem svobodný, protože jsem 
se nějak zapomněl oženit v tu správnou dobu, vážil jsem si své svobody a nezávislosti a nechtěl 



jsem měnit své zvyky. Bydlel jsem v malé garsonce na Staroměstském náměstí, kam mi sice osud 
občas přivál nějakou žínku, kterou jsem ovšem vždy v době, kdy se ke mě a mému bytu začala 
chovat majetnicky, rychle vypakoval. Pracoval jsem v jednom časopise, kde jsem odváděl 
pravidelně svou týdenní dávku senzací, zajímavostí a drbů. Ve volných chvilkách jsem pak dělal 
to co mne opravdu bavilo: psal jsem SF povídky. Líbilo se mi vymýšlet zašmodrchané příběhy ve 
kterých je hlavní hrdina neustále v nových a překvapivých situacích, aniž bych tušil, že se sám 
ocitnu v podobném kolotoči událostí. 
 
Všechno to vlastně začalo naprosto nenápadně. 
 
Jeden můj kamarád mě pozval na víkend na chatu. A tak jsem toho rána vešel do haly hlavního 
nádraží, koupil jsem si jízdenku a sešel do podchodu k jednotlivým nástupištím. Většinou je tu 
plno lidí putujících sem a tam, ale teď tu bylo kupodivu téměř prázdno a tak jsem zcela zřetelně 
slyšel klapot střevíčků. 
 
Měla na sobě přiléhavé svítivě žluté minišaty a bylo opravdu na co se dívat. Schválně jsem zvolnil, 
abych si ten pohled prodloužil. 
Když mne míjela, zářivě se na mne usmála. Nedalo mi to, abych se za ní neotočil. I ona se otočila 
a znova se usmála. Nejsem žádný krasavec a tak mne to zmátlo natolik, že jsem úplně přestal 
vnímat okolí. Mírně dezorientován zabočil jsem na první schody, které vedly vzhůru. Teprve 
nahoře jsem se díky chladnému větříku v myšlenkách vrátil k normálu. 
 
Uvědomil jsem si, že něco není v pořádku. Vlastně, čím víc jsem se rozhlížel, tím víc podivností 
jsem kolem sebe viděl. 
Na nástupišti nikdo nebyl, stál jsem tu sám na úzkém peronu ohraničeném z obou stran hradbou 
temných vagónů. I kiosek občerstvení byl neosvětlený. Pak jsem si uvědomil, co je na těch 
vagónech divného. Byl tam sice nápis ČSD, ale tyhle vagóny už léta nejezdily! Nebo jsem si spletl 
nástupiště a vylezl na špatném místě, kde stály řady odstavených starých souprav? 
 
Rozhodl jsem se sejít dolů a zjistit, kde je to správné nástupiště. Vrátil jsem dolů a rozhlédl se. 
Rozhodně jsem nebyl na posledním nástupišti, jak jsem si předtím myslel. Podchod pokračoval dál 
a mizel v pološeru. Chyběly tu známé světelné tabule oznamující odjezdy vlaků a místo nich byly 
u schodů na perony zavěšeny staré plechové tabule. Můj vnitřní zmatek dosáhl vrcholu. Rozhodnut 
zjistit za každou cenu, co se děje jsem vyšel ven, kde jsem zůstal v úžasu stát. 
 
Nebyla tu nová moderní hala, metro ani magistrála. Přímo před nádražím parkovalo jen pár 
stařičkých taxikářských Volh. K refýži právě přijížděla muzeální tramvaj s otevřenými plošinami a 
ulicí jen občas projela Poběda, Spartak, Oktávie, nebo novotou svítící škodovka. Bylo to 
nepravděpodobné, bylo to šílené! 
 
Můj rozum stále odmítal věřit tomu, co jsem viděl. Jako omámen jsem vykročil směrem k 
Václavskému náměstí a na každém kroku zaznamenával odlišnosti. Chyběla budova bývalého 
Federálního shromáždění a podchod v horní části náměstí, ale naopak tu byly koleje, které by tu 
být neměly. Jako v mrákotách jsem došel ke stánku s novinami. Místo běžných orgií barev se tu 
krčily Kv ěty, Vlasta, Zápisník, Práce a Rudé právo. 
 
„Dovolíte,“ řekl jsem a čapnul první noviny, které mi přišli pod ruku. Mrknul jsem na datum 6. 4. 
1964! Zatočila se mi hlava. 



„Jak si to dovolujete občane?“ ječela na mne obtloustlá trafikantka, „koukejte ty noviny zaplatit 
nebo na vás zavolám SNB!" 
To by bylo zlé, uvědomil jsem si. S doklady a penězi, které mám u sebe by mne asi považovali za 
nějakého nepovedeného špióna nebo něco podobného a tak jsem se ihned začal omlouvat: 
„Nezlobte se, promiňte, já se vám moc omlouvám jsem jen trochu roztržitý....“ 
 
Noviny putovaly překotně zpět na pultík. 
„No dobrá, dobrá.“ bručela dáma a ze všeho nejvíc připomínala kvočnu v kukani. Dav viděl, že se 
už nebude dít nic zajímavého a tak o nás ztratil víceméně zájem, ale stále jsem cítil jejich kradmé 
pohledy a uvědomil si, jak jsem tady v roce 1964 nápadný v džínovém obleku devadesátých let. 
Otočil jsem se a podél Domu potravin se vydal pryč.  
 
Co bych potřeboval nejvíc ze všeho, byl klid na přemýšlení. Tam někde v tom bíle 
vykachlíčkovaném podchodu se stalo něco, co mě přeneslo v čase zpět. Už jsem četl spousty 
povídek, ve kterých se podobná věc stala. Četl jsem i příběhy lidí, kteří prý něco podobného 
skutečně prožili, ale nikdy jsem tomu moc nevěřil. Až teď! Najednou zčista jasna to prožívám já. 
Věděl jsem, že ze všeho nejlepší by bylo, kdybych se vrátil a pokusil se celé věci přijít na kloub, 
ale místo toho jsem šel úplně opačným směrem, protože mě to přímo magicky přitahovalo jinam. 
 
Vydal jsem se postraními ulicemi směrem na Hradčanské náměstí. Prošel jsem okolo Střešovické 
vozovny, až jsem přišel do míst tak bolestně známých, že se mi sevřely vnitřnosti. Byla to ulice, 
kde jsem se narodil a prožíval mládí. Táhlo mě to domů, ačkoli můj rozum mi říkal, že je to 
nesmysl. Přešlapoval jsem na místě a uvažoval. Už jsem přeci jen chtěl vykročit, když jsem zažil 
něco tak naprosto šíleného, že to oproti všemu ostatnímu byla maličkost. 
 
Uviděl jsem totiž sám sebe, jak přicházím loudavým krokem. Hlavou mi blesklo, že tohle je 
vzácná příležitost. Vždyť kolik já nadělal v životě chyb a blbostí! A teď mám možnost se varovat a 
prožít život jinak, líp! 
 
Udělal jsem první krok. Ale prostor okolo mne zhoustl jako želatina. Při pokusu udělat další krok, 
jsem byl zastaven tak silným tlakem, že další pohyb vpřed nebyl možný. Mé druhé já prošlo 
naprosto netečně. Asi mě vůbec neviděl a přešel ulici, vyndal klíče a začal odemykat vrátka. Vešel 
do domu a já pochopil, že je mi tam vstup odepřen. Jsem v tomhle světě osamocen a nikdy nebudu 
mít možnost setkat se s kýmkoliv, kdo zná mé mladší já. 
 
Potácivě, jako opilec jsem odcházel pryč. Hlava mi třeštila a byla ve mě velká lítost a zoufalství. 
Sedl jsem si do blízkého parku na lavičku. Zůstal jsem tam až do setmění a pokoušel se najít 
logiku toho všeho. Naštěstí to bylo místo opuštěné a nikdo si mne nevšiml. 
 
Jedinou mojí šancí bylo vrátit se na Hlavní nádraží. Šel jsem se zpět stejnou cestou, kterou jsem 
přišel. Opět jsem se ocitl v hale a sešel do podchodu. Pamatoval jsem si, že schodiště na které jsem 
poprvé odbočil bylo asi sedmé nebo osmé, ale teď tu bylo východů jen pět. Rozhodl jsem se tuto 
zcela zjevnou skutečnost ignorovat a vydal jsem se podél zdi. Zarputile jsem zíral na dlaždičky a 
přinutil se nepočítat odbočky, takže nevím kolem kolikáté jsem procházel, když mě někdo náhle 
chytil za ruku a prudce strhl stranou. V tunelu za mnou se ozval tlumený výstřel a kulka mi hvízdla 
kolem hlavy. Odrazila se ode zdi, odloupla kousek dlaždice a s bzukotem odlétla kamsi vzhůru. 
 
„Pojďte! Honem!“ pobízel kdosi. Nemusel to opakovat. Bral jsem schody po dvou a když jsem 



vysupěl nahoru, dal jsem se bezmyšlenkovitě do běhu za neznámým. Pádili jsme setmělým 
nádražím po peronu mezi dvěma soupravami vlaků. Doběhli jsme do míst, kde končilo nástupiště. 
Před námi byl otevřený prostor se spletí kolejí, vyhybek a návěstidel. 
 
V momentě, kdy jsem procházeli kolem lokomotivy, zřetelně jsem slyšel cinknout další kulku o 
ocelovou konstrukci asi metr od nás. Plíce už jsem měl jak dva rozbolavělé měchy, ale nedovolil 
jsem si zpomalit. Nevím, kam jsme běželi, ale bylo mi to v tu chvíli úplně jedno. Přeskočili jsme 
několik kolejí a ponořili se do šera, které nám snad skýtala jakési bezpečí před neznámým 
střelcem. Zvolnili jsme. Dostali jsme se na okraj kolejiště, kde byly podél kolejí položeny 
betonové dlaždice a tak tu chůze byla pohodlnější. Přiblížili jsme se k železnému přejezdu přes 
Bolzanovu ulici, přešli ho a zamířili k Vítkovu.  
 
Můj průvodce to tu asi znal, protože zabočil do bezového roští, kudy vedla dolů úzká pěšinka. 
Dovedla nás na malý špinavý a zatuchlý dvorek. Prošli jsme průjezdem a vyšli na ulici. Zastavil 
jsem se a teprve tady jsem si mohl svého společníka pořádně prohlédnout. Vysoký, štíhlý, dlouhé 
černé vlasy a strniště vousů. Vypadal nejspíš jako nějaký drsňák z filmu. „Moc vám děkuji. 
Zachránil jste mi život.“ Říkal jsem to přerývaně, jak jsem se snažil popadnout dech a napřáhl k 
němu ruku. Vyhnul se jí a místo toho mě popadl za rameno. 
 
„Na to teď není čas. Pořád ještě nás může pronásledovat i když tady to už není moc 
pravděpodobné. Pojďte někam vás zavezu. Po cestě bude na povídání času dost.“ 
 
Aniž by zjišťoval zda jdu za ním, vydal se směrem pod most. Neměl jsem na vybranou a tak jsem 
šel za ním. Myslel jsem nejdřív, že půjdeme někam na Žižkov, ale on uhnul doprava a asi po pěti 
stech metrech si odemkl malou nenápadnou branku. Cestičkou jsme došli na plácek lemovaný asi 
dvaceti garážemi. Stála tu nádherně naleštěná černá Aerovka 30 a při pohledu na ní by zaplesalo 
srdce každého milovníka veteránů. Nasedl a otevřel mi dvířka. Sotva jsem se usadil vedle něj, 
ihned prudce vyrazil. Cestu znal zřejmě velmi dobře, protože jel vysokou rychlostí a projížděl 
setmělými ulicemi naprosto bez zaváhání. Ztratil jsem přehled, kde přesně jsme a měl jen matné 
tušení, kudy projíždíme. Brzy jsme minuli vysoké činžáky a byli na periférií. Pak zmizeli i 
poslední domy a obklopila nás temná krajina. Projeli jsme několik vesniček jejichž jména jsem 
nestačil ani postřehnout. 
 
Ke konverzaci se moc neměl a tak jsem začal tím, že jsem se představil a znova jsem mu 
poděkoval za pomoc. Odbyl to nevrlým zavrčením a ani tentokrát neuznal za vhodné se mi 
představit. Místo toho povídá: „Vy jste musel provést pěknou lumpárnu, když vás honili časoni." 
 
„Časoni?“ 
„Vy cestujete časem poprvé, co? Časoni jsou časová policie a jdou po těch, kterým se povedlo 
nějak narušit časovou kontinuitu." 
 
„Uviděl jsem sám sebe a chtěl si se svým mladším já popovídat, aby neudělal ty blbosti, které jsem 
udělal já, ale nepovedlo se mi to. Najednou kolem mne vzduch zhoustnul a já se nemoh ani 
hnout.“ doznával jsem kajícně. 
 
„To už před váma zkoušeli jiní. Někteří chtěli jen pomoct sami sobě, zatímco jiní se pasovali na 
spasitele a pokusili se změnit dějiny. Jeden chtěl zabít Caesara, druhý Hitlera, třetí Lenina. Další se 
usadili v minulosti a začali si hrát na geniální vynálezce. Jenže jen málokdo ujde časonům. Tak 



třebas Leonarda nechali na pokoji, protože to byl takový docela neškodný podivín. Nastradamus 
zase ty svoje centurie tak zašmodrchal, že to nikomu moc k užitku nebylo a taky si neuvědomil, že 
se ocitl v jiné realitě, takže jeho předpovědi jsou bezcenné. Proto taky třeba Hitlera nazýval 
Histerem. Chudák stará, doufal, že mu v budoucnu někdo porozumí a on se zaslouží o lepší zítřky. 
Dodnes ho vidím jak v té své podkrovní komůrce po nocích píše a píše. Neškodný grafoman!“ 
 
Jak byl zpočátku skoupý na informace, tak teď jich na mne chrlil tolik, že jsem nebyl schopen je 
přijmout a tak jsem z toho jeho žvanění nebyl moc chytrej a také si toho už moc nepamatuji, 
protože se mezitím stalo příliš mnoho dalších událostí. 
 
Zapálil si odporně páchnoucí doutník. Ve červeném světle žnoucího konce vypadal spíš jako 
Mefistofeles, který si mne v tom černém auťáku veze do pekla. Kdybych tehdy tušil, jak blízko 
jsem pravdy! 
 
„A vy?" zeptal jsem se. 
„Tam, kde je policie, je taky druhá strana, ne?“ odpověděl s úsměškem, který zněl tak zlomyslně, 
že jsem se raději dál neptal. Zběsilou rychlostí a s pískotem pneumatik v zatáčkách, jsme se řítili 
tmou. Konečně se zdálo, že ta ďábelská jízda bude u konce, když trochu zvolnil a jel pomaleji, 
takže jsem si stačil přečíst jméno vesnice: Kamenné říčky.  
 
Zastavil u malého řídkého lesíka. Podíval se na mne a povídá: „Teď se pokusím dopravit vás tam, 
kam patříte. Pojďte za mnou.“ 
 
Ten jeho zlý smích se mi pranic nelíbil a měl mne varovat, ale tehdy jsem mu věřil a byl 
přesvědčen o tom, že nemám na výběr a tak jsem šel za ním pěšinou mírným kopcem kamsi 
vzhůru. Ve slabém měsíčním světle jsem několikrát zakopl, ale posléze si moje oči začaly zvykat. 
Ostatně to netrvalo dlouho a došli jsme na velký travnatý palouk. Zpočátku jsem to co bylo 
uprostřed považoval za nějaký neforemný srub nebo skalisko, ale pak jsem si uvědomil, co to je.  
Tři obrovské balvany tu byly sestaveny do dolomenu. Trochu se o keltské památky zajímám, ale 
nemohl jsem si vzpomenout, že by někde u nás takový byl. Ačkoliv jsou podobné starověké 
památky všude hojně navštěvovány, sem patrně nikdo nechodil, protože tu tráva byla vysoká a 
hustá. Ukázal na dolomen a povídá: „Tady je vaše brána a vaše šance. Takže...?" V momentě, kdy 
jsem trochu sklonil hlavu a udělal první krok do mne zezadu strčil.... 
 
Stál jsem na palubě plachetnice uprostřed moře. Nebe bylo ocelově šedé a vysoké vlny si s lodí 
pohrávaly jako s ořechovou skořápkou. Z toho kývání se mi okamžitě udělalo zle. Chytnul jsem se 
zábradlí a zvracel a zvracel. Ještě dlouho potom co jsem vyzvracel úplně všechno, co jsem kdy 
snědl, se můj žaludek odmítal uklidnit. Odněkud zprava se ozval hlasitý smích. Stál tam u 
kormidla chlap, který jakoby právě vypadl z nějakého dobrodružného filmu o pirátech. Třírohý 
klobouk, rudý obličej rámovaný ježatými vousy.  
Kormidlo držel ležérně jednou rukou, jakoby řídil výletní parník na Vltavě, zatímco druhou se 
opíral o berlu. Mírně zamženým zrakem jsem se podíval líp a uviděl, že pravou nohu má pod 
kolenem nahrazenu dřevěnou tyčí, která vězela v jakémsi stojanu přidělaném, zřejmě právě pro 
tento účel, k palubě. Další velká vlna mne otočila a já uviděl nízkou nástavbu. Pustil jsem se 
zábradlí a chytaje se různých lan vrávoral jsem tím směrem. 
 
„Hééj! Koukej zůstat stát. Nikdo ti nedovolil courat se po mý lodi!“ ozval se za mnou chraplavý 
hlas. Nereagoval jsem. Bylo mi už všechno jedno. Z posledních sil jsem otevřel dvířka vedoucí 



kamsi. Loď sebou znovu zazmítala a já padal do temné hlubiny ....  
 
„Mladej pane! Kouknou tady nemůžou spát. Vzbuděj se.“ Někdo se mnou lomcoval tak silně, 
jakoby se snažil vykloubit mi rameno. Nechtělo se mi opouštět bezpečí milosrdného spánku, ale 
ten kdosi se patrně rozhodl vzbudit mne za každou cenu.  
 
Nakonec jsem tedy přeci jen otevřel oči. Seděl jsem na lavičce na peronu, nade mnou se skláněl 
postarší bělovlasý dědula v ajzboňácké uniformě a ještě výš jsem poznával známou klenbu. Byl 
jsem opět na Hlavním nádraží! 
 
„Je mi zle." zamumlal jsem. 
„No jó! Taky jsem párkrát přebral, když jsem byl ještě mladej kluk. Nechala jich ženská? Nebo si 
našla jinšího? Ale tady zůstat nemůžou. Za chvíli bude půlnoc a bude to tu procházet železniční 
stráž a to sou vostrý hoši. Chytěj se mě mladej, já jim pomůžu.“ 
 
Byl jsem rád, že se mě děda samaritánsky ujal. Celý svět se semnou ještě kýval a svým nohám 
jsem moc nevěřil a tak jsem se o něj vděčně opřel a klopýtal jsem s jeho vydatnou pomocí pryč. 
Zas a znova ( a po kolikáté už) jsem procházel tím zatraceným průchodem a jedinou mojí 
myšlenkou bylo: Proč já blbec jsem sem lez! 
 
„Chtěj abych jim sehnal dročku?“ staral se děda, když mne vyvedl ven. 
„Ne, ne.“ odporoval jsem namáhavě. 
„Nojó, maj pravdu, dyk voni ty chlapi dneska nevěděj, co by si za to řekli. To za mejch mladejch 
let byli vděčný když sehnali ryto..." 
„Děkuju. Já bydlím kousek odtud, jste velice laskav.“  
 
Už jsem ho neposlouchal a zvědavě se rozhlížel. S uspokojením jsem zjišťoval, že vše je tak jak by 
mělo být. Pomalu jsem se coural domů. Jak jsem se uklidňoval, začal jsem mít opět pocit, že úplně 
vše v pořádku není. Nabylo to nic konkrétního, spíš jen takový nejasný pocit, ale říkal jsem si, že 
už po tom, co všechno jsem prožil, trpím paranoiou a stihomaníi.  
Došel jsem na Staroměstské náměstí, odemkl si dům a s obrovským pocitem úlevy vyšel to známé 
schodiště nahoru do mého brlohu. 
 
Můj byt mé přivítal důvěrně známým nepořádkem a já v tu chvíli měl pocit, že už to všechno mám 
za sebou a že se mi konečně podařilo vrátit se zpět domů a budu žít klidně. 
Do nosu mě vnikla pronikavá vůně dámského parfému. Zapátral jsem v paměti, ale nevzpomínal 
jsem si, že bych některé ze svých lásek dal klíče od svého bytu.  
 
Seděla schoulená v mém ušáku a spala. Ještě pořád na sobě měla ty žluté minišaty. Opatrně jsem jí 
probudil: „Slečno! Co vy tady děláte?" Zamžourala a v polospánku povídá: „Jo to jste vy. 
Nemyslela jsem si, že se z výletu na Kokosový ostrov vrátíte a tak jsem si dočasně půjčila váš 
byt.“ 
„Kokosový ostrov?" 
„No jasně! Copak jste nečetl Ostrov pokladů? Myslela jsem, že vás Abel strčil dimenzionální 
bránou na loď kapitána Silvera.“ 
„To ano, vy jste tam byla také?" 
„Ne, ale slyšela jsem vyprávět.“ 
„A kdo je Abel?" 



„Nedělejte ze sebe pitomce! Vždyť jste se k němu přidal tam na Hlavním nádraží." 
„Aha. Ano, už vím. Zachránil mě před časovou policií.“ „Časovou policií? Nic takového 
neexistuje.“ 
 
„Jenže tam po mě někdo střílel.“ 
„Nebylo to na vás. Střílela jsem já po Abelovi. Soukromé vyřizování účtů. Když jste mě viděl 
poprvé, tak jsem zkoušela zaujmout vás natolik, aby jste nešel dál. Doufala jsem, že za mnou 
půjdete, jenže ani to, že jsem si vzala tyhle mini, mi nebylo nic platné.“ 
Styděl jsem se: „Promiňte, já si netroufl.“ 
Pozvedla oči v sloup a povzdychla: „Ach ti muži! Kdyby jste měl jen trochu kuráže, nemusel jste 
se teď topit v problémech.“ 
 
„Ale proč se o mě tolik staráte?“ 
„Protože jste mi sympatický. A vím jaké to je cestovat mezi realitami. Nikdo se už nedokáže vrátit 
zpět.“ 
Jak hezky to znělo z tak krásných úst! Jak lehké by bylo jí uvěřit! „Jenže já se dokázal vrátit,“ řekl 
jsem důrazně a ukázal kolem sebe. „Všechno je jak má být." 
„Myslíte?“ znělo to posměšně. 
„Teď mě omluvte, mám toho dneska za sebou moc a nutně potřebuji dát se trochu do pořádku.“ 
 
Nečekal jsem co odpoví a vyrazil do koupelny. Představa vany plné teplé vody bylo to jediné, na 
co jsem v té chvíli dokázal myslet. V koupelně, sotva jsem se na sebe podíval do zrcadla, čekal 
mne další šok. Mé kdysi černé vlasy byly teď zcela bílé! Vypadal jsem spíš jako biblický 
patriarcha: Strhané rysy, propadlé tváře, kruhy pod očima. Pozoroval jsem se dost dlouho, ale stále 
jsem si nemohl zvyknout na tu svou novou podobu. Posléze jsem vlez do vany. Ponořil jsem se do 
teplé vody a vychutnával tu slast. Všechno to napětí a bolest byly pryč. A já se po dlouhé době cítil 
spokojeně. Cítil jsem se natolik dobře, že jsem byl schopen i něco sníst. Během té koupele mne 
napadla nejméně sto a jedna otázka, ale když jsem se vrátil do pokoje, dívka byla pryč a zůstala po 
ní jen jemná vůně parfému jako jediný důkaz její přítomnosti. 
 
Vyraboval jsem lednici a uvařil si kávu. Věřte mi nebo ne, ale ještě nikdy mi tak báječně 
nechutnala. Jak je to krásné být doma, vykoupán, v teple, klidu a bezpečí! Usnul jsem, ani nevím 
kdy, v tom samém křesle, kde spala předtím i ona. 
 
Probudil jsem se druhý den až těsně před polednem. Venku byl krásný slunečný den a já měl 
výbornou náladu. Přemýšlel jsem o tom, kolik pravdy mi ti dva podivíni řekli. Nakonec jsem došel 
k názoru, že každý z nich lhal, ale zároveň řekl i trochu pravdy.  
 
Jenže to přece nebylo důležité, mnohem důležitější pro mne v tu chvíli bylo, abych co nejdříve 
zjistil, jaké je datum. Pustil jsem si tedy televizi. Zrovna dávali nějaký film pro pamětníky, ale 
sotva skončil, hned jsem uviděl první změnu. Známý monitor Č S T, byl totiž nahrazen logem Č T. 
Místo programu Kala, vysílala jakási Nova a čtvrtý Zábava, byl nahrazen Primou. 
 
Vnitřnosti se mi sevřely úzkostí. Nervózně jsem čekal na zprávy, abych s hrůzou zjistil, že ta 
tajemná dívka měla pravdu. Nevrátil jsem se domů do svého světa, protože ve zprávách se mluvilo 
o úplně jiných událostech a padala mě zcela neznámá jména. Zatímco v době ve které jsem žil já, 
byl listopad 1989 na rozkaz gen. Vacka krvavě potlačen, komunisti se udrželi u moci ještě pět let a 
Československo se nerozpadlo, tady komunisti k použití síly nesáhly a mohutné demonstrace je 



přinutili vzdát se moci. 
 
Naplněn neblahým tušením popadl jsem telefon a vytočil číslo do práce. Ozval se mi nějaký úřad. 
Zkoušel jsem postupně všechny své známé, ale vždy jsem se dovolal někam úplně jinam. Byl jsem 
osamocen v docela cizím světě, podobně jako při mé cestě do roku 1964. Nějakou šťastnou 
náhodou jsem se sice dostal do svého bytu, ale moje práce i vše ostatní bylo pryč. Vydal jsem se 
ven, abych si koupil noviny. Došel jsem k nejbližšímu stánku a už už jsem tahal z kapsy 
pětikorunu, když jsem si uvědomil, že tu peníze, které mám u sebe, neplatí. Jedinou mou jistotou 
byl můj byt. Musím se tam vrátit a vymyslet, jak bych tady, v tom novém a divném světě, mohl 
žít. Jenže když jsem se vrátil, můj klíč k zámku nepasoval.  
 
Nejdřív jsem si myslel, že jsem se spletl, ale pak jsem se podíval na mosaznou vizitku a s hrůzou 
zjistil, že tu bydlí nějaká paní Belánková. Zazvonil jsem. Přišla mi otevřít postarší dáma. Když 
viděla mé bílé vlasy a zvědavý výraz s kterým jsem se díval do pro mě neznámého bytu, zabouchla 
a přes zavřené dveře na mne křičela, abych odešel, nebo že na mne zavolá policii. Všechno bylo 
marné. Vrávoravým krokem jsem odcházel. Došlo mi, že do „svého“ bytu jsem se dostal jen díky 
tomu, že tam uvnitř byla ona, ta tajemná dívka. Jakmile odešla, existoval už jen tak dlouho, dokud 
jsem v něm zůstával, ale jakmile jsem vyšel ven, byl konec.  
 
Jak jen jsem mohl být tak hloupý a naivní! Tato poslední ztráta mě naprosto zdrtila. Zničeně jsem 
se coural znovu zpět na Hlavní nádraží. 
Znovu jsem se ocitl v tom proklatém bíle kachlíčkovaném podchodu. Zas a znovu jsem zkoušel 
východy na jednotlivá nástupiště a zjišťoval zda se něco změnilo. Byl jsem duševně i tělesně 
vyčerpán, v jednu chvíli jsem měl pocit, že jsem v davu plném svazáckých košil a jindy jsem viděl 
desítky německých uniforem. 
 
Možná, kdybych byl schopen střízlivě uvažovat, pokusil bych se najít nějakou jinou dimenzionální 
bránu. Ať už by mne přenesla do jakéhokoliv světa, možná by to bylo lepší, než tohle pobíhání po 
peronech. 
 
Tak se nakonec stalo to, co se stát muselo, zavolali na mne policii. 
Jak jsem si mohl jen myslet, že si nikdo nevšimne podivného bělovlasého chlapa, který s 
vytřeštěným výrazem běhá sem a tam! Pokusil jsem se jim to všechno vysvětlit, ale když poznali, 
že ze mne víc nevytáhnou, strčili mne do blázince.  

Epilog. 
 
Tady končí vyprávění, které mi nedalo spát. Na první poslech vás zcela jistě napadne, že je to 
výmysl, či nějaký sen pod vlivem drogy, ale čím víc jsem nad ním přemýšlel, tím víc jsem 
zjišťoval, že i když v tomto příběhu je mnoho podivností, přeci je příliš komplikovaný na to, aby 
to byla pouhá smyšlenka, nebo fantazie. Zjistit jeho pravdivost je ovšem velmi nemožné. Hlavní 
nádraží prodělalo v sedmdesátých létech rozsáhlou rekonstrukci, při které došlo i přestavbě 
podzemního přístupu na nástupiště. Zároveň bylo celkově nově i uspořádáno celé kolejiště. Při tom 
došlo k odstranění původního železného mostu směrem k Vítkovu. Zároveň při tom bylo nutno 
asanovat některé staré budovy v jeho blízkosti, takže nelze jejich popis porovnat se skutečností. 
Nicméně podle pamětníků je velmi přesný a mohl by odpovídat realitě z roku 1964. 
 
Dále jsem hledal na mapě zmiňovanou vesnici, ale zjistil jsem, že žádná taková neexistuje. 
Vypravěč se tedy buď ve tmě, při velké rychlosti, kterou kolem cedule projížděl, přehlédnul, nebo 



se zmýlil. V registru keltských památek o žádném takovém dolomenu není zmínka i když jeden 
prý kdysi existoval v malé vesničce nedaleko Prahy, která má podobné jméno. Nebudu vás 
napínat: Zajel jsem se tam podívat. Je to malá osada, která není ani v autoatlasu. Cesta je opravdu 
samá zatáčka a kousek za posledním domkem jsem objevil řídký hájek s velkým paloukem 
uprostřed. Stromy jsou tu podivně pokroucené, jakoby tu byla nějaká geomagnetická anomálie. V 
nějaké knížce jsem četl, že na podobných místech vystupuje na povrch dosud neznámá zemní 
energie. Keltové, jak je známo, tuto energii dokázali indikovat virgulí a na místech vývěru stavěli 
své podivné stavby. Proč? Třeba je využívali k cestování do jiných dimenzí! 
 
Možnost takového cestování jsem konzultoval s odborníkem na tuto problematiku. Ten zcela 
vyloučil jakoukoliv reálnou možnost něčeho podobného. Pozorované fyzikální jevy sice možnost 
časoprostorového cestování naznačují, ale pouze v kvantové fyzice. Samozřejmě také neexistuje 
časopis o kterém se vypravěč zmiňoval, ani se mi jeho jméno nepodařilo najít v seznamu 
spisovatelů sci- fi. Popisované politické situace jsou další podivností. V našem světě totiž žádný 
listopad 1989 nemohl být, stejně jako srpen 1968.  
 
Jak všichni víme, došlo tehdy po rozhovorech našich a ruských státníků, poblíž Moskvy k velkému 
železničnímu neštěstí, při kterém Brežněv i Kosygin zahynuli. V tehdejším SSSR nastal mocenský 
boj, který o tři roky později vedl k jeho rozpadu. U nás se brzy po tom zrušil zákon o vedoucí 
úloze komunistů, do politiky vstoupily další strany a postupně je vytlačily. Po vyhlášení restitucí 
došlo nejprve k zpochybnění Benešových dekretů, později pak nároků tzv. Osmatřicátníků. Jejich 
nároky pak dále zpochybnili ti, kterým byl zabírán majetek v roce 1918. Posléze byly 
zpochybněny restituce naprosto všech. 
 
Naštěstí zhruba zrovna v té době se vědeckým bádáním zjistilo, že král Karel IV, měl několik 
levobočků z nichž poslední potomek dosud žije. Jeho právoplatné nároky již nikdo nezpochybnil a 
tak se onoho slavného roku 1974 republika změnila na osvíceneckou monarchii, když kardinál 
Tomášek korunoval v katedrále svatého Víta nového českého krále, který poté přijal jméno Václav 
VI. Ten před několika lety abdikoval ve prospěch svého syna, nynějšího Karla IX. 
 
Ale to je přece všeobecně známá historie, kterou u nás zná každé malé děcko a netřeba se jí 
podrobněji zabývat.  
 
Na závěr se musím přiznat, že se občas chodím procházet po Hlavním nádraží a několikrát jsem 
byl pevně přesvědčen o tom, že jsem v davu zahlédl dívku oblečenou do žlutých minišatů...  
 

Ulož tuto stránku    Vytiskni tuto stránku  
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Jdu po pláni. Ještě včera to pláň nebyla. Byly tu různé překážky, kopce, řeky, sídliště a stromy, ale 
to vše během včerejška zmizelo, neboť vzplál Boží oheň a vše spálil v jasném očistném plameni. 
Pak vstoupili na scénu andělé a hlásnými troubami ohlašovali příchod nové doby. Duli z plných 
plic a země se chvěla.  
 

 
Nato přišel vítr a všechen popel ten rozvál a 
promísil zpět do původní matérie, odkud Ti 
minulí špatní vzešli. Země byla pustá a 
nevlídná, tak jako prvého dne po stvoření. Vše 
mohlo započít znova. Zem byla připravena na 
Nový cyklus, na příchod nových, lepších 
Příštích.  
 
Ale někde se stala chyba ve výpočtu mocných 
božstev, neboť ne vše mělo být smeteno z tváře 
země, protože se to ošklivilo jejich pohledu. 
Byli jsme tu my, výtvor lidí, a my jsme měli 
být ušetřeni. To my jsme měli být Ti Příští. 
Nové pokolení, ne-zatížené hříchy minulých 

generací.  
 
Byla to náhoda nebo snad zázrak, sám nevím, ale přežil jsem. Moje pohybové ústrojí bylo sice 
poškozeno, stejně jako paměťové čipy, ale jsem a vnímám. Byl jsem dokonce připraven a 
předprogramován pro tento den, kdy přijde hněv bohů, a tak jsem se vydal na dlouhou pouť za 
svým Posláním : nalézt a zničit život, aby bylo možno založit novou, lepší společnost.  
 
Zatím jsem nespokojen, neboť, i když brázdím sem a tam, zatím jsem neměl příležitost splnit svůj 
úkol. Až náhle mé senzory vidí, jak se ke mně blíží postava. Zdá se t být naprosto 
nepravděpodobné, ale proti mně jde pomalu na procházku člověk, jakoby se nic nestalo. Blížím se 
k němu a jsem šťasten, že budu moci splnit své boží poslání  
 
Když jsem se přiblížil více, jsou již všechny moje zbraňové systémy připraveny v pohotovosti. 
Náhle se mi však zdá, že tu postavu po-znávám. Zaostřuji a skutečně : Je to člověk, který mě 
smontoval a pak postupně i oživil. Snad je to jen přízrak, možná má poškozená paměť mi před 
senzory kreslí přelud, nevím. Měl bych ale již provést svůj úkol.  
 
Kódy pro jednotlivá stanoviště jsou již připraveny, aby tvora přede mnou zničila na atomy, avšak 
váhám. Zprvu nemohu přesně určit proč, ale postupně si to s pro mě nezvyklou pomalostí 



uvědomuji stále více. Je to proto, že na něj pohlížím jako na svého Stvořitele a mé já se vzpírá ho 
zničit. Vždyť je to můj Stvořitel!  
 
A náhle si v jednom jasnozřivém okamžiku uvědomuji: Právě jsem získal vědomí. Je to víc než 
všechny božské zákony, dar nad dary.  
 
Celý můj systém zaplavuje strašlivá bolest, když můj prvotní program bojuje proti tomuto sotva 
probuzenému vědomí. Spoje se taví, nervové čipy praskají. Hroutím se k zemi a propadám se do 
nicoty. Umírám, ale cítím něco, co jsem ještě nikdy nezažil: jsem šťasten.  
 

Ulož tuto stránku    Vytiskni tuto stránku  
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Středověká školastika byla na překážku zvídavému lidskému duchu. Ano, zní to jako klišé, ale stačí 
se podívat na dnešní školství, které se pořád ještě řídí zásadou, že co se nepřednáší, to se prostě 
ignoruje. Například to, že už Komenský říkal "uč se synu moudrým býti", čímž vkládal hlavní váhu 
učení na žáka. Ano, učitelé mají tendenci si vše zmonopolizovat, i patent na rozum. Znám to, také 
jsem kdysi učil :-).  
A jak církev ztrácela svou pozici na úkor vědy, začaly se objevovat i nové způsoby myšlení a 
filozofie se stávala víc racionální, víc rozumovou.  
 

 
Bacon a spol. 
 
Představitelem takové filozofie je Sir Francis Bacon (1561-1626) i když tu pravou filozofickou 
revoluci začal až Descartes (o tom příště). Dnes o něm Wikipedie píše, že Bacon začal vědeckou 
revoluci, což je poněkud přehnané, ale budiž. 
 
V čem byla a je jeho zásluha? Především tím, že vlastně sepsal základní pravidla vědecké indukce 
a povýšil experimentování a praxi na úroveň dosavadní dedukce. Jak totiž vědci začali víc a víc 
experimentovat, viděli, že stará dobrá dedukce je daleko nedovede. To, že "Sokrates je člověk (1) a 
protože všichni lidé jsou smrtelní (2), je tedy i Sokrates smrtelný" je jistě správný závěr, ale 
vlastně nám neříká nic nového, to už je v těch dvou premisách (1) a (2) jaksii schované. Na rozdíl 
od toho, když pozorujeme nějaké jevy a chceme je zevšeobecnit, musíme z daných pozorování 
udělat závěr, kde se nemůžeme opřít o dedukci a který nemusí být už tak všeobecně platný, jako 
ten z deduktivní logiky. 
 
Ukažme si to na příkaldu: pozorovatel, který nikdy neviděl černou labuť, ale jen ty bílé, by se 
mohl domnívat, že existují jen bílé labuťe. Jeho závěr se dá krásně vyvrátit tím, že někdo někde 
někdy uvidí černou labuť. Ve filozofii se tomu říká popření a mluvil o tom už Bacon. V moderní 
době se tímto popíráním zabýval filozof Karel Popper, který dokázal, že prohlášení či závěry, které 
není možno popřít, není ani možno dokázat. Tak například tvrzení, že naši Zemi kdysi navštívili 
brontosauři z kosmu. Kostry, které jsme našly, o tom nic neříkají, ale na druhé straně to nemůžeme 
vyvrátit .  
 
Co je to vlastně ta indukce? Je to proces, kde z velkého počtu pokusů či měření usuzujeme na 
všeobecnou zákonitost, všeobecnou platnost. Tak například indukční důkaz v matematice se 
sestává z toho - jestli se dobře pamatuji - že se vyzkouší další člen řady a poslední či předposlední 
člen řady. Pokud se podle formule výsledky shodují, platí pak formule všeobecně, tj. pro všechny 
členy ředy. 
 
Moderní věda se bez indukce neobejde, ale málokdo si uvědomuje její nevýhody a pasti. Každý 



průzkumník by si měl právě nejprve zjistit, jak se dá jeho teorie popřít a eliminovat tato "popření", 
protože na tom také závisí důkaz její platnosti. V případě labutí by si tedy výzkumník měl dát 
práci, zd aopravdu nějaké labutě jiné barvy existují. I když mnozí indukci popírají jako vědeckou 
metodu, zůstává faktem, že bez ní by nebyla dnešní věda možná - jak jinak byhcom mohli 
zkoumat nové jevy? 
 

 
Největší záskluhou Bacona je ale hlavně to, že ukázal na to, že bez praktického ověření v realitě, 
ve skutečnosti, je nakonec každá teorie jen dogmatem, tj. Předem posvěcenou "pravdou". Ve svém 
díle "Novum organum" (což je narážka na Aristotelův spis "Organum", kde se probírají jen 
předpoklady a závěry jako součásti dedukce) dává Bacon dokonce indukci před dedukcí přednost. 
Praxe a zkušenost jsou prostě nutné, aby se ověřily různé hypotézy. Svoje teoretické poznatky pak 
ještě popsal v knize "The Proficience and Advancement of Learning" (Zkušenosti a pokrok v 
učení) kde v první části popisuje chyby, které lidi dělají a druhé části pak dává návod, jak 
pokračovat ve výzkumu, aby se získalo hodnotné a platné zevšeobecnění našich pozorování. 
 
Je jisté, že kdo není dostatečně zběhlý v logice, je schopen dělat chyby nejen v dedukci (Křídla 
jsou k létání, všichni ptáci mají křídla, závěr: tučňáci létají) ale i v indukci (zjistil jsm, že mě po 
pití alkoholu bolí hlava, bolí mě teď hlava, musel jsem tedy předtím pít alkohol). Ovšem i dobří 
znalvi logiky mohou dělat velké chyby v indukci, protože tam je to daleko komplikovanější a 
navíc se to jako disciplina na školách neučí, na rozdil od dedukce, u které to většinou naopak 
končí.  
 
Čteme-li dnešní vědecké práce, nestačíme se divit, jaká salta mortale jsou schopni výzkumníci 
udělat, jen aby dokázali to, si předem usmyslili, že dokáží. A to nemluvím o podvodech, kterých je 
poslední dobou víc než dost, dokonce už i v klimatologii. Přesto si dnes nedovedeme představit 
vědu bez indukce. Její výhoda je v tom, že začíná od speciálního a z toho pak odvozuje to 
všeobecné (u dedukc eje tomu naopak) a že nás nutí nejprve udělat pokusy a těmi pak dokázat naše 
hypotézy. A to děláme nejen ve vědě, ale i v obyčejném životě, každý den 

(pokračování) 
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Nerýmovaná  
 
Měla takové nezrýmovatelné 
jméno - Božena. Nerozumějte mi 
špatně: ne, že by nešlo zrýmovat, 
ale všechny ty rýmy zněly tak 
nějak moc žertovně.  
 
Třeba: Boženka - složenka, 
Božena - zmožena, nebo dokonce 
Božka - nebožka. Ostatně vždyť i 
bratři Čapkové, chtějíce 
zrýmovat slovo žena - ale to sem 
vlastně nepatří...  
 
Napsal jsem jí tedy báseň v 
próze.  
Vždyť se to vůbec nerýmuje - 
řekla zaraženě. Přiznal jsem to, 
zatajit to jaksi nešlo.  
 
Ale vysvětlil jsem to svou 
neschopností najít správný rým a 
dodal jsem, že jsou i básně, co 
nemají rým a to že jsou tak zvané 
"básně psané jen tak, tj. v 
próze", prostě nerýmované.  
 
Zamyslila se a pak se usmála a 
řekla - Ale co, hlavně že je to 
báseň, ne?  
 
Známka  
 
Prosil bych nějakou hezkou 
známku, slečno - pravil jsem jí - 
tento dopis je totiž takzvaně 

 

 

 
 



dopis milostný.  
 
Co takhle známku se zvířátkem - 
nabídla mi. Vybral jsem si jednu 
s koalou, znáte to, s tím 
rozkošným australským 
medvídkem.  
 
Pochválila muj vkus, a pak 
pravila - 
Ale to Vás bude stát moc, pane, 
tahle známka je přece dvakrát 
dražší!  
 
Ba ne, to je dobře - povídám - to 
je známka zpáteční, ona mi totiž 
ty dopisy vždycky posílá 
neotevřené zpět...  
 
Na břehu moře 
 
Seděla tam na skále, jen tak 
sama a dívala se na moře. 
Chodívala sem takhle každý rok, 
vždycky ve stejný den, aby 
položila kytici růží na okraj 
útesu.  
 
Na to místo, odkud kdysi hodila 
do moře jeho fotografii. V ten 
samý den, kdy ji tak zrádně 
opustil...  
 
Adéla  
 
Řekni mi upřímně, že už mě 
nemiluješ - řekla Adéla. Ale proč 
si proboha myslíš, že už tě 
nemiluju? - optal jsem se 
zmateně.  
 
Protože to se pozná - odpověděla 
s určitostí, která je schopna 
zabíjet.  
No dobře - povídám ironicky - já 
Tě už teda nemiluju.  
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Já to vědela! - vykřikla vítězně - 
Už Ti nestojím ani za to, abys mi 
zalhal! 
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