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Úvod 
 

Přírodovědné vyučování ve waldorfské škole začíná jiţ v předškolním období - ideálně 

ve waldorfské mateřské školce.  

V první a druhé třídě doznívá ještě mnoho z předškolního vývojového období, dítě je 

zajedno s přírodním světem, neproţívá ostře hranici mezi tím, co je ono samo a tím, co jej 

obklopuje jako vnější svět. Vedle obrazů pohádek, legend a bajek objevují se drobná 

vyprávění o přírodě, která se mohou stát zdrojem základního vstřícného naladění vůči 

přírodnímu světu po celý ţivot, i kdyţ jsou jejich obsahy jiţ dávno zapomenuty. Svým 

rozsahem malé, ale z hlediska výchovy k vnímavému, ohleduplnému a citem prodchnutému 

vztahu k přírodnímu světu mají tato vyprávění významné poslání. 

S nástupem vývojového přerodu, k němuţ dochází většinou v průběhu třetí třídy, zaţívá 

dítě poprvé sebe uprostřed světa, uvědomuje si ostřeji protiklad já a svět. V tomto období se 

proto většinou ve vyučování potkává s příklady archetypálního vztahu člověka ke světu, ať jiţ 

v nejrůznějších řemeslech, kterými člověk vytváří z toho, co získá z přírodního světa, svůj 

vlastní svět, svou kulturu, či v poznávání činností, jimiţ si člověk staví své obydlí, svou 

schránu, do níţ se můţe před nepříznivými vlivy přírodního světa skrýt. Děti by měly zaţít 

pokud moţno nenarušené vztahy člověka s přírodou a jeho láskyplný pečující přístup, protoţe 

v tomto věku jde spíše o vytváření základních postojů a emočního naladění.      

Z hlediska vytváření vztahu k přírodě ve smyslu environmentální výchovy mají klíčový 

význam první přírodopisné epochy ve čtvrté a páté třídě. Kdyţ se blíţe podíváme na celkový 

styl přírodovědného vyučování v tomto období, poznáme, ţe jde mnohem více neţ 

o "probírání zoologie a botaniky", přírodopisné vyučování je vývojovou pomocí.  Ve čtvrté 

třídě můţeme počítat s tím, ţe všechny děti uţ prošly hlubokou proměnou, k níţ dochází 

zhruba mezi osmým a desátým rokem. V této době se v dítěti odehrává výrazný přerod ve 

vztahu ke světu a k sobě samému. Ţilo-li dítě předtím v souladu se světem a jevy, věci 

a bytosti světa proţívalo takříkajíc zevnitř, zaţívá samo sebe prvně odděleně od světa, proţívá 

protiklad: zde jsem já a kolem mne je svět, mé okolí. Tím můţe také poprvé opravdu vidět 

a porovnávat vnější tvary a podoby věcí a bytostí světa. Proto je doslova nezbytné nyní 

„pojmout do vyučování zejména také něco přírodopisného“.
1
  

 

V páté třídě se dítě nachází v harmonickém období „středu dětství“. Rok předtím jsme 

se ve čtvrté třídě věnovali charakteristice vnější podoby člověka v jejím srovnání s tělesnými 

tvary zvířat. Nyní můţeme přistoupit k budování pojmu rostlinného ţivota, k elementární 

botanice. Jejím cílem je vylíčit rostlinný ţivot v souvislosti s okolím, které ho podmiňuje 

a utváří. Pojmy, které takto vytváříme, musí ţít stejně jako rostliny samé.
2
 

Důleţitým přístupem je také líčení celku vegetačního cyklu vybrané jednoleté rostliny, 

abychom ji ukázaly jako bytost uskutečňující se v čase. Ideálním příkladem je pampeliška 

                                                 
1
Steiner, R.: Waldorfská pedagogika. Metodika a didaktika. Opherus, Semily 2003, s.108. 

2
 K ţivým pojmům viz dále samostatnou kapitolu. 
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nebo pryskyřník, které děti většinou znají. Samozřejmě, ţe se při tom naučí také základní 

botanická pojmenování jednotlivých částí rostlin.  

Přístup k rostlině je v páté třídě vpravdě ekologický, protoţe rostlina není chápána jako 

izolovaný objekt, který se "skládá z částí", hledí se na ni tak, ţe její podoba, vzhled vzniká 

v čase a v prostorových formách teprve ve spolupůsobení modifikujících vlivů okolních 

podmínek. Rostlina a prostředí jsou v jistém ohledu neoddělitelné a provázané entity. 

Takový způsob seznamování dětí s botanickými pojmy byl ve své době zcela převratný 

a i dnes nabízí učitelům moţnosti pojmout veškeré vyučování jako environmentální výuku. 

Důleţitým principem waldorfské pedagogiky je, ţe cokoli probíráme, vztahujeme vţdy 

k člověku. U zvířat to byla vnější tělesná podoba ve srovnání s podobou člověka. U rostlin 

nelze dělat srovnáváním vnějších tělesných tvarů jako v případě zvířat, kdy se to samo 

nabízí. Steiner nevybízí pouze k hledání vztahu mezi formami jednotlivých rostlinných 

druhů a duševními vlastnostmi člověka; vede učitele k tomu, aby jednotlivé vývojové stupně 

rostlinného ţivota (řasy, mechorosty, kapraďorosty, rostliny nahosemenné a krytosemenné) 

představili dětem ve srovnání se stupni procitání dětského duševního ţivota od narození aţ 

k prahu puberty.
3
 Tímto postupem „probouzíme v dítěti ţivý smysl pro vnímání světa srdcem 

a pro působení ducha“
4
. Vytváříme vztahy dětské duše ke světu rostlin a svět rostlin oţívá 

jako rozprostřený duševní ţivot člověka. Navíc však spolu s vytvářením chápajícího vztahu 

ke světu rostlin a vytváření ţivých pojmů o ţivé přírodě budujeme také postupně pojem 

člověka. A to je pojem, který má naprosto zásadní pedagogický význam. Z hlediska 

environmentální výchovy má smysl se zamyslet nad tím, jak takový způsob přístupu 

k rostlinnému světu v době, kdy se zakládají elementární vztahy ke světu, jenţ děti 

obklopuje, ovlivní jejich postoje vůči přírodě. Myslím, ţe se můţeme s velkou mírou 

přesvědčivosti domnívat, ţe takový vztah bude ohleduplnější a vnímavější. 

 

V šesté třídě, kdy se postupně probouzí u dětí schopnost vnímat kauzální vztahy příčiny 

a následku, kterou rozvíjí zejména počáteční vyučování fyziky, nabývá nového charakteru 

také botanika. To reflektuje dětskou potřebu po hledání kauzálních vztahů, ale snaţí se ji 

předvádět v podobě ţivé kauzality. Ve středu pozornosti jsou základní charakteristiky 

vybraných čeledí semenných rostlin ve vztahu k nárokům na stanoviště. Probírají se tedy 

"bauplány" jednotlivých čeledí a sjednocujícím pohledem je to, jak určité čeledi dosahují 

svého vegetačního vrcholu v různé části roku. Učitel má samozřejmě ve výběru čeledí 

volnost, ale měl by se soustředit na ty, jeţ jsou z nějakého důvodu významné pro člověka, ať 

uţ jako léčiva nebo potrava. 

 

V přírodopisném vyučování jsme se od čtvrté do šesté třídy neustále vzdalovali od 

člověka a nyní je moţné se pustit do seznamování se s oblastí, která je mu svým charakterem 

nejvzdálenější, do oblasti geologie a mineralogie. Jde o oblast, kde se v nejčistší podobě 

                                                 
3
 Steiner, R.: Waldorfská pedagogika. Metodika a didaktika. Opherus, Semily 2003, s. 127. 

4
 Steiner, R.: Waldorfská pedagogika. Metodika a didaktika. Opherus, Semily 2003, s. 114. 
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uplatňují kauzální vztahy, oblast neţivého světa. Byla by ale chyba pominout ţivot 

v probírání geologie docela. Ve světle nejnovějších poznatků biogeologie o spolupůsobení 

ţivota v biogeochemických cyklech se jeví jako vysoce moderní Steinerův podnět učitelům, 

aby geologické učivo neprobírali bez vztahu ke světu rostlin.   

V zeměpise šesté třídy je jedním z pilířů vyučování první celkový pohled na Zemi 

a geologické učivo by se od zeměpisu mělo odvíjet. Ideální moţností je pohled na vegetační 

pásy Země, které jsou probírány v kosmických souvislostech, tzn. v souvislosti s astronomií 

(hvězdná obloha na pólech a na rovníku, roční období atd.). Výbornou moţností je probírat 

vegetační pásy nikoli postupně, ale v polaritě arktické oblasti tundry a deštný rovníkový 

prales. Podnebné a astronomické polarity se projeví vedle polarit biologických. 

 

polární kraje      rovníkový deštný prales   

 

polární den a noc - rok je dnem   rytmus v rámci dne - den je rokem 

dominance zimy     dominance léta 

všechny hvězdy cirkumpolární (nezapadají)  ţádné hvězdy cirkumpolární 

pouze hvězdy severní polokoule   během dne hvězdy obou polokoulí 

polárka v nadhlavníku    polárka na obzoru 

voda v podobě ledu     vodou nasycený vzduch 

minimum slunečního svitu, max. odraz  maximum slunečního svitu, max. pohlcení 

veškerý ţivot při zemi a pod ní   ţivot nad zemí (epifyty, patrovitost) 

jasné barvy a zvuky     tlumené barvy a zvuky 

málo druhů, mnoho jedinců    mnoho druhů, málo jedinců 

velké formy zvířat     malé formy zvířat 

malé formy rostlin      velké formy rostlin 

 

pól smrti       pól ţivota 

 

Mezi těmito polaritami se rozprostírá rozmanitost biomů Země. Učitel tak můţe vést 

děti k pojetí planety Země jako ţivoucího organismu. Od tohoto nejvyššího celku je moţné se 

podívat na jednotlivé výrazné evropské krajiny opět v jejich vegetační a geologické celistvosti 

a od podrobné charakteristiky krajin se teprve dostane k horninám, které tvoří geologický 

základ těchto krajinných celků. Kaţdopádně by neměla chybět krajina tvořená ţulou či rulou, 

vápencová krajina, krajina sopečného původu atd. Dalším stupněm je pohled na samotné 

horniny, a od nich se teprve odrazit k minerálům, které je tvoří. Například od ţuly se dostat k 

ţivci, slídě a křemenu, a potom k jejich vzácným formám nebo k minerálům vzniklým jejich 

přeměnou. Zakončit je moţné výhledem na drahokamové odrůdy minerálů a jejich 

zpracování.  
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Geologie představuje ideální příklad tradičního analytického postupu waldorfské 

pedagogiky, tedy od celku ke stále menším částem, který je důleţitým prvkem 

environmentální výchovy. 

 

V sedmé třídě uţ můţeme počítat s tím, ţe v podstatě všechny děti vstoupily do fáze 

dospívání, které se většinou spojuje s pohlavním zráním. Pohlavní zralost je však pouze 

jedním, pravda výrazným a nepřehlédnutelným, projevem komplexního procesu dospívání. 

Proto se ve waldorfské pedagogice často pouţívá pojem "zralost pro zemi". Vyjadřuje totiţ 

úplněji to, o co v tuto dobu v dětském vývoji jde.  

V předškolním období byla hlavním pedagogickým prostředkem nápodoba "dobré 

praxe" v okolí dítěte, v období do 12. - 14. roku věku dítěte působí na dítě výchovně a jako 

hybná síla vyučování láskyplná a vstřícná autorita rodičů a učitelů. Počínaje nástupem do 

puberty, v prepubertálním období, se začíná objevovat ve zvýšené míře u dětí potřeba 

uchopovat svět vlastním úsudkem, potřeba, která směřuje aţ k vyzrálému 

individualizovanému úsudku mladého dospělého člověka. Současně se také v zostřené míře 

objevují latentní existencionální otázky po podstatě člověka a jeho místa ve světě.  

Úkolem vyučování biologie je tyto nevyslovené otázky kultivovat a poskytovat 

dospívajícím dostatek podnětů k tomu, aby si mohli postupně vytvořit individualizované 

chápání světa a člověka.  

Od 7. do 10. třídy, tedy v období intenzivní proměny dětí v dospívající mladé lidi, kdy 

jsou otázky po smyslu lidské existence a po vlastním místě ve světě nejsilnější, je obsahem 

biologického vyučování biologie člověka. V biologii více neţ v kterémkoli jiném předmětu 

tedy platí, ţe učivo není cílem, ale prostředkem vývojové pomoci.   

 

Vývoj dítěte od 6. do 8. třídy 

Zatímco se v 9. roce ţivota jedná o vývoj, který se týká organizace já, odehrává se 

hluboká proměna kolem 12. roku ţivota tím, ţe duchovně-duševní síly mladého člověka 

získávají na síle, aniţ by byl člověk v tomto věku schopen je ze své organizace já vést. Začíná 

vývojový proces, který se rozprostírá aţ k 14. roku - prepuberta a puberta. 

 

Tím, ţe zesilují síly citu a vůle a vedle toho se pomalu dostavuje proces fyzického zrání, 

je dospívající člověk velmi silně určován těmito působícími silami. Vášnivý souhlas 

i nesouhlas ovládají reakce ţáků v ţivotě a práci třídy. Tak se objevují vychovatelům dobře 

známé turbulence. Zdá se, ţe dlouho nacvičovaný řád a zásady se ze dne na den ztrácejí. 

Z učitele a vychovatelů se stává hromosvod pro často nekontrolovaný citový ţivot dětí. 

 

Toto chování zrcadlí objektivní vývojový proces, který by měl učitel vnímat 

a rozpoznat. Klid, trpělivost, schopnost vnitřního porozumění pro těţkou situaci přerodu ţáků 

a pokaţdé znovu humor - to by měli učitelé přinášet vstříc mladým lidem mezi 12. a 14. 
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rokem ţivota. Ţák si potřebuje věci ujasnit a hledá u dospělého orientaci ve svém 

neuspořádaném, kolísajícím citovém a volním ţivotě. Kdyţ se dospělý sníţí na jeho úroveň 

a reaguje emocionálně, cítí dítě v nitru své duše hluboké zklamání. Pokud se toho dospělý 

dopouští, pak se kousek po kousku rozpadá autorita, kterou dospívající člověk právě v této 

době u vychovatele hledá.  

 

Mnohé obtíţe, které ţáci učitelům způsobují, je moţné zmírnit, pokud třídní učitel tak 

jak to od něj očekával Rudolf Steiner, projevuje ţivý zájem o dění ve světě. Tím získává 

u ţáků věcnou autoritu, kterou podvědomě vyhledávají. 

 

Z fyziologického hlediska se mladý člověk stále silněji ,,vţívá'' do kosterního systému. 

Předtím se ještě pohyboval s přirozeným půvabem, přičemţ pohyb vycházel především ze 

svalstva, které je prodchnuto rytmem krve, která se ve svalech pohybuje. Nyní určuje 

mladého člověka stále víc tíţe jeho skeletu. ,,Padá'' tak do oblasti ,,tíţe'', jeho pohyb je 

neobratný a trhavý, přinejmenším se zdůrazněnou silovou sloţkou. Tím, ţe se učí ovládat 

svou kostru a tím i mechaniku a dynamiku pohybu, přizpůsobuje se celý člověk velmi silně 

vnějšímu světu. Jakoby ,,prochází sám sebou'' a dostává se k úplně novému vztahu ke světu. 

Vychovatel by měl mít stále na zřeteli počínající diferenciaci mezi chlapci a dívkami.  

 

Zároveň v dospívajícím člověku dozrávají nové duševní síly, kterými se snaţí získat si 

přístup k světu. Síly intelektu dávají dítěti schopnost, aby začalo světu rozumět v jeho 

kauzálních vztazích. V dítěti v tomto věku existuje dokonce hluboká touha po kauzalitě jako 

síle, která vnáší do světa jasnost a řád. 

 

Vzdělávání kauzálního myšlení, které pomáhá dospívajícímu člověku proniknout do 

tajemství světa vlastním úsudkem, je úlohou vychovatele po celou poslední třetinu druhého 

sedmiletí. Příliš časté samostatné usuzování vede dle Steinerových vývodů později k tendenci 

onemocnět, příliš pozdní samostatný úsudek pak k neschopnosti úsudku v pozdějším ţivotě, 

takţe je člověk bez ochrany vystaven všemoţným vlivům. 

 

Úloha učitele tedy spočívá v tom, aby za pomoci ještě působící autority školil krok za 

krokem nově probuzené síly myšlení a vedl dítě ke schopnosti samostatného úsudku. Stejnou 

měrou bude princip autority, do nynějška oprávněný, ustupovat přirozeným způsobem do 

pozadí. 
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Návaznost na ŠVP 

Vztah produktu k výstupům RVP 

I. stupeň 

 

n03 - rozliší přírodní a umělé prvky v okolní krajině a vyjádří různými způsoby její estetické 

výhody a rozmanitost. 

n04 - určí a vysvětlí polohu svého bydliště nebo pobytu vzhledem ke krajině. 

n05 - určí světové strany v přírodě, orientuje se podle nich a řídí se podle zásad bezpečného 

pohybu a pobytu v přírodě. 

n07 - vyhledává typické regionální zvláštnosti přírody, osídlení, hospodářství a kultury, 

jednoduchým způsobem posoudí jejich význam z hlediska přírodního, historického. 

n26 - pozoruje, popíše a porovná viditelné proměny v přírodě v jednotlivých ročních 

obdobích. 

n27 - roztřídí některé přírodniny podle nápadných určujících znaků, uvede příklady výskytu 

ve známé lokalitě. 

n28 - změří základní veličiny pomocí jednoduchých nástrojů a přístrojů. 

n29 - objevuje a zjišťuje propojenost prvků ţivé a neţivé přírody, princip rovnováhy přírody 

a nachází souvislosti mezi konečným vzhledem přírody a činností člověka. 

n30 -vysvětlí na základě elementár. poznatků o Zemi jako součásti vesmíru, souvislost 

s rozdělením času a střídáním ročních období. 

n31 - zkoumá základní společenstva ve vybraných lokalitách regionu, zdůvodní podstatné 

vzájemné vazby mezi organismy a nachází mezi nimi shody a rozdíly, všímá si přizpůsobení 

organismů různým prostředím. 

n32 - porovnává na základě pozorování základní projevy ţivota konkrétních organismů, 

prakticky třídí organismy do známých skupin, vyuţívá k tomu i jednotlivé klíče a atlasy. 

n33 - zhodnotí některé konkrétní činnosti člověka v přírodě a rozlišuje aktivity, které mohou 

prostředí i zdraví člověka podporovat nebo poškozovat. 

n34 - zaloţí jednoduchý pokus, naplánuje a zdůvodní postup, vyhodnotí a vysvětlí výsledky 

pokusu. 

č01 - plynule čte s porozuměním texty přiměřeného rozsahu a náročnosti 

č02 - porozumí písemným nebo mluveným pokynům přiměřené sloţitosti 

č07 - na základě vlastních záţitků tvoří krátký mluvený projev 

č10 - píše věcně i formálně správně jednoduchá sdělení 

č12 - čte s porozuměním přiměřeně náročné texty potichu i nahlas 

č13 - rozlišuje podstatné a okrajové informace v textu vhodném pro daný věk, podstatné 

informace zaznamenává 
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č14 - posuzuje úplnost či neúplnost jednoduchého sdělení 

č15 - reprodukuje obsah přiměřeně sloţitého sdělení a zapamatuje si z něj podstatná fakta 

č20 - píše správně po stránce obsahové i formální jednoduché komunikační ţánry 

č30 - porovnává významy slov, zvláště slova stejného nebo podobného významu a slova 

vícevýznamová 

č44 - volně reprodukuje text podle svých schopností, tvoří vlastní literární text na dané téma 

m10 - orientuje se v čase, provádí jednoduché převody jednotek času 

i04 - při vyhledávání informací na internetu pouţívá jednoduché a vhodné cesty 

i05 - vyhledává informace na portálech, v knihovnách a databázích 

 

 

II. stupeň 

Č01 - odlišuje ve čteném nebo slyšeném textu fakta od názorů a hodnocení, ověřuje fakta 

pomocí otázek nebo porovnáváním s dostupnými informačními zdroji 

Č04 - dorozumívá se kultivovaně, výstiţně, jazykovými prostředky vhodnými pro danou 

komunikační situaci 

Č05 - odlišuje spisovný a nespisovný projev a vhodně uţívá spisovné jazykové prostředky 

vzhledem ke svému komunikačnímu záměru 

Č08 - vyuţívá základy studijního čtení – vyhledá klíčová slova, formuluje hlavní myšlenky 

textu, vytvoří otázky a stručné poznámky, výpisky nebo výtah z přečteného textu; samostatně 

připraví a s oporou o text přednese referát 

Č09 - uspořádá informace v textu s ohledem na jeho účel, vytvoří koherentní text 

s dodrţováním pravidel mezivětného navazování 

Č22 - tvoří vlastní literární text podle svých schopností a na základě osvojených znalostí 

základů literární teorie 

Č27 - vyhledává informace v různých typech katalogů, v knihovně i v dalších informačních 

zdrojích 

M10 - vyhledává, vyhodnocuje a zpracovává data 

M11 - porovnává soubory dat 

M14 - matematizuje jednoduché reálné situace s vyuţitím funkčních vztahů 

M28 - uţívá logickou úvahu a kombinační úsudek při řešení úloh a problémů a nalézá různá 

řešení předkládaných nebo zkoumaných situací 

I01 - ověřuje věrohodnost informací a informačních zdrojů, posuzuje jejich závaţnost 

a vzájemnou návaznost 

I02 - ovládá práci s textovými a grafickými editory i tabulkovými editory  a vyuţívá 

vhodných aplikací 

I05 - pouţívá informace z různých informačních zdrojů a vyhodnocuje jednoduché vztahy 

mezi údaji 

I06 - zpracuje a prezentuje na uţivatelské úrovni informace v textové, grafické 
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a multimediální formě 

B11 - odvodí na základě pozorování uspořádání rostlinného těla od buňky přes pletiva aţ 

k jednotlivým orgánům 

B12 - porovná vnější a vnitřní stavbu jednotlivých orgánů a uvede praktické příklady jejich 

funkcí a vztahů v rostlině jako celku 

B13 - vysvětlí princip základních rostlinných fyziologických procesů a jejich vyuţití při 

pěstování rostlin 

B14 - rozlišuje základní systematické skupiny rostlin a určuje jejich význačné zástupce 

pomocí klíčů a atlasů  

B15 - odvodí na základě pozorování přírody závislost a přizpůsobení některých rostlin 

podmínkám prostředí  

B26 -rozpozná podle charakteristických vlastností vybrané nerosty a horniny s pouţitím 

určovacích pomůcek 

B28 - porovná význam půdotvorných činitelů pro vznik půdy, rozlišuje hlavní půdní typy 

a půdní druhy v naší přírodě 

B29 - rozlišuje jednotlivá geologická období podle charakteristických znaků 

B30 - uvede na základě pozorování význam vlivu podnebí a počasí na rozvoj a udrţení ţivota 

na Zemi 

B31 – uvede příklady výskytu organismů v určitém prostředí a vztahy mezi nimi 

B35 - aplikuje praktické metody poznávání přírody 

B36 - dodrţuje základní pravidla bezpečnosti práce a chování při poznávání ţivé a neţivé 

přírody 

Z05 - zhodnotí postavení Země ve vesmíru a srovnává podstatné vlastnosti Země s ostatními 

tělesy sluneční soustavy 

Z06 - prokáţe na konkrétních příkladech tvar planety Země, zhodnotí důsledky pohybů Země 

na ţivot lidí a organismů 

Z07 - rozlišuje a porovnává sloţky a prvky přírodní sféry, jejich vzájemnou souvislost 

a podmíněnost, rozeznává, pojmenuje a klasifikuje tvary zemského povrchu 

Z08 - porovná působení vnitřních a vnějších procesů v přírodní sféře a jejich vliv na přírodu 

a na lidskou společnost 

Z03 - přiměřeně hodnotí geografické objekty, jevy a procesy v krajinné sféře, jejich určité 

pravidelnosti, zákonitosti a odlišnosti, jejich vzájemnou souvislost a podmíněnost, rozeznává 

hranice (bariéry) mezi podstatnými prostorovými sloţkami v krajině 

F28 – objasní pomocí poznatků o gravitačních silách pohyb planet kolem Slunce a měsíců 

planet kolem planet 

F29 - odliší hvězdu od planety na základě jejich vlastností 
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Vztah produktu k průřezovým tématům 

 

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA (OSV) 

OSV1 - Rozvoj schopností poznávání – cvičení smyslového vnímání, pozornosti 

a soustředění; cvičení dovedností zapamatování, řešení problémů; dovednosti pro učení 

a studium 

 

OSV4 - Psychohygiena – dovednosti pro pozitivní naladění mysli a dobrý vztah k sobě 

samému; sociální dovednosti pro předcházení stresům v mezilidských vztazích; dobrá 

organizace času; dovednosti zvládání stresových situací (rozumové zpracování problému, 

uvolnění-relaxace, efektivní komunikace atd.); hledání pomoci při potíţích 

 

OSV5 - Kreativita – cvičení pro rozvoj základních rysů kreativity (pruţnosti nápadů, 

originality, schopnosti vidět věci jinak, citlivosti, schopnosti "dotahovat" nápady do reality), 

tvořivost v mezilidských vztazích  

 

OSV6 - Poznávání lidí – vzájemné poznávání se ve skupině/třídě; rozvoj pozornosti vůči 

odlišnostem a hledání výhod v odlišnostech; chyby při poznávání lidí 

 

OSV8 - Komunikace – řeč těla, řeč zvuků a slov, řeč předmětů a prostředí vytvářeného 

člověkem, řeč lidských skutků; cvičení pozorování a empatického a aktivního naslouchání; 

dovednosti pro sdělování verbální i neverbální (technika řeči, výraz řeči, cvičení 

v neverbálním sdělování); specifické komunikační dovednosti (monologické formy - vstup do 

tématu „rétorika“); dialog (vedení dialogu, jeho pravidla a řízení, typy dialogů); komunikace 

v různých situacích (informování, odmítání, omluva, pozdrav, prosba, přesvědčování, řešení 

konfliktů, vyjednávání, vysvětlování, ţádost apod.); efektivní strategie: asertivní komunikace, 

dovednosti komunikační obrany proti agresi a manipulaci, otevřená a pozitivní komunikace; 

pravda, leţ a předstírání v komunikaci 

 

OSV9 - Kooperace a kompetice – rozvoj individuálních dovedností pro kooperaci 

(seberegulace v situaci nesouhlasu, odporu apod., dovednost odstoupit od vlastního nápadu, 

dovednost navazovat na druhé a rozvíjet vlastní linku jejich myšlenky, pozitivní myšlení 

apod.); rozvoj sociálních dovedností pro kooperaci (jasná a respektující komunikace, řešení 

konfliktů, podřízení se, vedení a organizování práce skupiny); rozvoj individuálních 

a sociálních dovedností pro etické zvládání situací soutěţe, konkurence 
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OSV10 - Řešení problémů a rozhodovací dovednosti – dovednosti pro řešení problémů 

a rozhodování z hlediska různých typů problémů a sociálních rolí problémy v mezilidských 

vztazích, zvládání učebních problémů vázaných na látku předmětů, problémy v seberegulaci  

 

ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVA (ENV) 

ENV1 - Ekosystémy – les (les v našem prostředí, produkční a mimoprodukční významy 

lesa); pole (význam, změny okolní krajiny vlivem člověka, způsoby hospodaření na nich, pole 

a jejich okolí); vodní zdroje (lidské aktivity spojené s vodním hospodářstvím, důleţitost pro 

krajinnou ekologii); moře (druhová odlišnost, význam pro biosféru, mořské řasy a kyslík, 

cyklus oxidu uhličitého) a tropický deštný les (porovnání, druhová rozmanitost, ohroţování, 

globální význam a význam pro nás); lidské sídlo – město – vesnice (umělý ekosystém, jeho 

funkce a vztahy k okolí, aplikace na místní podmínky); kulturní krajina (pochopení hlubokého 

ovlivnění přírody v průběhu vzniku civilizace aţ po dnešek) 

 

ENV2 - Základní podmínky ţivota – voda (vztahy vlastností vody a ţivota, význam 

vody pro lidské aktivity, ochrana její čistoty, pitná voda ve světě a u nás, způsoby řešení); 

ovzduší (význam pro ţivot na Zemi, ohroţování ovzduší a klimatické změny, propojenost 

světa, čistota ovzduší u nás); půda (propojenost sloţek prostředí, zdroj výţivy, ohroţení půdy, 

rekultivace a situace v okolí, změny v potřebě zemědělské půdy, nové funkce zemědělství 

v krajině; ochrana biologických druhů (důvody ochrany a způsoby ochrany jednotlivých 

druhů); ekosystémy – biodiverzita (funkce ekosystémů, význam biodiverzity, její úrovně, 

ohroţování a ochrana ve světě a u nás); energie (energie a ţivot, vliv energetických zdrojů na 

společenský rozvoj, vyuţívání energie, moţnosti a způsoby šetření, místní podmínky); 

přírodní zdroje (zdroje surovinové a energetické, jejich vyčerpatelnost, vlivy na prostředí, 

principy hospodaření s přírodními zdroji, význam a způsoby získávání a vyuţívání přírodních 

zdrojů v okolí) 

 

ENV4 - Vztah člověka k prostředí – naše obec (přírodní zdroje, jejich původ, způsoby 

vyuţívání a řešení odpadového hospodářství, příroda a kultura obce a její ochrana, zajišťování 

ochrany ţivotního prostředí v obci - instituce, nevládní organizace, lidé); náš ţivotní styl 

(spotřeba věcí, energie, odpady, způsoby jednání a vlivy na prostředí); aktuální (lokální) 

ekologický problém (příklad problému, jeho příčina, důsledky, souvislosti, moţnosti 

a způsoby řešení, hodnocení, vlastní názor, jeho zdůvodňování a prezentace); prostředí 

a zdraví (rozmanitost vlivů prostředí na zdraví, jejich komplexní a synergické působení, 

moţnosti a způsoby ochrany zdraví); nerovnoměrnost ţivota na Zemi (rozdílné podmínky 

prostředí a rozdílný společenský vývoj na Zemi, příčiny a důsledky zvyšování rozdílů 

globalizace a principy udrţitelnosti rozvoje, příklady jejich uplatňování ve světě, u nás) 



 

Tento produkt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky. 

14 

 

 

MEDIÁLNÍ VÝCHOVA (MED) 

MED3 - stavba mediálních sdělení – příklady pravidelností v uspořádání mediovaných 

sdělení, zejména ve zpravodajství (zpravodajství jako vyprávění, sestavování příspěvků podle 

kritérií); principy sestavování zpravodajství a jejich identifikace, pozitivní principy (význam 

a uţitečnost), zezábavňující principy (negativita, blízkost, jednoduchost, přítomnost); příklady 

stavby a uspořádání zpráv (srovnávání titulních stran různých deníků) a dalších mediálních 

sdělení (například skladba a výběr sdělení v časopisech pro dospívající) 

 

MED6 - tvorba mediálního sdělení – uplatnění  a výběr výrazových prostředků a jejich 

kombinací pro tvorbu věcně správných a komunikačně (společensky a situačně) vhodných 

sdělení; tvorba mediálního sdělení pro školní časopis, rozhlas, televizi či internetové médium; 

technologické moţnosti a jejich omezení 

 

MED7 - práce v realizačním týmu – redakce školního časopisu, rozhlasu, televize či 

internetového média; utváření týmu, význam různých věkových a sociálních skupin pro 

obohacení týmu, komunikace a spolupráce v týmu; stanovení si cíle, časového harmonogramu 

a delegování úkolů a zodpovědnosti; faktory ovlivňující práci v týmu; pravidelnost mediální 

produkce 

 

  



 

Tento produkt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky. 

15 

 

Vztah produktu k vyučovaným předmětům 

Produkt se svým obsahem přímo dotýká vyučovaných předmětů člověk a svět na 

prvním stupni a přírodopis, zeměpis a globální výchova na druhém stupni. 

 

Významným způsobem je produkt napojen v rámci mezipředmětových vztahů na 

následující vyučované předměty: 

 

Český jazyk a literatura 

- práce s odbornou literaturou 

- porozumění odbornému textu, práce dle návodu 

- sestavování vlastního odborného textu 

- popis organismu, prostředí, zápis pozorování 

- uţívaní vhodných jazykových prostředků - rozmanitost podstatných jmen, přídavných 

jmen, sloves, příslovcí 

- uţívání vhodných větných konstrukcí s cílem dosáhnout velké přesnosti popisu 

 

Cizí jazyk (anglický jazyk, německý jazyk) 

- slovní zásoba spojená s pozorováním přírody (I. i II. stupeň) 

- zjišťování informací z cizojazyčných internetových stránek 

- práce s jednoduchým odborným textem v cizím jazyce 

- tvorba jednoduchých textů v cizím jazyce v rámci zpracování výsledků pozorování 

 

Matematika 

- logické postupy 

- míry a váhy 

- převody jednotek 

- práce s daty, statistika, zpracování statistických souborů 

 

Informatika a výpočetní technika 

- záznam pozorování 

- zpracování dat - textové editory, tabulkové editory, tvorba prezentací 

- zpracování fotografií, filmu 

- vyhledávání informací 

 

Fyzika 

- astronomie - pohyby těles - kosmická mechanika 

- teplota, tlak - vnitřní i vnější geologické jevy 

- tlak - rostlinné tělo, jevy v buňce (osmotické jevy, kapilární tlak) 

- meteorologie - meteorologické jevy 

- optika - přístroje pro pozorování mikrosvěta 
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- optika - přístroje pro pozorování noční oblohy 

 

Dějepis 

- historie zkoumání vesmíru 

- historické momenty a vývoj pozorování přírody - lupa, mikroskop,... 

- vývoj názorů člověka na postavění Země ve vesmíru 

 

Dílny 

- příprava a výroba pozorovacích přístrojů - gnómón, sluneční hodiny apod. 

- výroba zařízení pro organismy 

- výroba bedýnek pro uloţení vzorků apod. 

 

Výtvarná výchova 

- ilustrace k prováděným pozorováním 

- zachycení pozorovaných jevů - botanika, astronomie 

- tvorba modelů 

- práce s hlínou - forma zpracování pozorování 

- kresba při pozorovacích rozcvičkách v rámci rytmických částí epoch či dalším 

vyučováním 
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A) Botanika 
 

 

Smysl pro krásu a tělesné prožívání 

(Převzato z časopisu Člověk a výchova, č. 1/2009) 

Morálnost, krása a pravda 

Víme, ţe malé děti často ještě i v prvních školních letech napodobují, co vidí v ţivotě 

dospělých. Slova dospělých se jim jeví jako nezpochybnitelný výraz pravdy a vědomá leţ je 

právě tak cizí jako ironie. V hluboce nevědomé vrstvě vlastní duše samozřejmě předpokládají 

morálnost v jednání dospělých. Můţeme snad říci, ţe vlastní vůle dítěte kmitá bezprostředně 

s sebou, kdyţ v jeho přítomnosti starší lidé něco tělesně vykonávají. Napodobování se však 

týká i vnitřních duševních hnutí, tedy i lehkosti a radosti nebo napětí a strachu dospělého. 

Dítě napodobuje jeho vnitřní popudy i vnější jednání, jako by nemohlo být pochyb o jejich 

morálnosti. Dobro, jak to formuluje Rudolf Steiner, vnímáme svou duševní podstatou, tedy 

„pocitovým“ neboli „astrálním tělem“.
5
 A tato část člověka je u malého dítěte dosud zcela 

nevědomá, velmi těsně spojená s fyzickým tělem, stejně jako se ţivotními, růstovými 

a utvářejícími silami. 

Podíváme-li se na jiný Steinerův pokyn, bude se nám zdát, ţe děti mezi 7. a 14. rokem 

ţivota předpokládají krásu, estetiku světa s úplně stejnou samozřejmostí, jako předtím 

morálnost. V prvních sedmi aţ osmi letech školní docházky ukazují vyrůstající děti 

                                                 
5
 Rudolf Steiner, GA 220, s. 113nn. 
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elementární ochotu všemi smysly se otevřít rozmanitým jevům světa. Radost z krásných 

obrázků, melodií a harmonických pohybů můţe být velkou hnací silou k vlastním objevům, 

ale i k učení. Existuje spousta rafinovaných nabídek, které děti v tomto věku neustále vábí. 

Dokonale provedené hry a mediálně zprostředkovávané obrazy, ať uţ v časopisech, ve filmu 

nebo v počítačových hrách, okupují dětské síly představivosti a děti se této záplavě mohou 

stěţí ubránit. I kdyţ se totiţ smysl pro krásu objevuje vědoměji neţ schopnost napodobování 

v prvním sedmiletí, nemohou zatím mladí lidé proti záplavě atraktivních obrazů postavit 

vlastní estetický úsudek. Proto se groteskně zpitvořené rádoby zvířecí a lidské postavičky 

stávají všudypřítomnou kulisou na oblečení, školních brašnách, sešitech, hrncích atd. 

Tak jako proţíváme dobro vnitřně svým duševním tělem, vnímáme krásu prostřednictvím 

spolupůsobících ţivotních a utvářejících sil, které jako „tělo utvářejících sil“ nebo „éterné 

tělo“ prostupují naše tělo fyzické. Tyto síly, které vytvářejí naši podobu a oţivují nás, se 

kolem sedmého roku ţivota emancipují, takţe děti si v době školní zralosti vytvářejí 

elementární smysl pro formy stejně jako základy k počítání, psaní a čtení. Úkolem školy je 

prostřednictvím vhodné výukové látky a metod dopomoci těmto uvolňujícím se silám 

k prospěšné činnosti a vývoji. Podstatný význam by však mohlo mít i to, jsou-li v této době 

poloţeny základy vkusu vyrůstajícího člověka. 

Mladistvý věk se ohlašuje tělesnými změnami, ale také typickými „pubertálními“ 

způsoby chování, které mladému člověku neustále ztěţují to, aby se bezvýhradně řídil 

dospělými. Člověk v tomto věku cítí vnitřní potřebu dělat si vlastní úsudky, coţ se projevuje – 

dokud tato schopnost není vyzrálá – především v puzení k odporu, kritice a diskusi. Kdo 

výpověď staršího člověka zpochybňuje, ten předpokládá, ţe existuje pravda, od níţ se tato 

výpověď odchyluje. Studentka tak například referuje ze své praxe v 8. třídě o tom, jak ţák 

odmítá výrok učitele, ţe člověk nepochází z opice. Ve svém odporu proti této domnělé 

nepravdě se ţák tak rozčilí, ţe přítomnost dospělého nesnese a na protest musí opustit 

místnost. Kdo v tomto věku implicitně předpokládá, ţe pravda je základem vnímatelného 

světa, můţe prohřešek vůči ní proţívat jako nesnesitelný, podobný fyzické bolesti. Jestliţe 

mladší dítě bez pochybností předpokládalo nejprve morálnost a potom krásu světa, pak je to 

nyní existence poznatelné, pochopitelné pravdy, která je brána za základ kaţdé konfrontace. 

Se stěţí vyvratitelnou, okouzlující logikou dokáţe mladistvý přednášet své argumenty, aby 

toto hluboké přesvědčení znovu a znovu potvrdil. 

Pravda je proţívána jako naléhavá a neochvějná, protoţe – jak říká Rudolf Steiner – je 

vnímána fyzickým tělem a silami, které ho konstituují. Tato část člověka se při fyzickém 

narození oddělila od své mateřské schrány a dítěti zajistila elementární zkušenost vlastního 

bytí: „Je tomu tak, ţe díky pocitu, který má člověk ze svého fyzického těla, má vlastně pocit 

svého duchovního bytí ve světě.“
6
 Tento pocit tvoří podle Steinerova pojetí základ smyslu pro 

pravdu a pravdivost. Dospívající člověk svou individualitou proniká čím dál víc své fyzické 

tělo jako nástroj svého pozemského bytí. Přesto se mu v krizi puberty stává znovu cizím. 

Hormonální změny, které se navenek projevují například v tělesném pachu a nečistotě pleti, 

                                                 
6
 Tamtéţ, s. 107. 
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prudký růst začínající u končetin, pohlavně specifické znaky postavy, začínající schopnost 

rozmnoţování, mutace hlasu, utváření individuální fyziognomie: v mnoha jednotlivostech se 

tělo proměňuje tak zásadně, ţe se s ním mladý člověk musí úplně znovu seznámit 

a individuálně ho proniknout. To však také znamená, ţe pocit vlastního bytí a smysl pro 

pravdu uţ nevznikají samy od sebe, ale musí být individuálním úsilím znovu vydobyty. 

Podle této úvahy není náhodou, ţe právě v začínajícím mladistvém věku je pravda hledána 

s maximální vehemencí a třeba aţ zoufale hájena. Zároveň však můţe mladistvý zcela nově 

proţít morálnost, kterou jako dítě ještě bez jakýchkoli pochybností předpokládal: ve formě 

ideálů, které se mu jeví jako vzory pro vlastní jednání. Mohou být třeba nedosaţitelné, přesto 

teď mají orientující sílu s velkou závazností. Bývají jím proto také samozřejmě prohlášeny za 

normu i pro dospělé v jeho okolí. 

Ve vývoji mladého člověka tak rozeznáváme tři velké fáze, v jejichţ průběhu proţívá 

vţdy zvláštním způsobem hodnoty morálnosti (dobra), krásy a pravdy. 

 První sedmiletí: Předchází mu fyzické narození; pravda se s jistotou fyzické tělesnosti 

jeví jako pocit vlastního bytí; morálnost je bez jakýchkoli pochybností předpokládána 

jako konstituující síla ve světě. 

 Druhé sedmiletí: Začíná „narozením“ těla utvářejících sil; krása je proţívána vnitřně 

jako harmonie vlastních ţivotních procesů a zároveň navenek jako základ jevů světa. 

 Třetí sedmiletí: Emancipací individuální duševní podstaty – Rudolf Steiner hovoří 

o „narození astrálního těla“ – a dostavující se cizostí fyzického těla vzniká zcela nový, 

individualizovaný vztah k uvedeným třem základním hodnotám. Oproti prvnímu 

sedmiletí to vypadá jako opačný proces, neboť pravda je nyní na základě vlastního 

úsudku hledána venku, v jevech světa, zatímco dobro a morálnost se mohou objevit 

uvnitř ve formě ideálů a usměrňujících vzorů. 

 

 Předpoklad Jistota 

 (venku) (uvnitř) 

3. sedmiletí „Svět je pravdivý“ DOBRO 

  astrální tělo 

2. sedmiletí „Svět je krásný“ KRÁSA 

  éterné tělo 

1. sedmiletí „Svět je dobrý“ PRAVDA 

  fyzické tělo 

 

Tělo a smysl pro krásu 

Vnímání těla a vnímání světa 

Estetický úsudek je postaven především na smyslovém vnímání. Jiţ vizuální 

poznávání jednoduchých forem je zaloţeno na komplexní činnosti: Christian Rittelmeyer tak 
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ve své knize o vnímání školních budov dětmi ukazuje, ţe pohled je veden na jedné straně 

tvary stavby, na druhé straně však také smyslem pozorovatele pro rovnováhu. Referuje 

o experimentu, při němţ byl pokusným osobám ukázán obrázek vstupní haly jedné školy. 

Stropu místnosti dominují mohutné betonové nosníky vedoucí šikmo zleva doprava a zdola 

nahoru, tam, kde je vidět několik oken a vstupní dveře. 

 

Nad halou se zřejmě nacházejí zvedající se řady sedadel v sálu. Zatímco pokusné osoby 

pozorují obrázek, mají za úkol drţet hůlku v přesně vodorovné poloze, aniţ by ji přitom 

mohly vidět. Ukázalo se, ţe odchylky od přesné horizontály souvisely s estetickým pocitem, 

který pokusné osoby vyslovily: 

 „Pokud ukazovanou halu posuzovaly jako příjemnou, měly tendenci pohybovat 

hůlkou proti sklonu stropu, tedy vlevo výš neţ vpravo.“ 

 „Pokud halu posuzovaly jako nepříjemnou, resp. neutrální, měly tendenci drţet hůlku 

ve směru sklonu stropu, tedy vpravo výše neţ vlevo.“
7
 

Rittelmeyer ukazuje, ţe vizuální vjem školních budov vyvolává zároveň pocity smyslu 

pro rovnováhu, smyslu pro vlastní pohyb, hmatu a „smyslu pro ţivotní funkce“, které mají 

zjevně značný vliv na pocit pohody u pozorovatele. Subjektivně pociťovaná „krása“ budovy 

tedy zřejmě úzce souvisí s pociťováním vlastního těla, které je současným vizuálním vjemem 

modifikováno. Zdá se tedy, ţe pro estetický úsudek má vnímání vlastního těla značný 

význam. 

 

Estetický úsudek a tělesný vývoj 

Steinerova metafora o „narození éterného těla“ popisuje vývojový skok zhruba 

u sedmiletého dítěte, který jsme dříve mohli poměrně snadno pozorovat např. podle věkově 

typických dětských kreseb. Kdyţ dítě v předškolním věku kreslí určité motivy, lze přitom 

poznat nápadné paralely k utváření tělesné podoby: 

 Kdyţ u 2 ½ aţ 3letého dítěte srůstají čelní kosti v čelním švu, často se v dětských 

kresbách poprvé objevuje uzavřený kruh; zároveň se mnoho dětí od této chvíle nazývá 

osobním zájmenem „já“, místo aby si říkaly svým jménem. 

 Kdyţ se těla obratlů a obratlové oblouky spojují v ohebnou kostru páteře, kreslí děti 

často takzvané „ţebříčkovité panáčky“ jako kreslířský výraz tlumeného pociťování 

pochodů utváření vlastní tělesnosti. 

 

U dítěte ve školní zralosti se naproti tomu tvořivá činnost uvolňuje od pochodů utváření 

vlastního těla a stává se volným představováním. Kreslení základních forem s touto 

proměněnou vnitřní utvářející silou jiţ v první třídě pracuje. Utvářející schopnost uţ není 

vázána na pochody ve fyzickém těle. Dětská fantazie nyní při kreslení a malování dokáţe 

tvořit podle nevyčerpatelné spousty vnějších vjemů a vnitřních obrazů. Čára a plocha, forma 

                                                 
7
 Christian Rittelmeyer: Schulbauten positiv gestalten. Wiesbaden 1994, s. 27n. 
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a barva se nyní objevují ve svých bezmezných moţnostech. Tato kreativita vychází 

z uvolněných utvářejících sil, jejichţ imanentní zákony jsou aktivně prozkoumávány. Zrovna 

tak můţe dítě vnitřně proţívat utvářející síly vnějšího světa v řeči a hudbě. 

 

Zdá se, ţe smysl pro krásu spočívá u školního dítěte na proţitku sil utvářejících tělo. 

Přesto je pro něho estetický úsudek dospělého zprvu určující: Co označí jako „krásné“ učitel, 

poznává jako krásné i dítě. Prvňáčci se často výslovně ptají, jestli jsou jejich nakreslené 

obrázky „hezké“, a doţadují se od dospělého hodnocení. Emancipace utvářejících sil vytváří 

v této rané fázi zjevně nové moţnosti zapojení, zatím však chybí vlastní vnitřní orientace. 

Tento pochod lze zrovna tak zřetelně pozorovat u nově procitlého smyslu pro rytmické 

procesy. V písních, říkankách a drobných příbězích milují děti krátce před zahájením školní 

docházky a po něm rytmická opakování. Ta jsou pro ně zdrojem blahodárného pocitu 

důvěrnosti, kterého si s velkým potěšením uţívají. Rytmická paměť je v tomto věku daleko 

lepší neţ schopnost vzpomínání si u dospělého, takţe vhodně vystavěným básním se děti 

naučí zpaměti s hravou lehkostí. Dokonce i zdánlivě nudné činnosti, jako je pouhé 

odpočítávání, se děti často věnují s velkou oddaností a výdrţí. I přes poţitek z rytmické 

činnosti však dětem zatím chybí moţnost samostatné kontroly a modulace. S lehkostí vskočí 

do rytmické podoby řeči a hudby; avšak jejich samostatné utváření pro ně moţné není. Kdyţ 

se například vytleskává rytmus nějaké známé písničky, vybaví si mnoho dětí bez jakékoli 

námahy text i melodii. Volná improvizace s vhodnými slovy a tóny naproti tomu vyţaduje 

moţnost vlastního utváření, kterou ještě nemají. 

 

Vztah k rytmu se pro dítě zásadně mění okolo 10. roku ţivota, kdy dech a tep dosáhnou 

i v noci poprvé poměru 1:4. Předivo utvářejících sil označoval Rudolf Steiner také jako 

„časové tělo“, protoţe řídí dynamický řád různých rytmických procesů v lidském těle. Tento 

útvar z navzájem v sobě kmitajících rytmů je na počátku školní docházky zatím ještě odkázán 

na jasné vnější zvyklosti. Úkony opakující se během dne, týdne, měsíce a roku vytvářejí pro 

ţáky 1. stupně blahodárný řád. Příleţitostné odchylky a překvapení jsou oţivením takových 

pochodů, pokud děti mohou i nadále proţívat základní pravidelný rytmus. 

Kdyţ se dítě do 10. roku ţivota rozruší, můţe dojít ke značnému zrychlení srdečního tepu 

a dechu – hovoříme o rytmech s „modulovanou frekvencí“. To se asi od 10. roku ţivota mění. 

Silně narůstá objem plic a dech se prohlubuje, a místo zrychlení se s kaţdým nadechnutím 

zvýší mnoţství vzduchu („modulovaná amplituda“). Zároveň se mění i duševní proţívání 

mladých lidí: pocity je uchvacují více vnitřně a to se zřetelně odráţí i v estetickém 

pociťování. Úsudek dospělého ztrácí svou závaznost, vlastní vkus dítěte se rozvíjí a je 

prezentován navenek. Kdyţ se ţákovi jeho vlastní dílo zdá nedokonalé, nemůţe na tom uţ nic 

změnit ani pozitivní hodnocení učitele. 

Ve vědomém proţitku rytmické struktury času se projevuje pokračující emancipace 

těla utvářejících sil neboli těla éterného. Tím vzniká tělesný základ umoţňující rozvinutí 

smyslu pro krásu. Na druhou stranu se ve zniterněném proţívání dechu ohlašuje „narození“ 



 

Tento produkt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky. 

22 

 

„duševního“, resp. „astrálního těla“. Vědomé vnímání krásných tvarů proto vyvolává potřebu 

vlastního estetického úsudku; mladý člověk jiţ nechce svůj vkus vázat na hodnocení učitele. 

A zvláště jde-li o hodnocení té spousty mediálně dostupných obrazových nabídek, jsou 

názory vrstevníků podstatně důleţitější. 

 

Maximální moţná otevřenost pro estetické vzory v současné kultuře je spojena 

s hledáním samostatného úsudku a s orientací na vkus současníků. V této situaci vyvstává pro 

pedagogiku nový, důleţitý úkol. Diskutovat s mladými lidmi o intencích jejich jednání 

většinou nebývá příliš uţitečné. A to je i zcela oprávněné, stojí-li před vývojovým úkolem 

vytvořit si vlastní estetickou soudnost. Plodná cesta se nabízí tehdy, oslovíme-li v tomto věku 

ve vyučování mnohostranný zájem dětí o svět. K tomu se vedle mnoha jiných hlavních 

vyučovacích epoch nabízí zvláště nauka o rostlinách. Podívejme se nyní exemplárně na 

některé prvky tohoto předmětu, co se týče vytváření smyslu pro krásu. 

 

Naukou o rostlinách ke smyslu pro krásu 

Východiskem přírodovědných epoch je bytost, která v sobě co do zaloţení uskutečňuje 

všechny myslitelné součásti příslušné přírodní říše. Nauka o zvířatech ve čtvrté třídě tak 

začíná pozorováním člověka, aby na jeho podobě byly získány kategorie k porozumění světu 

zvířat. V následujícím školním roce by měla nauka o rostlinách vycházet z pečlivého 

pozorování nějaké známé květiny, na níţ jsou zřetelně patrné všechny podstatné části – kořen, 

stonek, list, květ a plod – avšak neprojevují se příliš specializovaně. K tomu je například 

velmi vhodný pryskyřník prudký. K nástupu do epochy by mohl poslouţit obrázek 

namalovaný na tabuli, pokud je na něm patrné členění rostliny a zároveň souvislost 

s přirozeným prostředím. 

Při společném pozorování lze rozpracovat charakteristické znaky jednotlivých částí: 

 Tuhý, poměrně tvrdý a široce rozvětvený, dohněda zabarvený kořen, který se pod 

zemí stará o pevnou oporu, je zároveň schopen přijímat vodu a v ní rozpuštěné 

minerální látky. V temném podloţí tak kořen představuje spojení s pevnou zemí 

a proudící vodou. 

 Přechod do nadzemní oblasti vystavuje rostlinnou bytost vzduchu a tím i světlu. 

Zjevně pod tímto vlivem se od této chvíle objevuje zelené zbarvení. Zároveň vidíme 

protikladné utváření vertikálně ke světlu směřujícího, silně staţeného stonku 

a horizontálně se rozprostírajících, plošných listů. Snadno lze poznat, ţe obě části 

souvisejí jak s prosvětleným vzduchem, tak i – prostřednictvím proudu svých šťáv – 

s vodou. Kromě toho je zde patrný rytmus koncentrace (ve stonku) a rozšíření 

(v listu); tím lze vizuálně vidět vnitřně v dechu proţívané střídání, které se právě 

v jedenácti letech začíná stávat nositelem individuálního duševního ţivota. Konečně 

listy pryskyřníku se zvláštním způsobem vyznačují svými rozdílnými formami: 

v blízkosti země jsou do značné míry oblé a poměrně málo členěné; směrem nahoru se 
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nejprve zvětšují a jejich zářezy se podstatně prohlubují; ještě dále nahoru získáváme 

dojem, ţe převaţuje zvenčí působící, rozpouštějící síla, takţe listy stále více ztrácejí na 

hmotě, aţ je nakonec vidět jen maličké, uzounké čárky. 

 Při pozorování rostliny můţeme vnitřně spoluproţívat růstový proces. Na vrcholu 

stonku přitom dospějeme k zadrţení, městnání a ztluštění, kdyţ působením slunečního 

tepla vznikne květní poupě. Při jeho otevření se nakonec objeví ţlutě zářící korunní 

lístky jako druhá, vnitřní květní schrána. Z pozorování jiných květin víme, ţe některé 

z barevných květů mohou vydávat jemnou nebo někdy i velmi pronikavou vůni. 

Uvnitř patrné prašníky ukazují další stupeň proměny – jsou „nanejvýš staţené 

a zjemnělé“ (Goethe)
8
. Pyl, který se z nich uvolňuje, tuto tendenci ještě dále stupňuje, 

neboť jeho částečky jsou dále koncentrovány aţ na hranici viditelnosti, aby se na 

druhou stranu téměř neomezeně šířily v prohřáté atmosféře obklopující Zemi. Pestík, 

který nakonec zcela v centru květu připravuje plod s jeho zárodky semen, jiţ ohlašuje 

vznik nové, samostatné rostlinné bytosti. 

 

Z tohoto stručného nástinu je zřejmé, ţe vývoj rostliny by měl být vnitřně proţíván 

v souvislosti se čtyřmi ţivly, nazývanými podle antického pojetí země, voda, vzduch/světlo 

a oheň. Krása rostliny se tak nestává záţitkem na základě nějakého sentimentálního 

rozplývání se, nýbrţ prostřednictvím diferencovaného pozorování vedeného vlastním 

zájmem. Současně si děti cvičí své myšlení intenzivním, zároveň však svému věku 

přiměřeným způsobem. V nitru se probouzející otázka, proč se to všechno děje tak, jak to 

můţeme pozorovat, bude v tomto procesu zodpovězena sama od sebe, aniţ by musela být 

předpokládána nějaká účelovost: Rostlina je nahlíţena jako viditelný výraz elementární 

působnosti mezi Zemí a Sluncem. V jednotlivé bytosti se tak objevuje diferencované 

vzájemné působení protikladů: Kaţdá rostlina je manifestací všezahrnující polarity, utvářená 

znaky vlastního druhu a zvláštními podmínkami stanoviště. I kdyţ se toto pozorování neřídí 

rozšířeným přírodovědeckým paradigmatem, přesto mu ani v nejmenším neodporuje. Jeho 

přednost však spočívá v tom, ţe nepodává ţádná definitivní „vysvětlení“, nýbrţ zakládá ţivé 

pojmy schopné dalšího rozšiřování. Myšlení dítěte tím má být podněcováno a připravováno 

na stále intenzivnější hledání pravdy. 

 

Pozorováním členité rostlinné bytosti si v sobě děti vytvářejí, aniţ by to vědomě artikulovaly, 

přirozený protiobraz odpovídající fyzické podobě člověka. Mohou proţívat, ţe zakořenění 

v zemi prostoupené tekutinou odpovídá první fázi lidské biografie. Otevření rostlinné bytosti 

vůči okolnímu světu se jeví jako symbol vývojového období během školní docházky; 

individualizace a odpoutání se mladistvého nachází paralelu v procesech kvetení a plození. 

Aniţ by to bylo zvláště vysloveno, proţívají děti v tomto způsobu pozorování rostliny 

blízkost k útvarům přírody a tato blízkost můţe přinášet podněty ještě dlouho po skončení 

školní docházky. 

                                                 
8
 Viz téţ Radomil Hradil: Duše rostlin. Fabula, Hranice 2004, s. 29. 
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Avšak vztah k člověku můţe být v nauce o rostlinách opakovaně vytvářen i pomocí dalších 

didaktických prvků, takţe tato výuka dítěti pomůţe v tom, aby lépe poznalo svou vlastní 

bytost – nakolik to obraz rostliny dovolí: 

 Ve střídání ročních dob se ukazuje praobraz rytmické struktury času mezi 

koncentrací a rozpínáním; 

 v posloupnosti od niţších k vyšším rostlinám se můţe zrcadlit vývoj člověka 

během ţivota; 

 podoby rostlin mohou být nahlíţeny jako výraz duševních gest, jeţ odpovídají 

lidským pocitům; 

 v nauce o výţivě v sedmé třídě bude systematicky rozpracován význam rostlinné 

stravy pro člověka; 

 asimilací uhlíku, která se probírá v sedmé nebo osmé třídě, se rostlinná bytost 

ukáţe jako doplněk ţivotních forem zvířete a člověka. 

 

Tento didaktický postup se opírá o smysl dětí pro krásu, aby v nich byla zaloţena hluboce 

pociťovaná sounáleţitost s přírodou, aniţ by přitom nějaké morální výzvy nebo úsudky 

dospělých omezovaly svobodné myšlení vyrůstajících dětí. Tímto způsobem se otevírá 

konkrétní cesta, na níţ se krása můţe stát „tlumočnicí pravdy“.
9
 Znovuzískání elementárního 

pocitu bytí a hledání pravdy se pro mladistvé po jejich odcizení se vůči fyzickému tělu stalo 

důleţitým úkolem. Cestou přes krásu k vlastní soudnosti jim výuka můţe pomoci při zvládání 

tohoto vývojového úkolu. (Peter Loebell) 

 

 

  

                                                 
9
 Rudolf Steiner, GA 217, s. 136. 
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První nauka o rostlinách ve waldorfské škole  

(Převzato z časopisu Člověk a výchova, č. 1/2009) 

 

První skutečnou výuku o přírodních říších dostávají děti ve čtvrté třídě. Přitom se 

vyuţívá jedinečného mezníku v jejich duševním vývoji, díky němuţ jsou zvláště vnímavé, 

nejprve pro nauku o zvířatech a o něco později i pro nauku o rostlinách. Zde však musíme vzít 

na zřetel jedno hledisko, které je pro waldorfskou pedagogiku rozhodující, totiţ aby se látka 

probíraná ve vyučování uváděla vţdycky do určité souvislosti s člověkem. Proto první nauce 

o zvířatech předchází jednoduchá nauka o člověku, přiměřená věku dětí. Na tomto pozadí je 

také různým způsobem moţné probírat ţivočišnou říši ve srovnání s člověkem. 

Jelikoţ se instinktivní cit pro spřízněnost se světem rostlin rozvíjí zhruba kolem 

jedenáctého roku ţivota, nastupuje nauka o rostlinách teprve v 5. třídě. Cestou, jakou se zde 

ubíráme, abychom dětem ţivě představili rostlinnou říši, se pedagogika waldorfské školy 

odlišuje tak extrémně od jinak pouţívaných metod jako asi v ţádné jiné oblasti výuky. 

Zatímco obvykle se v botanice klade hlavní důraz na důkladnou názornou výuku s detailním 

popisem vnějších fakt, počítáním prašníků, schematizováním uspořádání okvětních lístků atd., 

je snahou waldorfské školy ţáky vůbec přivést k podstatě rostliny a jejímu vztahu k člověku. 

K nejtěţším úkolům, které dal Rudolf Steiner prvním waldorfským učitelům, kdyţ byli ve 

čtrnáctidenním kurzu v srpnu 1919 připravováni na svou budoucí činnost, patřilo najít způsob 

nahlíţení, který bude této snaze vyhovovat. Jak velký význam Rudolf Steiner připisoval 

vyřešení tohoto problému, ukazuje skutečnost, ţe celé tři z celkem patnácti seminárních 

odpolední byly věnovány tomuto jednomu vyučovacímu předmětu, přičemţ si ještě musíme 

uvědomit, ţe prvních pět seminárních rozhovorů bylo převáţně věnováno nauce 

o temperamentech a poslední den musel z velké části poslouţit ke shrnutí učebního plánu. 

A zatímco podněty k výuce první nauky o zvířatech dal Rudolf Steiner v rámci metodicko-

didaktických přednášek, probíhajících v pozdním odpoledni, během jedné jediné přednášky, 

zvolil k probrání výuky o rostlinách seminář, tedy volnou diskusi s otázkami a odpověďmi 

a připravenými referáty účastníků kurzu. Při četbě zápisů z těchto hodin tak můţeme zřetelně 

sledovat, jak se účastníci potýkali s řešením zadaného úkolu. Je zásluhou významného 

botanika waldorfského hnutí Gerberta Grohmanna, ţe tento výklad podrobně vysvětlil 

a rozpracoval jeho pedagogické a metodické základy. Tato zcela nová hlediska označuje jako 

„pedagogické a přírodovědecké impulsy převratného významu, vedle nichţ bledne vše, co se 

jinak v podobě reformních snah kolem nás objevuje“.
10

 

Důleţité je, abychom rostliny na začátku epochy nejprve postavili do širokého kosmického 

rámce, „do celé přírody, do ţivé souvislosti se světem“.
11

 Rostliny můţeme líčit jako „děti 

slunce, které ţijí na zemi“. Vyjít přitom můţeme z hádanky (pro inspiraci ji uvádíme ve dvou 

překladech): 

                                                 
10

 Gerbert Grohmann: Zur ersten Tier- und Pflanzenkunde in der Pädagogik Rudolf Steiners, Stuttgart 1992. 
11

 Rudolf Steiner: Erziehungskunst. Seminarbesprechungen und Lehrplanvorträge. GA 295, s. 107. 
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Na světě jedna matka je, 

o mnoho dítek pečuje. 

A ty, co kdysi ţivila, 

v sebe zpátky pozřela. 

Pak přivede je na svět zas, 

jak káţe jí to Boţí hlas. 

     (překlad Lucie a Radomil Hradilovi) 

 

Je matkou, která ţiví, šatí, 

statisíce svých rodných dětí.  

Ač kdekdo pro ně naříká, 

jednoho dne je spolyká.  

Smutek a stesk nás opustí, 

kdyţ na svět zpět je propustí. 

     (překlad Jaroslava Frýdová) 

 

 

Děti rychle poznají „matku Zemi“, která svým dítkám dává prostřednictvím kořenů 

oporu a přivádí k nim se svými zemskými silami vláhu a ţiviny. Nic by jí to však nebylo 

platné bez světla a tepla slunce (francouzsky le soleil) jako otce. Teprve na jaře a v létě, kdyţ 

slunce začne naplno působit, mohou rostliny růst a prospívat. 

Nyní by měl následovat výklad, který Zemi ukáţe jako organismus nadaný duší 

a duchem. K tomu vytvořil důleţité podklady Guenther Wachsmuth se svými obsáhlými 

výzkumy.
12

 Pro děti to není nijak nezvyklá myšlenka, neboť se v severské mytologii jiţ 

sblíţily s obrazem obra Ymiho, z něhoţ byl stvořen celý svět (z jeho vlasů rostliny atd.), 

a poznaly, jaké panují vztahy mezi lidskou postavou a světem, mezi mikrokosmem 

a makrokosmem. Se zájmem tak sledují líčení fenoménů, které ukazují, jak Země jen 

jedenkrát za den, totiţ ráno, vydechuje a navečer se opět nadechuje. A nakonec poznávají, ţe 

rytmus ročních dob odpovídá bdění a spánku Země, přičemţ rašení, kvetení a zrání na jaře 

a v létě je srovnatelné se spánkem člověka (jehoţ vlasy také rostou především během spánku), 

zatímco v zimě proţívá Země svůj bdělý stav. 

Takovým výkladem se vytváří nejen obsáhlé východisko k seznámení dětí 

s rostlinami, ale zároveň se tak pokládají základy jiného vnitřního vztahu člověka 

k pozemskému bytí jako takovému. Probouzejí se tím síly, které pomáhají získat pozitivní 

ţivotní postoj a zvládat ţivotní úkoly. 

Dalším úlohou, která stojí před učitelem, je pomoci dětem, aby si uvědomily různé 

články rostliny. Podle podnětů Rudolfa Steinera by to mělo probíhat tak, ţe časovou 

posloupnost jednotlivých orgánů, včetně jejich podoby, uvedeme do souvislosti s vnějšími 

ţivly vzduchem, teplem a světlem. On sám to dokládá na příkladu pampelišky (smetanky), 

                                                 
12

 Guether Wachsmuth: Erde und Mensch. Ihre Bildekräfte, Rhythmen und Lebensprozesse. Dornach 1980. 
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z níţ jsou v předjaří, kdy dosud vane studený vítr, patrné jen listy, zatímco později za 

silnějšího působení tepla vzniká květ a nakonec, kdyţ je teplo vyzařováno zpět Zemí, se 

vytvářejí plody. 

Tomuto zdánlivě zcela nenáročnému výkladu připadá mnohem větší pedagogický 

význam, neţ bychom zprvu předpokládali. Rudolf Steiner teprve o několik let později 

poukázal na to, jak tím děti přivádíme k „přirozenému myšlení“ a dosahujeme tím toho, ţe 

jsou „skutečně chytré a důvtipné“.
13

 Dítě musí v tomto věku rozvíjet své síly myšlení, 

zpočátku ani ne tak na základě vlastní soudnosti, jako spíše podle vzoru dospělých. Zabývání 

se rostlinným světem je přitom zvláště vhodné k tomu, aby si dítě vytvořilo ţivé myšlení, 

které jednotlivé jevy chápe jako projevy nadřazené souvislosti. V srpnu 1923 Rudolf Steiner 

v Anglii doplnil: „V takovém vyučování tedy nepůsobíme jenom tak, ţe člověku podáváme 

znalosti o rostlinách, ale naším vyučováním působíme na utváření charakteru, na utváření 

celého člověka, kdyţ ho přivádíme k rostlinám a správným způsobem tak vytváříme jeho 

chytrost.“
14

 

Kdyţ tímto způsobem probereme všech pět článků rostliny, můţeme látku shrnout 

třeba ve formě nějaké vhodné básničky, jako je tato od waldorfského učitele Rudolfa 

Treichlera (přeloţila Jaroslava Frýdová): 

 

V kořenech působí síly země, 

list vzduchem se dává ovívat jemně, 

v lodyze z vody šťáva vzhůru proudí, 

se světlem teplo z květů vůni loudí. 

 

Je nebe plné hvězd a louky květů 

a květy jsou jak obrazy těch dálných světů. 

I měsíc boubelatý hledí shůry na zem, 

je plodům pozemským kosmickým praobrazem. 

 

Při výkladu kořene můţe poprvé vyplynout srovnání s člověkem, přičemţ děti bývají 

překvapené, ţe kořenová sféra rostlin odpovídá sféře hlavy u člověka a rostliny vlastně 

všechny spočívají v zemi svojí „hlavou“. Obraz se dále doplní, kdyţ mluvíme o tom, jak 

kořenový výtaţek léčivých rostlin působí zvláště na hlavu člověka. 

Určité členění rostlin vyplyne také z toho, budeme-li si všímat, které orgány jednotlivé 

druhy zvláště rozvinuly. Máme zde nejprve kořenové rostliny, jako je ředkev, ředkvička, 

všechny druhy řep atd., které se v zemi cítí zvláště dobře a podle toho také ţijí především ve 

svých kořenech. Brambor a další hlíznaté rostliny, stejně jako kedluben se svým ztluštělým 

stonkem, patří ke stonkovým rostlinám, k nimţ náleţejí samozřejmě v první řadě všechny 

trávy, obiloviny, rákosovité a třtinovité rostliny, přeslička ad. Výrazně vyvinuté listy 

                                                 
13

 R. Steiner, GA 311, přednáška ze 14. srpna 1924. 
14

 R. Steiner, GA 307, přednáška ze 13. srpna 1923. 
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nacházíme u mnoha druhů zeleniny: salát, zelí, kapusta, ale také u kapradin, břečťanu 

a cibule. Svému květu se naproti tomu zcela oddává ocún, kdyţ se nám ukáţe na sklonku 

podzimu, zatímco dýni, meloun a okurek můţeme označit za vyloţeně plodové rostliny. Kdyţ 

se na všechny tyto jednostrannosti podíváme, ukáţe se nám rostlinná říše opět jako jedna 

jediná rostlina. Nacházíme přitom také jednu rostlinu, totiţ brukev, která se dokáţe proměnit 

dokonce tak, ţe je schopná jednostranně vyvinout téměř všechny svoje články: Objevuje se 

před námi jako tuřín (kořen), kedluben (stonek), kadeřávek (list) a nakonec jako květák 

(květ), podle toho, v kterém orgánu dojde k městnání růstové síly.
15

 

Jako nejdůleţitější krok v první epoše nauky o rostlinách musí být nakonec vyklenut 

oblouk k člověku. K tomu uvedl Rudolf Steiner podněty, k nimţ se Gerbert Grohmann 

vyjádřil takto: „Jsou tak překvapivě nové, tak originální, ba téměř ohromující, ţe se musíme 

zbavit mnoha našich jednostranností a šosáckých předsudků, abychom vůbec pronikli aţ 

k eminentní plodnosti této metody.“ Bezprostřední srovnání tělesné schránky, tak jak to 

známe z nauky o zvířatech, u rostlin moţné není, při hledání vztahu k člověku však můţeme 

postupovat ve stejném duchu. Rudolf Steiner k tomu ukazuje následující cestu, k jejímuţ 

pochopení vedl s účastníky kurzu podrobné přípravné rozhovory: Toto srovnání se můţe týkat 

jen duševní stránky člověka, jeho duševního vývoje. Necháme děti, aby si vzpomněly na 

duševní vlastnosti vyvíjejícího se člověka od kojeneckého věku aţ asi do 15 let, a pak je 

srovnáváme – nejprve s houbami, které toho jako nejniţší rostliny také „dovedou“ tak málo 

jako dosud dětsky spící duše. V souladu s rostoucími duševními schopnostmi můţeme ve 

srovnávání vybudovat „ţebříček rostlinné říše“, od nejniţších k nejvyšším rostlinám, tedy 

dále přes lišejníky, řasy, mechorosty, kapraďorosty a přesličky jako nekvetoucí rostliny, přes 

jednoduché vyšší rostliny bez semenné schránky (jehličnany) k rostlinám jednoděloţným 

s jednoduchými květními obaly a konečně k rostlinám dvouděloţným s dvojitými květními 

obaly. Přitom se ukáţe nádherná shoda vyvíjejících se schopností: Vnitřní růst dítěte 

v duševním světle odpovídá zdokonalování rostliny ve slunečním světle a v ovzduší. 

Získáváme tím pro nauku o rostlinách vodítko, které se odvíjí od dítěte samotného, od jeho 

vlastního proţívání. Tím se dítě můţe cítit těsněji spjato s okolní přírodou. 

Na stupni, na němţ se nachází jedenáctileté dítě, se ukáţe paralela s jednoděloţnými 

rostlinami, které postavíme na roveň prvním školním záţitkům. Pak následuje výhled 

dopředu: „Aţ ti bude 12, 13, 14 let, pak se budeš moci srovnávat s rostlinami, které mají 

kalich a korunu. Pak budeš ve své duši takový, ţe budeš moci rozlišovat zelené lístky 

a barevné lístky … Těšte se na to! Budete jednou ve své duši tak bohaté, ţe budete jako růţe 

s barevnými korunními plátky a zeleným kalichem.“
16

 Na tomto příkladu je snad také 

zřejmé, ţe se zde nejedná o srovnávání v obvyklém smyslu, ale o vnitřní, bytostné shody, 

o kvalitativní příbuzenství. 

Učitel patrně učiní zkušenost, ţe děti toto srovnávající líčení přijmou zcela 

samozřejmě, dokonce ho budou s fantazií dále rozvíjet a prohlubovat. Tento způsob ţivého 

                                                 
15

 Gerbert Grohmann: Lesebuch der Pflanzenkunde, Stuttgart 1989, s. 149nn. 
16

 Rudolf Steiner, GA 295, seminář z 2. 9. 1919. 
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výkladu, který není svévolný, ale je utvářený podle určitého ţivotního principu, budou vnímat 

jako něco blahodárného, neboť v tomto věku hledají duševní vztahy ke světu rostlin. 

A tak je pochopitelné, ţe Rudolf Steiner vyslovuje tato varovná slova: „Kaţdý člověk, 

který v mládí poznává rostliny podle vědeckých zásad, by je měl poznávat nejprve tak, jak je 

popisujeme na základě srovnání s duševními vlastnostmi. Potom se můţe dostat k více 

vědeckému systému rostlin. U člověka toho spoustu pokazíme, kdyţ ho hned začneme učit 

vědecké botanice, kdyţ se mu nejprve nedostane takových pojmů, jak se je teď pokusíme 

ukázat.“
17

 (Benedikt Picht) 

(V tomto článku mohly být popsány jen podstatné a základní rysy prvního vyučování 

o rostlinách. Obsáhlejší a podrobnější výklad se nachází v další literatuře. Přitom chci 

upozornit zvláště na knihu Lesebuch der Pflanzenkunde (Botanická čítanka) Gerberta 

Grohmanna, která je nejen půvabným a ţivým doplněním výuky pro děti, ale také 

povznášejícím uvedením do rostlinného světa podle popsané metody pro rodiče 

a vychovatele.  

 

Nauka o rostlinách a výcvik smyslů 

(Převzato z časopisu Člověk a výchova, č. 1/2009) 

 

Chceme-li reagovat na to, jaké jsou dnešní děti, musíme neustále hledat nové cesty 

a metody. Odcizení skutečnému světu začíná pod vlivy současné kultury čím dál dříve. 

Nedostatek smyslových vjemů a pohybu u dětí je značný. Pomoci dětem překonat obtíţe při 

hledání jejich cesty ke světu a spojení se s ním je proto dalším úkolem školy. Kdyţ to 

poněkud přeţeneme, můţeme říci, ţe musíme dětem teprve zase umoţnit vývoj podle zákonů, 

jejichţ působení můţeme pozorovat u zdravého člověka. 

Antropologie, která je základem waldorfské pedagogiky, je přitom východiskem pro 

veškerý metodický přístup. Tato antropologie je do té míry široká a obsáhlá, ţe nám můţe 

poskytnout dostatečné základy i pro pedagogickou práci s dnešní generací dětí. Nacházíme se 

tak v neustálé proměně výukové metodiky, kdyţ antropologii vţdy znovu čteme z dětí, jeţ 

nám byly svěřeny. V podstatě nemůţe být ţádná epocha vyučována podle osvědčeného 

receptu, ale musí být pokaţdé utvářena podle dětí, které dnes chodí do školy. 

Mareike Schmitzová v jednom dřívějším článku popsala, jak pracovala v přírodě 

s dětmi první a druhé třídy.
18

 V následujícím textu popíšu náš pokus o spojení první nauky 

o rostlinách v páté třídě s intenzivním školením smyslů. Jako podnět nám přitom poslouţily 

návrhy Američana Josepha Cornella, které uvedl ve své kníţce „Proţívat přírodu s dětmi“.
19

 

Jeho přehršli nápadů na různé hry jsem náleţitě přepracovala podle našich záměrů 

a podmínek. 

 

                                                 
17

 Tamtéţ, seminář z 1. 9. 1919. 
18

 Mareike Schmitz: Die Naturferne der Stadtkinder. Erziehungskunst č. 2/1989. 
19

 Joseph Cornell: Mit Kindern die Natur erleben. Mülheim/Ruhr 1979. 
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Uchopit, očichat a ochutnat zemi 

Čtyřtýdenní epocha začala první školní den po Velikonocích 2001 obsáhlým 

přehledem o práci slunce a o kvalitách země. Obrazně bylo vylíčeno mnohotvárné působení 

slunce, přičemţ byl nejprve probuzen vnitřní obraz, který lze pak znovu objevit v přírodě, 

podle Goethových slov: Kdyby oko nemělo slunce zář, nespatřilo by nikdy jeho svit. To je 

v zásadě postup na prvním stupni: teprve aţ probudíme vnitřní pohled, věnovat se vnějším 

jevům. U země jsme však bez dalších úvodů začali přímo smyslovou zkušeností: Před námi 

stály čtyři kbelíky, naplněné jílem, pískem, kompostem a vápnem. Záměrně jsem zde 

prolomila výše uvedený postup, neboť se mi zdálo, ţe odpovídá kvalitě země, kdyţ se ji 

nejprve naučíme „chápat“ rukama. Děti měly oběma rukama sáhnout do kbelíků, hmatat, pak 

čichat a, kdo chtěl, dokonce ochutnat. Posledně jmenovaný úkol vyvolal bouři nevole, která 

však rychle odezněla. Nakonec dvě třetiny dětí opatrně „ochutnaly“, ale jen několik málo 

těch, které vzaly materiál skutečně na jazyk, pocítily něco z hořkosti solí rozpuštěných 

v zemi. Při hmatání bylo moţné rozlišit nejen pevnost či měkkost, ale i teplo a chlad, vlhkost 

a suchost, těţkost a lehkost atd. Z tohoto záţitku učiněného na konci prvního hlavního 

vyučování vzešla v následující den, po rozhovoru o působení světla i o vjemech při zkoumání 

jednotlivých druhů zeminy, charakteristika těchto čtyř zemin vycházející z krajiny, jeţ 

obklopuje naši školu. V této krajině najdeme téměř všechny varianty: vlhkou, těţkou, ale 

úrodnou a vodu dobře udrţující jílovitou půdu školní zahrady, vápenec podporující kvetení 

v údolí Kochertal, které je na jaře přímo pokryto záplavou květů, kompost na zahradě a ve 

voňavé lesní zemině a konečně suchý, kyprý písek. Třetí den si všechny děti, sedící v lavicích, 

zavázaly oči a dostaly „čichové vzorky“ různých druhů zeminy, aby je uhodly. To pro ně byla 

skutečná výzva! 

V souvislosti s působením slunce a země přišly v dalších dnech na řadu ţivly: země, 

voda, vzduch, teplo a světlo, z čehoţ pak mohla být odvozena stavba rostliny s kořenem, 

stonkem a listy, květem a plodem. 

K vodě jsme také přišli na jedno smyslové cvičení, které lze dokonce provést ve třídě: 

Děti ponořily ruce nebo i nohy do lavorů, které byly naplněné různými druhy vody: studená 

voda, teplá voda, minerální voda s bublinkami (tedy voda s ţivlem vzduchu), bahnitá voda 

(voda s ţivlem země) a nakonec levandulová voda, ve které se děti mohly zase dočista umýt. 

V úvahu by připadala také tvrdá a měkká voda. Poté jsem děti vyzvala, aby hmataly, čichaly 

a chutnaly – to poslední musí být vţdy dobrovolné, ale můţeme dětem prozradit, ţe u jedné 

z nádob je nos bude varovat před tím, aby vodu ochutnaly (totiţ u bahna). Mírného 

hnilobného zápachu se přitom nesmíme bát! 

Tato přípravná smyslová cvičení, provedená ještě „pod ochranou“ třídy, probudila 

zvědavost dětí a pomohla jim odbourat zábrany, kdy se neodvaţovaly něčeho se dotknout 

nebo to dokonce ochutnat. 
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Poslepu krajinou 

Třetí den epochy jsme pak šli poprvé ven. K naplánovaným smyslovým hrám 

poslouţily cvičné a zástupné hodiny, jednou s polovinou třídy, jednou s celou třídou, 

a protoţe takových hodin bylo dost a dost, muselo hlavní vyučování jen zřídka odpadnout. 

Pomáhala mi přitom jedna praktikantka nebo rodiče, kteří byli schopní samostatně vést 

skupinku dětí. 

Nejprve se děti mohly ve dvojicích vzájemně vést, přičemţ jedno z nich mělo 

zavázané oči a druhé ho vedlo za ruku nebo za rameno. Cesta měla vést zhruba během deseti 

minut po školním pozemku přes různý terén, tak aby „slepé“ dítě mohlo posléze, uţ jako 

vidoucí, cestu opět najít. Pozoruhodná byla pečlivost, s jakou byli „slepci“ chráněni před 

klopýtnutím. A jak rozdílně se děti poslepu pohybovaly! Vidět bylo všechno, od svobodného 

a sebevědomého vykračování aţ k dětem, které se křečovitě drţely za ruku nebo za svetr 

svého vůdce. Potom se děti ve dvojici vyměnily. 

V následujících dnech byl tento úkol dále vystupňován. Děti měly být různými 

oklikami zavedeny ke stromu, který měly ohmatat, a potom zase zpět. Pak měly tento strom 

najít a poznat s rozvázanýma očima. Jindy jsme malé skupinky po šesti dětech zavedli 

k jednomu biotopu na školní zahradě. Byla tu baţinatá houština s rákosím, březový hájek, háj 

s ovocnými stromy, louka s květinami atd. Pokaţdé děti dostaly hmatové úkoly u stromů nebo 

dostaly za úkol natrhat na louce tolik různých rostlin, kolik jich dokáţou nahmatat. Další 

úkoly, které jsem začlenila do tohoto vedení poslepu, byly tyto: naslouchat u včelího úlu nebo 

u kurníku, kde pípala kuřátka, u ptačí budky, kde to také pískalo, přivonět ke květům 

ovocných stromů nebo lučních květin anebo k zahradní půdě. 

Děti se během deseti dní úplně proměnily. Nejprve to byl údiv: „To jsem vůbec 

nevěděl, ţe něco takového na školním dvoře máme!“ – Jestliţe na začátku epochy bylo ve 

třídě jen jedno jediné dítě schopné popsat slovy vůni jednotlivých druhů zeminy (slizká, 

voňavá, kořenitá atd.), dokázaly to na jejím konci tři čtvrtiny třídy. Bojácnost se vytratila; 

rodiče vyprávěli, jak jejich děti chodí doma po zahradě s dětmi od sousedů, samozřejmě se 

zavázanýma očima. Mnoho dětí se netrpělivě vyptávalo, co bude příště. Bylo však i několik 

takových, které si hmatání neoblíbily nebo jim bylo dokonce nepříjemné a které se do cvičení 

pouštěly jen s vnitřním odporem. Děti brzy začaly objevovat dosud neznámé rostliny, zvířata 

a další jevy a přinášet je s sebou; otevřel se jim nový svět. 

 

Stezky lesní zvěře 

Další vystupňování slepeckých cvičení nazývá Cornell „slepá karavana“. Děti jdou 

nebo lépe řečeno lezou podél lana různými přírodními biotopy. Značky jako dřívka uvázaná 

na laně ukazují na zvláštní hmatové a čichové moţnosti. Já jsem tuto hru překřtila na „stezky 

lesní zvěře“ a vyprávěla jsem dětem o srnce, která večer potmě, neţ vyjde na palouk, 

naslouchá a větří. Téměř nevidí, ale její kopýtka jí prozradí, jestli ji unese půda, její slechy jí 

řeknou, jestli jsou nablízku nepřátelé, její jemný čenich zvětří pachy okolí. Tak jsme se stali 
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srnkami a záhy jsme se pustili po první stezce hustým lesním hájemstvím. Mezitím jsme 

v hlavním vyučování jiţ částečně probrali vývojovou řadu rostlin: houby, lišejníky, řasy, 

mechy, kapraďorosty, přesličky, jehličnany. Kaţdá z těchto rostlin „dovede“ něco navíc 

oproti předchozí rostlině, takţe Rudolf Steiner je jednou přirovnal k miminkům, batolatům, 

malým dětem, které se napřimují, atd. To všechno jsme v lese našli: choroše jako zástupce 

hub, čtyři druhy lišejníků, které jsme objevili na jednom sedm set let starém dubu, různé 

mechy, k tomu různé druhy stromů, jejichţ kůru si děti ohmataly, potom také bahnitou 

a suchou půdu, mezitím měly děti za úkol přelézt kmeny padlých stromů. Důleţité bylo 

předem odřezat všechny nebezpečné větve ve výši očí. Včelí úl na začátku „stezky lesní 

zvěře“ zvýšil dobrodruţnost a přivedl děti k naslouchání: Co slyšíš? Mnoho dětí slyšelo 

překvapivě šumění vody a teprve postupně poznaly včely. Trvalo to dobré dvě hodiny, neţ 

všechny děti ve velkých odstupech prolezly podél lana cestu dlouhou asi padesát metrů. Na 

začátku je vedla třídní učitelka, která se ujistila, ţe kaţdé dítě zná domluvené značky na laně, 

a kaţdému ukázala, jak můţe rukama a nohama hmatat. Teď se totiţ měly děti zorientovat 

v lese samy, bez vidoucího vůdce. Na konci „stezky lesní zvěře“ se děti shromáţdily u kmene 

stromu, stále ještě slepé a naslouchající. Měly spočítat zvuky, které slyší. Rozpětí bylo opět 

veliké: některé děti rozlišily jen čtyři, jiné přes dvacet zvuků. Nakonec směly děti projít 

stezku s rozvázanýma očima; jejich „Aha!“ bylo veliké, kdyţ viděly, kudy lezly. 

 

O „nábytku“ v lese a „zvukových krajinách“ 

Druhý výlet o týden později vedl do zvláštního lesa. Předešlého večera zde ryla 

rodinka divokých prasat. Byl to smíšený les, ve kterém rostliny také jehličnaté stromy. Takţe 

se nabízelo nechat děti hmatat v suchém jehličí a ve vlhkém listí a pak jim poloţit otázku: 

Kdepak asi ten divočák ryl? Tato stezka byla náročnější neţ ta minulá, vedla dolů ke korytu 

potoka a potom přes potok a poskytovala nové hmatové úkoly, které odpovídaly místním 

podmínkám. Nakonec následovalo vystupňování minulé poslechové hry: „magnetofonový 

záznam“. Děti byly na konci stezky shromáţděny do skupinek, posadily se, dostaly tvrdý 

papír a pastelku a měly poslepu nakreslit zvuky a ptačí hlasy, které uslyší, a to ani pomocí 

not, ani pomocí písmen, ani pomocí obrázků zvířat atd. Brzy přišly na to, ţe začaly malovat 

vlnovky a další rytmické značky; vznikly tak skutečné „zvukové krajiny“. Nakonec si mohly 

sundat pásky z očí a porovnat své kresby. Učitelka k tomu vyprávěla zajímavosti o ptácích, 

jejichţ hlasy děti slyšely. Děti toho kupodivu vyposlouchaly mnohem víc neţ paní učitelka! 

Díky slepeckým cvičením byly děti pozornější a samostatnější. Na konci prvního týdne se 

probíral pryskyřník prudký a blatouch bahenní, aby děti byly uvedeny do různých biotopů 

a příslušných rostlinných podob. Na druhém velkém výletě ve třetím týdnu epochy jsem děti 

ve skupinkách poslala do různých biotopů. Ty jsem předtím uvedla jako „pokoje“ lesa 

a mluvila jsem o osvětlení jako o „tapetách“, dále o „topení“, tedy o tepelných poměrech, 

o „koberci“, tj. o nízkých rostlinách, a o „nábytku“, tzn. o velkých rostlinách. 

Skupinky nyní měly pod vedením jednoho dospělého na třídu takový biotop vypátrat: 

jehličnatý les se skrovnou přízemní vegetací, listnatý les s o to bohatším podrostem, okraj lesa 
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s křovím, suchou louku se všemi lučními květinami, mokrou louku s úplně jinými kytkami 

a dokonce baţinný les s opět jinými stromy. Prvních deset minut seděly děti tiše, pozorovaly 

a poslouchaly. Pozorování, která se týkala převáţně zvířat, si musely zapsat na lístek, a to 

společně. Přitom šlo především o to, aby pozorované popsaly, případně charakterizovaly, 

neboť pojmy a názvy neměly stát v popředí. Potom si děti nasbíraly něco od všech rostlin, 

větviček, kůry a co ještě našly. Do přineseného kelímku nabraly půdu. S těmito poklady se asi 

za půl hodiny vrátily. V následujících dnech jsme je společně obdivovali a částečně i probrali 

ve třídě, třeba různé lišejníky, mechy, jehličnaté stromy a jejich šišky a také rostliny ze suché 

a mokré louky. Jako plod se v epochovém sešitě objevilo několik obrázků, které ukazovaly 

rostliny v souvislosti krajiny: do mokré louky a suché louky, které děti začaly kreslit uţ při 

probírání pryskyřníku a blatouchu, byly teď domalovány další rostliny, k listnatému stromu se 

přidruţily jehličnany, všechny niţší rostliny přišly do zátiší s pařezem, houbami, lišejníky, 

mechy, kapradinami a přesličkami. Tak se epochový sešit zaplňoval. Nákresům, které by 

ukazovaly detaily rostlin bez souvislosti s okolím, jsme se do značné míry vyhnuli, neboť 

v tomto věku by děti měly rostliny proţívat v jejich souţití s okolím. 

 

Od vjemů k pojmu 

Důleţité bylo zpracovat tu spoustu smyslových vjemů. K tomu musely být nejprve 

pozvednuty do řeči. Děti ústně a jednou i písemně popisovaly své zkušenosti; své 

„magnetofonové záznamy“ doplnily popiskami a teprve nyní, v následném výkladu, se 

naučily, jak se jednotlivé rostliny, stromy atd. jmenují. Ve třídě následovaly malé dotazovací 

hry, při nichţ se vţdycky zvedly přinesené rostliny, které stály před námi uspořádané do 

pěkných kytic. Kroku k pojmu bychom se neměli obávat! Názvy a pojmy jsou tím 

nejabstraktnějším. Tak jak to odpovídá přirozenosti dětí, vycházíme v hlavním vyučování 

kaţdý den znovu z pohybu, v učební části pak z obraznosti, a probouzíme „hlavu“ zdola 

nahoru, kdyţ stoupáme od vůle přes cit k myšlenkové činnosti. Jakmile se dítě nad popsanými 

obrazy nebo vjemy jednu noc vyspalo, a pak je umělecky, a to jak v řeči, tak malováním, 

proniklo a přijalo do své paměti, potom je velmi podstatný třetí krok, doprovázený 

vyprávěním o zvláštnostech těchto rostlin. Znovu se dostaví úţas, kdyţ se z „modřínové 

šišky“ vyklube hálka, z níţ lze vyčíst celý příběh o hmyzu, který sem nakladl vajíčka, nebo 

odkud má své jméno rokytník, zvaný v němčině téţ patrový mech, ţe chrpa horská se na naši 

louku zatoulala omylem a ţe mech si hraje na kytičky jako ve školce a ţe jsme oba tyto 

„květy“ skutečně našli. Jeden učitel biologie na středním stupni radil a pomáhal třídní učitelce 

určit, co to v lese našli. Je také třeba splnit poţadavek Rudolfa Steinera, aby děti na konci 

osmé třídy znaly jménem rostliny rostoucí v okolí (Wolfgang Schad říká, ţe to má být alespoň 

padesát rostlin!). 
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Hry na vnímání: „čichové pot pourri“ a „skywalking“ 

Vystačili jsme si s několika málo hrami, protoţe jsme je v různých variacích neustále 

opakovali. I to posílilo důvěru dětí; hlad po něčem novém, po senzacích nebyl tak velký a děti 

se rády znovu a znovu nořily do toho, co jiţ znaly. 

Cornell nabízí mnoho dalších pouţitelných her. Například „Pexeso“: Nasbíráme asi 

deset přírodních předmětů, skryjeme je pod šátkem, na okamţik je ukáţeme a pak je děti 

necháme hledat. Při srovnávání o jednotlivých rostlinách nebo předmětech něco povyprávíme. 

Také hádání zvířat (venku se zvířaty, která se vyskytnou tam, kde se nacházíme) je velmi 

zábavné, stejně jako „půdní okénka“ atd. 

 

Následující hry pouţitelné pro vyučování nepocházejí všechny od Cornella: 

 

- Báječnou hrou je „čichové potpourri“. Do kelímků namícháme delikátní pachové 

směsi, které voní (aţ páchnou) podle zaloţení „mistra kuchaře“. Směsi pak dostanou 

nápaditá jména a v pachovému bifé jsou nabízeny k „ochutnávce“. S touto hrou 

můţeme začít na jaře, v létě ji doplnit o vonné byliny a na podzim hrát zase úplně 

nanovo, aţ v lese dozrají plody a porostou houby. 

- Rovněţ velmi pěknou hrou je „fotoaparát“. Dvě děti jdou za sebou; přední se 

zavřenýma očima je fotoaparát, zadní, které je fotograf, vede dítě před sebou rukama 

na jeho ramenou. Na pěkných vyhlídkách „fotograf“ zatahá „fotoaparát“ za ucho, 

spustí spoušť a udělá „momentku“. „Fotoaparát“ přitom smí na deset vteřin otevřít oči 

a dívat se rovně před sebe. Po pěti aţ šesti momentkách vyhledá „fotoaparát“ 

s otevřenýma očima místa, která „vyfotil“, a poté co se prostřídají, nakreslí kaţdý na 

tvrdou čtvrtku přírodními barvami a prsty tu nejhezčí momentku – podle přírody. 

Skupina můţe nakonec obrázky obdivovat a hledat, kde byly nakresleny. Tento úkol je 

vhodný spíše pro šestou třídu, neboť kreslení a malování podle přírody začíná teprve 

v tomto věku. 

 

Nauku rostlinách tak můţeme natáhnout aţ do podzimu šesté třídy a vyuţít střídání ročních 

období, případně hry integrovat i do školy v přírodě. Ke stromům, které jsou tématem v šesté 

třídě, uvedu dva podněty: 

 

- „Tep stromů“: Za pomocí stetoskopu, který pouţívají lékaři k poslechu srdeční ozev, 

můţeme poslouchat proud mízy v kmeni stromu. Předpokladem je klidné okolí, strom 

s nepříliš silnou a nerovnou kůrou, nejlépe brzy na jaře, kdy je proud mízy obzvlášť 

silný. Pokud jsou tyto předpoklady splněny, můţeme učinit velmi překvapivou 

zkušenost, která je i pro dospělé něčím mimořádným! 

- A potom „skywalking“, „chůze po nebi“. Tato hra není vhodná dříve neţ v šesté 

třídě, neboť zacházení se zrcadlem předpokládá určitý odstup od světa, který má dítě 

teprve asi od dvanácti let. Děti jdou ve skupince po lesní pěšině a dívají se přitom do 
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zrcadla, velikého asi 15 x 15 cm, které lze levně zakoupit ve stavebních potřebách. 

Zrcadlo drţí tak, aby zrcadlilo koruny stromů, a kdyţ stromy poněkud ustoupí, můţe 

mít člověk pocit, ţe padá do jezera. Pro šesťáky je to fascinující záţitek. Tuto hru lze 

pouţít i v souvislosti s probíráním oblaků v šesté třídě. 

 

Němé světy začínají promlouvat 

Rudolf Steiner vystavěl přírodopis tak, ţe se děti nejprve obeznámí s oblastí, která je 

jim nejbliţší a nejdůvěrněji známá, se světem zvířat (od 4. třídy), později se světem rostlin, 

který je mnohem více vzdálen vědomí (od 5. třídy), a ve třetím kroku pak s nerosty (od 6. 

třídy). Svět zvířat je nám bliţší uţ i proto, ţe zvířata mají duševní vlastnosti, jimiţ jsou nám 

lidem podobné. Svět rostlin je v mnohem čistší podobě výrazem růstových a ţivotních dějů. 

Tato sféra je mnohem méně přístupná našemu vědomí, podobně jako naše trávení, krevní 

oběh, dýchání atd. 

Pro tento svět musí být naše smysly nejprve probuzeny. Děti se naučily vidět 

a mnohem víc neţ jen vidět. Němý svět ţivých rostlin k nim začal promlouvat. Kombinace 

smyslových her s výukou o rostlinné říši, která je dětem mnohem vzdálenější neţ duševně 

příbuzná říše zvířat, se tak ukázala jako ideální. 

Většinu z těchto her lze hrát jiţ v mladším věku. V kaţdé věkové kategorii jsou přitom 

zajímavé. Na prahu k prepubertě však získávají zvláštní význam, kdyţ děti ještě jednou 

hluboce spojí zvláště s takzvanými bazálními smysly, tedy s hmatem, smyslem pro vlastní 

pohyb a se smyslem pro rovnováhu, s čichem a chutí, ale také s nasloucháním. Třída touto 

činností o měsíce „omládla“, probouzející se kritika a nespokojenost utichly, děti se novým 

způsobem spojily se světem, způsobem, který jim přinesl hluboké uspokojení. Děti, které jiţ 

byly přemýšlivé, si také přišly na své, neboť v nauce o rostlinách je mnoho látky, mnoho 

souvislostí, které lze domyslet a o kterých lze začít diskutovat. Děti, které měly hlad po 

záţitcích nebo prostě jen trpěly nedostatkem smyslových vjemů, dostaly spoustu „potravy“ 

a směly také setrvat v obrazném zpracovávání vjemů, pokud ještě nedosáhly vnitřní zralosti 

k novému kroku dvanáctého roku ţivota, tedy k otázce „proč“. 

Školení smyslů, samozřejmě v kaţdém věku, je důleţitou součástí drogové prevence. 

Právě v tomto věku by mohlo mít klíčovou funkci to, ţe děti v jejich probouzejícím se 

vnitřním, duševním ţivotě zdravě spojíme se světem a ukáţeme jim cesty k aktivování jejich 

nových duševních sil. (Almut Holzachová) 
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Srovnávací pozorování rostlin 

Převzato z časopisu Člověk a výchova, č. 1/2009 

 

Na jarní procházce se náš zrak často zatoulá na pestře kvetoucí louky lemující silnice. 

V některých krajích zřetelně poznáváme především dvě převládající barvy květů, které 

protkávají svěţí zeleň: velmi intenzivní ţlutou a velmi jemnou fialovou, kterou můţeme podle 

dopadu světla vnímat téţ jako do běla přecházející růţovou. Ta pokrývá louky jako koberec 

vločkovité pěny a zářivé ţluti se vyrovná nejen co do mnoţství, ale i co do účinku. Řeč je 

o pampelišce neboli smetance lékařské a o řeřišnici luční. 

 

Přímo ruku v ruce jde tato zvláštní dvojice po našich loukách, i přes zjevné protiklady, 

které ani nemohou být úplnější. V Německu se řeřišnici říká lidově „čapí bejlí“; velmi krásně 

tím je vyjádřeno základní gesto této rostliny, neboť skutečně vypadá jako čáp kráčející trávou, 

její těţiště směřuje do květní oblasti a přerůstá tím všechny ostatní byliny a květiny. 

I smetanka má sice takové těţiště v květu, největší sílu však směřuje do výstavby mohutného 

kůlového kořene, který dokáţe proniknout i těmi nejkamenitějšími podloţími. Řeřišnice se 

v tomto vztahu chová zcela polárně. Své primární kořeny nechává záhy zcela odumřít 

a zakořeňuje se sekundárně, nově ze stonku a vytváří v kruhu kolem dokola bezpočet jemných 

kořínků, které svým mnoţstvím přece jen poskytnou rostlině pevnou oporu v půdě. Smetanka 

vlastně nevytváří vůbec ţádný stonek. Její květ – resp. květenství skládající se ze 100 aţ 200 

jednotlivých květů – by byl přisedlý bezprostředně na extrémně nahloučeném stonku, kdyby 

nebylo enormně se vyvinuvšího květního stvolu, který úbor vyzvedá aţ do výše řeřišnicových 

květů. To se děje v takovém chvatu, ţe lze sotva ještě mluvit o růstu, ale mnohem spíše 

o vylétnutí vzhůru! Řeřišnice naproti tomu vytváří sice dutý, ale silný, řádný stonek, z nějţ do 

všech stran vyrůstají řapíkaté květy, přeměňující se záhy v plody, zatímco vrchol stonku roste 

pořád dál a vytváří nové květy. Celý vývoj řeřišnice probíhá na jaře. Naproti tomu smetanka 

má jiţ na podzim těsně u země nachystanou svou spoustu květních poupat, aby je před 

nástupem zimy za pomoci svého podivuhodného savého kořene poněkud vtáhla pod ochranu 

zemní říše. Její kořeny se vůbec vyznačují takřka nepřemoţitelnou růstovou a regenerační 

silou. Z utrţeného kousku kořene se můţe vytvořit hned několik nových listových růţic. 

Pampeliškové květy svým způsobem popírají Darwinovu teorii účelnosti, kdyţ vytvářejí 

přemíru pylu: pro včely bývají v tomto ročním období často jedinou záchranou ţivota. Samy 

pro sebe by si pampelišky s tvorbou takového mnoţství pylu vůbec nemusely dávat práci, 

neboť semena vytvářejí i bez opylování. Polárně k tomu se opět chová řeřišnice luční. Je 

autosterilní, a nutně proto potřebuje pyl jiných příslušníků svého druhu, aby mohla vytvořit 

semena. 

Jak smetanka, tak řeřišnice jsou rostliny vytvářející listovou růţici. Zatímco však listy 

smetanky jiţ připomínají zvířecí tvary (odtud její lidový název „lví zub“), vytváří řeřišnice 

nejprve kapkovité listy, které směrem ke květu získávají stále paprsčitější tvar připomínající 
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jehličnatý stromeček. Smetanka se takové proměny ve svých listech zříká, a podobá se tak 

více listnatým stromům. 

Co se chuti týče, můţeme zjistit, ţe smetanka je především hořká, zatímco řeřišnice 

chutná výrazně po hořčičném oleji. Zajímavé je také to, ţe oběma rostlinám je v nadzemních 

částech vlastní určitá chatrnost, takţe se s nimi zřídka setkáme v jedné váze společně. 

Co můţe takové srovnávací pozorování rostlin přinést nám pedagogům? Nejprve nás přivádí 

k pojmu polarity, jak ho coby vodítko rozvinul Goethe ve svém přírodovědném bádání. V tom 

ho podnítil F. W. J. Schelling, který obecnou polaritu jako princip veškerého objasňování 

přírody povaţoval za zrovna tak nutnou jako samotný pojem přírody. Zákon polarity 

označoval za obecný zákon světa; s jevící se skutečností jsou podle něj vţdy dány také 

protikladné síly – bez těchto sil by nebyly moţné ţádné ţivé pohyby. V roce 1797 zavedl 

Schelling pojem polarity do filosofické terminologie. Poprvé se tento výraz údajně objevil 

v roce 1670 u Roberta Boyleho; Goethe ho příleţitostně pouţíval od roku 1792. Pro něj je 

polarita posledním, nepřekročitelným stavem věci. 

Rudolf Steiner k tomu 22. září 1918 (GA 184, s. 182) uvádí: „A bude-li jednou 

přírodní věda přivedena více do správných kolejí Goethova světového názoru, pak bude tato 

věda více goetheanismem, neţ jím můţe být dnes, kdy jím není téměř vůbec. Pak bude zákon 

polarity v celé přírodě poznán jako základní zákon, jak v podstatě jiţ figuroval v dávných 

mysteriích na základě atavistického [tj. jasnozřivého] bádání. V dávných mysteriích bylo vše 

stavěno na poznání polarity ve světě.“ 

Ve svých výzkumech k nauce o barvách, jeţ by odpovídala skutečnosti, narazil Goethe 

na moţnost nechat zákony prostupující svět barev projevit se pomocí tří dvojic protikladů 

(viz. obr. 1): Pojem polarity se rozvíjí dál do podoby trojčlennosti. 

To můţe být podnětem k tomu, abychom se ho jako určitý klíč pokusili pouţít na jiné oblasti 

přírody. Velmi hezky a přímo hravě tak můţeme uspořádat nejdůleţitější jehličnaté dřeviny, 

podílející se v našich zeměpisných šířkách na tvorbě lesů; toto uspořádání pak ovšem musíme 

prozkoumat z hlediska výpovědních moţností. 

 

Moţná k něčemu dospějeme i takovým výkladem listů některých lesních listnáčů (viz 

obr. 4). 

Pojem trojné polarity neustále košatí. U barev můţeme rozlišovat dvojici protikladů, která 

vyjadřuje největší moţné polární napětí: ţlutá jako barva nejbliţší světlu a modrá jako barva 

nejbliţší temnotě. 

Podobně extrémní protiklad spočívá v říši stromů mezi otevřeností břízy vůči 

okolnímu prostoru a utvářením prostoru u dubu (viz obr. 3). 

Další dvojici protikladů tvoří modřín jako vysokohorský strom a borovice jako strom milující 

níţiny. 

Potom nacházíme dvojici, která má k sobě v určitém ohledu velmi blízko: nach 

(purpur) a zeleň mají téměř stejnou vlastní zářivost. Kdo zná rozdíl mezi jedlí a smrkem, mezi 

bukem a habrem? 
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Mezi tím se nachází dvojice protikladů, která se toto napětí snaţí harmonicky-

terapeuticky vyváţit: oranţovo-červená a blankytně modrá. Tím bychom mohli srovnat dvě 

dvojice dřevin: tis a jalovec, jejichţ plody mají lékařský význam, a vrba a líska, které obě 

kvetou brzy na jaře, přičemţ pyl vrby přenáší hmyz, zatímco lísku opyluje vítr. Při šíření 

plodů je tomu opačně: malá semena vrby jívy jsou roznášena větrem, oříšky lísky sklízejí 

a roznášejí zvířata. 

Kdyţ se podobnými cvičeními dostaneme vnitřně do pohybu, můţe nám taková kniha 

jako „Lidská duše“ (Die menschliche Seele; 1946) od Zeylmanse van Emmichoven ukázat 

ţivým způsobem první kroky ke goetheanistické psychologii. Zeylmans van Emmichoven 

navazuje na Goethův pojem trojné polarity, který Goethe vytvořil při studiu rostlin a rozvinul 

v nauce o barvách, a pokouší se oblast lidské duše proniknout a obsáhnout pomocí tří dvojic 

protikladů: vnímání a jednání, představa a ţádost, usuzování a cítění. Jde přitom o to, 

abychom s citem vnikali do vnitřní diferencovanosti těchto tří polarit, jinak to zůstane 

abstraktní a vzdálené skutečnosti. 

Předloţený nárys můţe samozřejmě slouţit jen jako zcela počáteční podnět k tomu, 

aby se v něm kaţdý při praktickém pozorování sám cvičil. (Karl-Ludwig Hepp) 

 

 

 

Náčrty na cestě k novému chápání přírody: rostliny 

Převzato z časopisu Člověk a výchova, č. 1/2009) 

 

Podíváme-li se na rostliny, nebudeme mít před sebou cosi hotového, nýbrţ něco 

rodícího se. Co bylo předtím strnulé [autor má na mysli nerosty], objevuje se nyní jako 

plynulé, přímo plynoucí, nikdy neustávající. Nikoli nečinnost, nýbrţ zrod a zánik je to, co se 

nás při setkání s rostlinou dotýká. Kouzelným slůvkem je zde proměna v proudu času – 

u kaţdé rostliny jejím vlastním způsobem, v nepřehledných obměnách. 

Nenalézáme zde oddanost tíţi jako u kamenů; podstatným ţivotním motivem rostlinné 

říše bývá většinou její překonání: úsilí odpoutat se od země a oddat se přitaţlivosti nebeských 

sil. Vertikála, nejzřetelněji patrná u stonku, se často stává určujícím motivem. 

V kaţdé rostlině můţeme vnímat něco z toho, jak se v ní „sezdávají“ nebe a země. 

Mluvit bychom mohli i o tichém dialogu, o rozhovoru mezi jasným horním a temným dolním 

světem. Kaţdá rostlina je zcela individuálním obrazem tohoto rozhovoru. To můţe vypadat 

jako odváţné tvrzení, ale my si to ukáţeme na konkrétních příkladech. 

Goethe objevil v utváření rostliny dvojí gesto zcela protikladné povahy: obrazně ho 

popsal jako nádech a výdech. Stahování, zhušťování, koncentrace charakterizuje první z nich, 

rozpínání, rozprostírání a rozplývání pak druhé. Takto Goethe vystihuje polárně zaloţené 

utvářející tendence rostliny. Domníval se, ţe svou „prarostlinou“ se dostal této „silové 

podobě“ spočívající ve všech rostlinách na stopu. 
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Kdyţ Goethe u rostliny mluví tak výstiţně o „procesu dýchání“, a samozřejmě tím 

nemá na mysli dýchání fyziologické, pak postihuje zcela podstatné charakteristikum 

veškerého rostlinného utváření. „Kdo dýchá, dvě milosti cítí“ (Goethe): zavítání a opuštění, 

po celý ţivot rytmické navracení. Nadechnout se znamená přijít k sobě, procitnout, 

vydechnout znamená vydat se, oddat se, rozpustit se a otevřít. V tomto rytmu se rodí ţivot. 

Rostlina je v tom nejobsáhlejším smyslu dýchající bytostí. Je otevřená, propustná – pro světlo, 

vzduch a teplo, které ji spřádají – chápe se zemských sil, utváří je a přímo tříbí. Nahoře se 

setkává s dole a někdy jím proniká. Teprve podíl obou stran umoţňuje, aby rostlina na sebe 

vzala fyzickou podobu. Rostlina je zcela oddaností, oddaností tomuto tajuplnému procesu. 

Co se zde na rozdíl od kamene objevuje jako něco nového, je barevnost. V oblasti květů, kde 

se rostlina nejrozhodněji oprošťuje od země, kde se její podstata vyjevuje nejzřetelněji, je to 

blízkost ke světlu, která dává vzniknout barvám. Tady nacházíme širokou paletu objevujících 

se barevných tónů. V kaţdé barvě se projevuje něco bytostného. 

V oblasti květu, který mívá často také charakter tváře, se cítíme být rostlině nejblíţe. 

Oslovuje nás tu něco duševního, nevykoupeného. Avšak teprve v nejbliţší vyšší přírodní říši, 

u zvířat, se duše utváří v podobě vnitřního prostoru. Ještě jednou a zcela jinak se nás to 

dotýká. Oproti tomu si můţeme uvědomit něco z „cudnosti“ rostliny. 

Nikdy ji vlastně nezaţíváme jako vtírající se. S jednou výjimkou, totiţ tehdy, kdyţ 

silně voní. Je to zajímavý fenomén. Tam, kde se rostlina sděluje, ba vnucuje vzduchu, který 

dýcháme, odpovídá to jiţ způsobu zvířat. Nejbliţší vyšší přírodní říše se jiţ ohlašuje. 

Stejně jako rostlina jsme i my lidé začleněni do proudu zrodu. Ten není „odpovědný“ jen za 

zachování našeho těla, ale působí i jeho obnovu. V rytmicky se vracejících procesech 

výstavby a odbourávání se projevuje ţivot. 

Tak jako rostlina stojíme i my mezi nebem a zemí. Tak jako rostlina usilujeme i my 

o to, abychom se vymanili zemi, abychom překonali naši vlastní tíţi. I naši otevřenost vůči 

okolnímu světu, jak se ukazuje třeba ve fyzickém nebo duševním nadechnutí, ale téţ 

v zaţívání potravy, máme s rostlinou společnou. 

 

Smetanka a kerblík 

S těmito dvěma rostlinami se v pozdním jaru setkáváme současně, někdy i v těsné 

blízkosti. A přesto: Jaký to je nádherně protikladný pár! 

Smetanka neboli pampeliška: Je to ona, kdo svými myriádami maličkých sluníček 

začaruje májovou louku. Jak sytou ţlutí vynikají tyto květy! Zazáří překypující ţivotní silou: 

silná, zárodečná ţluť vaječného ţloutku. Botanicky se tomuto druhu květenství říká úbor. To 

znamená, ţe v sobě uspořádává velkou spoustu jednotlivých kvítků do nadřazeného útvaru 

květenství, jakéhosi nadkvětu. Jednotlivý kvítek, sám o sobě zcela nepatrný, se tedy v gestu 

sluţby podřizuje zákonu vyššího utváření. Jako celek pak toto květenství působí velmi sytě 

a plně. Můţeme v ní proţívat kypící ţivotní sílu. 
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Smetanka koření v zemi neobyčejným způsobem. Svým dlouhým, zašpičatělým 

kůlovým kořenem se do ní doslova zavrtává. Jak elementárně a intenzivně se s ní spojuje, 

vidíme při pletí, kde nám zpravidla vydá jen svou listovou růţici. Kůlový kořen poukazuje na 

soustřeďující, stahující sílu. S touto silou se u pampelišky potkáme několikrát a zjevně 

představuje jeden z jejích hlavních utvářejících motivů. 

Jako první zpozorujeme na jaře listové růţice. Podobné víru, zakotvené v jednom 

bodě, vypadají, jako by je země nasávala. Všechny zelené listy pampelišky tak v tomto 

smyslu zůstávají zajaté zemí. Ani jeden se nedokáţe vymanit ze „sání“ země, aby se například 

pozvedl na květním stvolu. 

Nápadný je také tvar jednotlivého listu. Téměř roztřepený se vydává okolí. Legenda 

vypráví také o zuřivém lvu, který se do smetanky pustil svými ostrými zuby; proto se jí také 

lidově říká lví zub. Většinou asymetricky se objevující výkrojky připomínají natrţené 

vroubky. Zbylé hroty ukazují dovnitř, do srdce růţice. Opět zde tedy můţeme pozorovat 

dostředivě působící síly utváření. 

Ve středu listového věnce se záhy objeví kulovitá květní poupata, která jsou vynesena 

vzhůru překvapivě dlouhým dutým stvolem, na němţ se během noci rozvinou. Ţe tato malá 

sluníčka jsou těsně spjata s velkou nebeskou matkou, nám bude zřejmé, budeme-li pozorovat, 

jak citlivě reagují na změny světelných poměrů na obloze. V takřka náboţném gestu obracejí 

svou tvář ustavičně k naší denní hvězdě. 

Kdyţ potom odkvetou, nastane, jak víme, ještě jednou velmi působivá proměna. „Ztichlou“ 

jarní louku zaplní „stříbrovlasí starci“. Jestliţe květy byly ještě jako obrazy slunce, stojíme 

nyní před malými měsíci v úplňku. Na ještě jednou mocně vzhůru vyrostlých stvolech 

spočívají tyto neuvěřitelně jemně se třpytící útvary. Je to opět ona jiţ zmiňovaná soustřeďující 

tvárná síla, která činí něco takového moţným. 

 

Smetanka celkově prozrazuje určitou „závislost“ na zemi. Kosmické utvářející síly 

podléhají zemským vlivům. To má také za následek, ţe tuto rostlinu – jaký to obávaný plevel! 

– vnímáme jako symbol kypící vitality. Sytost, šťavnatost a nadbytek charakterizují její 

bytost. 

Vedle toho kerblík: Jaký to – skoro aţ groteskní – rozdíl! Co platí pro smetanku, 

budeme zde hledat marně. Okamţitě si všimneme: pozorování podstaty této rostliny od nás ve 

způsobu našeho vnitřního nahlíţení vyţaduje elementárně odlišný přístup. Z té poněkud drsné 

sytosti a šťavnatosti zde jiţ skutečně nic nenajdeme. Ke slovu se zde však hlásí něco jiného, 

zcela protikladného. 

Nebudu vás napínat: To co člověku u smetanky připadalo jako „touha po zemi“, jeví 

se nyní jako „útěk před zemí“. Jako ohňostroj, který se plně rozlétne do světelného 

a vzdušného prostoru – tak člověku připadá kerblík. Co se u pampelišky jevilo jako hutnost, 

ale i temnost a drsnost, je zde proměněno na jasnost, zářivost a jemnost. Jak rychle se tato 

rostlina vymaní ze zajetí země, aby se, obrácena k nebi, zcela rozplynula v tepelném a 

světelném působení vyšších sfér! 
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Lineární prvek, který se projevuje ve virtuózním tvaru stonku, očividně převládá. Co 

zpočátku vypadá jako kmen, to se znovu a znovu rozvětvuje, aţ do nejjemnějších větviček. 

Ve tvorbě květních okolíků dosahuje tento motiv nakonec svého vrcholu. Nahoře jsou 

posazeny nepatrné, něţně bělavě zbarvené kvítečky. Připadají nám jako nějací malinkatí 

motýlci – kteří se právě chystají odlétnout. Kdyţ pohledem přelétneme po louce, spatříme 

květenství kerblíku jako vydechnuté závoje páry. A konečně list kerblíku je jako filigrán, aţ 

doposledka vyzdobený. I zde plošnost ustupuje ve prospěch tvarování. 

Nebe a země tak spolu v kaţdé rostlině rozmlouvají. Jak odlišně však tato „řeč“ 

zaznívá ve smetance a jak odlišně v kerblíku! 

 

Slunečnice a sedmikráska – matka a dítě 

Velká je rozmanitost v čeledi sloţnokvětých. Patří do ní sedmikráska chudobka 

i slunečnice. Jak jsou však rozdílné, nejen co se týče jejich velikosti! Co se u první z nich 

ukazuje v téměř nikdy neochabující ochotě kvést, získává u druhé podobu v monumentální 

velikosti. Ţlutá uvnitř u sedmikrásky, ţlutá okolo u slunečnice: oheň a plamen, rozněcující 

procesy tepla, jsou u ní v popředí; ta druhá zase přichází v „bílé sukýnce“, vţdycky rozdávajíc 

radost. Jako matka a dítě. 

 

Sedmikráska, chudoběnka, jiskérka… 

Také „kakuška“ se jí u nás říká. Téměř kaţdý dialekt má pro toto kvítko svůj vlastní 

název. U ţádného jiného mi není známá taková spousta jmen. O čem to svědčí? O jeho 

známosti a téţ o jeho oblíbenosti. V našich zeměpisných šířkách se samozřejmě také nedá 

přehlédnout. A i přes svůj hojný výskyt nepůsobí nikdy banálně nebo dokonce otřepaně. 

Sotva jarní sluníčko rozpustí poslední zbytky sněhu, uţ jsou tady a svými jasně bílými 

kotoučky květů ohlašují probouzení přírody. A zůstanou zde aţ do pozdního podzimu. Nové 

a nové úborky vyskakují z přisedlých listových růţic. Zelené lístky mají přibliţně tvar kapky 

a jejich rudimentární podoba připomíná děloţní list. Ţádné podstatné proměny během roku 

tyto listy neprodělají. Ale jsou trvanlivé, i kdyţ na omak působí velmi křehce a jemně. 

Vyloţeně ohebný je někdy opravdu dlouhý květní stvol. Kdyţ se kolem dokola ţenou vzhůru 

trávy, jetel a jiné luční býlí, dokáţe se – trůnící na delších a delších řapících – prosadit 

i sedmikráska. Kdyţ se louky pokosí, uplyne jen několik dní, a smetanka a sedmikráska uţ 

vyhánějí nové květy. 

Co je to, co nás při pohledu na tyto květy – třeba na jarní louce, z níţ na nás vykukují 

po tisících – tak rozveseluje? Velkou spoustou (na horní straně) čistě bílých „paprsků“ – jsou 

to tenounké jazýčky – je obklopeno zlatoţluté srdce. Květenství budí uprostřed nanejvýš 

kompaktní dojem a kolem se způsobně vyjímá bílé kolečko. Podoba i barvy nás zdraví 

s nedělní svěţestí, člověka se mohou zmocnit svatební pocity. Ze sedmikrásek se dají také 

uplést a posadit do vlasů ty nejkrásnější věnečky. Kdo si přitom nevzpomene na dny svého 

dětství? 
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Špičky okrajových květů nesou někdy na své spodní straně červený nádech. Něco 

z jejich téměř nebeské nevinnosti a čistoty jako by jiţ bylo „zlomeno“. Legenda v této 

souvislosti vypráví o kapkách Jeţíškovy krve. V zimním čase sedí u své maminky, která šije. 

Jeţíšek si tajně obstará zbytky zlatoţlutého sametu a bílého plátna. Z nich zhotoví malé 

kytičky. Ty vynese ven na holé pole, kde záhy zapustí kořínky a nádherně rozkvetou. 

Říká se jim také chudobinka. Vystupují velmi způsobně. Není v tom ţádná přemíra, nikam se 

netlačí, působí zdrţenlivě, mírně a vychovaně. 

 

Slunečnice – nechť se kousek nebe stane zemí 

„Tournesol“ se jí říká ve francouzsky mluvících zemích, „girasole“ v italštině 

a „Sonnenblume“ v němčině. Tím je vyřčen její vztah ke slunci. Svou tvář obrací bez ustání 

ke slunci putujícímu po obloze a vzdává tak hold této denní hvězdě. Slunce rozlévá světlo 

a teplo. Druhému z těchto ţivlů, teplu, zdá se být slunečnice zvláště oddaná. 

Čeho si u slunečnice všimneme nejdříve, je její monumentální velikost. Jednokvěté 

druhy dosahují nezřídka výšky více neţ čtyři metry. Přitom si musíme uvědomit, ţe má na 

svůj růst a rozkvět jen několik měsíců. Málokterá jiná jednoletá rostlina dokáţe něco 

podobného. Jaké obrovské mnoţství látky je zde „nakupeno“ a zároveň přivedeno do 

nádherné formy. Nenajdeme tu ţádné neuspořádané bujení. Látka je zde suverénně utvářena. 

Člověku se, co se týče grandiózního zjevu, můţe vybavit Michelangelův „David“. Zcela 

nevýstiţné se však toto srovnání jeví s ohledem na vnitřní podstatu, která tu před nás 

předstupuje. Ze slunečnice totiţ promlouvá zdůrazněné ţenství a mateřství. Ale začněme 

úplně od začátku. 

Nezaměnitelná jsou semena slunečnice: poměrně velká a mandlovitého tvaru. Na 

chráněných místech vyklíčí jiţ v květnu. Mladé rostlinky pak nerostou nijak zvlášť rychle, 

zato však vytrvale. Především stonek je to, kdo se tak rozhodně vysouvá vpřed. Zesílí 

nakonec aţ na tloušťku paţe a budí šlachovitě tuhý dojem. Porostlý spoustou tuhých 

štětinovitých chloupků působí také drsně na omak. 

V kořenové oblasti však nevyrůstá opačným směrem, jak bychom moţná očekávali, 

kůlový kořen. Do všech stran se rozrůstá stále hustší síť kořenů, celkově však dosáhne jen 

poměrně malých rozměrů. Teprve na podzim, kdyţ uklízíme zahradu a kořeny se dostanou na 

světlo, ukáţe se velký nepoměr mezi „základy a horní částí stavby“. Spleť kořenů zplstnatí 

natolik, ţe dochází ke splynutí rostliny a země, jako by si rostlina část země „osvojila“. 

Ukazuje se nám tak podobná kompaktnost, jakou nacházíme u semene nebo později v oblasti 

květu. 

S prodluţujícími se stonky se očividně zvětšují téţ listové čepele. Mají tvar srdce. Na 

poměrně dlouhých řapících jsou vynášeny do okolí. Ve volném sledu vyvěrají po jednom ze 

stonku a obracejí se do všech stran. Směrem ke špičce se velký list mírně sklání k zemi. I on 

je na omak vyloţeně drsný, podobně jako stonek. 

Při pohledu z určité vzdálenosti vzniká celkový dojem „listového šatu“, jako plášť 

sahající k zemi, zvoncovitě padající dolů. Teprve v závratné výšce dojde znenadání 
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k městnání ve stonkové oblasti. Listy se poměrně rychle, co se týče jejich velikosti a jejich 

úsilí vzdálit se od stonku, dávají na ústup. Záhy z nich zbude jen těsný věnec zákrovních 

listenů. V jejich středu rozpoznáme vyvíjející se květní poupě. Jako by se ze zeleného 

zákrovu přímo vylupovalo, rychle se toto poupě zvětšuje. Konec stonku se rozšiřuje do 

podoby lůţka úboru. A tento talířovitě kulatý útvar dosáhne záhy průměru 40–50 cm. Na jeho 

okraji se váhavě rozvíjí jednoduchý věnec jazykovitých květů. Trubkovité květy, dosud téměř 

ve stavu poupěte, jsou těsně nahloučené v srdci květenství. Je jich tu velká spousta, skutečný 

květní stát. Tmavohnědý velký kotouč ostře kontrastuje se zlatoţlutým plamenným věncem. 

V tomto stádiu květ asi nejzřetelněji ukazuje svou blízkost k ţivlu tepla: „teplo líhně“. Jako 

plaménky člověku připadají okrajové květy, které šlehají z pomalu, ale vytrvale se 

rozehřívajícího, „ţhnoucího“ středu. Brzy také „zaţehnou“ ty nejkrajnější trubkovité květy, 

které se mezitím rozvinuly do pěti cípů, a toto zaţhnutí se v soustředných kruzích pozvolna 

blíţí ke středu květního úboru, aţ se „rozpálí“ celý terč. V popředí přitom, jak jiţ bylo řečeno, 

nestojí ani tak ţivel světla, jako spíše ţivel tepelný. 

Jestliţe si slunečnice v kořenové oblasti jakoby „osvojuje“ část země, pak dělá něco 

podobného i v květní oblasti, kdyţ si pro sebe nárokuje část kosmického (slunečního) tepla, 

vypodobeného ve fyzickém jevu. Tak se tato rostlina neobyčejně intenzivně spojuje na jedné 

straně s kouskem země a na druhé straně s kouskem nebe. Jen na základě takto vroucího 

propojení lze vysvětlit – byť jen v náznaku – fenomén slunečnice. 

S odkvétáním a zráním se mohutná „hlava“ sklání víc a víc k zemi. Uvadlé květy 

opadávají, „ţár“ vychládá. A brzy jsou to jeden vedle druhého snad tisíce plodů, které 

dozrávají, skrývajíce v sobě nová semena. Uspořádány jsou v pravidelných, logaritmických 

spirálách. Nádherný útvar: symbol řádu a krásy. Pro staré Řeky byly výrazem kosmu. Kdyţ 

semena vyzobou ptáci, máme před sebou útvar, který připomíná včelí plást. Listy se mezitím 

zbarvily do tmavohněda, nejspodnější z nich dokonce uţ zaschly. Takto povadlá, nedokáţe 

slunečnice vzdorovat mnoha podzimním bouřím. Plody dozrálé v takovém mnoţství jako by ji 

táhly zpět k zemi, k lůnu, z něhoţ kdysi vyrašila. 

Co se u slunečnice člověka obzvlášť dotýká, je její mateřská povaha. Nebe a kosmos 

v ní uzavírají sňatek a ona před nás předstupuje vskutku jako nějaká pramáti. Je téţ rodičkou 

v prapůvodním slova smyslu, kdyţ kousíček nebe nechává stát se zemí. (Daniel Wirz) 
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Námět pro velký projekt – botanické hodiny 
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Básničky pro práci s dětmi 

 

Kdyţ kvete louka 

Je nás tu mnoho, kaţdá jiná: 

kohoutek, zvonek, kopretina, 

mateřídouška, jitrocel, 

a kolik bys jen květů chtěl, 

jsme tady všechny vedle sebe, 

pro kaţdou z nás je modré nebe, 

pro všechny v noci plno hvězd. 

 

Jarní 

Stromy uţ jsou samý květ, 

včelky bzučí, špaček zpívá. 

Na rybníku roztál led, 

zlatý prášek střásá jíva. 

 

Stromy 

Bříza bílá jako nevěsta celý ţivot je, 

modřín na zimu listy shazuje. 

Dub připravuje pro zvěř potravu, 

smrk, neţ se naděješ, přeroste Ti přes 

hlavu. 

Na lísce nejraději ořechy máme, 

semena jalovce do jídla přidáváme. 

Tis parku rozloţitou korunou vévodí, 

rozhodni, který z těchto stromů se mezi 

jehličnany nehodí. 

 

Tulipán 

Pyšný na svou krásu je,  

hlavu hrdě vztyčuje. 

Tělo jako svíčka rovné, 

šaty zelené a volné. 

Noha stačí mu jen jedna, 

vţdyť je kulatá a pevná. 

V zemi stojí jako pán, 

říkají mu tulipán. 

 

 

 

Kytice 

Brouzdal jsem se jenom tak, 

kolem pole 

loukou. 

Utrhl jsem vlčí mák, 

chrpu, 

rmen 

a koukol. 

Kdyţ jsem viděl macešku, 

shýbl jsem se pro ni, 

utrhl jsem vojtěšku, 

šalvěj, co tak 

voní. 

Jetel mám i kostival, 

zvonky, 

sedmikrásky- 

ne, na světě ţádný král 

nemá tolik krásy. 

 

Luštěniny 

Starý, známý brach, 

kulatá zrnka - …………………... 

Přimhouřené oko kočky? 

ne, to je semeno ……………… 

Vysévá se na pole, 

kdo? No přece …………………. 

Alaburka, tofu – hoja! 

To všechno je přece ………….! 

 

Slunečnice 

Slunečnice ze všech květů 

v zahrádce mám nejraději. 

Kdyţ uţ slunce pohasíná, 

jejich květy ještě hřejí! 

Slunečnice ještě svítí, 

kdyţ uţ vadne všechno kvítí. 

Ať jsou deště, tma a chlad, 

ještě září ze zahrad. 
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Užitečné informace pro učitele 

 

Trojčlennost rostliny 

 

Viděli jsme, ţe rostlina v sobě spojuje dvě protichůdné tendence, dva zcela protikladné póly. 

Aby to bylo moţné, musí zde existovat střed, který zprostředkuje vyrovnává nerovnováhu. 

Tento střed nalézáme v zelené části rostliny, v jejíchm stonku a listech a roslina se nám nyní 

odhaluje jako trojčlenná bytost, která se skládá ze tří celků: kořene, stonku a listů a za třetí 

z květu a plodu. Vlastně nemůţeme psát, ţe se skládá, protoţe se nejedná o mechanismus 

sloţený z částí, ale o organický celek na části se členící. Chceme-li však dostát skutečné 

povaze rostliny a chceme-li, aby naše myšlení nebylo statické, ale pohyblivé, dynamické, 

nesmíme tyto části chápat jako pevné předměty, ale jako plynoucí procesy. Skutečnou 

povahou rostliny je totiţ pohyb, proces, plynutím rytmická změna (ovšem pohyb jiného 

charakteru neţ u zvířat, jak ještě uvidíme). Jaký je tedy charakter procesů odehrávajících se 

v jednotlivých sférách rostliny? 

 

- Kořen: přijímá ţiviny a vodu z okolí a koncentruje je v sobě, soustřeďuje tedy okolní 

prostředí; proces odehrávající se v kořeni je dostředivého charakteru. Kořen tak bývá 

nejkoncentrovanější, nejtuţší, někdy i dřevnatou částí rostliny, slanou a hořkou 

- Květ: vydává rostlinou substanci do okolí: rozplývá se v barvě, která jasně září do 

světa, ve vůni, rozlévající se kolem, v pylových zrnech, která se vznášejí vysoko do 

stratosféry Země. Proces květu je charakteru odstředivého; v kořeni se rostlina 

koncentruje, v květu se rozptyluje. 

- Stonek a list: jsou prostředníky mezi oběma polaritami, jejich proces je předávání, 

plynutí oběma směry, výměna. Zelená část rostliny je částí, kde se odehrává rytmické 

dýchání a asimilace, kde kontakt s okolím není jednostranné dávání či braní, ale 

oboustranná, vzájemná výměna. 

A tak tu před sebou máme rostlinu jako proces, jako souhru tří procesů, a na mysl nám 

vytanou dávné pojmy tyto tři procesy charakterizující: sal – merkur – sulfur. Koncentrující 

kořen je solným, mineralizujícím pólem rostliny (sal), vyzařující, rozplývající se květ pólem 

sulfurickým, ohnivým, a mezi nimi je merkurický zelený střed. Římský bůh Merkur (řecký 

Hermes) byl zobrazován s okřídlenými opánky na znamení pohybu a byl poslem bohů, 

patronem (zprostředkující funkce obchodu), lékařů a zlodějů. 

Ve své knize Člověk a výţiva ukazuje Rudolf Hauschka, ţe vlastní rostlinnou substancí jsou 

sacharidy (uhlovodany, uhlohydráty), konkrétně škrob. Ten vzniká při asimilaci, tedy činností 

typické při zelené rostliny, v listech a stoncích z vody, oxidu uhličitého a světla a je vlastně 

zhutnělým, mjaterializovaným světlem. Směrem k salovému pĺu rostliny se škrob dále 

zhutňuje do podoby sloţitějších polysacharidů a vzniká celulóza a lignin (dřevnatost kořenů). 

Směrem k sulfurickému pólu rostlinym, podléhaje ohnivému procesu sulfurizace, se škrob 
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mění na jednoduché sacharidy, na cukr a nekte (sladkost květů), případně rostlinná barviva 

(barva květů). I v substancialitě rostliny tedy vidíme jistou trojčlennost, která se nám odhaluje 

jako další ze zákonů organiky, vědy ţivého. 

 

 

Metamorfóza rostliny 

 

Svou myšlenku metamorfózy rostliny Goethe rozvíjí a dokládá ve123 paragrafech 

stejnojmenné knihy. Po krátkém úvodu následují kapitola I. Nazvaná „O semenných listech“. 

 

Kdyţ se zamyslíme nad tím, co se nám vybaví při vyslovení výrazu „rostlina“, pak je 

to většinou svěţe zelený organismus, pro někoho je rostlinou zářivě kvetoucí, voňavá květina. 

Přesto je počátkem rostlinného růstu útvar, který jako by ani rostlinou nebyl: tvrdé, suché 

koncentrované semeno. Jako by ani nebylo ţivé. Nemění se, nijak se neprojevuje, nejeví 

známky ţivota. Stačí však trochu vláhy a tepla a stane se zázrak! Ukáţe se, ţe semeno je ţivé, 

ţe jen spalo hlubokým spánkem. Náhle začne bobtnat, zvětšovat se, a tu se z něj vyloupne 

kořínek a směrem nahoru první dva lístky: takzvané dělohy neboli zárodečné listy. 

 

Tyto děloţní listy se zpočátku listům ani nepodobají, jejich zjev je prostý, „nemají téměř 

nic podobného listu a mohli bychom být svedeni k tomu, abychom je označili za zvláštní 

orgány“. (§12) Vystaveny účinkům světla se však pozvolna rozprostírají, jejich zeleň se stává 

intenzivnější, aţ se před námi konečně objeví jako skutečné listy. „Jejich podobnost 

s následujícími listy nám nedovolí, abychom je povaţovali za zvláštní orgány, naopak je 

poznáme jako první listy stonku.“ (§14) 
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Kaţdý list ovšem vyrůstá z uzlu, a Goethe tak druhou kapitolu nazývá „Vytváření 

stonkových listů od uzlu k uzlu.“ 

 

Po děloţních lístcích se záhy objevuje první pravý list, který bývá v zárodečné 

podobě často přítomen jiţ v semeni. Po něm vyrůstá z dalšího uzlu druhý, za ním třetí list atd. 

Kaţdý nový list přitom jako by chtěl překonat ten předchozí: je větší, řapík i ţebro listové 

čepele se prodluţují, list je více členitý, vykrojení postupuje mnohdy aţ k samému ţebru. 

Rostlina se víc a víc rozprostírá do periferie, její jevová podoba se rozpíná, první diastola 

dosahuje svého vrcholu. 

 

V tomto největším rozprostření však dojde k obratu, rozpínání je nahrazeno 

stahováním, diastola systolou. V §28 Goethe píše: „Konečně vidíme listy v jejich největším 

rozprostření a vytvoření a brzy nato si povšimneme jevu, který nás poučí o tom, ţe doposud 

pozorovaná epocha je u konce, ţe se blíţí druhá epocha, epocha květu.“ 

 

Neţ však rostlina rozkvete, bude to ještě nějakou dobu trvat. Mezitím vyrůstá dál uzel 

za uzlem, list za listem, tentokrát však je jiţ kaţdý nový list menší, stopka se zkracuje, přední 

část listové plochy se zašpičaťuje, bazální část se rozšiřuje, aţ poslední lístky jsou jiţ zcela 

přisedlé na stonku, který obepínají svou bází. Často mají podobu malé nitky či trojúhelníčku. 

Podle Goetha je zjemňování lístků způsobeno tím, ţe kaţdý uzel filtruje a zjemňuje 

šťávu, která jím protéká nahoru, a zároveň dochází neustále ke ztenčování rostlinných cév. 

 

A tak zmizí i poslední listy, rostlina se jakoby odmlčí, stonek zůstává na okamţik 

holý, a v tom se před námi objeví vrchol celého dramatu: květ. 

 

Dříve neţ se však objeví skvost korunky, vytváří rostlina zelený kalich – čtvrtá 

kapitola Goethovy práce nese název „Tvorba kalicha“. „Ţe lístky kalicha jsou právě tytéţ 

orgány, které bylo dosud moţno vidět utvořeny jako list stonku, nyní však stojí často ve velmi 

změněné podobě shromáţděny kolem společného středu, dá se, jak se domníváme, se vší 

zřetelností prokázat,“ uvádí Goethe v § 32 a na příkladech dokazuje příbuznost pravých a 

kališních listů. V kalichu pokračuje koncentrace započatá uţ u listů horní části stonku: kališní 

lístky jsou nahloučeny, soustředěny k sobě a vytvářejí jakýsi okruh kolem stvolu. „Tímto 

způsobem vytvořila tedy příroda kalich, ţe vícero listů, a tudíţ vícero uzlů, kterým by jinak 

dávala vzniknout jednomu za druhým a v nemalé vzdálenosti od sebe, spojuje dohromady, 

většinou v určitém počtu a uspořádání okolo jednoho středu.“ (§ 38) Překladatel Goethovy 

skladby Jak Kamenář pouţil krásného výrazu „tlum“. 

 

Po kalichu následuje koruna. Korunní lístky bývají větší neţ kališní – rostlina se opět 

rozšiřuje – avšak jemnější a nemají uţ zelenou barvu. V ţivotě rostliny se objevuje nový 

prvek: barva. Jen obtíţně rozpoznáváme příbuznost zelených kališních listů a pestré koruny. 

Goethe však nalézá i zde pojítko: „Jejich jemná ústrojnost, jejich barva, jejich vůně by nám 
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naprosto neumoţnil poznat jejich původ, kdybychom nemohli potajmu naslouchat přírodě ve 

více neobyčejných případech.“ (§ 41) A uvádí příklady, kdy lze v přírodě pozorovat postupný 

přechod od zeleného kalichu k barevné koruně. 

 

Poté, co došlo k druhému rozprostírání rostliny v korunních lístcích, začíná se rostlina 

opět koncentrovat a vytváří tyčinky s prašníky: „A tak vzniká tyčinka, kdyţ orgány, které jsme 

doposud viděli rozprostřené jako korunní lístky, se objeví opět v nanejvýš staţeném a zároveň 

nanejvýš zjemnělém stavu.“ (§ 50) 

 

Mezi korunou a tyčinkami nacházíme u některých rostlin ještě takzvané medníky neboli 

nektária: „Jakkoli rychlý je u některých rostlin přechod od koruny k prašníkům, přece jen 

zjišťujeme, ţe příroda nemůţe tuto cestu urazit vţdy jedním krokem. Mnohem spíš vytváří 

meziústrojí, které se co do podoby a určení blíţí hned jedné, hned druhé části…“ (§ 51) 

 

Po tyčinkách jako samčím orgánu květu následuje ve vývoji rostliny čnělka jako 

orgán samičí. Čnělka zakončená bliznou je podobně koncentrovaná jako tyčinka a mnohdy 

vypadá jako tyčinka bez prašníků. Ţe i pohlavní orgány rostliny jsou metamorfózou listu, 

dokládá jejich botanické označení: plodolisty.  

 

V § 73 Goethe shrnuje: „Od semene k nejvyššímu vývoji stonkového listu pozorujeme 

nejprve rozpínání; poté jsme viděli, jak stahováním vzniká kalich, korunní lístky rozpínáním, 

pohlavní orgány opět stahováním, a co nevidět konstatujeme to největší rozpínání v plodu a 

největší koncentraci v semeni. V těchto šesti krocích dokonává příroda nezadrţitelně věčné 

dílo rozmnoţování rostlin skrze dvě pohlaví.“ 

 

Po oplodnění začíná semeník „bubřet“, dochází k poslední diastole rostliny a vzniká 

plod. Ţe je také přeměněnými listy, lze dokumentovat u lusku hrachu, který je přeloţeným a 

na okraji srostlým listem. Goethe: „Poslední a největší rozepnutí, které rostlina ve svém růstu 

uskuteční, se ukazuje v plodu. Plod je jak co do vnitřní síly, tak tak co do vnější podoby často 

velmi veliký, ba obrovský.“ (§ 81) 

 

„Naproti tomu zjišťujeme, ţe semeno se nalézá v nejvyšším stupni staţení a utvoření svého 

nitra. (…) Protoţe jsme viděli, jak se více semen vytváří z jednoho listu a v jednom, 

nepřekvapí nás ani, kdyţ se jednotlivý semenný zárodek zahalí do listové schrány.“ (§ 82) 

 

V další části své botanické práce se Goethe zabývá vývojem tzv. oček (kap. XII), 

tvorbou a sloţením květenství a plodenství (XIV), prorostlou neboli proliferovanou růţí (XV) 

a hvozdíkem (XVI), Linného teorií anticipace (XVII) a poslední kapitola (XVIII) nese název 

„Opakování“: 

„Ať tedy rostlina pučí, kvete nebo nese plody, jsou to přece stále jen tytéţ orgány, jeţ 

v mnohotvárných určeních a za mnohdy pozměněných podob plní předpis přírody. Tentýţ 



 

Tento produkt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky. 

 - 50 - 

orgán, který se rozprostíral na stonku jako list a bral na sebe nanejvýš různorodou podobu, 

stahuje se nyní v kalichu, v květním lístku se opět rozprostírá, stahuje se v pohlavních 

orgánech, aby se jako plod naposledy rozepnul.“ 

 

Lidové názvy rostlin a hub 

Bílá kopřiva = hluchavka bílá 

Bouřka = rozrazil rezekvítek 

Doutníky = orobinec 

Knoflínky = lopuch 

Kyselej jetýlek = šťavel kyselý 

Petrklíč = prvosenka vyšší 

Slzičky = hvozdík kropenatý 

Volský voka = upolín nejvyšší 

Babka = hřib ţlutomasý 

Masák = muchomůrka růţovka 

Pravák = hřib dubový, hřib borový, hřib smrkov 

 

Látky rostlinné a jejich syntetické náhraţky 

 

Oběma směry se tak dostáváme k hranicím rostliny: v kořeni rostlina postupně mineralizuje, 

stává se nerostem, odumírá, v květu se rozplývá, astralizuje (viz dále) a stává se „zvířetem“. 

V horním procesu vytváří rostlina pomocí kosmických sil vysoce zušlechtěné látky, jako jsou 

barviva, aromatické látky, nektar; v dolním procesu se dostává k bodu smrti. Zde se odumřelé 

rostlinné látky (uhlí, ropa) ujímá člověk a pomocí svého mrtvého intelektu z ní dělá 

pokřivené, mrtvé obrazy rostlinných substancí: umělá barviva, umělá aromata, umělá sladidla. 

 

Jestliţe obě oblasti srovnáváme, budeme mít dojem, ţe nahoře v rovnováze mezi ţivými, 

působícími polaritami se v nekonečných metamorfózách mezi nebem a zemí rozkládá 

biologická oblast dynamické skutečnosti. Podzemní oblast dehtové chemie se nám naproti 

tomu jeví – obrazně řečeno – jako přirozený odraz toho, co dynamicky vytváří kosmos. V této 

podzemní oblasti však panuje nikoli dynamika, nýbrţ statika atomárního světa. Tyto dvě 

oblasti podléhají různým zákonům. Oblast ţivé rostliny se svým spektrem substancí se řídí 

zákony ţivota, na něţ poukázal Goethe, kdyţ vytvořil komplexní pojmy polarity, stupňování 

a metamorfózy. V této oblasti je potencování nebeskou stupnicí, na níţ se podle rytmických 

zákonů uskutečňují metamorfózy substancí. Ve druhém případě jsou to zákony fyzikální, 

atomární a molekulární chemie. Zde jiţ substance na rytmus a metamorfózu nereagují, 

nemohou být potencovány. Tady se jedná o mechanismus, tak o organismus. Tak je i zákon 

zachování hmoty platný také jen v oblasti mechanismu – nikoli však v oblasti organismu. 

Jestliţe tedy takové substance, mající původ v dehtové chemii, přijmeme s potravou, pak jsou 

logicky nestravitelné. Nejsou však ani rychle vyloučeny, ba některé setrvávají v našem 
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organismu dokonce po celý ţivot. Vytvářejí něco na způsob hmotného strašidla v nás, které 

zatěţuje naše ţivotní tělo i funkce ducha a duše.“ (Rudolf Hauschka: Člověk a výţiva) 

 

Mrtvé náhraţky, kterými jsou dnes bohatě doplňované všechny konvenční potraviny (tedy 

tzv. éčka), nejenţe nemohou člověku poskytnout to, co mu dávají pravé rostlinné produkty, 

a mohou navozovat procesy smrti a vyvolávat tak zdravotní poruchy, ale je také 

pravděpodobné, ţe budou dále umrtvovat naše myšlení a poutat ho na neţivou hmotu. 
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B) Geologie 

Podněty k výuce nauky o horninách (petrografie) v 6. a 9. třídě 
waldorfské školy 

Dankmar Bosse, Berlín, březen 2011 

 

 Metodický úvod 

Výklad dějin Země se dostane na jistou půdu, vychází-li z fenoménů (jevů), které 

dnes lze pozorovat. Tato metoda se nazývá aktualismus. Přitom existují dvě vzájemně si 

odporující východiska. Geologické vědy vycházejí z dnes odumřelé Země. To je platné pro 

vývoj v novověku Země a pro popisy hornin a nerostů. Pro dřívější dějiny a vznik Země 

a jejích hornin by bylo právě ve smyslu waldorfské pedagogiky nutné jiné východisko, které 

by vycházelo z dnes pozorovatelných ţivotních procesů a z člověka. Tato cesta začíná 

u fenoménů, tak jak je popisuje geologie, a můţe v pozdějším ţivotě vést dále k výsledkům 

duchovně-vědeckého bádání, jak je podává Rudolf Steiner pro společnou evoluci Země 

a člověka. Učiteli to umoţňuje nový celkový obraz dějin Země, z něhoţ můţe vycházet 

taková učební látka, s níţ se ţák dokáţe vnitřně spojit. Naopak abstraktní modely vzniku 

Země a ţivota by koneckonců zůstaly jen na povrchu a vychovávaly by k maximálnímu, 

ničivému vyuţívání přírody.  

Na základě tohoto východiska vhodného pro waldorfskou pedagogiku uvedu 

v následujícím textu několik metodických pokynů pro výuku geografie v 6. a 9. třídě. Tyto 

dvě třídy nerozlišuji z toho důvodu, ţe se obracím k úrovni 9. třídy. Třídní učitel můţe na 

tomto základě látku náleţitě upravit, zatímco učitel středního stupně  ji můţe rozšířit, neboť 

se během studia ve svém vedlejším oboru seznámil i s určitými základy geologie.  

Na četné obsahové podklady pro učitele lze však jen poukázat. Vývoj přírodních říší 

a krajin v dějinách Země, především pak hornin a fauny v poměru k člověku, jsem na základě 

geologických a duchovně-vědeckých bádání představil v knize „Die gemeinsame Evolution 

von Erde und Mensch“ (Společná evoluce Země a člověka), Stuttgart 2002. Na tuto knihu 

v textu poukazuji – nikoli obecně na jednotlivé kapitoly, nýbrţ na konkrétní stránky. Další 

literaturu najdete v závěru a na internetu.  

 

Cesta od krajiny k hornině 

Rudolf Steiner spatřuje ve výuce zeměpisu velkou kolej(??), «do níţ všechno ústí a 

z níţ zase leccos vzejde … in das alles einmündet, aus dem wiederum manches hervorgeholt 

wird. Sie haben zum Beispiel in der Geografie dem Kinde gezeigt, wie sich das Kalkgebirge 

unterscheidet von dem Urgebirge. Sie zeigen dem Kind die Bestandteile des Urgebirges, 

Granit oder Gneis. Sie machen es darauf aufmerksam, wie da verschiedene Mineralien drin 

                                                 
 9. třída patří v Německu jiţ do středního stupně. (Pozn. překl.) 
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sind, wie das eine herausglitzert als Glitzerndes, dann zeigen Sie ihm den Glimmer daneben 

und sagen, dass das, was da drin sitzt, Glimmer ist. Und dann zeigen Sie ihm, was noch alles 

im Granit oder im Gneis drinnen ist. Und dann zeigen Sie ihm Quarz und versuchen, das 

Mineralische aus dem Gesteinsmäßigen herauszuentwickeln ... Gerade bei dem 

Mineralogieunterricht können Sie vom Ganzen ins Einzelne, von der Gebirgsbildung in die 

Mineralogie hineingehen» (GA 294, 2.9.1919). 

Tato Steinerova rada poukazuje na myšlenkový pochod směřující od krajiny 

k horninám a od nich dále k nerostům, jejichţ nejvyšším vystupňováním se jeví být 

drahokamy. Prvním krokem na této cestě je zkušenost krajinných prostorů (Bosse str. 465-

472 a 480-488). Přitom mohou vyvstat některé otázky, například: Jak proţíváme krajinu ve 

smyslu Alexandra Humboldta jako „celkový dojem určitého kraje“? V jakých rytmech jsou 

členěné její tvary, její údolní terasy, její horská pásma?  

Krajina je utvářený povrch mezi tím, co bylo vymodelováno shora vodou a vnějšími 

silami, a tvrdostí hornin, jakoţ i horotvornými procesy, které působí zdola proti těmto silám. 

Nic tu není formováno náhodně, na kaţdém místě je krajina citlivým výrazem procesů jejího 

vzniku. Krajina nás vede k horninám, jeţ jsou skryté pod ní, a k tektonickým procesům 

vedoucím ke vzniknu pohoří. 

Abychom mohli vycházet z tohoto proţívání celku, je důleţité, aby epocha geologie 

byla zahájena či provázena exkurzí do okolí školy! V 6. třídě jsou vhodné túry v dosahu 

školy, pokud se tak jiţ nestalo ve vlastivědě. Jde o vědomé proţívání krajinných forem, 

světových stran, rostlinstva a zvířeny. Od krajiny lze pozornost směřovat k příslušným 

horninám. Pro 9. třídu můţe být nutné propojit v představě navzájem jednotlivé, poněkud 

odtaţité poznatky. Teprve tím bude srozumitelná velkoplošná struktura hornin, která vede 

k vývojovým procesům zahrnujícím celou Zemi. 

Ţáci by měli mít příleţitost rozbít si horniny kladívkem, které by měl mít kaţdý z nich 

s sebou – přinejmenším v 9. třídě. Zvětralý povrch totiţ většinou vypadá úplně jinak neţ 

čerstvá hornina. Důleţité jsou rozdíly v tvrdosti, ve váze nebo v barvách, které poukazují na 

různé nerosty. Řádně uspořádaný výběr hornin s čerstvými lomovými plochami můţe 

obohatit školní sbírku. Kaţdá škola by měla mít sbírku hornin z okolí. Školní výlet můţe být 

uvedením do krajin s typickými horninami. Ve středním Německu, ve střední části pohoří 

Harz mezi městy Thale a Blankenburg, jsou například nejdůleţitější skupiny hornin, tedy 

ţula, břidlice, staré a mladé vápence a pískovec, dobře přístupné a ve velmi zajímavých 

skalních útvarech tak blízko u sebe, ţe je lze dosáhnout pěšky z jednoho ze zdejších hostelů, 

čehoţ uţ nejeden třídní učitel vyuţil. Při exkurzích s 9. třídou je vhodné, aby si ţáci vedli 

deník. V rámci exkurze lze také provádět kartografická cvičení v terénu. Ve třídě by k tomu 

měly být pověšené například různé tematické mapy a měl by k nim být podán výklad 

(například Geologická mapa SRN). Pro získání lepších zeměpisných znalostí jsem například 

v odborných nebo suplovaných hodinách rozdal kaţdému ţáku mapu říčních toků ve formátu 

A3, do níţ si ţáci popsali řeky, zanesli hlavní města a barevně vyznačili velkoplošné krajinné 

útvary.  
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Horniny nalezené na povrchu směřují úvahy v 9. třídě do hlubších vrstev zemské kůry. 

Velmi zajímavá je tu návštěva ukázkových dolů (aktuálně na internetu; téţ Wild 1998). 

V Krušných horách je mnoho štol přístupných a ve Freibergu v Sasku, stejně jako 

v Ehrenfriedersdorfu je dokonce moţné sfárat do šachty. Aby si ţáci 9. třídy udělali představu 

o příslušných hloubkách, načrtl jsem například na tabuli obrysy krajiny v okolí školy a pod ni 

jsem nakreslil trojrozměrné blokové schéma, do kterého byly zanesené jednotlivé geologické 

vrstvy. Taková bloková schémata cvičí prostorovou představivost a geologické myšlení. Dají 

se zjednodušeně vytvořit pro kaţdou oblast, a to tak, ţe si nejprve z topografické mapy 

s měřítkem 1:25.000 zjednodušeně načrtneme čtyři ohraničující terénní profily, dotýkající se 

stanoviště školy. Potom z geologické mapy, která existuje pro všechny oblasti Německa, 

převezmeme příslušné geologické vrstvy. Na geologické mapě bývají také geologické 

průřezy, které sice neprobíhají vţdycky zrovna pod školou, ale hrubé uspořádání vrstev lze 

náleţitě převzít. Na detailech nezáleţí! Důleţité je, abychom zanesli nejen geologické 

formace, jak bývají v mapách většinou uváděny, ale především konkrétní horniny! Takové 

blokové schéma by pak učitel neměl vytvořit předem, ale měl by ho vytvářet ve vyučování 

společně se ţáky. Charakteristická bloková schémata východoněmeckých zemí ukazují 

Otfried Wagenbreth a Walter Steiner 1990 v mnoha názorných příkladech. U jiných oblastí se 

podobná vyobrazení (Eberle aj. 2010) nacházejí v lokální geologické literatuře nebo ve 

vlastivědných muzeích. 

 

Primární pokryvná – sypká hornina 

Od krajiny vede v 6. třídě cesta k horninám, od nich pak horninotvorným nerostům 

a rudám a nakonec k drahokamům jakoţto k nejvyšší individualizaci nerostné látky 

a k formám krystalů, coţ si dále ještě popíšeme. U 9. třídy by na krajinu a její horniny mohla 

navazovat stavba zemské kůry, potom nástin dějin Země a nakonec vulkanismus 

a zemětřesení – kaţdé z těchto tří témat moţná jeden týden. Vhodné je vycházet z konkrétních 

poměrů před školními dveřmi a potom probírat dějiny Země od dnešní doby nazpět v čase.  

K uvedení do stavby hornin můţe třídní učitel pro vlastní porozumění a na středním 

stupni pro výuku vycházet ze tří velkých, velmi rozdílných horninových skupin: primární 

hornina, vrstvená pokryvná (nadloţní) hornina a nezpevněná tzv. uvolněná či sypká hornina 

(Bosse str. 210). To je rozdělení, které vychází z fenoménů, je pouţitelné i v geologii a lze ho 

jednoduše vyloţit. Přitom se nabízí postupovat v kaţdé skupině metodicky odlišně: u sypké 

horniny lze navázat na dnešní pozorování, u pokryvné horniny jsou důleţité rytmy a primární 

horniny lze odvodit z přechodů jednotlivých nerostů. Přitom lze probrat také příslušná 

vyuţitelná loţiska.  

Ve většině oblastí na Zemi chybí na povrchu usazeniny velkých úseků jednotlivých 

geologických formací, protoţe tam nevznikly nebo se nezachovaly. Ovšem právě v Německu, 

uprostřed Evropy, máme to štěstí, ţe tu najdeme všechny horniny, a to v jejich typické 

podobě. Ve všech spolkových zemích jsou dnes jiţ k dispozici důkladné geologické podklady; 
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obecný populární úvod do geologie Německa podávají například: Henningsen 2006 nebo 

Rothe 2009. 

Sypká hornina zahrnuje nezpevněné písky, slíny a jíly, které vznikly povrchově 

zvětráváním, odnosem a půdotvornými procesy (Bosse str. 260, 282, 470). Na to lze navázat 

tím, jak se vyvíjela postglaciální vegetace, jaká loţiska se vyuţívají k získávání stavebního 

materiálu, jak je v Zemi uloţena podzemní voda. Se sypkou horninou se tvořily krajiny. 

Jejich hlavním motivem jsou zde opakující se rytmy glaciálních ledovců, shrnuté v „glaciální 

řadě“: spodní moréna, koncová moréna, sandr a praúdolí; vţdy s příslušnými jednotlivými 

formami a vegetací. V nezaledněných oblastech zároveň vznikala údolí se svými terasami. 

Pod glaciálními sedimenty se nacházejí sypké třetihorní sedimenty. V nich je na severním 

okraji středohoří  uloţeno hnědé uhlí. V třetihorách také pronikly nahoru sopky – jako 

například v pohořích Eifel, Rhön, v Hegau u Kasselu nebo u Vogelsbergu. Jejich markantní 

hory jsou tvořeny čedičem, který vzhledem ke své husté krystalinice patří k primární hornině, 

ovšem v epoše sypké horniny pronikl na povrch.  

 Pokryvná hornina sestává z vrstevnatých hornin s jejich rytmy jílovce, pískovce, 

slepence, vápence, sádrovce nebo anhydritu, kamenné soli a draselné soli (Bosse str. 254-260, 

str. 283-288, 319). V kuestách středního a jiţního Německa se nachází na povrchu. Solné 

horniny byly v Severoněmecké pánvi pod tíhou překryvných horninových mas stlačeny na 

zlomech do podoby solných loţisek. Tím jsou spojená loţiska draselných solí a ropy 

a zemního plynu, které se nashromáţdily v odříznutých prostupných horninách. 

S vrstevnatými horninami a jejich zkamenělinami lze probrat také vývoj zvířeny a rostlinstva 

a kamenné uhlí. V kamenolomech se získává kámen a surovina k výrobě cementu a sádry. 

Nejspodnější vrstvu pokryvné horniny tvoří pískovce a slepence přechodného patra k primární 

hornině, pocházející z odnosu z Hercynského pohoří.  

Na pevninách začíná primární hornina zdola ţulovými horninami, hlavně 

granodioritem a ţulou, v nichţ se oddělily tři nerosty: slída, ţivec a křemen. Jejich další 

diferenciace jde přes hlavní linie, které fenomenologicky vedou s kontinuálními přechody do 

horninových útvarů uloţených nad nimi (Bosse str. 220-246, 405, 419-431). Slídy tak můţe 

nejprve kvantitativně přibývat a také kvalitativně můţe určovat strukturu hornin. Tím se 

dostáváme k rule a přes ni dále ke svoru, fylitu a jílové břidlici, které lze také shrnout pod 

označení krystalické břidlice. Jílové břidlice přecházejí v pokryvné horniny. V nich se 

nacházejí uhlík, kamenné uhlí a nakonec i otisky rostlin. Souběţně s tímto vývojem se 

v krystalických břidlicích nacházejí čočky hustých, krystalických mramorů. Směrem nahoru 

přecházejí v sled vápenců s ţivočišnými pozůstatky jako lasturami a korály. Vývoj vápenců 

končí v sádrových a solných horninách. V primární hornině tedy nacházíme dvě vývojové 

řady, které jsou spojené s utvářením rostlin a zvířat (Bosse str. 358-387). Nabízí se podívat se 

se ţáky na posloupnosti nejdůleţitějších hornin v jejich variační šíři a navzájem je porovnat. 

Návrhy k vytvoření příslušných školních sbírek jsou uvedeny v 8. oddílu. Na 

                                                 
 Souhrnné označení pro německá středně vysoká pohoří. (Pozn. překl.) 
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základě charakteru a kolísajícího obsahu nerostů, zvláště slídy, ţivce a křemene, tak lze od 

ţuly dobře přejít ke krystalickým břidlicím. 

Primární horniny jsou ve střední Evropě uloţené pod všemi mladšími horninami. Ve 

středohoří jsou přístupné na povrchu, protoţe tyto horninové útvary byly během alpinského 

vrásnění vyzvednuty zčásti i o několik tisíc metrů, zatímco pokryvné horniny byly odneseny. 

Tak se i granitické horniny nacházejí v Harzu, Krušných horách, Odenwaldu a Schwarzwaldu 

na povrchu. V karbonu ještě nebyly ztuhlé a při hercynském vrásnění pronikly do 

krystalických břidlic. Během jejich tuhnutí se vyloučily rudy, jejichţ loţiska a zpracování lze 

zároveň probrat.  

Čedičové horniny svědčí o úplně jiném světě, jehoţ charakter je co do výskytu 

a vzniku protipólem ţul (Bosse str. 222-225). Výstavba zemské kůry ukazuje, ţe spočívají 

vskrytu pod oceány a pevninami a – ve spojení s vulkanismem a zemětřeseními – ničivě 

a nevypočitatelně pronikají na povrch. Takovéto jevy lze v 9. třídě zajímavě vyprávět (Bosse 

str. 409-414). To je sice vzhledem k věku ţáků velmi důleţité a pro učitele snadněji přístupné; 

je zde ovšem nebezpečí, ţe se probere jenom toto téma a nezbude uţ čas na horniny, nerosty 

a dějiny Země, tím pádem se to ve škole vůbec neprobere a celá jedna přírodní říše tím padne 

pod stůl! Kaţdou chvíli se na seminářích setkávám s mladými lidmi, kteří ještě nikdy 

nestudovali a neporovnávali horniny a nerosty nebo si udělali jen hrubý kvalitativní dojem 

o dějinách Země.  

Oblast čedičů zaměřuje naši pozornost dále na nitro Země (Bosse str. 402, 414-418). 

Čedičová vrstva pevninské zemské kůry je dnes zřejmě do značné míry pevná a krystalická – 

kromě míst s aktivní sopečnou činností. Tato vrstva sahá aţ k hraniční ploše, která se pod 

pevninami nachází v hloubce asi 30 kilometrů a pod oceány asi v 10km hloubce. Pod ní se 

ještě nalézá vrstva peridotitu. Ta sestává hlavně z olivínu. Ten se v sopkách dostává spolu 

s čedičem nahoru. Je to nejhlubší materiál, který z nitra Země známe a můţeme vzít do ruky! 

V kaţdé školní sbírce by něco z něj mělo být. Z toho, co se nachází pod ním, známe jen to, 

o čem mohou vyprávět zemětřesné vlny – tedy čistě fyzikální vlastnosti. Na základě 

laboratorních srovnání se vytvářejí modely látek a jejich skupenství, do nichţ vstupují ještě 

různé další předpoklady, které však nejsou uváděny. Pro výuku jsou tyto modely proto 

nevhodné. Spíše lze podat výklad ke vzniku zemětřesení. Témata deskové tektoniky 

a horotvorby (orogeneze), kterými lze na vulkanismus a zemětřesení velmi snadno navázat, 

však vzhledem ke své abstraktnosti nepatří do 9., nýbrţ do 10. třídy. Spíše by se dalo říci něco 

ke geologii Měsíce. Všechny nám známé planety, meteority atd. se totiţ ve svém vývoji 

dostávají aţ k čedičům v širším smyslu. Je něčím jedinečným ve vesmíru, ţe na Zemi šla 

evoluce dále: počínaje ţulovou vrstvou pevnin a nad ní následujícími horninami aţ k vodnímu 

a vzdušnému obalu s ţivými přírodními říšemi.  
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Cesta od horniny k nerostu 

 

Od celkového dojmu a systému hornin vede u obou tříd v náleţité modifikaci druhý 

krok k přesnějšímu pozorování detailů u různých nerostů, které lze objevit v nějakém 

kameni: k jejich barvám a tvarům, tvrdosti, štěpnosti, průsvitnosti nebo odrazu. Ve třetím 

kroku je důleţité vnější vlastnosti navzájem porovnat. To vede k základní polaritě mezi 

horninotvornými nerosty a rudami (Bosse str. 322). Prvně jmenované, jako například slída, 

ţivec a křemen, kalcit nebo sádrovec, jsou většinou bílé nebo šedé, zatímco rudy jsou nositeli 

nerostné barevnosti, která bývá mnohdy koncentrovaná aţ k černé. Z rud lze získávat kovy, 

které jsou mnohem těţší, jsou tavné nebo kujné atd. (Bosse str. 324-331). Mezi nimi jsou 

nejčastější minerály ţeleza. Jejich vývoj v dějinách Země probíhá v oxidové formě od černé 

ţelezné rudy k červené (hematit) a hnědé (limonit) a v sulfidové formě od nestabilního, 

kulovitě koloidního markazitu k polyedricky krystalickému pyritu.  

Přesné srovnání vlastností vede ve čtvrtém kroku od nerostů postavených vedle sebe 

k nerostům nacházejícím se za sebou podle svého vzniku. Pozorujeme-li, jak nerosty 

vzájemně sousedí nebo přecházejí jeden v druhý, můţeme se na základě pozorování naučit 

představit si, jak se z původní jednoty látky v tekutém stavu vydělovaly a nakonec 

vykrystalizovaly (příklady v Bosse str. 198, 316-320, 333-340). K takovým vydělením patří 

i to, ţe původně vytvořené, primární nerosty jsou za dnešních podmínek více či méně nestálé 

a přeměňují se na sekundární – zvětrávají. Proto je nejdůleţitějším nástrojem geologa 

kladívko, jímţ odkrývá původní obraz. K sekundárním horninotvorným nerostům patří různá 

zkřemenění nebo jílové minerály, které tvoří minerální podíl půdy; k sekundárním rudám patří 

kupříkladu povrchové ţelezné krusty nebo rudy oxidačních a redukčních zón rudných ţil jako 

ryzí zlato, stříbro nebo měď. 

Vydělování je důleţitým základním procesem, s nímţ se setkáváme u celé řady 

nerostů. Vznik nerostu můţeme chápat vlastně jen jako látkovou individualizaci z horniny. 

Proto by pro školní sbírku nerostů bylo velmi důleţité, aby v ní byla vţdy také okolní 

hornina! I u něčeho hotového (vzniklého) se tak můţeme učit porozumět jeho vzniku 

a nemusíme u nerostů skončit jen u jejich vnějších a chemických vlastností. Teprve biografie 

nějaké látky vede k její podstatě, tak jako biografie člověka charakterizuje jeho Já. Jestliţe 

poznáme proces vydělování, nemůţeme říci, ţe krystalické horniny se z různých 

nerostů„skládají“! Tak by tomu bylo například u pískovců, nikoli však u ţuly! Tento způsob 

vyjadřování vychází z technického zacházení člověka s nerosty. Člověk pokračoval v cestě 

vydělování tím, ţe nerosty analyticky rozebíral, přičemţ se vytratila jejich celistvost a došlo 

se aţ k chemickým prvkům (Bosse str. 246-250). Jsou to čistě umělé produkty (pomineme-li 

vzácné druhotné nerosty, kde se odehrál přirozený chemický proces). Prvky jsou potom 

navzájem spojovány tak, aby vznikly nové produkty se zcela určitými vlastnostmi, které jsou 

potřebné pro jejich optimální pouţití. Nerosty tak na rozdíl od umělých produktů nejsou 

„sloučeniny“ chemických prvků, nýbrţ celistvosti s jinými vlastnostmi a vznikly vydělením 

z hornin! 



 

Tento produkt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky. 

 - 58 - 

V důsledku základní tendence nerostů vydělovat se jsou látky ve vzácných zvláštních 

případech stále čistší a individuálnější. U horninotvorných nerostů to vede k čirosti, u rud 

k ryzosti. Kdyţ se přitom dojde z tekutého stavu tvrdnutím rovněţ k rozdělení na pevné 

a plynné, to znamená, kdyţ vznikne prostor ke krystalizaci, objeví se u obou skupin nerostů 

také individuální krystalická forma příslušné látky. V drúze se tak například z kalného 

křemene vytvořil čirý křišťál, stejně tak u nerostů, jako jsou ţivec, kalcit, sádrovec nebo 

kazivec. Přistoupí-li k tomu prostřednictvím světla nebo stopovou přítomností rud jemná 

barevnost, stejně jako dodatečná zvláštní tvrdost, dospíváme k drahokamům. Látka ţivce se 

tak můţe vystupňovat do podoby granátu, topasu, berylu nebo korundu. Slídová řada vede 

v procesu vzniku drahokamu přes černý skoryl k barevnému turmalínu. U křemene, 

chalcedonu a opálu dochází k vystupňování pouze v barvě, nikoli v tvrdosti. Proto se označují 

jako ozdobné kameny. Nemám tím na mysli geochemické přetváření nerostu, nýbrţ 

substanciální vývojové cesty, které lze vyčíst ze sledu souvisejících stupňů. Tento konečný 

produkt nerostného utváření z temnoty zemských hlubin vnímáme jako „krásný“, protoţe 

nám na něčem vnějším ukazuje vnitřní vývojový cíl člověka. Aţ po tento stupeň se mi nauka 

o horninách jeví být pro 6. třídu jako smysluplná: cesta od krajiny k hornině, k nerostu, 

k drahokamu; tedy v souladu s vývojovými zákony vţdy od celku k jednotlivosti; od 

společného k individuálnímu. Pro 9. třídu by tato cesta vedla dál ke vzniku hornin a Země. 

Důleţitým základem pro fenomenologické vyučování je aţ potud sbírka hornin a nerostů. 

Tabulkové lexikony hornin a nerostů vydali například Bruggisch (2010) nebo Hochleitner 

(2009). 

 

 Vytváření sbírek hornin a nerostů 

Sbírka hornin by měla být pouţitelná pro třídního učitele, pro nauku o horninách na 

středním stupni, pro výuku chemie, techniky a paleontologie. V příloze uvedený přehled 

souhrnně ukazuje, co by měla školní sbírka v ideálním případě obsahovat. Uváděny jsou 

většinou řady nebo polarity. Některé názvy jsou udávány z různých hledisek několikrát, abych 

ukázal, ţe ze stejného sbírkového materiálu lze sestavovat příslušné řady za účelem 

demonstrace v různých předmětech. 

Sbírka by měla obsahovat jen to, co učitelé sami znají a co sami dovedou pouţít. 

Zvláštnosti, pocházející někdy z dědictví nebo ze školních výletů, by měly být z tohoto 

hlediska protříděny, moţná zvlášť vystaveny, anebo vytříděny. Názvy by neměly být 

umístěny na horninách, aby ţáka neodváděly od pozorování. U hornin se nabízí výše uvedený 

systém, který odpovídá pořadí v zemské kůře: tedy rozdělit horniny na primární, pokryvné 

a sypké, nikoli na usazené, přeměněné a vyvřelé, coţ si ještě blíţe zdůvodníme. První by však 

byly kousky z okolí školy a takové horniny, které se v okolí těţí nebo pouţívají. Sbírka má 

umoţnit vytváření řad z různých variant jedné skupiny hornin, aby se na základě přirozeného 

sledu znázornil vývojový proces. Dobré je, pokud je moţné nasbírat tyto přechody v jedné 

menší oblasti nebo v jednom lomu; úkol pro školní výlety! Takové třídní sady by ve sbírce 

měly být u nejdůleţitějších hornin, i kdyţ nejsou k dispozici v okolí školy. Z nich by bylo 
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nutných asi 10–15 kusů, tedy vţdy jeden na dva ţáky, s co nejvíce varietami jedné skupiny 

hornin, které je pak moţné dát kolovat. Přitom se mohou zřetelně ukázat přechody – tedy od 

ţuly k rule a k břidlici přibýváním slídy a ubýváním ţivce. Anebo sled od jílové břidlice přes 

drobu k pískovci a jílovci by dokládal přechod primárních hornin v sekundární. Anebo lze 

vydělení nerostů z horniny ukázat na ţivci nebo křemenu. Takto se můţe vytvořit ţivý pojem 

určitého druhu horniny a můţe vést k vývojovým procesům. Pomocí přechodů bychom měli 

dokázat spojit i polarity, jak existují například mezi ţulou a čedičem nebo mezi vápenci 

a břidlicemi.  

Sbírka nerostů by měla pokud moţno u kaţdého kousku ukazovat souvislost s okolní 

horninou, aby tím mohl být názorně ukázán proces vzniku! Z toho vyplývá členění na 

horninotvorné a rudotvorné nerosty, nikoli podle chemického systému! Vycházíme-li 

z nerostů ţuly, vydělily se v první skupině tmavé, slídovité nerosty, biotit a amfiboly, jakoţ 

i před nimi vytvořené nerosty čedičových hornin: olivín a pyroxeny. K dalším příbuzným 

patří turmalíny, hadcové nerosty a světlé slídy, například muskovit. Druhou skupinu tvoří 

ţivce se všemi příbuznými a odděleními. Jejich hlavními zástupci jsou plagioklasy 

a ortoklasy; potom granátové nerosty a zástupci ţivců. Jako další vývojové stupně k nim patří 

nerosty, které vzešly z (ţivočišného) ţivcového procesu, jako je vápencová a solná řada, 

stejně jako druhotné jílové minerály. Jako třetí nerost se z ţuly vydělil křemen, k němuţ patří 

chalcedony a opál. Primární rudné nerosty by tedy bylo třeba uspořádat tak, jak se spolu 

vyskytují v rudných ţilách (Bosse str. 326). Sekundární nerosty vznikající zvětráváním se 

postaví ke svým příslušným primárním nerostům. K tomu by přišly přechody mezi 

horninotvornými nerosty a rudami. Některé zvláštní případy nerostů jsou spojené s ţivotními 

procesy: Síra a fosfatit tak souvisejí spíše s vápenci a zvířaty; uhlí, tuha a jantar s rostlinami.  

 

Procesy vzniku 

Jak jiţ bylo vyloţeno, vede přesné srovnání vlastností nerostů v 9. třídě v dalším kroku 

k otázce, jak vznikly horniny a tím i celá Země. Jsme tedy vedeni k tomu, abychom 

v hotovém (vzniklém) četli proces vzniku. V nerostné říši se nevědomě setkáváme se smrtí. 

I proto je nám vzdálenější neţ rostliny a zvířata. Všude můţeme vidět, ţe ţivé vede ke smrti; 

nikde však neexistuje doklad toho, ţe by ţivé vznikalo z mrtvého, jak to prezentuje vědecký 

obraz světa. Proto je správnější vycházet z pozorování dnešních ţivotních procesů 

a srovnávat, jak bakterie, rostliny, zvířata a lidé přijímají látky vodního nebo vzdušného 

prostředí a vylučují je v podobě pevné nerostné kostry. Dobrým příkladem je tvorba vápenců 

z ţivotních procesů (Bosse str. 261-269, 377-378). Na základě toho si lze tvořit odpovídající 

představy o tom, jak se horniny vytvářely z uplynulých vývojových procesů vzdušně-vodnaté 

ţivotní sféry zemského organismu. Tu si lze představit jako koloidní stav podobný mléku. 

Všechny tekutiny v ţivých organismech se nacházejí v takovémto stavu, do něhoţ mohou 

utvářejícím způsobem zasahovat ţivotní procesy a zabraňovat chemickému rozpadu. 

Pozadí pro vývoj Země z ţivého by pro waldorfského učitele mělo tvořit to, co Rudolf 

Steiner uvádí ve své „Tajné vědě v nástinu“ (GA 13) o vývoji světa a člověka (kapitola 



 

Tento produkt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky. 

 - 60 - 

„Vesmírný vývoj a člověk“, Fabula 2005, str. 83). To ovšem nemůţe být obsahem výuky, 

nýbrţ základem pro komplexní porozumění dějinám Země. Jejich „kosmická“ část probíhá – 

z geologického hlediska – aţ k čedičům pod pevninami a oceány a také u planet, meteoritů, 

komet i Měsíce. Vývoj Země ve vlastním smyslu, jak probíhal jedinečně v celém vesmíru, 

začíná u ţuly. Nad ní se nacházející horninové útvary zrcadlí procesy v ţivotní sféře. Z jejich 

vydělení se srozumitelným stává veškerý další vývoj horninové, vodní a vzdušné sféry Země 

aţ k biosféře (Bosse: biosféra: str. 342-349, vydělení přírodních říší: str. 64-68 a 152-164, 

shrnutí vývoje hornin: str. 354-383).  

Tento vývoj hornin by měl být nyní v maximálně stručně pojatém přehledu také 

obsahově naznačen. Lze ho vyčíst ze sledu viditelných fenoménů, které však nejsou míněny 

ve smyslu modelů geochemických přeměn! Také je při tom třeba vzít v úvahu, ţe tyto procesy 

neprobíhaly ani současně, ani všude na Zemi!  

Křemen tvoří základní látku nerostů peridotitové a čedičové vrstvy – všechno jsou to 

křemičitany (silikáty). První krok vedoucí nad to spočívá v granitoidech, pro něţ je 

charakteristický hlavně nadbytek křemene (nad 50 %) a další zvyšování obsahu krystalické 

vody. Místo pyroxenu v čediči se v ţule objevuje amfibol a černá slída biotit. U ţivců 

převaţuje více dole plagioklas, více nahoře ortoklas. Další vývoj přechází v krystalické 

břidlice. V rule převaţuje slída, nejprve černý biotit, který postupně přechází ve světlý 

muskovit. Slída strukturuje horninu vrstevnatě v zóny bohaté křemenem a ţivcem a zóny 

bohaté křemenem a slídou. Hlubší ruly jsou převáţně jemně vrstevnaté, malozrnné, 

granuliticko-leptitické; vyšší jsou více zrnité s čočkovitě soustředěným ţivcem; dole spíše 

jako plagioklas v šedé rule; dále nahoru také jako ortoklas v červené rule. Nad rulou následují 

slídové břidlice, hlavně se světlou slídou muskovitem a křemenem; ţivce ubývá a místo něj se 

objevuje granát. Ve slídové břidlici se poprvé objevuje vápenec v podobě jemně 

krystalického mramoru. Potom čím dál víc přibývá slídy, která se mění v jemnozrnný, světlý 

sericit; k tomu přistupuje nazelenalý chlorit, a slídová břidlice se tak mění v jemnozrnný fylit. 

V následující jílové břidlici jsou dosud obsaţeny sericit a chlorit, křemen je jemnozrnně 

hustě obsaţen v křemenné břidlici nebo čím dál více jako druhotně přimísený podíl 

křemenného písku. Jako nová sloţka se objevují částečky uhlí, které jílovou břidlici zbarvují 

tmavě a v kamencové břidlici a v kamenném uhlí se kumulují aţ do horninotvorné podoby. 

V primární hornině se tak v podstatě vytvořily dva hlavní sledy hornin: řada břidlicovo-jílovo-

křemenná a řada ţivcovo-mramorovo-vápencovo-solná. Jsou výrazem utvářejícího se 

rostlinstva a zvířeny, za nimiţ stála evoluce člověka.  

Jako polární vůči primární hornině se ukazuje sypká hornina. Vznikla v nejmladší 

době tím, ţe se z biosféry nakonec vysráţela i voda a zůstal vzduch. Tady byly horniny, písky 

a jíly neuspořádaně splaveny dohromady. Působily tu procesy, které lze pozorovat i dnes. 

V krajinách vzniklých v době ledové jsou její tvary velmi mladé, skandinávské horniny jsou 

však velmi staré. V pokryvné hornině se pronikají oba procesy, primárně a sekundárně 

vzniklé horniny: pískovec je sloţený z písku, který byl nově spojen vápnem, křemenem nebo 

jílem. Jílovec pochází rovněţ ze zvětrávání a odnosu dřívějších hornin. Vápenec se vydělil 

z metabolických procesů niţších ţivočichů, byl přetvořen a nově zkrystalizoval. Křemenný 
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podíl se v něm můţe vydělit aţ do podoby pazourku. Sádrovec a solné horniny se vydělily 

ještě primárně z vody. Díváme-li se na horniny takto, v jejich posloupnosti, jak jsou 

celosvětově uloţeny nad sebou a tedy vznikaly po sobě, můţe na základě konkrétních jevů 

vyvstat ţivý obraz světa pozemských hornin, který nám uchová otevřený pohled pro vznik 

a vývoj přírodních říší a člověka.  

 

Ukazovat fenomény – nikoli představovat modely! 

 

Otázky adresované geologickým vědám a týkající se vzniku Země a jejích hornin 

vedou rychle od pozorovatelných jevů na nejisté pole modelů a hypotéz. To je dáno tím, ţe 

podle principu aktuálnosti se samozřejmě předpokládá, ţe hlavními účinnými faktory při 

utváření hornin ve všech dřívějších dobách v dějinách Země, byly jen fyzikálně-chemické 

pochody, jak je dnes můţeme pozorovat na odumřelé Zeměkouli. Tak se tvrdí, ţe ţivot 

k tomu přistoupil náhodou a náhodnými událostmi se vyvinul i člověk. Na základě takových 

předpokladů jsou horniny nahlíţeny jen jako utvořené fyzikálně-chemickými procesy a podle 

toho také děleny na usazené (sedimenty), přeměněné (metamorfované) a vyvřelé 

(magmatické). Sedimenty a vyvřeliny se vrásněním horninových příkrovů při horotvorbě 

a podsouváním desek oceánského dna dostávají do větších hloubek zemského pláště, kde se 

působením tlaku a vysokých teplot geochemicky přeměňují v přeměněné horniny nebo taví na 

„magma“, které intruduje nahoru, kde horniny opět zvětrávají a jsou odnášeny a tvoří tak 

celkově „koloběh hornin“. Tyto představy, podané zde ve velmi zkrácené podobě, dávají 

jednoduchý a srozumitelný obraz, který je ovšem zatíţen velkými nejistotami a problémy, 

podíváme-li se na jednotlivé odborné výzkumy. To je třeba krátce vysvětlit, neboť v populární 

vědě, s níţ se učitel setkává především, jsou modely podávány jako fakta (podrobně v Bosse 

str. 291-307).  

Na základě dnešních pozorování lze obtíţně vysvětlit uţ jen vznik mnoha usazených 

hornin. U vápenců, kamenného uhlí, solných hornin nebo červených pískovců tak například 

nelze pozorovat srovnatelně velké sedimentační prostory nebo klimatické poměry, v nichţ by 

dnes vznikaly podobně mocné vrstvy jako v historických epochách vývoje Země (Bosse str. 

260). Také pojem vyvřelých (magmatických) hornin je problematický. Byl získán ze sopek, 

z nichţ vyvěrá čedičové „magma“ v tekuté formě. Ţula je rovněţ povaţována za „vyvřelou“ 

horninu, protoţe také pronikla nahoru, zkrystalizovala ovšem ve větší hloubce. Jen chápeme-

li tento poslední moment fyzikální stránky tvorby hornin jako jejich vznik, jsou obě „vyvřelé“ 

(„magmatické“). Podíváme-li se však na proces vzniku horninových látek, jsou ţula a čedič 

jak ve vývoji Země, tak i z hlediska nerostů zásadní polaritou, která je neostrým pojmem 

„vyvřeliny“ (magmatu) zcela překrytá (Bosse str. 306). V kosmických tělesech se vývoj 

zastavil u čedičů; hmota ţulového charakteru se svým obsahem křemene se vyskytuje jen na 

Zemi. Její původ zůstává nevyřešený – musela se vydělit z čedičové hmoty, coţ ale nelze 

pozorovat ani na Zemi, ani ve vesmíru. Stejně tak je neznámý původ ostatních horninových 

látek, oceánské vody, vzduchu a ţivota. K tomu by přistoupily ještě četné konkrétní 
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problémy, jako tlak, teplota, skupenství aj. Lze je vyvozovat jen na základě laboratorních 

srovnávání, přičemţ se předpokládá, ţe přírodní procesy probíhaly stejně jako v laboratoři.  

Polarita ţulové a čedičové vrstvy se plně překrývá také dělením na hlubinné horniny 

(neboli plutonity) a povrchové horniny (neboli vulkanity), protoţe tím jako vznik rovněţ není 

chápán látkový proces, ale jen místo a formace poslední krystalizace. Navíc tím vzniká 

matoucí problém relativního stáří vyvřelé horniny, který zaměstnával jiţ Goetha. Čedičová 

hmota jako nejhlubší by vlastně byla nejstarší, vykrystalizovala však například v kenozoiku, 

avzhledem ke svému radiometrickému stáří je proto popisována jako mladá hornina. Ţulová 

masa jako nejstarší podklad pevnin, proniklá nahoru v karbonu nebo v třetihorách, je podle 

tohoto stáří zařazována a uváděna na geologických mapách. Porozumění skutečnému vývoji 

Země se tím však přinejmenším ztěţuje. Pro dnešní geologické myšlení je to samo o sobě 

důsledné, protoţe horninu lze zkoumat teprve od chvíle, kdy získá pevné skupenství. Je to 

hranice mezi jevem a modelem. 

Další abstrakce se pro laika stává problémem, kdyţ se na většině geologických map 

uvádějí jen formace a nikoli konkrétní horniny, které lze na daném místě najít. Pro určité 

místo je tam například zenesen ordovik, najdeme tam však fylit, anebo tam stojí trias 

a najdeme tam vápenec nebo pískovec. 

 Na další problém jsme jiţ poukázali: horniny nejsou z nerostů „složené“! Všude se to 

tak říká, i kdyţ uţ na kaţdé ţule můţeme okamţitě vidět opak: nerosty krystalických hornin 

se vydělily z původně jednolitého celku. Člověk také není sloţený z buněk! Tím se jiţ 

výrazivem zabraňuje tomu, aby se člověk učil chápat vydělování jako velmi důleţitý základní 

proces evoluce, vedoucí k individualizaci – i v antropologickém smyslu. Stejně tak nejsou ani 

nerosty „sloţené“ z chemických prvků, jak naznačuje jejich chemický vzorec. Při chemickém 

rozboru člověk pokračuje v přírodním procesu vydělování, kdyţ přitom zmizí celistvost 

nerostu a objeví se chemické prvky. Většina z nich je v tomto smyslu umělými produkty, 

z nichţ pak člověk vychází a z nichţ skládá nové produkty se zcela určitými vlastnostmi. 

Odtud pochází tento způsob myšlení a vyjadřování, který se ve smyslu materialismu 

a atomové teorie aplikuje na přirozený nerost. Je to cesta na uţitek orientované přírodní vědy, 

cesta, která je správná pro výuku chemie a pro vysokoškolské studium. Pokud však ţáka 

učíme, ţe svět je sloţený z mrtvých částí nebo abstraktních atomů, vychováváme ho k tomu, 

ţe svět můţeme poznat teprve tehdy, aţ ho rozloţíme na jeho části, tedy zničíme. Ve škole 

bychom měli postupovat opačně: krajina je charakterizována horninami, hornina nerosty 

a nerosty mimo jiné chemickými prvky. V laboratoři vznikají soli z kyselin a zásad; snadno se 

však přitom zapomene, ţe tyto kyseliny a zásady byly předtím získány z přirozených solí.  

Způsob myšlení analyzujícího chemika najdeme také v naprosté většině 

mineralogických knih a muzeí. Nerosty jsou v nich uspořádány podle chemických prvků, 

protoţe jsou povaţovány za jejich „sloučeniny“. Známe-li vlastnosti neprůhledného, kovově 

lesklého křemíku a plynného kyslíku, nikdy si na jejich základě nedokáţeme představit 

vlastnosti křišťálu. Anebo je něco cizího „vysvětlováno“ něčím ještě cizejším, kdyţ se 

například řekne: „Plagioklas je sodnovápenatý hlinitokřemičitan“. Další překáţka 

v mineralogických muzeích spočívá v tom, ţe se čím dál více prosazují mezinárodně 
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pouţívané latinské názvy. Leštěnec olověný nebo kyz měděný jsou ještě srozumitelné; pokud 

se však něco nazývá galenit a chalkopyrit, je porozumění obtíţné.  

Také obecně pouţívaný výraz, ţe krystaly „rostou“, je zavádějící. Krystaly se 

zvětšují, kdyţ se na nich zvenčí ukládá jejich látka. Tento výraz je přenesený ze ţivých 

organismů, které se však zvětšují prostřednictvím vnitřních procesů – nebo jinak řečeno: 

éterné tělo utváří krystal zvenčí, ţivé organismy zevnitř. Označíme-li oba procesy jako 

„růst“, tento rozdíl se zastře. Přitom se podvědomě předpokládá, ţe krystaly jsou utvářeny 

zevnitř sčítáním atomů a molekul, resp. ţivé organismy prostřednictvím genetických 

„informací“. Pro přírodní vědy není moţné rozlišovat oba procesy proto, ţe materialismus 

nezná pojem éterného těla. 

Ještě abstraktnější neţ u usazenin a „vyvřelých“ („magmatických“) hornin je to tehdy, 

představujeme-li si procesy vzniku krystalických břidlic, tedy „přeměněných hornin“, jako 

fyzikálně-chemické děje, protoţe tady teprve nemáme k dispozici ţádné pozorovatelné 

fenomény. Jsme odkázáni na modely, které opět zcela závisejí na svých předpokladech. 

Člověk si představuje výše naznačený „koloběh horniny“. Jedna jeho polovina – od 

zvětrávání po usazeninu – je pozorovatelná; druhá polovina – od usazeniny po ţulu nebo rulu 

– je představitelná jen ve sloţitých modelech procesů výměny látek, které sestávají hlavně 

z výpočtů komplexních chemických rovnic, přičemţ vzájemný vliv asi deseti prvků uţ stejně 

není moţné znázornit. Jelikoţ výsledky mnohdy nesouhlasily s pozorováními provedenými 

u hornin na různých místech a s pokusy s tlakem a teplotou, musely být konstruovány stále 

sloţitější doplňkové modely. Z jílových pískovců nelze v laboratoři ani při stejném chemismu 

vyrobit ţulu nebo rulu. 

Jak takový „koloběh hornin“ jednou mohl začít, je ukazováno pomocí dalšího 

koloběhu, pomocí tektonického cyklu litosférických desek neboli „Wilsonova cyklu“, jímţ 

jsou usazeniny dopravovány do hloubky. Předpokládá se o něm, ţe nějakým způsobem začal 

v prahorách prvním tvrdnutím zemské kůry. Model deskové tektoniky se verifikoval pro 

kontinentální drift počínaje druhohorami; pro cykly v dřívějších dobách však neexistují ţádné 

doklady. Na jiných planetách k němu vůbec nedochází. Ke vzniku tohoto modelu nevedla 

geologická pozorování, nýbrţ potřeba nějakým způsobem vyřešit původ ţulové hmoty s jejím 

zcela jiným charakterem v hmotě čediče. Avšak u středooceánských hřbetů, kde zemské masy 

opět vystupují nahoru, z čediče ţádná ţula nevzniká. Tyto dva koloběhy sice dnes uţ nejsou 

uvaţovány jen fyzikálně-chemicky, nýbrţ jsou přimýšleny i jisté nezvratné děje, jako je vývoj 

rané atmosféry Země, nebo vlivy pocházející ze zvířecí a rostlinné evoluce, coţ však má také 

charakter pouhého modelu.  

Tyto dva koloběhy, koloběh hornin a koloběh desek zemské kůry, jsou články třetího, 

ještě obsáhlejšího kosmického koloběhu, při němţ vznikají a zanikají hvězdy a planety. Kant-

Laplaceova hypotéza je stále ještě základem i dnešních, diferencovanějších modelů. Naše 

sluneční soustava vznikla podle ní před 4,6 miliardami let kontrakcí oblaku mezihvězdného 

prachu a plynu, který začal rotovat, zplošťoval se, houstnul, přičemţ narůstaly tlak a teplota. 

Všechno ţivé se vytvořilo působením náhod z anorganické hmoty. A na konci veškerého 
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vývoje Země i hvězdy opět zaniknou, rozpadnou se a dodají tak oblaka prachu a plynu pro 

následující koloběh.  

Při tom se objevuje další abstrakce, která se týká časových poměrů. Relativní časový 

průběh vyplývá například z prostorového sousedství nerostů v horninách, z uloţení vrstev 

nebo ze sledu zkamenělin. Ani údaje v milionech roků nejsou absolutní časovou mírou, ale 

zůstávají abstrakcí a mohou být pouţívány jen jako relativní časové údaje. Zcela v tomto 

smyslu popsal Rudolf Steiner jiţ jako 21letý v roce 1882, ţe čas není v Newtonově smyslu 

"nádoba", v níţ se odehrávají události, ale ţe čas je výrazem toho, ţe události jsou co do 

svého obsahu navzájem v určité posloupnosti závislé.  

Z toho pro dějiny Země vyplývá několik časových sledů událostí, které se překrývají: 

1. rok s ohledem na dějinný vývoj; 2. platonský světový rok s ohledem na atlantskou epochu, 

resp. na dobu ledovou; 3. vývoj zvířeny s ohledem na horninové útvary vzniklé mezi 

třetihorami a kambriem a 4. radiometrické datování s ohledem na krystalické horniny, 

především horniny prekambria (Bosse str. 34 - 46).  

Při extrapolaci radiometricky naměřených dob rozpadu se předpokládá, ţe fyzikální 

zákony zůstaly během celých dějin Země konstantní a ţe Země byla vţdycky mrtvé těleso. 

Pokud bychom vycházeli ze Země jako ţivé bytosti, pak by platily zákony ţivého a různé 

časové kvality. Rudolf Steiner tu uvádí srovnání se srdcem, jehoţ velikost nelze extrapolovat 

více neţ sto let dopředu či dozadu. Výpočet je správný, ale není pravdivý. V 9. třídě jsem 

uvedl tento příklad: „Počítejte se mnou: Svenovi je 15 let a za rok vyrostl o jeden centimetr. 

Tím teď dosáhl výšky sto padesáti centimetrů. Kolik měřil, kdyţ šel ve třech letech do školky 

a kolik bude měřit, aţ mu bude třicet?“ Také u Svena by reálná časová míra vyplynula 

z obsahově navzájem závislých sledů ţivotních událostí s ohledem na kosmické rytmy dne 

a roku. 

Abstraktní modely mohou být uţitečné například při průzkumu loţisek a patří do 

vysokoškolského vzdělávání. Jsou vytvářeny na základě určitých jevů na určitém místě. 

„Vědecký pokrok“ pak často spočívá v tom, ţe na jiném místě se objeví jiné jevy, které do 

modelu nezapadají a vyţadují vytvoření nového modelu. Odborný výzkum dovede s touto 

metodou zacházet a posoudit její adekvátnost. V populární vědě se pak takové modely 

prezentují jako skutečnosti, protoţe se jeví logické a nemusí uvádět předpoklady, z nichţ 

vycházejí, jelikoţ jsou povaţovány za samozřejmé a „vědecky zaručené“. Proto bychom se ve 

školním vyučování měli zmíněným abstraktním pojmům a modelům vyhýbat: extrapolace 

čistě fyzikálně-chemicky myšleného aktualismu do minulosti Země; „přeměněné a vyvřelé 

(magmatické) horniny“ – vůbec pojem „magma“; „hlubinné a povrchové horniny“, tedy 

„plutonity“ a „vulkanity“; „koloběh hornin“; desková tektonika před mezozoikem; Současná 

Kant-Laplaceova hypotéza vzniku vesmíru; „růst“ krystalů; „sloţení“, resp. „sloučení“ 

nerostů z chemických prvků, resp. horniny z nerostů; stejně jako údaje o stáří v „milionech 

roků“. 

Na jedné straně se takové modely v důsledku své abstraktnosti a jisté oblíbenosti staví 

mezi člověka a přírodu a oddělují ho tím od fenoménů. Nepatří proto do školy, kde jde 

o vnitřní spojení se světem. Na druhé straně jsou tyto pojmy populární vědy jednoduše 
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pochopitelné a díky televizi a internetu všudypřítomné. Ţáci je proto zčásti znají, takţe pro 

učitele je samozřejmě obtíţné přetvořit je či překonat. V 9. třídě jsem proto postupoval tak, ţe 

jsem otázky týkající se těchto modelů vzniku vesmíru atd. odsunul na poslední den epochy 

a probral jsem je ve formě shrnutí. Potom jsem představil více moţností přístupu, které 

v tomto věku připadají v úvahu: „koloběh hornin“; ţivotní sféru Země, jak ji lze extrapolovat 

z dnešních pozorování a z níţ se vyvinuly všechny přírodní říše; anebo Boţí stvoření aţ 

k myšlenkám týkajícím se prvotnosti ţivota či smrti. A řekl jsem k tomu: Tohle všechno 

uváţit by bylo úkolem na celý ţivot! Ve škole by však podle mého názoru ţádná z těchto 

představ neměla být dále rozebírána, uţ vůbec ne v 6. třídě. Nelze tu ani podávat úvod do 

anthroposofie, protoţe ta předpokládá cestu poznání, jeţ se obrací na plně vyvinuté Já 

dospělého člověka. Stejně tak by ale neměly být přednášeny vědecky nejisté 

a materialistickými předpoklady naplněné vývojové modely! Waldorfské školy by se měly 

vyvarovat jakékoli ideologie, včetně té materialistické!  

 

Pedagogické důsledky abstraktních modelů 

Na důsledky upozorňuje Rudolf Steiner několikrát, kdyţ ukazuje, kam to vede, kdyţ 

se vývoj světa uvaţuje jen podle fyzikálně-chemických pojmů. V jedné přednášce (GA 175, 

27.2.1917) přitom poukazuje na Kant-Laplaceovu hypotézu jako na systém mechanického 

koloběhu. O dvou zbývajících kolobězích – koloběhu hornin a deskové tektonice – se 

nezmiňuje, přesně však do toho zapadají a vycházejí ze stejného způsobu myšlení. V takovém 

obrazu světa nemá ţádné místo jakákoli morálnost. Člověk ji potřebuje jen k vzájemnému 

souţití; v podstatě je však iluzí. Člověk na ní z pohodlnosti lpí a vedle vědění dává prostor 

ještě víře, která však nemá s vývojem světa nic společného.  

Jiné by to bylo, říká Rudolf Steiner, kdyby Země mohla být proţívána jako ţivý 

organismus. Takové poznání působí aţ do morálnosti lidí: Z poznání přírody získáme 

spojení se svým okolím. To se propojuje s našimi morálními ideály. Kdyby se takový názor 

„stal součástí výchovy dětí, vyrůstali by lidé, kteří by na jedné straně neměli ve smyslu Kant-

Laplaceovy teorie svět, jenţ vznikl z nějakých mlţných útvarů, […] ze kterých se svářením 

morálně nepodstatných hmot vytvořili lidé, […] nýbrţ to, co v nás vytryskává jako morální 

ideál, by bylo v jednotě s tím, co stálo ve výchozím bodu vývoje našeho světa v čistě přírodním 

bytí. A my lidé bychom sami sebe poznali jako povolané k tomu, abychom přírodnímu bytí 

vsadili to, co proţíváme jako morální ideál. Kdyby děti vyrůstaly pod vlivem takovéhoto 

názoru, pak by se do světa postavily tak, ţe by se pociťovaly jako článek kosmu a tím by měly 

ţivotní pocity vyvěrající ze sil, které do sebe s poznáváním kosmu nasávají. […] 

Anthroposofie chce dát duchem naplněnou přírodní vědu, přírodní vědu, která bude člověka 

oţivovat, a to, co do ní kane jako poznání ducha v přírodě, se v člověku promění […] 

v sociální sílu. […] Sociální impulsy nezískáme ţádným jiným způsobem neţ tak, ţe z přírody, 

která nás obklopuje, budeme přijímat duchovní poznatky“ (GA 203, 21.1.1921a). – „Ať si 

někdo sebevíce hlásá morálku, lidem to nic nepomůţe,“ praví se v jiné přednášce (GA 127, 

6.3.1911). Avšak takovéto poznatky, ţe naše Země je organismus, ţivá bytost, k níţ náleţí 
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i člověk, „by, kdyby se otiskly do kulturního vývoje, kdyby byly vlévány jiţ do dětské mysli, 

přinesly nesmírný mravní impuls.“ 

V jedné veřejné přednášce Rudolf Steiner vysvětluje, jak člověk podle 

přírodovědeckého způsobu myšlení shledává, ţe je začleněný do přírodních nutností, na druhé 

straně si však můţe říci: “Jsem vpravdě člověkem jenom tehdy, cítím-li v sobě morálně-

religiózní impulsy. Kdyţ se však upřímně postavíme na půdu přírodní vědy, zůstanou nám pro 

počátek Země a její konec pouze hypotézy, které na počátku mluví o Kant-Laplaceově 

mlhovině, na konci o tepelné smrti“ (GA 79, 1.12.1921b). Dále Rudolf Steiner říká, ţe na 

hranici přírodovědeckých poznatků pokračuje anthroposofie, kdyţ duchovně-duševní bytost 

člověka bere jako realitu a na základě jejího vývoje poznává vývoj Země. „Anthroposofie se 

tím stává morálně-religiózním poznáním. Uţ nepohlíţíme jen na Kant-Laplaceovu 

pramlhovinu, ale pohlíţíme zároveň na něco původně duchovního, z něhoţ se to, co se jako 

duchovně-duševní ukazuje v anthroposofii, vyvinulo zrovna tak, jako se to fyzické vyvinulo 

z fyzického původu Země“ (GA 79, 1.12.1921b). 

Jaký je tedy pedagogický důsledek, jsou-li vyučovány nezávazné modely toho, jak 

Země vzešla z mrtvých koloběhů, člověk k tomu pak přibyl náhodnou syntézou bílkovinných 

molekul, vyvinul se ze zvířat, je dědičností geneticky definován a určován prostředím? 

V konečném důsledku by to napomáhalo výchově k egoismu, přičemţ vzniká nálada: „Co 

mám v takovémto světě ještě dělat? Hlásejte si sociální chování a morálku, jak chcete; já se 

chci jen seberealizovat, všechno ostatní je lhostejné.“ Místo morální výchovy je nevědomě 

podněcován destruktivní pud. Jak jinak naloţit s mrtvou Zemí, která byla stejně jen upečena 

z roztaveného prachu? Materialistický obraz světa vylučuje duchovní a morální vesmírný řád, 

protoţe vylučuje člověka.  

Samozřejmě ţe tomuto způsobu zkoumání přírody vděčíme za velmi mnohé: popis 

nekonečné sousty jevů, celý svět techniky, která činí ţivot pohodlným, atd. To jsou však jiné 

otázky. Tady jde o to, abychom v 6. třídě vedli výuku od proţívání krajiny k horninám 

a nerostům, aţ k drahokamům, a v 9. třídě abychom na tom stavěli, šli dál k dějinám Země 

a její horninové kůry, aţ k vulkanismu. Omezení se na fenomény bez materialistických 

modelů učiteli umoţní ponechat ţákům otevřený duchovní prostor k dalším stupňům na cestě 

poznání společného vývoje člověka a Země. Tento svět zůstane vztaţen k člověku. Rudolf 

Steiner tak zcela důsledně říká, kdyţ pohlíţí do budoucnosti: „Veškeré vyučování, veškerá 

pedagogika, veškeré lidské učení, ale také veškerý vnější lidský ţivot musí být v průběhu 

pátého poatlantského období proniknuty těmito poznatky a lidé musí poznat, ţe je nutné, aby 

to, co je dnes v materialistických kruzích povaţováno za vědu, pozvolna i se svými ţivotními 

důsledky zmizelo ze ţivota Země“  (GA 175, 27.2.1917). 

 

  



 

Tento produkt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky. 

 - 67 - 

Návrh na uspořádání školní sbírky 

Kosmická polarita: 

horninotvorné nerosty  rudy: kámen - kov (Země - planety) 

 rudy v hornině; kousky ţil  

 druhy ţil: křemen - těţivec - kazivec - vápenec 

 ţelezné rudy: magnetit - hematit - limonit - pyrit 

 různé kovové rudy: ţelezo - měď; olovo - zinek - cín 

druhotné ţilné rudy a sedimentárně vzniklé rudy 

 

Pozemská polarita: ţuly  čediče: 

 peridotit (olivín) - diabas - melafyr - čedič - láva    

sopečné výrony - lapilli - popel - pemza 

 odrůdy ţuly: hrubozrnná, jemnozrnná; variace nerostů 

 diorit, granodiorit, křemenný porfyr 

 směsi s čediči: znělec, trachyt, syenit 

 

Třídní sady (zhruba jeden kus na dva ţáky):  

 ţula - granodiorit - křemenný porfyr - znělec nebo trachyt  

 čedič s olivínem - diabas - láva - pemza 

 rula - slídová břidlice - fylit - kamencová břidlice   

 jílová břidlice se zbytky rostlin/kamenné uhlí - hnědé uhlí - rašelina 

 mramor - korálový vápenec - lasturnatý vápenec - křídový vápenec - travertin 

 pískovec - slepenec - droba - křemenec 

 

Proces vzniku Země: řady k dějinám Země: 

 ţula - rula – slídová břidlice - fylit – kamencová břidlice   

rostlinný původ: rašelina - hnědé uhlí - kamenné uhlí - antracit 

 zvířecí původ: mramor - korálový vápenec - lasturnatý vápenec - jurový/křídový 

vápenec  

 zkameněliny a horniny k dějinám Země: 

  paleozoikum - mezozoikum - kenozoikum 

 

Mineralprozeß als Individualisierung: 

 ţulová/čedičová řada: olivín  pyroxen   

  amfibol  biotit  muskovit; skoryl  turmalín 

  ţivec  topaz; granát  drahokamy  

křemen  opál  achát  křišťál  ametyst aj. 

 vápencová řada: vápenec  kalcit  dvojlomný vápenec 

  sádrovec  mariánské sklo; síra; kamenná sůl  draselná sůl 
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Rozkladné procesy, zvětrávání:  

zemina - jíl - kaolin  

 ţelezné a vápenné krusty; druhotné ţilné rudy  

 formy vápenný roztoků, krápníky, sintr 

 písek - suti - brekcie - slepenec  

 pískovec - křemenc - droba 

 pukliny, štěpiny, suti 

 

Zvláštní sbírky: 

 regionální výskyt; sledy hornin z okolí 

 formy krystalů: krychlové - šesterečné; typ - habitus  

  příklady: kalcit - kazivec - pyrit - křišťál 

 barvy: kazivec; měď - ţelezo; drahokamy 

 výchozí chemické látky: soli, sádrovec, vápenec, síra aj. 

 umělé produkty, taveniny, strusky, keramika, beton 
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Náměty pro praktické úkoly 

 

1)  

Pěstovat doma můţeme nejen rostliny a ţivočichy, ale i krystaly minerálů chemických látek. 

K pokusu se hodí chlorid sodný (kamenná sůl), síran měďnatý (modrá skalice, chakanit) nebo 

síran draselno-hlinitý (kamenc). Připrav si nasycený roztok některé z těchto látek: do vroucí 

vody v kádince přidávej za stálého míchání rozpráškovanou látku tak dlouho, dokud se 

rozpouští. Nasycený horký roztok nalej opatrně do krystalizační misky a nech v klidu 

vychladnout. Pozoruj a popiš změny roztoku, tvorbu krystalů, jejich velikost a tvar. 

 

2)  

Chceš získat větší a lépe vyvinuté krystaly? Připrav si nasycený roztok v kádince, tentokrát 

při normální pokojové teplotě (k pokusu vyber některou z látek uvedených v příkladu 1). Na 

tyčinku poloţenou přes hrany kádinky zavěs pomocí nitě krystal téţe látky tak, aby byl celý 

ponořen v roztoku. Ponech několik dní, popř. týdnů v klidu tak, aby se voda z roztoku mohla 

dobře odpařovat. Pozoruj růst krystalu na niti, popř. vznik dalších krystalů na dně kádinky. 

Nakresli a popiš získané krystaly (jejich tvar, velikost, barvu apod.). 

 

3) 

Z plastelíny, moduritu nebo jiného vhodného materiálu si vymodeluj různé druhy vrás 

a zlomů. Pouţij alespoň dvou různobarevných materiálů nebo jednotlivé vrstvy obarvi. 

 

4)  

V současné době, kdy se při výzkumu a průzkumu pouţívá nejmodernější techniky, platí stále 

staré heslo kolegů geologů: „Mente et malleo“ (Myslí a kladivem). Popiš geologické 

kladívko. Čím se liší od běţného kladiva? K čemu slouţí ostrý konec, k čemu tupý konec? 

Proč má geologické kladívko dlouhou násadu? 

 

5) 

Nezbytnou součástí kaţdého geologického kompasu je klinoměr (sklonoměr). Toto 

jednoduché zařízení si můţeš snadno udělat. K jeho zhotovení potřebuješ desku z překliţky 

(nebo tenké prkénko nebo silnější kus PVC či 

plexiskla) o rozměrech asi 13 cm x 18 cm, papírový 

úhloměr, lepidlo, silnou nit, hřebíček a malý šroubek 

s matičkou (či korálek s otvorem). Postup práce je 

zřejmý z nákresu. Na podloţku nalep úhloměr a do 

středu zabodni krátký hřebíček, na nejţ upevni 

reţnou nit se šroubkem nebo korálkem. Nit musí být 

volně pohyblivá a při vodorovné poloze vrstvy 

směřovat k nulovému bodu stupnice. 
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Geologický vycházky do okolí 

Jednotlivé vycházky najdete podrobněji popsány v knize Geologické vycházky Českou 

republikou, která se nachází ve školní knihovně naší školy. 

 

Do Litošic a Semtěše 

Co uvidíme: 

V okolí Litošic zejména  litošické slepence, těţební haldy tvořené převáţně břidlicemi, kusy 

ţilného křemene někdy i s dutinami (místy s barytem), pyrit a další sirníky, limonit. 

Cestou do Semtěše pak výchozy fylitických hornin s grafitem,výchozy chvaletické ţuly, 

amfibolity, dále malý opuštěný lůmek, kde se těţily pararuly s výskytem granátu almandinu. 

V hornině vzácně i pyrit. 

 

Do Třemošnice a na Lichnici a můţe se pokračovat aţ do Ţlebských Chvaletic 

Co uvidíme:  

opuštěný lom v krystalickém vápenci se smouhami pegmatitu. Ve smouhách zajímavé nerosty 

– aktinolit, flogopit, chalkopyrit, malachit, pyrit, granát, titanit a další. Pekelská jeskyně – 

krasová jeskyně. Hrad Lichnice stojící na ostrohu skutečské ţuly, Lovětínská rokle a Dívčí 

kámen. Hřbet Krkanka, cestou i vodopád. Lom na krystalický vápenec U Zybslavce. 

 

Z Hlinska do Srní a zpět 

Co uvidíme: 

Lom nedaleko Hlinska – břidlice, pegmaitity, grandiorit, chalkopyrit a vzácně turmalín. 

Druhý lom – kromě předchozího dále stopy kasiteritu, chalkopyritu, fluoritu, arzenopyrit. 

Třetí lom – podobný druhému lomu, vzácně i krystaly titanitu. 

 

Z Hlinska na Holetín, Mokrýšov a Skuteč 

Co uvidíme: 

Dva lomy u Kavčí – grandiorit a drobné ţíly pegmatitů, nalézáme zde aţ 15 mm velká zrna 

granátu (almandinu), dále křemen, turmalín a pyrhotin. Krystaly křemene provázené 

chloritem, pyritem, kalcitem a dalšími, tenké krystaly titanitu, pyrit, chalkopyrit, arzenopyrit. 

Další dva lomy u Mokrýšova – grandiority ţeleznohorského plutonu a v jejich ţilách zajímavé 

minerály (kusový křemen, chlorit, kalcit, pyrit, chalkopyrit, titanit. 

U Prosetína lom na grandiorit s výskytem molybdenitu, kalcitu a turmalínu. 

Cesta do Skutče, kde se nachází několik lomů (Na Horkách, Ţulolom, Humperky) – opět 

stejné sloţení jako u předchozích, výskyt mastku, zvýšený obsah pyritu, chalkopyritu 

(zvětrává na malachit, pyrit, limonit a sádrovec). 
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Do lomů v Předhradí 

Co uvidíme: 

Dva lomy v údolí říčky Krounky – rohovce s výskytem křemene a někdy i krystalovaného 

pyritu, vzácněji chalkopyrit, sádrovec a limonit. V údolí Krounky vrstvy ze středního devonu 

s mikrofosíliemi. Na jejich hledání budeme potřebovat některé chemikálie (kyseliny, louhy, 

síra) a binokulární lupu. Výstupy amfibolitu u Zhoře. 

 

Do Prachovic a Vápenného Podola a pak ještě na vrch Palác u Heřmanova Městce 

Co uvidíme: 

Mnoţství aktivních lomů na těţbu vápence, dále břidlice a graptolitová fauna. V dutinách 

vápenců a na puklinách se vyskytují velké krystaly kalcitu, na puklinách rozsáhlé drůzy 

a místy krápníky. Výskyt pyritu, dále ţivce, muskovitum chalkopyritu, sideritu, sfaleritu 

a grafitu. 

Vrch Boukalka – Podolská a Páterova jeskyně, jedna z ukázek krasového zvětrávání vápenců. 

Systém chodeb, dómků a komínů s jezírky (dnes nepřístupné). 

Kopec Synec s ordovickou faunou – například trilobiti a některé druhy hyolitů a conulárií. 

U Uherčic na vrch Palác – trilobiti středokambrického stáří. 
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C) Astronomie 

Meteorologie a astronomie v 6. - 8. třídě 

 
Abychom rozšířili vědomí dítěte o prostoru, je třeba, abychom do výuky začlenili 

oblohu. 

Zabýváme se rozdílnými poměry na obloze v různých částech Země. Dítěti ozřejmíme, 

jakou dráhu opisuje Slunce na rovníku, jakou v polárních končinách a jakou v mírných 

zónách a jaký vliv to má na klima. Při tom můţeme prohovořit i obratníky. 

 

Od klimatických poměrů přejdeme k počasí. Zde můţeme výuku z velké části vystavět 

na vlastním pozorování dětí. Naučíme děti poznávat různé druhy mraků, můţeme mluvit 

o větrech, bouřkách, dešti, kroupách a sněhu, o meteorologických mapách v novinách. Téma 

tlaku vzduchu má vztah k fyzice.  

 

Chceme-li dětem zprostředkovat základní poznatky z astronomie, měli bychom se 

vyvarovat toho, abychom to činili od počátku na základě kopernikánského systému. Ţáci by 

měli mít spíš moţnost, aby alespoň v náznaku prošli cestu, kterou se lidstvo ubíralo, neţ k 

takovým poznatkům dospělo. Proto začneme tím, co můţeme na obloze vidět a děti 

podněcujeme k vlastním pozorováním. Pozorovat jevy na obloze se třídou je moţná ideálně 

na společném třídním výletě či táboře.  

 

Nejdřív upozorníme ţáky na to, ţe některá souhvězdí vycházejí a zapadají, zatímco jiná 

zůstávají na obloze viditelné stále. Dojdeme tak k Polárce a nalezneme nebeský pól. Ukáţeme 

ţákům téţ, jak jiný mají charakter dráhy hvězd v jiných končinách Země, především na 

pólech a na rovníku. Poukáţeme na jiţní oblohu a její souhvězdí, právě tak na rozdíl mezi 

slunečním a hvězdným časem. Naučíme děti poznávat nejprve nejdůleţitější souhvězdí a poté 

prohovoříme souhvězdí zvířetníku. Kdyţ vyjdeme z pozorování východu a západu Slunce, 

dostaneme se k pohybu Slunce v průběhu roku a k putování jarního bodu. Nyní můţeme 

vysvětlit rozdíl mezi souhvězdími a znameními zvířetníku. Souvislost lidského ţivota 

s vesmírem mohou děti pocítit, kdyţ s nimi vypočítáme, ţe člověk se za den přibliţně 25.920 

krát nadechne a vydechne, za ţivot trvající 72 let se 25.920 krát probudí a usne a ţe toto číslo 

odpovídá vesmírnému (platonickému) roku, tolik let trvá putování jarního bodu zvířetníkem. 

 

Určitě budeme s dětmi pozorovat Měsíc a jeho fáze a vysvětlíme jim jejich vznik. Pak 

s nimi můţeme studovat časy východu a západu Měsíce, dobu jeho pohybu zvířetníkem 

a můţeme srovnat tuto dobu s dobou, která uplyne mezi dvěma úplňky. Můţeme se dostat 

i k tomu, jak souvisí Měsíc s přílivem a odlivem. Velmi se vyplatí, kdyţ se zabýváme se 

zatměním Slunce a Měsíce. 

 

Děti se naučí názvy planet, a jak se planety odlišují od stálic. Na konkrétním příkladu 

pozorujeme pohyby planety po obloze a na závěr ukáţeme dětem heliocentrické dráhy planet.  

 

Volně přeloţeno dle: Zur Unterrichtsgestaltung im 1. bis 8. Schuljahr an Waldorf- / 

Rudolf Steiner Schulen, Verlag am Goetheanum, 2005, str. 236-237. 
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Zařazení do epochového vyučování 

Premisy 

Po zkušenostech posledních let se jeví jako nevhodné, aby astronomie byla součástí epochy 

zeměpisu v 8. třídě. Epoše zeměpisu je věnována jedna epocha - v ideálním případě 20 dní - 

na astronomii tak zbývalo pouze 1 týden, max. 2 týdny - dost často ale ne úkor kvality a tlaku 

na ţáky - epocha tak neměla dostatečný prostor k realizaci. Astronomie hraje v učebním plánu 

důleţitou roli, mj. i pro chápání světa a některých zákonitostí. Je velmi vhodné absolvovat 

některý ze seminářů či přednášek, které se tomuto pedagogickému námětu věnují. 

 

Návrh 

Zařazení astronomie se jeví jako vhodné v 7. třídě v souvislosti s probíráním zámořských 

objevů. Zařadit ji lze buď formou samostatné epochy (3 týdny?) anebo týdenního projektu. 

Jistě napomůţe se také inspirovat v jiných waldorfských školách, např. v Semilech je 

astronomie zařazena také do 7. třídy.  
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Astronomie - podněty k jednotlivým pozorováním 

 

JEVY NA HVĚZDNÉ OBLOZE  - autor: Walter Kraul 

Pozorování a pochopení pohybů hvězd 

 

Když člověk přestane hledět na hvězdy, spadnou z nebe. 

čínské přísloví 

 

 Za jasných nocí náboţně ţasneme nad vznešenou nádherou hvězdné oblohy. Ale co 

s tím? Hvězdy a jejich majestátné pohyby neznáme. Tato kniha by chtěla být průvodcem 

k tomu, abychom si vytvořili onen touţebně hledaný vztah ke hvězdám. 

 Slunce, Měsíc a hvězdy putují po obloze. To je prý klam. Ve skutečnosti je příčinou 

tohoto pohybu otáčení Země. Co je tedy správně? 

 Otázkou je, zda člověk myslí geocentricky, tedy se Zemí jako klidným středobodem, 

nebo heliocentricky, se Sluncem jako středem. Oba způsoby pozorování mají své oprávnění – 

jedno v denním ţivotě, druhé pro pochopení celé věci. Bez přehledného systému se Sluncem 

jako středem je těţké pochopit všechny pozorovatelné jevy na obloze. Na druhé straně znalost 

tohoto systému stěţí pomůţe, kdyţ člověk nebude mít moţnost „přenést se“ do pohledu 

pozorovatele na Zemi. Některé základy heliocentrického či kopernikovského systému, se 

Sluncem klidně spočívajícím uprostřed, patří dnes ke všeobecnému vzdělání. Uţití tohoto 

vybudovaného jmění je však málokdy cvičeno při pozorování hvězdné oblohy. Tak k tomu 

přistupuje tato kniha. Jde zde o uţití obou systémů, aby bylo propojeno proţívané s věděním. 

 Předkládaný popis je určen laikům, kteří se o věc zajímají. Předpokládá se jen ochota 

k jisté činnosti mysli a k představivosti. Výklady jsou čistě astronomické, mohou však slouţit 

i jako podklad pro zabývání se astrologií.  

 Hranicí stanovenou pro pozorování je viditelnost pouhým okem. Příleţitostně budou 

zmíněna doplňující pozorování, která lze provést pomocí triedru (polní dalekohled) nebo 

jiných jednoduchých přístrojů. Vzdálenými planetami Uranem, Neptunem a Plutem se 

budeme zabývat jen okrajově. Astrofyzika není zahrnuta. Číselné údaje jsou uváděny jen 

tehdy, pokud slouţí k lepšímu porozumění. 

 

 Vyučování s naukou o hvězdách zachází jako macecha. Autor doufá, ţe se tato práce 

stane jeho kolegům učitelům pomocí pro jejich výuku. Zde vyloţená látka je příliš rozsáhlá na 

to, aby mohla být v celé šíři reprodukována ve školním vyučování. Autor počítá s tím, ţe si 

učitelé vyberou pro své ţáky, co uznají za vhodné. Kopernikovským pojetím se však podle 

mé zkušenosti nelze úspěšně zabývat dříve neţ v sedmé třídě. 

 

 Ve stejném nakladatelství (Verlag Freies Geistesleben) byla jiţ jednou vydána kniha 

s názvem „Jevy na hvězdné obloze“ (od Hermanna Baravalleho). Je jiţ dávno rozebraná. Na 
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přání nakladatelství byl tento titul pouţit znovu, ačkoliv se koncept předkládaného vydání – 

přes velkou podobnost – v mnohém odchyluje. Díky předcházející knize tohoto titulu se mohl 

autor do tématu vpravit. Tato nová kniha snad mnohým lidem umoţní zabývat se hvězdami 

intenzivněji. 

 

ÚVOD 

Na následujících řádcích budou podána některá vysvětlení, se kterými je dobré se 

seznámit před studiem samotného textu.  

Kniha je z velké části uspořádána takto: Nejprve je popsán nějaký jev na nebi tak, jak se 

jeví ze Země, tedy geocentricky. Poté následuje vysvětlení pozorovaného jevu pomocí 

heliocentrického neboli kopernikovského způsobu pozorování, tedy z nadřazeného hlediska. 

Na konci oddílu je připojeno stručné shrnutí (je vţdy barevně zvýrazněno). Čtenáři, kteří 

spěchají a mají jiţ jisté znalosti, se proto mohou zabývat pouze těmito shrnutími, dokud 

nenarazí na neznámá fakta. 

Jevy na obloze jsou popisovány tak, jak je můţeme pozorovat ve střední Evropě. 

Určující je severní šířka zhruba 50°. Zde leţí Frankfurt nad Mohanem a Praha. Text je však 

platný pro celou střední Evropu.  

Budeme vycházet ze zjednodušených popisů, které budou postupně zjemňovány. Pro 

útěchu čtenáře musí být řečeno, ţe můţe být někdy smysluplné listovat v knize dál, i kdyţ pro 

něj není vše popsané zcela srozumitelné. Vzniklé mezery v porozumění mohou být často 

zaplněny dodatečně.  

Na různých vyobrazeních pohledů na oblohu jsou světové strany uváděny pod 

horizontem. Například při pohledu na jih je vlevo východ a vpravo západ. Kresby by měly být 

ohnuty do půlkruhu a nebe být vyklenuté; to samozřejmě na stránce knihy není moţné. I přes 

nevyhnutelné zkreslení jsou tyto nákresy dobrou pomocí pro orientaci na hvězdné obloze.  

Na všech obrázcích s perspektivou mimo Zemi je sever, jak je všeobecně zvykem, 

nahoře. Reálné poměry velikostí nemohou být samozřejmě zobrazeny správně. Často musí být 

například Země nakreslena v poměru ke Slunci podstatně větší, aby mohly být jasně 

znázorněny detaily. I na jiných obrázcích jsou pro zdůraznění některé jevy vyobrazeny 

přehnaně výrazně; tak je například Mléčná dráha nakreslena jasněji, neţ ve skutečnosti je. 

Udaná čísla jsou zaokrouhlené hodnoty, tak, jak je to nutné pro porozumění. 

Vzdálenosti na nebeské klenbě nemohou být měřeny v kilometrech, jako míra jsou zde 

pouţity úhly. Šířka dlaně představuje při nataţené paţi zhruba úhel 10°. U ţádných časových 

údajů není zohledněn eventuální letní čas. 

Všude, kde se mluví o zvěrokruhu, jsou míněny poměry astronomické, nikoli 

astrologické. Mezi nimi je jak známo posun asi o jedno souhvězdí. Kromě toho jsou 

souhvězdí zvěrokruhu různě veliká; znamení astrologů mají naproti tomu stejnou velikost 

zhruba 30°.  

V mnohých rodinách je k mání dalekohled, proto bude příleţitostně doporučen jako 

pomůcka. Jeho výkonnost je obvykle vyjádřena dvěma čísly. Na nějakém lepším stojí 

například „8 x 40“. První číslo udává zvětšení, zde je osminásobné. Silnější zvětšení nemá 
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velký smysl, neboť se člověk, kdyţ drţí před očima dalekohled, vţdy trochu kýve a tento 

pohyb je také zvětšován (doporučujeme se opřít). – Druhé číslo udává průměr čočky 

objektivu v milimetrech, zde tedy 40 milimetrů. Tento průměr je zodpovědný za mnoţství 

světla, které vniká, a tím za světlost obrazu. Při průměru čočky 4 cm je obraz krajiny pěkně 

světlý. Pro pozorování hvězd je takovýto dalekohled také pouţitelný, lepší by však byl „noční 

dalekohled“ s průměrem objektivu 50 mm nebo větším. Dále doporučujeme, aby bylo pro 

pozorování výše nacházejících se objektů pouţito lehátko. 

 

PRVNÍ ČÁST: OBLOHA STÁLIC 

KDE JSOU HVĚZDY VIDĚT NEJLÉPE? 

Abychom mohli pozorovat hvězdy, musíme mít nejen noční oblohu bez mraků, také 

musí být co nejtemněji okolo nás. To dnes vůbec není častý případ. V osvětlených městech je 

ze tří důvodů velmi těţké pozorovat hvězdy: Za prvé jsou nám v cestě blízko stojící domy. Za 

druhé četné umělé osvětlení kolem nás znecitlivuje naše oči pro pozorování hvězd. A nakonec 

se nám hvězdy ztrácejí v osvíceném oparu města. Astronomové v této souvislosti mluví 

o „znečištění noční oblohy“ umělým světlem.  

Ale jiţ na okraji města či v parku máme příleţitost vidět hvězdy lépe. Jako pozorovatelé 

hvězd si nalezneme nějaké volné prostranství, kde jsou v ideálním případě zakryty všechny 

lampy nacházející se v okolí. Obrátíme-li se směrem k městu, vadí nám ještě onen osvícený 

opar nad městem; k tomu se obrátíme zády a spatříme přinejmenším polovinu oblohy plnou 

hvězd. Obloha bez měsíce je pro pozorování hvězd lepší neţ noc s měsícem v úplňku.  

Vhodné místo pro pozorování oblohy snadněji nalezneme v noci na venkově, mimo 

město, daleko od dálnic, kde nám nepřekáţí ţádné lampy. Kaţdý milovník hvězd si nalezne 

takovéto více či méně vhodné místo v okolí svého domova. V ideálním případě to bude trávou 

porostlé návrší v lese. Velmi dobré je pozorovat hvězdy vysoko v horách nebo v poušti, zde je 

jasně vidět Mléčnou dráhu i s jejími světlými a tmavými místy.  

Poté co si oči zvyknou na temnotu, lze za jasné noci bez úplňku a pouličního osvětlení 

vidět aţ 2500 hvězd. Připočteme-li k tomu hvězdy pod horizontem, dospějeme k zhruba 

5000 hvězd, které je moţné spatřit pouhým okem. Někdy se tento počet odhaduje i vyšší. 

Z počátku je pohled na oblohu matoucí, bez znalostí nenalézáme ţádné záchytné body. 

Ale stejně tak, jako se orientujeme na zemi, v našem ţivotním prostoru, kde jsou oněmi body 

domy, obce, jezera a hory, které mají svá jména, je moţné orientovat se i na hvězdné obloze. 

Některé hvězdy a skupiny hvězd mají svá jména, ty se můţeme naučit. V porovnání s naším 

pozemským domovem, kde má většina objektů své pevné místo, se však hvězdy pohybují, 

vycházejí a zacházejí jako Slunce a Měsíc. Za letních nocí uvidíme jiné hvězdy neţ za nocí 

zimních. Mezi sebou si ale uchovávají stejnou vzájemnou polohu a jsou uspořádány do 

souhvězdí. Jen jedna hvězda stojí stále na tom samém místě, Polárka. Kaţdé pozorování 

hvězd začíná tím, ţe ji vyhledáme a určíme si světové strany. 
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POLÁRKA 

Nejznámější souhvězdí je „Velký vůz“ se svými sedmi přibliţně stejně jasnými 

hvězdami. Můţeme ho nalézt vţdy, protoţe ve střední Evropě nikdy nezapadá. Oněch sedm 

hvězd můţe být interpretováno jako čtyři kola s ohnutým ojem, který je tvořen třemi 

hvězdami, nebo jako „dětský kočárek“ s charakteristicky ohnutou rukojetí.  

Vzdálenost mezi oběma hvězdami a ojem (nazýváno i jako „zadní hvězdy vozu“) 

vynásobená pěti nás dovede k Polárce. Ta stojí na obloze klidně a označuje „severní nebeský 

pól“. Polárka (či Severka) nám ukazuje sever, neboť bod nacházející se na horizontu pod ní 

ukazuje sever. Při pohledu na sever je vpravo východ a vlevo západ, za zády jih. Tím jsou 

nám známy všechny čtyři světové strany, zorientovali jsme se. Zorientování se na zemi je 

předpokladem orientace na hvězdné obloze.  

Výška Polárky nad horizontem měřená ve stupních je „výška pólu“. Odpovídá přesně 

zeměpisné šířce místa pozorování. V Praze a ve Frankfurtu je to 50°, v Mnichově 48° 

a v Hamburku skoro 54°. Přístroje k měření výšky pólu jsou „Jakobova hůl“ a „sextant“. 

 

DENNÍ OTÁČENÍ HVĚZDNÉ OBLOHY 

Pohled na sever 

Ne vţdy se Velký vůz nachází tak nízko nad horizontem jako na obrázku 1. Člověk by 

se měl za nějaké jasné noci trochu namáhat a zhruba kaţdou hodinu se podívat na severní 

oblohu. Přitom odhalí, ţe se Velký vůz pohybuje proti směru hodinových ručiček a kaţdý den 

obkrouţí Polárku. Tento pohyb můţeme nazvat „denní otáčení hvězdné oblohy“. 

Měla by tu být uvedena jedna podstatná poznámka. Ideálním horizontem je „hlavní 

kruţnice“, tzn. co moţná největší kruh; v něm stojí pozorovatel, který je jeho středem. Na 

širém moři je tohoto ideálního horizontu moţno dosáhnout. Tato hlavní kruţnice se odlišuje 

od menších kruţnic na obloze. Denní dráhy hvězd Velkého vozu představují tyto menší 

kruţnice, s Polárkou jako středem. Kaţdá jiná hlavní kruţnice na obloze rozděluje horizont na 

dva body, které leţí proti sobě.  

Existují ještě další hvězdy a souhvězdí, které nikdy nezacházejí. Všechny se nalézají 

v blízkosti Polárky. Nazývají se „cirkumpolární“ hvězdy. Polární výška zároveň určuje rádius 

kruhu, který zahrnuje všechny cirkumpolární hvězdy; Polárka je ve středu. Na mnohých 

otáčivých mapách hvězdné oblohy je tento kruh vyznačen. Cirkumpolární hvězdy budou 

podrobněji popsány v kapitole „Souhvězdí“. 

Otáčení hvězdné oblohy můţe ještě více objasnit jednoduchá pomůcka. Kdyţ na vnitřní 

stranu rozevřeného deštníku, který má pokud moţno tmavou barvu, namalujeme sedm hvězd 

Velkého vozu, nasměrujeme ho šikmo na sever a otáčíme s ním proti směru hodinových 

ručiček, dostaneme názorný model otáčení hvězdné oblohy. V obchodě jsou občas k dostání 

i deštníky s natištěnou hvězdnou oblohou. 

 

Pohled na jih 

Nyní se obrátíme na jih, Polárku a její cirkumpolární hvězdy necháme tedy za svými 

zády. Otáčení oblohy můţeme samozřejmě pozorovat i při pohledu na jih. Zde nenalezneme 
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ţádné hvězdy, které nikdy nezacházejí, jak je tomu u cirkumpolárních hvězd. Zde se hvězdy 

pohybují po směru hodinových ručiček. Všechny hvězdy vycházejí na východě a zapadají na 

západě. Svého nejvyššího postavení dosahují na jihu; to se nazývá „kulminace“. Jedná se 

o ten samý pohyb jako na severu, ale protoţe nyní náš pohled směřuje na jih, jeví se nám 

v obráceném směru.  

Kulminaci se přisuzuje velký význam. Proto si astronomové vytváří spojovací linii, 

která je kolmá k horizontu a směřuje od jiţního bodu přes „zenit“ (nejvyšší bod na obloze, 

přímo nad námi) a nebeský severní pól k severu na protějším horizontu. Tento půlkruh se 

nazývá poledník či „meridián“. Propojením s „nadirem“, bodem, který se nachází pod námi, 

uzavírá celý kruh. Meridián je opět hlavní kruţnicí, v jejímţ středu se nacházíme my. 

Meridián rozděluje nebeskou klenbu na dvě poloviny. V jedné všechna souhvězdí vycházejí, 

v druhé zacházejí. Můţeme tedy říct, ţe všechna souhvězdí denně kulminují při průchodu 

meridiánem. 

Jako příklad nám poslouţí souhvězdí „Orion“. Ten je největším nebeským lovcem, 

zimním souhvězdím a známý téměř stejně tak dobře jako Velký vůz. Charakteristické jsou pro 

něj tři hvězdy opasku, nazývané také jako „Jákobova hůl“. V úctyhodném odstupu nad těmito 

třemi hvězdami nalezneme dvě hvězdy ramen a slabší hvězdu představující hlavu. Zhruba ve 

stejném odstupu směrem dolů vidíme hvězdy noh. 

Střed oblouků drah hvězd Orionu je jiţní nebeský pól. Ten se nachází tak daleko pod 

horizontem, jak vysoko nad ním stojí Polárka, neboť oba póly jsou na obloze přesně naproti 

sobě.  

Nejvýše stojící, pravá hvězda opasku Orionu je něčím zvláštní: Vychází přesně na 

východě a zapadá přesně na západě. K putování oblohou potřebuje vţdy dvanáct hodin. Tuto 

vlastnost má tato hvězda proto, ţe se nachází přesně na „nebeském rovníku“. Nebeský rovník 

je hlavní kruţnicí na obloze a lze ho chápat jako rozšířený rovník. Člověk z něj můţe 

pozorovat, stejně jako u meridiánu, pouze polovinu. Nebeský rovník vychází z východního 

bodu horizontu, směřuje k západnímu bodu a pod horizontem zpět k východnímu. Je nakloněn 

k jihu (od bodu zenitu o zeměpisnou šířku) a odděluje horní severní nebeskou polokouli od 

spodní jiţní. 

Nebeský rovník je od obou nebeských pólů vzdálen všude stejně. Při pohledu na sever 

vidíme hvězdy severní polokoule. Při pohledu na jih vidíme nad nebeským rovníkem další 

hvězdy severní polokoule a pod ním nahlíţíme do jiţní polokoule. Nejvyšší hvězda opasku 

Orionu a všechny ostatní hvězdy na nebeském rovníku tvoří v jistém ohledu protiklad 

Polárky, protoţe se při otáčení hvězd pohybují po největší moţné dráze (hlavní kruţnici) 

a nejrychleji ze všech stálic. 

Hvězdy na rovníku samém tedy vycházejí přesně na východě a zapadají přesně na 

západě. Všechny hvězdy nad nebeským pólem patří k severní polokouli a hvězdy pod ním 

k jiţní. Hvězdy nad rovníkem jsou vidět déle a opisují na noční obloze delší dráhy, neţ 

hvězdy pod ním. Hvězdy nad rovníkem vycházejí severně od bodu východu a zapadají 

severně od bodu západu, z jejich oběhu je tedy vidět více neţ polovina. Hvězdy stojící pod 
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nebeským rovníkem tedy naopak vycházejí jiţně od bodu východu a zapadají jiţně od bodu 

západu. Z jejich drah vidíme menší část, jsou nad horizontem kratší dobu. 

Při východu na východě je souhvězdí Orionu skloněno dozadu, při kulminaci na jihu je 

vzpřímené a při západu na západě se naklání dopředu. Při východu jsou hvězdy opasku 

kolmo, při západu jsou vodorovně. – Toto otáčení, které jsme si ukázali na příkladu Orionu, 

provádějí v průběhu noci všechna souhvězdí. Abychom se byli schopni na hvězdné obloze 

orientovat, je dobré si tento jev uvědomovat. 

Na obrázku 3 se zdají být hvězdné dráhy severní polokoule vetší neţ hlavní kruţnice 

nebeského rovníku. Tento zdánlivý rozpor je způsoben plochým zobrazením nebeské klenby. 

Musíme vzít v potaz to, ţe výše postavené, severní hvězdy Orionu se nacházejí blíţe 

cirkumpolárním hvězdám, které neopisují hlavní kruţnice. 

 

Pohled na východ a na západ 

Kdyţ se obrátíme na východ, máme před sebou část horizontu, na kterém stále 

vycházejí hvězdy. Zde můţeme pozorovat, ţe se hvězdy nepohybují kolmo vzhůru, ale po 

dráze, která se naklání šikmo vpravo. Abychom toto mohli pozorovat, je dobré si na obzoru 

vyhlédnout místo, kde vychází nějaká hvězdy. Na západním horizontu zase všechny hvězdy 

po šikmé dráze zapadají. 

Zbývá ještě objasnit to, pod jakým úhlem se tyto východy a západy hvězd odehrávají. 

Úhel mezi kolmicí vedenou k horizontu a dráhou hvězdy ve východním a západním bodu má 

opět takovou hodnotu jako zeměpisná šířka místa pozorovatele, ve střední Evropě je to tedy 

zhruba 50°.  

 

FOTOGRAFOVÁNÍ HVĚZDNÝCH DRAH 

Kaţdý z nás jiţ někdy viděl fotografii nočního města. A viděl na ní mnoho světel 

pouličních lamp a osvětlených oken. Často vídáme obraz ulice s pruhy bílých a červených 

světel, které jsou vytvořeny jedoucími auty, bílé přijíţdějícími, červené odjíţdějícími. Tyto 

světelné pruhy jsou způsobeny pohybem aut během doby expozice. 

Abychom mohli fotografovat noční oblohu, je třeba dát fotoaparát na stativ. Pokud bude 

závěrka otevřena méně neţ minutu (drátěná spoušť!), objeví se hvězdy na fotce ještě jako 

body. Jiţ s normálním fotoaparátem (ohnisková vzdálenost 50 mm) můţeme udělat pěkné 

fotografie. Důleţitá je zcela tmavá obloha. Výhodné je pouţít film s větší citlivostí. Kromě 

toho je dobré kaţdý snímek opakovat s různými dobami expozice a dělat si přitom poznámky.  

Pokud je doba expozice pět aţ deset minut, jsou jiţ na snímku vidět krátké linie. 

Otáčení hvězd je jiţ patrné. Aby byly dráhy hvězd na snímku dobře vidět, musí trvat doba 

expozice minimálně hodinu. Děláme-li fotku pohledu na sever ve směru k pólu, vykreslí na 

film sedm hvězd Velkého vozu sedm oblouků. Ostatní hvězdy, které jsou blízko pólu, nakreslí 

na film téţ kruhové oblouky, větší či menší. Jen Polárka se téměř nepohybuje. Čím blíţe k ní 

hvězdy jsou, tím kratší a více zahnuté jsou oblouky jejich drah. Tento obraz ukazuje, ţe se 

hvězdy pohybují v kruzích a nebeský pól je v klidu, na otáčení hvězd se nepodílí. Malý 
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oblouk však Polárka přeci jen opisuje, protoţe se nenachází přesně na severním pólu. Ţádná 

z těchto obloukovitých hvězdných drah severní oblohy není hlavní kruţnicí. 

Úplně jinak bude snímek vypadat, kdyţ fotoaparát nasměrujeme na zimní souhvězdí 

Orionu. Hvězdy na fotografický film vykreslí rovné linie. Nejvyšší hvězda opasku kopíruje 

dráhu nebeského rovníku. Zde se zdá, ţe dochází k nesrovnalostem, neboť nebeský rovník byl 

charakterizován jako kruhový oblouk. Obojí je správné. Nebeský rovník je velký kruh 

a fotoaparát stojí v jeho středu, proto hvězdy na film vykreslí rovné linie. Kresba představuje, 

jak je poznamenáno v úvodu, jistý kompromis. – Zase jiné snímky získáme při fotografování 

směrem na východ či západ. Na nich se projeví šikmo nakloněné dráhy hvězd. Čtenáři, které 

to zajímá, to mohou vyzkoušet. 

 

Kdo při výše popsaném fotografickém experimentu pouţije barevný fotofilm, uvidí na 

snímcích různě barevné stopy hvězd. Hvězdy mají skutečně různě barevný jas. To je pouhým 

okem vidět jen v náznaku. Na fotografii jsou naproti tomu barvy vidět zřetelněji neţ na 

obloze. 

 

Shrnutí 

Otáčení hvězdné oblohy se týká všech hvězd. Projevuje se v jejich pohybu od východu 

přes jih na západ. Hvězdy vycházejí ve východní oblasti nakloněny šikmo směrem k jihu 

a zapadají, směřujíce od východu, šikmo na západě. Po zhruba 24 hodinách se hvězdy 

nacházejí v tom samém postavení jako minulý den. Při pohledu na jih tento pohyb probíhá ve 

směru hodinových ručiček, při pohledu na sever v opačném směru. Hvězdy krouţí kolem 

severního nebeského pólu, v klidu spočívající Polárky, jejíţ výška nad horizontem odpovídá 

zeměpisné šířce místa pozorování. Na severu lze pozorovat hvězdy, které nikdy nevycházejí 

a nezapadají; nazývají se „cirkumpolární hvězdy“. 

Od východu přes jih k západu se klene nebeský rovník. Rozděluje nebeskou klenbu na 

severní a jiţní polokouli. Nejvýše postavená hvězda opasku Orionu se nachází přímo na 

nebeském rovníku. Kruh meridiánu směřuje od jiţního bodu horizontu přes zenit a nebeský 

pól k severnímu bodu. Pod horizontem prochází nadirem a uzavírá se v kruh. Při jiţním 

průchodu meridiánem dochází ke kulminaci hvězd. 

 

OTÁČENÍ ZEMĚ 

Hvězdná klenba se svými hvězdami se otáčí kolem neviditelné osy, která prochází 

Polárkou. Hvězdy jsou na hvězdné obloze jakoby připevněny, mají své stálé místo, proto je 

nazýváme „stálice“. 

Většina pozorování, která jsme doposud popsali, se týká otáčení hvězdné oblohy. 

Vnucuje se tu otázka, co je příčinou těchto jevů? Opravdu se všechny ty hvězdy pohybují 

stále stejně uspořádány kolem nás?  

Aţ do středověku si lidé Zemi představovali jako desku. O hvězdách se domnívali, ţe 

jsou upevněny na jakési velké „křišťálové míse“, která se pohybuje kolem Země. Od počátku 

novověku chápe člověk rotaci hvězd jinak: Nepohybuje se nebeská klenba se všemi 
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hvězdami, ale Země. Je to koule a otáčí se plujíc ve vesmíru kolem své osy. Tato představa je 

jistým způsobem méně „nákladná“, zato však odváţnější: Nepohybují se všechny hvězdy, 

otáčí se Země. 

Ať by platila první, či druhá teorie, výše popisované jevy by byly stejné. Kaţdý zná tuto 

situaci: Sedíme ve vlaku, který má za krátko odjíţdět. Najednou si myslíme, ţe se vlak uţ 

rozjel. Při důkladnějším pohledu však zjistíme, ţe se ve skutečnosti pohybuje v opačném 

směru vlak na vedlejší koleji. V tom se utvrdíme, kdyţ se podíváme na nástupiště, u kterého 

stojí náš vlak. Ale jak je to tedy s hvězdami? Zde ţádné nástupiště nemáme. 

Při novém pohledu na pohyby hvězd a Země je třeba nějaké přehledné stanoviště daleko 

od Země. To si můţeme představit jen v myšlenkách. Zásluhou církevního činitele Mikoláše 

Koperníka (1473 – 1543) byl tento nový pohled formulován. Jedná se o „kopernikovské 

uspořádání světa“, v jehoţ středu je Slunce. To je všeobecně uznávané. I v této knize při 

objasňování pozorovaných jevů vycházíme z „kopernikovského pojetí“. 

Představme si tedy Zemi jako kouli, která se volně vznáší ve vesmíru a otáčí se. Podle 

tradičního pojetí je sever nahoře. Nejdříve je třeba vysvětlit, v jakém směru se Země otáčí, 

tzn. zkontrolovat, jestli směry šipek na obrázku souhlasí. Zobrazený člověk „se pohybuje“ 

díky otáčení Země pozpátku od západu na východ. Tím pádem mu namalované hvězdy zmizí 

za masou Země, zajdou na západě. Směr šipky je tedy správný. Aby pozorovatel viděl hvězdy 

vycházet, musí se obrátit a podívat se na východ. Pozorujeme-li tento pohyb shora (ze 

severu), otočí se Země jednou za 24 hodin proti směru hodinových ručiček, zprava doleva. 

Dále je třeba přezkoumat, zda lze i ostatní doposud popsané jevy vysvětlit na základě 

tohoto pojetí. I přes rotaci Země se Polárka nepohybuje, protoţe se nachází v prodlouţení 

zemské osy. Je třeba si ji představit tak daleko od Země, ţe směr světla při posunu z bodu 

A do bodu B, který je způsoben otáčením Země, je prakticky stejný, paralelní k zemské ose.  

Dále víme, ţe výška pólu je tak velká jako zeměpisná šířka místa pozorovatele. Dané 

dva úhly jsou stejné, pokud jsou jejich ramena vůči sobě kolmo. 

I pohyby cirkumpolárních hvězd se dají vysvětlit: Všechny hvězdy, které se nacházejí 

blízko Polárky mezi prodlouţenými horizonty obrázku 9, jsou cirkumpolární, tzn. stále vidět. 

Na základě kopernikovského pojetí se dají vysvětlit i šikmo orientované východy 

a západy souhvězdí. Člověk na rovníku stojí kolmo k zemské ose, protoţe má jeho horizont 

vůči ní paralelní polohu. Horizont člověka, který se nachází ve střední zeměpisné šířce, je 

vůči zemské ose šikmo, proto na tomto místě vidíme hvězdy vycházet šikmo. To samé platí 

pro jejich západ. Příčinou šikmého vycházení a zapadání hvězd je tedy náš pobyt v střední 

zeměpisné šířce Země mezi pólem a rovníkem. 

Člověk nacházející se na rovníku urazí díky rotaci Země za den nejdelší cestu. 

Jednoduchým výpočtem dostaneme rychlost, která vzniká díky otáčení Země na rovníku: 

40.000 km : 24 hodin = 1.667 km/h. To je mnohem více neţ rychlost zvuku. 

 

Velké kyvadlo 

Jak je to tedy s pravdivostí kopernikánského pojetí? V roce 1850 chtěl Francouz 

jménem Foucault dostat na tuto otázku konečně jednoznačnou odpověď. Připevnil na vysoký 
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strop jednoho sálu paříţské hvězdárny dlouhý drát, na kterém dole vyselo závaţí. Tak dostal 

dlouhé kyvadlo. Přesně označil výchozí bod závaţí a poté ho nechal kývat. Úroveň kývání se 

během času opravdu otáčela. Bylo pro to jen jediné vysvětlení: Otáčení kyvadla je jen 

zdánlivé, úroveň kyvu zůstává orientovaná podle hvězd, a Země se mezitím otáčí. Od té doby 

se mluví o „pokusu s Foucaultovým kyvadlem“.  

V blízkosti rovníku nemá pokus ţádný úspěch, naproti tomu na pólech lze otáčení 

kyvadla pozorovat nejlépe. Pro pokus je třeba opravdu dlouhé kyvadlo. Ve věţi Německého 

muzea v Mnichově je tento pokus denně předváděn. 

Jsou ještě jiné jevy, jejichţ příčinou je rotace Země. Kdo by například studoval 

meteorologickou mapu Evropy, můţe si všimnout toho, ţe vzdušné víry v oblastech tlakové 

níţe směřují vţdy proti směru hodinových ručiček. To je také důsledek otáčení Země. Piloti 

balónů vědí, ţe vzdušné proudy s přibývající výškou směřují zpravidla vpravo. I tento jev má 

svou příčinu v otáčení Země.  

 

Shrnutí 

Z mechanického hlediska je jednodušší si myslet, ţe se hvězdy nepohybují a otáčí se 

Země. Toto pojetí zastával Koperník. Na jeho základě lze vysvětlit všechny dosud popsané 

jevy na hvězdné obloze. 

I přes toto právě objevené zjištění, ţe si lze Zemi představit jako otáčející se kouli 

a hvězdy kolem ní v klidu, budeme v běţném ţivotě dále mluvit o východu a západu, protoţe 

tento způsob vyjadřování odpovídá našemu bezprostřednímu pozorování. 

 

SOUHVĚZDÍ 

Ještě jednou se budeme zabývat Velkým vozem. Na tomto znamení lze pozorovat další 

zvláštnosti: Jen kousek nad hvězdou, která se nachází v ohybu oje („Mizar“), v odstupu jen 

1/5 stupně je slabě svítící hvězda, která ji doprovází. Kdo tuto hvězdu vidí pouhým okem, má 

dobré oči. Oficiálně se tato hvězda nazývá „Alkor“. Kromě toho se jí také říká „malý jezdec“, 

protoţe mohou být tyto tři hvězdy oje viděny také jako koně, kteří táhnou vůz. Na 

prostředním koni pak sedí „malý jezdec“, který spřeţení řídí. Při takovémto pohledu jede 

Velký vůz při pohybu hvězd oblohou nazpět. Kdo tuto hvězdu nevidí pouhým okem, můţe si 

pomoci dalekohledem.  

V sedmi velkých, téměř stejně zářících hvězdách Indové spatřují své vůdce moudrosti, 

„posvátné Rišis“.  

Velký vůz je součástí souhvězdí Velké medvědice. Tři hvězdy oje tvoří její ocas; kára 

vozu pak zadní část těla, které pokračuje dvěma slabšími hvězdami, zhruba stejně velkými, 

které se nacházejí dále vpředu. Vidět je i hlava Medvědice. Dva podobné, podlouhlé 

trojúhelníky pod tělem jsou tlapy. Velká medvědice je obrovským souhvězdím. Putuje kolem 

Polárky hlavou dopředu. 

 

Hvězdná obloha se mění nejen během noci, pohled na hvězdy se proměňuje i v průběhu 

roku. Hvězdná obloha v létě je jiná neţ v zimě; na jaře jsou vidět jiná znamení neţ na podzim. 



 

Tento produkt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky. 

 - 84 - 

Kromě denní rotace hvězd nastávají změny i v průběhu roku. Příčinou je to, ţe kaţdá hvězda 

vychází a zachází kaţdý týden asi o půl hodiny dříve. Na jaře se mezi hvězdami objevuje jarní 

trojúhelník, celé léto svítí letní trojúhelník, podzimní oblohu zdobí podzimní čtyřúhelník 

a konečně za zimních nocí svítí nádherný šestiúhelník. Kdo se naučí tyto konfigurace, nalezne 

na jejich základě příslušná souhvězdí. Na severu jsou vidět stále stejná souhvězdí, ale 

v různých ročních obdobích na jiných místech.  

Orientace na hvězdné obloze není jednoduchá. Následující výklad by k tomu měl 

pomoci. Jako pomůcka můţe poslouţit řada dobrých knih a především pohyblivé mapy 

hvězdné oblohy. 

 

Hvězdná obloha v zimě 

Nejprve svůj pohled obrátíme na jih. Ve „Dvanácti svatých nocích“ se tu kolem půlnoci 

nachází nádherný „zimní šestiúhelník“. Šest zářivých hvězd ze šesti různých souhvězdí lze 

spojit v ne zcela pravidelný, vzpřímený šestiúhelník. Těchto šest hvězd je nápadně jasných 

a všechny mají svá vlastní jména: Rigel v Orionu, Sirius ve Velkém psovi, Prokyon v Malém 

psovi, Pollux v Blíţencích, Capella ve Vozkovi a Aldebaran v Býku. 

Začneme jiţ známým Orionem. „Rigel“ se jmenuje hvězda (z našeho pohledu) jeho 

pravé nohy a patří k „zimnímu šestiúhelníku“. Hvězdy ramen (levá se jmenuje „Betelgeuze“) 

a hvězda hlavy byly jiţ zmíněny, stejně tak tři markantní hvězdy opasku. Jako lovec má Orion 

pod opaskem závěs na meč, který je tvořen vícero malými hvězdami a mlhovinou (jsou 

rozpoznatelné pomocí dalekohledu!). Vpravo od Orionu je vidět řada malých hvězdiček. Ty 

mohou být chápány jako napnutý luk, který se hodí k drţení ramen lovce. Mnozí vidí Orion se 

zdviţeným kyjem. Při pozorování souhvězdí můţe člověk popustit uzdu své fantazii, spojení 

hvězd není přesně dané, v různých vyobrazeních lze nalézt různé spojnice hvězd.  

Řádný lovec má s sebou psi. Tak je tomu i na obloze. Další hvězdu zimního 

šestiúhelníku nalezneme vlevo pod Orionem v souhvězdí „Velkého psa“. Je nejjasnější 

hvězdou vůbec, jmenuje se Sírius a září všemi barvami: bíle, ţlutě, červeně, modře, zeleně. 

Jednotlivé hvězdy vpravo od něj a pod ním tvoří souhvězdí. Můţeme si toto souhvězdí 

představit jako psa, který „panáčkuje“. Sírius je jeho okem či čumákem. Je nejníţe 

nacházející se hvězdou v zimním šestiúhelníku; představuje vrchol, na kterém stojí. 

Třetí hvězda zimního šestiúhelníku je hlavní hvězda souhvězdí „Malého psa“. Najdeme 

ji asi o délku dlaně směrem nahoru a trochu vlevo. Stojí tu sama, doprovázena jednou malou 

hvězdičkou šikmo vpravo nad ní. Ona jasná hvězda se jmenuje „Prokyon“, „předpes“, protoţe 

vţdy vychází před Velkým psem.  

O stupeň výše stojí naproti sobě pád hvězd, „Castor“ a „Pollux“, hlavy Blíţenců. 

Pollux, spodní hvězda, patří jakoţto o něco jasnější hvězda k zimnímu šestiúhelníku. Těla 

Blíţenců představují dvě řady po čtyřech hvězdách, které směřují vpravo trochu dolů. Jsou tu 

i hvězdy znázorňující nohy: Pollux stojí pevně na zemi, zatímco Castor na špičkách. Na zcela 

jasné obloze lze rozeznat i paţe Blíţenců. Toto souhvězdí patří ke zvěrokruhu, který bude 

podrobněji popsán později. 
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Abychom našli horní vrchol šestiúhelníku, musíme pořádně zaklonit hlavu – „Capella“ 

ve Vozkovi je téměř v zenitu. Toto souhvězdí se jeví jako trochu zmáčknutý pětiúhelník, 

Capella tvoří jeho horní vrchol. Těsně ke Capelle se tiskne do délky protaţený malý 

trojúhelník, kůzle, které Vozka drţí v náruči. Capella je ve střední Evropě ještě cirkumpolární, 

zbytek souhvězdí jiţ ne. 

Šestou a poslední hvězdu zimního šestiúhelníku najdeme kousek vpravo dole od 

Kapelly. Zde stojí načervenalý „Aldebaran“, oko Býka. Je začátkem jakéhosi „V“, které se 

nazývá „Hyády“ či „deštné hvězdy“. Tato skupina hvězd tvoří hlavu Býka. Mohutné rohy 

zvířete se nacházejí směrem k Vozkovi, horní hvězda jednoho rohu patří dokonce současně 

k pětiúhelníku Vozky. Vpravo nad Hyádami se nachází skupinky hvězd jménem „Plejády“ či 

„Sedmihvězdí“. I kdyţ máme dobré oči, napočítáme jich většinou jen šest. S dalekohledem 

lze rozpoznat podobné seskupení jako ve Velkém vozu. Tyto Plejády tvoří hřbet Býka. 

Prostor rozprostírající se mezi Hyádami a Plejádami se nazývá „Zlatá brána“. Vidět jsou 

i přední nohy Býka – jakoţto proměněný Zeus unáší královskou dceru Evropu do Kréty.  

 Výše líčené platí, jak jiţ bylo zmíněno, pro období Vánoc pro půlnoční oblohu. V tom 

samém postavení, tedy v kulminaci, nalezneme Orion se zimním šestiúhelníkem na konci 

ledna jiţ ve 22 hodin a na konci února ve 20 hodin. Na konci března tyto hvězdy kulminují 

v 18 hodin, ale v tuto dobu se ještě nestmívá. Jdeme-li na druhou stranu, uvidíme zimní 

šestiúhelník na konci listopadu v kulminaci ve 2 hodiny v noci, na konci října ve 4 hodiny 

a koncem září v 6 hodin ráno, kdyţ se začíná rozednívat. 

Hvězdy zimního šestiúhelníku vycházejí o zimních večerech nad obzor a ráno zapadají, 

jsou k vidění po celé dlouhé zimní noci. Prvně jsou tato zimní souhvězdí se svými průvodci 

k vidění v brzkých ranních hodinách podzimu, kdyţ vycházejí na východě; kvůli začínajícímu 

dni však nejsou vidět dlouho. Loučí se s námi ve večerních hodinách začínajícího jara, kdy 

zapadají na západě. Proto je nelze dlouho pozorovat ani v tomto období. V létě putují oblohou 

nepovšimnuty za denního světla. – Odpovídající zákonitosti platí i pro ostatní souhvězdí 

charakteristická pro daná roční období.  

Vlevo od Blíţenců je nenápadné souhvězdí Raka: pravidelný trojúhelník se skupinou 

jemných hvězd Praesepe ve středu (vhodné pozorovat s dalekohledem). Ještě více vlevo 

vychází Lev. Vpravo od Býka najdeme tři hvězdičky Berana; dvě jasnější tvoří hlavu a roh 

zvířete. Podle legendy je to zvíře se zlatou srstí, ze které bylo zhotoveno „Zlaté rouno. 

Pod Orionem je vidět malé souhvězdí Zajíce a pod Beranem „Mira“ ve Velrybě. Nad 

Býkem, vpravo od Vozky, se nachází Perseus, jehoţ pěkně taţené linie mohou být 

povaţovány za paţe hrdiny. Perseus utnul hrozivou hlavu Medúzy. Druhá nejjasnější hvězda 

jeho souhvězdí mění svůj jas, a proto se jí říká „proměnlivá hvězda“. Ta má být hlavou 

Medúzy, kterou Perseus nese v pytli v ruce. Jmenuje se „Algol“; kaţdých dva a půl dne na 

několik hodin výrazně potemní. 

Nesmíme zapomenout na malý trojúhelník nad souhvězdí Berana, který představuje 

bdící oko Boha. Toto místo je tradičně povaţováno za začátek zvěrokruhu. Tyto a jiné 

drobnosti jsou znázorněny například na pohyblivých mapách hvězdné oblohy. 
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Hvězdná obloha na jaře 

Jarní trojúhelní tvoří hvězdy „Regulus“ ve Lvu, „Arcturus“ v Pastýři a „Spika“v Panně. 

Tento trojúhelník kulminuje v dubnu o půlnoci, v únoru o půlnoci vychází a v prosinci je 

vidět jiţ v brzkých ranních hodinách. Aţ do července ho uvidíme zacházet na večerním 

horizontu. 

Regulus, překládán jako „Malý král“, je srdcem Lva. Regulus se nachází v pravém 

dolním rohu lehce rozpoznatelného lichoběţníku, který představuje trup zvířete. Hlavu Lva 

představuje oblouk hvězd napravo. Lev patří ke znamením, jejichţ podobě lze lehce přiřadit 

jméno. Podle pověsti se jedná o „nemejského lva“, kterého přemohl Herakles. I Lev patří ke 

zvěrokruhu. Od Lva to není daleko k Velkému vozu, nachází se nad jeho hřbetem. 

Arcturus je hlavní hvězda Pastýře. Toto souhvězdí nalezneme v obloukovitém 

prodlouţení oje Velkého vozu. Arcturus doprovázejí dvě hvězdy a on tvoří rukojeť velkého 

kyje. V Americe je toto souhvězdí velmi prozaicky, ale velmi trefně srovnáváno se 

„zmrzlinovým kornoutem“. Pastýři se také říká „stráţce Medvědice“ či „popoháněč 

Medvědice“, neboť při rotaci hvězd opravdu ţene Velkou medvědici kolem Polárky. Velká 

medvědice je rozšířením Velkého vozu (blíţe je popsána v kapitole „Cirkumpolární hvězdy“). 

Spika je hlavní hvězdou v Panně. Představuje klas, který bohyně drţí v ruce. Najdeme 

ji, kdyţ prodlouţíme oj Velkého vozu dále přes Arcturus. K podélnému souhvězdí bohyně 

Démétér patří ještě několik slabších hvězd – je těţké v nich vidět podobu ţeny. Pro toto 

souhvězdí je charakteristická jistá konstelace do Y, přičemţ Spika tvoří patu písmene. I panna 

patří ke zvěrokruhu. Mezi ní a sousedním Lvem se nachází tzv. „podzimní bod“. O něm se 

později ještě zmíníme. 

Na západě nás Blíţenci a Vozka upomínají na zimu. Nově se vlevo od Panny objeví 

čtyři slabé hvězdičky Vah. Není těţké v nich vidět opravdu váhy. Pod Pannou se nachází 

Havran a Pohár. Kolem půlnoci vycházejí Hadonoš a Had, dvě souhvězdí, která se vzájemně 

prolínají. Nad nimi stojí Herkules. Mezi ním a Pastýřem září Koruna, malý půlkruh s jasně 

zářící „Gemmou“, drahokamem uvnitř. Jiţ se ukazují první hvězdy letního trojúhelníku. 

 

Hvězdná obloha v létě 

Letní trojúhelník tvoří hvězdy „Wega“ v Lyře, „Deneb“ v Labuti a „Atair“ v Orlu. 

Vychází v květnu kolem půlnoci, na sv. Jana je vidět ve 22 hodin na východě a v červenci 

kulminuje velmi vysoko kolem půlnoci. Protoţe se stmívá stále dříve, vidíme jednu část 

letního trojúhelníku paradoxně aţ do večerů následujícího ledna. 

Namodrale bílá Wega tvoří pravý úhel trojúhelníku. Několik menších hvězd 

v sousedství Wegy tvoří opravdu malé souhvězdí Lyry. Jedná se o Apollónovu lyru, se kterou 

se Orfeus odváţil vejít do podsvětí.  

Labuť je naproti tomu obrovské souhvězdí. Nejjasnější hvězdou je hvězda ocasu, 

Deneb. Čtyři hvězdy, které stojí téměř přesně se stejným odstupem v jedné řadě a směřují 

vpravo dolů, představují šíji a hlavu. U druhé hvězdy po Deneb se na obě strany symetricky 

rozbíhají zahnuté perutě, které jsou tvořeny vţdy dvěma hvězdami. Tento mohutný/mocný 
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pták s krátkým ocasem a charakteristicky nataţeným krkem letí šikmo dolů. – Jádro 

souhvězdí se také nazývá „Severní kříţ“. 

Atair je oko Orla. Doprovázejí ho dvě hvězdy. Orel letí Labuti naproti. Jeho křídla 

nejsou tak pěkně symetrická, vypadá to, jako by měl pravou peruť ohnutou, aby udělal místo 

naproti letící Labuti. Jeho trup je vidět podobně dobře jako u Labutě.  

V prostoru letního trojúhelníku jsou vidět dvě malá souhvězdí „Šíp“ a „Delfín“. Letní 

trojúhelník leţí téměř celý v Mléčné dráze. Za letních nocí stojí relativně nízko nad jiţním 

obzorem Štír a Střelec, dvě další znamení zvěrokruhu. Štír se svou hlavní načervenalou 

hvězdou „Antares“ má v sobě cosi hrozícího. Vpravo se nacházejí klepeta. Dříve se ke 

klepetům Štíra řadily i hvězdy Vah. Výhrůţný osten není ze střední Evropy vidět, je skryt pod 

horizontem.  

Mezi Štírem a Střelcem nalevo od něj se nachází nejniţší bod zvěrokruhu. Zároveň je to 

jeho nejjasnější místo, protoţe je to sdruţeno opravdu hodně hvězd. Střelec je tvarem 

podsadité znamení, jeho napnutý luk míří vpravo na Štíra. Střelec j Kentaur, divoké stvoření 

s lidskou hlavou a horní částí těla a koňským trupem a kopyty. Šikmo nad ním je Orel.  

 Kozoroh nad ním je také skromné souhvězdí. Nad Štírem a Střelcem je teď jasně vidět 

souhvězdí Hadonoše a Hada a ještě výše je Herkules a Drak, který ho kouše o nohy. 

 

Hvězdná obloha na podzim 

Méně neobyčejně, ale také typicky/charakteristicky se ukazuje „podzimní čtyřúhelník“; 

je to téměř čtverec. Jeho čtyři hvězdy stojí ve srovnání se zimním šestiúhelníkem, jarním 

i letním trojúhelníkem více pohromadě, nejsou nijak zvláště jasné a patří všechny k jednomu 

souhvězdí, k Pegasovi. Arméni podzimnímu čtyřúhelníku říkají „Pšeničné pole“. V září večer 

ho jiţ můţeme vidět vycházet na východě. Ve stejném měsíci kolem půlnoci kulminuje 

a o únorových večerech mizí. Pegas je okřídlený kůň, který stojí na hlavě. Zmíněný čtverec 

představuje trup koně, nahoře můţeme vidět nohy, které jsou tvořeny slabými hvězdičkami, 

a vpravo od čtverce hlavu. Toto souhvězdí stojí podivuhodně vysoko.  

Dvě horní hvězdy čtverce tvoří s dalšími čtyřmi hvězdami vlevo, jejichţ odstupy stále 

narůstají, lehce prohnutý oblouk. Poslední hvězda patří k Perseovi. Mezi tím se nachází tři 

hvězdy Andromedy. Nad střední hvězdou Andromedy lze rozpoznat slavnou Mlhovinu 

v Andromedě, jedinou „galaxii“ na severní polokouli, která je vidět pouhým okem. Vyplatí se 

pohled dalekohledem. Levá horní hvězda čtverce je často řazena k Andromedě i Pegasovi. 

Andromeda je královská dcera, která měla být obětována mořské příšeře (velrybě), a byla 

proto připoutána ke skále. Nad ní se nachází Kasiopea, její matka, Kefeus je její otec. Perseus 

Andromedu zachránil tím, ţe nechal příšeru zkamenět pomocí hlavy Medúzy.  

Podzim je pravým časem na to, abychom se poohlédli po Rybách a Vodnáři. Vodnář, 

obrovské souhvězdí vpravo pod podzimním čtyřúhelníkem, je těţké přehlédnout. Nejlépe se 

hledá vodorovně leţící charakteristická vlna, která se směrem vpravo zvětšuje. Na levé, uţší 

straně je vidět vědro, na pravé, širší straně nataţená paţe. 
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Ryby, vlevo pod podzimním čtyřúhelníkem, jsou tvořeny samými slabými hvězdami. 

Samotné souhvězdí je však ještě větší neţ Vodnář. Obě ryby jsou spojeny ocasními 

ploutvemi, jedna směřuje nahoru, druhá vpravo k Vodnáři. 

Pod Rybami nyní můţeme vidět souhvězdí Velryby s „Mirou“ a pod Vodnářem Jiţní 

rybu s hvězdou „Fomalhaut“. Ryby a Vodnář patří ke zvěrokruhu, mezi nimi leţí „jarní bod“. 

Ve zvěrokruhu sousedí na západ s Kozorohem a východně s Beranem. 

 

Cirkumpolární souhvězdí 

Cirkumpolární hvězdy severní oblohy tvoří mezi hvězdami výjimku: Jsou vidět stále, 

ale v různých ročních obdobích v různých postaveních. Ţádné znamení tu nepatří ke 

zvěrokruhu. Velký vůz jede za prosincových večerů nízko nad horizontem. O březnových 

večerech se nachází vpravo od Polárky s visícím ojem. Vysoko nad svými hlavami ho 

najdeme večer v květnu a v srpnu, jak jede kolmo dolů, vlevo od Polárky. Pohyb otáčení 

hvězdné oblohy se opakuje v ročních obdobích. Vyjádřeno jinak: Denní otáčení hvězd je 

o něco rychlejší neţ střídání dne a noci. 

Existuje i „Malý vůz“. K němu patří Polárka – je poslední hvězdou jeho oje a zároveň 

nejjasnější hvězdou tohoto souhvězdí. Nápadné jsou také obě zadní kola ve směru k Velkému 

vozu. Ostatní hvězdy, tedy dvě přední kola a hvězdy ohnutého oje, jsou velmi slabé. Tomuto 

souhvězdí se říká také „Malý medvěd“, aniţ by k němu byly doplněny/přidávány nějaké 

významné hvězdy. 

Naproti ohybu oje Velkého vozu, tzn. zhruba ve stejné vzdálenosti od Polárky, se 

nachází nebeské W čili „Kasiopea“. I toto souhvězdí je cirkumpolární a patří k těm 

známějším. Protoţe stojí, jak bylo řečeno, zhruba naproti Velké medvědici, najdeme ho 

o adventních večerech vysoko nahoře, téměř v zenitu, jako M a za jarních a letních večerů 

nízko nad severním horizontem.  

Mezi Velkou medvědicí a Malým medvědem se vine řetěz menších hvězd. Kdyţ je 

sledujeme proti směru otáčení, tvoří oblouk směrem ke Kasiopeje, zabočují však na půli cesty 

ostře vlevo a končí v jasně viditelném kosočtverci. To je drak, kosočtverec tvoří jeho hlavu. 

Nejvyšší hvězda kosočtverce se však oficiálně řadí k Herkulovi. Kdyţ bychom toto 

zohlednili, uvidíme na obloze tlamu Draka otevřenou proti Herkulovi. Mezi ohybem/zlomem 

Draka a Kasiopejou se nachází další cirkumpolární souhvězdí, „Kefeus“. Stejně jako 

u Kasiopeji nám i zde připadá těţké v souhvězdí rozpoznat lidskou postavu. Mnozí vidí 

v pětiúhelníkovém útvaru dům se střechou. Kasiopeja a Kefeus byly zmíněny jiţ 

u podzimních souhvězdí. 

Zůstal ještě prostor na druhé straně mezi souhvězdím Kasiopeji a Velkou medvědicí. 

Zde se nachází „Ţirafa“, souhvězdí z velmi slabých hvězd, které lze vidět jen za velmi 

dobrých podmínek. Většinou tento prostor zůstává bez hvězd. 

 Perseus, osvoboditel a ţenich Andromedy, je ve střední Evropě z poloviny 

cirkumpolární. Capella, hlavní hvězda Vozky, se nachází na hranici. 

 

Pravidla pro nalezení některých souhvězdí 
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Vedle nalezení Polárky na základě Velkého vozu existují ještě další pomůcky pro 

orientaci na hvězdné obloze. Některé jsme jiţ zmínili, ještě jednou je tu shrneme a doplníme. 

• „Zadní osa“ Velkého vozu prodlouţena přes Polárku vede skrze „Kefeův dům“ 

k Pegasovi. 

• Prodlouţíme-li tuto zadní osu na druhou stranu, narazíme na hřbet Lva.  

• Přední osa Velkého vozu prodlouţena nahoru vede přes Wegu v Lyře a Atair v Orlu. 

• Sledujeme-li oblouk, který načrtává oj Velkého vozu, narazíme na hvězdu Arkturus v 

Pastýři a dále na Spiku v Panně. 

• Horní hrana Velkého vozu směřuje od oje na Vozku. 

• Prodlouţíme-li oj skrze diagonálně poloţené zadní kolo, narazíme na Pollux 

v Blíţencích. 

• Prodlouţení linie ohybu oje a Polárky směřuje ke Kasiopeje. 

• Ta je s velkorysým odstupem podtrţena řadou šesti hvězd. K ní patří Perseus, 

Andromeda a čtyřúhelník Pegase. 

• Prodlouţíme-li tuto řadu hvězd přes Persea, narazíme na Capellu ve Vozkovi. 

• Zdvojnásobené spojení Deneb – Atair v letním trojúhelníku směřuje ke Střelci, spojení 

Wega – Atair odkazuje ke Kozorohu. 

• Západní strana Pegasova čtyřúhelníku prodlouţená dolů ukazuje ke hvězdě Fomalhaut 

v Jiţních rybách (vidět pouze na podzim). 

• Nejjasnější hvězda v Hadonošovi tvoří s Wegou a Atairem rovnostranný trojúhelník. 

 

Abychom získali celkový přehled o aktuální situaci na hvězdné obloze, je velmi 

nápomocné, ba nutné mít pohyblivou hvězdnou mapu. Můţeme si ji buď koupit, nebo vyrobit 

sami. Jak to můţeme provést, je popsáno na konci první části. 

Při představování souhvězdí byly krátce zmíněny i pověsti, které se k nim váţí. 

Kdybychom je měly líčit podrobně, přesáhlo by to rámec této knihy. Není to však ani nutné, 

neboť existují dobré knihy s pověstmi o hvězdách. 

 

 

Země obíhá kolem Slunce 

Jak ale dochází k posunům hvězd během ročních období? Proč máme zimní, jarní, letní 

a podzimní souhvězdí? Abychom mohli vysvětlit tuto výměnu/toto střídání, musíme se 

přepnout do kopernikovské perspektivy a přijmout hledisko, ţe Země putuje během roku 

kolem Slunce. Na obrázku 18 ukazují modré šipky směr pohledu ze Země o půlnoci 

v průběhu roku. V kaţdém ročním období jsou z dalece vzdálených stálic vidět jiné. Pohyb 

otáčení probíhá proti směru hodinových ručiček a shoduje se s pozorováním průchodu Slunce 

zvěrokruhem. Ve spojení s denním otáčením hvězd ve stejném směru je pochopitelné, ţe jsou 

nově objevující se hvězdy vidět vţdy ráno. 

 

 

 



 

Tento produkt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky. 

 - 90 - 

Shrnutí 

Ve všech ročních obdobích jsou vidět určité konfigurace hvězd. Existuje tzv. zimní 

šestiúhelník, jarní trojúhelník, letní trojúhelník a podzimní čtyřúhelník. Všeobecně platí, ţe se 

v daných ročních obdobích objevují nové hvězdy nejprve brzy ráno. Vrcholem je kulminace 

o půlnoci a viditelnost během celé noci. Pokud nějaké znamení zapadá ve večerních hodinách, 

pro tuto sezónu se s námi loučí. Hvězdy na ranní obloze jsou předpovědí pro hvězdnou 

oblohu večer. 

 Na severu jsou vidět stále stejné hvězdy, jen v různých ročních obdobích v jiných 

polohách. 

Vzpřímení různých souhvězdí v průběhu roku je vysvětlitelné oběhem Země kolem 

Slunce během roku. 
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Náměty na pozorování a praktické úkoly 

Práce se sextantem 

Sextant je přenosný přístroj pro měření úhlové 

vzdálenosti dvou těles nebo úhlu výšky nebeských 

těles nad horizontem.  

Sextant vyuţívá překrytí odrazu pozorovaného tělesa 

(např. hvězdy) v polopropustném zrcadle s obrazem 

horizontu. Úhel se měří s pomocí otočného zrcátka 

spojeného s kalibrovanou stupnicí, přičemţ úhel 

otočení zrcátka α odpovídá výšce nad obzorem 2α. 

Stupnice mívá maximální označenou hodnotu 120°, 

takţe přístroj má tvar kruhové výseče s úhlem 60° tj. 

šestiny plného úhlu – odtud název sextant. 

 

Podrobnosti k práci se sextantem naleznete v publikacích v naší knihovně: 

 Jak určit svou polohu pomocí master sextantu 

 Povídání o navigaci 

 Astronavigace 

Práce s kompasem 

Kompas je zařízení určující světové 

strany. Typický kompas obsahuje volně 

pohyblivou magnetickou střelku, která si 

zachovává směr sever-jih podle 

zemského magnetického pole. 

 

Podrobnosti k práci s kompasem 

naleznete v publikacích v naší knihovně: 

 Povídání o navigaci 

 Astronavigace 

 

Práce s gnómonem 

Gnómon je znám minimálně jiţ od starověku. Není jím v podstatě nic jiného, neţ obyčejná 

tyč upevněná ve svislé poloze. Samo slovo gnómon je řeckého původu a znamená poznání. 

Gnómon nám můţe prozradit mnohem více, neţ by se na první pohled mohlo zdát. Pokud 

víme, kam jeho stín dopadne v určitou denní a roční dobu, můţe nám poslouţit jako ukazatel 

slunečních hodin. 

 

http://cs.wikipedia.org/wiki/%C3%9Ahel
http://cs.wikipedia.org/wiki/Obzorn%C3%ADkov%C3%A9_sou%C5%99adnice
http://cs.wikipedia.org/wiki/Horizont
http://cs.wikipedia.org/wiki/Hv%C4%9Bzda
http://cs.wikipedia.org/wiki/Zrcadlo
http://cs.wikipedia.org/wiki/Kruhov%C3%A1_v%C3%BDse%C4%8D
http://cs.wikipedia.org/wiki/Sv%C4%9Btov%C3%A1_strana
http://cs.wikipedia.org/wiki/Sv%C4%9Btov%C3%A1_strana
http://cs.wikipedia.org/wiki/Sv%C4%9Btov%C3%A1_strana
http://cs.wikipedia.org/wiki/Magnet
http://cs.wikipedia.org/wiki/Magnetick%C3%A9_pole_Zem%C4%9B
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Vytyčení místního poledníku 

K vytyčení místního poledníku neboli severojiţního směru, se pouţívá prastaré metody známé 

jako indický kruh. Je známo, ţe výška Slunce nad obzorem je při jeho východu nulová, 

během dopoledne se zvětšuje, v poledne je největší a pak se opět zmenšuje. Princip metody 

spočívá v určení dvou okamţiků během dne, kdy je výška Slunce nad obzorem stejná. Tehdy 

je také, jen 2x během dne, stín gnómonu stejně dlouhý. Rozdělíme-li tedy na polovinu úhel, 

který v tyto okamţiky ukáţe dopolední a odpolední stín gnómonu, získáme dosti přesně 

severojiţní směr.  

Při určování místního poledníku potom postupujeme tak, ţe během libovolného dne 

zaznamenáváme stopu konce stínu gnómonu, coţ je zpravidla jedna větev hyperboly. Potom 

kolem gnómonu pomocí provázku opíšeme kruţnici, která vyznačenou hyperbolu protne ve 

dvou bodech. Úhel, který je dán těmito průsečíky a patou gnómonu, pomocí dvou kruţnic 

(k jejichţ vyznačení opět pouţijeme provázek), rozdělíme na polovinu, čímţ získáme jeho 

osu, která je hledaným místním poledníkem.  

Jinou moţností je měřit, kdy je stín gnómonu nejkratší. To je poledne a Slunce je přesně na 

jihu. To ovšem zdaleka nelze změřit tak přesně. K dosaţení větší přesnosti bychom 

potřebovali delší gnómon, jehoţ konec by byl pro vyloučení nepřesností při měření konce 

stínu opatřen nějakou značkou, např. čtvercovou deskou. Této metody se pouţívalo ve staré 

Číně. 

Určení rovnodennosti 

Pomocí sledování konce stínu gnómonu můţeme velmi jednoduše určit den rovnodennosti. 

Astronomicky rovnodennost nastává v okamţiku, kdy Slunce překračuje nebeský rovník. 

Víme, ţe stopou stínu konce gnómonu je obvykle jedna větev hyperboly. Sledujme ji několik 

dnů například před podzimní rovnodenností. V té době ramena hyperboly směřují na stranu 

směrem ke gnómonu. Jak se blíţí den rovnodennosti, hyperbola se postupně "narovnává" do 

přímky, aţ se najednou "přetočí" na druhou stranu a rozevře svá ramena směrem od gnómonu. 

Na jaře je tomu pochopitelně naopak. Rovnodennost takto můţeme určit na den přesně podle 

nejpřímější stopy stínu konce gnómonu.  

Určení zeměpisné šířky 

Máme-li vyznačen místní poledník a vyčkáme dne rovnodennosti, kdy Slunce svítí právě nad 

rovníkem, můţeme poměrně jednoduše zjistit místní zeměpisnou šířku. To provedeme v pravé 

poledne, kdyţ Slunce překračuje místní poledník, do kterého se právě promítne stín gnómonu. 

V tomto okamţiku vyznačíme polohu konce stínu gnómonu a například provázkem spojíme 

konec gnómonu s vyznačeným koncem stínu. Dostaneme tak pravoúhlý trojúhelník, ve 

kterém směr provázku vyznačuje směr rovníku. Úhel mezi provázkem a gnómonem je roven 
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zeměpisné šířce. Můţeme jej změřit nebo spočítat z délky gnómonu a stínu. Pokud máme 

smůlu a o rovnodennosti nesvítí sluníčko, můţeme to zkusit zase za půl roku. 

Text byl převzat ze stránek www.slunecnihodiny.wz.cz 

Pozorování pohybu Slunce 

V průběhu roku můţeme se ţáky pozorovat pohyb Slunce po obloze. Jednotlivá pozorování 

zapisujeme a vyvozujeme z nich závěry. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Měření výšky hvězd nad horizontem 

Cílem úkolu je sestavení jednoduchého výškoměru. Je tvořen pravoúhlou deskou, jeţ je 

uprostřed připevněna ke stativu tak, aby se s ní dalo otáčet kolem vertikální i horizontální osy. 

Hranu desky opatříme mířidly. Na plochu desky vyneseme dvě navzájem kolmé osy a do 

bodu A připevníme olovnici. Nit olovnice tvoří vertikálu. Pokud bude horní hrana desky 

rovnoběţná s rovinou horizontu, bude nit olovnice v bodě B, na počátku stupnice. Nyní 

nasměrujeme desku mířidly na nějaký objekt a polohu zajistíme. Úhle OMH je stejný jako 

úhel BAC. Výšku hvězdy tak lze dopočítat jako tangens úhlu BAC, jenţ je roven podílu 

BC/AB. Vzdálenost AB si zvolíme 10 nebo 20 cm. Kaţdé měření je dobré několikrát 
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opakovat a pak spočítat průměrnou hodnotu a chybu měření. Měřit můţeme výšku Polárky 

a vést ţáky k tomu, jak souvisí hodnota se zeměpisnou šířkou našeho stanoviště. 

 

Jednoduché sluneční hodiny 

Během jasného dne budeme s ţáky sledovat stín 

sloupu nebo předem připraveného sloupku, kolíku, 

který umístíme na volné prostranství. Označíme 

polohu jeho stínu kaţdou hodinu. Pak si u kolíku 

vyznačíme směry ke světovým stranám.  

 

S ţáky můţeme hledat odpovědi na tyto otázky: 

Proč v poledne nesměřoval stín přesně k severu? 

Opakujeme postup v průběhu několika týdnů. 

Změnilo se něco? 

Pokud ano, proč? 

 

Více informací lze doplnit také ze stránek http://slunecnihodiny.wz.cz 

a www.astrohk.cz/slunecni_hodiny.html  

Astroláb 

Název astroláb má více významů – nejčastěji byl pouţíván v souvislosti s přístrojem ve tvaru 

kruhové desky dělené na stupně, s otočným záměrným pravítkem (alhidádou) s průzory, který 

slouţil mj. k měření úhlů. Ve středověku kaţdou projekci koule na plochu nazývali rovněţ 

astrolábem a přidávali jméno tvůrce projekce. Autoři projekcí se nezřídka zabývali jak 

návrhem, tak i výrobou přístroje, coţ má dnes za následek omyly a nedorozumění 

v odborných publikacích. 

 

http://slunecnihodiny.wz.cz/
http://www.astrohk.cz/slunecni_hodiny.html
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Slovo astroláb pochází z řečtiny: výraz astrolabon je sloţen z podstatného jména astron – 

hvězda, a slovesa lambanein, labein – vzít. Řekové věřili, ţe lidský osud závisí na vzájemném 

postavení hvězd a planet. Vynalezli tento přístroj, aby lépe poznali zákony pohybu nebeských 

těles. Většina pramenů připisuje vynález astrolábu Hipparchovi, který se narodil kolem r. 190 

před Kristem v okolí dnešního Istanbulu a působil v letech 160-45 v Alexandrii a na ostrově 

Rhodos. Encyclopaedia Britannica a Bowditchův „American Practical Navigator“ 

předpokládají, ţe vynálezcem přístroje mohl být uţ ve 3. Století před Kristem Appolónios 

z Pergé. Většina Hipparchových prací se ztratila, ale je zřejmé, ţe musel mít podobný přístroj 

k dispozici, kdyţ vypracoval teorii ročního pohybu Slunce i Měsíce. Apollónios z Pergé je 

zase autorem teorie epicyklů, tj. pohybu planet okolo Země po malé kruţnici, jejíţ střed obíhá 

po kruţnici kolem Země. Plochy oběţných drah planet jsou nakloněny pod nevelkým úhlem 

vůči zdánlivé dráze Slunce čili ekliptice, v okolí níţ se nacházejí souhvězdí našim i předky 

nazývaná zodiakální. Je moţné, ţe Aplollónios pozoroval hvězdy na pozadí zvířetníkového 

pásu, a všiml si vzájemného pohybu vpřed a zároveň cyklického pohybu zpět na pozadí 

hvězd. K tomu potřeboval nějaký nástroj k měření úhlů. Tím nástrojem mohl být astroláb. 

Teorii epicyklů si později od Apollónia vypůjčil alexandrijský astronom Klaudios Ptolemaios, 

kdyţ vypracoval svůj geocentrický systém. Existenci astrolábu před Hipparchem potvrzují 

také objevy z Antikythery. 

 

Astroláb je přístroj zavěšený na šňůrce (obr. 7). Skládá se z kotouče, uprostřed něhoţ je osa, 

na které je otočné záměrné pravítko zvané alhidáda. Na alhidádě jsou dva průzory, které je 

moţno nasměrovat na vybrané nebeské těleso a odečíst na stupnici na okraji kotouče úhel 

odpovídající jeho momentální výšce nad obzorem. Opakování těchto pozorování umoţňovalo 

astronomům stanovit jisté cyklické jevy jako délku obratníkového roku, předpovědi zatmění 

Slunce a Měsíce, dráhy planet na pozadí hvězd atp. Nepochybnou výhodou přístroje byla jeho 

jednoduchá obsluha a na svou dobu dostatečná přesnost. Po převzetí astrolábu od Řeků, 

slouţil Římanům k astronomickým pozorováním, a to hlavně Měsíce, jenţ byl důleţitý pro 

pouţívání komplikovaného Numova kalendáře, jejţ Římané pouţívali v raném období své 

historie. 

Rok tohoto kalendáře trval 12 lunárních měsíců, to znamená asi 355 dní. Aby se srovnal 

s rokem obratníkovým (slunečním), přidávali kaţdý druhý rok střídavě 22 a 23 dní, které 

tvořily přestupný měsíc Mercedonuis. To dávalo v průměru o jeden den v roce navíc, takţe 

kaţdých 24 let vynechávali 23 dní Mercedonia a také přidávali jeden den. Nepořádek, jaký 

způsobil tento kalendář, si vyslouţil jízlivou Voltairovu poznámku, ţe římští vojevůdci vţdy 

vyhrávali své bitvy, jenom nevěděli přesně, kdy to bylo. Po reformě kalendáře, jiţ provedl r. 

708 po zaloţení Říma, tj. r. 46 před Kristem Julius C=sar, po poradě s astronomem 

Sósigénem, se astroláb stal nástrojem slouţícím k navigaci (z té doby se zachovaly pouze 

zmínky, ţe římské lodě byly vybaveny přístroji k měření úhlů). Tímto způsobem ho od 

Římanů převzali Arabové, kteří jej začali pouţívat od 7. Století po Kristu. Přístroj se na lodi 

zavěšoval na šňůrku přivázanou ke krouţku v horní části, čímţ se dosahovalo svislosti. 

Natočením alhidády ve směru zvoleného nebeského tělesa získávali úhel, jehoţ hodnotu 
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odečítali na stupnici na vnějším okraji kotouče. Kdyby se těleso nacházelo v zenitu, úhel by se 

rovnal nule, kdyţ bylo v linii horizontu, úhel se rovnal 90°. Arabové znali způsob určování 

pozice lodi na moři pomocí Polárky a během krátké doby – také díky rozvinuté mořeplavbě – 

dosáhli největšího rozmachu ve své historii, kdy ovládali Malou Asii, Arabský poloostrov, 

celou severní Afriku a v následujících stoletích 

i Pyrenejský poloostrov z druhé strany Herkulových 

sloupů. Astroláb pak převzali od Arabů Španělé 

a později Portugalci. 

 

Podrobnosti k tomu, jak přesně astroláb vypadal 

a jak se pouţíval, včetně praktických nákresů, 

naleznete v publikaci Povídání o navigaci (str. 30n), 

která byla zakoupena z projektu Cesty k přírodě a je 

k dispozici ve školní knihovně. 

 
 

 

 

Jednoduchý spektroskop 

Sestavte si jednoduchý spektroskop podle schématu. Skládá se ze štěrbiny, disperzní mříţky 

tvořené nejlépe úlomkem kompaktního disku a detektoru světla, kterým budou vaše oči. 

K sestavení pouţijte papírovou krabici tvaru kvádru například krabičku od větší zubní pasty). 

Na přesných rozměrech krabičky nezáleţí. Na boční stěně vyřízněte obdélníkový otvor, který 

podélně překryjte půlkami podélně rozlomené ţiletky (ostřím k sobě), a tak vytvořte štěrbinu. 

Pokuste se vytvořit štěrbinu s nastavitelnou šířkou, aby bylo moţné získané spektrum co 

nejlépe doladit podle charakteru zdroje světla. Do opačného konce krabičky připevněte 

kousek kompaktního disku tak, aby myšlená tečka ke stopám disku byla rovnoběţná se 

štěrbinou. Se dnem krabičky by měl úlomek disku svírat úhel menší neţ 45°. Ve stěně 

krabičky, v místech nad úlomkem disku, 

vystřihněte otvor, kterým budete spektrum 

pozorovat. Nakonec pečlivě zalepte všechny 

ostatní otvory a škvíry kromě štěrbiny 

a pozorovacího otvoru.  

 

Pak můţete začít pozorovat spektra různých 

světelných zdrojů: 

 

Slunce – raději nikdy nemiřte spektroskopem 

přímo na sluneční kotouč, ale několik stupňů 

vedle něj, pak spatříte spektrum v barvách 
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duhy poseté úzkými černými absorpčními čárami. 

 

Pouliční osvětlení – jestliţe je vybaveno klasickou ţárovkou, uvidíte spektroskopem duhu – 

spojité spektrum bez detailů, ale pokud bude zdrojem nějaká zářivka, uvidíte soubor světlých 

emisních čar různé barvy. 

 

Pokud vás experimentování se spektroskopem zaujme, můţete se pokusit identifikovat 

některé výrazné absorpční nebo emisní čáry, např. podle atlasu slunečních spektrálních čar 

nebo jiné vhodné literatury. 
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Přílohy – užitečné texty pro učitele 

Příloha č. 1 - Astronomové 

Ve starověku lidé proţívali střed světa tam, kde pro ně bylo přítomno to boţské. Tak 

kupříkladu v Číně ve Střední říši byl střed světa v Paláci nebeského draka v jeho koruně. 

 Pro Řeky předfilosofické doby byl omfalos (pupek světa) v Delfách. Řek 

Aristarchos ze Samu (265 př. n. l.) vyslovil názor, ţe Země obíhá kolem Slunce, ale 

neprosadil jej. Převládl názor Ptolemaia – totiţ, ţe středem světa je Země. Kolem ní krouţí 

planety a stálice. Tento názor dnes nazýváme GEOCENTRICKÝ (Geos – Země, centrum – 

střed). 

 Lidé však pozorovali na obloze pohyb planet, který nebyl vysvětlitelný kruhovými 

drahami (smyčky, zpětný pohyb,…). Začali počítat, kreslit, znovu a znovu pozorovali 

oblohu,…pročítat staré spisy,…ne, pravda byla na tehdejší poměry aţ příliš odváţná. Kdo si 

troufne rozbít po staletí správný názor, ţe Země je středem vesmíru? Kdo se odváţí veřejně 

vystoupit proti neměnné církevní pravdě? 

 Muţ, jenţ zastavil Slunce a pohnul Zemí, byl s největší pravděpodobností českého 

původu, neboť jeho matka i děd pocházeli z osady na Mladoboleslavsku. Narodil se zřejmě 

19.2.1473 v Toruni. Velmi brzy osiřel, a tak byl vychován svým strýcem, varminským 

biskupem. Jmenoval se  Mikuláš Kopernik. 

 

Mikuláš Kopernik 

Strýc poslal Mikuláše studovat do Itálie. I kdyţ si pro něj představoval církevní kariéru, 

věnoval se spíše medicíně, malířství a společenským vědám. Po strýcově smrti přesídlil 

Mikuláš natrvalo do Fromborku – uvnitř tvrze zřídil planetárium a sám si zhotovil 

astronomické přístroje ze dřeva. Z těchto pomůcek se dodnes dochovala jen sluneční tabulka. 

V době, kdy Kopernik pozoroval oblohu, nesměl nikdo věřit tomu, co „ očima neuhlídá, 

rukama neohmatá a nosem neočichá“. Pozorování nebe bylo výsadou kněţí, kteří tvrdili, ţe 

Zemi přikrývá jako střecha „oblouková klenba“. V souladu s tím platil v tehdejší astronomii 

geocentrický systém. Proto bylo poznání Mikuláše Kopernika tolik těţké a sotva uvěřitelné. 

Vţdyť jeho „kacířská nauka“ vycházela z toho, ţe Země se pohybuje kolem své osy 

a obíhá kolem Slunce, které stojí a je středem vesmíru! Podobně jako Země měly obíhat 

kolem Slunce i ostatní planety. 

 Co ho vedlo k takovéto revoluční myšlence? Především to byl nesoulad předpovědí 

poloh nebeských těles podle vylepšené Ptolemaiovy teorie se skutečností. Tyto nepřesnosti se 

stávaly stále citelnější, jak se zlepšovala přesnost měřicích přístrojů a jak rostly potřeby 

astronomie. Mořeplavci potřebovali stále přesněji vědět, kudy a kam právě plují. Dále byla 

stále zřetelnější nutnost reformy kalendáře. V neposlední řadě pak k rozvinutí jeho myšlenky 

přispěl téţ vliv humanismu a renesance. Ty přinesly nejen návrat  k učení řecké vědy, ale také 

návrat ke svobodnému bádání. Kopernik se nikdy netajil tím, ţe mnohé podněty čerpal 

z antiky. „Naše vědět, znamená připomínat si historii“ si zapsal. Koneckonců, k tomu, aby 
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všechny své domněnky a výpočty podpořil přímým pozorováním, neměl ani potřebné 

astronomické přístroje. 

 Mikuláš Kopernik zkoumal rozpory a spojoval postřehy starověku s výzkumy novými, 

především s vlastními. A měl také odvahu odmítnout dřívější nesprávné názory. Došel 

k závěru, ţe „Ptolemaiova soustava je nepřesná a komplikovaná, neboť v přírodě vše základní 

a zákonité je jednoduché.“ Své myšlenky dokázal matematickou a logickou argumentací, 

a tak z domněnek vytvořil vědeckou teorii. Jelikoţ středem je Slunce, nazýváme ji 

HELIOCENTRICKOU (helios – Slunce, centrum – střed). 

 Svůj systém, jedno z největších děl lidstva, tvořil více neţ 20 let. Popsal drobným 

písmem 423 stránky a dílo nazval „O pohybu nebeských těles – De revolutionibus orbium 

coelestium. Rukopis byl hotov prakticky v roce 1530, avšak s tiskem autor dlouho otálel. Jeho 

převratné objevy znala zpočátku jen nevelká skupina důvěrníků. Kopernik nehodlal zveřejnit 

napsané dílo částečně z obav před posměchem těch, „kteří mají tupý rozum a motají se mezi 

skutečnými vědci jako trubci mezi včelami“.  

 Přesto se však zprávy o jeho práci začaly šířit po Evropě. Aţ po dlouhém naléhání 

přátel svolil vědec ke zveřejnění díla. Na smrtelném loţi 23. 5. 1543 dostal do rukou první 

exemplář tištěného díla De revolutionibus. Den poté zemřel.  

 Hvězdář Mikuláš Kopernik si uvědomoval velikost jeho teorie i její následky, ale jistě 

nečekal, ţe o půl století později bude na hranici umírat jeho nadšený stoupenec a pokračovatel 

Giordano Bruno, který se zaslouţil o chápání vesmíru jako čehosi časově a prostorově 

nekonečného. Roku 1616 prohlásila církev Kopernikovo učení za kacířské a jeho dílo se 

objevilo v soupisu Index Librorum prohibitorum – soupis knih zakázaných. Teprve čas mu 

dal za pravdu – z indexu však zmizely jeho spisy aţ roku 1822! 

 Další Kopernikovi vyznavači skončili v rukou inkvizice, kteří novými a novými objevy 

potvrzovali správnost jeho teorie. 

 

Galileo Galilei 

V odpoledních hodinách ve středu 22. června 1633 se naposledy sešel nejvyšší tribunál 

svaté inkvizice, aby vynesl rozsudek nad nejnebezpečnějším nepřítelem církevního pojetí 

světa, Galileem Galileim. V čele velkého sílu kláštera Santa Maria sopra Minerva zasedli 

s přísně zachmuřenými tvářemi kardinálové ve svých rudých rouchách, před nimiţ skláněl 

hlavu obţalovaný Galilei v hrubé kajícnické košili přepásané provazem. Jeho kdysi ryšavé 

vlasy byly popelavé, vous uţ zcela bílý, nedoslýchal, špatně viděl a revmatické nohy uţ jej 

sotva nesly. Však uţ mu bylo téměř sedmdesát let! 

 Pod štukovým stropem se nesl patetický hlas ţalobce shrnujícího Galileiho vinu. 

Nevnímal ho, slyšel to tolikrát a vţdy se marně pokoušel vyvrátit nařčení rozumovými 

argumenty. Aţ v závěru soustředil svou pozornost. 

„…tvrdíme, vyhlašujeme, oznamujeme a prohlašujeme,“ znělo prostorami sálu, „ţe ty, 

Galilei, ses stal nanejvýš podezřelým z kacířství, a to proto, ţe jsi přijal a zastával učení 
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mylné a Písmu svatému a boţskému protivné, totiţ ţe Slunce je ve středu světa a nehybné, 

zatímco Země není ve středu a pohybuje se…“ 

Jak je to nudné, zbytečné a hloupé, prolétne Galileimu hlavou, neţ znovu zachytí dunivě 

znějící slova: „…a proto jsi propadl všem postihům a trestům uloţeným a prohlášeným 

svatými církevními předpisy…“ 

Počítal s tím, co jiného mohl čekat po týdnech tvrdých výslechů, po hrozbě mučením. 

Čeká ho hranice, jak před třiatřiceti lety statečného a nezlomného Giordana Bruna? 

„…souhlasíme, abys byl vyvázán z těchto postihů a trestů, jestliţe nejprve z upřímného 

srdce a nepředstírané víry se před námi zřekneš shora uvedených omylů kacířství a prokleješ 

je a opovrhneš jimi způsobem a podobou, které ti určíme…“ 

Odvolat? Copak je moţné zříci se pravdy, jiţ poznal na vlastní oči, ztratit tvář před 

svými přáteli, kteří v něm vidí vědce moderního myšlení a statečného a čestného člověka? 

Neodvolat a následovat Bruna na hranici? Komu to pomůţe? Změní se tím něco? Není lepší 

zachovat si ještě něco let a pokusit se být jinak prospěšný? 

Ne, není tak silný, jako byl Bruno. Pokleká, jak mu to přikazuje ceremoniál soudního 

řízení, pozvedá ruku k přísaze a odříkává slova formule: 

„Já, Galileo Galilei, přísahám, ţe jsem věřil, ţe věřím a budu i nadále v budoucnosti 

věřit ve vše, co káţe a učí svatá církev katolická a za pravdu pokládá…“ 

Odvolal. Kardinálové se ani nesnaţili skrýt radost nad vítězstvím. Pravda, není to úplné 

vítězství, Galileiho spisy se uţ zlikvidovat nepodaří, ale jeho pověst dostala váţnou trhlinu. 

Kromě toho – mají ho v hrsti, uţ nenapíše ani řádku, která by nebyla v souladu s oficiálním 

učením. Je konec s podrýváním autority církve. 

Legenda praví, ţe po skončení procesu si Galilei dupl a pronesl vzdorně: „E eppure si 

muove! A přece se točí!“ 

Avšak nebylo tomu tak vţdycky, ţe zastával názor heliocentrický… 

Narodil se v italské Pise, kdyţ se psal rok 1564 a sudičky mu určily vědeckou dráhu. 

Studoval matematiku, psal básně, kreslil…ale nakonec přeci jen zvítězila jeho první láska. 

Znovu se zahloubal do tajů Archimedova zákona o hydrostatické rovnováze, stanovil poučky 

o těţišti pevných těles,…aţ nakonec přesvědčil profesory matematiky o svých vlohách 

a dostal místo profesora matematiky na univerzitě v Pise. 

Mezi studenty byl oblíbený, získal si je neformálními lekcemi, v nichţ zavedl jednu 

zajímavou novinku – pokus! Dodnes se vypráví, jak házel ze šikmé věţe předměty, kdyţ 

ţákům přednášel o zákonech volného pádu. Poznat, přesvědčit se, na vlastní oči spatřit 

a ohmatat – to byly zásady vědeckého myšlení pro Galileiho.  



 

Tento produkt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky. 

 - 101 - 

V té době jistě znal převratné názory Kopernika, ale přesto se o nich ve svých 

přednáškách nezmiňoval. Zatím si nebyl jist, zda se vlastní studie o pohybu těles dají 

aplikovat na taková tělesa, jakými jsou Slunce, Země a Měsíc. 

Ke zlomu došlo, kdyţ si Galilei sestrojil podle návodu holandských optiků dalekohled 

a zamířil jeho tubus k hvězdnému nebi. Jaké divadlo se před ním otevřelo, kdyţ se díval na 

krátery Měsíce a rozeznal v nich stejné hory, jaké byly na Zemi, kdyţ v souhvězdí Orionu 

napočítal na osmdesát nových hvězd proti dosud známých devíti, kdyţ se mu Mléčná dráha 

zjevila jako shluky nesčetných hvězd, kdyţ objevil čtyři měsíce Jupitera a zaznamenal fáze 

Venuše, která tedy musí také obíhat kolem Slunce – stejně jako ostatní planety, stejně jako 

Země, jak to vytušil uţ před sedmdesáti lety Kopernik! Přesvědčil se, na vlastní oči spatřil… 

Mnoho a mnoho nocí probděl na terase svého domu s hvězdářským dalekohledem 

a stále více si uvědomoval, ţe všechno, co viděl, musí zaznamenat. Ano, napíše o tom všem 

knihu! Avšak nebude to kniha jen pro slovutné vědce. Nenapíše ji v latině, ale řečí svého lidu 

– italštině! A tak se začal rodit Hvězdný posel. Chladný a kritický fyzik píše své pojednání 

velmi slavnostním tónem, neskrývá své nadšení: „Vskutku veliké jsou věci, které v tomto 

krátkém pojednání nabízím…veliké, pravím, jak znamenitostí látky, tak po staletí netušenou 

novostí“ a dále čtenáře provádí nebem tolik odlišným od vţitých představ. Země přestala být 

středem světa, spolu s Venuší, Marsem Merkurem a Jupiterem obíhá kolem Slunce. O všem, 

co napsal, se mohl přesvědčit kaţdý, kdo byl ochoten se podívat do Galileiho dalekohledu. 

V době, kdy pracoval na Hvězdném poslu, pocítil, ţe se mu nedostává času. Kdyţ dostal 

nabídku vstoupit do sluţeb toskánského velkovévody vrátit se do Florencie a stát se dvorním 

matematikem a filosofem, přijal. Velkovévoda mu mohl zaručit nerušenou práci a ochranu, 

avšak umlčet Galileiho nepřátele nedokázal. Někteří se mu vysmívali, jiní měli jeho 

pozorování za halucinace a další ho obviňovali z podvodu. V Římě koloval mezi lidmi spisek 

„Proti pohybu Země“, jehoţ autorovi chyběli protiargumenty, a tak se dovolával nejvyšší 

autority – bible. Tím se vědecký spor dostal na nebezpečnou, ale hlavně nikam nevedoucí 

půdu. Galilei si byl jist svými tvrzeními, a tak se rozjel v březnu 1611 do Říma, aby o nich 

přesvědčil církevní otce a získal pro ně oficiální posvěcení. 

Zpočátku se zdálo, ţe je vše na nejlepší cestě – jezuitští matematikové Římského 

kolegia byli nuceni uznat většinu pozorování, které Galilei popsal v Hvězdném poslu. Avšak 

současně nemohli připustit, aby se tím zpochybnilo učení, které vydávali za absolutní pravdu. 

Výsledek na sebe nenechal dlouho čekat. Znalci nejvyššího inkvizičního soudu zformulovali 

závěr: „Tvrzení, ţe Slunce je středem vesmíru a neotáčí se kolem Země, je hloupé, 

nesmyslné, je proti Slovu Boţímu vyjevenému v Písmu svatém, a proto kacířské. Tvrzení, ţe 

Země není středem světa a není nehybná, nýbrţ se otáčí kolem Slunce, je hloupé, nesmyslné 

a filosofii, jakoţ i víře odporující.“ To bylo první Galileiho pokoření a mocenské popření jeho 

objevů. Ale ne sloţení vesmíru se tím nic nezměnilo. Stejně tak to nikterak neoslabilo jeho 

vášnivé pozorování a bádání. 
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Roku 1618 objevil na nebi tři komety. Ty vyvolaly veliké diskuse v celém tehdejším 

vědeckém světě – a Galileo se znovu pokusil své názory obhájit – tentokráte před autoritou 

největší. Odvolal se k papeţi! Věřil, ţe u něho najde slyšení a pak i očištění, neboť tento jiţ 

dříve projevoval zájem o vědu, rád se zúčastňoval polemik, ba dokonce uţ jednou (ještě kdyţ 

byl kardinálem) Galileiho v jedné polemice podpořil! 

Papeţ Urban VIII ho vskutku přijal a vlídně s ním rozmlouval, ale o odvolání závěru ze 

pře roku 1611-1616 nechtěl nic slyšet. „Nejsme vůbec tak absolutně proti všemu, v mnoha 

bodech má Kopernik pravdu,“ připustila Jeho Svatost, „ale představte si, můj synu, jak 

zhoubné účinky na masy věřících by musela mít změna platné a v soulad s Písmem uvedené 

představy o světě.“ 

Udělal jediný ústupek: bude-li kdykoli mluvit o Kopernikově nauce, pak jako 

o hypotéze, která není tvrzením. Avšak ani teď Galileo nezmoudřel. Naopak, vzal papeţe za 

slovo a sepsal ve formě dialogu pojednání o dvou světových soustavách, Ptolemaiově 

a Kopernikově. Nebyl by to Galilei, kdyby udrţel své pero na uzdě. Dodrţel slovo papeţe, ale 

srozumitelně vysvětlil, proč a kde je pravda. Kdyţ tato kniha Dialog v lednu 1630 vyšla, 

strhla se v Římě neuvěřitelná bouře. Tentokrát se popudil i sám papeţ. Dal pokyn k přípravám 

nového procesu s Galileim. Tentokrát ale neodejde jenom s napomenutím! 

Po procesu mu zbývalo ještě několik málo let ţivota. Strávil je v osamění, v domácím 

vězení, hlídán inkvizicí, potupen, ale nezbaven myšlení. Usilovně pracoval do posledních dní. 

Jeho díla vycházela tajně a šířila se přes zákaz.  

Zemřel 8. 1. 1642 v Arcetri u Florencie. 

 

Jan Kepler 

Na podzim roku 1577 se objevila na obloze obrovská kometa. Přilétla nečekaně z hlubin 

vesmíru, aby se po čase do nich opět ponořila. Vzbudila zájem všech hvězdářů. Své oči k ní 

upírali Tycho de Brahe na ostrůvku Hven, v Praze doktor Tadeáš Hájek z Hájku, v Itálii 

Galileo Galilei a Giordano Bruno. Vzhlíţeli k ní samozřejmě i prostí lidé – a to jako na zlé 

znamení. S čím přichází? Jaké poselství přináší? Válku, hlad, mor? 

Jednoho listopadového večera Kateřina Keplerová vyvedla za ves svého šestiletého 

synka Jana, aby mu ukázala ten tajemný div přírody. Pro chlapce to byl záţitek, který jej 

poznamenal na celý ţivot. Tenkrát však ještě nemohl tušit, ţe jednou zasedne po boku Tycha 

Braha, krále astronomů, stane se přítelem Tadeáše hájka, ţe bude hltat myšlenky Galilea 

a Bruna, ţe bude sedat v komnatách císaře Rudolfa,… 

Na osudovou dráhu přivedla Jana jeho matka Kateřina. Kdyţ otec – rváč a opilec – 

rodinu opustil, měla veliké starosti o rodinu a zabezpečení budoucnosti svých dětí. Uvaţovala, 

ţe se Jan nehodí k ţádnému řemeslu. Je poznamenán předčasným narozením i neštovicemi, 
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stále churaví – ať jde tedy studovat. I vypravila ho do klášterní školy v Maulbronnu. Tam se 

nemusí nic platit a o chlapce bylo dobře postaráno. 

Nejchudší, nejslabší, zakřiknutý, poznamenaný rozvráceným ţivotem rodiny, uzavíral 

se Jan do sebe a do knih. Četl všechno a mnohému se učil nazpaměť. V 18 letech sloţil 

bakalářskou zkoušku a odešel na univerzitu, na bohosloveckou fakultu. Více ho však lákali 

starořečtí matematikové, geometři a filosofové. A tak nakonec nastoupil na místo učitele 

matematiky, rétoriky a latinské literatury. Vedle toho však musel sestavovat kalendář na příští 

rok, předpovídat počasí a vyřizovat objednávky na horoskopy. V té době mu bylo 25 

a největší úsilí věnoval práci na knize Mystérium kosmu. V této knize se pokusil spojit 

geniální Kopernikův objev o oběhu planet kolem Slunce s mystickou představou o hvězdné 

harmonii, kterou se snaţil vyjádřit principy geometrie. 

Ve své mladické pýše poslal svou prvotinu největšímu z největších té doby – Tychovi 

Brahovi. Ten snadno rozpoznal Kopernikovo kopýtko, s jeho názory nesouhlasil a knihu 

odsoudil. Dobře si však zapamatoval brilantní matematické výpočty, jimiţ Kepler své úvahy 

podpíral. Tak se stalo, ţe Tycho Brahe, jenţ čtyři roky nato přijal místo dvorního matematika 

a astronoma u císaře Rudolfa II., pozval tohoto mladého učitele, aby mu dělal asistenta. 

Jan váhal, nabídka mu lichotila, ale Brahe stál pro něho aţ příliš vysoko, bude ho 

vyuţívat pro podřadné práce, určitě mezi nimi vzniknou rozpory,…nakonec však nabídku 

přijal a začátkem roku 1600 vstoupil poprvé do Prahy. 

Jeho spolupráce s Brahem se vyvíjela přesně tak, jak se Kepler obával. Nerozuměli si, 

a to nejen proto, ţe kaţdý z nich zastával jiné stanovisko v pojetí systému světa, ale i proto, ţe 

se lišili v systému práce. Tycho byl skvělý pozorovatel, nahromadil nesmírné mnoţství 

poznatků, byl to však prales, ve kterém se sám nedokázal zorientovat. Jan byl nejlepší 

teoretik, perfektní matematik, jemuţ navíc nechyběla fantazie. Spojením těchto géniů mohl 

vzniknout dokonale se doplňující tým – jen kdyby mezi nimi nestál Kopernik se svým 

objevem! 

V říjnu roku 1601 Tycho de Brahe náhle zemřel. Císař svěřil všechny astronomické 

přístroje i vedení hvězdárny v Belvederu Janu Keplerovi. Taktéţ získal přístup k Tychovým 

astronomickým záznamům. Pokračoval tam, kde je smrt rozdělila – studiem marsu. Pro 

Keplera měla tato planeta rozhodující význam. Tušil v ní klíč k tajemství pohybu všech 

planet. Mars se totiţ nejzřetelněji odchyloval od dráhy, podle níţ se měl pohybovat – pokud 

se Kepler ve svých výpočtech nemýlil. Ovšem to vyloučil, neboť výpočty této dráhy 

nesčetněkrát ověřil. Ke shodě mezi teoreticky vypočtenou a skutečnou dráhou nedošel, ani 

kdyţ odboural všechny Tychovy předsudky. 

Zbývalo poslední dogma – boţská podstata kruţnice. Nejdokonalejší křivka, která nemá 

ani konec, ani začátek. Jen po ní se musí pohybovat nebeská tělesa, v to věřil i Kopernik, jenţ 

se dokázal vymanit ze všeho, co přetrvávalo tisíciletí. 
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Šest dlouhých let trvalo Keplerovi, neţ začal pochybovat o této poslední jistotě a neţ 

v něm začalo klíčit podezření, ţe Mars obíhá kolem Slunce nikoli po kruţnici, ale po elipse. 

A náhle z toho byla jistota: Tychova pozorování a Janovy výpočty do sebe zapadaly jako 

ozubená kola, vzájemně se potvrzovaly. Téţ se mu utvrdilo, ţe podobné dráhy mají i ostatní 

planety, a ţe Slunce stojí vţdycky v jednom ze dvou ohnisek těchto elips. Stejně geniálně 

zjistil, ţe rychlost obíhajících planet nemůţe být stejná – zrychluje se, čím víc se blíţí planety 

Slunci, a zpomaluje, jak se od něho vzdalují. 

Toto poznání zformuloval do dvou jednoduchých vět, na nichţ stojí astronomie 

i dnešních dnů. 

To mu bylo pouhých 36 let. Pustil se do sepisování knihy, kterou budoucí generace 

označily jako nejslavnější astronomické dílo všech dob. Jan Kepler je nazval Astronomia 

nova, čili Nová astronomie. Vyšla v roce 1609. Tiskaři zaplatil císař Rudolf 900 zlatých, 

Keplerův honorář tvořilo několik málo výtisků. Bída, ta věrná druţka, neopustila Keplera ani 

u císařského dvora. 

Jeden z výtisků poslal Kepler také Galileimu Galilei, který mu rok na to na oplátku 

poslal svou knihu – Hvězdného posla. Jak uţ víme, v této knize se Galilei svěřuje se svými 

objevy, které mu umoţnil primitivní dalekohled, který si sám sestrojil. Uviděl jím měsíce 

Jupitera, rozpoznal, ţe mléčnou dráhu tvoří bezpočet hvězd, spatřil pohoří a krátery Měsíce 

a zaznamenal jednotlivé fáze Venuše. Kepler byl z této knihy nadšen, velmi ho těšilo, jak se 

posouvají hranice poznání. Za pouhých jedenáct dní napsal obsáhlou recenzi, ve které také 

napsal:  

„Dejte nám lodě, dejte plachty přizpůsobené nebeskému povětří – a najdou se lidé, kteří 

se nezaleknou obrovských prostor kosu.“ 

Ani pozemská bída, ani smutek nad tím, jak mu umírá dítě za dítětem, ani inkvizice, 

která ho pronásledovala, nemohly srazit tohoto génia, jenţ vzlétl tak vysoko, ţe dohlédl do 

našich dob.  

Léta v Praze, která mohl trávit víceméně nerušeným bádáním, však skončila. Císař 

Rudolf byl zbaven trůnu a brzy na to zemřel. Kepler ztratil manţelku a aby se vůbec uţivil, 

byl nucen opět sestavovat horoskopy. Nakonec odchází do Lince, milostivě propuštěn novým 

císařem Matyášem, ovšem bez vyrovnání platu, který císařský dvůr Keplerovi dluţil. 

Avšak v Linci klid a pohodu k práci nenašel. Zastihla jej tu zpráva, ţe jeho matka 

Kateřina byla obviněna z čarodějnictví a hrozilo mučení při výsleších jí upálení na hranici. 

Kepler musel vyvinout veliké úsilí, aby ji nemučili. I kdyţ inkviziční soud nezastavil, dosáhl 

toho, ţe matku dočasně propustili z vězení. Nejistota se vlekla aţ do roku 1623, kdy „bůh 

ţivotu mé matky i soudu konec učinil“. 

Přesto v Linci dokončil své dílo, na němţ pracoval 20 let. Má pět svazků a nazývá se 

Harmonie světa. Dokončoval ji v zoufalých podmínkách. Umřely mu další dvě děti, musel 
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bojovat o záchranu své matky a navíc papeţ uvalil klatbu na jeden z jeho spisů, ve kterém 

vykládal a obhajoval Kopernikovo učení.  

V této knize Harmonie světa se pokusil pomocí matematických vztahů odkrýt podstatu 

přírodního řádu, harmonie světa. Tady si také můţeme přečíst větu, které dnes říkáme třetí 

Keplerův zákon, podle níţ lze vypočítat vzdálenost planet i jejich hmotu. 

Jan Kepler zemřel v Regensburgu, 15. 11. 1630 jako devětapadesátiletý muţ. 
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Příloha č. 2 - Hvězdná obloha v průběhu věků  

 

Kdyţ se člověk bez větších znalostí hvězd podívá na hvězdnou oblohu, vidí na první 

pohled „jen“ shluky hvězd. Kaţdý člověk si podle své fantazie můţe představovat za těmito 

shluky hvězd různé obrazce. Kaţdý můţe vidět něco jiného. Kdo ale o hvězdách něco ví, vidí 

určitá souhvězdí podle toho, jak to kdysi naši předci stanovili. U zkoumavějšího člověka 

můţe vyvstat otázka, proč je určité souhvězdí sloţeno právě z těchto konkrétních hvězd? Proč 

není například noha zvířete posunutá o několik hvězd vpravo? Proč v určitém shluku hvězd 

dříve neviděli například slona místo medvěda? 

 

Zvěrokruh 

Zvěrokruh je souvislý pás souhvězdí na hvězdné obloze, kterým prochází Slunce. 

Vzhledem k tomu, ţe se Země otočí kolem své osy za 24 hodin, zvěrokruh se na obloze celý 

promítne také za 24 hodin. Ale kvůli střídání dne a noci nemůţeme souhvězdí vidět neustále 

celých 24 hodin. Avšak díky tomu, jak Země putuje na oběţné dráze kolem Slunce, zvěrokruh 

se nám na obloze otáčí tak, ţe postupně za celý rok máme moţnost v noci vidět všech 12 

souhvězdí. 

Vše se zdá být přesně „naplánované“. Den má 24 hodin, je 12 znamení zvěrokruhu. 

Tedy kaţdé souhvězdí má 2 hodiny na východ. Rok má 12 měsíců, a tak kaţdému měsíci 

náleţí jedno souhvězdí. Díky všem těmto zákonitostem nejsme ošizeni o ţádné souhvězdí 

zvěrokruhu.  

 

Hvězdná mytologie 

Zvěrokruh není původně záleţitostí dnešního člověka. Veškeré poznatky, které 

o zvěrokruhu dnes máme, nejsou z naší doby. Vše vymysleli lidé ve starověku. Podle nich si 

také vykládáme významy jednotlivých souhvězdí. Souhvězdí vnímáme skrze legendy našich 

předků.  

Lev 

Nejznámější legendu o souhvězdí Lva ztvárnil římský básník Ovidius (43 př. n. l. – 17 

n. l.). Ten v souvislosti se znamením Lva vypráví milostný příběh o Pyramovi a Thisbé. 

Pyram a Thisbé byli do sebe velice zamilováni, ale jejich rodiče jim bránili v jejich 

lásce. Oni se ale tajně za zády rodičů scházeli. Mluvili spolu vţdy škvírou ve zdi mezi jejich 

domy. Jednoho dne se dohodli, ţe se v noci potkají za městem pod morušovým keřem, na 

němţ rostly bílé plody. Kdyţ Thisbé přišla ve smluvený čas na místo schůzky, Pyramos tam 

ještě nebyl. Ale Thisbu zastihl lev, který jí velmi vyděsil, protoţe byl zakrvácen od své 

čerstvé kořisti. Ona před ním utekla a v běhu ztratila svůj závoj. Lev si s šátkem začal hrát. 

Roztrhal ho a potřísnil krví od své kořisti. Kdyţ pak přišel na smluvené místo i Pyramos 

a uviděl Thisbin závoj, který byl roztrhaný a potřísněný krví. Myslel si, ţe Thisbu seţral lev. 

V zoufalství se zabil svým mečem. V té chvíli se však vrátila Thisba a s pláčem se vrhla na 

tělo svého milého. Pak vzala jeho meč a bodla ho stejně jako on do svého těla. Jejich krev pak 
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zbarvila bílé morušové plody na červeno a od té doby takové i zůstaly. Zeus umístil Thisbin 

závoj na nebe jako souhvězdí Coma Berenices do blízkosti souhvězdí Lva, aby připomínal 

rodičům, ţe nemají svým dětem bránit v lásce. 

Lev je také spojován s příběhem o Heráklovi, který měl zabít příšerného lva. Ten měl 

však kůţi, která nebyla zranitelná noţem ani kamenem. Herákles ale zabil lva holýma rukama 

a stáhl ho z kůţe jeho vlastními drápy. Kůţi si pak vzal jako brnění a lví hlavu si nasadil jako 

helmu. 

Souhvězdí Lva je také velmi často spojováno se Sluncem. 

 

Vodnář 

O legendě pojící se se souhvězdím Vodnáře mluví římský básník Mannilius (1. stol. n. 

l.). Vypráví o Ganymédovi, synu trojského krále Troa, který byl nejkrásnějším ţijícím 

mladíkem. Bohové ho vybrali, aby byl věčně mladý a stal se nosičem zlatého poháru 

boţského nektaru. Ale Zeus, nejvyšší z bohů, po Ganymédovi zatouţil. Proměnil se v orla a 

chlapce unesl na Olymp, kde ho udělal svým číšníkem. To se ale ostatním bohům nelíbilo. 

Ganyméd totiţ připravil o post číšníka Hébé, bohyni mládí a dceru Héry, Diovy druţky. Héra 

se velice rozhněvala. Truchlila kvůli uráţce své dcery, ale hlavně kvůli své hanbě, ţe se její 

muţ zamiloval do chlapce. Zeus nemohl přiznat svou chybu a na Héru se rozhněval. A aby 

všem ukázal, jakou má moc a také aby ještě více uctil Ganymédovu krásu, pozvedl ho mezi 

hvězdy. 

 

Kozoroh 

Souhvězdí Kozoroha – napůl koza napůl ryba – je spojováno s řeckým Panem, který byl 

znám vilným chováním a také vynálezem Panovy flétny. Také se o něm říká, ţe to byl satyr, 

člověk s kozíma nohama, rozštěpenými kopýtky a růţky. Pan začal být uctíván, kdyţ titánská 

bohyně Rhea poslala mořskou obludu Týfóna, aby zničil olympské bohy. Kdyţ se obluda 

k Olympu blíţila, Pan se snaţil uniknout. Skočil do vody a chtěl se proměnit v rybu. To se mu 

ale kvůli strachu povedlo jen částečně. A aby zachránil sebe i bohy, vydal tak strašlivý 

vřískot, ţe se obluda zalekla a utekla. Zeus pak Pana, teď uţ napůl rybu napůl satyra, odměnil 

tím, ţe ho vyzdvihl mezi hvězdy. 

 

Štír 

Souhvězdí Štíra je spojováno s řeckým příběhem o Oriónovi, který byl výborným 

lovcem. Aby všem dokázal, jak je schopný, chvástal se, ţe dokáţe ulovit kaţdé ţijící zvíře. To 

ale velice polekalo bohyni Země Gaiu, která na Orióna poslala štíra, aby ho zabil. Orióna ale 

zachrání léčitel Asklépios, který nejprve zabije štíra vlastníma rukama a pak Orióna vzkřísí. 

Tento celý příběh se dodnes odehrává na obloze před našimi zraky. Kdyţ souhvězdí 

Štíra vychází na východě, poraţený Orión mizí na západě. Příběh se uzavírá ve chvíli, kdy 

Štír zapadá zašlapáván souhvězdím Ophiuchus (Hadonoš – Asklépios). Zanedlouho, kdyţ je 

Orión díky Asklépiovi vzkříšen, se zase objevuje na východě. 
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Beran 

Znamení berana je spojováno s legendou o Zlatém rounu. Legendu vypráví básník 

Apollón Rhodský (3. stol. př. n. l.). 

Boiótský král Athamás se oţenil s Nefelé. Tale ho ale postupem času začala nudit a on 

si vzal ţenu novou. Jeho nová ţena Inó však velmui ţárlila na královy děti z prvního 

manţelství a viděla v nich hrozbu pro své vlastní děti. Především se obávala chlapce Frixa. 

Vymyslela tedy plán, jak ho zabít. Tajně zničila zrno v sýpkách, a tak při následné neúrodě 

hrozil hladomor. Athamás vyslal posla do věštírny v Delfách. Inó ale posla předem podplatila. 

Ten pak přišel ke králi se zprávou, ţe hladomor skonší, obětuje-li svého syna Frixa. Frixos byl 

tedy připravek k oběti. Ale Hermés, posel bohů, vyslyšel nářek a prosby Nefelé a poslal 

zázračného berana se zlatým rounem, aby chlapce odnesl z oltáře. Beran odnesl Frixa do 

Kolchidy na pobřeţí Černého moře. Tam pak Frixos poděkoval bohům obětí berana.  

 

Býk 

Souhvězdí býka je spojováno s příběhem o Diovi a Európé. 

Európé, dcera sídónského krále, byla tak krásná, ţe se do ní Zeus zamiloval. Ten věděl, 

ţe často chodí ke královským stádům krav, a tak se jednoho dne proměnil do krásného 

malého býčka, který se Európé hned zalíbil. Ta si ho oblíbila, dávala mu trsy trávy do úst, 

hladila ho a nechávala ho, aby jí vozil na svém hřbetu. Jednou Zeus i s Európé na zádech 

zamířil k moři. Nejprve chodil jen po břehu, ale pak zamířil dál od břehu a neţ se Európé 

vzpamatovala, byli jiţ na širém moři. Zeus Európé odnesl aţ na ostrov Kréta, kde se zase 

proměnil v boha. 

Právě plavoucí býk v moři (je vidět jen část jeho těla) je spojován se souhvězdím býka. 

 

Blíženci 

V řecké mytologii je souhvězdí blíţenců spojováno s dvojčaty Kastór a Polydeukés. 

Narodili se z vejce, které snesla spartská královna Léda, která se spojila s Diem, který se 

proměnil v labuť. Smrtelný Kastór byl synem Lédina manţela, nesmrtelný Polydeukés synem 

Diovým. 

Dvojčata putovala do země, kde vládli Idás a Lynkeus. Ti pak s dvojčaty bojovali. Idás zabil 

Kastóra a Polydeukés zabil Lynkea. Do boje zasáhl i Zeus, který zabil i Ida. Polydeukés 

odmítl přijmout svou nesmrtelnost, pokud jí nebude mít i Kastór. Zeus jim dovolil, aby ţili 

střídavě v říši bohů a v podsvětí. Poseidón pak učinil dvojčata ochránce námořníků. Proto i 

hvězdy Kastor a Pollux září vysoko nad stěţněm hvězdné lodi Argo Navis.  

 

Rak 

Znamení raka je spojováno s příběhem o Heráklovi a Hydře. 

Heráklés musel osvobodit Lernu, plodnou a posvátnou oblast pobřeţí poblíţ města 

Argos, od strašlivé Hydry. Hérákles bojoval s Hydrou podle taktiky, kterou mu poradila 

Athéna, a kdyţ uţ vypadalo, ţe vyhraje, Héra poslala na Hérákla kraba, aby štípl Hérákla do 

palce. Hle on kraba zašlápl a za pomoci svého vozataje Ioláosa hydru přemohl a zabil. 
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Panna 

Souhvězdí panny je spojováno s krásnou Persefoné, která představuje plodnost. 

Persefoné byla krásná ţena, a tak jí Zeus slíbil za ţenu svému bratru Hádovi. Ten 

Persefoné bezcitně unesl ze Země od její matky Deméter do podsvětí. Deméter z toho byla 

velmi rozhněvaná a vyhroţovala Diovi, ţe na Zem pošle hladomor. Zeus se snaţil Deméter 

uklidnit, ale marně. I samotná Persefoné byla v podsvětí velmi nešťastná. A tak se stalo, kdyţ 

Deméter nedostala svou dceru zpět, ţe poslala na zem velký hladomor a lidé začali umírat. A 

tak Zeus sjednal dohodu mezi Hádem a Deméterou. Persefoné směla být dvě třetiny roku na 

zemi se svou matkou a jednu třetinu roku musela být s Hádem v podsvětí. A tak na jaře, kdyţ 

Persefoné přichází na zem, všichni se začnou radovat. Začnou kvést rostliny, vše se zelená. 

Kdyţ pak na podzim odchází k Hádovi, vše na zemi vadne a naříká. 

 

Váhy 

Souhvězdí vah je spojováno s bohyní spravedlnosti Astraiou. Ta učila lidi, jak sprábně 

ţít. V rukou vţdy drţela váhy, aby jim ukazovala, co je dobré a co špatné. 

 

Střelec 

Znamení střelce je spojováno s kentaurem Cheirónem. Ten byl ušlechtilý a moudrý, 

znalý lékařství, hudby, věštění. Proto se stal učitelem všech bohů. Učil je bojovat, správně se 

chovat, učil je vědě. Všestranně je vzdělával. 

 

Ryby 

Souhvězdí ryb je spojováno s příběhem o Afrodité a jejím synovi Erem. 

Bohyně Rhea poslala na bohy obludu Týfón, aby je zničila. Afrodité a Erós se velice 

vylekali. Afrodité ale věděla, ţe mohou uniknout vodou. Chytla Era a skočila s ním do moře, 

kde se proměnili v ryby. Aby se sobě navzájem neztratili, svázali se šňůrou. Na nebi pak 

vidíme matku, syna i šňůru, která je spojuje láskou. 

 

Hvězdná obloha dříve a nyní 

Kdyby lidé neuchovávali tradici, kdyby dříve nezobrazovali tak precizně svými obrazy 

hvězdnou oblohu, my bychom dnes o zvěrokruhu pravděpodobně nevěděli. Zřejmě bychom 

na nebi našli místo, kudy prochází Slunce během roku, také by nás mohlo napadnout rozdělit 

jej na 12 částí podle měsíců, ale nenašli bychom jiţ znamení zvěrokruhu. Nenapadlo by nás 

hledat právě takové seskupení hvězd, jaká nalézáme ve zvěrokruhu. A navíc, proč bychom ho 

hledali? Zvěrokruh není potřebou dnešního člověka. Máme souřadnice, které nám umoţňují 

dokonalou orientaci na Zemi, nemusíme se tedy dívat na nebe, aby nám pomohlo orientovat 

se. 

Dnes vnímáme okolní svět jinak neţ lidé dříve. Vnímáme nebe fyzickým tělem. Díváme 

se na něj očima, pouţíváme k pozorování hvězd různé přístroje. Všechno chceme vidět velmi 

přesně. Dříve lidé oblohu vnímali svým „vnitřním okem“. Svou duší. Takţe dokázali vše 
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vnímat na jiné, hlubší úrovni. Byli také více spjati s přírodou. Více se dokázali vcítit do věcí 

a bytostí kolem sebe. 

 

V dávném Egyptě byli lidé ještě pevně spjati s boţstvem a přírodou. Vnímali vyšší 

bytosti všude kolem sebe. Byli ještě plně otevřeni vyššímu světu. 

Kdyţ si tedy poloţíme otázku, proč dříve lidé z hvězd na nebi sloţili právě takový 

obraz, jaký se nám uchovává do dnes, ptáme se úplně špatně. Egypťané vnímali sami sebe 

jako součást kosmu. Kdyţ se tedy podívali na nebe, nevnímali primárně přímo hvězdy, ale 

viděli především vyšší bytosti. Není to tedy tak, ţe by viděli hvězdy a svou fantazií si 

domysleli obrazy. Naopak! Oni nejprve viděli obrazy. Viděli bytosti, od kterých si braly 

zákony pro ţivot na Zemi. Tyto bytosti viděli především v podobě zvířat, proto egyptští 

bohové mají zvířecí hlavy a proto ve zvěrokruhu převaţují zvířata. Egypťané věřili, ţe zvířata 

nemohou ţít na Zemi stejně jako lidé, ţe jejich úkol v ţivotě je jiný neţ u lidí. Vnímali tedy 

zvířata jako vyšší bytosti. 

Ale to, ţe vlastně nevnímali hvězdnou oblohu stejně jako dnes, neznamená, ţe 

o hvězdách nevěděli tolik jako my. Spíše naopak. Především kněţí a lidé vyššího postavení 

měli o hvězdách z astronomického hlediska (v dnešním slova smyslu) velké vědomosti. 

Přesně věděli, jak se hvězdy pohybují, jak se pohybují planety a další vesmírná tělesa. Jaké 

mezi sebou mají navzájem vztahy a podobně. Jak uţ jsem ale dříve napsala, Egypťané 

neviděli hvězdy tak, jako je vidíme my dnes. Všechny vesmírné zákonitosti získávali skrze 

vyšší bytosti. 

Jejich znalosti vesmírných zákonů dokazuje 

tento obraz z dávného Egypta z Dendery. 

 

Zde můţeme vidět celou nebeskou klenbu. 

Na okrajích vidíme 12 bohyň podsvětí, které nesou 

hvězdnou oblohu. Uprostřed můţeme najít 

znamení zvěrokruhu nacházející se v kruhu tak, jak 

bychom je mohli nalézt na obloze. Uprostřed 

můţeme také najít egyptské bohy (Osiris, Horus, 

Isis, …). 

Na okraji „nebeské oblohy“ můţeme vidět 

další postavy. Těch je 36. To je 36 částí po deseti 

dnech putování slunce po obloze po celý rok. To 

dává dohromady 360 dní egyptského roku. Zbývajících pět dní tvořily svátky. Egypťané 

neměli přestupný rok, takţe začátek roku se vţdy posouval. Ale po 1460 letech se začátek 

roku vţdy vrátil na původní místo. Nebyla to ale jejich neznalost, byl to jejich účel. 
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Na obraze vidíme na první pohled tedy jen postavy. Hvězdy nejsou uspořádané do 

souhvězdí. Přesto však si můţeme hvězd všimnout. Jsou seskupeny po okraji vnitřního kruhu 

nebo jsou nad hlavami postav představující planety. Jednotlivé hvězdy jsou lépe viditelné na 

následujícím obraze. 

 

Tento obraz je zřetelnější kopie 

předchozího obrazu. Nesmíme se však nechat 

zmást. Je zrcadlově obrácený a jsou do něj 

domalovány černé tečky, které mají simulovat 

hvězdy. Ty však nejsou na původním obraze. 

Hvězdy, které jsou na originále, zde můţeme 

vidět, jako pěticípé hvězdy především na okraji 

kruhu. Tyto hvězdy nemají za úkol zobrazovat 

skutečné hvězdy na obloze, zobrazují pouze 

určitou důleţitost postavy, u které se nacházejí. 

Na tomto obraze jsou pro větší zřetelnost 

znamení zvěrokruhu zvýrazněná. 

 

Na následujících obrazech můţeme vidět, jak Egypťané oblohu vlastně vnímali. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Egypťané si představovali oblohu pravoúhle. 

Můţeme zde vidět nebeskou klenbu zobrazenou jako ţenu připomínající svým tělem 

vodu. Po této „vodě“ plují lodičky, v kterých jsou bohové planet. V horní části obrázků pak 

můţeme vidět jednotlivá souhvězdí zvěrokruhu (jsou opět pro větší zřetelnost zvýrazněná). 

Všechny postavy a souhvězdí jsou otočeny do jednoho směru. Celý tento obraz tedy 

připomíná procesí. 

Hvězdy zde můţeme nalézt zase jako zvýraznění důleţité postavy na obraze. Stále ještě 

neplní úlohu hvězd tak, jak bychom si to představovali my dnes. 

 

 



 

Tento produkt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky. 

 - 112 - 

Následující obraz pochází z chrámu v Esneh. 

 

 
 

 
 

Tento obraz se velice podobá předchozímu. I zde můţeme vidět „procesí“. Jsou tu opět 

znamení zvěrokruhu a dále bohové a jiné bytosti, které převádějí Egypťany na onen svět. 

Tento obraz se tedy zdá být návodem k tomu, jak překonat smrt a ţít i dál. 

Na tomto obraze si také můţeme všimnout přibývajících hvězd. Jsou především nad 

znamením zvěrokruhu. Hvězd uţ je oproti prvnímu obrazu mnohem více, je tedy jasné, ţe 

v této době lidé vnímali hvězdy jiţ mnohem více neţ jenom prostřednictvím své imaginace. 

Ale kvůli své konzervativnosti neustále zobrazovali oblohu tradičním způsobem. Věděli, ţe 

jejich předkové měli o hvězdné obloze velké znalosti, a proto ji stále zobrazovali stejně, 

i kdyţ uţ tomu aţ tak zcela nerozuměli. 

Není to ale tak, ţe získali novou schopnost vidět hvězdy. Oni 

se začínali pomalu ztrácet od svého boţstva. Přestávali mít 

schopnost komunikovat s ním, vidět ho. A proto začínali vidět 

hvězdnou oblohu tak, jak jí vidíme my dnes. 

 

Následující obraz je ukázkou toho, jak se lidé snaţili 

neustále zachovávat staré egyptské rituály, i kdyţ byly uţ dávno 

zapomenuty a i kdyţ jim uţ vůbec nerozuměli. 
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Toto je mumie z jednoho chrámu z doby po Kristu. Je to mumie mladého muţe. I přes 

to, ţe ţil jiţ v době po Kristu, jeho rodina se vrátila k dávné tradici a nechala ho 

zmumifikovat podle dávných rituálů. 

Tato mumie byla také pomalována tradičním způsobem. Můţeme si všimnout kolem 

celé postavy mladíka tradičního zobrazení zvířetníku. Celý zbývající prostor pak vyplňují 

hvězdy. Stále jsou ale jen dekorativní. Ještě pořád nejsou sestaveny do ţádného konkrétního 

obrazce. 

Kvůli tomu, jak mají lidé tendence zachovávat dřívější tradice, je velmi těţké rozpoznat, 

kdy přesně lidé přestali vnímat vyšší bytosti. Kdy tedy vlastně začali vnímat přesně hvězdy. 

 

V době, kdy byl vytvořen následující obraz, uţ lidé s vyššími bytostmi ve spojení 

nebyli. 

Obraz pochází z 9. století našeho letopočtu a je na 

něm zobrazeno souhvězdí Berana. I přes dobu 

vyhotovení obrazu je to stále tradiční zobrazení Berana. 

To můţeme usoudit podle obruče, kterou Beran 

proskakuje. Takto se zobrazoval Jarní bod. Tady vidíme, 

ţe je v souhvězdí Berana i přesto, ţe v době, kdy byl 

obraz vyhotoven, byl dávno Jarní bod v souhvězdí Ryb. 

Přes tradiční zobrazení jsou v obraze jiţ přesně 

umístěny hvězdy tam, kde mají podle hvězdné oblohy 

být. Můţeme je vidět v končetinách, ocase, na čumáku… 

 

 

 

Následující obrázky jiţ nejsou úplně tradiční. Stále ale kromě přesného umístění hvězd 

zůstávají i obrazy souhvězdí. 

 

 

     

 

 

Souhvězdí Býka, Ryb a Kozoroha – babylonské zobrazení. 

  

V zobrazování hvězdné oblohy se stále více začínají objevovat konkrétní věci. A to 

nejen to, co můţeme na hvězdné obloze doopravdy vidět. Objevují se jiţ astronomická 
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doplnění, aby bylo lépe jasné, kde přesně se dané souhvězdí na obloze nachází. Pro dřívější 

lidi to nebylo nutností. Pro ně to bylo samozřejmostí. Oni to cítili stejně, jako vnímali obrazy 

na nebi. Kdyţ ale lidé ztratili tuto vlastnost vnímat vyšší svět, museli si obrazy znázorňující 

svět kolem sebe také podle svých potřeb upravit. Není to tedy chyba, ale pouze určitý vývoj 

člověka. 

Toto je dřevořezba z 16. století. Zde můţeme vidět 

přesné zobrazení hvězdné oblohy. Hvězdy jsou zobrazeny 

jiţ jen jako tečky, nalezneme zde i poledníky a 

pojmenování některých hvězd a podobně. Ještě stále tu 

však jsou obrazy. Ty zde ale plní uţ jen doplňující funkci. 

Je to jiţ velmi přesný a vědecký obraz. 

 

Následující obraz je však ještě více vědecký. Je to 

zobrazení hvězdné oblohy z 19. století. Zde uţ vidíme jen 

jednotlivé hvězdy a souřadnice. Ţádné obrazy! Všechno je 

velmi jasné a přesné. Některé hvězdy jsou pojmenovány, u některých uţ je jen pouhé číslo. 

Není nic, nad čím by se dalo polemizovat. 

 
 

 

Historické shrnutí pohledu lidí na hvězdnou oblohu 

Tak jsme tedy od obrazového zobrazení hvězdné oblohy z dávného Egypta přešli aţ 

k obrazu z 19. století, který je jiţ velmi technický. Vidíme nejen to, jak se obrazy během času 

vyvíjely, ale především to, jak se měnil pohled lidí na nebe. 

V dávném Egyptě byli lidé tak úzce spjati s vyššími bytostmi, se svým boţstvem, ţe 

veškeré zákony pro ţivot měli v sobě pevně zakořeněné. Aţ postupem času, kdy se jim 

začínaly ztrácet schopnosti být v bezprostředním spojení s duchovním světem, začali vyšší 
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bytosti vidět na obloze v podobě hvězdných znamení, od kterých si brali zákony pro ţivot na 

zemi. Ale stále ještě nevnímali hvězdy. V této době vyšší bytosti „jen“ viděli, protoţe s nimi 

jiţ nedokázali jinak komunikovat. A pak se postupně začala ztrácet i schopnost tyto bytosti 

vidět. To my můţeme pozorovat na obrazech, kde se kromě tradičního zobrazení začínají 

objevovat i hvězdy, i kdyţ jen jako zvýraznění důleţité postavy nebo z dekorativních důvodů. 

Postupem času se schopnost vnímat něco vyššího začala ztrácet úplně. Na obrazech 

začalo přibývat stále více hvězd na stále konkrétnějších místech. Aţ se tato schopnost ztratila 

úplně. Zůstala pouze tradice. Ještě dlouho potom (vlastně někdy i dnes) jsou na obrazech 

zobrazovány nejen hvězdy, ale i obrazy. Stále více však přibývá různých přímek, čísel a 

názvů, které na obloze vůbec vidět nemůţeme. Vše se stále více konkretizuje. V jednu chvíli 

mizí obrazy úplně. Na obrazech nalézáme uţ jen hvězdy, jejich pojmenování a podobně. 

Hvězdné mapy se stávají pro obyčejného člověka neznalého základů astronomie nečitelné 

a nudné. Všude jsou jen samé tečky, čáry, čísla. Nic co by obyčejnému člověku něco říkalo. 

Moţná proto stále více lidí touţí po opravdovém proţívání hvězdných obrazů. Ale ne jiţ 

stejně jako tomu bylo za dávného Egypta. To je pro dnešního člověka jiţ překonaná věc. 

Lidské pokolení toho jiţ hodně zaţilo, a proto se nemůţe vrátit ke stejnému vnímání jako 

dříve. 

Tohle všechno je vývoj, přirozená věc. Něco musí zaniknout, aby vznikaly nové věci. 

Člověk musí určité schopnosti zapomenout, aby mohl získat nové. 

 

 

„Hvězdy dříve hovořily k lidem. Dnes ale mlčí. To je osud lidí. Mlčení hvězd pro nás 

můţe být někdy bolestné. V tomto tichu hvězd ale cosi zraje. Dnes začínají lidé mluvit ke 

hvězdám. A to je jejich osud, to je jejich cesta k duchu.“ 

 

Volný překlad podle básně od Rudolfa Steinera 
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Příloha č. 3 – Základní pojmy 

 

Světová sféra  

Kdyţ se v noci budeme dívat na hvězdy, po čase se nám začne zdát, ţe téměř všechny hvězdy 

se pohybují po kruhových drahách různých velikostí. Tento pohyb si můţeme představit tak, 

ţe hvězdy umístíme na ohromnou kouli - tzv. světovou sféru, která se otočí jednou za 24 

hodin a jejíţ střed se bude nacházet ve středu nehybné Země.  

Jedinou nehybnou hvězdou bude na naší (severní) polokouli Polárka. 

Kolmice vztyčená k horizontu v místě, kde stojí pozorovatel, určuje na světové sféře bod - 

nadhlavník - ZENIT. Analogický bod na protější straně koule - podnoţník - NADIR. 

Hvězda vrcholí - kulminuje - kdyţ dosáhne nejvyšší výšky nad obzorem. Pozorované dráhy 

hvězd si můţeme představit jako soustavu paralelních kruhů. Některé hvězdy vystupují při 

kulminaci jen do malé výšky nad obzorem a opisují nad ním pouze malou část kruhové dráhy. 

Jiné hvězdy vystupují výše a tak vidíme i větší část jejich dráhy.  

Nejseverněji se nacházejí hvězdy, jejichţ dráha probíhá celá nad obzorem ---> tyto hvězdy 

„nezapadají“ tvoří tzv. OBTOČNÁ SOUHVĚZDÍ 

 

Ekliptika  

Pozorovatelná dráha Slunce mezi hvězdami se nazývá EKLIPTIKA.  

Z hlediska heliocentrické astronomie je ekliptika rovina oběţné dráhy Země okolo Slunce, 

resp. průmětem oběţné dráhy na světovou sféru.  

Ekliptiku je třeba odlišit od světového rovníku, který se definuje jako průsečnice roviny 

zemského rovníku se světovou sférou. Ekliptika se nekryje se světovým rovníkem - je k němu 

nakloněna. 

Úhle, který svírá rovina ekliptiky s rovinou rovníku, se nazývá sklon ekliptiky a má hodnotu 

přibliţně 23,5 stupně (zde je důleţité upozornit na zásadní věc, ţe to je i zeměpisná šířka 

obratníků - tyto věci tedy mají i praktický dopad do geografie a do rovnoběţek na našem 

zemském tělese, dalo by se navazovat i na další speciální rovnoběţky a těmi jsou polární 

kruhy - 66,5 stupně. Není asi třeba zmiňovat pak i samotný součet - 90 = 23,5 + 66,5). 

Ekliptika protíná světový rovník ve dvou bodech - v jarním bodu, kdy Slunce překračuje 

rovník při svém pohybu z jiţní polokoule na severní, a v podzimním bodu, kdy je tomu 

obráceně. Tyto body jsou spojené i kalendářně - jarní (kolem 21. března) a podzimní 

rovnodennost (kolem 23. září). Bod letního slunovratu je pak nejsevernějším bodem ekliptiky 

a bod zimního slunovratu nejjiţnějším.  

Pohyb Slunce mezi hvězdami nemůţeme přirozeně bezprostředně sledovat (Slunce ostatní 

hvězdy přesvítí). Mezi hvězdami se pohybuje Slunce proti dennímu pohybu oblohy, postupuje 

od západu k východu. Pokud budeme dostatečně dlouho pozorovat hvězdy viditelné nad 

západním obzorem bezprostředně po západu Slunce, všimneme si, ţe po uplynutí několika 

dnů tyto hvězdy mizí v paprscích zapadajícího Slunce. Místo nich se objevují nové, které se 

před tím nacházely východněji.  
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Slunce prochází ekliptikou v periodě 365,24220 dne, takţe za jeden den postoupí na ekliptice 

přibliţně o jeden stupeň.  

 

Roční dráha Slunce mezi hvězdami. - V den jarní rovnodennosti projde Slunce při pohybu na 

ekliptice jarním bodem. V současnosti se v blízkosti tohoto bodu nachází souhvězdí Ryb 

(Pisces), a proto nelze v březnu Ryby vidět - nacházejí se nad horizontem v době, kdy je nad 

ním téţ Slunce. Naproti tomu lze souhvězdí Panny (Virgo) vidět nejdéle - nachází se 

naprotilehlém místě světové sféry. 

 

Zodiak 

Od ekliptiky je třeba odlišit ZODIAK - zvířetník. Zodiak je úzký pás okolo ekliptiky, který 

sahá přibliţně 8 stupňů na obě strany ekliptiky. V tomto pásu se nachází souhvězdí, kterými 

Slunce během roku prochází. Zodiakální souhvězdí nejsou stejně velká - znamení mají však 

vymezených svých 30 stupňů. Za počátek schématu zvířetníkových znamení byl pokládán 

jarní bod.  

 

Precese - pojem není nutné ţákům blíţe vysvětlovat, ale vyučující by si ho měl být vědom a 

měl by právě pochopit i tento pohyb a změnu hvězdného uspořádání na obloze. Jde také o to, 

co bylo i v sešitě od Richarda ve vztahu k pyramidám a k šachtám - za tu dobu 4500 let se 

obloha významně posunula - tedy i souhvězdí! Poloha souhvězdí tak neodpovídá znamením - 

ta zůstala dle starého rozloţení. 

Hvězdy na první pohled nemění své vzájemné polohy, ale uţ i astronomové ve starověku 

došli k závěru, ţe se sférická plocha, na které jsou hvězdy umístěny, pomalu otáčí. Pro tento 

jev se uţívá pojem PRECESE ROVNODENNOSTI.  

Tento pohyb je v délce velmi pomalý - cca 1 stupeň za 72 let, tj. 50 úhlových vteřin za rok. Za 

období 2000 let činí rozdíl mezi polohami hvězd jiţ téměř jedno zodiakální znamení - cca 28 

stupňů.  

Astrologické předpovědi jsou zaloţeny na znameních, nikoli na konstelacích! Z toho plyne, ţe 

dnešní člověk, který má znamení Býk, se narodil, kdyţ bylo Slunce ve znamení Býka, tedy se 

nacházelo mezi hvězdami souhvězdí Berana! 

Precese je způsobena dalším pohybem Země jako tělesa - velmi pomalá rotace okolo pólů 

ekliptiky - perioda 26 000 let. Osa Země v průběhu této periody opisuje plášť kuţele a míří 

při tom k různým hvězdám (současně nejblíţe k Polárce ale za 4000 let to bude hvězda Errai 

ze souhvězdí Cefeus).  

 

Měsíc a jeho pohyby 

Měsíc se pohybuje na rozdíl od Slunce po obloze rychleji - přibliţně o 13 stupňů kaţdý den 

směrem k východu. Doba jeho oběhu se vymezuje různými způsoby. Doba, za kterou se 

Měsíc vrátí ke stejné hvězdě, se jmenuje siderický měsíc - 27 dní 7 hodin 43 minut. Doba, za 

kterou vystřídá Měsíc všechny fáze - tzv. synodický měsíc - je odlišná - 29 dní 12 hodin a 44 
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minut - také se můţe nazývat tato doba LUNACE. Tato perioda byla vyuţívána jako 

přirozená jednotka měření času (např. i Keltové).  

Rovina dráhy Měsíce s rovinou ekliptiky svírá malý úhel - 5 stupňů. Kdyby svírala úhel 

0 stupňů - zatmění by byla při kaţdém oběhu!  

Průsečíky dráhy Měsíce s ekliptikou se nazývají uzly.  

 

Zatmění 

V soustavě Slunce - Země - Měsíc můţe docházet k zatmění Slunce, jestliţe se Měsíc dostane 

mezi Zemi a Slunce a brání slunečním paprskům, aby zasáhly Zemi. Kotouč Měsíce tak 

zakryje kotouč Slunce (není zde od věci připomenout, ţe pro pozorovatele je velikost 

měsíčního a slunečního kotouče stejná!). Průběh a podoba zatmění závisí na vzájemných 

polohách Země, Měsíce a Slunce. Slunce osvětluje Zemi a Měsíc a tato tělesa vrhají do 

prostoru stíny ve tvaru kuţelů. Na Zemi má oblast plného měsíčního stínu - tzv. pás totality, 

pásmo totality - velikost maximálně 270 km. Úplné zatmění trvá poměrně krátkou dobu 

(nanejvýš 7 minut?) a pro dané místo na Zemi je vzácné - v ČR bude aţ v roce 2135.  

K zatmění můţe dojít, kdyţ se nachází Měsíc a Slunce v průsečíku svých drah (v uzlu) nebo 

blízko něj. 

Zatímco zatmění Slunce můţeme pozorovat pouze z části zemského povrchu, zatmění Měsíce 

můţeme pozorovat na celé polokouli (z té, která má právě Měsíc nad obzorem). Zatmění 

Měsíce nastává, kdyţ je Měsíc poblíţ uzlu a kdyţ se nachází na obloze naproti Slunci, tedy v 

úplňku. Průměr zemského plného stínu je ve vzdálenosti Měsíce třikrát větší neţ jeho průměr.  

 

Planety 

Planety se vzhledem k hvězdám pohybují a mění svoji jasnost. Aţ do objevení Uranu (1781), 

Neptuna (1846) a Pluta (1930), které jiţ opět za planetu nepovaţujeme, počítala astronomie 

mezi planety Merkur, Venuši, Mars, Jupiter a Saturn. Tradiční pětice planet vykonává 

podobné pohyby jako Slunce a Měsíc. Planety vycházejí spolu s hvězdami kaţdých 24 hodin 

nad východním horizontem a zapadají na západě. Kromě toho se pohybují zodiakem od 

západu k východu, proti směru denního pohybu oblohy.  

Zatímco Slunce se nachází vţdy na ekliptice a Měsíc se od ní nevzdaluje o více jak 5 stupňů, 

kaţdá planeta se od ekliptiky odchyluje vlastním způsobem. Největší odchylku v šířce (tj. 

jiţně nebo severně) od ekliptiky má Merkur (aţ 7 stupňů). Ostatní planety se nevzdalují o více 

neţ 5 stupňů - Jupiter zhruba o 1.  

Planety premoderní astronomie se dělí na vnější a vnitřní. Vnitřními planetami se myslí 

Merkur a Venuše, protoţe v geocentrické astronomii byly kladeny pod dráhu Slunce a nad 

dráhu Měsíce. Merkur a Venuše jsou Slunci blíţe neţ Země a pozemskému pozorovateli se 

jeví jako stálí průvodci Slunce, protoţe se od něj jen málo vzdalují: Merkur nejvýše o 23 

stupňů a venuše o 47 stupňů.  

Úhlová vzdálenost planety od Slunce se nazývá ELONGACE. Pro vnitřní planety platí, ţe 

mají tzv. vázanou elongaci - tj. budou se vţdy pohybovat ve vymezeném maximu úhlové 

vzdálenosti. To má i významný vliv na to, kdy tyto dvě planety můţeme na obloze pozorovat. 
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Venuši (asi nenápadnější nebeský objekt po Slunci a Měsíci) můţeme pozorovat vlevo od 

Slunce, tj. východně od Slunce, kdyţ po západu Slunce svítí jako Večernice, nebo jako 

Jitřenku západně od Slunce před jeho východem nad obzor. Merkur je mnohem hůře 

pozorovatelný, protoţe jeho elongace je velmi malá - Sluneční svit ho často zakrývá.  

Vnější planety - Mars, Jupiter, Saturn - nemají vázanou elongaci - tj. mohou se dokonce 

ocitnout na opačné straně oproti Slunci - tomu pak říkáme OPOZICE.  

sem lze nakopírovat velmi hezké obrázky - kniha zdroje je Astronomie v Antice - Daniel 

Špelda 

 

Astronomické pomůcky- gnómón- praktické využití jednoduchého zařízení - tyč 

Gnómón je tyč vztyčená kolmo k horizontální rovině. Proměny délky a polohy stínu této tyče 

během dne a roku lze vyuţívat k astronomickým pozorováním i s ţáky. S touto tyčí pak mohli 

premoderní astronomové s vysokou pravděpodobností určovat rovnodennosti a slunovraty.  

Z geocentrického hlediska představují slunovraty nejsevernější a nejjiţnější body roční dráhy 

Slunce kolem Země. Lze je rozpoznat celkem snadno, např. pozorujeme-li východ Slunce 

v krajině - moţno umístit obrázek.  

K objevení slunovratů přitom postačují jednoduchá pozorování (jedná se o extrémní polohy), 

která nevyţadují kromě otevřeného horizontu s krajinnými útvary, podle nichţ lze poměřovat 

polohu východů a západů Slunce, nejsou potřeba specializované přístroje.  

Slunovraty lze právě i objevit pozorováním stínu gnómónu. Během dne se délka stínu 

nepřetrţitě mění. Nejdelší je při východu a západu Slunce, buď se krátí, nebo prodluţuje - to 

dělí den na část dopoledne a odpoledne. Tyč má nejkratší stín, kdyţ je Slunce v daný okamţik 

nejvýše na obloze - tzn. v poledne.  

Směr stínu v poledne se překrývá s poledníkem procházejícím daným místem - zde moţnost 

na zahradě taktéţ vyznačit poledník procházející naší školou nebo pozemky :-) 

Pokud stín pozorujeme pečlivě po celý rok, zjistíme, ţe jeho délka je v létě kratší neţ v zimě. 

Tento jev souvisí s výškou Slunce nad obzorem - tedy na dráze slunce vůči sféře 

pozorovatele. Také zde lze udělat pokus a to ve spojitosti s matematikou - úhlová výška 

Slunce - i ve vztahu k zeměpisné šířce daného místa - mělo by jít velmi dobře dopočítat - 

délky stran trojúhelníku a pak jednotlivé úhly - to uţ se ale hodně blíţí goniometrii v deváté 

třídě. Důleţité je si i uvědomit, ţe čím delší je tyč, tím se dosáhne lepších výsledků 

pozorování.  

Gnómón - převzali Řekové uţ od Babyloňanů - jiţ velmi staré kultury byly schopné rozpoznat 

pohyb Slunce během roku a slunovraty - tj. krajní body.  

Objevení a určení rovnodenností není ani zdaleka tak lehké jako stanovení slunovratů. Pokud 

víme, ţádná z velkých starověkých civilizací to nedokázala úplně přesně stanovit.  

Pro určení rovnodennosti však tyč nestačila - rozdíly v délce stínů jsou velmi nepatrné - lze 

sestrojit zařízení jménem ekvatoriální kruh - to by mohlo být i velmi zajímavou astronomickou 

výzvou pro ţáky při projektu astronomie - více informací str. 37.  
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Důkazy kulatosti Země dle Aristotela 

1) teorie přirozených míst: Těţká tělesa, která utvářejí Zemi, směřují přirozeně ke středu světa 

a vzhledem k tomu, ţe většina z nich se k němu nemůţe dostat, seskupují se tak, aby byly co 

nejblíţe středu. Vytvářejí proto symetrický sférický povrch. Právě koule je totiţ tělesem, které 

dokáţe pojmout více hmoty neţ srovnatelná tělesa jiných tvarů.  

2) Pozorování zatmění Měsíce - při něm je vidět kulatý stín Země.  

3) Kdyţ cestovatel putuje na sever či na jih, mění se hvězdné nebe nad ním. Určité hvězdy, 

které lze pozorovat nad horizontem v Egyptě, nelze pozorovat v severnějších polohách 

a naopak. Z tohoto důkazu lze pak postupně přejít i k pokusu vypočítat velikost Země.  
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Příloha č. 4 - Básně R. Steinera  

 

Dvanáct nálad (průpovědi k jednotlivým znamením zvěrokruhu) 

 

Beran 

Povstaň, ó světelná záři 

a uchop vznikání 

zachycuj sil spřádání 

vyzářením probouzej bytí 

odporem získávej 

v proudu času se rozplývej 

ó světelná záři, setrvej! 

 

 

 

 

 

Býk   

Zjasni se, bytostný lesku, 

vyciťuj sílu růstu, 

niť ţivota vetkávej 

v bytostném bytí vesmíru 

v přemítavé zjevování 

v planoucí bytí postřehování 

ó bytostný lesku, zjev se! 

 

 

 

 

Blíţenci 

Otevři se, sluneční bytí, 

sklon ke klidu rozhýbej 

slast úsilí objímej 

k mocnému ţivotu působení 

k blahému světa chápání 

k plodnému vývoje dozrání 

ó sluneční bytí, setrvej! 
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Rak 

Ó, poklidný lesku světla 

vytvářej ţivotní teplo 

zahřívej duševní ţivot 

aby se mocně osvědčoval 

aby se prostupoval duchem 

a vyzařoval klidné světlo 

ó světelný lesku, zesiluj! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lev 

Pronikej mocí smyslu 

stvořené světové bytí 

a vnímavou bytostností 

ke chtěnému rozhodnutí: být 

v proudícím ţivota zrání 

s mocí smyslů povstaň! 

¨ 

 

 

 

 

Panna 

Pohlíţej na světy, duše! 

nechť duše uchopí světy, 

nechť duch pochopí bytosti 

z ţivotních mocí působ 

v proţití vůle buduj 

rozkvětu světů důvěřuj 

ó duše, poznávej bytosti! 
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Váhy 

Světy udrţují světy 

v bytostech se proţívá bytost 

v bytí se objímá bytí 

a bytost dobývá bytosti 

by vzrůstalo činů vylévání 

v poklidném světa proţívání 

ó světy, neste světy! 

 

 

 

 

Štír 

Bytí stravuje bytost 

v bytosti se však drţí bytí 

v působení se ztrácí růst 

v růstu trvá působnost 

v trestající vládě světa 

v kárajícím sebeutváření 

bytost udrţuje bytosti 

 

 

 

 

Střelec 

Růst dosahuje síly bytí 

Ve jsoucím odumírá moc růstu 

Dosaţením končí slast úsilí 

Ve vládnoucí síle vůle ţivotní 

V umírání dozrává světa běh 

Podoby mizí v podobách 

Jsoucí, pociťuj jsoucí! 
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Kozoroh 

Nechť budoucí spočívá na minulém 

nechť minulé vycítí budoucí 

pro silné přítomné bytí 

ve vnitřním ţivota vzdoru 

zesiluj světové bytosti bdělost 

rozkvétej ţivota mocná působnost 

minulé nechť vytěţí budoucí! 

 

 

 

 

Vodnář 

Co meze má, obětuj se bezmeznému 

co meze má, zaloţ 

si v hlubinách samo meze 

nechť se pozvednou v proudu 

jak vlna trvající v plynutí 

ve vývoji v bytí se ztvárňující 

dej si meze, o bezmezné! 

 

 

 

 

Ryby 

Ve ztraceném nalézej se ztráta 

v zisku ztrácej se zisk 

v pochopeném hledej chápání 

a zachovej v zachování 

vývojem k bytí pozdviţena 

a bytím ve vývoj zapředena 

buď ztráta ziskem pro sebe! 
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Příloha č. 5 – Navigace 

 

Z historie navigace 

 

Prvním nástrojem k měření úhlů byla lidská pěst. Egypťané dokázali přesně měřit úhly, 

protoţe stavěli podivuhodné stavby a prováděli obrovská inţenýrská díla. Pravděpodobně 

právě oni vyuţili měření úhlů k navigaci. Na egyptských papyrech a na zdech svatyně 

v Karnaku jsou malby člunů a egyptských lodí. Ve většině z nich můţeme rozeznat 

námořníky s nataţenou paţí a pěstí ve výšce očí. Pouţívání pěsti byl velmi primitivní způsob 

měření úhlů – spodní hranu namířil Egypťan na hladinu vody a palec na vrchol kopce. Tímto 

způsobem zjistil, zda loď pluje ve správné vzdálenosti od pobřeţí (obr. 1). 

 

Základní pravidla navigace byla Egypťanům známa na počátků třetího tisíciletí před Kristem. 

Za panování faraona Snofrua kolem r. 2650 před Kristem připlulo do Egypta čtyřicet lodí 

naloţených cedrových dřevem z Libanonu. Plavba lodě z Libanonu do delty Nilu podél 

obloukovitě členitého pobřeţí Palestiny včetně nočních postojů na kotvě trvala kolem pěti dní. 

Kdyby však loď plula přímo, s příznivým větrem by zvládla cestu za dva dny. 

 

V polovině třetího tisíciletí měl Egypt uţ dobře rozvinuté znalosti v oblasti matematiky 

a astronomie, které bylo moţno vyuţít v navigaci. Z tohoto období jsou známy různé 

egyptské geometrické nástroje, jako je libela (obr. 2) ve tvaru pravoúhlého trojúhelníku 

z dřevěných lišt. Trojúhelník byl pouţíván ke kontrole, zda zdi budov tvoří pravý úhel, a 

k nivelaci – olůvko visící na šňůrce muselo ukazovat na značku vyřezanou v základně. Velmi 

připomíná jeden ze dvou nejstarších navigačních přístrojů – kvadrant. 

 

Kmeny obývající ve starověku indický poloostrov podnikaly na trase z Indie do Rudého moře 

oceánskou plavbu. Jim patří vynález jednoduchého nástroje k měření úhlů – tabulky velikosti 

pohlednice (obr. 3) s otvorem na provlečení šňůrky. Pozorovatel drţel tabulku v jedné ruce, 

srovnal její dolní okraj s horizontem a horní s objektem na břehu nebo s Polárkou. Druhou 

rukou pomocí šňůrky odměřoval vzdálenost tabulky od oka a označoval ji uzlem. Z poměru 

výšky tabulky a dílky šňůrky získával hledný úhel. Tento způsob měření byl přesnější neţ 

„egyptská pěst“ a hodil se k měření malých (tzv. ostrých) úhlů. Do Evropy dorazily tyto 

tabulky teprve ve středověku, ale musely být uţívány jiţ ve starověku, a to jak v pobřeţní, tak 

v oceánské plavbě. Bez takového nástroje byla oceánská plavba málo bezpečná a z tohoto 

regionu neznáme ţádný jiný nástroj, který by ho mohl nahradit. 

  

 

Jakubova hůl a kvadrant 

 

Jakubova hůl byla nástrojem nejjednodušším, o jejím původu mluví i Bible. Z Bible je známo, 

ţe vyhnaný třetí syn ţidovského patriarchy Jakuba jménem Levi, z něhoţ pocházejí levité 
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(niţší kněţská vrstva v judaismu), dostal od otce kříţ, který byl později nazván Jakubova hůl. 

Během dělení Palestiny nedostalo Leviho pokolení ţádnou její část, ale bylo rozeseto po 

různých zemích, a hodně Leviho potomků si vydobylo slávu jako znalci astronomie. Právě 

Jakubova hůl měla být pomocníkem při určování výšky nebeských těles v astronomii 

a navigaci. Obr. 4 zobrazuje navigátora měřícího výšku Slunce právě takovou holí. 

 

Nezachovala se starověká zobrazení pozorovatelů pouţívajících zmiňovaný nástroj. Rytina 

představuje navigátora v rouchu ze 17. století, drţícího v pravé ruce Jakubovu hůl a v levé 

kruţítko. Pozorovatel přikládá hůl k oku, srovnává spodní konec pohyblivého ramene 

s obzorem a druhý konec téhoţ ramene s pozorovaným nebeským tělesem. Po provedení 

měření je moţno snadno vypočítat výšku Slunce pomocí tangentu úhlu. V praxi se úhel 

odečetl ze stupnice na delším rameni. 

 

Odečítání úhlů ze stupnice můţe ukazovat na dřívější pouţívání Jakubovy hole mořeplavci. 

Víme, ţe pravidla řešení pravoúhlých trojúhelníků byla vypracována v pythagorejské škole 

v letech 580-585 před Kristem. Hodně zdrojů ukazuje na to, ţe měření úhlů na moři muselo 

být pouţíváno dříve, neţ Pythagoras nebo některý z jeho ţáků objevil základní zákony 

geometrie. Nemáme k tomu písemné důlazy vzhledem ke všeobecnému ničení sbírek 

a knihoven různými dobyvateli během mnoha staletí lidské historie. Nejslavnější Aristotelův 

ţák – Alexandr Veliký – po dobytí Persie srovnal se zemí Dareiův palác v Suezu a s ním 

zničil obrovskou knihovnu, která obsahovala mnohasetletá astronomická pozorování 

Babyloňanů. Další knihovna, kterou zaloţit týţ vládce ke své chvále, vznikla během několika 

staletí v Alexandrii. Knihovna téměř celá shořela během dobývání Alexandrie Césarem a ve 

2. Století po Kristu císař Septimu Severus zničil texty přechovávané v egyptských svatyních. 

Zbytky zachráněných listin byly převezeny do Byzance, ale císař Konstantin nařídil, aby byly 

římské pohanské archivy spáleny. Theodoros II. zase zničil sbírky řeckých akademií. Podle 

legendy byla v r. 641 znovu spálena knihovna v Alexandrii, tentokrát arabských vůdcem 

Omarem. 

 

Protoţe chybí důkazy psané, musíme se opírat o důkazy logické. Na přelomu 19. A 20. Století 

byla objevena úţasná kultura na minojské Krétě. Kréťané byli vynikajícími mořeplavci (a od 

14. Století před Kristem do doby helénské prakticky jedinými mořeplavci na Středozemním 

moři), kteří se uţ ve druhém tisíciletí před Kristem plavili aţ k pobřeţí dnešního Španělska. Je 

logické, ţe navigátor plavící se na takové trase se nemohl obejít bez měření úhlů a bez 

určování polohy na širém moři. 

 

Nejstarší astronomickou poziční linií je bezpochyby zeměpisná šířka vypočítaná podle 

Polárky. Obyvatelé starověku byli dobrými pozorovateli a všimli si, ţe téměř přesně nad 

Severním pólem září jasná hvězda Polaris, poslední v ohonu souhvězdí Malé medvědice. 

K určení zeměpisné šířky podle této hvězdy je třeba pouze změřit její výšku na horizontem. 

Teoreticky by pozorovatel nacházející se na pólu změřil výšku Polárky jako 90°, na rovníku 
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jako 0°, na Středozemním moři u Baleár 40°. Změřená výška Polárky se tedy rovná 

zeměpisné šířce, na které se nachází pozorovatel. Toto pravidlo bylo známo jiţ ve 3. tisíciletí 

před Kristem. Ústí jedné z chodeb Cheopsovy pyramidy směřuje předně na Polárku. Sklon 

chodby vzhledem k základně, to je úhel výšky Polárky čili zeměpisná šířka, na jaké stojí 

pyramida. V časech Cheopsových označovala sice pól Alfa Draconis, ale ten rozdíl nemá 

význam, protoţe ani dnes se pól nenachází přesně na místě polárky – navigátor musí při 

výpočtech počítat s odchylkou. 

 

Řekli jsme si, ţe Jakubova hůl je nejjednodušším nástrojem k měření úhlů včetně měření 

výšky Polárky. Kréťané museli bezpochyby mít na palubách svých plachetnic nějaký prostý 

nástroj k takovým měřením. Podle Bible, za časů ţidovského krále Šalamouna, to znamená 

kolem r. 950 před Kristem, ţidovské a fénické lodě pluly k tajemnému Taršíší, který někteří 

historikové identifikují jako Taréssos u ústí Guadalquiviru na atlantském pobřeţí Španělska. 

Aby se mohly uskutečnit tak daleké cesty, nástroj k měření úhlů byl nezbytný. O cestách do 

Taršíše se zmiňují také proroci Jeremiáš a Ezechiel. Nástrojem k měření úhlů na těchto lodích 

mohla být s největší pravděpodobností Jakubova hůl. 

 

Tento nástroj, nesoucí latinský název baculus geometricus, se podle německých učenců 

nacházel na všech plachetnicích starověkého Říma. Ve středověku byl znám ve všech zemích 

provozujících lodní dopravu: ve Francii se nazýval le baton de Jakob, ve Španělsku 

a Portugalsku la balestilla, v Itálii la balestra, v Holandsku de Jakob-staf. Podobně se 

nazýval v Anglii a Německu. V r. 1342 Ţid Lewi ben Garson z Montpellier pouţil na 

Jakubově holi diagonální stupnici – delší rameno má vyrytou velmi přesnou měrku a hodnota 

odpovídající změřenému úhlu se odečítá na okraji příčné latě. Pohyblivé rameno bylo moţno 

měnit podle toho, jaké úhly chtěl navigátor měřit – pro ostré úhly pouţíval kratší, delší pak 

pro úhly větší včetně pravého. 

 

Z dob starověku ani středověku se ţádné Jakubovy hole nezachovaly. Nejstarší pocházejí 

z konce 17. Století. Staré kresby často zobrazují navigátora, který měří nejenom výšku 

nebeských těles, ale také úhly mezi dvěma hvězdami nebo mezi hvězdou a měsícem. To je 

z navigačního hlediska velice důleţitý detail. Jakubovou holí je moţno měřit rovněţ úhly 

vodorovné, byla uţívána také společně s astrolábem a kvadrantem. Všechny tyto nástroje byly 

ve své době velmi uţitečné a astroláb byl ve středověku tím, čím je v dnešní době počítač. 

Společnou vadou těchto nástrojů byla malá přesnost – navigátor by měl měřit úhly s přesností 

na zlomky stupňů, pokud se jedná o objekty na pobřeţí, a s přesností na úhlové minuty 

u nebeských těles.  Takovou přesnost nemohl zajistit ţádný z těchto nástrojů – nedovolovala 

to jejich konstrukce. Historie rozvoje navigačních přístrojů je z jedné strany historií honby 

vynálezců za dostatečnou přesností v námořních podmínkách, a z druhé – dějinami originální 

výzdoby těchto nástrojů. 

Kvadrant, podobně jako Jakubova hůl, byl pouţíván nejprve na souši a teprve potom byl 

přenesen na paluby lodí. Měření úhlů pomocí kvadrantu je úzce spjato se svislicí a tím se 
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zásadně liší od Jakubovy hole. Vlastní nástroj byl ze dřeva precizně vyřezanou čtvrtinou 

kruhu se stupnicí od 0°do 90°. Jedno rameno kvadrantu (vybavené obvykle průhledy – obr. 5) 

se namířilo na nebeské těleso a nit se závaţíčkem ukazovala na stupnici úhel odpovídající 

měřené výšce tělesa. 

 

Kvadranty pouţívané ve starověkých astronomických observatořích měly obrovské rozměry, 

protoţe na vzdálenosti jednotlivých dílků úhlové stupnice závisela na přesnosti měření. Navíc 

na pevnině bylo snadné takovýto nástroj upevnit. Navigátor na kymácející se palubě pouţíval 

malý kvadrant o rozměrech do dvaceti centimetrů. Přesnost měření byla proto nevelká, ale je 

třeba pamatovat na to, ţe jak navigátoři, tak vynálezci si nemohli poradit s přesností několik 

staletí. Kvadrantem nebylo moţno měřit vodorovné úhly, proto ve většině pramenů najdeme 

zmínku, ţe u starověkých Římanů byly lodě vybaveny jak kvadrantem, tak Jakubovou holí. 

Výhodou kvadrantu byla moţnost vyuţití jeho ploch k trvalému vyrytí jistých základních 

informací, jeţ navigátor potřeboval. 

 

Na povrchu kvadrantů, které se můţeme prohlédnout v námořních muzeích, jsou vidět hlavně 

tabulky s názvy nejjasnějších hvězd a informacemi, jeţ se týkají východů a západů. Dále pak 

oblouky křivek slouţící k navigačním výpočtům a nezřídka také části map hvězdné oblohy, 

kde jsou vyobrazeno souhvězdí nebo různé astrologické tabulky. Kvadrant je uţ nástrojem, 

jeţ byl svým tvůrcem krásně zdoben. Jakubova hůl neposkytovala takové moţnosti – na dvou 

pravoúhlých ramenech nebylo na ozdoby místo. Plocha čtvrtiny kruhu, která tvořila kvadrant, 

mohla být zdobena oboustranně. Jak uvidíme dále, zdobení navigačních přístrojů je příkladem 

uţitého umění v tom nejlepším slova smyslu, protoţe rytiny na nástrojích – kromě efektu 

estetického – slouţily k udrţení jistých představ o přírodě, jeţ námořníky obklopovala. Na 

obr. 6 vidíme lícovou stranu kvadrantu z r. 1631 – v ploše přístroje je vsazena pěkná otočná 

mapa souhvězdí severní oblohy uvnitř 24hodinové stupnice. Navigátor – kromě měření tímto 

přístrojem – mohl po celou dobu sledovat zdánlivý pohyb nebeské sféry kolem pólu 

a porovnávat s tím, co vidí na obloze. Na některých kvadrantech byl místo mapy hvězdné 

oblohy umístěn kotouč vyuţívaný v astrologii. 

Vynález kvadrantu, který byl mladší neţ Jakubova hůl, se připisuje Hipparchovi (2. století 

před Kristem). Nástroj byl několik staletí vylepšován a byl pouţíván jak na pevnině, tak na 

moři. Nebudeme se teď zabývat mutacemi kvadrantu, jako je např. kvadrant Davisův, protoţe 

nepřinášejí zásadní pokrok v navigaci ani ve výzdobě. 

 

Lodní kvadranty – podobně jako Jakubova hůl – byly vyrobeny ze dřeva. Kvůli malé 

ţivotnosti toho materiálu se dochovalo jen několik málo kusů. V námořních muzeích často 

nacházíme pouze repliky, nikoli originály těchto nástrojů.  
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Navigační hvězdy 

 

Navigačními hvězdami nazýváme ty hvězdy, jejichţ údaje můţeme najít v námořních 

astronomických ročenkách, a které je moţno bez problémů pozorovat v námořních 

podmínkách pomocí sextantu. Byly vybrány tak, aby to byly ty nejjasnější hvězdy na dané 

části nebeské sféry a aby ji pokrývaly víceméně rovnoměrně, vytvářejíce tímto stejné šance 

určení polohy při různých podmínkách oblačnosti. 

 

Dnes se v klasické námořní a letecké navigaci vyuţívají rovněţ rozdíly hvězdné velikosti, při 

nichţ se vyuţívá fotoelektrického efektu způsobeného jejich zářením. Fotoelektrickou 

velikost určuje mnoţství fotonů viditelné i neviditelné části spektra, působících na fotobuňku 

automatických elektrických sextantů, tzv. trackerů. Optické a fotoelektrické vlastnosti dané 

hvězdy se často značně liší. 

 

Rozdělení hvězd na konstelace čili souhvězdí, je známé uţ od starověku. Řekové sloučili 

jasnější hvězdy do charakteristických figur a dali jim jména bytostí ze své krásné mytologie. 

Ptolemaios kolem roku 150 rozdělil hvězdy pozorované v Alexandrii na 48 konstelací: 21 

souhvězdí severních, 12 souhvězdí zvířetníkových a 15 jiţních. Gdaňský astronom Jan 

Heweliusz k těmto souhvězdím přidal 12 dalších a Halley rozlišil některá souhvězdí jiţní 

oblohy. 

Navigátor nemusí znát všechna tato souhvězdí, měl by ale znát ta základní, jejichţ součástí 

jsou navigační hvězdy.  
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Příloha č. 6 – Zajímavosti z astronomie 

 

Meteor a meteorit 

Meteor – je označení světelného jevu 

Meteorit  - je označení toho, co dopadne na zem 

 

Vybrané meteorické roje 

Quadrantidy 

Mají krátkou ale intenzvní aktivitu po dobu několika hodin ráno 3. Nebo 4. Ledna. 

Pojmenování je odvozeno z názvu jiţ nepouţívaného souhvězdí Quadrans Muralis, radiant 

roje se nachází mezi Drakem, Herkulem a Pastýřem. Mateřskou kometou je pravděpodobně 

kometa 96P/Machholz. 

Lyridy 

Jejich radiant leţí poblíţ hvězdy Vegy a maximum kolem 22. Dubna. Pozorovatelné jsou 

tudíţ v ranních hodinách. Mateřská kometa je P/Thatcher. 

Perseidy 

Jsou nejvíce „aktivní“ od 11. Do 13. Srpna. V tuto dobu prochází Země proudem prachových 

částic uvolněných z komety 109P/Swift-Tuttle. 

Orionidy 

Mají maximum kolem 21. Října. Radiant se nachází v jihovýchodní části souhvězdí. 

Mateřskou kometou je IP/Halley. 

Leonidy 

Projevují nejvyšší aktivity kolem 17. Listopadu, mateřskou kometou je 55P/Tempel-Tuttle. 

Geminidy 

Radiant se nachází poblíţ hvězdy Castor a maximum činnosti roje připadá na období kolem 

13. Prosince. Mateřským tělesem je planetka (3200) Phaeton. 

 

Historie souhvězdí 

Odlišné systémy souhvězdí vznikaly v různých epochách u různých kultur vedeny snahou po 

jednoznačné orientaci na hvězdné obloze. Pokud bychom chtěli, mohl by si kaţdý z nás 

vymyslet svůj vlastní systém souhvězdí. Ani v současných souhvězdích hvězdy netvoří 

fyzikálně vázané systémy. Jsou od nás různě daleko a mohou mít zcela odlišné vlastnosti, 

přestoţe leţí ve stejném souhvězdí. 

 

Moţná i vy v prvních chvílích pod hvězdnou oblohou podlehnete pocitu, ţe se nad vámi 

rozprostírají myriády hvězd. A sami po chvíli zjistíte, ţe skutečnost je jiná. Pouhým okem, 

bez jakéhokoliv dalekohledu, jste v dobrých pozorovacích podmínkách schopni spatřit asi 

3000 hvezd (totéţ mnoţství byste shlédli u protinoţců, takţe celkem tedy 6000 hvězd). 

Stejné mnoţství hvězd mohl člověk pozorovat od pradávna a je velmi obtíţné zjistit, kdy 

poprvé jej napadlo si skupinky jasnějších hvězd spojovat do nějakých obrazců. Souhvězdí, 

která pouţíváme dnes, snad mohou mít své kořeny uţ v době před 25 000 lety. Odlišné 
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pravěké a starověké civilizace si vytvořily různé systémy souhvězdí. O většině z nich 

podrobnější informace nemáme, ale dochovaly se písemné důkazy o tom, ţe svá souhvězdí uţ 

měli v Mezopotámii, starém Egyptě, Indii nebo Mexiku. Dochovaný systém souhvězdí ze 

staré Číny nás můţe překvapit velkým počtem malých souhvězdí pojmenovaných 

v souvislostech s kaţdodenním ţivotem i mytologií. 

 

Souhvězdí, která pouţíváme dnes, mají své základy v antickém Řecku, přestoţe názvy 

jednotlivých souhvězdí jsou latinské. Řecký učenec Ptolemaios sestavil atlas, ve kterém bylo 

48 souhvězdí. Mnohá byla nazvána podle mýtických postav (Orion, Herkules), jiná podle 

zvířat (Had, Delfín, Labuť) a nechyběla ani jména věcí (Trojúhelník, Lyra). Ptolemaiova 

souhvězdí pokrývala velmi dobře oblohu tak, jak ji mohl pozorovat z Alexandrie, kde patrně 

strávil celý svůj ţivot. V průběhu staletí, zvláště po evropských objevných námořních 

plavbách v 16. a 17. Století, vznikla potřeba k Ptolemaiovu systému přidat souhvězdí další. 

Mnohdy se současně pouţívalo několik systémů a situace byla nepřehledná. Problémem se ve 

dvacátých letech minulého století začala zabývat 

Mezinárodní astronomická unie, která rozdělila 

hvězdnou oblohu na 89 ploch s přesně 

definovanými hranicemi (astronomickými 

souřadnicemi). Jednotlivým oblastem byla 

přiřazena jména (celkem jen 88 jmen, protoţe 

souhvězdí Hada tvoří dvě nesousedící oblasti), 

která respektují původní Ptolemaiovy názvy. 

Podstatná část jiţní oblohy je tvořena 

souhvězdími „novodobými“. Takový systém není 

jednoznačný. Není ţádné místo na hvězdné 

obloze, které by nepatřilo do některého ze 

souhvězdí. Rovněţ nenaleznete objekt, který by 

bylo moţné zařadit v určitém časovém okamţiku 

do dvou nebo více souhvězdí. Jakékoliv změny 

počtu nebo jmen souhvězdí jsou mnoţné pouze 

usnesením Mezinárodní astronomické unie, ale 

zatím k ţádným změnám nedošlo. Oficiální 

názvy souhvězdí jsou latinské. 

 

 

Fáze Měsíce 

Měsíc obíhá kolem Země. To znamená, ţe mění svou polohu na hvězdné obloze. Navíc, 

vzhledem k tomu, ţe Měsíc svítí pouze odraţeným a rozptýleným světlem, jeţ na něj dopadá 

ze Slunce, můţeme ze Země pozorovat, jak se mění velikost jeho Sluncem osvětlené části 

povrchu. Říkáme, ţe Měsíc je v různých fázích. 
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Pro je Měsíc nad obzorem pokaţdé v jinou dobu a někdy jej nevidíme vůbec? 

 

Obíháním Měsíce kolem Země se mění i jeho poloha vůči Slunci. Při pohledu ze Země se tak 

mění úhlová vzdálenost Měsíce od Slunce. Pokud je nulová, Měsíc je v novoluní, Slunce 

osvětluje jen jeho stranu odvrácenou od Země, takţe z něj nemůţeme nic vidět. V tu dobu je 

také Měsíc nad obzorem ve dne a zapadá ve stejnou dobu jako Slunce. Pak se začne jeho 

úhlová vzdálenost od Slunce zvětšovat. 

 

Je to tak, ţe Měsíc se vlivem svého oběhu kolem Země pohybuje po hvězdné obloze od 

západu na východ. Jeden oběh, čili od novu k novu, mu trvá asi třicet dnů a odpovídá to tři sta 

šedesáti úhlovým stupňům. To znamená, ţe denně urazí, samozřejmě za předpokladu jeho 

kruhové dráhy a stálé rychlosti, tři sta šedesát děleno třiceti, to máme zhruba dvanáct stupňů. 

Dokonce si můţeme dopočítat, ţe o svůj průměr, čili o půl stupně, se Měsíc na hvězdné 

obloze posune přibliţně za jednu hodinu. To si lze ověřit zákresem polohy Měsíc do hvězdné 

mapy. Ve svém důsledku to bude znamenat, ţe pro konkrétní pevné pozorovací stanoviště na 

zemském povrchu Měsíc vyjde i zapadne kaţdý den zhruba o hodinu později, neţ tomu bylo 

předchozího dne. Po novoluní jej tedy jako úzký srpek spatříte jen nízko nad obzorem a 

zapadá brzy po Slunci. Den po dni se však bude jeho osvětlená část zvětšovat stejně, jako se 

bude prodluţovat jeho doba pobytu nad obzorem. Aţ bude úhlová vzdálenost od Slunce 

devadesát stupňů, uvidíme práce osvětlenou polovinu přivrácené strany Měsíce. Této fázi 

říkáme první čtvrť. To uţ je Měsíc nad obzorem aţ do půlnoci. Za další týden, při úhlové 

vzdálenosti sto osmdesát stupňů, je osvětlená celá přivrácená strana. Měsíc se nachází ve fází 

úplňku a je nad obzorem celou noc. 

 

PO úplňku se začne velikost Sluncem osvětlené části Měsíce opět zmenšovat. Po týdnu se 

Měsíc dostává do fáze nazývané poslední čtvrť, je osvětlena jeho opačná polovina přivrácené 

strany neţ ve fázi první čtvrti a vychází kolem půlnoci. V dalších dnech se Sluncem osvětlená 

část Měsíce zmenšuje a Měsíc směřuje k dalšímu novu. 

 

Proč je na Měsíci tolik kráterů? Zajímavosti o Měsíci 

Měsíc nemá prakticky ţádnou atmosféru, která by aposň částečně chránila jeho povrch před 

dopadem jiných těles pohybujících se sluneční soustavou, jak je tomu třeba v případě Země 

nebo Venuše. Proto je jeho povrch poset tisíci dopadovými čili impaktními krátery. A protoţe 

na Měsíci není a nikdy nebyla voda v tekutém skupenství, na vzniklé dopadové krátery 

nepůsobí ani vodní ani větrná eroze. Jejich osud tak mohla ovlivnit jen další tělesa dopadající 

na měsíční povrch. To znamená, ţe v dávné minulosti Měsíce muselo docházet ke sráţkám 

a vzniku kráterů mnohem častěji neţ dnes, protoţe tehdy byl přece jen počet těles obíhajících 

kolem Slunce mnohem větší.  

 

Velmi zhruba lze útvary na povrchu Měsíce rozdělit do dvou různě starých skupin. Ty starší 

se označují jako měsíční pevniny a jsou světlejší. Jejich stáří bylo určeno na zhruba čtyři 
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miliardy let. Mladší sloţkou jsou pak útvary pojmenované jako měsíční moře. Jsou to 

přibliţně kruhovité oblasti zalité tuhou lávou a jejich vznik se datuje do doby před třemi a půl 

miliardami let. 

 

Za rok zasáhne Měsíc asi osmdesát aţ stopadesát meteoridů s hmotnostmi od stovky gramů 

do jedné tuny. 

Měsíčnímu prachu se říká regolit a je ho na povrchu Měsíce všude silná vrstva od dvou do 

dvaceti metrů. Taková drobná drť vznikla při dopadech těles na povrch Měsíce, takţe je to 

takový koktejl původních měsíčních hornin a materiálu dopadajících asteroidů. 

 

Jména a označení hvězd 

Nejjasnější hvězdy mají svá jména, jeţ jsou převzata většinou od dávných arabských kultur 

(Sírius, Rigel, Aldebaran, Algol, Altair atd.). Ale pojmenovat všechny hvězdy viditelné 

pouhým okem vlastními jmény by bylo velmi nepraktické, proto v roce 1603 vymyslel 

německý astronom amatér Johann Bayer systém, kde hvězdy v souhvězdí označoval v pořadí 

podle jejich jasnosti písmeny řecké abecedy. K němu pak přidal druhý pád jména souhvězdí 

nebo jeho zkratku. A tak Sírius je α Canis Majoris nebo α CMa. Asi vás hned napadne, ţe 

takový systém je konečný  a počet písmen řecké abecedy jistě nepostačí k pojmenování všech 

hvězd v souhvězdí. Brzy na tento problém narazili i tehdejší astronomové, a tak John 

Flamsteed vytvořil nový způsob označování, ve kterém je hvězdě přiřazeno číslo. Není to 

však číslo odpovídající její jasnosti nýbrţ pořadí podle rostoucí hodnoty rektascenze hvězdy. 

Takový systém uţ postačí k označení libovolného počtu hvězd v daném souhvězdí. Pak starý 

známý Sírius neboli α Canis Majoris se podle Flamsteeda stává hvězdou 19 Canis Majoris. 

Dnešní situace je ještě sloţitější, hvězdy se označují i pořadovými čísly z různých 

specializovaných astronomických katalogů, a tak není výjimkou, ţe mnohé z nich musí slyšet 

na několik desítek jmen a označení. 

 

Z čeho jsou sloţeny komety 

Komety jsou tvořeny lehkým porézním materiálem z ledu, zmrzlých plynů a prachových 

částic, jehoţ hustota odpovídá přibliţně polovině hustoty vody. Jestliţe se kometární jádro o 

rozměrech jednoho aţ několika desítek tisíc kilometrů přiblíţí ke Slunci, začnou se zmrzlé 

látky vypařovat a kolem jádra se vytvoří prachoplynná koma a rozsáhlý ohon. Na částice 

ohonu působí gravitační síla Slunce a odpudivá síla slunečního záření. Malé částice jsou 

„odpuzovány“ zářením a ohon z takových částic míří od Slunce. Můţe dosáhnout délky 

i několika stovek milionů kilometrů. Jeho hustota je však velmi nízká. 

 

Je tma stejná po celou noc? 

Po západu nebo východu Slunce dochází k osvětlení horních částí atmosféry. Sluneční světlo 

se rozptyluje, a tak přechod mezi dnem a nocí nemá ostrou hranici. Období mezi západem 

Slunce pod obzor a okamţikem, kdy uţ je tma, se nazývá soumrak. Stejně je tomu i ráno za 

svítání, před východem Slunce. Časové ohraničení soumraku a kvalita tmy se posuzují podle 
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toho, kolik stupňů pod ideálním horizontem (je vymezen rovinou k tečnou k zemskému 

povrchu v místě pozorovacího stanoviště) se nachází Slunce. Občanský soumrak končí 

v okamţiku, kdy je Slunce šest stupňů pod obzorem. Nautický soumrak končí a nastává 

nautická noc, aţ kdyţ je Slunce dvanáct úhlových stupňů pod obzorem. Teprve aţ Slunce 

klesne více neţ osmnáct stupňů pod obzor, končí astronomický soumrak a nastává 

astronomická noc. Skutečná délka soumraku závisí nejen na roční době (v období kolem 

slunovratů je delší, protoţe Slunce zapadá šikměji neţ v době kolem rovnodennosti), ale také 

na zeměpisné šířce. V našich zeměpisných šířkách trvá občanský soumrak přes půl hodiny 

a nautický déle neţ hodinu. Dokonce v červnu (v době kolem letního slunovratu) je u nás 

i o půlnoci Slunce výše neţ osmnáct stupňů pod obzorem a nastává astronomická noc. Ve 

větších zeměpisných šířkách je v tomto období po celou noc vlastně jen občanský soumrak 

(tzv. bílé noci). V polárních oblastech dosahuje délka soumraku několik týdnů, jeţ tvoří 

přechod mezi polárním dnem a polární nocí. 

 

Zajímavé stránky 

 

 Interaktivní internetový kurz astronomie http://vademecum.hvezdarna.cz  

 Návod na pouţití vesmíru http://navod.hvezdarna.cz  

 Vše o Měsíci http://moon.astronomy.cz  

 Instantní astronomické noviny www.ian.cz  

 Astronomický portál ČAS www.astro.cz  

 Amatérská prohlídka oblohy www.astronomie.cz  

 Astronomické projekty http://astro.pef.zcu.cz  

 Sdruţení hvězdáren a planetárií http://sdruzeni.hvezdarna.cz  
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Astronomické názvosloví 
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Příloha 7 – ukázka práce dětí v epoše astronomie 
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Užitečné kontakty  
 

Botanika 

 Radomil Hradil – lektor botanické části 

 Dušan Pleštil – vyučující přírodovědných předmětů na SŠW v Semilech, lektor 

 

Geologie 

 Vodní zdroje Chrudim 

Kontakt pro exkurze, sbírky, geologickou stezku: 469 637 877, 469 637 101 (RNDr. D. 

Smutek, RNDr. T. Pavlík) 

 

Astronomie 

 Astronomická společnost Pardubice a Hvězdárna barona Artura Krause  

Pořádání astronomických akcí pro veřejnost, provoz hvězdárny a odborná činnost zaměřená 

na pozorování a měření aktivity Slunce. 

Pardubice-Zelené Předměstí, Gorkého 

 www.astropardubice.cz  

 

 Hvězdárna a planetárium v Hradci Králové  

Nabídka programů pro školy i jednotlivce, pořádání astronomických kurzů. 

Hradec Králové-Třebeš, Zámeček  

www.astrohk.cz  

http://www.firmy.cz/detail/421202-astronomicka-spolecnost-pardubice-pardubice-zelene-predmesti.html
http://www.firmy.cz/detail/2535216-hvezdarna-barona-artura-krause-pardubice-zelene-predmesti.html
http://www.mapy.cz/#d=firm_421202_1&t=s
http://www.astropardubice.cz/
http://www.firmy.cz/detail/406539-hvezdarna-a-planetarium-v-hradci-kralove-hradec-kralove-trebes.html
http://www.mapy.cz/#d=firm_406539_1&t=s
http://www.astrohk.cz/
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Přílohy 

Příloha 1: Čtení z botanické čítanky 

Rostliny jsou děti slunce, které rostou na zemi 

Gerbert Grohmann 
 

Kdo jen trochu pozoroval a přemýšlel, ten bude vědět, ţe bez slunce by na zemi 

neexistovaly ţádné rostliny. Země by ze sebe přece nevydala ani bylinu, kdyby ji slunce 

neustále neozařovalo! Slunce stojí na obloze jako láskyplné oko rozdávající světlo a teplo. 

Jeho zářivý pohled je tvůrčí silou. 

V této knize chceme ukázat, jak to slunce dělá, kdyţ probouzí a vyvolává rostliny 

stupínek za stupínkem, aţ nakonec vzniknou květy a plody. 

V létě je samozřejmě sluneční síla největší, zato v zimních měsících nemůţe 

proniknout tak hluboko do země, protoţe paprsky slunce dopadají šikmo; proto je i vzduch 

studený. A tak se v zimě růst rostlin zastavuje. Pak se ale oblouk sluneční dráhy na obloze 

začne zvětšovat, naše denní hvězda vychází dále na východě a mizí za obzorem více na západ 

a stíny jsou den ode dne kratší, protoţe slunce samozřejmě také vystupuje výš na obloze; a tu 

se to začne nad zemí i pod zemí hýbat. Člověk ani netuší, kde všude byly klíčky rostlin 

ukryté, a uţasne, ţe všude raší tolik listů, stonků a květů. Také stromy působí v zimě dojmem, 

jako by odumřely, teď se však začnou pupeny nalévat a rozvíjet se listy a květy. Slunce je 

vylákalo z jejich zimního odpočinku. Brzy si toho všimnou i včely. Vesele to bzučí a hučí 

jako ve varhanách, jak pilně se včelky činí. A jaká je to teprve radost, kdyţ se vzduchem 

zatřepetají i motýli! To všechno způsobilo slunce! Také naše květiny na okně teď vyhánějí 

nové listy a květy. V zahradě a na polích teď ale začíná lidem práce, neboť země se musí 

připravit na novou setbu! 

Kdyţ si rostliny blíţe prohlédneme, rozeznáme také nepochopitelnou rozmanitost. 

Vţdyť kaţdý druh vypadá jinak! Trávy, jednoleté byliny, trvalky, křoviny a stromy jsou 

poslušny svých vlastních přísných zákonů. Kdyţ si je všechny pečlivě prohlédneme, tušíme 

zázrak stvoření, a čím přesněji se s nimi seznámíme, tím víc je musíme obdivovat. 

Kdyţ jsme se tu zmínili o nádheře slunce, musíme náleţitě ocenit i matku zemi, 

protoţe se velice mýlí ten, kdo si myslí, ţe slunce všechno dokáţe samo. Velmi zřetelně 

vidíme, jak se kořeny rostlin rozprostírají do temné země. Nejsou zelené jako ty části, které se 

koupají ve světle, a nejsou ani barevné jako květy a plody. To, ţe mohou kořeny růst, je dáno 

tím, ţe i země v sobě má ţivot, sice jiný, neţ jaký dává slunce, přesto silný a čilý. Tato země 

miluje své rostliny a pevně je drţí ve svém mateřském náručí. Všeho, co se na zemi přihodí, 

se dostane rostlinám. Kdyţ prší, nasává země vodu a vede ji k rostlinám. Je krásným úkolem 

pro pozorovatele přírody pátrat po tom, jak odlišně vypadá rostlinná pokrývka na takových 

místech země, kde prší jen málo nebo kde se dešťová voda hned vsákne, a tam, kde půda 
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obsahuje hodně vláhy. Stačí, kdyţ si vzpomeneme na písčité oblasti nebo na stepi a pouště, 

a poznáme, ţe slunce samo by vůbec nic nedokázalo, kdyby i země nepřispěla svým dílem.  

Svou pozornost ovšem musíme zaměřit i na to, z jakých vrstev hornin a zemin se půda skládá. 

Tak například naše nádherná arnika nesnáší vápník. Najdeme ji proto jen v takových 

oblastech, kde není vápenec, takţe často jiţ podle rostlin můţeme určit, kde se mění sloţení 

půdy. Takových souvislostí mezi půdou a rostlinnou pokrývkou existuje mnoho. Pro 

zemědělce a zahradníka mají velký význam. Země dává rostlině nejen kořeny, také její látky 

pronikají kořeny do rostliny. 

Vidíme tedy, ţe slunce a země musí spolupůsobit, mají-li růst rostliny. Pro rostliny je 

slunce otcem, země pak matkou. 

 

O dokonalých a nedokonalých rostlinách a o malých dětech 

 

Neexistuje v přírodě bytost, která by svým způsobem nebyla dokonalá. Přesto můţeme 

u zvířat, ale i u rostlin hovořit o dokonalejších a méně dokonalých, jen musíme mít na zřeteli, 

jak je to míněno. Za nejdokonalejší byliny jsou totiţ povaţovány ty, které vytvořily všechny 

části rostliny, jaké vůbec jsou – totiţ kořen, stonek, listy, květy, semena a plody. Kaţdý ví, ţe 

leckteré rostliny nemají květy, jako např. kapradiny. Jejich nejvyšším stupněm jsou tedy listy. 

Nebo si vezměme přesličku. Tato pozoruhodná rostlina nemá dokonce ani listy. Vytváří sice 

tím pečlivěji svůj stonek, ale květy ve vlastním smyslu tohoto slova ani přeslička nemá. Stojí 

tedy také ve svém vývoji níţe neţ kvetoucí rostliny. Velmi zvláštní jsou houby, protoţe ty 

nemají ani stonek, ani květy. Řadíme je proto mezi nejjednodušší rostliny, jaké existují. 

Mechy a lišejníky stojí zase o trochu výše. Uţ to, ţe jsou zelené, nám napovídá, ţe jsou 

příbuzné s „listovými“ rostlinami, a mají také většinou docela drobné lístečky a stonky. Kdyţ 

si ale tyto mechové lístečky blíţe prohlédneme, bude nám nápadné, jak velmi jednoduše jsou 

utvářené. Nerozeznáme na nich dokonce ani ţebra a ţilky, a místo pořádných kořenů mají 

mechy jen přísavná vlákna, pokud dole své stonky nenechají prostě přejít v zem.  

Botanikové nazývají takto jednoduše stavěné rostliny niţšími rostlinami, protoţe ve 

svém vývoji stojí úplně dole a protoţe většinou také rostou nejníţe při zemi. Kapradiny 

a přesličky se sice také ještě počítají mezi niţší rostliny, ale jsou přece jen jiţ mnohem 

sloţitěji utvářené. Vyšší rostlina zato musí mít květ, i kdyţ můţe být jen docela jednoduchý, 

jako např. šišky jehličnatých stromů. Musí alespoň vytvářet semena. Nejvyššími rostlinami 

jsou samozřejmě pravé kvetoucí rostliny. Slunce jim dává nejen listy, ale také je proměňuje 

v květy a s květy se poprvé v rostlinné říši objevují barvy, zatímco všechny niţší rostliny jsou 

zelené. Jen houby mají pestré barvy. Ale to má svůj zvláštní důvod, který si vysvětlíme 

později.  

Kvetoucí rostliny jsou tak dokonalé, ţe by ţádné dokonalejší nemohly existovat, 

a jestliţe by kvetoucí rostliny chtěly postoupit ještě výš, musely by se stát zvířaty. To by sice 

některé rády udělaly, ale protoţe jsou rostlinami, tak to nejde, a tak alespoň navenek zvířata 

napodobují, jak jsme to viděli u hluchavky. 
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Kdyţ sledujeme rostlinnou říši od jejího nejniţšího stupně aţ k tomu nejvyššímu 

a všímáme si i všech mezistupňů, máme před sebou dlouhou řadu. Ukazuje nám, jak se 

rostliny prostřednictvím slunce stále lépe učí vytvářet své části. Je to podobné jako u člověka. 

Docela malé dítě, které právě přišlo na svět, se musí také teprve postupně učit tomu, co musí 

člověk umět. Nejdřív neumí skoro vůbec nic, takové malé děťátko jen pije a ručičkama 

a noţičkama kope do vzduchu kolem sebe. Ale smysl a řád ještě v těchto pohybech nejsou 

a dítě také ještě neumí svými končetinami dělat nic rozumného. Dokáţe nanejvýš způsobit 

nepořádek. 

To se ale změní, kdyţ v nitru začne svítit světlo duše. Dítě dokáţe brzy něco uchopit a drţet, 

nejdřív láhev, později leze po místnosti, aţ se naučí stát a pak i chodit na svých noţičkách. 

Dospělí pak říkají, ţe dítě je den ode dne rozumnější, a myslí tím právě to, ţe se víc a víc učí. 

Později si i hraje, ví, k čemu má ruce a nohy, a dovede je pouţívat. Také v očích začne zářit 

odlesk probuzeného duševního světla. Neboť je to jedině toto duševní světlo, co vede dítě 

v jeho pokrocích i neplechách. A kdyţ se k tomu potom ještě přidá řeč, vyvstává moţnost 

něco chápat a pamatovat si. Kdyţ pak konečně nadejde šestý rok, můţe jít dítě do školy, kde 

se naučí psát, číst a počítat a mnoho jiných věcí. Ale kolik toho muselo předtím projít! 

Kdyţ slunce svítí na zemi, není to sice přesně totéţ jako naše duševní světlo, ale světlo 

to je, a i v tomto světle tkví boţská moudrost. Přesně jako u dítěte duševní světlo můţe také 

toto vnější světlo postupně rostliny učit vytváření stále dokonalejších a dokonalejších částí. 

Zprvu leţí rostliny, totiţ niţší rostliny, ještě na zemi nebo jednoduše plavou ve vodě. Potom 

se napřimují, získávají stonky a listy, učí se tyto listy členit a umělecky je uspořádat, stonky 

se nádherně rozvětvují a vyrůstají opravdové kořeny. A kdyţ se objeví květy, je to pro 

rostlinu přesně totéţ, jako kdyţ se dítě můţe něčemu naučit ve škole. Rostliny se potom 

navzájem pronikají se světem hmyzu, zatímco lidské děti přijímají moudrost do sebe. To je 

ten rozdíl. 

V následujících kapitolách budeme popisovat, jak se rostliny chovají, kdyţ je slunce 

stupínek za stupínkem pozvedá, a jak přitom pomáhá země. Rostliny se učí vytvářet stále 

dokonalejší stavbu, aţ nakonec dosáhnou toho nejdokonalejšího a nejkrásnějšího, to jest 

květu. 

 

Jak země prostřednictvím hub kvete a plodí 

 
Znalci a sběrači hub rozlišují především houby s kloboukem od všech ostatních druhů 

hub. K těm kloboukatým patří většina jedlých hub, jako je hřib, kozák, liška, klouzek a jak se 

všechny jmenují. Existují tři skupiny kloboukatých hub: lupenaté, hřibovité (s rourkami) 

alošákovité. Rozlišujeme je podle toho, co mají na spodní straně klobouku. Jestliţe jsou to 

jako u muchomůrky červené samé lupeny, patří mezi lupenaté. Obrátíme-li oproti tomu 

klobouk hřibu nebo kozáka, nenajdeme tu lupeny, ale houbovitou hmotu, ve které můţeme 

rozeznat nespočetné drobné póry, rourky – jako bodnutí špendlíkem. Tak je tomu u všech hub 
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s rourkami a své jméno mají podle nejznámějšího zástupce, tedy hřibu. Z lošákovitých jsou 

nejběţnější lošák jelení a choroš. Jejich klobouky mají vespod jakési bodliny, ostny. 

Jaký význam má spodek klobouku v ţivotě houby, to můţeme zjistit jednoduchým 

pokusem: Oddělený klobouk lupenaté houby poloţíme na kus papíru, samozřejmě lupeny 

dolů. Pak necháme klobouk houby nejméně jeden den v klidu leţet. Jestliţe ho potom 

zvedneme, zjistíme ke svému údivu, ţe se vzor ze spodní strany klobouku obtiskl na papír 

jako krásná hvězda. Z prostoru mezi lupeny totiţ vypadal jemný prášek. Padne-li do země, 

slouţí rozmnoţování. Ale i houby s rourkami a ostny rozsévají takový prášek. Vypadává 

z otvorů rourek nebo se uvolňuje z ostnů. 

Takový jemný prášek jinak známe jen z květů, kde se vytváří v prašníkových váčcích. 

U hub má ale jiný úkol. Jestliţe totiţ padne do země, můţe z kaţdého zrníčka tohoto prášku 

vyrůst nepatrné vlákno. Tak v půdě vzniká spleť bledých vláken, a kde zplstnatí v uzlík, tam 

vyroste houba. Jemný prášek houby je tedy zároveň jejím semenem; říkáme mu semenný 

prach nebo výtrusy.  

 

Někdy najdeme v lese houby ve velkém kruhu, občas jsou dokonce ve velkém kruhu 

další, menší kruhy, jako kdyţ hodíme kámen do vody a po hladině se rozběhnou kola. U hub 

se jim říká čarodějné kruhy. Tuto zvláštní hru přírody si můţeme vysvětlit tak, ţe kdysi stála 

uprostřed houba. Její podhoubí se pak rozšířilo rovnoměrně na všechny strany. Původní houba 

uprostřed se jiţ rozpadla, ale na okraji ještě čas od času nějaká houba vyraší. To jsou 

čarodějné kruhy. 

Houba je tedy tak jednoduchá, ţe dokonce ani nedovede správně rozlišovat pyl 

a semena. Přijdeme na to, kdyţ pečlivě pozorujeme tvar plodnic. Některé z nich, jako např. 

pýchavka, jsou kulaté jako plody, zatímco houby, které mají klobouk, jej občas ohrnují 

vzhůru nebo tvoří opravdové trychtýře a kalichy, některé dokonce skutečné hvězdicovité 

květy jako třeba květnatec, takţe hned vidíme: napodobují květy! 

U vyšších rostlin nejsou květ a plod totéţ, u hub je ale obojí promíchané. Je to potom ještě 

divu, ţe také pyl a semena, která jsou jinak ukryta v plodu, jsou jedno a totéţ? Pýchavky 

dokonce vytvářejí výtrusy uvnitř plodnice. Šlápneme-li na ně, prasknou a do vzduchu se 

rozptýlí tmavý oblak prášku.  

Nesmíme ale zapomenout na to nejdůleţitější! Květy vyšších rostlin se otvírají 

směrem vzhůru a přijímají do svého nitra sluneční světlo. Vţdyť je také slunce vytvořilo. 

Oproti tomu houby, tato stvoření temnoty, se otvírají dolů, směrem k temné zemi, a směrem 

vzhůru se uzavírají svým kloboukem. To, co jinak přenáší sluncem prozářený vzduch, 

směřuje u květů a plodů země dolů, do vlhké temné půdy. Ţádný hmyz se o tyto květy země 

nezajímá, ţádný motýl je nenavštíví, ţádná včela na nich neusedne, aby sála šťávu. Nanejvýš 

masařky někdy přiletí, aby se pásly na odporném slizu. A slimáci vykusují do plodnic díry. 

Nyní máme tedy vysvětlení, proč houby, nejniţší rostliny, mohou být barevné jako květy 

a plody. Ale jsou to jiné barvy, jsou to barvy země, které se tu ukazují, nikoli barvy sluneční. 

Nelákají nás jako barvy plodů, neslibují květinovou vůni. Jako by nás dokonce varovaly před 
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jedem, který s nimi můţe být spojený; ale krásné jsou přesto, neboť země jejich 

prostřednictvím vynáší na denní světlo své bohatství.  

Kdo najde houby v lese nebo na louce, toho nejprve ani nenapadne, ţe by tihle 

legrační skřítkové mohli být příbuzní zelených listnatých rostlin. Mají přece tak zvláštní 

podobu, ţe člověku připadají jako bytosti, které jinak nemají sobě rovné. Nezdá se, ţe by 

tyhle houby byly zvláštními oblíbenci slunce, protoţe jinak by přece musely mít zelené listy 

a stonky. Ale ani jediná houba nemá stonek ani listy, mají jen třeně. Protoţe houby nenáleţejí 

ke slunci, mohou také růst na takových místech, kam nepřijde téměř ţádné světlo, dokonce je, 

např. ţampiony, můţeme kultivovat v naprosté tmě. 

Také podklad, na kterém se houbám daří, musí být jiný neţ u zelených bylin. Pokud 

bychom chtěli vzít houbu a přesadit ji do zahradní půdy, výsledkem by bylo, ţe by zde 

nezakořenila. Chybí jí síla zelených rostlin, které dovedou ţít pouze se slunečního světla 

a látek zemského povrchu, tj. písku, jílu, hlíny atd. To můţeme vidět jiţ z toho, ţe houby 

nemají skutečné kořeny. Kdyţ houbu vytrhneme z její měkké mateřské půdy, poznáme, ţe je 

spojena se spletencem bledých vláken. Toto pletivo prostupuje půdu podobně jako plíseň 

chléb, který jsme uloţili ve vlhku, a houba za pomoci svého podhoubí nasává potravu 

z mateřské půdy právě tak, jako ji plíseň získává z chleba. Jaký ale musí být podklad, aby na 

něm mohly růst houby? Touto otázkou se dostáváme k něčemu velmi důleţitému: vţdy totiţ 

musí být v půdě odumřelé zbytky a rozkládající se části jiných rostlin nebo ţivočichů, jinak 

z ní nemohou vyrůst houby. V lesní půdě přece vţdycky bývají tlející listy nebo jehličí 

a trouchnivějící dřevo a na loukách se houby objevují převáţně tam, kde práchniví hnůj; na 

stromech se mohou houby uchytit jen tehdy, je-li strom jiţ nemocný a začíná odumírat. Na 

zdravých stromech houby nikdy nenajdeme. 

Houby si tedy zařídily ţivot velice pohodlně. Tráví prostě takové látky, které jiţ jiné 

rostliny nebo zvířata vytvořily. Kdyţ to víme, musíme obdivovat zelené rostliny, kterým 

slunce propůjčuje sílu vybudovat si organismus ze světla a minerálních látek! A kdo se tak 

pohodlně zařídil, ten můţe přirozeně vypadat jedině takhle houbovitě. Dokáţe sice rychle růst 

– jedna jediná teplá deštivá noc stačí, aby houby vyrazily z půdy v celých zástupech – ale 

nedokáţe vytvořit pevnou kostru, jako by v sobě prostě neměla kosti. A právě tak rychlý jako 

růst je potom rozklad. Víme přece, jak snadno houbu rozeţerou červi! 

Člověk by tedy neměl být jako houba. V přírodě má ale všechno svůj smysl a svůj řád, 

musíme se jen snaţit pochopit, jak to vzájemně souvisí; pak můţeme dokonce obdivovat 

a chápat, proč musí být houby právě takové, jaké jsou.  

 

Vlastně jsou ale houby přece jen určitým druhem plodů! Vţdyť jejich duţinu můţeme 

jíst, pokud není jedovatá nebo nemá příliš ostrou chuť. Avšak tyto plody nevisí na stromech 

jako hrušky a jablka, nýbrţ dřepí kolem nás na zemi. Kde je tedy kmen, kde jsou větve, které 

nesou tak podivné ovoce? Ty si země ponechává v sobě! Nedá si vůbec práci, aby se 

rozhrnula a vztyčila kmeny stromů, a tak se stalo, ţe ten strom, který by patřil k houbám, 

zůstává uvnitř v zemi. Jen své plody nechává nahoře vykukovat. A to jsou právě houby, 

i kdyţ to zprvu můţe působit zvláštně. Ano, existují druhy hub, které dokonce zůstávají celé 
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pod zemí, jako např. lanýţ, ona velmi ceněná jedlá houba, kterou musíme nechat 

vyčenichávat zvlášť vycvičenými prasaty, protoţe bychom ji jinak nenašli. 

Protoţe se slunce o tento „zemní strom“ vůbec nezajímá, nemůţe mít také listy. Není divu, ţe 

jsou potom mnohé z těchto plodů jedovaté, neboť slunce je nemůţe očistit a nemůţe je nechat 

projít procesem zrání aţ do sladkosti. Jejich chuť bychom mohli nejspíš přirovnat k masu. 

Tak to tedy chodí, kdyţ slunce a země nechtějí působit společně! Houby jsou tak to čirými 

rostlinami země. Proto mají také takové komické podoby, které člověka potěší, kdyţ je objeví. 

Stojí tu kolem jako malí lesní duchové. Některé dokonce páchnou, jako např. hadovka, která 

odporně zamořuje celé okolí.  

Jak málo toho houby dovedou, porovnáme-li je s ostatními rostlinami, které mají 

kořeny, listy a květy! Matka země je musí krmit jako své malé děti a ony také jsou 

nemluvňaty mezi rostlinami. Neumějí téměř nic jiného neţ trávit a zvlášť dobře růst. Člověk 

je v prvních měsících svého ţivota také jako taková houba. Tehdy ho také maminka krmí, aby 

mohl růst. Později se ale všechno naučí a dovede to samostatně dělat. Kdyby se houby měly 

něco přiučit, muselo by je poučit slunce. Ale to slunce nedělá, a tak houby zůstanou navěky 

rostlinnými miminky. 

 

Chvalozpěv na břízu 

 

Kdybychom se mohli zeptat stromů, který z nich nejvíc miluje vítr, a kdyby nám vítr 

mohl říci, se kterým stromem si nejraději pohrává, jistě by to byla bříza, protoţe to je strom 

větru. Stejnou měrou ale bříza patří i ke slunečnímu světlu. Ve stínu se jí nemůţe dařit, a kdy 

ţ se na jaře začne les zahalovat listím, coţ tu mezi temnými jedlemi nestojí mladé břízky, jako 

by samy zářily? Nejkrásnější je jejich májová zeleň v jasném ranním slunci. Tehdy se třpytí 

do dálky i oslnivě bílá kůra kmene s uhlově černými trhlinami, světlá koruna se skví tak 

mladistvou svěţestí a při kaţdém závanu větru se kolébá tak půvabně, aţ se trojúhelníkovité 

listy lehce a zvesela třepetají. Tak se nám bříza líbí nejvíc, tak na ni rádi myslíme. Podruhé 

pak nabízí bříza nádherný pohled, kdyţ se na podzim její listy zářivě ţlutě vybarví. 

 

Srovnáme-li břízu s ostatními stromy, bude nám nápadné, ţe netvoří skutečnou 

korunu. Má sice vysoký kmen, ale pak přijdou hned tenké, pruţné větvičky. Mezi tím chybí 

silné větve. Bříza chce mít zkrátka větvičky, které se mohou ve větru pohupovat, úplně jinak 

neţ duby, buky a jasany. Ještě i u starých bříz vidíme, jak na nich jejich větve visí jako 

prapory. Ale nějakého velkého stáří se břízy nedoţívají. Chtějí si uchovat svou mladistvost 

a začínají být křehké uţ tehdy, kdy ostatní stromy teprve začínají zakládat své nejpevnější 

kmeny a větve. 

Tak, jako nechává bříza své větve houpat ve větru, dělá to i se svými jehnědami. Ty 

vyvěsí ještě dřív, neţ má plně rozvinuté listy, neboť na rozdíl od vrby je bříza větrosnubná. 

V květu bříza vypadá, jako by z ní pršelo, tolik na ní visí prašníkových jehněd. Vítr třese 

a lomcuje a škube houpajícími se jehnědami a rozfoukává pyl do vzduchu. Semenné jehnědy 
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jsou v době kvetené mnohem menší neţ prašníkové. Stojí nejprve vzpřímeně na stejných 

větvičkách. Avšak během léta, kdyţ se zvětší a postupně ztěţknou, se převrátí a visí pak na 

tenkých stopkách dolů stejně, jako prve jehnědy s pylem. A zase je to vítr, kdo na podzim 

semena rozšiřuje. Bříza tedy není jen větrosnubná, ale i „větrosemenná“. Taková jehněda má 

nesčetné šupinky a mezi nimi právě tolik nepatrných semínek. Kaţdé semínko má dvě 

pergamenová křidélka, takţe vypadá skoro jako velmi malý motýlek. Jak lehounce tato 

nepatrná březová semínka víří vzduchem, kdyţ se jehnědy rozpadnou! Všechno na bříze je 

prostě lehké, vzdušné a pohyblivé. 

 

Bříza je ţivotem kypící a zdravý strom, takţe na ní téměř nikdy nenajdeme obtíţnou 

havěť. A protoţe je tak zdravá, můţeme z ní také připravovat hojivé, léčivé prostředky jako 

např. čaj z březových listů, který dobře pomáhá proti revmatismu. U některých národů se lidé 

po koupeli švihají březovými ratolestmi, aby se pokoţka povzbudila léčivými látkami břízy. 

V květnu vysílá bříza sladký a chutný proud mízy z kořenů do listnaté koruny. Vyvrtáme-li 

v tuto dobu otvor do kůry a vloţíme dovnitř trubičku, vytéká míza ven. Některé přírodní 

národy z ní připravují víno nebo ji pouţívají čerstvou jako lék, protoţe nemocným navrací 

jejich mladistvou sílu. 

Kdyţ ochutnáme mladé březové lístky, cítíme, jak jsou kořenité. Mají totiţ balzámový 

povlak. Kdo by také jiţ nebyl ucítil pryskyřičnou vůni, která z takové břízy proudí! Dokonce 

holé větve ještě voní. Bříza potí tyto balzamické látky, protoţe nemá ţádné květy ani plody. 

Chtěla by mít jen listy. Proto látky květů proměňuje a posílá je jednoduše do listů a větví. 

A v kůře shromaţďuje výţivné látky jako je cukr a olej, takţe některé přírodní národy tuto 

kůru melou a pečou z ní chléb, kdyţ panuje nouze. Také juchtový olej se získává z březové 

kůry. 

My si z břízy bereme dřevo nebo děláme košťata z prutů; pro národy severní Evropy a severní 

Asie je ale bříza ţivotně důleţitým stromem. Je v těchto končinách velkým dobrodincem, bez 

něhoţ by lidé vůbec nemohli ţít. Také kůra tu najde mnohostranné uplatnění. Je umně 

sloupána a pak pouţívána ke stejným účelům jako kůţe. Zhotovují se z ní tašky, řemeny, 

nádoby na pití a dokonce i boty. Většími kusy se pokrývají domy, protoţe březová kůra je 

vodovzdorná a téměř nepodléhá rozkladu, neboť obsahuje hodně tříslovin. Slouţí samozřejmě 

také k vydělávání zvířecích kůţí. Kdyţ má být do vlhké půdy zasazen nějaký kůl, který musí 

zvlášť dlouho vydrţet, tak ho nejdřív zabalí do březové kůry, aby nehnil. Ve Finsku se malé 

děti kladou do kolébky, upletené z vrbových větviček. Taková kolébka se na dlouhých 

provazech zavěsí na strop a připevní se k ní březová větev, aby babička mohla dítě pohodlně 

kolébat sem a tam. 

Vidíme tedy, jak mnohostranné je pouţití břízy a ţe pro člověka můţe mít velký 

význam. Upozorníme-li navíc na to, jak nenáročný a skromný je tento strom, ţe jako ţádný 

jiný strom přečká beze škody silný mráz i občasné sucho, musíme si ho zvlášť vysoko cenit. 

Bříza však své přednosti nestaví otevřeně na odiv a nehonosí se svou vnitřní silou a krásou. 

Kdo je jako bříza, ten to ani nemá zapotřebí. 
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Příloha č. 2 - Vyprávění o rostlinách, zvířatech a hvězdách 

Elisabeth Kleinové „Von Pflanzen und Tieren, Steinen und Sternen 

 

Předmluva 

Děti se nás často ptají: „Jak se jmenuje tato květina? Jak se jmenuje ta hvězda? Co je to 

za zvíře?“ Dítě nedokáţe poloţit svou otázku jinak. Ale kdo dokáţe naslouchat skutečným 

potřebám, které za otázkou ţijí, kdo slyší, ţe  děti vlastně chtějí: „Mohl bys mi o tomto 

kameni, zvířeti či hvězdě něco vyprávět? Jak ţijí ve světě? Jak vlastně patří do světa? Jak 

patří ke mně? Jak patřím já do světa, který mě obklopuje?“ 

A my víme, ţe dítě nehledá jako odpovědi myšlenky, nýbrţ příběhy, které jim o tom 

můţeme vyprávět. Děti potřebují skutečné příběhy plné fantazie. Obrazy, které jsou jejich 

duševní potravou. 

Rudolf Steiner mluvil o nezbytnosti těchto příběhů velmi naléhavě: „Je zapotřebí 

obrazně líčit láskyplná pozorování ţivota zvířat, především jejich ţivotních podmínek. Jak se 

k sobě vzájemně chovají mravenci, jak společně ţijí... Podněty lze najít v Brehmově Ţivotě 

zvířat. Musí být však dále vystavěny, aby se z nich stalo skutečně duchaplné vyprávění 

jednotlivých příběhů. Dětem musí být líčeny jedinečné, mimořádné činy lvů, lišek, mravenců 

i slunéček sedmitečných. Zda se tyto příběhy skutečně udály či ne, vyjde nastejno. Jde však 

především o to, ţe jsou smysluplné, duchaplné. 

Obzvlášť důleţité je pozorovat i ţivot rostlin takovým způsobem, aby pak člověk věděl, 

jak vyprávět o vztahu růţe k fialce, keřů a plevelu, který roste kolem. Aby člověk dokázal 

vyprávět dlouhé příběhy, musí vědět, co se odehrává v rostoucích duších rostlin, kdyţ jde po 

louce apod. A musí umět dětem vyprávět o vztahu bezbarvých krystalů a krystalů zeleně 

zbarvených...i o tom jak protichůdně na sebe působí diamanty a safíry... 

V následujících příbězích jsme se snaţili postupovat tímto směrem a jsou míněny jako 

rada. Autorka měla sama šťastnou příleţitost, ţe mohla jako malá naslouchat příběhům 

o rostlinách Michaela Bauera. Později se pak sama zabývala po desetiletí goetheanistickými 

přírodními vědami. Tato vyprávění je moţné proměnit a pouţít pro kaţdý věkový stupeň. 

Dětem pak odpovídajícím způsobem vyprávět o podstatě světa a jeho stvoření. Jinak 

předškolním dětem, jinak školákům, jinak mladistvým. 

Především jsou však tyto příběhy určeny malým dětem a dětem v první a ve druhé třídě. 

U mnoha vychovatelů vyvolala tato kniha tak velký ohlas, který přiměl vydavatele 

k druhému vydání. 

Těm, kteří budou pak příběhy dětem vyprávět, bych pak ráda dala sama ještě jednu 

radu. Nejlépe se vám bude vyprávět o tom, co dítě vidělo ve svém okolí a samo se na to 

vyptává. Potom mu před vyprávěním nebo po něm ukáţete, o čem se v příběhu mluvilo. To 

vede děti ke zboţnému a uctivému pohledu na svět. 

Děti pak mohou obdivovat krásně vroubkované okvětní lístky rostlin a přitom před 

sebou uvidí malé krejčovské mistry se světélky, o kterých se vypráví v příběhu o prameni. 
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Světluška uchvátí během červnové noci kaţdé dítě. Bylo by to něco jedinečného, pokud 

by se podařilo ukázat tohoto brouka dítěti i v jeho neviditelné podobě, kterou má za dne, 

jelikoţ tak se ve vyprávění vyskytuje. Dítě se při tom učí dívat se hloubavě (zamýšlet se). 

Ţíţaly jsou všude kolem. Nezřídka jim nezkušené děti ubliţují. To však děti, které 

uslyší jejich příběh, uţ nikdy neudělají. Budou s nimi naopak zacházet láskyplně. 

Lískové oříšky a jejich zelené sukýnky s třásněmi – jak lehce můţeme děti přimět, aby 

si jich dobře všimly. 

Jiţ v dětství je moţné poloţit základy láskyplného pozorování světa v jeho krásnější 

podobě. 

Také neviditelnou baţanku polní nebo heřmánek by mělo dítě alespoň jednou spatřit, 

obzvlášť kdyţ potom v době nemoci můţe zakusit blahodárný účinek masti z „Mercurialis 

annua“ nebo zmírnit bolesti břicha díky heřmánkovému čaji. 

Děti mohou být uchváceny, kdyţ jim pomůţeme správně se podívat na zelené košíčky 

slunečnic s mnoha velkými nebo malými květy, které sedí v košíčku a jejich uspořádání do 

krásné spirály, jeţ je pak nejlépe viditelné u semen. 

Alespoň jednou v roce by mělo kaţdé malé dítě zůstat déle vzhůru, aby vidělo padat 

hvězdy.  

Příběhy se vztahují i k jednotlivým ročním obdobím. Ty o meteoritech patří do doby 

michaelské, ty o velikonočních vajíčcích samozřejmě k Velikonocům, příběh o stvoření je 

vlastně vánočním příběhem, ten o třezalce je nejlepší vyprávět v době jánské. 

Tak se můţe spojit dohromady pohled a záţitek a jemný pocit sounáleţitosti lidstva 

a světa a její bytost vznikne ve snící, vědomí dítěte. 

 

VŘES A JALOVEC 

V zemi Palestina, kde ţili Josef s Marií a malým Jeţíškem, často vládlo veliké sucho 

a mnohá území byla vyschlá aţ na troud. Jednoho dne se vydal malý chlapec se svou matkou 

na dalekou cestu. Na ní narazili na místo, jeţ bylo zcela osamělé a prázdné. Vypadalo tak 

pusté a černé, ţe tam nemohla vyrůst ani ţádná rostlina. Kdyţ Jeţíšek viděl tak zpustošenou 

krajinu, pojal hluboký soucit. „Jsem úplně chudá a ošklivá,“ řekla krajina sama od sebe 

a lítostivě zanaříkala. 

 Ale Jeţíš přišel na zem, aby přinesl všem lidem a bytostem pomoc a léčivou sílu. 

Obrátil se tedy s prosbou na všechny rostliny i na stromy v lese, zda by nemohly pomoci 

i nešťastné a osamělé pustině. Duby a cedry třásly košatými korunami. Nechtěly tam samy 

zapustit své kořeny, ale rádi hledaly jinou pomoc. A tak se přeci jen našel strom, který byl 

připraven převzít tak těţký úkol. 

V jednom jehličnatém lese vedl tichý a nenápadný ţivot jalovcový strom. „Spokojím se 

i s tou nejchudší půdou,“ řekl přívětivě. A sám Jeţíš jej pak tedy zasadil do pusté krajiny. 

I kdyţ jalovec uţ zakořenil a pusté krajině se poprvé dostalo pomoci, Jeţíš stále nebyl 

spokojen. Chodil dál pomalu po pustině a ţehnal jí.  A tak nebeský Otec, jehoţ oči stále 

spočívají na jeho dětech, spočinuly i na zarmouceném Jeţíši. I stalo se, ţe díky modlitbám 

Jeţíšovým a lásce Stvořitele byla pustá a neúrodná krajina obdarována krásnými kvítky, které 
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jako červený koberec vzešly mezi jalovcovými keři. Tato květina se jmenuje vřes. Má stonky 

podobné lesním dřevinám a roste tak hustě vedle sebe, ţe to celé vypadá jako maličký, nízký 

les. Ale na dřevnaté lodyze jsou květy a ne jeden nebo dva, jak to u květin bývá, ale stovky na 

kaţdém stromečku. A protoţe přišly díky lásce Jeţíšově, mohou zářit i nejrůznějšími barvami. 

A tak se tedy stalo, ţe zkrásněla i pustá a nešťastná krajina.  

Je jenom málo květin, které mohou společně růst v tak hojném počtu a místa pokrytá 

vřesem vypadají jako rudé květinové moře. Kdo jako první zpozoroval, ţe namísto neúrodné 

pustiny je celý kraj pokryt kvetoucím vřesem? Přeci ty, které všechno vědí. Včely. Ty tam 

tenkrát hned přiletěly a dodnes je pro ně podzimní čas, kdy vřes je v plném květu, zvláštním 

svátkem. 

Jakmile matka Marie uviděla poprvé kvetoucí vřes, řekla: „Kolik jenom květů má vřes, 

tolikrát je i pro Zemi poţehnáním příchod boţského syna.“ 

Také dnes můţeme vidět tmavé keříky jalovce mezi červeně kvetoucími vřesy. Nikdy 

nezalitoval, ţe přišel a pomohl nešťastné zemi. 

Co se tam vlastně s jalovcem v pustině stalo? Navenek vypadá celkem zvláštně.  Scvrkl 

se do podoby keříku a jeho jehličky jsou ještě pichlavější. Roste ze všech stromů nejpomaleji, 

jeho modré bobule potřebují dva roky, aby dozrály. Ale jak by mohl keř, jeţ sázel samotný 

Jeţíš, zůstat bez poţehnání? Je to jako kdyby se všechno koření a síly země shromáţdila 

v tomto malém, scvrklém keříku. Všude slouţí jalovcové bobule jako důleţité koření. 

Neobejde se bez něho ţádná pečeně ani kyselé zelí, vůně jalovcových jehliček je cítit 

v uzeném mase a chutná, i kdyţ trpká jalovcová šťáva čistí krev. 

 

PRAKÁMEN  

Jednou na jaře muselo děvčátko ze statku pomáhat na poli při přebírání kamenů, které 

se přes zimu dostaly na povrch. Přitom se člověk musel něco naohýbat! „Jak se jenom dostane 

tolik kamení do naší krásné měkké půdy?“ zeptalo se. „Všechna půda pochází vlastně 

původně z kamene,“ odpověděl otec rozváţně. „Z jakého?“ ptalo se dítě dál. „Naše úrodná 

půda byla stvořena z jedné velmi zvláštní horniny, kterou bych ti rád ukázal, aţ jednou spolu 

poputujeme do hor.“ 

Další zimu pak strávilo děvče ve městě u příbuzného, jenţ byl zručným výrobcem brýlí 

a optikem. Ve své dílně měl vystaveny velké křemenné krystaly, které pouţíval při výrobě 

nových čoček. Tehdy musel zrovna opravit jeden dalekohled a dítě přihlíţelo, jak brousí 

a zkouší novou čočku. Potom si zkusilo podívat se přes ni na svět kolem. Předměty byly větší 

a objevily se kolem nich barevné okraje. „Odkud máš ten průhledný kámen?“ ptalo se a stále 

se nadšeně dívalo skrz čistý křišťál. „Tenhle kámen pochází z hor,“ odpověděl řemeslník. 

„Pochází z jedné zvláštní horniny, kterou snad později také poznáš.“ 

Odpoledne byl v obývacím pokoji u řemeslníkovy ţeny kamnář, neboť bylo potřeba 

zkontrolovat kamna, která nedávala uţ dost tepla. Tehdy si děvčátko vlastně úplně poprvé 

pořádně kamna prohlédlo. Nejvíce ji zajímalo malé skleněné, průhledné okénko na dvířkách, 
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kterým prosvítala červená zář ohně. „To je sklo?“ zeptalo se děvčátko rychle, kdyţ 

vrozhovoru nastala malá pauza.  „Ale ne,“ odpověděl kamnář, „sklo by takový ţár 

nevydrţelo. Tahle tabulka je ze slídy, která je průhledná a snese i vysoké teploty.“ 

Řemeslníkova ţena k tomu dodala: „Také se jí někdy říká ‚mariánské sklo‘, protoţe září zlatě 

a červeně jako Panna Marie, kdyţ se zjeví věřícím při poţehnání.“ „Podívej se, jak září 

a třpytí se,“ radovalo se dítě. „Prozraď mi ještě, kde tak krásnou slídu najdu?“ To mistrová 

netušila. „Pochází z jednoho obzvlášť výjimečného kamene,“ odpověděl kamnář, „ten můţeš 

najít i v našich horách.“ 

Kdyţ se děvčátko vrátilo zpátky domů, vydalo se jako uţ několikrát předtím aţ do 

posledního domu ve vesnici, kde bydlel hrnčíř. Rádo stávalo vedle něho, kdyţ se na 

hrnčířském kruhu točila hlína a pod jeho šikovnýma rukama vznikaly konvice a hrnce. 

Vědělo, ţe hlína bývá uskladněná ve velkém vědru vzadu za domem. Kdyţ ale ten den 

k hrnčíři přišlo, byla všechna pryč. Před domem stál povoz a hrnčíř se právě chystal jet za 

vesnici pro novou hlínu. Děvčátko smělo jet s ním. Kdyţ hrnčíř vybíral a nakládal novou 

hlínu z jámy, pomáhalo mu. 

„Jak se do té jámy hlína dostala?“ otázalo se. „Hlína,“ odpověděl hrnčíř slavnostně, 

„pochází z jedné velmi zvláštní horniny, kterou najdeme tady blízko v horách. Voda uvolnila 

hlínu a odnesla ji k nám do údolí.“ „Ach,“ vzdychlo děvčátko, „tatínek, optik a vy, všichni 

mluvíte o zvláštní hornině, která je u nás v horách. Všichni ji znáte. Nemohli byste mi ji 

alespoň jednou ukázat?“ „To bych se s tebou musel vydat do hor,“ odpověděl hrnčíř. „Ale aţ 

se vrátíme domů, mohu ti ukázat úlomek, který jsem si jednou z hor přinesl a vystavil jsem jej 

v zahradě.“ 

Jakmile přijeli zpět, zavedl děvčátko přímo do zahrady ke kamennému bloku, který byl 

celý ze ţuly. Zevrubně si jej prohlíţelo a přitom jí hrnčíř ukazoval tři různé druhy kamene, 

které v ní jsou ukryty. Uţ, uţ se chtělo začít ptát, ale hrnčíř ji ukonejšil: „Tohle je doopravdy 

ta zvláštní hornina, o které všichni mluví. Pomáhá lidem při mnohé práci. Znám o ní i příběh. 

Chtěla bys ho slyšet?“ Děvčátko přikývlo a on začal:  

„Bůh chtěl stvořit zemi, po které by člověk mohl kráčet. ‚Přineste mi vaše dary, jeţ 

máte,‘ promluvil ke svým pomocníkům, ‚s nimi pak vytvoříme prazáklad země.‘ Měl tři 

skupiny pomocníků. Ten nejstarší mezi anděly moudrosti vystoupil a přinesl stvořiteli světlý, 

jasný kámen. ‚Ty jsi nám propůjčil moudrost,“ řekl, ‚a čistou mysl. Tohle je kámen světla. 

Ţádný jiný kámen nevytvoří tak jasné krystaly jak on.‘ 

Poté přikročil ke stvořiteli anděl, kolem něhoţ se seskupili duchové síly. V pravé ruce 

drţel černý, třpytivý kámen a v levé bílý, zářící. ‚To jsou kameny síly. Mohou dát lidem sílu 

k jejich ţivotní pouti.‘ 

Nakonec přišel anděl ze zástupu duchů tepla. V pravé ruce nesl červený a v levé zelený 

kámen. ‚Tento kámen je prostoupen naším teplem. Můţe se dál proměňovat, a tím prokázat 
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člověku mnohé sluţby.‘ Stvořitel poděkoval svým pomocníkům a vzal si pro zemi, na níţ 

měla spočinout noha člověka, všechny tři dary. Neboť všechny světové síly v ní měly být 

zachovány. 

Tato hornina se nazývá prakámen. 

To byl velký okamţik stvoření, kdyţ bůh sjednotil sílu, teplo a světlo, tři dary svých 

pomocníků a stvořil prakámen. Je to zázračná ţula, nejstarší hornina země, ze které pak 

pochází mnoho dalších hornin a nerostů. Můţeme jej najít v nejrůznějších podobách 

v pohořích i v údolích po celé zemi. Ale pokaţdé má v sobě všechny tři části. Jemně 

probleskuje křišťál, jako by světlo uvnitř něj zářilo. Slída se blýská a leskne, černá i bílá. 

Ţivec můţe být červený jako krev i zelený jako tráva. Z něho pochází díky vodě nejlepší 

ornice a hrnčířská hlína.“ 

„Teď uţ i já znám prakámen,“ volalo šťastně děvčátko. „Křišťál jsme viděla ve městě. 

Vyrábějí se z něj čočky, s nimiţ můţeme vidět daleko. Také slídu jsem viděla jako mariánské 

sklo u dvířek kamen. Ze ţivce pochází půda mého otce a hrnčířská hlína. Ţula je skutečně 

výjimečná hornina!“ 

Kolem úrodného údolí, ve kterém děvčátko ţilo, se tyčily vysoké hory z dávného 

prakamene. Kdyţ pak povyrostlo, smělo se tam se svým otcem vydat. Stoupali společně aţ na 

jejich vrcholky, odkud se pak dívali daleko do kraje. Pocítili vznešenost stvoření a proţili 

moudrost, krásu a sílu světa. 

 

Jak se narodil diamant 

V horách, hluboko pod povrchem země si jednoho dne jeden světlý krystal síry všiml 

kousku černého uhlí. „Copak ty jsi zač černý, ošklivý kameni?“ řekla síra pyšně. „Podívej se 

na mě, jak jsem krásná. Jak se třpytím!“ 

 „Ano, jsi hezčí neţ já,“ odvětilo uhlí. „Však já jsem také kdysi byl světlý a jasný. Býval 

jsem kdysi dávno bílým dřevem. Čas však běţel úprkem a já jsem byl čím dál starší, menší 

a tmavší. Dnes jsem uţ prastarý a úplně černý.“  

„Pf, já ale nikdy nezestárnu,“ ohradila se síra, „zůstanu navţdy mladá. To můţe tvrdit 

kaţdý, ţe kdysi byl krásný.“ 

 „Máš pravdu, na tobě čas nezanechal ţádnou stopu, jsi lesklá a hladká,“ povídá uhlí, „já 

mám na sobě kvůli práci vrásek nepočítaně. Ale kdybych nezestárl a nezčernal, nemohl bych 

slouţit lidem. A…“ Uhlí si přisedlo a láskyplně pokračovalo: „Lidé mě mají rádi. Kvůli tomu 

budu rád černý a neviditelný.“  

„Jsi jenom sluha,“ řekla na to síra, „ale já jsem paní! Nesedej si tak blízko, nechci být 

špinavá.“ „A…,“ dodala nakvašeně, „stejně jsi mě nepřesvědčil, ţe tě lidé potřebují. Mě si 

váţí. Vděčí mi za světlo. Díky mě mohou vyrobit zápalky.“  

„Světlo, které dáváš lidem, jim já dát nemohu,“ odpovědělo uhlí, „ale zato jim dávám 

teplo. Kdyţ uhlí ţhne v kamnech, ohřejí se.“ 
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„Říkej si, co chceš,“ zakončila rozhovor síra, „jsi a zůstaneš šeredné černé uhlí. Já jsem 

příliš ušlechtilá a vznešená, abych se s tebou vůbec bavila.“ 

„Ano,“ pomyslelo si uhlí zahanbeně, „jsem ošklivé, černé jako noc. A tolik touţím po 

světle!“ 

Jakmile dozněla poslední slova z jejich rozhovoru, začal se ozývat silný hluk a hřmot. 

Dunělo a lomozilo z kaţdého rohu… Přišlo zemětřesení. Celé hory se tlačily, strkaly a drtily 

se mezi sebou. 

Kdyţ síra viděla, co se děje, strašlivě se bála. Celá se třásla. Kamení, které se na ni 

tisklo, nedokázala dlouho vzdorovat. 

A jak si vedlo uhlí? I ono zaţilo tu obrovskou sílu hor. V nesmírném tlaku ze všech 

stran se v něm probudila vzpomínka na světlo, kterým bylo obklopeno jako mladá, zelená 

rostlinka, a které se z povrchu země do hlubiny nikdy nedostalo. Uhlí se nebálo. Naopak cítilo 

odvahu a důvěru. „Moţná mě zemětřesení přinese zpátky ke světlu...“ 

 

Zemětřesení je pryč! A my se nyní podívejme, jak jej oba přestáli. Ze síry zbyla jenom 

hromádka neviditelného ţlutého prášku. Na místě, kde leţelo černé uhlí, se třpytil a jiskřil 

nádherný diamant.  

 

Příběh o vrabci 

Kdyţ Bůh stvořil svět a činil ho čím dál krásnějším, zavolal si jednoho dne před svůj 

trůn všechny ptáky. „Kaţdý z vás si smí dnes něco přát, ale kaţdý můţe vyslovit jenom jedno 

jediné přání,“ řekl jim. 

První předstoupil malý ptáček, který si přál krásný hlas. Díky němu by pak mohl 

stvořiteli kaţdý den poděkovat. Tím ptáčkem byl skřivan. 

Druhý si přál také krásný hlas, aby mohl stvořiteli zpívat - slavík. Tak se stal jeden 

denním zpěváčkem a druhý nočním. 

Po nich přišli i další. Jeden si přál silná a mocná křídla, s nimiţ by mohl stoupat vysoko 

do oblak. To byl orel.  Další se nespokojil pouze s krásným peřím, ale ţádal nejkrásnější – to 

byl domýšlivý páv. 

Pták, který prosil o dar umět postavit pro své děti krásné hnízdo, byl tkadlec (pozn. 

Muţe ţlutá, jiţ. Afrika). I takové přání bylo vyslyšeno. 

Vlaštovka zase chtěla umět postavit domeček z malty. Tak jako to dělají lidé. 

Mezitím, co stále více ptáčků přicházelo na řadu a byli spokojeni a šťastni, povídá jeden 

z těch, co stáli ještě vzadu: „To se hned uvidí, ţe stvořitel není všemohoucí a nemůţe splnit 

kaţdému vše, oč poţádá…“ A přitom si pomyslel: „Třeba mně.“ 

A přestoţe mluvil úplně potichu, slyšel Bůh úplně všechno. Zavolal si jej ihned k sobě 

a řekl mu: „Slyšel jsem vše, co jsi říkal i co sis myslel. Chybí ti to nejdůleţitější, co je k mání 

- úcta. A proto ti nemohu vůbec nic darovat.“ 

To je tedy příběh o vrabci a o tom, proč nemá ani krásný hlas, ani krásné peří a neumí 

postavit pro své děti pořádné hnízdo. 
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Muţ na Měsíci 

Jeden malý chlapec seděl u svého dědečka a měl za úkol psát. Jeho ale psaní vůbec 

nebavilo. „Kdysi jsem také psát neuměl,“ povídá najednou dědeček, „dokud jsem se to 

nenaučil od muţe z Měsíce.“ „Jak to bylo dědečku?“ zvolal chlapec. „Vyprávěj mi o tom!“ 

A dědeček začal: 

„Dříve jsem neuměl hezky psát, protoţe jsem byl líný a dostal jsem za trest úkol navíc. 

Musel jsem popsat písmeny celou břidlicovou tabulku. Místo toho jsem se ale díval z okna, 

jak venku fouká vítr, třpytí se louka a poslouchal jsem děti, jak si venku hrají. Přál jsem si 

vyskočit a běţet za nimi. 

Potom jsem upřeně pozoroval oblohu a bílý Měsíc. Najednou jsem úplně zřetelně spatřil 

na měsíci muţe. Přátelsky se na mě díval. ‚Copak to děláš?‘ zeptal jsem se mrzutě. ‚Píšu,‘ 

odpověděl. To mě udivilo a vůbec se mi to nelíbilo. ‚Myslel jsem, ţe děláš něco 

zábavnějšího.‘ Zasmál se. ‚Máš snad taky břidlicovou tabulku?‘ ptal jsem se dál.  

‚Ale samozřejmě,‘ povídá, ‚má tabulka je stejně černá jako ta tvoje, jenom mnohem 

větší. Je to černá noční obloha.‘ 

‚Musíš se taky učit písmena a slova?‘ ptal jsem se. 

‚Samozřejmě,‘ odpověděl. ‚Má písmena jsou hvězdné obrazy. Věděl jsi to?‘  

‚Ale proč ty musíš vlastně psát?‘ ptal jsem se vytrvale dál. 

‚Aby vše, co se stalo, bylo zaznamenáno,‘ odpověděl. ‚Píšu knihy, jsou mnohem větší 

neţ ty, co píší lidé. A taky dopisy.‘ 

‚Máš i pisátko?‘ chtěl jsem ještě vědět. 

‚Moje pisátko je tak dlouhé, jak daleké je nebe. Chtěl bys jej někdy vidět?‘ dělal si ze 

mě legraci a zlobil mě tím... 

Najednou jsem se probudil. Nad svou břidlicovou tabulkou jsem totiţ usnul.  

Ale od té doby, co jsem na nebi viděl nekonečnou břidlicovou tabulku, jsem se pilně 

učil krasopisu. Uţ jsem totiţ věděl, ţe psát musí dokonce i muţ na Měsíci.“  

 

Zelená tráva 

Zahradník chtěl před svým domem mít kousek zeleného trávníku. Stála tam totiţ 

lavička, na které rád sedával se svou rodinou za poklidných večerů a dobře věděl, jak pohled 

na zelenou plochu lahodí oku. 

Obdělal tedy půdu, vysel trávu a jeho syn Martin mu přitom pomáhal. Tráva vzešla. 

Kaţdý den byla větší a bohatší. Kdyţ jednoho dne vběhl malý Martin na trávník, zavolal jej 

otec nazpátek se slovy: „Ještě musíme naši trávu šetřit. Teprve aţ bude dost velká, budeš po 

ní moci běhat.“  

Po dvou týdnech uţ mu řekl: “Teď je uţ trávník dost silný a můţeš si na něm hrát.“ 

„Ještě ne, tatínku,“ odpověděl chlapec váţně. 
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„Jak to myslíš?“ zeptal se otec uţasle. „Ještě tam přeci nejsou ţádné květy,“ řekl 

Martin, „proto ještě tráva nemůţe být vzrostlá. Kde má květy?“ „Ach tak,“ pochopil otec, 

„teď uţ ti rozumím. Ale tady ţádné květy nebudou, jelikoţ tráva nekvete.“ 

„Ó, ubohá tráva. Květy jsou přeci na rostlině to nejkrásnější,“ povzdychl si Martin.  

„Tráva není vůbec chudá,“ utěšoval jej otec. „Má své tajemství, svůj příběh a je s tím, 

jak vypadá, úplně spokojená.“ 

„Vyprávěj mi ten příběh,“ prosil chlapec. A otec tedy začal: 

„To bylo na začátku stvoření. Obloha a země byly uţ rozděleny. Země, jeţ vznikla 

z výhonků vody, leţela rozlehlá a byla mladá, plná radostného očekávání jako mladá nevěsta. 

Nebeský otec chodil po světě a pronesl: ‚Nyní mohou na zemi vyrůst květiny a rostliny 

jako odraz oblohy. Pojďte hvězdy a pomozte zemi.‘ 

A hvězdy pomohly. Všude pučely květiny, zdobily zemi svými rozmanitými barvami. 

A mnohé z nich prozrazovaly celou svou bytostí, ţe jsou dětmi hvězd. Vypadají jako malá 

sluníčka, hlavně slunečnice a pampeliška. Jiné jsou jako hvězdné oči, tmavooké astry a věrné 

chudobky. Jiné zase mají květy, které vypadají jako kříţky, srpky měsíce, kolečka či kalichy. 

A protoţe květiny nemohly putovat po Zemi tak, jako hvězdy, které se pohybují na nebi 

v nádherných smyčkách a spirálách, byly rostliny obdarovány schopností, která nechává jejich 

listy v krásných spirálách vyrůst na stonku. Tak byla Země díky rostlinám stejně krásná jako 

nebe plné hvězd. Objevily se i lesy s nádhernými stromy, váţnými jedlemi, silnými duby 

a krásnými buky. 

Kdyţ stvořitel znovu putoval po celé Zemi, aby se kochal její nádherou, vykročil z lesa 

směrem ke květinám a obdivoval jejich rozmanitost. 

Poté se jeho oči obrátily vzhůru k obloze. Zdravilo jej slunce a všechny hvězdy, které 

nejsou na obloze jen v noci, ale i ve dne. Ve stejném rytmu jej zdravily i květiny, děti hvězd. 

Ale jeho oči nehleděly jenom na hvězdy, nýbrţ na nebe samotné, jeţ se rozprostíralo mezi 

nimi a je ve dne bleděmodré a v noci temné. 

‚Svět rostlin má být odrazem hvězdné oblohy,‘ řekl si pro sebe tiše. ‚Nechť tedy květiny 

zrcadlí hvězdy na nebi a já sám nechám mezi nimi vyvstat obraz oblohy, která všechny 

hvězdy spojuje.‘ 

Ţehnajíce, pokynula jeho boţská ruka mezi květiny po celé Zemi. Tak začala tiše klíčit 

a nezadrţitelně rostla dál. Tam, kam ukázala ruka Stvořitele, rostla mezi květinami zelená 

tráva. 

Je podkladem pro květiny, tak jako modrá obloha pro hvězdy.  Ale protoţe se to 

všechno neodehrálo na nebi, ale na Zemi nebyla tráva modrá, nýbrţ silná a zdravá zelená. Od 

té doby je tráva na všech loukách a stepích a z její zeleně září květy rostlin.“ 

Otec nechal ten zvláštní okamţik doznít a společně s Martinem pozorovali tiše čistotu a 

prostotu trávy. 

„Stalo se,“ pronesl otec náhle, „ţe jednou jedna překrásná květinka, kdyţ se její květ 

zaskvěl v plné kráse, se hrdě rozhlédla kolem sebe a pronesla: „Ó ubohá trávo, jak jsi 

jednoduchá. Podívej se na barvu mých květů. Copak ty nemáš ţádné barvy, ţádné květy?“ 

„Ne,“ odpověděla tráva tiše, „ţádné barevné květy.“  
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A kdyţ se na ni květinka znovu přátelsky podívala, dodala ještě: „ Kvítečku, ty jsi můj 

květ. Copak sis toho nevšimla? Tak jako hvězdy jsou květinami oblohy.“ 

Ale své největší tajemství neprozradila nikdy nikomu a chrání si je ode dne stvoření 

hluboko ve svém srdci: „Ani hvězdy by nikdy nemohly zářit, kdyby byly jenom hvězdami. 

Mezi nimi musí být obloha.“ 

A to je vzpomínkou na dobu, kdy ji Stvořitel sám zasel prostou, zelenou, aby i květiny 

mohly zářit. 

 

Velikonoční vajíčka 

Jeden malý zajíček, který teprve před nedávnem spatřil světlo světa, se rozhodl, ţe si 

udělá výlet. Radostně běţel podél potoka, aţ se najednou ulekl a zůstal jako přimraţený. 

Strašlivá nestvůra, na níţ byly nejnebezpečnější hlavně obrovské uši, šla přímo proti němu ze 

směru, kam právě mířil. Všetečný zajíček se co nejrychleji obrátil a upaloval zpátky, odkud 

přišel. 

Ta příšera, před kterou malý zajíček tak rychle utíkal, byl ale jen mladý zajíc, který se 

právě také vydal na svou první objevnou cestu. Hopkal si to nebojácně podél potoka, tu a tam 

si uškubnul zelenou travičku, čmuchal si po zemi, neţ jej potkalo jedno z největších 

nebezpečí. „Byl to pták, nebyl nijak veliký, ale s ostříţím zrakem a s jedním z nejostřejších 

zobáků!“ napadlo ho.  Krátce a dobře, jak se věci vyvinuly, dal se raději zajíc rychle na ústup.  

Zastavil se aţ na kraji lesa a opatrně se rozhlíţel, aby zjistil, kde zůstal jeho 

pronásledovatel. Ale po tom nezůstalo při nejlepší vůli ani stopy. „To bylo zvíře, které přede 

mnou uteklo. To je ale sympatické zvíře!“ pomyslel si blaţeně. 

Mezitím se zastavil i náš malý zajíček, aby si oddechl a zjistil, ţe se ta domnělá příšera 

zcela viditelně dala na útěk. Co udělali naši hrdinové? Kráčeli zase velmi opatrně nazpět, 

a kdyţ uţ si byli téměř na dosah, trochu ostýchavě se pozdravili. Našli v sobě vzájemné 

zalíbení a z toho pak vzniklo krásné přátelství. Takové, jaké je velmi často k vidění. 

Dokonce i jejich rodiny se seznámily a našli v sobě navzájem zalíbení. To je velice 

důleţité, neboť tento příběh je vyprávěn především kvůli tomu, ţe díky tomu přátelství máme 

dnes velikonoční zajíčky a velikonoční vajíčka. To bylo tak: 

Zajíci i slepice, kteří měli právě na Velikonoce mnoho malých, roztomilých dětí, patřili 

k těm nejmírumilovnějším tvorům na světě. Právě ti, o kterých vyprávíme, byli obzvláště 

důvěřiví a bohabojní. Stará slepice si našla na okraji křoví jedno krásné místo a rozhodla se, 

ţe právě tam bude sedět na svých vejcích. Zajíci, kteří ještě nikdy v ţivotě ţádné vejce 

neviděli, se nemohli na krásná, bílá, kulatá vajíčka dosyta vynadívat a slepice se rozhodla, ţe 

jim jedno věnuje. Věděla, ţe jí jich ještě zůstane dost a dost. 

Tak seděla celá zaječí rodina a celá slepičí rodina společně okolo keře, kde leţela vejce 

a vedli společně hluboké rozhovory. 

„Odkud se vlastně vzal celý svět?“ zeptal se starý šedivý zajíc. „My pocházíme z lesa, 

ve kterém ţili naši rodiče. Ale kde se vzal tenhle svět?“ 

„To vám můţu říct,“ odpověděla stará slepice důleţitě, „to totiţ vědí jenom slepice. 

Svět pochází z vejce!“ 
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A vyprávěla o sezení na vejcích a svých vlastních vajíčkách. 

„To pak ale musel existovat někdo, kdo to světové vejce vyseděl,“ řekli na to zajíci. „No 

samozřejmě,“ odvětila slepice, „bez sezení to nejde. Pak by z toho vajíčka nic nebylo. To byl 

velký světový pták, který vejce zahříval a vyseděl.“ 

To se zajícům obzvlášť líbilo a dívali se na vajíčko plni lásky a obdivu. Netušili, ţe 

právě ten den byla velikonoční neděle, kdy má sluníčko obzvlášť sílu. 

„Jak to jenom bylo dál s tím světovým vejcem?“ ptala se zaječice, kdyţ tu náhle 

zaslechla krásnou hudbu. Slunce bylo v plné síle a svítilo přímo na vajíčko. Všude byla slyšet 

znějící hudba, tak se zajíci, kteří jsou mimochodem velmi muzikální, sesedli a pohybovali se 

do rytmu. Jejich uši, dlouhé a krátké, byly jako noty, které k hudbě patří. Skřivánek létal nad 

nimi a zpíval tu samou píseň a velebil světlo. 

Během toho, co skřivan zpíval a sluneční paprsky dopadaly na vajíčko, zbarvila se 

vajíčka pestrými barvami přímo před očima zajíců a slepic, kteří se tiše modlili. Zabarvila se 

díky sluneční záři, jelikoţ ten den byla velikonoční neděle a slunce mělo zvláštní sílu. Slunce 

dává barvy i květinám často i duze na obloze. A toho dne zbarvilo i vajíčka. 

A během toho, co slepice a zajíci to všechno proţívali v tiché úctě, vzpomněl si 

najednou starý zajíc na stvoření světa. „Nejprve byl světový pták a pak světové vejce,“ řekl, 

„a pak zasvítilo slunce na vejce a vše se zaskvělo v nádherných barvách.“ „Nech mě ten 

příběh dovyprávět,“ poprosila stará slepice, „protoţe to ještě není všechno. Uvnitř vajíčka 

byla stříbrná tekutina a zlatá koule, takové jsou i v mých vejcích. A nakonec bylo vajíčko 

se svou vodou a koulí zralé. V mých vejcích, kdyţ uţ je to tak daleko, to klove a pípá, tvrdá 

skořápka se rozbije a vyklube se zlatoţluté kuřátko, které si protahuje hlavičku. Tak to muselo 

být i s vejcem světovým. Skořápka byla roztrţena a svět, lidé a my všichni jsme vyšli ven, 

neboť světové vejce bylo nekonečně veliké. 

„Ano, tak to muselo být,“ řekl na to starý zajíc a lehl si zpět k vajíčku. Hudba mezitím 

utichla. I jeho uši klesly zase dolů. 

Tak leţela barevná vejce mezi zajíci a slepicemi. „Co je to nejlepší, co bychom mohli 

udělat s barevnými vajíčky od našich milých slepiček,“ zeptal se malý zajíček, který byl na 

začátku našeho vyprávění. 

V tom okamţiku vyskočily na cestu, která vedla od statku k potoku, děti ze statku, ke 

kterému slepice patřily. „Já uţ vím,“ řekl malý zajíček, který se přátelil s kuřátky, „my jsme ta 

vajíčka dostali sami darem. Obdarujeme jimi děti ze statku, které k nám přijdou. To je to 

nejlepší, co s nimi můţeme udělat.“ 

Tak se také stalo. Malý zajíček si sedl vedle keře, pod jehoţ okrajem leţela barevná 

vajíčka. Panáčkoval tak, ţe si ho děti musely všimnout. Jak jásaly, kdyţ objevily hnízdo 

s barevnými vajíčky. 

„Velikonoční vajíčka, barevná velikonoční vajíčka!“ volaly a ukazovaly je rodičům, 

kteří za nimi kráčeli ve svátečních šatech podél potoka. „Odkud je máte? To nejsou obyčejná 

slepičí vajíčka,“ ptali se rodiče. 

„Zajíček nám je daroval,“ odpověděly děti a radovaly se nad barevnými velikonočními 

vajíčky. 
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Proč kvete pampeliška dvakrát 

Jednoho dne si Jeţíšek hrál na rozkvetlé louce. Ze všech květin se nejvíce radoval nad 

zlatými hlavičkami pampelišek, které zářily jako zlatá sluníčka v zelené trávě. Nasbíral uţ 

velikou kytici z květů a listů, v jeho rukou květiny neuvadaly. 

Jak tak Jeţíšek seděl a hrál si, blíţila se z lesa všelijaká zvířata a přivábena, lehla si do 

kruhu kolem spanilého dítěte.  Nejdříve přišel jelen, jenţ jako první zpozoroval, co se děje. 

Pak přiletěli ptáci. Ale nechyběla ani divoká zvířata, medvěd, vlk a liška. I ryby v potoce 

vystrčily své hlavičky ven z vody. Poslední přišel lev, poloţil se přímo vedle dítěte, které 

obzvlášť potěšeno, hladilo jej po hřívě. Dokonalý zvěrokruh byl hotov. Ale toho dne byla 

zvířata jiná neţ obvykle. Byla mírná a krotká jako jejich nebeští sourozenci, kteří tvoří 

zvěrokruh na obloze. Tak odpočíval lev vedle laně v rajském míru. Kdyţ dostal hlad, ukousl 

si listu z pampelišky. Původně byl tvar listu stejně kulatý jako list petrklíče. Jako vzpomínka 

na tuto hodinu zůstaly uţ listy pampelišek zubaté. Dodnes jsou viditelné lví zuby na kraji 

pampeliškových listů. (V němčině dostala pampeliška podle lvího zubu i své jméno – 

Löwenzahn.) 

A Jeţíšek hovořil se zvířaty. Vyprávěl jim o svém nebeském domově, a ţe byl svým 

nebeským otcem poslán do světa, aby tam přinesl mír a pokoj. 

“Chci přinést svět svého otce, nebeský ráj, nejenom lidem. Chci však také pomoci 

zvířatům, které lidem slouţí.“ 

Nejprve se obrátil k rybám: „Podívejte se na kapky vody. Tak jako všechny kapičky 

patří do vody, tak patříte i vy do světa.“ 

Ptákům řekl: “Vy víte nejlépe, ţe všechno na světě k sobě patří. Díky svým křídlům 

vidíte z nebeských výšin, ţe svět je jedna velká, vznášející se koule.“ 

Maličká laň, která se teprve před nedávnem narodila, začala bečet, protoţe dostala 

během Jeţíškova vyprávění ţízeň. Ostatní zvířata ji kvůli tomu začala kárat. Ale Jeţíšek 

odvětil: „Nová země, o které vám vyprávím, bude úrodná a plná hojnosti.“ A k pampelišce 

pronesl: „Buď plná mléka, aby se malá laň mohla nasytit.“ I vytrysklo mléko 

z pampeliškových listů a laň se napila dosyta. Tenkrát to bylo skutečné, výborné mléko. Dnes 

zůstala jen bílá šťáva, která se pít uţ nedá. 

A zvířata řekla: „Dej nám v této hodině, kdy nám vyprávíš o spáse a vykoupení, 

znamení, ţe skutečně můţeme věřit v nový nebeský i pozemský svět.“ Chlapec odpověděl: 

„Dám vám znamení. Dívejte se po celý rok na květ pampelišky.“ 

Tehdy byla pampeliška jako ostatní květiny, vykvetla a zvadla. I toho roku zvířata 

viděla, ţe květiny odkvetly jako vţdy a netušili, co ještě přijde. A pak se stal zázrak. 

Odkvetlé květiny pampelišek byly znovu naplněny ţivotodárnou silou. Bylo to, jakoby 

byl neviditelnýma rukama utkán nový svět. Nad spodní částí květu se zvadlými listy se 

rozprostřela malá hvězdná obloha, zázrak, nad kterým se můţeme radovat v celé jeho jemné 

kráse a čistotě dodnes. Podruhé rozkvést můţeme ze všech květin, kolik jich jen na zemi je, 

vidět jen u pampelišky, protoţe právě to je znamení nebes pro zvířata. 
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O pár let později přišel Jeţíš, malý Jan a svatá matka Marie na tu samou louku a Jeţíš 

vyprávěl o svém dávném rozhovoru se zvířaty a ukazoval jim květ, který vypadal jako utkaná 

malá obloha. 

A co udělal malý Jan? To, co všechny děti, kdyţ najdou bílý nadýchaný květ 

pampelišky. Foukl. A bílé hvězdičky s malými padáčky se lehce vznesly ve vzduchu 

a vznášely se. V tom okamţiku přišel vítr, zavál a nesl je dál přes hory a údolí. 

Matka Marie, která jen tiše přihlíţela, si ve svém srdci pomyslela: „Nebeská síla, která 

přišla s tím dítětem na svět, se rozšířila po celé zemi. Jako vítr, kdyţ vane a roznáší semena 

pampelišky.“ 

 

 

Třezalka 

Na začátku našeho letopočtu ţil v zemi germánské pastýř, který pásl velké stádo ovcí. 

V Germánské zemi byla tehdy divoká krajina a on mohl pást své ovce jen na několika málo 

místech, která nebyla pokrytá lesem. Mluvil odlišnou řečí neţ germánští muţi a ţeny. Nikdo 

nevěděl, odkud přišel, ale měli ho rádi a on všem pásl jejich ovce. 

Ve skutečnosti pocházel ze země zvané Palestina, odkud uprchl poté, co byl zabit jeho 

přítel. Nechtěl uţ dál zůstat v zemi, kde se to stalo.  Jeho přítelem byl Jan Křtitel a on jej 

provázel na všech jeho cestách, dokonce i do pouště. Po svém útěku se pastýř vydal přímo do 

země ovčích pastvin, neboť byla velmi podobná zemi, kde ţil se svým blízkým přítelem. 

Ovce byla mírumilovná, klidná zvířata. Často sedával pastýř tiše na kraji louky a měl 

dostatek času ke snění. Díval se na tmavou zemi, neboť půda byla na mnoha místech úplně 

lysá. Z tmavé země vzhlíţel nahoru k jasnému slunci. „Oba sluneční světlo a země se 

nemohou setkat. Jen tam, kde rostou rostliny, došlo přeci k jejich spojení,“ pomyslel si pro 

sebe. 

Během toho, co se díval kolem sebe a přemýšlel, vzpomněl si na mnoho křtů, které Jan 

Křtitel vykonal na kraji pouště v zemi jordánské. Lidská srdce byla nejprve temná jako sama 

země, černá z viny, ale světlo světa bylo všude kolem. A díky vodě, která křtila, došlo ke 

spojení lidských srdcí se světlem. 

Na svých šatech nosil pastýř vţdy oblečený starý, proděravělý kabát s mnoha skvrnami. 

Venkované, kteří měli pastýře rádi, mu častokrát nabízeli nový, teplý kabát z ovčí vlny. Ale 

pastýř se nechtěl ani za nic se svým starým kabátem rozloučit. A kdyţ se člověk dobře díval, 

mohl si brzy všimnout, proč tomu tak bylo. Kdyţ onemocněla některá z ovcí, zabalil ji pastýř 

do svého kabátu a za chvíli byla ovce zdravá jako rybička. Také se stávalo, ţe nemocní byli 

přivedeni k pastýři a uzdravili se tím, ţe usnuli, zabalení do starého kabátu. 

Tenhle kabát utkaný z velbloudí srsti, nebyl nikoho jiného neţ Jana Křtitele. Kdyţ 

drábové, jeţ vyslal král Herodes, chytili Jana Křtitele a prokláli jeho tělo mnoha kopími, byl 

u toho i náš pastýř. Zaţil také, kdyţ pak byla Janu Křtiteli uťata hlava a krev mu prýštila na 

kabát. 

Pastýř jej tenkrát popadl a utekl ze země. Kabát zůstal jeho jediným a nejmilejším 

majetkem. 
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Tak se střídal v pastýřově duši obraz za obrazem, kdyţ v letním slunci pásl své ovce. 

Často musel také vzpomínat na rozhovor, který vedl ve vězení Jan Křtitel s královskou 

dcerou Salome. 

Dostal se totiţ, jako sluţebník královského paláce, do vězení. Královská dcera přišla za 

vězněm a řekla mu, ţe jej chce osvobodit. Ale Jan se na ni jen měkce podíval a potřásl hlavou. 

„Mám nad králem velkou moc a k tobě cítím lásku,“ řekla. 

„Světlo a teplo jsou láska. A je pro mne je těţké milovat tak, jak miluješ ty,“ odpověděl 

Jan. „ A tvá moc není nic. Moc nade mnou má jen můj Pán,“ pokračoval. 

Po tomto rozhovoru odešla princezna z vězení velmi rozezlena. Pastýř si tato slova 

dobře zapamatoval, přestoţe jim tenkrát příliš nerozuměl. Ale nyní, kdyţ leţel ve slunečním 

světle a vnímal teplo slunečních paprsků, pochopil, co chtěl tenkrát Jan říci. 

Tak ţil pastýř v germánské zemi dlouhý čas a léta mu pomalu přibývala. Kdyţ byl uţ 

velmi starým muţem, vtrhli Římané, kteří dříve byli v Palestině, i do země germánské. 

A i zde se na mnoha místech vedly kruté boje. 

Během nich byl těţce zraněn i urozený kníţe, který svůj lid velmi miloval. Krvácel 

z mnoha ran, kdyţ jej po skončení boje našly ţeny. Ty nemeškaly a odvezly ho hned 

k pastýři. Pastýř měl na sobě svůj starý kabát, přestoţe byl po mnoha letech uţ obnošený 

a tenký jako pavučina. 

Pastýř na louce uloţil kníţete do kabátu a usnul vedle něho. 

Kdyţ vyšlo slunce, kníţe se probudil. Pastýř leţel vedle něho, ale nemocného si ani 

nevšiml. Měl rozpaţené ruce a hleděl směrem ke slunci. Viděl tam totiţ to, čeho byl svědkem, 

kdyţ Jan Křtitel křtil svatou zemi jordánskou, viděl, ţe se nebe otevřelo. A ve světle otevřené 

oblohy stál Jan Křtitel a ţehnal zemi. Pak na něho pokývl. Kníţe zpozoroval, ţe se pastýřova 

tvář rozjasnila a slyšel, jak jeho rty tiše šeptají: „Jene.“ To byla pastýřova poslední slova. Pak 

pastýř zavřel oči a jeho ţivot byl u konce. 

Kdyţ se ţeny vrátily zpět na louku, našly kníţete, jak sedí u mrtvého. 

Jeho rány byly téměř zaceleny, zranění byla uzdravena, jen horečka stravovala tělo. 

Hledaly tedy kabát, aby do něho nemocného ještě zabalily. Ale nemohly jej nikde najít. Starý 

kabát se této noci rozpadl úplně na prach. 

Místo, na kterém společně leţeli pastýř i kníţe, bylo pokryto neznámou bylinou se 

ţlutými květy. 

Kdyţ si z nich jedna z ţen natrhala kytičku a v noci si ji dala pod polštář, vytryskla z ní 

rudá šťáva. Všechny ale věděly, ţe předtím v květech nic takového nebylo. 

Brzy si však všimly, ţe síla a moc starého kabátu, přešly na bylinku, která vyrostla na 

místě, na němţ té noci leţel.  Kdyţ totiţ ošetřily nemocného s vysokými horečkami červeným 

olejem z jejích květů, uzdravil se. 

Ještě nemohly vědět, jak je moţné, ţe šťáva z květů zčervená. Bylo to proto, ţe se Janův 

kabát, do něhoţ se vsákla krev, právě na tom místě rozpadl na prach. 

Ţeny učinily ještě jeden důleţitý objev. Kdyţ listy této rostliny nechaly na světle, 

uviděly, ţe mají na sobě mnoho malých otvorů, kterými světlo prosvítá. Netušily, z jakého 
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důvodu mají listy tolik malých dírek. Jen se podivily. Bylo to ale proto, ţe právě kabát byl 

proděravěn a potrhám mnoha kopími. 

I dnes na suchých místech, na ovčích pastvinách kvete tato rostlinka v době, kdy letní 

slunce stojí nejvýš. Střádá v sobě všechno světlo letních slunečních paprsků. To je čas, kdy 

byl sťat Jan Křtitel, nazýváme jej Jánskou dobou. A protoţe i poslední pastýřova slova byla 

„Jene“, říkáme této bylince Janova, jmenuje se třezalka. 

 

Slunéčko sedmitečné 

Jednou si malý Jeţíš a Jan hráli na kraji lesa. Kdyţ to ďábel uviděl, dostal chuť jim 

jejich radost a mír pokazit. Zavolal nejmenšího z ďáblíků a poţádal ho, aby šel k oběma 

chlapcům a nějak to zaonačil. 

Jan i Jeţíš se notně podivili, kdyţ se malý ďáblík najednou vynořil vedle keře a chtěl si 

s nimi hrát, ale zachovali se přátelsky a přizvali jej ke hře. Brzy si všimli, ţe jejich nový 

kamarád je jako čertík, protoţe honil všechna zvířata, smál se a křičel, kdyţ měla strach, 

rozdupal rostliny a brzy zničil jejich předchozí klid a pokoj. 

Kdyţ hra skončila, usadili se všichni na kraji louky, povídali si a vadili se tak, jak to 

dělají všechny děti. „Kdo je mocnější? Váš pán nebo můj pán, ďábel?“ zeptal se ďáblík. 

Nikdo nemohl dát správnou odpověď, tak ďáblík navrhl: „Můţeme to vyzkoušet. Já stvořím 

něco pro mého pána a vy pro vašeho. Potom uvidíme, kdo je mocnější.“ S tím oba chlapci 

souhlasili. První den měl udělat něco ďáblík s pomocí svého pána a druhý den byla řada na 

obou chlapcích. 

Pozorovali ďáblíka při práci. Hladil rukama byliny a stonky rostlin podél a mumlal při 

tom slova, která měla k modlitbám hodně daleko. Ale i kdyţ napínali zrak, co mohli, nic 

zvláštního na rostlinách neviděli. Teprve během dne si všimli, ţe na všech stoncích a listech 

rostlin, které ďáblík pohladil, se to jen hemţí malými zvířátky. Ďáblík je totiţ lstivě stvořil tak 

maličká a zelená, ţe byla sotva vidět. Byly to mšice. 

„Bůh stvořil rostliny. Ale já mohu s pomocí svého pána stvořit něco, co je zničí,“ řekl 

ďáblík a křenil se přitom. „Takţe můj pán je mocnější neţ ten váš.“ 

Kdyţ malý Jan viděl vadnoucí rostlinu, rozhněval se a začal horlivě přemýšlet 

o stvoření. „Jen počkej,“ řekl, „tak černý, jako jsi ty, bude brouk, který ty mšice, jeţ škodí 

rostlinám, uloví a zničí.“ Tak vznikl z černé hlíny malý červ, který se dal hned do práce 

a začal mšice poţírat. Brzy byla rostlina krásná a zdravá jako předtím. „Pán Bůh umí nejenom 

stvořit něco nového,“ povídal Jan spokojeně, „ale dokáţe i napravit škody, které učinil 

ďábel.“ 

Tak přišel malý ďáblík ze svého rohu k oběma chlapcům a začal plakat. „Proč jsi 

smutný?“ ptal se Jeţíšek lítostivě. „Váš pán, který vám dal sílu, je mocnější neţ ten můj,“ 

odpověděl a plakal tiše dál. „Ach,“ zalykajíce se pokračoval dál, „mě se vůbec nelíbí činit 

stále něco ošklivého. Tvořil bych raději dobré a krásné věci, tak jako to děláte vy. Ale 

neumím to, protoţe jsem jen ubohý, černý ďáblík.“ 

Jeţíšek se na ďáblíka podíval a řekl mu: „Ale přeci to umíš. Kdyţ chceš pomoci, tvoříš 

vţdycky něco dobrého.“  
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„Tomu nevěřím,“ namítal ďáblík malomyslně. „Tak se dívej,“ řekl Jeţíš. Začal se svými 

boţskými prsty hýbat černým, chlupatým červem. Ten se začal kroutit a třást, aţ se na jeho 

zádech objevily štětinaté šatičky. A co přišlo pak? 

Překrásný, purpurově červený brouček, který vypadal tak úţasně a roztomile, ţe se 

všichni tři radovali a jásali. A ve své radosti nad krásným zvířátkem poťukal i ďáblík svými 

prsty na broučkova záda. Tak přišel červený brouček k černým puntíkům. Ale protoţe to 

ďáblík neučinil ve zlém úmyslu, nevypadal kvůli tomu brouček ošklivější, nýbrţ právě 

naopak! „Tohoto broučka pojmenuji po tom, co je mi na světě nejdraţší, po mé matce Marii. 

Bude se jmenovat Mariánský brouček.“ U nás mu říkáme Slunéčko sedmitečné. 

Od té doby je na světě červený brouček s černými puntíky, který, stejně jako jeho larvy, 

ţere mšice.  

A stále pochází z černých larev, i kdyţ uţ poblíţ není ţádný Jeţíšek, který by je změnil 

ve slunéčka. Dnes je tomu tak, ţe po nějaké době, kdyţ jsou černé larvičky dostatečně 

nakrmeny mšicemi, sednou si do koutku docela potichu a nechtějí být rušeny. A potom spí 

a sní právě o té hodině, kdy byla proměněna ve slunéčka. A kdyţ se probudí, protáhnou se, 

jako tehdy ty malé larvičky, a rozloţí svá štětinatá křidélka a z černé díry vylezou krásná, 

červená slunéčka sedmitečná. 

Mezitím byly stvořitelem také mšice uvedeny na správnou cestu, aby byly uţitečné. Ale 

to je uţ jiné vyprávění. 

Malý ďáblík se ke svému pánovi uţ nevrátil, protoţe chtěl činit uţ jen dobro a zůstal 

spolu s Jeţíšem. A všichni byli spokojeni. Jen ďábel zuřil. 

 

Šnečí rozhovor 

Jednou se v lese setkali dva šneci. A jeden povídá druhému: „Odkud jsi přišel?“ 

„Ó, zdaleka, zdaleka jsem přišel,“ odpověděl první šnek, „celé dopoledne jsem na cestě, 

obešel jsem tři borůvkové stromy.“ „To vůbec nic není,“ oponoval mu druhý, „já jsem nechal 

za sebou pět borůvkových stromů a jeden mech. Byl jsem skoro na konci světa.“ 

Tu zaslechli tiché chichotání a šeptání dvou malých komárů, kteří jejich rozhovor tajně 

poslouchali. „Konec světa,“ šuškali si, „ten jste určitě nikdy ani nezahlédli.“ Šneci se podívali 

notně udiveni na ty malé drobné věci, jako kdyby je chtěli rozbít. 

„Oho,“ řekl ten starší, „já jsem byl nedávno aţ na nejvyšší větvi borůvčí, pod kterým 

bydlím. Viděl jsem jeho korunu. Tam je určitě konec světa.“ „Ne, ne,“ pobzukovali komáři, 

kteří se nechtěli dohadovat, „tam svět teprve začíná. Polez nahoru, můţeme ti to ukázat.“ 

Šneci potřebovali chvilku oddechu, aby se vzpamatovali z překvapení. „Takové 

dobrodruţství je nutno dobře zváţit,“ řekl jeden druhému zamyšleně. „Zítra ráno bychom 

mohli začít s výstupem. Ale vy dva tu musíte zítra být, abyste nám ukázali jak dál.“ 

„Ano, ano,“ zabzučeli komáři. „Pst, pst,“ šeptali potom, protoţe oba šneci usnuli.  

Ale dalšího dne ráno se vzbudili a zdatně se vydali na cestu. Kolem poledne se dostali 

aţ nahoru na špici borůvčí. „Tady uţ to dál nejde,“ volali. 

 „Ano, protoţe vy dva se pořád díváte jenom dolů,“ odpověděli komáři, „podívejte se 

nahoru, do výšky.“ 
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To sice nebylo jednoduché, ale po určitém úsilí to přeci šlo, neboť šneci mají oči 

posazené na stopkách. Podívali se nahoru a spatřili něco úţasného, mocného, zeleného. „Co je 

to?“ ptali se udiveně. „To jsou stromy,“ zabzučeli komáři, „ale skutečné stromy jsou stokrát 

větší neţ vaše borůvčí.“ „Ó, jak veliký je ten svět,“ řekli šneci náboţně, „to jsme vůbec 

netušili.“ 

A obrátili se na borůvkové stromečky: „Nebojíte se těch obrovských stromů, jeţ rostou 

kolem vás?“ „Strach?“ vydechlo borůvčí překvapeně, „ne, ty velké stromy nás chrání.“ „Tak 

to je potom všechno v pořádku,“ pomysleli si šneci spokojeně.  

Ale potom to začalo znovu: „Za těmi velkými stromy uţ je určitě konec světa.“ „Ano. 

To si myslíme taky,“ řekli komáři.  

Ale právě v tu chvíli letěl kolem malý ptáček a švitořil: „Ne, ne, za těmi stromy svět 

teprve začíná. Tam stojí obrovský strom světa, který všechny stromy chrání.“  

„Dnes jsme se toho hodně naučili,“ řekli šneci a pomalu, zamyšleně sestupovali 

z borůvčí. „Nejdřív ale musíme vklouznout do našeho domečku a pořádně se vyspat.“ 

 

 

Setkání na kraji lesa 

Jelen, jehoţ zdobilo majestátní paroţí, se díval směrem ven z lesa na zelenou, trávou 

bohatě porostlou louku, která se třpytila ve slunečním světle. Tam se pásla kráva. Rozváţně 

ţrala. Jelen ji dlouho pozoroval. Velmi rád by se dal s tím zvláštním zvířetem do řeči, ale při 

jídle se to nepatřilo. „Jednou se přeci musí nasytit,“ myslel si celý udiven. „A jak se to ubohé 

zvíře musí na tom prudkém slunci potit!“ Velmi rád by pozval krávu za ním do lesa. 

Kdyţ slunce vyslalo k zemi své poslední paprsky a nastal soumrak, vyšel jelen ze stínu 

lesa. Kráva si jeho příchodu ani nevšimla. Teprve kdyţ přišel aţ úplně k ní, vzhlédla 

a udiveně zabučela. „Ubohé zvíře,“ řekla po chvíli, „jak jsi vyzáblé. Můţeš na těch 

tenoučkých nohách vůbec stát?“ 

Jelen, který byl zvyklý, ţe jej všechna zvířata v lese obdivují, byl udiven. „Ó, krávo,“ 

řekl vznešeně, „měla bys vidět, jak s takovýma nohama můţu v lese běhat. Mohla bys ty 

běhat a skákat s větrem o závod s takovým tlustým břichem a topornýma, krátkýma nohama?“ 

„Proč bych běhala a skákala?“ odpověděla kráva potřásajíc hlavou, „to není k ničemu 

dobré. Já chodím pomalu a rozváţně. Řekni mi, jelene, proč tak rychle běháš a skáčeš?“ Jelen 

nemohl úţasem nad takovými slovy zprvu ani odpovědět. „Nemám ţádný cíl,“ řekl pak 

konečně. „Běţím, kam aţ ses sahá, protoţe pro mě je běh potěšením. Co jiného bych taky měl 

celý den dělat?“ 

„Podivné zvíře,“ odporovala mu kráva, „já mám pořád co dělat. Musím celý den ţrát. 

A co seţeru, musím ještě jednou znovu rozţvýkat a to trvá velmi dlouho.“  „To dělám taky,“ 

řekl na to jelen, „ale přesto mi zbývá dost času. V lese je toho přeci tolik k vidění a ke 

slyšení.“ 

„Tak to musí být u vás v lese úplně jiné neţ tady. Tady se nic zvláštního neděje. Slunce 

svítí, zelená tráva roste a já jen blaţeně cítím, jak mi ve vemeni přibývá mléko. Pak uţ chci 

jen, aby mě někdo podojil a já mohla jít domů, do stáje.“ 
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Jelen se díval do daleka svýma velikýma, tmavýma očima. „Ubohé zvíře, nevidí ze 

světa vůbec nic. Co všechno se ještě skrývá daleko za horizontem. Tamhle, kde je tak modro, 

musí být určitě taky les. Tolik by mě těšilo tam běţet.“ 

Pak se začal jelen taky pást. Vybíral si jenom nejjemnější špičky trávy a řekl: „Vlastně 

jsem uţ dnes celkem sytý. Ochutnal jsem houby a řepu na poli u lesa.“ „Ten jelen hladoví, ale 

já mu do toho mluvit nebudu,“ pomyslela si kráva. A nahlas pronesla: „Co se mi ale skutečně 

líbí, je tvé paroţí. No, mé rohy taky nejsou úplně špatné. Díky mým rohům do mě proudí 

veškerá hojnost tohoto světa.“ 

„S mým paroţím je to ale jinak,“ odvětil jelen. „Mně je, jako kdyby mi s paroţím 

vyrostl celý les v jeho plné šíři. Je tak strašně těţké, ţe jej musím kaţdý rok shodit. Pak ale 

nejsem ţádný opravdový jelen. Pak se ukrývám a ţiji v ústraní.“ 

Tomu kráva nemohla ani uvěřit, ţe jelen shazuje kaţdým rokem své paroţí a musí si 

nechat vyrůst nové. „Mé drahé, věrné rohy mi zůstávají po celý, dlouhý ţivot,“ řekla. 

V tom okamţiku v křoví zapraskala větvička. Dříve neţ se kráva stačila rozkoukat, 

udělal jelen několik mocných skoků a byl pryč. Z křoví vyskočilo malé dítě. „Proč jenom tak 

bezdůvodně utekl?“ myslela si kráva a klidně se dál pásla. „Jaká podivuhodná zvířata ţijí na 

světě. Skutečně jsme kaţdý úplně jiný, jelen a já.“ 

 

Jak se racek s krabem vsadili 

Stává se tu a tam i mezi zvířaty, ţe se mezi sebou zlobí, vysmívají se jeden druhému, 

nebo ţe se před sebou navzájem vychloubají svými dovednostmi. 

Tak jednoho dne uviděl racek na pláţi kraba. Kdyţ to podivné zvíře, jaké ještě nikdy 

předtím nespatřil, s kulatým krunýřem a velkýma nohama objevil, musel se hlasitě smát. „Co 

ty jsi to vlastně za zvíře?“, zeptal se rozpustilý pták kraba, který na něj udiveně hleděl. „Já 

jsem rak,“ odpověděl krab hrdě. 

„Ne,“ řekl racek, „to vím líp neţ ty. Raci mají ocásky. Kdepak máš ocásek?“ 

„Jsem rak bez ocásku,“ řekl krab rozzlobeně, kdyţ viděl, ţe se mu racek směje. 

„A kdepak je tvá hlava?“ ptal se racek dál, „raka bez hlavy jsem taky ještě nikdy 

neviděl.“ 

„Já nemám ţádnou hlavu,“ odpověděl krab rozzuřeně, „takovou postavu, jakou mám já, 

nemá ţádné jiné zvíře. Všichni jste úzcí a dlouzí. Já jsem krátký a široký. Podívej se na moje 

nohy na obou stranách.“ 

„Létat jako já samozřejmě neumíš,“ řekl racek samolibě, „nebo plavat a rychle utíkat na 

mělčině. Myslím, ţe neumíš vůbec nic.“ A odletěl pryč. 

Krab byl velmi smutný, aţ z toho celý ochuravěl, ţe se mu racek tak ošklivě vysmál. 

Kdyţ pak přišel rybář, svěřil se mu se svým zármutkem. 

Rybář byl ale čtverák a rozhodl se, ţe tomu ţvanivému ptákovi udělí lekci. „Můţu ti 

pomoci,“ řekl krabovi přátelsky, „jenom tu na mě chvilku počkej.“ 

Rybář se vydal za rackem a za ostatními ptáky, kterým uţ mezitím stačil racek 

povyprávět o legrační postavě kraba. A tomu se všichni vysmáli – čejky, kulíci, vodoušové 

i jespáci. Rybář, kterého celá věc pobavila, je svolal všechny dohromady a promluvil: „Vy 



 

Tento produkt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky. 

 - 169 - 

všichni jste se krabovi nehezky vysmívali. A teď vy sami poznáte, ţe umí něco, co ani jeden 

z vás nesvede. Teď se musíte s krabem všichni vsadit o to, kdo umí lépe běhat.“ 

Racci se začali znovu smát, aţ se za břicho popadali: „To by bylo pěkné, kdybychom 

my neuměli běhat tak rychle, jako tlustý, kulatý krab. Můţeme hned začít.“ 

„Ale to nebude jenom obyčejný běh,“ řekl na to rybář, „musíte se postavit tam, kam aţ 

sahá voda a dívat se přitom na pevninu. Já sám teď půjdu bokem podél vody a vy všichni 

poběţte úplně stejně za mnou. Ale má to jednu podmínku, musíte se při tom stále dívat jenom 

na moře, nebo na pevninu. Nesmíte se dívat do strany a ani se tam otočit.“ 

„Takovou sázku jasně vyhrajeme,“ volali všichni ptáci. A nejvíce se ozývali racci. 

A teď je na čase říct, ţe pták můţe běţet jenom tam, kam se dívá. Takţe kdyţ měli začít 

běţet, byli najednou bezradní. Zkoušeli pohybovat nohama do strany, ale to se jim vůbec 

nedařilo, ačkoliv někteří z nich měli nohy krásné, vysoké jako vysoustruţené. Za chvíli 

zjistili, jak by to vlastně mohli udělat. Otočili se dopředu, směrem k pevnině a popoběhli 

pěkný kousek dopředu, pak se obrátili tam, kde uţ čekal rybář a běţeli směrem zpátky. 

Krabovi se však vedlo úplně jinak. Krab totiţ – a to rybář dobře věděl – umí především 

výborně běhat do strany, coţ ptáci vůbec neumí. Krab tedy běţel jako o ţivot a za chvíli uţ 

byl u rybáře. Jak byli ptáci překvapení, kdyţ po tom dlouhém popocházení tam a zase zpátky 

konečně došli aţ k rybáři, ţe krab u něho uţ dávno odpočívá. 

„Krab sázku vyhrál,“ vyřkl rybář výsledek, „a vy vidíte, ţe umí něco, co nesvedete, 

takţe se mu nemáte co vysmívat. Kdyby totiţ neměl tak kulaté, zvláštní tělo, nemohl by běţet 

do strany. A to neumí ani lvi, ani koně a kromě člověka to neumí nikdo jiný neţ krab.“ 

Ptáci, kteří se na tu sázku tak těšili a chtěli o ní ještě dlouho vyprávět, byli najednou 

velmi pokorní. 

Krab se ale radoval. Dodnes je hrdý na svůj běh stranou a všem, kteří se na něj na pláţi 

dívají, předvádí nejrůznější skoky a co nejklikatější cestičky. 

A racci? Těm se aţ doteď říká chechtaví a můţeme je zaslechnout na pláţi, jak se smějí 

svým chraplavým hlasem. 

Jen ptáci brodiví běhají se svýma dlouhýma nohama po mělčině i dnes tak rychle, jako 

kdyby se s někým zase vsadili. 

 

Proč se protěţi daří jen ve vysokých horách 

Kaţdé jaro, kdyţ byl vzduch vlahý, vydala se elfí královna na svou kaţdoroční pouť 

údolím do vysokých hor. Všude, kam vstoupila její noha, čeho se její ruce nebo závoj jen 

letmo dotkly, vyrašily ze země květiny. Tak pomalu kráčela přes pastviny a vrchy, stále výš, 

aţ konečně přišla k alpským loukám. Obdivovala vysoké vrcholy a klikaté skály pokryté 

třpytícím se ledem. Věděla, ţe aţ na samém vrcholku hor se nachází palác ledového krále, 

tvůrce všech těch krásně třpytivých ledovcových tvarů a krystalů, jehoţ ještě nikdo nikdy 

neviděl.  

Jednou, pozdě na jaře, uviděla pomalu a slavnostně kráčet na kraji ledovce vysokou 

postavu. To byl ledový král, který jí vyšel vstříc. Jakmile se jejich cesty setkaly, vzájemně se 

pozdravili. Elfí královna řekla: „Těší mě, ţe tě konečně vidím. Často jsem tě čekala. 
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Obdivovala jsem tvůj třpytivý palác, ale vím, ţe ţít bych v něm nemohla, protoţe bych 

zmrzla.“  Ledový král byl zahalen do sněhobílého brnění, na hlavě nesl lesknoucí se korunu 

z krystalů. 

A odpověděl: „Často jsem se na tebe díval. Shlíţel jsem dolů, do tvého teplého 

barevného údolí, které zdobíš květinami. Musel jsem se tam dívat pořád, ale vím, ţe nemohu 

ţít tam, kde je tak jemný vzduch.“ 

„Ovanul mne ledový závan,“ řekla královna a zamrazilo ji. „Musím odejít. Ţij blaze!“ 

Na rozloučenou jí ledový král ještě daroval hvězdu ze své koruny. Královně se líbily zářivé 

hroty, vzala jí a opatrně zasadila do horské půdy. Pod její jemnou ručkou hned vyklíčila 

květina. Květ vypadal jako hvězda, listy byly bílé jako sníh a jemné jako samet. Je to protěţ. 

Čisté, bílé květy zůstaly na kraji alpských pastvin. Tam, kde začíná věčný sníh... Kdyţ 

se oteplilo, vyskočil malý pramínek, uviděl kvítek a zavolal: „Pojď se mnou, pojď dolů do 

údolí. Sem přijde ještě krutá zima, zasype tě sníh a led, zmrzneš. V údolí to je příjemnější!“ 

Protěţ však odvětila: „Nemůţu jít s tebou. Chci zůstat tady vysoko v horách, kde ţije i 

můj otec. V údolí se ţije lehce a krásně? Já budu raději ţít tvrdě a vyrostu tady, kam patřím.“ 

„Zůstaň, kde chceš!“ zavolal pramínek a poskakoval dál sám.  

Přišel fičící vítr a taky si všiml malého, bílého kvítku. Zvolal: „Kdepak se tu vzala ta 

nová květinka? Ale tady nemůţeš zůstat. Pojď se mnou do údolí, tam vane lehoučký, teplý 

vánek. Bude se ti lépe dařit.“ 

„Já chci raději zůstat tady v ledu a ve sněhu, nepotřebuji vánek v údolí,“ odpověděla 

protěţ. A vítr musel putovat dál také sám. 

Jednoho dne přišel nahoru do hor i člověk, alpský lovec. Kdyţ spatřil malý, bílý 

kvíteček, byl uchvácen, jelikoţ nic takového ještě nikdy neviděl. A lovec se kvítku na nic 

nezeptal, i kdyţ ho chtěl vzít také s sebou do údolí, nýbrţ vzal nůţ, vyryl jej a odnesl. 

V duchu si pomyslel: „Našel jsem to nejkrásnější, co v horách kvete, krystal a květina 

zároveň. Rád bych jí věnoval své ţeně, aby si ji mohla zasadit ve své zahrádce. 

Tak se protěţ dostala do údolí. Lovcova ţena, která milovala všechny rostliny, byla 

šťastná, kdyţ spatřila novou, vznešenou květinu a vybrala jí na své kamenné zahradě 

nejkrásnější místo. 

Kaţdý den se na ni chodila dívat, ale brzy zjistila, ţe se jí nedaří. Bílé sametové vlásky, 

které zdobily její lístky, opadaly, neboť to byl vlastně koţíšek proti sněhu a ledu. A listy díky 

vlahému větru vyrostly a zezelenaly, nebyly uţ malé, zubaté jako ostré hrany krystalů. 

Květina vypadala úplně jinak. Uţ nebyla krásná. 

Lovcovu ţenu to velmi zarmoutilo. Přišla k ní a zeptala se: „Proč ses tak změnila? Proč 

uţ nejsi krásná? Starala jsem se o tebe, jak nejlépe to šlo.“ 

A protěţ odpověděla: „Co jste to se mnou udělali? Mám svůj domov. A růst mohu jen 

doma, na vrcholcích hor, kde ţije i můj otec.“ 

Kdyţ lovec slyšel svou ţenu, zalekl se. Šel do zahrady a vyryl květinu. Vzal květinu do 

ruky a nesl ji opatrně znovu do hor a zasadil ji zpět na to samé místo, odkud ji předtím odnesl. 

Tam kvete protěţ dodnes. A uţ příští rok opět zkrásněla v záři ledovců, její květy byly 

bílé jako padlý sníh a vznešené jako krystaly. 
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O řebříčku 

Ovčák z jedné malé vesnice byl tichý a přátelský muţ. Pásl ovce na nedalekém vršku, 

kde tráva rostla jen pomálu a půda byla suchá jako troud. Jeho milované ovce však byly 

s touto jednoduchou stravou spokojeny. Ovčák měl spoustu času na přemýšlení. Často stával 

na svém vršku, opřený o hůl, a pozoroval zemi a oblaka. Nejvíce ho těšilo, kdyţ pluly na 

obloze „beránci“. Pak cítil, ţe je jeho práce velebena i v nebi. 

Ve vesnici, ke které patřil ovčák se svým stádem, ţil jeden malý sirotek - dívka. 

Jednoho dne byla odloţena do ţitného pole, a protoţe nebyla nikde vítána, putovala rok co 

rok ze statku na statek za byt a stravu. Měla velmi těţké dětství. Musela pomáhat u těch 

nejtěţších prací jako popelka. Protoţe byla nalezena přímo u ţitné otýpky, říkalo se jí jen 

„Otýpka“.  

Byla to dívka, tichá a pilná. Všichni ve vesnici si uţ na její milou přítomnost a hbitou 

práci zvykli a stala se pro ně nepostradatelnou. Kdyţ bylo zapotřebí pomoci, řekli jen: „Ať 

přijde Otýpka!“ A tak se velmi brzy naučila starat se o nemocné i o děti. Díky spoustě 

zářivých blonďatých vlasů jí bylo ve vesnici všude dobře vidět.  

K jejím kaţdodenním povinnostem patřilo i přinést oběd pastýři nahoru na kopec, kdyţ 

začaly zvonit poledne. Vţdycky si přitom spolu pěkně popovídali. I postupně se začalo 

děvčátko na hodinku s pastýřem čím dál víc těšit. Pastýř ji učil znát jména všech květin 

i bylin, vyprávěl i o jejich léčivých účincích. Také pastýř očekával její příchod stále 

touţebněji, a kdyţ pak odcházela zpátky do vesnice, díval se za ní stále déle. 

 Z malého děvčátka vyrostla krásná dívka. Chodila se sklopeným zrakem, a protoţe byla 

tichá, málokdo si její krásy všiml. Jednoho dne se jí pastýř odváţil zeptat, zda by s ním 

nechtěla zůstat napořád, stát se jeho ţenou. A kdyţ se proslechlo, ţe by se měla stát 

pastýřovou nevěstou, vyrojilo se naráz plno nápadníků. Oslovil jí i sedlák, který měl velký 

statek. Řekl jí: „Chci si tě vzít za ţenu. Vaţ si toho štěstí, protoţe já jsem boháč a ty jenom 

chudé děvče.“  Pastýř jí chtěl dát volnost, měl jí velmi rád a nechtěl, aby byla nešťastná. Ona 

však svému nápadníkovi odpověděla: „Vezmu si pastýře, toho miluji.“ 

A tak se pastýř s Otýpkou stali muţem a ţenou, ţili spolu šťastně, jeden druhého si 

velmi váţili. Tak jako předtím chodila Otýpka do vesnice a pomáhala lidem. Naučila se, jak 

připravit bylinkové čaje, které dokázali vyléčit lidi i zvířata. Pastýř i jeho ţena, které teď lidé 

říkali pastýřova Otýpka, byli spokojeni i se skrovnými příjmy, tak jako jejich ovce. Za své 

sluţby si totiţ Otýpka nic nevzala a lidé často říkali: „To nějaká dobrá víla nám Otýpku 

poslala…“ 

Otýpka chodila s pastýřem na pastvinu stále častěji, nosila ovcím sůl, hladila je a ovce 

se k nikomu tak neměly jako k ní. A pastýř byl nejšťastnější, kdyţ spolu seděli na pastvě 

a Otýpčiny zlaté vlasy zářily ve slunečním svitu. Byli šťastní a spokojení. 

Ale jednoho dne, kdyţ spolu zase seděli na kraji pole, připlazila se z křoví jedovatá 

zmije a uštkla Otýpku do ruky. Ač pastýř okamţitě vysál jed z rány a přiloţil obklad 

z léčivých bylin, za tři dny mu zemřela. 
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Celá vesnice jí vystrojila krásný a čestný pohřeb. Ale pastýř, předtím neţ byla jeho ţena 

uloţena do černé země, jí ustřihl pramen zlatých vlasů. „Ty pod zem nepatří,“ řekl. A poloţil 

je na kraj pastviny tak, ţe zářily ve slunečních paprscích a byly mu útěchou v jeho ţalu. 

A kdyţ zestárl a věděl, ţe uţ brzy zemře, poloţil na ně trochu hlíny, aby je vítr nemohl 

odfouknout. „Musí zůstat zde, na pastvině, kde jsme byli spolu tak šťastní“. 

A na tom místě, kam pastýř poloţil zlaté vlasy, vyrostla později květina se sněhobílými 

lístky a poprášená zlatoţlutým pylem. Stonek je silný a pevný, s velmi jemnými listy, květy 

připomínají hvězdy, jeţ někdo poskládal dohromady. A přesto je ta květinka tak skromná, ţe 

jí mnozí přehlédnou. Nejraději roste na pastvinách, a čím je půda chudší, tím krásnější 

a zářivější jsou její květy. Z těch můţeme připravit čaj, který má mnohé léčivé účinky. 

Tu rostlinku dnes nazýváme řebříček a je léčivá i pro jiné rostliny. Lidově se jí také říká 

„ruka boţí“. 

 

 

Kámen 

Bylo pozdní léto a celý svět se koupal v nádheře a květech. V jedné polozapomenuté 

zahradě, která patřila k domu na kraji lesa, leţel veliký, šedivý kámen. Původně byl kdysi 

přivezen jako stavební kámen, ale protoţe se pro něj pak nenašlo ţádné vyuţití, zůstal 

v zahradě. Na jeho povrchu byly různé praskliny a prohlubně, ve kterých zůstávala po dešti 

voda, a tak stal se oblíbeným místem pro mnoho ptáčků. I včely sem rády zaletěly a odnášely 

si pitnou vodu, protoţe byla příjemně teplá. 

Jednoho dne seděl na kameni slavík a chystal se právě na svou pravidelnou ranní 

koupel. A přitom spolu kámen a slavík začali hovořit. 

„Všichni se můţete pohybovat a růst. Jenom já jsem sám na celém světě…starý, těţký 

kámen, který nikdy nevyroste a nikdy se nezmění,“ řekl kámen smutně. 

„Ale milý kameni,“ odvětil slavík, kterého ta smutná slova zasáhla aţ do srdce, „já přeci 

také nekvetu a nevoním jako květiny“. 

„Za to můţeš zpívat,“ řekl kámen, „jenţe já nemohu ani kvést, ani zpívat. Vy máte 

všichni své přátele a příbuzné, ale já jsem sám“. 

„To je pravda, leţíš tady úplně osamělý, milý kameni,“ řekl slavík, „já však vím, ţe na 

světě jsou veliké hory, kde je spousta kamenů. Musí tedy také něco umět, jako ptáci umí 

zpívat a květiny kvetou. Zeptám se na to mých přátel, pěnkav, snad ony budou vědět víc.“ 

Slavík se ihned vydal za pěnkavami, ale ty mu neporadily. „Kámen je přeci naším 

oblíbeným koupalištěm,“ odpověděly mu, „zahrada by se nám bez něho vůbec nelíbila, kdyby 

tu nebyl..., ale můţeme se zeptat vran, našich známých. Vídají se často s kavkami z hor, 

můţeme se tedy rychle dozvědět, co potřebuješ.“ 

Vrány však řekly jenom: „Krá, krá co je to?“ Ač patří mezi staré a velmi chytré ptáky. 

Ovšem protoţe jsou všichni ptáci na světě vlastně příbuzní, zeptaly se kavky, které taky 

nedokázaly na slavíkovu otázku odpovědět, káňat, ta zase jestřábů a jestřábi orla. A orel, 

nejstarší a nejmoudřejší pták na světě, odpověď znal.  
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A slavík mohl brzy vyřídit, co mu orel vzkázal: „Buď hrdý a šťastný, ţe jsi kamenem 

a nech si vyprávět toto. Kdyţ krouţím vysoko ve vzduchu, země pode mnou je stále níţ a 

kaţdá její část je menší a menší, mohu pak mnohem lépe vnímat celek. Celá země pak vypadá 

jako jedna bytost. Hory a kameny jsou její kosti, řeky jsou její krev, půda a pole v úrodných 

údolích jsou jejími svaly, lesy a louky tvoří její hruď a vítr je jejím dechem. Celá země je jako 

jeden veliký člověk. A tak jako je lidská hlava tvořena korunou z kostí, jsou i kamenné 

vrcholky korunkami nejvyšších pohoří a odtud pocházíš i ty. A tak jako myšlenky kolem 

lidské hlavy, krouţíme i my kolem vrcholků země.“ 

„Vidíš, jak důleţitý jsi, kameni,“ dodal slavík šťastně, kdyţ vyřídil orlovo poselství. 

Najednou slavík spatřil, jak se z malé štěrbiny na kameni vynořil skřítek s velikou, 

chytrou hlavou. „Jak ses sem dostal,“ zeptal se slavík, který dobře věděl, s kým má tu čest. 

„Kdyţ mluvíte o zemi, musím tu přeci být,“ řekl na to trpaslík, „ale nebylo lehké se sem 

dostat, protoţe lehce a rychle se mohu pohybovat jenom v rudě a kamení. Avšak musím můj 

starý, dobrý kámen, v němţ tu a tam přebývám, ještě jednou navštívit, dřív neţ se úplně 

rozpadne. Mám ti toho ještě tolik co říct, můj milý kameni.“ 

Slavík, který se mezitím usadil na rozkvetlém růţovém keři nedaleko, zboţně 

naslouchal stejně jako kámen. 

„Víš proč má růţe ty nejkrásnější květy?“ zeptal se trpaslík slavíka. „Prozraď mi to 

prosím, růţi mám ze všech květin nejraději,“ prosil slavík. „Za to vděčí svým trnům a svému 

sukovitému dřevu. Čím víc je vystrkuje vpřed, tím krásnější jsou její květy,“ řekl trpaslík. 

„A proč mohou stromy růst tak vysoko, ţe se téměř dotýkají samotného nebe?“ obrátil 

se nyní ke kameni. Ten se podíval na prastarou, sukovitou jedli, jeţ stála u vchodu do 

zahrady. „Moţná,“ odpověděl zamyšleně, „je to taky proto, ţe má silnou kůru“. 

„Správně,“ řekl trpaslík a zaníceně pokračoval ve svém vyprávění, „její kůra je jako 

kámen a díky ní můţe růst jedle tak dlouho a mít tak obrovskou korunu. A ty také jsi jako 

kůra stromu, ale mnohem většího a mohutnějšího neţ jedle. Kůrou stromu světa jsou kameny 

na zemi.“  

„Mohl bych vám vyprávět o dávných časech, kdy země byla jedna překrásná rostlina, 

zelená a ţivoucí jako listy a květy rostlin, které tu dnes vidíte. Ale kdyţ zemská rostlina 

zestárla, vytvořila svou kůru jako strom. To je zemská kůra z hor a kamení.“ 

„V kaţdé rozkvetlé květině,“ vysvětloval uváţlivě, „kvete samotná hvězdná zář na 

zemi. Ale květy, které patří k tomuto obrovskému stromu s mocnou kůrou, jsou mnohem, 

mnohem dál, jsou to samotné hvězdy.“ 

„Uţ budu muset zpátky do hor,“ pokračoval trpaslík, „ale nejdřív se ještě podívejte na 

ten pařez tam naproti. Vidíte ty krásné kruhy, které běţí kolem středu? Tak vlastně roste kůra 

ze stromu, v pravidelných vrstvách.“ 

„Taky tenhle kámen má na sobě takové vrstvy, vidíte je? To proto, ţe vyrostl ze stromu 

světa jako jeho kůra.“ 

„Mnohokrát ti děkuji, milý skřítku,“ řekl kámen, „nyní uţ vím vše, co jsem věděl, kdyţ 

jsi ještě byl se mnou. Jen jsem na to zapomněl, protoţe jsem byl tak osamělý.“ 

Průhledná postava trpaslíka se uţ jenom zaleskla v zeleném světle a zmizela. 
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Slavík a kámen zůstali zase sami. 

Nastal večer. Na noční obloze zářily hvězdy jako květiny a jejich světlo se třpytilo na 

kameni. Slavík seděl na růţovém keři a zpíval. A jeho píseň vyprávěla kameni, hvězdám 

i květinám o tom, jak krásný a veliký je náš svět. 

 

Prameny 

Mezi mraky poletují vzdušní elfové, mají světlá křídla a ţijí ze světla a slunečních 

paprsků. Kdyţ však začne pršet, překotně se řítí k zemi. Při jednom takovém pořádném 

podzimním lijáku se dokonce stalo, ţe mnoho z nich dokonce ztratilo svá křídla, neboť jim je 

déšť a vítr roztrhaly. V prudkém lijavci se pak vydali do hor, ve kterých se pak jako kapky 

vody vsákli skrz vrstvy země aţ do jejího nitra, kde usnuli a zapomněli na všechno, co 

předtím proţili. 

Kdyţ se probudili, byla kolem úplná tma a oni nevěděli, kde se ocitli. „Kde to jenom 

jsme?“ ptali se ustrašeně. „Je tu taková tma, máme strach.“ „Nemusíte se bát,“ promluvil 

k nim přátelský hlas, „neboť já jsem tu s vámi a ochráním vás. Čekala jsem tu celou dobu, aţ 

se probudíte.“ Tato slova vycházela z úst malé víly, která seděla na vlhkém kameni oděná do 

zelených šatů s jemným obličejem barvy bílého leknínu. „Ale kde jste se tu vzali?“ vmísil se 

do hovoru trpaslík, který právě svým kladivem ohlazoval vnější hranu krystalu. „To samy 

nevíme,“ odpověděly vodní kapičky a ostraţitě se rozhlíţely kolem sebe. „Já vím, odkud 

jste,“ řekla víla, „přišly jste z nebe. A jestli jste i to zapomněly, určitě si znovu jednou 

vzpomenete.“ 

„Ale teď pojďte se mnou,“ lákala vodní kapičky, „projedeme se na mojí rákosové 

lodičce pod horou, chci vám všechno ukázat.“ To se kapičkám zamlouvalo, a vydaly se tedy 

vesele na cestu. Nejprve přišly na místo, kde pracovalo mnoho trpaslíků. Barevné krystaly se 

třpytily ve skalách jako květiny na louce. Trpaslíci byli k vodním kapkám velmi milí 

a přátelští a nechali je ochutnat všechno, co tam jenom bylo. Jedna ochutnala růţový kámen, 

který byl slaďoučký jako cukrkandl. „To je růţenín,“ vysvětloval trpaslík. „Jejda, co jsem to 

vyzkoušela,“ volala jiná kapka, „chutná to jako pepř!“  „Není divu, to je přeci pyrit,“ dostalo 

se jí ihned odpovědi, „je v něm ţelezo a síra, proto se můţe olizovat jenom, kdyţ je potřeba 

přikořenit.“ Horské krystaly se třpytily jako stříbrné květiny. Byly tvrdé jako ořechy, ale měly 

chuť jemnou jako acháty. Ode všeho dostaly dešťové kapičky trošku a malý potůček pod 

horami dostal kořeněnou příchuť. 

A jely dál a přijely do velké jeskyně, kde sedělo mnoho víl a trpaslíků, kteří tam čekali, 

aţ skončí zima v horách. Vodní kapičky hleděly uţasle na dění kolem, na velkých ţulových 

deskách byly nakresleny nádherné formy. „To jsou naše květinové formy,“ řekli elfové 

šťastně a začali svými jemnými prstíky kreslit a malovat. Všude v rozích byly malé pavučiny. 

Mezi nimi poskakovaly trpasličí děti a předly vlákna pro kořeny rostlin. Všude kolem 

posedávaly skupiny elfů a trpaslíků, kteří jim předčítali z obrovských kamenných knih, neboť 

jen pro trpaslíky je písmo kamenů srozumitelné. 

Jedna malá vodní kapička přišla velmi blízko k jednomu z elfů a náhle začala 

srdceryvně vzlykat. Nejdříve se jí vyptávali jenom malí elfové, coţe jí tak zarmoutilo. Ale 
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kdyţ plakala stále hlasitěji, seběhlo se k ní mnoho dalších elfů i víl a všichni chtěli vědět, co 

se jí stalo a jak by jí mohli utěšit. „Kdyţ jsem uviděla zlatá elfí křídla, na něco jsem si 

vzpomněla,“ řekla kapička konečně, „vzpomněla jsem si, ţe jsem také kdysi měla taková 

krásná křídla, mohla jsem i létat, a pak jsem je ztratila.“ Při těchto slovech si na to najednou 

vzpomněly i zbývající kapky a nejraději by se daly také do pláče. „Coţpak uţ nikdy 

neuvidíme slunce a nebudeme moci létat za krásných slunečných dní?“ ptaly se naříkavě 

jedna druhé. 

„Jenom vyčkejte,“ odpověděl jim starý, moudrý trpaslík, „všechno má svůj čas. 

I v horách můţete vidět slunce.“ 

Tak se vydaly kapičky se svou vílou na další cestu a všude viděly, jak jsou všechny 

bytosti ţijící v horách pilné. 

Ale jednoho dne, najednou veškerá práce utichla. Ani jeden trpaslík nezazvonil svým 

kladivem, nikdo nečetl, nemaloval, veliké knihy byly vyrovnány do řad. A kdyţ chtěla víla 

s kapičkami pokračovat dál v jejich cestě, trpaslíci ji důrazně napomenuli, aby zůstala stát a 

počkala na ostatní. 

Jak tak čekali a potichu si povídali, najednou zaslechli kouzelnou hudbu. Nejprve to 

byla jenom samotná melodie, která se postupně rozezněla v harmonii. Pak bylo znovu ticho. 

A poté se v horách rozlilo světlo. Nejprve zazářil jen jemný paprsek jako při východu slunce. 

Postupně bylo stále světleji, ţe bylo moţné spatřit skály, které byly nejprve tmavé, aţ nakonec 

úplně zářily, jako by byly ze skla. Z jedné strany ozařovalo hory slunce a ze druhé hvězdy. 

A kdyţ slunce vystoupalo nad samé vrcholky hor, padli trpaslíci na kolena a začali se modlit. 

Bylo 24. prosince, půlnoc. Duch Země vystoupil na Zem a stál u zemského oltáře. „Přišel 

Nový rok,“ pronesl. „nastavme si naše hodiny na světový čas.“ Pak se všichni ponořili opět do 

modliteb, dokud se světlo postupně nevytratilo a skály úplně neztmavly. 

Po tomto záţitku byly vodní kapičky plné odhodlání a statečně se šplhaly se svou vílou 

přes kameny, aţ se konečně dostaly k malým branám, které vedou z nitra země k jejímu 

povrchu. Tam se uţ seběhlo mnoho jiných bytostí, elfové, víly i ohniví muţíci. A všichni 

chtěli nahoru, na zem. Tam čekali v hloučcích, tak jako se slétávají ptáci do houfů před 

zimou, neţ se vydají na svou dalekou cestu. 

Konečně to přišlo. Přišel starý trpaslík a velikým klíčem otevřel dvířka. Vodní kapičky 

trpaslíkovi nejprve poděkovaly. „Zmoudřely jste při své cestě pod horami,“ odpověděl jim, 

„příští rok se můţete vrátit. Ale já zůstanu stát tady a vy, neţ se vydáte na cestu, musíte mi 

popsat všechno, co tam venku uvidíte.“ 

„A dostaneme zpátky svá křídla?“ zeptaly se kapičky netrpělivě. „Jen vyčkejte. 

Všechno přijde v pravý čas, i křídla.“ A kdyţ uţ byly kapičky všechny venku a on zůstal sám, 

brumlal si pod vousy: „Nikdo nechce čekat. Ani lidé nechtějí čekat, ani kapky nechtějí čekat... 

Jenom my jsme se naučili dlouhému, předlouhému čekání.“ 

A kdyţ kapičky jako pramínek vystoupily z hory, shromáţdily se nejprve v malém 

důlku, takţe to vypadalo jako oko, ve kterém se zrcadlilo nebe a stromy. 
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A jak radostně byly přivítány! „Konečně jste tu!“ ozývalo se ze všech stran. „Teď 

můţeme konečně pořádně vyrůst!“ volaly květiny. Vodní kapky se jenom udiveně rozhlíţely 

kolem sebe. 

„No co vidíte?“ ozvala se první otázka trpaslíka z hory. „Vidíme malé víly,“ volaly 

zpátky, „sedí na stéblech trávy a na listech květin.“ „A co tam dělají?“ ptal se znovu. Tak se 

kapky řádně rozhlédly a co tam uviděly? Víly předly. Vzaly jemná vlákna, která vypadala 

jako z pavučinek na kořenech rostlin, a k nim vetkaly zlaté sluneční nitky z druhé strany, aţ 

vzniklo zelené předivo listů. „Vyprávějte přeci dál,“ domáhal se trpaslík, „co ještě vidíte?“ 

„Nahoře na stéblech sedí elfové. Ty vezmou upředenou látku a všechno pěkně vysuší!“ volaly 

kapky, „a pak obarví látku ve světle. Vypadá to krásně!  Teď ale nevidíme pořádně. Vypadá 

to, jako kdyby si vzali jehly a šili šaty. Sedí tam taky mnoho malých krejčíků a mají zlaté 

nůţky a vystřihují vzory a zuby na listech. Jde jim to od ruky.“ „Dávejte dobrý pozor,“ 

zavolal ještě trpaslík, „moţná, ţe od nich něco dostanete.“ 

A doopravdy, najednou si kapičky všimly, ţe od tkalců a krejčíků se zlatými nůţkami tu 

a tam něco upadne.  Šikovně to chytili.  Ale co to je? „Ó!“ výskaly radostí tak, ţe to slyšel 

i trpaslík v hoře a hlasitě se smál. „To jsou nová křídla, úplně stejná jaká jsme ztratily!“ 

Některé si chtěly křídla hned obléknout a tiše letět nad jezírkem z pramene. Měly takovou 

chuť! „Vidíme létat zlaté květiny!“ volaly kapičky „a taky barevné a jejich barvy sahají aţ do 

samotného nebe!“ „To jsou včely a motýli,“ odpovídal jim zpátky trpaslík. A díky prameni se 

tak mohl podívat na všechno, co se děje nahoře na zemi. 

„Pojďte se mnou, mé milé kapičky. Vydáme se spolu na dalekou cestu po celém 

světě...,“ řekla malá víla. „Ještě se uvidíme!“ volal za nimi trpaslík, kdyţ uţ byly kapičky na 

odchodu. 

„Uvidíme celý svět!“ volaly kapičky šťastně a daly se do zpěvu. I trpaslík slyšel jejich 

písničku a naslouchal, jak daleko z hor se voda z pramene dostala. 

A trpaslík věděl, ţe voda poteče dál, aţ se dostane k moři a tam si jednoho horkého dne 

obléknou kapičky svá křídla a vzlétnou. A poletí vysoko, budou poletovat mezi mraky..., aţ 

dokud se na podzim nevrátí zpátky do hor. 

 

Smuteční šat 

Bylo jaro, všechny rostliny i zvířata byly probuzeny a zářily tisícerou radostí. Květiny 

vzhlíţely přátelským pohledem ke slunci. Trávy i byliny sílily a stromy se ve své míze přímo 

koupaly. Ptáci začali zpívat a jásat. Všechna velká i malá zvířata mečela, bučela, cvrčela 

a poskakovala od radosti. 

Uprostřed této jarní slavnosti stála bříza a pod ní seděla překrásná ţena. Byla to Panna 

Marie. A na kolenou jí leţelo tělo jejího mrtvého syna, jeţ sejmula z jeho kříţe. 

Také bříza se nejprve radovala, neboť sladká šťáva silou jara zurčela v jejích 

mladičkých ratolestech. Ale brzy si všimla, ţe ţena, která objímala svého mrtvého syna, je 

k smrti zarmoucená. I pocítila s ní bříza hluboký soucit a svěsila větve dolů aţ k zemi. Jako 

Panna Marie objímala svými paţemi mrtvého syna, tak ji i bříza vzala svými větvemi do své 

náruče. 
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Ale i zvířata, která ţila v blízkosti stromu, si povšimla, co se přihodilo. Na bříze ţily 

malé, zelené housenky, které postupně usínaly ve svých kuklách. Z nich se pak měly znovu 

objevit jako barevní, nádherní motýli. Avšak i spící kukly zasáhl ten hluboký zármutek, který 

cítila Panna Marie a s ní i celý svět.  

A co se přihodilo, kdyţ po pár týdnech přišel čas a z kukel se měli vylíhnout motýli? 

Jen málokdo by se divil, ţe namísto zářivých barev, byla jejich křídla jako z černého hedvábí. 

Do svého smutečního šatu jsou zahaleni dodnes, nazýváme je černopláštníci (babočky 

osikové). Na okrajích jejich křídel jsou překrásné, jemné, bílé vzory, jako by chtěli poděkovat 

březové kůře.  

I dnes ţijí housenky baboček osikových ve svém čase očekávání na břízách a neţ se 

vydají na svou cestu k nebi, vyklouznou z kukel s černými křídly jako z hedvábí. 

I dnes jsou větve břízy svěšené k zemi, jako by chtěly chránit a utěšit Pannu Marii 

v jejím hlubokém zármutku. 

 

 

ŢÁBA A MUŠLE 

V jednom rybníce, úplně na samém dně, ţila si svůj poklidný ţivot mušle. Kaţdou noc 

popošla o kousek dopředu a nikdy se nemohla dosyta vynadívat na barvy, které vykouzlil 

měsíční svit a které jemně přecházely do nejroztodivnějších odstínů. 

V tom samém rybníce bydlela i ţába, jeţ byla nemálo pyšná na své skokanské umění 

i hudební talent. Velmi dlouho si mušle ani nepovšimla. Aţ dokud se jednoho dne vedle ní 

něco nepohnulo, tak se zeptala: „Co to tu děláš ty nehezké, tiché stvoření?“ A zvědavě si 

prohlíţela hnědou skořápku a velikou nohu. „Tvá barva je velmi ošklivá,“ pokračovala, 

„koukni se na mě, jaká jsem krásně zelená.“ 

„Máš pravdu,“ odvětila mušle, „sice nejsem krásná, ale miluji krásné barvy.“ 

„A co děláš tady dole ve vodě celý den bez hnutí?“ „Dívám se a naslouchám“ 

odpověděla mušle. „Čemu nasloucháš a co tu pozoruješ?“ ptala se ţába dál, celá udivená. 

„Tady dole, v kalné vodě vlastně nevidím, ani neslyším nic zvláštního, jenom odlesky 

měsíce. Přála bych si naučit se malovat tak, jako to umí voda. A co tu vlastně děláš ty, ţábo?“ 

„Ó,“ řekla ţába a trochu se nafoukla, „mě tedy voda neokouzlila a nepotřebuji ničemu 

naslouchat. Oproti tobě já mám svůj vlastní hlas. Zpívám. Jsem známá umělkyně. Dokonce i 

lidé zůstanou stát jako opaření, kdyţ zaslechnou můj nádherný zpěv.“ 

Mušle se okouzleně dívala na ţábu. „Tak známá jsi?“ vydechla uznale, „mě nezná nikdo 

a nemám ani hlas. Ţiji tady úplně zapomenuta a chci se učit. Chci tak dlouho pozorovat barvy, 

dokud se nenaučím, jak je nakreslit.“ 

„Ach, ty s tím svým hloupým učením a malováním,“ řekla na to ţába netrpělivě, „tady 

dole není nic k vidění, je tu jenom nuda.“ A mocným skokem vyskočila z vody. 

Venku si našla příhodné místo a nechala plnou silou zaznít svůj hlas. Uţívala si jeho 

nádherný zvuk a byla do něj tak ponořena, ţe si vůbec nepovšimla, ţe si to k ní namířil někdo, 

kdo má dlouhé červené nohy a špičatý zobák. To byste měli vidět, jak s sebou zmítala 
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a trhala! Ještě jednou spadla do trávy a z posledních sil se jí podařilo vrátit se tím největším 

skokem v jejím ţivotě zpátky do vody. Přistála přesně vedle mušle.  

„Uţ máš po koncertě?“ ptala se jí mušle přátelsky. Ale ţába se nezmohla na ţádnou 

odpověď, svůj hlas úplně ztratila. 

Tak tam ţily jedna s druhou v poklidném rybníce ještě dlouho a společně vedly dlouhé, 

tiché rozhovory. 

Ale mušle neztratila nikdy chuť se učit a naslouchat. A kdyţ jí po její smrti otevřeli, 

objevila se perleť, jeţ se stříbřitě leskla na vnitřní straně její skořápky, kterou nikdy nikdo 

během jejího ţivota ani nezahlédl. A přímo uprostřed zářila stříbrná perla, která vypadala jako 

malý měsíc na stříbrné noční obloze. 

 

Jitrocel 

Byli jednou dva bratři, oba byli nájemní ţoldnéři a jejich povolání, vraţdění a lomozivá 

taţení po různých zemích, je uţ omrzelo. Jeden byl vysoký a hubený a druhy malý a kulatý. 

Ale protoţe se jinému řemeslu neţ zacházení se zbraněmi nevyučili, museli u toho i zůstat. 

Slíbili si však spolu, ţe budou slouţit jen takovému pánu, který bojuje za dobro a v takovém 

kraji, v němţ vládne právo a spravedlnost. 

Byl jeden slavný hrabě, který bydlel na vysoké hoře, války vedl jen zřídka a byl ve 

svém kraji známý jako veliký dobrodinec. Kdyţ se u něho ucházeli o sluţbu, pravil: 

„Potřeboval bych vás a vy mi můţete dobře poslouţit, neboť já ţiji pro spravedlnost. Jestli 

chcete opravdu být mými sluţebníky, dám vám jednu podmínku. Musíte mě ve všem 

poslechnout a důvěřovat mi, i kdyţ by se přihodilo něco, čemu nebudete zcela rozumět. 

Především se však nikdy nesmíte na nic ptát.“ 

Oba bratři přikývli a vstoupili do hraběcích sluţeb. Doprovázeli ho na mnoha cestách 

a milovali svého pána z celého srdce. 

Jednoho dne se však stalo něco zvláštního. Probudili je uprostřed noci, museli osedlat 

koně a doprovázet svého pána. Jeli temnou nocí, koně měli na kopytech přivázané pytle, takţe 

se jezdci pohybovali kupředu téměř neslyšně. Potom čekali ukrytí pod stromy, dokud nepřijeli 

z opačné strany cesty dva rytíři, v nichţ oba bratři poznali přátele jejich pána. Hrabě vyskočil 

vpřed a oba zavolal bojovným pokřikem. V krátkém souboji se mu podařilo oba usmrtit tak 

rychle, ţe jen neslyšně upadli ze sedel na zem. Pak zavolal oba sluţebníky a přikázal jim oba 

mrtvé zakopat v lese na tajném místě. Oba bratři se na sebe podívali a oba si pomysleli to 

samé. Pamětlivi svého slibu neřekli ani slovo. 

O několik měsíců později museli za bílého dne stát se svým pánem na kraji cesty 

a čekat. Po chvíli přijel nádherný kočár, v němţ seděl rytíř s překrásnou pannou. Hrabě 

zastavil kočár, rytíře svázal a pannu posadil na svého koně. Kdyţ to oba bratři viděli, přemohl 

je vztek. Vzali meče a obrátili je proti svému pánovi. Namířili je proti jeho hrudi a bodli. 

Zraněný hrabě upadl na zem. Teprve kdyţ spatřili krev řinoucí se na trávu, zalekli se toho, co 

provedli, a začali přemýšlet, zda jednali po právu. Začali troubit na roh, dokud nepřijela 

hradní stráţ. Jakmile jezdci přijeli, vzali svého zraněného pána, spoutaného rytíře, krásnou 

pannu i oba sluhy na jeho rozkaz do hradu. 
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Bratři byli ihned uvrţeni do ţaláře. Oba se obávali, ţe by jejich pán mohl kvůli svým 

zraněním zemřít. On se však zotavil, jednoho dne si je nechal zavolat a řekl jim: „Slib, který 

jste mi oba dali, jste nedokázali dodrţet, proto vás musím ze svých sluţeb propustit. Neţ ale 

odejdete, chci vám zodpovědět vaše otázky. Ti dva rytíři, které jsem tenkrát v noci zabil 

a které jste oba předtím viděli několikrát vcházet a vycházet z mého domu, byli zrádci, kteří 

usilovali mému králi o ţivot. Jejich zrada však byla odhalena a právě té noci chtěli spáchat 

svůj strašný čin. Zavázal jsem se je oba tiše odstranit a ušetřit tak svou zemi strádání. Ta 

dívka, která seděla v kočáru, neměla ani tušení, ţe se dostala do rukou nebezpečného 

podvodníka, který s ní zamýšlel jen to nejhorší a jenţ se vkradl jako urozený muţ ke dvoru 

jejího otce. 

Jak se jenom styděli oba bratři, kdyţ se dozvěděli pravdu o činech svého pána. Prosili 

jej o odpuštění a o to, aby mohli dál zůstat v jeho sluţbách. 

„Uţ zde nemůţete dál zůstat,“ řekl jim, „ale nyní běţte a dělejte dál to, co umíte ve 

jménu dobra jako doposud. Choďte po cestách i silnicích a pomáhejte tam, kde bude 

zapotřebí...“ 

A bratři jeho rady uposlechli. Brzy byli v celém kraji proslulí. Kde byl jaký spor či 

hádka, vynořili se a urovnali jej. Kde se nějaká ţena ocitla v nouzi, protoţe ztratila muţe, 

přišli a pomohli jí při práci. Na všech cestách, kudy se vydali, měli při sobě své kordy, které 

měli uţ jako ţoldnéři. Tak se blahodárně činili na všech cestách i silnicích aţ do té doby, neţ 

zestárli a úplně zešedivěli. 

Jednou tak seděli na kraji cesty a cítili se staří a k smrti unavení. Byli hladoví a měli 

jenom skývu chleba, kterou si chtěli rozdělit. Byla zima. V tom přiletěli ptáci a bratři se 

rozdělili o svůj chléb i s nimi. Potom usnuli a ptáci spustili svou píseň jako díky. 

Ráno byli na cestě nalezeni oba věrní bratři mrtví. Lidé jim vypravili čestný pohřeb 

a říkali: „Jelikoţ se tak dobře činili na všech cestách, chtěli bychom je tam také pohřbít.“ 

A jejich hrob zůstal jako vzpomínka na všechna klání za právo a spravedlnost. 

A jak tak ubíhala léta, vyrostla na jejich hrobě prostá, malá bylinka, která jako tichý 

rytíř kvete u všech cest. Je to jitrocel. Jeho květy vypadají jako malá kopí a ptáci se ţiví jeho 

semeny. Je dlouhý i široký jako oba bratři. Z listů jitrocele je moţné uvařit léčivý čaj, který 

blahodárně působí na dýchací cesty. Je to právě proto, ţe tenkrát zranili svého pána do 

hrudníku a celý ţivot se snaţili svou vinu odčinit. 

 

O slunečnici 

Mnohé stromy jsou tak vysoké, ţe se svými korunami téměř dotýkají oblaků. A jejich 

kořeny mohou dosáhnout stejně tak hluboko do nitra země. Jsou také květiny a byliny, jejichţ 

kořeny vrůstají hluboko do země, ale touţily by se také dotknout i oblohy. 

Jedna z květin se skutečně odváţila a řekla: „Nechci uţ zůstat dál takhle malá. Chci být 

stejně vysoká jako strom. Chci růst a potřebovala bych, aby mi někdo pomohl.“ 

Přestala být spokojená se vzrůstem, který jí byl určen. A jak se tak rozhlíţela po 

pomocníkovi, oslovila jitřenku, jestli by jí právě ona nemohla pomoci. Ale jitřenka jí 
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odpověděla: „To co po mně ţádáš, je neposlušnost. K tomu ti pomáhat nebudu.“ Ostatní 

hvězdy jí také odmítly pomoci. 

Nakonec, kdyţ uţ květina neměla klidu, byl měsíc ochoten podat jí pomocnou ruku. 

Poslal jí pár silných oblaků a najednou se ukázalo, jak ţivě společně měsíc, voda i rostliny 

pracují. Kaţdou noc – neboť rostliny rostou hlavně v noci - povyrostl stonek s listy o notný 

kousek nahoru. Listy byly čím dál větší a širší a stonek byl uţ skoro stejně silný jako kmen 

břízy. Ţebříčky, po kterých šplhají listy směrem vzhůru, byly uţ pěkně vysoké a květinové 

děti se vznášely kolem rostoucí rostliny. Kaţdý květ si totiţ musí najít svůj list, na který se 

usadí jako na malou stoličku. A kaţdé si ten svůj list uţ našlo. Za několik dní uţ uţ bude naše 

rostlina vysoká jako strom. 

Všechno se seběhlo tak rychle, ţe Slunce, kterému Stvořitel svěřil dohled nad pořádkem 

v přírodě, si zpočátku ničeho nevšimlo. Ale jakmile však zpozorovalo, ţe rostlina je uţ 

vysoká skoro jako strom, velmi se leklo, co ţe se to stalo. 

Ale hned si vědělo rady. Přineslo velký zelený košík a předalo jej svým sluţebníkům 

a přikázalo jim, aby tam usadili všechny květinové děti. Bytosti světla vzaly košík a usadily se 

nahoru na stonku a tam tlačily směrem dolů tak dlouho, dokud naše rostlina nepřestala růst. 

Pochytaly všechny maličké květinové děti, které rejdily okolo, protoţe čekaly, ţe by mohla 

naše rostlina ještě trošku povyrůst a kaţdé z nich chtělo získat to nejvyšší a nejsvětlejší 

místo... Teď se muselo jedno po druhém pěkně posadit do košíku. A kolik jich bylo! To 

můţete jednou sami spočítat, jelikoţ kolik má naše rostlina semen, tolik by měla bývala mít 

květů... 

A jak pečlivě odvedli sluneční duchové svou práci! Pěkně popořádku usadili kvítečka 

v košíku do spirály od kraje aţ do středu, vypadalo to jako šnečí ulita. A kdyţ měly květinky 

rozkvést, neměly uţ zdaleka tolik místa, jako kdyţ seděla kaţdá na jednom listu. Jen ty na 

kraji mohly vytvořit krásné okvětní listy, zbylé zůstaly stále malinké. Ale protoţe byl košík 

s kvítky velice hezký a semínka tam seděla uspořádaně jedno vedle druhého, přály si i ostatní 

květiny taky takové košíky, kde by byly všechna kvítečka pěkně spolu. Mnohé z nich jej 

i dostaly a ty dodnes nazýváme rostliny sloţnokvěté.  

Kdyţ byli sluţebníci slunce hotovi a všechny květy konečně vykvetly, nebyl ţádný div, 

ţe naše rostlina vypadala jako by samotnému slunci z oka vypadla. Od těch dob jí také říkáme 

slunečnice. A jelikoţ je tak vysoká, bývá jí někdy nahoře, na květu pěkně horko, však je taky 

krásně dohněda opálená. 

Tak se tedy stalo, ţe jsou slunečnice největší ze všech květin. Ale ţe s nimi není úplně 

všechno v pořádku, to si můţe kaţdý všimnout. Zapomněly totiţ při své snaze být co nejvyšší, 

kdyţ všechnu svou sílu věnovaly růstu vzhůru, na své kořeny. Ty zůstaly malé. A kdyţ přijde 

pořádný vítr, velmi snadno se zlomí či vyvrátí, nemají totiţ ţádnou oporu. Nejsou to stromy, 

které dokáţí odolat větru i vichřici. 

A kdyţ si slunečnice všimly, jak rychle si s nimi bouře dokáţe poradit, říkaly si mezi 

sebou: „Ještě ţe nejsme tak vysoké jako stromy. To bychom se musely kývat při kaţdém 

fouknutí. Dobře, ţe nám slunce pomohlo…“ 
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A slunce ještě dodalo: „Od teď se budete stále dívat jenom na mne, abyste všechno 

dobře viděly a slyšely vše, co řeknu!“ A tak je tomu dodnes. 

 

 

Ţíţala 

Jeţíšek miloval rostliny a chtěl promlouvat nejenom se zvířaty, ale i s nimi. 

Obzvlášť rád pobýval na zahradě, hned vedle truhlárny. Jednou měl za úkol přinést 

mamince květiny na stůl a ředkvičky a ředkve, které potřebovala k vaření. 

Nejprve zaskočil ke květinám a pro kaţdou z nich měl vlídné slovo. „Jste spokojené 

a šťastné?“ ptal se růţí. „Ano,“ odpověděly mu, „proč bychom nebyly?“ „Chtěl bych vám 

vyprávět něco, na co si uţ nevzpomínáte,“ odpověděl jim Jeţíšek. „Ne vţdy jste se radovaly. 

Jste děti slunce a kdysi jste byly všechny dohromady se svou sluneční matkou. Kdyţ vás pak 

vysadili na zem, byla kaţdá z vás najednou osamělá a pevně usazená v zemi.“ 

„Co se pak stalo?“ ptaly se růţe.  

„Otec na nebesích, který se stará o to, aby náš svět byl stále krásnější a dokonalejší, 

začal hledat pomocníky, s nimiţ byste nebyly jiţ tak osamělé. Jedna z mnoha bytostí světla 

byla ochotna stát se přítelem a pomocníkem květin. Proto však musely své tělo zmenšit, 

dostaly zlatou barvu a ponechaly si křídla. Tak přišly na svět včely, jeţ dodnes putují jako 

poslové z jedné květiny na druhou.“ 

„Ach tak to tedy bylo,“ vydechly květiny uţasle. 

„To ale ještě není všechno,“ pokračoval chlapec, „kousíček z vás nechal stvořitel vrátit 

se zpátky na oblohu ke slunci. A ten pak také obdaroval křídly a nechal je poletovat. Uţ to 

nebyly květiny, které rostou pevně spojeny se zemí, ale létající květy, které vás navštěvují. 

Jsou to motýli. A všechny bytosti na obloze i na zemi se těší z jejich krásy.“ A právě v té 

chvíli se jeden motýl usadil na květu, který chtěl Jeţíšek přidat do své kytice na maminčin 

stůl.  A chvíli na to navštívila včelka růţi, se kterou si Jeţíšek povídal. „Pozdrav Pán Bůh,“ 

řekla včelka, „tady mám jedno zrnko slunce jako dárek a k tomu pozdrav od vedlejší květiny. 

Jak ráda bych se zdrţela o trochu déle ve tvém květinovém domečku, ale musím dál. Dnes 

chci ještě navštívit mnoho dalších růţí.“ 

„Naber si dost z mého dţbánku s rosou a šťávou a vezmi to s sebou domů,“ řekla růţe 

na rozloučenou, abyste měly z čeho dělat med, a zrníček mého zlatého pylu si naber také po 

libosti.“ 

Jeţíšek bedlivě pozoroval, jak včelka, která přilétla ze sluncem prozářené oblohy, 

navštívila růţi pevně spojenou se zemí. „Děkujeme ti za tvůj příběh a teď uţ rozumíme proč 

nás včely i motýli tak těší,“ dodaly ještě růţe. 

Pak se obrátil Jeţíšek k záhonu s ředkvičkami a ředkvemi a k tomu chtěl vzít do 

kuchyně ještě petrţel. Vytáhl ze země ředkvičku i ředkev a omýval je, dokud nebyly úplně 

čisté. Pak zaslechl, jak k němu promluvil kořínek petrţele: „Zaslechl jsem rozhovor, který jsi 

vedl s květinami o tom, jak to s nimi a včelami bylo. Musím se ti svěřit, proč my nejsme tak 

spokojené. Co se jenom natrápíme, neţ pořádně vyrosteme. Pod zemí je úplná tma a půda je 

tak tvrdá...“ „Jen si to zkus sám, zahrabat se pod zem,“ řekla ředkvička směle, „pak uvidíš.“ 
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Chlapec dlouho neotálel a začal prsty hloubit díru, ale viděl, ţe by mu to trvalo velmi 

dlouho. Vzal si tedy na pomoc klacík a s ním zkoušel půdu trochu načechrat, aby mu to šlo 

lépe. 

„To dělá kořínkům moc dobře,“ řekla petrţel vděčně, „protoţe pak k nám pod zem 

můţe vzduch, teplo a světlo. Kořínky nevědí jeden o druhém vůbec nic, a kdyţ k nám ani 

matka země není příliš vlídná, není to k vydrţení.“ 

Jeţíšek byl velmi zaskočen, ţe objevil něco, co vůbec není dokonalé. 

„Budu o vašem zármutku přemýšlet,“ odpověděl jim, „a moţná vám dokáţi poslat 

pomoc.“ „Motýl, který poletuje z květiny na květinu, to být nemůţe“, přemýšlel si sám pro 

sebe, „musí to být posel, který dokáţe putovat pod zemí tam i sem, a přitom je ještě 

provzdušní.“ 

Ještě neţ opustil zahradu, aby mamince donesl slíbené květiny a zeleninu, řekl na 

rozloučenou: „Poprosím o pomoc svého otce na nebesích. Chvilku počkejte, co se stane.“ To 

zaslechly kořeny všech rostlin. 

Otec na nebi, jehoţ oko Jeţíška všude doprovázelo, viděl, slyšel a cítil vše, co se událo 

na zahradě. „Buď klidný,“ řekl mu, kdyţ vyslyšel Jeţíškovy prosby, „pošlu kořenům posla, 

který mezi nimi bude putovat tam i zpátky jako motýl poletuje z květiny na květinu. Jenom 

poloţ kousek kořínku petrţele na zem a pečlivě jej zahrab.“ To nebyla těţká úloha a chlapec 

s ní byl za chvilku hotov. 

Kdyţ se druhý den zase prodíraly kořínky rostlin tvrdou zemí, uviděli jedinečné 

stvoření, které putovalo pod zemí tam a sem. Vypadalo tak zvláštně, ţe se kořínky nejprve 

polekaly a ptaly se: „Co tu děláš? Nikdy jsme nic takového ještě neviděly! Kdo jsi?“ 

„Já jsem váš sluţebník, ţíţala,“ odpověděla, „budu provzdušňovat půdu a protřepu 

i závěsy, aby k vám do komůrek mohlo světlo a teplo.“ 

„Jak můţeš být náš sluţebník, vţdyť nemáš ţádné oči…,“ ptaly se kořínky zvědavě. 

„K tomu, abych mohla ţít pod zemí, oči nepotřebuji. Všechno, co se tady stane a co se 

půdy týče, cítím.“  

„A kde máš uši?“ ptaly se rostliny dál a prohlíţely si dál podivného červa. 

„Ţádné nemám, ale i tak všechno slyším,“ odpověděl jim. „Slyším dokonce i, co říká 

a co si myslí sedlák, kterému patří tato zahrada a louky.“ 

„To bude ten posel, o kterém nám říkal Jeţíšek,“ volaly ředkvičky. „Brzy i my budeme 

spokojené,“ přidaly se k nim všechny rostliny plné radosti. 

„Chci vám přinést všechno koření země. Jsem posel mezi vašimi kořeny. Ale teď uţ 

musím rychle dál,“ zavolala ještě ţíţala přičinlivě, „abych stačila provzdušnit půdu a připravit 

měkoučký záhonek pro semínka, která brzy přijdou.“ 

Tak přišla ţíţala. Později bylo toto poţehnané zvíře nazýváno také dešťovka, protoţe je 

k vidění jenom za deštivého počasí, kdyţ je pod zemí tolik vody, ţe to uţ nemohou vydrţet. 

Rostliny mají dešťovky stejně tak rády jako včely a motýly. Dešťovky, které putují mezi 

kořeny, nemohou samozřejmě pomoci s přípravou medu, který je slaďoučký a zlatý, tak jako 

to společně dokáţí včelky a květiny. 
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Ale něco dobrého přeci jenom umí. Je to tmavá, vonící, úrodná ornice, ve které se cítí 

tak příjemně jako květy ve sluneční záři. Tam, kde nejsou ţádné dešťovky, není ani dobrá 

a úrodná země. 

 

 

Světluška 

Nebe, zemi, hvězdy, trávu, zrno, ptáky, krokodýly i lvy a mnoho, mnoho dalšího 

nejenomţe Bůh stvořil, ale všechno i nadále činil krásnějším a dokonalejším. Tak jednoho dne 

přišli na řadu brouci. Kaţdý z nich chtěl být nějak ozdoben. Roháč dostal parohy podobné 

jelením, nosoroţík (kapucínek) svůj překrásný roh, zlatohlávek svou zlatolesklou zeleň na 

křídlech, mnozí dostali nejroztodivnější tykadla, která vypadala jako kartáče či sosáčky. 

Kovařík se naučil metat kotrmelce, cikády cvrčet, cvrčci hrát na své housličky, všechno to 

bzučelo a řinčelo, jako lahodná hudba a všichni byli navýsost spokojeni. 

Nastal večer a všechno bylo hotovo. Brouci hrající všemi barvami, překrásně tvarovaní, 

stáli v řadě před svým Stvořitelem a pěli svá díky. Slunce pomalu zapadalo. 

Kdyţ uţ téměř všichni brouci odletěli, objevil se najednou ještě jeden šedivý, skoro 

neviditelný brouček, který do té doby spal ukrytý pod listem a teď se sunul před Stvořitele. 

Všiml si totiţ posledních odcházejících brouků, kteří byli předtím bohatě obdarování, a hned 

si domyslel, co mu uteklo. 

„Jsem noční brouk a během toho, co jsi obdarovával mé bratry, jsem spal,“ řekl smutně 

malý brouček, „nevím, jestli máš ještě něco i pro mě…“ 

Tentokrát byl Otec skutečně bezradný. Všechny barvy mu uţ došly, všechna krásná 

křídla i hudební nástroje byla rozebrána. Uţ nic nezbylo. 

Kdyţ se tak Stvořitel rozhlíţel kolem sebe a malý brouček na něj hleděl plný očekávání, 

vyšel Měsíc a zazářily první hvězdy. A Stvořitel dostal nápad. 

„Protoţe jsi úplně poslední, dostaneš něco mimořádného,“ promluvil vlídně. „Dám ti 

něco, co patří noci. Obdaruji tě noční září, jeţ ti mohu dát jen teď, v noci.“ A Stvořitel nabral 

světlo hvězd i měsíce a daroval je broučkovi, který od té doby nosí jméno světluška. 

I dnes se můţeme těšit pohledem na zářící světlušky za červnových nocí na začátku léta. 

Letní noci jsou plné jemně zářících světlušek, ale kdyţ je spatříme ve dne, jsou jen 

neviditelní, šedí broučci jako kdysi neţ byli obdarováni. Ovšem v noci jsou jako malé zářící 

hvězdičky.  

 

Líska 

Líska je přímo podivuhodný keř. Na první pohled by si toho člověk ani nevšiml, zvenku 

vypadá úplně obyčejně. Ale ve skutečnosti se jí dostalo zvláštního poţehnání, a proto, 

abychom se s ní lépe seznámili, je zapotřebí vyslechnout si příběh o lísce a o Jeţíškovi. 

V zemi, kde ţili Marie s Josefem a svým synem, zavládlo veliké sucho. Jednou se Marie 

vydala spolu s chlapcem do lesa, aby si trochu odpočinuli od palčivých slunečních paprsků. 

Na kraji lesa se rozhlédla a hned jí padl do oka lískový keř, který přímo lákal k tomu, aby se 
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usadili v jeho stínu. Marie měla s sebou šití a během toho, co pilně pracovala, začal si Jeţíšek 

hrát s lískovými plody, s malými oříšky mezi listím. 

„Ty šiješ sukýnky pro mé bratry,“ řekl Jeţíšek své matce, „a já bych chtěl střihnout na 

sukýnky mým milým lískovým oříškům.“ Vzal si ústřiţky látek, které matka při své práci 

odloţila, a nůţkami nastříhal cik a cak, zubaté sukýnky, které hned navlékl na oříšky. 

A protoţe ty sukýnky vyrobil právě Jeţíšek, pevně přirostly. A dnes se uţ nikdo nepodiví 

tomu, ţe kaţdý lískový oříšek nosí zelenou zubatou sukničku. 

Od té doby uběhlo mnoho času a Jeţíšek měl plné ruce práce, ani hrát si pořádně 

nemohl. Ale jednoho dne, kdyţ uţ bylo všechno hotovo, dostal velkou ţízeň. Ve vsi však uţ 

byla všechna voda úplně vyschlá, matka neměla vůbec nic, co by synovi před odchodem 

nabídla k pití. Dala mu tedy dţbánek a řekla: „Nezůstaneš ţíznivý. Běţ s tímto dţbánkem do 

lesa. V jeho chladných stínech snad vodu najdeš.“ 

Vydal se tedy Jeţíš do lesa a vzal si s sebou i tenkou větvičku lísky. A jakmile tam 

přišel, řekl si tiše: 

 

„Má lísková větvičko, 

k zemi se skloň,  

tam, kde voda prýští.“ 

 

A skutečně, kdyţ se chlapec vydal dál, začala se lísková ratolest viditelně ohýbat dolů 

k zemi. Její tah byl stále silnější a důraznější, aţ se na jednom místě úplně otočila směrem 

dolů a zůstala tak. Jeţíšek odhrnul stranou mech a větvičky a pod nimi se objevil maličký, 

křišťálově čistý pramínek vody. Byl tak malý, ţe jeho zurčení nemohlo lidské ucho ani 

zaslechnout, ovšem k uhašení ţízně stačil bohatě a ještě mohl Jeţíšek naplnit dţbánek vodou 

pro svou matku.  

V tom okamţiku, kdyţ Jeţíšek klečel u pramene a hasil svou ţízeň, jakoby se dala do 

pohybu všechna voda světa. Oblohu zakryly těţké mraky, a kdyţ Jeţíšek spěchal domů, uţ 

začalo mrholit, déšť ševelil, jakoby ho najednou všechna voda světa chtěla obdarovat a uhasit 

jeho ţízeň. I přišel déšť, který byl poţehnáním pro zemi, která také dlouho ţíznila. Ale déšť 

doprovázela i bouře, jíţ se Jeţíšek velmi polekal, neboť blesky křiţovaly oblohu a hřmělo ze 

všech stran.  

Na kraji lesa se setkal bez úhony se svou matkou, která strachy celá bez sebe, běţela 

Jeţíškovi naproti. Jak se oba radovali! Marie byla velmi šťastná, ţe Jeţíšek přinesl vodu 

nejenom jí, ale ţe se mohla konečně napít i ţíznivá, na troud vyschlá země. 

Objímajíc jeden druhého seděla Marie s Jeţíškem pod lískovým keřem, i kdyţ všude 

kolem létal jeden blesk za druhým a koruny stromů se divoce kývaly, pod lískou byla Marie 

se svým synem v bezpečí. 

Od té doby je líska poţehnána. Její větve mají sílu najít vodu a dodnes jsou k tomu 

vyuţívány, neboť najdou vodu i hluboko pod zemí. Pod jejími větvemi lze najít útočiště před 

bouřkou. Proto, ţe tehdy ochránila Marii s Jeţíškem, neuhodí do lískového keře nikdy ţádný 

blesk. 
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Proč oslové tak rádi jedí bodláčí 

Daleká, předaleká byla cesta do Egypta. Dlouho putoval poţehnaný pár, neţ při svém 

útěku našel v Egyptě útočiště. I kdyţ uţ byli na cestě jiţ dlouhé týdny, stále jim byli v patách 

ţoldáci krále Heroda, kteří chtěli unést jejich chlapce. Na cestě je potkalo mnoho nebezpečí, 

ale pokaţdé byli jako zázrakem zachráněni. 

Jednou, právě kdyţ se Josef ohlíţel dozadu ustaraným zrakem, objevila se za nimi 

oblaka prachu, jeţ se rychle pohybovala směrem kupředu a po chvíli jiţ byly vidět i helmy 

a vlající pláště. U cesty však byla jenom rozlehlá pole a tři malé domečky, ţádný les ani 

remízek, kam by se mohli rychle schovat... Domky by vojáci prohledali nejdřív. Jezdci se 

však uţ nebezpečně přibliţovali a bylo zapotřebí rychle jednat. 

Hned na kraji cesty se rozprostíralo veliké pole s mnoha květinami, které se podobaly 

slunečnicím, jeţ zde byly pěstovány.  Starostlivě pomohl Josef Marii sesednout z osla. 

Moţná, ţe si Marie nějak poradí... Marie vzala spícího syna, kousek s ním popošla, poloţila 

jej na zem a ukryla mezi květiny. Přestoţe měli tak naspěch, čas na modlitbu a prosbu si přeci 

jen našla: „Pane na nebesích, ochraň prosím našeho syna, jako tvé květiny chrání zemi.“ 

Otec Josef byl mezitím uţ na schodech jednoho z domků. Dveře nebyly zamčené, vešel 

tedy dovnitř. Oheň na kamnech hořel, vařila se polévka, na stole byly právě dva talíře a nikde 

nikdo. Obyvatelé domu moţná ještě pracovali na odlehlém poli.  

Mezitím přišla dovnitř i Marie, s tlukoucím srdcem se postavila k ohništi a začala 

míchat polévku. Josef se posadil ke stolu a vzal do ruky noţík a začal pracovat na 

nedokončeném polínku, který náhodou objevil na nízké stoličce. 

Jenom osla zapomněli v tom spěchu zavést do stáje a ten si pokojně okusoval trávu před 

domem.  

A uţ byla slyšet kopyta koní. „Tady je osel,“ zazněl silný hlas, „v tomhle domě se určitě 

schovali. Tentokrát nám neutečou!“ A ráznými kroky vtrhli vojáci do světnice. 

„Kam jste schovali ty dva s jejich dítětem? Přijeli sem na oslovi, co stojí před domem?“ 

zahřměl vůdce celé skupiny. Kdyţ Marie mlčela, zatřásla hrubá ruka vojáka ramenem mladé 

ţeny. Ještě nikdy, ani v největší tísni, nevypustila Marie ze svých čistých úst ţádnou leţ. 

„Kromě nás v domě nikdo není,“ odpověděla potichu. 

„Lţeš,“ řekl vůdce příkře, „a co ten osel před domem?“ 

„Ten je náš,“ odpověděla Marie pravdu, „nechali jsme ho před domem, aby se trochu 

napásl.“ 

Vojáci prohledali dům lomozíc a hudrujíc odshora aţ dolů. Samozřejmě nikoho nenašli. 

Tak rádi by získali odměnu, kterou nechal král vypsat pro toho, kdo mu ty tři přivede... 

Obě okolní chaloupky také spěšně prohledali. Zeptali se i na to, kdo obývá tu, ve které 

našli Josefa s Marií. Dostalo se jim však odpovědi, ţe tam bydlí jen manţelský pár. To 

souhlasilo. 

Vojáci byli bezradní. „S tím oslem se mi to ale nezdá,“ řekl jeden z nich. „Mohli to dítě 

schovat někde v poli a sami zmizet. Musíme to ještě řádně prohledat,“ odvětil velitel a sám 
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strčil ruku mezi květiny, aby se pořádně podíval. Ale hned ji s kletbami stáhnul zpět. „Ta věc 

má ale ostré trny,“ řekl zlostně. 

„Zbytečně tu ztrácíme čas,“ mínil druhý. „Mezi tímhle ostnatým roštím nemohl nikdo 

schovat ţádné dítě.“ 

„Neřekl jsem to hned,“ napadlo třetího, „ale zahlédl jsem nějakou dvojici jít úplně 

jiným směrem. Pojeďme rychle, snad ještě není příliš pozdě.“ 

Marie s Josefem s úlevou naslouchali dunění kopyt rychle se vzdalujících koní. 

Vyšli z domu, aby zjistili, co se stalo. Bůh vyslyšel Mariiny prosby. Jemné květiny 

proměnil v bodláčí s ostrými trny. Takové zůstalo aţ dodnes, tvrdé a ostnaté. Díky tomu bylo 

dítě zachráněno.  

Kdyţ však Marie natáhla ruce, aby zvedla spokojeně spícího chlapce, jemně 

a ohleduplně se rozestoupilo do stran. 

Od té doby je na světě bodláčí. 

Oslík, který na začátku uţdiboval právě tyhle květy, měl na tomhle zázraku také svůj 

podíl. Právě proto, ţe spokojeně jedl dál, i kdyţ se proměnily v bodláky. Zdálo se mu 

dokonce, ţe mu ještě nikdy tak dobře nechutnaly... Od těch dob jsou právě bodláky pro osly 

největší pochoutkou. 

 

 

 

  



 

Tento produkt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky. 

 - 187 - 

Příloha č. 3 - Zvěrokruh 

BERAN  

ARIES 

 

Aries je první souhvězdí zvířetníku a označuje bod jarní rovnodennosti. 

Tento bod byl ve starověkých civilizacích ve velké úctě. Římský básník Manilius jej 

označil za „vládce všech znamení“ a Asyřané mu obětovávali na počest rovnodennosti berana. 

 

Řecká legenda vypráví o thébském králi Athamasovi a jeho dětech – chlapci Frixovi 

a dívce Hellé. Athamásova druhá ţena neměla děti ráda a špatně se k nim chovala. Vymyslela 

plán, který měl dětem přinést smrt. Tajně šla do sýpek a seţehla uskladněné osivo. Po 

následné neúrodě hrozil lidem hladomor. Král proto vyslal do věštírny v Delfách posla, 

kterého však podplatila královna. Posel tedy přinesl zprávu, ţe neúroda skončí tehdy, aţ bude 

mladý princ obětován. Frixos byl tedy připraven k oběti a jeho sestra Hellé začala zoufale 

plakat a prosit bohy o pomoc. Její pláč zaslechl Hermes, posel bohů. Ten vyslal zázračného 

berana se zlatým rounem, který obě děti odnesl. Děti seděly beranovi na zádech a drţely se 

jeho zlatého rouna. Avšak Hellé se nedrţela dost pevně, a kdyţ přelétali úţinu oddělující 

Evropu od Asie, dívka spadla a zabila se. Od té doby se tomuto místu říká Helespont neboli 

Hellino moře. 

 

Frixos šťastně dolétl aţ do Kolchidy na pobřeţí Černého moře, kde z vděčnosti za svou 

záchranu obětoval berana Diovi a Zlaté rouno věnoval kolchidskému králi Aiétovi, který 

Frixose přijal ve své zemi velmi přátelsky. Aiétos si daru váţil a bál se, aby mu jej někdo 

nevzal. Schoval proto rouno do posvátné jeskyně hlídané drakem, který nikdy nespal. Rouno 

zůstalo v jeskyni, dokud se ho nezmocnil hrdina Iáson se svými druhy na lodi Argo. Společně 

pak rouno odvezli do Řecka. 

 

 

BLÍŢENCI 

GEMINI – GEM – GEMINOURUM 

 

Blíţenci tvoří třetí souhvězdí zvěrokruhu. 

Dvě nejjasnější hvězdy tohoto souhvězdí byly prakticky všude spojovány s pozemskou 

dvojicí.  

V Egyptě to byly dvě klíčící rostliny a Féničané v nich viděli dvě kůzlata. 

V Mezopotámii v nich viděli dva chlapce. 

 

V Řecku byli Blíţenci synové Dia a spartské královny Ledy. Jmenovali se Kastor 

a Pollux, podle kterých se jmenují nejjasnější hvězdy souhvězdí Blíţenců. Jejich sestrou byla 

krásná Helena, pro kterou později vypukla Trójská válka. 



 

Tento produkt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky. 

 - 188 - 

Oba chlapci byli uţ od narození velmi stateční. Kastor vynikal v lukostřelbě, jízdě na 

koni a v krocení divokých koní. Pollux byl zase znamenitým zápasníkem. Oba se zúčastnili 

plavby Argonautů pro zlaté rouno. Během této plavby po Černém moři vypukla strašná 

vichřice. Plavci se uţ vzdávali naděje na záchranu ţivotů, jen pěvec Orfeus neztratil víru. Hrál 

na svou kouzelnou harfu a prosil bohy o pomoc. Bouře ihned ustala a bratrům se na čelech 

rozzářily jasné hvězdy. Od té doby byli povaţováni za ochránce námořníků. Oba bratři se 

měli velmi rádi. Proto kdyţ jeden zemřel, nechtěl ţít ani ten druhý. Zeus je tedy proměnil 

v souhvězdí a nechal je navěky zářit vedle sebe na obloze. 

 

BÝK 

TAURUS – TAU – TAURI 

V nejstarších dobách bývalo vyobrazováno souhvězdí Býka jako první zvířetníkové 

souhvězdí, kterým začínal rok. Znali a uctívali jej uţ Egypťané, kteří s tímto souhvězdím 

ztotoţňovali Osira a jeho sestru Eset. Osiris byl vyobrazován jako býk, Eset jako kráva a obě 

tato zvířata byla povaţována za posvátná. 

 

Řecká legenda vypráví o Diovi, který chtěl unést krásnou Európu, dceru fénického 

krále. Aby ji oklamal, proměnil se v mladého býčka a vmísil se do královských stád. Európa 

si brzy krotké zvíře oblíbila. Jednou se chtěla na býčkovi projet, ale jakmile se na něho 

posadila, býk rychle opustil stádo, skočil do moře a unášel Európu na hřbetě k ostrovu Kréta. 

Na oblohu se tak dostaly jen hlava a plece býka, neboť ostatní bylo ponořeno do vln. 

 

KOZOROH 

CAPRICORNUS, CAPRICORNI, CAP 

 

Capricornus  je desáté a nejmenší znamení zvěrokruhu. 

 

Jiţ ve starověké Mezopotámii označoval Kozoroh ten okamţik roku, kdy Slunce 

postoupilo dál od rovníku, neboli zimní slunovrat. 

 

Obraz Capricorna jako kozy – ryby má původ v asyrsko-babylónském bohu moudrosti, 

v Oannesovi. Tato zvláštní bytost se prý objevovala v Perském zálivu přestrojená za mořskou 

pannu a učila lidstvo vědám a umění. 

 

V Řecku byl bohem lesů, polí, stád, pastýřů a jmenoval se Pan. Svým vzhledem naháněl 

lidem strach, proto chodil raději sám po lesích, horách a údolích. Dlouhou chvíli si krátil hrou 

na píšťalu. Měl rád hudbu i tanec a hrával za jasných nocí nymfám do tance.  

 

Pan býval na starých hvězdných mapách znázorňován jako koza s rybím ocasem. Tuto 

podobu prý na sebe brával v dávných dobách, kdyţ prchal po souši i po vodě před svým 

nepřítelem obrem Týfónem. Toho poslala titánská bohyně Ruda, aby zničil olympské bohy. 
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Kdyţ se Týfón blíţil k Olympu, Pan skočil do vody a pokoušel se proměnit v rybu, aby mohl 

uniknout. To se mu však podařilo jen napůl. Mezitím Týfón roztrhal boha Dia. Pan se snaţil 

obra vyděsit, proto vydával dlouhý jekot. Toto vyuţil bůh Hermes a během chvíle posbíral 

Diovy rozházené údy. Společně s Panem pak Dia uvedli do pořádku a Zeus se posléze Panovi 

odměnil tím, ţe ho umístil mezi souhvězdí. 

 

 

LEV 

LEO – LEONIS 

 

Lev je páté souhvězdí zvířetníku a je nejsnadněji rozpoznatelné. 

V Mezopotámii byl Lev spojován se Sluncem, Egypťané jej spojovali se stoupáním 

Nilu na vrcholu léta, kdy Slunce procházelo právě souhvězdím Lva. Starověcí Egypťané 

umísťovali lví hlavu na brány kanálů, to po nich pak dělali také Řekové a Římané. 

 

V legendě o Héraklovi je souhvězdí Lva spojováno s nemejským lvem. Toho měl 

Héraklés zabít, neboť suţoval celý kraj. Lev byl neobyčejně velký a jeho kůţe nebyla 

zranitelná kovem ani kamenem. Héraklés lva zardousil holýma rukama a pak ho stáhl z kůţe 

pomocí drápů. Kůţi si pak Héraklés vzal jako neprůstřelný plášť a lví hlavu si nasadil jako 

přilbu. Na počest Héraklových činů se pak také lev objevil na obloze.  

 

Lev bývá také spojován se lvem v tragickém příběhu o Pyramovi a Thisbé, kterým 

rodiče bránili v lásce. Nezbývalo jim nic jiného, neţ spolu tajně mluvit škvírou ve zdi mezi 

jejich domy. Jednou si domluvili tajnou schůzku za městem pod morušovým keřem. Thisbé 

přišla na smluvené místo jako první. Po chvíli čekání ji vyděsil lev zkrvácený čerstvou kořistí. 

Thisbé se dala na útěk, při kterém jí sklouzl závoj. Po tom lev sekl tlapou a kdyţ přišel na 

místo schůzky Pyramid, uviděl na zemi leţet Thisbin rozpáraný závoj a zkrvácené lví tlapy. 

Domníval se, ţe jeho milou seţral lev a ze zoufalství se zabil mečem. V té chvíli se vrátila 

Thisbé, a kdyţ uviděla Pyramovo mrtvé tělo, probodla se také. Krev milenců zbarvila bílé 

moruše na červeno a od té doby takové zůstaly. Zeus umístil závoj na nebe jako souhvězdí 

Coma Berenices = Vlasy Bereniky  podél souhvězdí Lva, aby připomínal rodičům, ţe nemají 

svým dětem bránit v lásce. 

 

 

PANNA 

VIRGO – VIR – VIRGANIS 

 

Panna je šesté souhvězdí zvířetníku a zabírá na obloze velkou plochu.  

Kromě jedné nejjasnější hvězdy je však nevýrazné. 
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Jiţ asyrsko – babylonské kultury si toto souhvězdí spojovaly s bohyní Ištár, o které 

legenda vypráví, ţe sestoupila do podsvětí, aby odtud odvedla svého milého. Tím byl bůh 

úrody Tammize. V podsvětí však Ištár zůstala uvězněna a její zoufalství přineslo světu 

takovou zkázu, ţe ji bohové museli nakonec propustit.  

Egypťané nazývali toto souhvězdí Isis, podle matky boha Slunce Hora a manţelky boha 

podsvětí Osidira. 

 

Podobný příběh znali i Řekové, podle kterých unesl Hádes krásnou Persefónu do 

podsvětí. Její matka Démétér pak ze zoufalství nad ztrátou dcery zničila veškerou úrodu. 

Podle Řeků v době zlatého věku na Zemi neznal člověk ještě ţádné zákony a sám od 

sebe ctil právo a věrnost. Tehdy prý mezi lid sestoupila Diova dcera Astria, bohyně 

spravedlnosti a pořádku. Ta začala učit lidi znát řád, spravedlnost a právo, proto také bylo na 

Zemi dobře. Po čase se však lidé změnili – stávali se sobeckými, vymýšleli zbraně a zabíjeli 

se mezi sebou, okrádali nevinné.  Země byla brzy od krve a bohové ji proto opustili. Astria 

zůstávala jako poslední v naději, ţe se jí ještě podaří odvrátit Diův hněv a zkázu lidstva. 

Nakonec však i ona Zemi opustila a vrátila se mezi ostatní bohy. Nyní je mezi hvězdami, kde 

se stala součástí souhvězdí Panny. 

 

 

RAK 

CANCER – CNC – CANCRI 

 

Rak je nejméně výrazný z dvanácti souhvězdí zvěrokruhu. 

Nehybné hvězdy souhvězdí Raka kdysi označovaly polohu Slunce při letním 

slunovratu. 

 

V Mezopotámii postavení hvězd tohoto souhvězdí označovalo bránu, kterou 

sestupovaly duše zpět na zem, aby se znovu vtělily do těla. 

Pro Egypťany byl Rak bohem slunečního úsvitu Kefrím. 

 

Pro Řeky byl krabem, který pomáhal Hydře v boji proti Héraklovi. Devítihlavá Hydra 

ţila v baţinách u města Lerny a ničila okolí. V zápasech jí pomáhal obrovský krab s ostrými 

klepety. Kdyţ se krab zakousl Héraklovi do nohy, střelil po něm Héraklův pomocník Ioláos 

šípem a dobře mířenou ranou kraba usmrtil. Hydra se po krabovi ohlédla a v ten moment ji 

Ioláos upálil hlavu hořícím stromem. Zatímco useknuté hlavy znovu dorostly, upálená jiţ 

dorůst nemohla. A tak krab, který měl Hydře pomoci, způsobil vlastně její záhubu. A protoţe 

bohyně Héra nadrţovala všem Héraklovým nepřátelům, dostal se krab na oblohu, kam jej 

Héra přenesla. 
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RYBY 

PISCES – PISCIUM 

 

Ryby jsou dvanácté souhvězdí zvířetníku a je velmi těţké jej rozlišit, protoţe jeho 

hvězdy jsou slabé. Skládá se ze dvou ryb spojených šňůrou za ocasy. 

 

Legenda vypráví o tom, jak se bohyně Afrodita procházela se svým synem Erótem po 

břehu řeky Eufratu, kdyţ se před nimi náhle objevila obluda Týfón. Ten měl sto hlav dračí, 

psí i lidské podoby a ničil vše, nač přišel. Afrodita i se synem skočila do vody a oba se 

proměnili v ryby. Aby se jeden druhému ve vodě neztratili, svázali se šňůrou. Tyfóna přemohl 

později Zeus, ale ne úplně. Ochromil ho bleskem a uvěznil ho pod horou Etnou na Sicílii. 

Obluda se tam občas bouří, lomcuje svým vězením, chrlí oheň a svými ţhavými slinami ničí 

ţivot kolem sebe. 

Na památku Afroditina chytrého uniku z nebezpečí byly obě ryby přeneseny na oblohu. 

Na nebi tak vidíme matku, syna i šňůru, která je spojuje láskou. 

 

 

STŘELEC 

SAGITTARIUS – SAGITTARI 

 

Střelec je deváté znamení zvířetníku a je to Kentaur – napůl člověk, napůl kůň. 

Kentaurové ţili aţ na malé výjimky jako barbaři. Jen velmi málo z nich bylo nakloněno 

lidem. Jeden vychovával mladého lékaře Aeskulupa, jiný bych chráněncem Múz a vynalezl 

lukostřelbu. Za své zásluhy byl pak vyzdviţen na oblohu jako souhvězdí střelce. 

V Mezopotámii bylo toto souhvězdí spojováno s bohem Nedbalem, který byl výborný 

lučištník. Nergal byl často spojován s hněvivým bohem Irrou, vládcem ohně a války. 

 

 

ŠTÍR 

SCORPIUS – SCORPII 

 

Štír je osmé souhvězdí zvířetníku. 

Nejjasnější hvězda tohoto prastarého souhvězdí označovala v počátcích mezopotámské 

civilizace místo, kde stálo Slunce při podzimním slunovratu. 

Egypťané viděli v tomto souhvězdí hada. 

 

Štír měl však vţdy špatnou pověst. Jedna například vypráví o tom, jak bohyně Héra 

vypustila z podzemí obrovského štíra, které měl usmrtit Oriona. Ten byl velmi zdatným 

lovcem a hrozilo, ţe svými šípy vyhubí všechnu zvěr. Héra pak z vděčnosti za vykonanou 

sluţbu vynesla štíra na oblohu, kde však není zcela v bezpečí. Uhýbá totiţ před Střelcem, 

který mu svým lukem míří přímo na srdce.  
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Na své dráze po obloze zůstává Slunce ve znamení Štíra jen krátce, jako by se ho bálo. 

Stará báje vypráví o tom, jak kdysi štír vystrašil spřeţení táhnoucí sluneční vůz. Koně se štíra 

polekali a splašili se. Létali pak po obloze nahoru a dolů. Obrovským ţárem, který vycházel 

ze slunečního vozu, Země vzplála a proměnila se v poušť. Aby Zeus zachránil Zemi před 

úplnou zkázou, musel srazit bleskem vozataje Faethona do řeky Eridanu. Od té doby mají 

někteří lidé černou pleť, neboť jsou to potomci těch, kterým kdysi sluneční vůz seţehl kůţi. 

 

 

VÁHY 

LIB – LIBRAE 

 

Váhy jsou sedmé znamení zvířetníku a jsou jedním z mála souhvězdí, které místo 

hrdinských činů dokumentují technické zaměření starých národů. Váhy jsou symbolem 

podzimní rovnodennosti a udávaly starověkým rolníkům čas, kdy zasít ozimy. 

Řekové v tomto souhvězdí viděli přístroj, který byl pro ţivot velmi důleţitý.  

Římští astrologové tvrdili, ţe souhvězdí Libra jsou váhy spravedlnosti, které drţí 

v rukou Astria, bohyně spravedlnosti. 

 

 

VODNÁŘ 

AQUARIUS – AQR – AQUARI 

 

Vodnář je jedenácté souhvězdí zvířetníku a je poměrně těţké ho najít, přestoţe zaujímá 

rozsáhlou část oblohy. 

 

Toto prastaré souhvězdí bylo jiţ na starých babylónských kamenech zobrazováno jako 

klečící muţ, který vylévá vodu ze dţbánu na rameni. Babylóňané povaţovali dţbán za 

přetékající vázu a spojovali si Vodnáře se svým jedenáctým měsícem. Toto období nazývali 

„Kletba deště“ a jde o období přibliţně našeho ledna a února. 

Egypťané viděli Vodnáře v postavě boha Hapiho – boha Nilu. Ten rozděloval vodu 

ţivota na zemi i v nebi a jeho dţbán byl povaţován za pramen štěstí. Vodnář byl pro 

Egypťany symbolem záplav Nilu a období dešťů. 

 

V Řecku představoval podle jedné legendy boha Dia, který lije na zem proudy vody, 

aby potrestal hříšníky. Ve zlatém věku prý bývali lidé dobří a šťastní a na Zemi bylo věčné 

jaro. Ve stříbrném věku rozdělil Zeus rok na čtyři období a lidé museli snášet střídání horka 

a zimy. Ve věku bronzovém a ţelezném byli lidé zlí a sobečtí. Tehdy se Zeus rozzlobil a vylil 

na zem obrovské mnoţství vody. V té se všichni lidé utopili. Záchranu na vrcholku hory 

Parnasu našel jen Prométheův syn Deukalion se svou ţenou Pyrhou, neboť oba byli lidé 

dobří, skromní a spravedliví. Spolu pak zaloţili nový lidský rod. 
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Další legenda vypráví o chlapci Ganymédovi, který byl synem krále Tróa. Ganymédes 

byl povaţován za nejkrásnějšího mládence, proto jej Bohové vybrali, aby zůstal navěky 

mladý a stal se nosičem zlatého poháru boţského nektaru. Zeus však chtěl z chlapce učinit 

svého osobního číšníka. Proto na sebe vzal podobu orla a chlapce unesl na Olymp. Kdyţ se 

Ganymédes stal číšníkem, odsunul tak z tohoto místa bohyni mládí Hébe, která byla dcerou 

bohyně Héry, Diovy ţeny. Héru tato nehoráznost rozčílila a dostala se tak s Diem do sporu. 

Aby Zeus dokázal svou nadvládu, pozvedl chlapce mezi hvězdy. 

 

  



 

Tento produkt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky. 

 - 194 - 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Pozorování přírody - Botanika, astronomie, geologie 
 

Tento výukový materiál byl vytvořen v rámci projektu „Cesty k přírodě“. 

 

Základní škola Waldorfská Pardubice, Gorkého 867 

2010 - 2011 

© 


