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Sharon J. Bolton
MÁ JI RÁD, NEMÁ JI RÁD

Doktor Hamish Wolfe je sériový vrah,
odsouzený na doživotí za únos a vraždu tří
dívek. Zároveň je však velmi pohledný,
charismatický a nesmírně přesvědčivý.
Dostatečně přesvědčivý na to, aby jeho
obdivovatelky uvěřily jeho tvrzení o nevině. A dostatečně pohledný
a charismatický na to, aby v něm pisatelky dopisů viděly muže
svých snů.
Maggie Roseová je jiná: tvrdá, extravagantní a nesmírně úspěšná
advokátka. Ujímá se pouze takových případů, které může vyhrát.
Nikdo neví, podle jakého klíče si vybírá, snad se řídí neomylným
instinktem.
A právě o její pomoc Hamish nyní usiluje. Chce, aby změnila jeho
osud. Maggie váhá, ale pak se rozhodne případ převzít. Je pře-
svědčená, že šarmu svého nového klienta dokáže odolat. Anebo se
poprvé ve své kariéře fatálně mýlí?

Překlad: Markéta Polochová 
Vázaná, 560 stran, 349 Kč, ISBN: 978-80-7498-215-6

https://www.dominoknihy.cz/napeti/ma-me-rad-nema-me-rad-1

Zakoupit můžete zde

Rozhovor s autorkou na další straně

I sérioví vrazi mají své fankluby
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Co vás nutí psát o bru-
tálním zločinu?

Domnívám se, že nej-
úspěšnější autoři jsou ti,
kteří píší takové knihy,
které by sami rádi četli.
Nikdy jsem nebyla vel-

kým fanouškem tradiční detektivky. Miluji temnou,
hrůzu nahánějící atmosféru, situace, v nichž běžná
pravidla neplatí a cítíš, že se každou chvíli může stát
něco děsivého (a obvykle se tak stane).  Ale příběh
musí mít vnitřní logiku a nesmí mu chybět věrhodné
vysvětlení.

Když dostanete nápad na román, co upřednostíte:
místo nebo děj?

Na to asi jednoznačně neodpovím, nelze to od sebe
oddělovat. Ale poměrně často je to místo. Miluji řeku
Temži, ráda také objevuji mně méně známá místa
kolem Greenwiche, Deptfordu a Rotherhithe. Jsou
naprosto fascinující, takže není ani žádným překva-
pením, že mají tolik místa v mých románech. 
Samozřejmě hodně záleží na příběhu, věnuji spoustu
času vymýšlení zápletek a dějových zvratů. 

Jak píšete, vymyslíte nejprve kostru příběhu,
nebo se jím necháte unášet a rozuzlení přijde
jakoby samo o sobě? 

Mé knihy jsou poměrně složité. Abych alespoň
pravděpodobně věděla, jak komplikovaný příběh
dopadne, musím mít přinejmenším nástin děje.
Obecně platí, že čím víc mohu plánovat dopředu, tím
snazší je pak samotné psaní. Ale bohužel můj mozek
nemá takovou kapacitu, aby udržel celou dějovou linii,
takže často narážím na hluchá místa a musím se
rozhodovat, jak pokračovat. 

Co byste doporučila začínajícím autorům krimi? 

Aby si rychle vytvořili první námět knihy. A pak ne-
naslouchali pochybovačným hlasům, že je to ne-
smysl, že taková myšlenka nikdy nebude fungovat, že
je třeba všechno hodit do koše a začít psát něco
jiného. Aby se nenechali odradit, a pracovali dál na
rukopisu, neexistuje žádná jeho část, která by nešla
vylepšit.

Které autory jste si oblíbila?

Především Stephena Kinga. Vyniká nejen působivou
představivostí, ale i skvělým jazykem. Když se začtu
do některé z jeho knih, cítím, že jsem v přítomnosti
mistra. Dále mezi mé oblíbené  patří Joanne Harris, 
J. K. Rowling, Thomas Harris, Dan Brown a Tess
Gerritsen.  Z nových autortů, o nichž si myslím, že
mají obrovský talent, to jsou Ariana Franklin, Simon
Beckett a Tom Cain.

(Ze zahraničních pramenů)

S. J. Bolton vyrůstala v hrabství Lancashire a její raná kariéra zahrnovala příliš
mnoho aktivit, z nichž některé jí dnes uvádějí do rozpaků. Všech svých mladistvých
aktivit se ráda vzdala, aby se mohla stát matkou a spisovatelkou (v tomto pořadí).

Její knihy byly nominovány na všechny významné literární ceny, určené pro autory
detektivek a thrillerů. Kolegové ze spisovatelské branže o ní hovoří bez výjimky 
s velkou úctou – za všechny ocitujme Tess Gerritsen: „S. J. Bolton mění tvář kri-
mirománu, jak jsme ho znali doposud.“

Domnívám se, 
že nejspěšnější autoři

jsou ti, kteří píší takové
knihy, které by sami

rádi četli.
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Reinhard Kleist
SEN O OLYMPIÁDĚ
Příběh Samii Jusuf Omarové

Olympijské hry 2008 v
Pekingu: Somálka Sa-
mia Jusuf Omarová
zaběhla nejlepší čas
svého života a stala se
miláčkem publika, tře-
baže v cíli skončila po-
slední. Když se vrátila
zpět do vlasti, nesměla
už trénovat. Vládnoucí
muslimští fundamen-
talisté ženám zakázali
věnovat se sportu. 

Samia ale na svůj sen
startovat na příští olympiádě v Londýně vsadila všech-
no a vydala se na dalekou cestu do Evropy, aby tam
mohla svobodně žít a sportovat. Utopila se v nafu-
kovacím člunu ve svých jednadvaceti letech kousek od
italského pobřeží. Pravdivý příběh somálské běžkyně
symbolizuje tragický osud bezpočtu bezejmenných
uprchlíků. Přední německý komiksový kreslíř Reinhard
Kleist znovu dokazuje, že i obtížné společenské téma
lze vyprávět napínavě a s citem. Českým čtenářům je dobře znám biografickými komiksy
Boxer a Cash. I see a darkness, ověnčenými několika význačnými mezinárodními cenami. 

Překlad: Alena Pokorná

Vázaná, 152 stran, 16,5 × 23,7 cm, 298 Kč, ISBN: 978-80-257-2145-2, EAN: 9788025721452

https://www.kosmas.cz/knihy/226686/sen-o-olympiade/

Zakoupit můžete zde



První kniha nové edice Jídlo jako lék – recepty plné zdraví

Objevte s námi zdravé a dobré kaše: sladkou a přitom zdravou snídani
či svačinu, ale třeba i slanou verzi  jako rychlý  oběd či večeři! 

Vždy s čerstvými surovinami a mnoha důvtipnými doplňky 
pro vaše zdraví.

Kaše jsou hitem zdravé výživy číslo jedna, a navíc tak praktické! Jejich kouzlo tkví
ve snadné přípravě a výživové hodnotě, ovšem také v rozmanitosti chutí a rafino-
vanosti kombinací všemožných zdravých surovin. S pomocí této knihy vykouzlíte
během chvilky sladkou či slanou kaši přesně podle svého gusta. Naučíme vás vařit
kaši jáhlovou, čirokovou, pohankovou, špaldovou, ale třeba i kaši z quinoy, tsampy či
teffu. Poradíme, jak si snadno připravit rostlinná mléka (např. ovesné, mandlové,
kokosové, rýžové), čím si kaši zdravěji osladit (všechny zdravější alternativy cukru –
sirupy, panela, obilné slady, melasa…). Vysvětlíme, jak a kdy používat všechny možné
důvtipné doplňky – zdravé tuky a oleje, oříšky, semínka, koření a bylinky a další
suroviny, co se do a na kaše vejdou. 
Mnoho receptů je bez lepku, bez laktózy, téměř všechny
recepty jsou veganské a jsou určeny pro děti i dospělé. 
V knize najdete také rychlé kaše, hotové do deseti minut,
ale i řadu dalších specifických variant – např. kaše vhodné
na léto či zimu, při rekonvalescenci… Kniha zahrnuje
rovněž praktické tipy, co mít pro jejich přípravu po ruce,
jak vše skladovat či jak si kaši zabalit jako svačinu.

Vázaná, 192 stran, 172 x 240 mm, každý recept s fotografií, 399 Kč,
ISBN: 978-80-87049-93-8  

u všech dobrých knihkupců a na 
https://www.smartpress.cz/kase

Autorka Věra Strnadová,
úspěšná foodblogerka, lek-
torka kurzů vaření, prakti-
kující jogínka a máma dvou
dětí, seznamuje ve své knize
čtenáře se základními poz-
natky o jídle z pohledu ájur-
védy a uvádí je do praxe. Své
aktivity i recepty publikuje
na stránkách ww.veruska.cz
a blog.veruska.cz, objevuje
se i v pořadech České tele-
vize Dobré ráno a Sama
doma.

www.smartpress.cz

Zakoupit můžete 

Recepty na následující straně
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Jennifer Ryanová
SBOR CHILBURSKÝCH DAM
Kniha Jennifer Ryanové je důmyslně konstruo-
vaným románem s tajemstvím, zasazeným do
bouřlivého údobí druhé světové války, kdy na
Británii útočilo německé letectvo. Autorka svůj
čtivý příběh zasadila na anglický venkov, a pro-
střednictvím hlasů několika žen líčí střet tradičního
života a velkých dějin. Román dovedně poskládala
z dopisů a deníkových záznamů, které umocňují
intimitu líčených příběhů, a okořenila jej vášnivými
i osudovými střety postav, které musejí překonávat
válečné útrapy, předsudky i sociální přehrady. 

Překlad: Eva Klimentová

Vázaná, 392 stran, 15 × 21,7 cm,
398 Kč, EAN: 9788025721711,
ISBN: 978-80-257-2171-1

https://www.kosmas.cz/knihy/224337/sbor-chilburskych-dam/

Zakoupit můžete zde

Ukázka z knihy  na následující straně
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Úterý, 26. března 1940

První válečný pohřeb, ale náš malý obecní sbor
jednoduše nedokázal zazpívat čistě. Hymnus „Svatý,
svatý, svatý, Pán, Bůh zástupů“ zněl nesourodě, jako
bychom byli hejno štěbetajících vrabců. Nebylo to však
kvůli válce ani proto, že ten mladý ničema Edmund
Winthrop vybouchl v ponorce zasažené torpédem, ba
ani kvůli vikářovu mizernému dirigování. Kdepak, bylo to
proto, že tohle bylo poslední vystoupení Chilburského
pěveckého sboru. Naše labutí píseň.
„Nechápu, proč musíme skončit,“ rozčilovala se paní B.,
když jsme se shromáždili na zamlženém nádvoří. „Vždyť
přece nepředstavujeme žádné ohrožení pro národní
bezpečnost.“ 
„Všichni muži odešli,“ zašeptala jsem, protože jsem si
byla vědoma, jak se naše hlasy nepatřičně rozléhají mezi
pohřebními hosty. „Vikář říká, že nemůžeme mít pěvecký
sbor bez mužů.“
„Jen proto, že muži odešli bojovat do války – proto musí
sbor skončit? A právě v době, kdy ho nejvíc potřebujeme!
Co zruší příště? Své milované zvoníky? Nedělní
bohoslužby? Vánoce? To nejspíš ne!“ Popuzeně si
založila ruce. „Napřed naše muže pošlou do boje, potom
přinutí nás ženy pracovat, pak zavedou příděly na
potraviny – a teď nám ruší sbor. Až se sem dostanou
náckové, nezůstane tu nic než samé uondané ženské,
připravené se vzdát.“
„Ale vždyť je válka,“ namítla jsem ve snaze utišit její
hlasité brblání.
„My ženy si musíme přibrat práci navíc, pomoct společné
věci. Nevadí mi vypomáhat jako sestra v nemocnici,
přestože mám dost práce v obecním zdravotnickém
středisku.“

„Náš sbor byl odnepaměti nedílnou součástí Chilbury. Na
společném zpěvu je něco, co člověka vzpruží.“ Vypjala
hruď, velkou, hranatou postavou připomínala mohutného
polního maršála.
Smuteční hosté se vydali do Chilbury Manor na obligátní
sklenku sherry a okurkový sendvič. „Edmund Winthrop,“
povzdechla jsem si. „V pouhých dvaceti letech zahynul
při výbuchu v Severním moři.“
„Byl to surovec, šikanoval ostatní a vy to moc dobře víte,“
vyštěkla paní B. „Vzpomínáte, jak v rybníčku na návsi
málem utopil vašeho Davida?“
„Ano, ale to bylo před mnoha lety,“ špitla jsem. 
„V každém případě se dalo čekat, že bude labilní, když
ho otec řezal jak žito. Brigádní generál Winthrop určitě
cítí víc než jen špetku lítosti, když je teď Edmund mrtvý.“
Nebo spíš ne, jak je vidět, pomyslela jsem si, když jsme
na něj pohlédly, jak švihá vycházkovou holí o vojenskou
holínku a vzteky mu nabíhají modré žíly na krku a na
čele.
„Zuří, protože přišel o dědice,“ odsekla paní B. 
„U Winthropových se majetek dědí po meči, takže rodin-
né sídlo je ztraceno. Dcery jsou mu naprosto ukradené...“
Pohlédly jsme na malou Kitty a krásnou Venetii. „Jde mu
jen a jen o společenské postavení. Aspoň že je paní
Winthropová zase těhotná. Doufejme, že tentokrát to
bude kluk.“ 
Paní Winthropová se pod tíhou ztráty syna choulila jako
zdrchaný vrabčák. Příště bych to mohla být já, pomyslela
jsem si, když za mnou přišel můj David, v nové armádní
uniformě vypadal tak dospěle. Po vojenském výcviku má
širší ramena, ale ten úsměv a jemnost mu zůstaly. Věděla
jsem, že se přihlásí do armády, jakmile mu bude
osmnáct, ale proč se to stalo tak rychle?
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David Walliams
NEJHORŠÍ DĚTI NA SVĚTĚ
Jste připravení setkat se s nejhoršími dětmi na světě?
Seznamte se s pěti příšernými kluky a pěti hroznými holkami!
Třeba s Žofkou, která stojí jen o jedno: válet se celý den na
válendě a koukat na telku. Není divu, že se jí stane ta hrozná
věc, o níž se tady snad ani nebudeme zmiňovat! Nebo se Slintou
Samem slintajícím tak, že se na školním výletě dostane do
strašného průšvihu! A nezapomeňte ani na Brečivou Bertu,
ubulenou holku, která si příšerně vymýšlí! David Walliams
tentokrát sepsal sbírku deseti báječně zlomyslných historek,
ilustrace opět nakreslil geniální Tony Ross.

Knihy Davida Walliamse se už staly celosvětovým fenoménem,
byly přeloženy do 53 jazyků, jen ve Velké Británii se prodalo přes
deset milionů výtisků! 

Překlad: Veronika Volhejnová
Ilustrace: Tony Ross
Brožovaná, 267 stran, 14,8 × 20,4 cm, 298 Kč, 
EAN: 9788025721193, ISBN: 978-80-257-2119-3

https://www.kosmas.cz/knihy/226666/nejhorsi-deti-na-svete/

Alena Wagnerová 
JAK MARTA ZKROTILA DRAKA
V knize pro děti zpracovala renomovaná spisovatelka
Alena Wagnerová pro dnešní dobu velmi inspirativní
provensálskou legendu o svaté Martě. V pohádkách 
a pověstech bývá boj s draky zpravidla záležitostí mužů,
zmíněná legenda je v tomto ohledu výjimkou. Svatá
Marta z Betánie byla i se svými sourozenci vyhnána 
z Palestiny a nový domov našla poblíž dnešní Marseille.
Obyvatelé nedalekého městečka Nerluc sužoval už léta
drak Tarasque, který požíral dobytek, koně i lidi, ničil
pole a úrodu. Všechny pokusy jej přemoci skončily
nezdarem. Bezradní Nerlučané se ve své tísni obrátili na
svatou Martu s prosbou o pomoc. Světice se za drakem
vypravila, na břehu Rhôny se usadila na kámen a začala
zpívat. A co se nestalo? Tarasque vylezl na břeh, ulehl 
k nohám zpívající ženy a naslouchal jí, až usnul. V tu
chvíli Marta navlékla netvorovi přes hlavu smyčku 
a vydala se s ním do Nerlucu. Když obyvatelé městečka
uviděli světici, jak si vede Tarasqua na vodítku jako pej-
ska, užasli. Pak v nich ale zvítězil vztek a začali po
drakovi házet kamení. Jeden kámen ho zabil. Lidé oblu-
dě zkrátka nedokázali odpustit. Svatá Marta tak sice nad drakem bez užití násilí zvítězila, ale lidé
jí přesto připravili trpkou porážku. Klasickou obrázkovou knihu ilustrovala Jitka Němečková.
Příběh světice, která svým zpěvem porazila draka, v sobě ukrývá mnoho významů: Otevírá stále
aktuální otázku, zda násilí je vždy tou nejlepší odpovědí na násilí. Protože co když drak Tarasque
ve zpěvu svaté Marty pro sebe objevil sílu dobra? Osud tří sourozenců, kteří byli vyhnání z vlasti 
a vydali se na cestu, aby našli nový domov, zase rezonuje s dnešní situací běženců, kteří prchají
do Evropy z válečných oblastí.

Ilustrace: Jitka Němečková

Vázaná, 44 stran, 20,5 × 20,8 cm, 198 Kč, EAN: 9788025721018, ISBN: 978-80-257-2101-8

https://www.kosmas.cz/knihy/224426/jak-marta-zkrotila-draka/

Zakoupit můžete zde
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Jan Sokol
NADĚJE NA NEDĚLI
Krátké promluvy 
na nedělní čtení
Knížka přináší přes sedmdesát krátkých zamy-
šlení nad nejrůznějšími duchovními, ale i zcela
aktuálními a „světskými“ tématy, která známý
český filosof a biblista měl v basilice svaté
Markéty v pražském Břevnově. Sokolovy texty
jako obvykle zaujmou srozumitelným podáním
závažných a nejednou též problematických témat.
Tak jako v nedělních rozhlasových pořadech
„Nedělní slovo“ přitom těžil z dlouholeté práce na
Českém ekumenickém překladu Nového zákona,
na němž spolupracoval v letech 1965 –1979 
a který dnes užívá většina českých křesťanských
církví. Mohl ale využít i své bohaté znalosti histo-
rie a společenských věd, které mu umožňují
prostě a srozumitelně vyložit i četná obtížná místa evangelijních textů. V úvodu vysvětluje
význam neděle nejen pro křesťana, ale pro člověka vůbec. Není to jen den odpočinku, ale
také zastavení a rozhlédnutí v každodenním shonu. Je to příležitost k posvěcení života, který
zde může načerpat, co nám tak často chybí: pevnou naději.
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Úvodem
Nedělní a sváteční promluvy, shromážděné v této knížce, vykládají biblické texty, převážně evan-
gelií, jak se čtou v liturgii katolické církve. Vznikaly postupně skoro po deset let, a tak se v nich
některá témata opakují. Pokud jde o téma naděje, byl to i můj záměr. Pokrývají skoro polovinu
nedělí a pár svátků v tříletém liturgickém cyklu, pro přehlednost jsou ale řazeny podle pořadí
biblických knih. Seznam podle pořadí liturgického kalendáře je na konci knížky. Než se k nim
dostaneme, rád bych připomněl nejprve něco o neděli a v další kapitolce něco o čtení Písma, které
může a mělo by nás zásobit křesťanskou nadějí, nejen na příští týden. 

NEDĚLE (1 K 16,2)

Tak jako většina živých tvorů, také člověk podřizuje svůj
život střídání dne a noci, léta a zimy. Až do nedávné doby
mu, pravda, ani nic jiného nezbylo a teprve v posledních pár
stoletích si může v zimě zatopit a v noci svítit, dnes dokonce
i na ulici. Jenže čím víc se nám daří přehlušit a obejít
střídání světla a tmy, tepla a zimy, tím častěji si stěžujeme,
že všechny dny jsou stejné, jeden jako druhý, a člověk se
ani nemá na co těšit. 
Kromě těchto přírodních rytmů, které člení naše životy 
a umožňují měřit neslyšné uplývání času, zavedla už ži-
dovská Bible sobotní den, pravidelný svátek, který
nepochází z přírody, ale připomíná Boží stvoření. Hospodin
sice tvořil svým slovem a nic nesvědčí o tom, že by se tím

nějak unavil, a přece si sedmý den odpočine, požehná
svému dílu a posvětí je. Sedmý den, který patří Hospodinu,
převzali od Židů křesťané a díky tomu ho mohou dnes
užívat lidé po celém světě – pokud si to ovšem mohou
dovolit. Křesťané se v tento den scházejí k bohoslužbě 
a připomínají si, že je to den Božího požehnání, o které mají
prosit a také za ně děkovat. 
Jistě, neděle je „den pracovního klidu“, den, kdy se nedělá,
jak to prozaicky říká čeština a další slovanské jazyky. Pro
nás křesťany je to ovšem svátek, den Páně, jak jí říkají
Francouzi nebo Italové, den jeho vzkříšení, jak je to 
v ruštině. Naproti tomu němčina i angličtina dodnes nazývá
neděli podle dávného pohanského „dne slunce“: Sonntag,
sunday. Svátky člověka provázejí od nepaměti a neznáme
žádnou společnost, která by občas neslavila. Řecký filosof
Démokritos prý říkal, že život bez svátků je jako dlouhá
cesta bez hostince. 
Co je to svátek se nejlépe ukáže na jeho protikladu: svátek
není všední den, den jako všechny ostatní. Ve všední dny se
člověk musí starat a ohánět, pracovat a zařizovat spoustu
důležitých a potřebných věcí, ať ho to těší nebo ne. Má toho
plnou hlavu a tak většinou nemá času nazbyt. A svátek je
opakem všedních dnů: i ve svátek sice člověk musí jíst 
a spát, ale jinak by měl zvednout hlavu od všedních starostí
a věnovat se jiným věcem. Měl by mít čas – pro sebe i pro
své děti a rodinu, pro své blízké a přátele. 
V těch nejstarších společnostech se svátky spojovaly
jednak s důležitými událostmi v přírodě, jako byl třeba nový
měsíc nebo slunovrat, začátek jara a konec zimy, anebo
zase konec sklizně a začátek podzimu. Při takových
příležitostech se lidé mohli sejít i zdaleka, aby byli spolu,
připomínali si všechno to důležité, na co člověk ve všední
dny nemá čas, a tak si na to ani nevzpomene. Připomínali
si, že jsou živi a zdrávi, že mají co jíst a že mají třeba 
i rodinu a děti. O zimním slunovratu se povzbuzovali, že
zima je sice krutá, ale teď už nebude horší, protože Slunce
se vrací.
Možná o něco později vznikly slavnosti, které souvisejí 
s událostmi v rodinách: na prvním místě to byly asi pohřby,
kdy lidé nechtěli být sami, ale také svatba nebo právě
narození. Ale teprve staří Izraelci zavedli pravidelný sedmý
den jako sváteční, protože sedmý den odpočíval 
i Hospodin, když stvořil svět. Pravidelné slavení sobotního
dne byl veliký vynález, a těšíme se z něho až dodnes. Jen
málokdo si připomene, že pochází právě z Izraele – i když
ho jako křesťané slavíme o den později, v neděli, kdežto
muslimové o den dřív. 
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Vladimír
Socha

DINOSAUŘI V ČECHÁCH 
Cesta za dinosaury z kraje světa až do Čech
Tvorové, kteří obývali naši planetu před mnoha desítkami milionů let, představují pro mnoho z nás
živočichy záhadné, fascinující a mnohdy až děsivé. Často se s nimi setkáváme ve filmech jako Cesta
do pravěku nebo Jurský park, ale notoricky známí jsou též z obrazů a ilustrací Zdeňka Buriana, které
si oblíbily celé generace dětí  i dospělých. Za to, že tato vyobrazení dinosaurů odpovídají ve velké
míře realitě, vděčíme především výzkumům zkamenělin, které člověk od pradávna nachází takřka po
celém světě. A ač se to mnohým může zdát překvapivé, Česká republika v tomto ohledu není výjim-
kou. Vladimír Socha v této knize předkládá čtenářům ucelený a čtivý pohled na historii objevů
zkamenělých pozůstatků různých pravěkých
tvorů, které se do dnešní doby našly na území
Čech, Moravy a Slezska, doplněný krásnými ilus-
tracemi Vladimíra Rimbaly. Kniha Dinosauři 
v Čechách tak vyvrací mylné zdání, že v našich
končinách dinosauři, ptakoještěři a jiní pre-
historičtí živočichové nežili. Opak je pravdou –
díky významným paleontologickým objevům
minulých let lze totiž s určitostí prohlásit, že 
i my, Češi, se můžeme pochlubit svými vlastními
dinosaury!

Vázaná, 200 stran, 170x240 mm, 338 Kč, 
EAN: 9788074297991
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Ptakoještěři neboli pterosauři byli kosmopolitně rozšířenou
skupinou aktivně létajících plazů, kteří zažili největší rozkvět 
v období jury a rané křídy. Stejně jako v případě neptačích
dinosaurů také jejich nálezy na území Čech značně limituje
nedostatečná kvalita a kvantita vhodných sedimentů
příslušného stáří, ve kterých by jejich fosilie mohly být
zachovány a objeveny. V současnosti tak máme pouze jeden
potvrzený a několik dosud nepříliš dobře známých objevů 
z oblasti severních a východních Čech. Zdaleka nejvýznam-
nějším objevem je část přední končetiny menšího ptako-
ještěra, nalezená v roce 1880 v lomu u Zářecké Lhoty
nedaleko východočeské Chocně. Dělníci zde pracující tehdy
narazili na fragmenty dlouhých tenkých kostí, se kterými si
nevěděli rady. Část nálezu byla bohužel nejspíš zničena,
zbývající fosilie se dodnes zachovaly jen díky náhodě.  
Ve zmíněném roce otevřeli dělníci v jedné z roklí za Chocní
malý lom, z něhož měli dobývat štěrk na opravu blízké cesty.
V šedém vápenci zdejších jizerských vrstev pak po nějaké
době náhodou objevili rozlámané rourovité kosti jakéhosi
pravěkého živočicha. Podle dnes již spíše legendárního
podání šla právě kolem jistá paní Tomková, krupařka 
z Chocně. Ta dobře věděla, že neobyčejné přírodniny aktivně
vyhledává a sbírá místní lékárník a spoluzakladatel cho-
ceňského muzea František Hlaváč a kousek fosilie mu proto
přinesla na ukázku. Hlaváče nález zaujal a ihned spěchal na
místo, aby posbíral ještě alespoň zbytek kostí (velká část jich
už ale možná byla zničena nebo ztracena). Nález sestávající
ze šesti kostí (kost pažní a články čtvrtého prstu) o celkové
délce 42 centimetrů pak u sebe Hlaváč pečlivě uschoval 
a kontaktoval tehdejší naši největší paleontologickou autoritu
Antonína Friče. Paleontolog zaslaný materiál v podobě (dle
jeho názoru sedmi) fosilních kostí popsal o rok později v ča-
sopisu Vesmír (č. 20) jako „pozůstatek křídla pravěkého
ptáka, poněkud podobného labuti“. Stanovil pro něj vědecký
název Cretornis hlavatschi (v přibližném překladu „Hlaváčův
křídový pták“; druhové jméno je poctou zachránci fosilního

materiálu). Frič se nesprávně domníval, že se jedná o po-
zůstatky „zubatého“ praptáka, snad příbuzného slavných
severoamerických hesperornisů (H. regalis) a ichtiornisů (I.
dispar), objevených ve Spojených státech (Kansas) o jedno
desetiletí dříve a popsaných Othnielem Charlesem Marshem
(1831–1899) roku 1872. 
Frič byl s Marshovými popisy křídových zubatých ptáků
obeznámen a po následujících 24 let svůj názor na zařazení
fosilie neměnil. V roce 1905 však v podrobné korespondenci
zrevidoval Fričův pohled britský paleontolog Harry Govier
Seeley (1839–1909), autor proslulé publikace o pta-
koještěrech Dragons of the Air („Nebeští draci“, 1901). Seeley
zjistil, že Frič sestavil úlomky špatně, a proto český badatel
nepochopil, o jakého tvora se ve skutečnosti jednalo. Kolegovi
z tehdejšího rakouského mocnářství proto následně sdělil, že
se jedná o část křídla se silně prodlouženým čtvrtým prstem,
tedy o jasný pozůstatek ptakoještěra. Tehdy již stárnoucí Frič
svůj omyl uznal a stanovil následně nové jméno Ornitho-
cheirus hlavatschi. 
Pod tímto názvem byl pterosauří fosilní pozůstatek od Chocně
znám takřka do současnosti. Náležel ale menší český
ptakoještěr skutečně do rodu Ornithocheirus? Podle nověj-
ších informací od několika zahraničních specialistů na
pterosaury (Unwin, Martill, Averjanov) rozhodně nikoliv –
dokonce ani nepatřil do stejné čeledi. Již stáří (svrchní turon
tedy asi před 89 až 92 milionů let) českého pterosaura tomuto
zařazení neodpovídá. Ornitocheirové totiž žili podstatně dříve
– na většině území světa se vyskytovali ještě v období spodní
křídy, tedy asi před 112 až 108 miliony let. Jejich choceňský
protějšek se však objevil až o dobrých 16 milionů let později.
Byli také podstatně větší, rozpětí křídel různých druhů tohoto
rodu dosahovalo asi 2,5 až 6 metrů. Objevila se také
domněnka, že tento taxon může představovat zástupce
čeledi pteranodontidů.  ...


