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PARALELY SLZAVÝCH ÚDOLÍ 
A HRA S OHNĚM
Ve dvacáté epizodě deváté série, „Paralely slzavých údolí“,
se naši chytří přátelé snaží rozdělat oheň.



„Když pak poznali oheň, kůže a chaty
A žena spojila se v manželstvı́ s jediným mužem …
A viděli dı́tky, jež sami přivedli na svět …
Ohni uvyklé tělo zchoulostivělo,
Už nemohlo snášet mrazy pod širým nebem.“

‒ Titus Lukrécius Carus, O podstatě světa (50 př. n. l.)

„Ohnivá Múza kéž vás osvı́tı́
a vynese až k nebi fantazie.
Scéna pak bude královstvı́, kde vládci
předvádět budou světu slavné děje.“

‒ William Shakespeare, Král Jindřich V. (1599), 
překlad Jiřı́ Josek

„Muž možná objevil oheň, ale až žena vymyslela, jak si s nı́m
hrát.“

‒ Candace Bushnellová, Sex ve městě (1996)ě

Dobrý sluha, ale zlý pán
Pamatujete si na dı́l „Paralely slzavých údolı“́? Sheldon 
a Leonard se s Amy a Penny vydajı́ na vı́kendový výlet do
srubu, ale jejich plánu na lesnı́ túru zatne tipec parádnı ́
liják. Penny chce rozdělat hřejivý oheň v krbu, a zatı́mco

Stroje



Teorie velkého třesku a věda140

se Sheldon a Leonard pustı́ do úvah nad termodynamikou,
Penny pustı́ plyn. Oheň se bez otálenı́ rozhořı́ a jejich situace
hned vypadá veseleji. Tato scéna je pro nás přı́ležitostı́ pro-
brat historickou transformačnı́ moc ohně i zamyslet se nad
jednı́m z těch nejúchvatnějšı́ch vědeckých „vynálezů“.

Přıćhod ohně nenı́ samozřejmě zrovna vynálezem stroje,
ale jistě se řadı́ mezi ty nejvýznamnějšı́ lidské inovace všech
dob. Tou by možná předvıd́atelnı́ otrapové zvolili nějakého
zjevného kandidáta jako kolo, knihtisk či internet, zatı́mco
přemýšlivějšı́ hlavičky by se přikláněly spı́še k mýdlu, hře-
bı́ku nebo kompasu. Oheň je ale přeci jen dědečkem jich
všech.

Rı́ká se, že oheň je dobrý sluha. Pojďme se tedy podı́vat,
jak to bylo, řekněme, před milionem let. Zivot byl drsný a přı-́
roda měla „zuby i drápy od krve“, jak pravil jeden slavný bás-
nı́k. Celý život lidé trávili jen snahou nezemřı́t. Když je zrovna
v noci nelovili plı́živı́ predátoři, byl problém s celodennı́
sháňkou po jıd́le. Odkud se vezme přı́štı́ sousto? Z těchto
úvah nám jasně vyplývá, jaký ohromný potenciál měl oheň
pro lidstvo. Dokáže zahnat hrozivé vražedné stvůry, jeho
kouř odradı́ otravný kousavý hmyz, a navıć toho pomůže
uvařit vı́ce k snědku. Občas v přı́rodě natrefı́te na plameny 
od blesku, lesnı́ho požáru či dokonce sopky, ale jak je jen ulo-
vit a zkrotit? Leonard a Sheldon majı́ teorii v malı́ku, ale jak 
ji uplatnit v praxi?

Vědci věřı́, že ovládnutı́ ohně bylo hlavnı́m bodem zvratu
pro celé lidstvo, ale nejsou si úplně stoprocentně jisti, kdy 
k němu přesně došlo. Nenı́ to jednoduché. Když vědec nalezne
pradávné známky ohně, jak pozná, jestli vznikl z blesku,
sopky, nebo rukou člověka? A i když vypadá, jako že jej roz-
dělal člověk ‒ třeba staré ohniště v opuštěné jeskyni ‒ jak 
poznat, zda byl rozdělán od pı́ky, nebo přinesen do jeskyně
z přı́rodnı́ho zdroje a udržován tak dlouho, jak to jen bylo
možné?

Jak se tedy rozhořel prvnı́ oheň? Pravěcı́ lidé se jej poprvé
nejspı́še zmocnili tak, že chňapli hořıćı́ větev z požáru
a (dmýchánı́m plamenů) jej udržovali a vyživovali tak 


