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ÚVODEM

Existují „tajemství“, která zajímají skoro každého člověka na světě a hodně lidí by 
chtělo znát jejich vysvětlení. Většinou se týkají konkrétních známých věcí, míst, 
pokladů či umělců, špiónů a státníků… Nesmíme však zapomínat, že některá 
neméně fascinující tajemství nejsou všeobecně známa – o to jsou však někdy 
zajímavější a hledání jejich řešení bývá skutečně zábavný rébus.

V knize se zaměřuji na několik druhů známých i neznámých „tajemství“, ať 
už jde o tajemné poklady a jejich hledače, umělce a jejich dílo. Nebo – naopak – 
představuji vědce využívající nejnovější technologie k objasnění tajemna čeho-
koliv, třeba i lásky.
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První kapitola je věnována u nás méně známému pokladu na ostrově Oak 
Island. V knize najdete možné odpovědi na otázky: Proč tento miniaturní ka-
nadský ostrůvek přitahuje hledače pokladů už více než 200 let? Co se tam asi do-
opravdy skrývá? Jaký tajemný poklad tam láká i současné hledače? Kdo a co ukryl 
v hluboké nepřístupné šachtě? A kdo vyhloubil šedesátimetrovou jámu s tunely 
vedoucími k moři?

Za 200 let se nashromáždilo mnoho různých odpovědí. Obzvlášť v posled-
ních letech se objevilo mnoho exotických řešení, která na Oak Island – čili Ostrov 
dubů – nechávají své cennosti uschovat i mimozemšťany…  Jak pošetilé. Nevěříte? 
Ovšem hledáním pokladu se za ta léta vytvořilo něco velmi zajímavého – krásný 
příběh, jenž se už změnil v legendu o Ostrově dubů a lidech, kteří na něm hledali 
své štěstí... 

Ti lidé tvoří skutečně neuvěřitelné společenství. Najdete tam vedle temp-
lářů, piráty a nacisty i naivní kluky a milionáře, a také jednoho  amerického pre-
zidenta. Jedněm se poklad připisuje a další ho hledali. Ostrov dubů pak některým 
hledačům přinesl jediné – smrt.

Po pokladech se ve druhé kapitole vydáme hledat země zlata Ofi r a Punt. 
Existovaly? A pokud ano, kde se nacházely? Co k tomu říká moderní věda? Samot-
né zlato má také své skryté stránky, které vědci objevují a využívají k vytváření 
technologických „zázraků“…

Další tajemství, která mnoha řešitelům nedávají spát, patří do skupiny těch 
„zřejmě věčných“ – týkají se totiž konkrétních lidí, hlavně umělců a jejich děl. 
Otázky mohou znít například takto: když Leonardo da Vinci maloval Monu Lisu 
– nemaloval vlastně sám sebe? A proč se tak divně usmívá? 

Leonardo miloval hádanky a sám je vytvářel – zapracovával je jistě i do svých 
obrazů. Mona Lisa může být prostě hádankou: Kdo jsem? Co jsem? Kde jsem? Proč 
jsem ji namaloval? Odpoví nám nejmodernější technologie, které byly k analýze 
malby použity?

Jiný tajemný malíř – Hieronymus Bosch – kdo to asi byl? A co vlastně maloval? 
Jsou jeho obrazy tajné šifry? A co je v nich zakódováno? Proč vytvářel chiméry? 
Kde hledal inspiraci?

Učenec Roger Bacon rovněž jitří mnohé fantazie. Jak je možné, že ve 13. sto-
letí psal o autech, ponorkách… věděl něco víc? Kdo to byl? A co další předvídaví 
literáti – kde ti hledali inspiraci?

Pokud jde o takováto tajemství, budou asi věčná, protože vysvětlení se zřejmě 
nenajdou. My se dnes můžeme pouze dohadovat a spekulovat, jak to asi bylo, co čím 
dotyčný myslel, jak se asi mohl cítit. 

Možná to, nad čím dnes bádáme a jeví se nám jako tajemství, tak dotyčným 
nepřipadalo a velmi by se divili, že se tím jejich potomci ve vzdálené době budou 
vůbec zabývat. Jako třeba moje maličkost ve třetí kapitole.

A proč je závěrečná čtvrtá kapitola o lásce? Protože ta je za vším a má svá tajem-



ství, která se dnes luští na univerzitách a nejnovější technologie jsou jejími „slu-
žebníky“. Láska a hi-tech? Jde to dohromady? Ano a někdy v budoucnosti se možná 
dočkáme i léku na zlomená srdce – výzkum již začal – a opravdu velmi zajímavě…
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1.

TAJEMSTVÍ 
MAMONU

Na ostrově...
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Zakotvili na volném moři. Náklad určený k přepravě na ostrov naložili do 
několika malých člunů. Kapitán nařídil stáhnout svoji vlajku. „Nechci, aby mě 
kdokoli mohl poznat,“ vysvětlil svému důstojníkovi.

Moře bylo klidné. Přikázal svým mužům, aby veslovali pomaleji a udržovali 
čluny co nejvíc při sobě. Bylo sice ještě léto, ale nad vodou se začala vytvářet do-
cela hustá mlha, která zvolna klesala k hladině.

„Mlha nám neuškodí, kapitáne,“ zakřičel na něj lodní mistr.
„Ne, to ne, hodí se nám.“
Pomalu a celkem tiše doveslovali asi po hodině do zátoky. Kapitán, dokud to 

šlo, neustále dalekohledem zkoumal moře i pevninu.
Mlha padla a držela se dole, jakoby přímo z ní vyrůstaly silné dubové koruny. 

Samotný ostrov ani moře nebylo vidět, jenom mlhu a stromy. Blížil se podzim 
a listy dostávaly nachovou barvu.

„Podívejte se,“ kapitán ukázal na koruny, „není to nádhera?“ „Vítají nás krvavé 
stromy, které jakoby vyrůstaly přímo z mořské pěny.“

Veslující námořníci něco zamručeli a jen lodní mistr zvedl hlavu a podíval se.
„Jak se tenhle ostrov jmenuje, pane?“
„Pokud se zamyslíš a ještě jednou zvedneš hlavu, nebudeš se tak hloupě ptát,“ 

trochu vztekle odpověděl kapitán.
Loďmistr neměl čas zareagovat, musel, stejně jako ostatní námořníci, vyskočit 

ze člunu a vytáhnout jej na břeh. Až na pláži se rozhlédl. „Aha, už vím, je to Ost-
rov dubů, že ano, pane?“

Kapitán se usmál a kývl na souhlas.
„Tak vykládáme! Rychle! Rychle!“ zakřičel na posádku.
Muži bezeslova vynášejí těžké bedýnky a rovnají je na břeh. Pláž není příjemně 

písečná, jak byli zvyklí z ostrovů Karibiku. Tady jsou místo písku šedobílé kamen-
né valounky různých velikostí. Nohy po nich kloužou a hlavně: každé šlápnutí 
připomíná chůzi po kostech. A také tak nepříjemně skřípou...

„Divné místo, pane,“ ulevil si holohlavý námořník.
„Proč myslíš? Místo jako místo.“
„Je tady tak divně. Kameny na pláži vydávají při každém kroku zvuk jako kostliv-

covy hnáty a ve vzduchu je cítit hniloba a pak ten zvláštní les. Krvavý listí… mlha…“
„To jsi ještě nikdy neviděl?“
„Ne, pane, u nás tedy taky rostou duby, ale jejich listí není krvavý.“ Bezděky si 

přitom sáhl na talisman zavěšený na krku. „Kdo ví, co to znamená… prý lidi se mění 
v takové krvavé stromy… když do nich zatnete sekyru, teče krev a strom zanaříká.“

Kapitán se hlasitě rozesmál, ale pak najednou zvážněl. „Listy nejsou krvavý, ale 
červený a tady jsou prostě takový duby všude, u nás přece taky stromy na podzim 
tmavnou, i do červena, a ta hniloba? Prostě tlející listy. Copak jsi už úplně zapoměl 
na domov? Zvykneš si, poplujeme ještě severněji.“ Během jejich rozmluvy se kolem 
nich shromáždili i ostatní námořníci. Poslouchají a pokyvují hlavami.
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„Co tady stojíte,“ hlasitě na ně vyjel kapitán, „do práce.“ Námořníci se rychle 
vrací k vykládce člunů, ale je na nich vidět, že se jim ostrov – a hlavně krvavé 
stromy – nelíbí. Vzpoury vznikají někdy pro maličkost. To kapitán moc dobře 
ví, proto vzal z lodi sekyru a zatnul ji do nejbližšího dubového kmene. „Tak co!“ 
zakřičel, „vidíte krev nebo slyšíte nářek?“

„Ne, pane, je to obyčejný strom,“ odpověděl za všechny lodní mistr. Tiše však 
dodal: „nevím, pane, je to tu divný a navíc John předevčírem omylem zastřelil 
albatrosa, a to značí smůlu…“

„Pověrám nevěřím a tady se zdržíme jen den, dva. A nebyl to albatros, přika-
zuji ti po návratu na loď jasně každému říkat, že to nebyl albatros. Sám jsem viděl 
racka. Zastřelil jenom racka.“ Zrudl přitom do odstínu zdejšího listí.

„Ano, racek, pane, racek…“ Ustupuje. Otočil se, aby zkontroloval, jestli jsou 
už ze člunů vyloženy všechny bedýnky. Zdálo se mu, že v mlze zahlédl vyso-
kou hubenou postavu v dlouhém černém plášti. Postava se zvětšovala a matněla. 
Slyšel něco podobného zvuku kosy. Roztřásl se, ale raději mlčel. Když kapitán 
zrudne vzteky, zubatá by skutečně mohla přijít. „Divnej ostrov,“ zabručel si jen 
tak pro sebe. „Palmy, ty jsou hezký, ale krvavý duby? Fuj. To nepřinese nic dob-
rýho – a navíc ten albatros, žádnej racek…“

Najednou jasně a zřetelně slyší z mlhy milý dívčí hlas, který tiše a s určitým 
zoufalstvím v hlase recituje: „…mlha se zdvíhá nad moře, velrybí písní zaburácím, 
léto se svléká v komoře, a já už vím, že zase ztrácím…“

Zbledl a na čele mu vystoupily žily. Potí se a začíná ztěžka dýchat. Nevšiml si, 
že ho kapitán pozoruje a přiblížil se až těsně k němu. „Něco se děje?“ zařval mu 
skoro do ucha a zamračil se.

„Ne pane, nic, jen asi už nejsem zvyklej na pevnině.“ Podíval se po ostatních, 
bylo jasné, že nic neviděli ani neslyšeli. Trochu ho to uklidnilo a bezstarostně se 
k nim připojil. Kapitán si ho dál nevšímal.

— — —

Slunce už bylo vysoko, když se mlha rozplynula. Kapitán přikázal posádkám 
ostatních člunů vrátit se na loď. Zůstal na ostrově sám s lodním mistrem a čtyřmi 
námořníky.

Všichni stojí na pláži a čekají na příkaz, co mají dělat. Kapitán mlčí a dívá se 
na moře.

Po půl hodině se lodní mistr osmělil zeptat, „kapitáne, nač čekáme?“
„Ještě chvíli a uvidíš.“
Opět všichni zmlkli.
Asi za deset minut vyšly z lesa dvě postavy. Muž a chlapec. Muž už z dálky 

dává rukou jejich tajné rozpoznávací znamení.



– 14 –

„Našinec,“ vydechl jeden z pirátů.
Muž přišel až k nim a pozdravil se s kapitánem. „Tak pane McGinnisi, připravil 

jste to pro nás?“
„Samozřejmě, kapitáne,“ všiml si pátravého pohledu všech mužů, dívajících se 

na chlapce. „To je můj syn John, pomáhal mi a je na něj spolehnutí jako na mě.”
Kapitán kývl hlavou na souhlas. „Tak, dáme se do práce, vezměte bedýnky,“ 

zakřičel na své muže. „A vy nás veďte k jámě, McGinnisi, a váš syn ať pomůže 
některému z mých mužů.“

Mladík vzal jednu bedýnku za rukojeť a téměř si vykloubil rameno, takovou 
váhu nečekal. Muži se škodolibě rozesmáli, napjatá atmosféra opadla.

Kapitán šel vpředu společně s McGinnisem. „Jaké zabezpečení jste měl na 
mysli, když jsme se minule bavili?“

„Velmi jednoduché, kapitáne, postavíme nad tím chatku. Nic nebude nápad-
ný, stejně tady opravuju pašerácký čluny. Musím někde bydlet a pak tu bude syn. 
Jsme vaši věrní hlídací psi, pane.“

„To je dobré,“ usmál se, „opravdu dobré,“ poplácal McGinnese po rameni. 
Obrátil se a křikl na své muže: „Tak dělejte, co se vlečete jako báby.“

O POKLAD JDE PŘEDEVŠÍM

Každý řeší svoji fi nanční situaci jinak. Jedni pracují či obchodují, další mluví… 
A někdo prostě jenom krade, a protože i lupič si spoří a někdy do banky nemůže, 
lup ukryje a máme tu poklad.

Pokladem se myslí především zlato a drahé kamení ve formě šperků, ozdob-
ných předmětů a mincí. Pohádky a pověsti obrovskými poklady rozhodně nešetří 
a poklady skutečně existují – například na mořských dnech v potopených lodích. 
Nebo se čas od času najde hrnec plný středověkých peněz při zemních pracích 
a i v hradním sklepení mohou řemeslníci objevit zazděnou skrýš plnou šperků či 
obrazů. V Egyptě pak třeba hrobku… Nacističtí pohlaváři ukládali zase cennosti 
a nakradené památky do důlních štol. Poklady jsou prostě lidmi ztracené nebo 
vědomě ukryté větší či menší majetečky. Hlavně však – nevyzvednuté.

Asi nejvíc hledačů pokladů pátrá po potopených galeonách převážejících 
v 16. a 17. století zlato z Nového světa – a protože tyto bachraté plachetnice měly 
nosnost až 1200 tun, není divu, že mořští hledači pokladů jsou patřičně vybaveni 
a mají i miniponorky, hledání pokladů na mořském dně je totiž výhodný byznys. 
A když se nenajde zlato, najde se něco jiného, peněžně výnosného, případně se 
prodá fi lm o hledání pokladu.

Dalšími návnadami, které nedávají romantikům a chtivcům spát, jsou pirátské 
poklady i poklady minulého století. Jedná se hlavně o nacistické lupy, hlavním 
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lákadlem je jantarová komnata, která se doposud nenašla. Jsou i místa, kde se 
poklad očekává, každý ví, že tam je, ale nějak ho pořád ne a ne najít. Takovým 
ukázkovým místem je Oak Island – Ostrov dubů –, už více než dvě stě let se o něm 
píše a své poklady sem podle hledačů senzací uložil kde kdo, od pirátů, přes Inky, 
Maye, francouzskou královskou rodinu až po nacisty a obligátní emzáky čili 
mimozemšťany.

Skutečně dostupné informace

Malý ostrov Oak na mapách nenajdete, je opravdu malý, a pokud mohou být os-
trovy roztomilé, tento jím opravdu 
je. Svým tvarem připomíná slůně 
ve vodě nebo dlouhosrstého bacu-
latého jezevčíka. Když se podíváte 
na obrázek, dáte mi jistě za pravdu. 
Jinak ostrov patří Kanadě, leží 
u Nového Skotska a skrývá se v jeho 
Zátoce Mahone blízko přístavu Halifax 
(ve vzdálenosti cca 72 km). Jméno získal 
podle červených dubů, které před pokla-
dovou horečkou rostly po celém ostrově. 
Dnes jich tam zbývá jen pár, hledači je za 
těch 200 let postupně vykáceli a použili jako 
nosné trámy šachet a na stavbu domků.

Halifax, přístav, založený v roce 1749, byl 
a je strategickým bodem při plavbě mezi Kanadou a Ev-
ropou a sehrál svojí důležitou roli i během obou světových válek. Uvádí se, že 
přístavištěm č. 21 (Pier 21) prošlo v letech 1928–1971 na milion přistěhovalců.

Toto jsou fakta, která jako jediná jdou v „kauze“ Oak ostrov pokladu ověřit, 
a jež opravdu platí. Ostatní údaje ověřit nelze, a proto o nich nejde hovořit 

jako o faktech, ale pouze jako o nejis-
té či snad pravdivé informaci – toto 
upozornění však nevezme ostrovu nic 
z jeho románového tajemství ani nesetře 
romantiku z příběhu hledačů pokladu.

Letecký pohled na ostrov Oak

+
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Co jsou fakta a co jen románový příběh?

O Ostrovu dubů bylo napsáno mnoho knih i článků a čím víc se o něčem během 
let píše, tím víc informačního šumu vzniká, ať už špatným překladem, interpre-
tací textu nebo je dezinformace přímo záměrem autora. Nemáme-li stroj času, 
těžko už dnes zjistíme, co je pravda a jak to doopravdy bylo...

Zavádějící informace, které pak putovaly od jednoho autora k druhému, jsou 
prý například ty, že ostrov byl neobydlený a lidé z pobřeží se báli na něj vstou-
pit, protože se obávali tamních zlých duchů. A že v roce 1795 na ostrov připluli tři 
chlapci těšící se na dobrodružství, kteří našli dub a vedle něj podivnou jámu a hned 
jim bylo jasné – tady je zakopán poklad. Není tomu tak. Uvedu historii ostrova 
Oak, kterou ve své knize – čerpající hlavně z kanadských pramenů – popisuje 
A. V. Birjuk. Je prostě logičtější než ta, že na ostrov jen tak připluli tři malí kluci „a ejh-
le“, hned našli zasypanou jámu, a tak si druhý den přivezli nářadí a začali kopat.

Pravda o začátcích „legendy o pokladu na ostrově Oak“ může být samozřejmě 
úplně jiná, jako neznámá třetí verze, ovšem když nemůžeme cestovat v čase 
a prostoru, nemáme možnost zjistit, jak bláznění za pokladem ostrova Oak doo-
pravdy vzniklo a zdali se honba za zlatem zakládá na reálném podkladě, tj. zdali 
na ostrově někdy nějaký poklad vůbec byl.

Předpokládejme, že ano, a musíme vzít za vděk informacemi, dostupnými 
z literatury a internetu, ovšem s dovětkem – možná je pravda, že k tomu došlo 
takto, pak nevíme to s určitostí.

Příběh začíná jako dobrodružný román pro děti, odehrávající se koncem 
18. století. V této době žil na ostrově Oak v dřevěné chatce stařec John McGinnis, 
vysloužilý námořník britské královské fl otily. Nejprve tam s ním bydleli manželka 
a syn, ale žena zemřela a syn Silver se odstěhoval do Chesteru na pevnině, a tak 
mu společnost dělali jen vzdálení sousedé z druhého konce ostrova a navštěvoval 
ho vnuk Daniel s kamarády. Starý námořník choval prasata a pěstoval ovoce, lovil 
ryby a k synovi na pevninu se nechtěl přestěhovat ani za nic. Nechtěl, či snad 
nemohl opustit ostrov?

Oni sousedé, to byli Robert Lethbridge (rovněž vysloužilý námořník a dalo by 
se říci Johnův kamarád), jeho manželka, dva synové a rodina jednoho z nich. Také 
chovali prasata, ale i krávy, ovce a pěstovali kukuřici, květák a boby. Prostě ostrovní 
idylka, narušovaná jen bekotem ovcí. Žádná záhada, žádný poklad. Zatím.

Jednou si starý John koupil rum, opil se a vyprávěl vnukovi, že až umře, stane 
se on – jeho vnuk – nejbohatším člověkem na pobřeží Kanady. A opět se nic 
nedělo. Až v létě 1805 nastal zlom a ostrovní klid navždy skončil. Tehdy si John 
opět vyjel na ryby, ale už se nevrátil. Jeho loďka byla objevena na pláži vzdálené 
téměř 50 kilometrů od zátoky Mahone u města Liverpool (menší město na pobřeží 
Nového Skotska). Byla netknutá, bez jediného poškození a v ní vše, co si John vzal 
na rybaření s sebou. Rybář mohl ze člunu nějak vypadnout, vzhledem ke svému 
věku dostat mrtvici, stát se obětí lupičů nebo chtěl prostě poslední roky života 
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žít někde jinde – bez rodiny a nepoznán. Sebral peníze a zmizel, kdo ví. John 
McGinnis je první tajemnou a romantickou postavou v dlouhé řadě těch, kteří 
o pokladu – pokud existoval – mohli něco vědět. John by měl jít dohledat v ma-
trikách Halifaxu, předpokládejme, že tato demografi cká historie ostrova Oak je 
pravděpodobná a sledujme dále příběh o McGinnisových a jejich přátelích.

Když bylo jasné, že se John už nevrátí, byl prohlášen za mrtvého a dědicem 
jeho majetku se stal syn Silver. Ten ovšem o malou dřevěnou chatku na ostrově 
neměl zájem, a tak si v ní hrál jeho syn Daniel s kamarády Tony Vaughamem 
a Jackie Smithem. Prohrabávali dědovy truhly plné navigačních přístrojů a v jed-
né objevili tajnou přihrádku se zvláštními mapami, které připomínaly pirátské 
plánky. Kluci byli nadšeni, našli cestu k pokladu! Jenže ostrov zakreslený na 
mapách se nepodobal žádnému z okolních ostrovů a ani nápisy nedokázali 
mladíci rozluštit. Rozhodli se zajít za Robertem Lethbridgem. Ten samozřejmě 
projevil o mapy zájem a potvrdil, že mu je John ukazoval, ale odkud je má, nikdy 
neřekl. Byl snad vysloužilý námořník i pirát?

Lethbridge přesvědčil Daniela, aby mu mapy nechal, dokud je nerozluští. 
Hoch souhlasil a odplul z ostrova. Ráno, když s kamarády zase připlul, zažil, 
jak se říká, bolestné životní zklamání. Dědova chatka byla už jen spáleništěm 
a v něm zahynul stařík Robert. Shořel i s mapami, od kterých si nezkušení mladíci 
neudělali kopie. To by mohl být výchovný konec románu, ale toto není román, 
takže příběh pokračuje.

Chalupa shořela, ale paradoxně tak vzniklo něco nového. Oheň odhalil 
tajemství, které zaměstnává hledače pokladů dodnes. Když Daniel s ostatními 
prohrabával popel a zjišťoval, co mu zůstalo, zjistil, že pod podlahou z udupané 
hlíny jsou kamenné desky. To ho samozřejmě zaujalo. Dřevěná chatka na ostrově, 
a tak parádní podlaha pod hlínou, to zarazí každého – tedy dnes nevím, ale 
v té době ano, protože to bylo něco, jako kdyby měl dnešní bezdomovec někde 
v jeskyňce pod nánosy kartónových krabic rokokovou zlacenou postel.

Mladí muži hrabali, umetali a na závěr žasli – alespoň já bych na jejich místě 
žasla určitě. Chalupa stála na kamenné podlaze a pod ní byla zaházená studna či 
prostě jáma. A tak jsme se konečně dostali k pokladu a záhadě.

Jáma na poklad

Chatka Johna McGinnise byla postavena na jámě známé dnes jako „Peněžní jáma“ 
či „Jáma pokladů“. Je to nepravděpodobné? A proč by mělo být pravděpodobnější, 
že jámu našli kluci u dubu? Proto pokračujme v této málo známé variantě historie 
pokladu na Ostrově dubů.

Daniel a jeho kamarádi ani na okamžik nezapochybovali, že našli poklad. 
Jejich nadšení mělo své opodstatnění, bylo tady přece vyprávění Danielova 


