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od na‰ima nohama, nûkde v hlubinách Zemû, se moÏná
skr˘vá neznám˘ svût, o nûmÏ toho dosud víme jen velice
málo. Pro nûkoho je to asi bizarní pfiedstava, vÏdyÈ lidstvo jiÏ
proniklo do vesmíru, vûda a technika nám ve svém pfiekotném
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Kdo otevřel bránu pekel?

V porovnání s velikostí Zemû je vlastnû jen její tenkou skofiápkou, navíc rozpukanou v tzv. litosférické desky, které se neustále pohybují a uná‰ejí s sebou jednotlivé svûtadíly.
V souvislosti s podzemím v‰ak mám na mysli pfiedev‰ím to,
co se v pohansk˘ch ãasech naz˘valo podsvûtím nebo v pozdûj‰ím kfiesÈanském pojetí peklem. Je to svût opfieden˘ m˘ty, bájemi,
legendami a lidov˘mi zkazkami, svût pro smrtelníky tabuizovan˘ a zároveÀ i nebezpeãn˘, svût, kterého se lidé odjakÏiva
báli. Bylo zakázáno do nûj vstupovat, neboÈ panovalo pfiesvûdãení, Ïe odtamtud není návratu, jak plyne i ze známého pfiísloví
„co peklo schvátí, víc uÏ nenavrátí“, a to bez ohledu na to, zda
vûfiíme, Ïe podzemní prostory ob˘vají boÏstva ãi démoni.
Nûkteré starodávné m˘ty a legendy v‰ak také hovofií o záhadn˘ch podzemních fií‰ích, v nichÏ mají pfieb˘vat inteligentní
bytosti, které dokáÏou ovládat vysoce rozvinuté technologie,
k nimÏ lidstvo dosud je‰tû nedospûlo. V podzemí v‰ak má b˘t
také ukryta fií‰e mrtv˘ch, jak o ní hovofií napfiíklad staroegyptské ãi starofiecké bájesloví.
V souhrnu proto mÛÏeme fiíci, Ïe zde naráÏíme na nûco nepochopitelného a neuchopitelného, co dnes vût‰ina z nás racionálnû fiadí do fií‰e fantazie.
V roce 1989 se v‰ak pfiihodilo cosi zvlá‰tního. V Rusku na
poloostrovû Kola bylo dosaÏeno dosud nejhlub‰ího podzemního vrtu na svûtû. Ten se táhl do hloubky témûfi 13 kilometrÛ.
Poté v‰ak byly dal‰í práce pozastaveny a tato nejvût‰í umûlá
díra vedoucí do zemské kÛry zvaná kolsk˘ vrt byla zakonzervována.
Kolem tohoto hlubinného vrtu, jenÏ mûl mít podle plánu 15 kilometrÛ, dodnes kolují nejrÛznûj‰í dohady, a dokonce se mluví

o tom, Ïe k jeho zastavení do‰lo kvÛli otevfiení „brány do pekel“, coÏ zní jistû dûsivû a zároveÀ neskuteãnû. Prorazil tento
vrt skuteãnû díru do tajemného podzemního svûta? Nebo jde
jen o senzacechtiv˘ v˘mysl?
Právû na to se tato kniha snaÏí zamûfiit. Zmínûn˘ kolsk˘ vrt
se vlastnû stal inspirací k jejímu vzniku, neboÈ otázka, co se
mÛÏe skr˘vat v podzemí na‰í planety a jaká tajemství je‰tû
v této souvislosti nebyla odhalena, má podle v‰eho mnohem
více rozmûrÛ, neÏ dosud pfiedpokládáme. Ryze racionální, vûdeck˘ pohled na tuto otázku je pouze jedním z mnoha.
Jiné pohledy na danou problematiku pak nabízí ufologie,
paleoastronautika (archeoastronautika), ãi dokonce parapsychologie a psychotronika, aãkoli tyto zvlá‰tní obory nejsou
dosud z ryze vûdeck˘ch hledisek uznávané a uÏ vÛbec o nich
nelze fiíci, Ïe by patfiily mezi vûdecké disciplíny. Pfiesto právû
ony jsou v mnoha ohledech zajímavé, neboÈ si v‰ímají otázek,
které mají jedno spoleãné – totiÏ záhady nebo spí‰e to, co za
záhady povaÏujeme.
Kryptozoologie se napfiíklad zajímá o otázky kolem neznám˘ch ãi údajnû jiÏ dávno vyhynul˘ch druhÛ pozemské fauny.
Ufologie se snaÏí fie‰it problematiku neidentifikovateln˘ch
létajících objektÛ ãi otázky kolem mimozemsk˘ch civilizací
a moÏné existence mimozemsk˘ch entit. Archeoastronautika
se zajímá o skryté racionální informace ve starobyl˘ch m˘tech
a bájích a také o zaniklé technologie dávn˘ch civilizací. A parapsychologie se zamûfiuje na skryté síly lidského vûdomí, ale
i na problematiku pfiízrakÛ, lomozících duchÛ-poltergeistÛ
a dal‰ích záhadn˘ch fenoménÛ, jeÏ souvisejí s pozoruhodn˘mi
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lidsk˘mi proÏitky, které je stále tûÏké pochopit, natoÏpak jim
správnû porozumût.
V˘klady i závûry tûchto oborÛ ãasto nekorespondují s poznatky vûdecké obce, i kdyÏ z nich pfiinejmen‰ím zãásti vycházejí. A právû to je ãiní zajímav˘mi, neboÈ nabízejí odli‰né
pohledy na fakta, události i v˘kladové premisy, jimiÏ se vûda
zab˘vá. ZároveÀ se je tyto obory snaÏí fiadit do alternativního,
logicky i argumentaãnû propracovaného názorového systému,
coÏ je ov‰em proces, kter˘ dosud nebyl dokonãen.
Hovofiím o tom zámûrnû, neboÈ v této knize bude o tûchto
pozoruhodn˘ch oborech je‰tû fieã, a to ve spojitosti s v hledáním odpovûdi na základní otázku, která zní: Jaká tajemství
a záhady se skr˘valy a moÏná stále skr˘vají pod povrchem na‰í
planety?
Pak se ov‰em zároveÀ musíme ptát, zda dochované báje
a legendy o podzemních fií‰ích (nebo pekle) vznikly jen tak a bez
zjevné pfiíãiny, nebo je za tím v‰ím nûco víc? A je vÛbec moÏné
odhalit kofieny této dávné mytologie, která se táhne dûjinami
prakticky od poãátku vzniku prvních lidsk˘ch civilizací?
Upfiímnû fieãeno bûhem psaní této knihy mnou zmítaly pochybnosti, zda lze vÛbec dospût k nûjak˘m pfiijateln˘m v˘sledkÛm a závûrÛm. Ale v jednom ohledu mé pfiesvûdãení sílilo.
Nelze totiÏ vylouãit, Ïe na Zemi nejsme jedin˘m inteligentním druhem, moÏná tomu tak bylo i pfied mnoha tisíciletími.
A pak – nejsme v‰evûdoucí, ani dokonalí, stále se uãíme.
Snad je na‰e uãení od jistého okamÏiku produktem samovolného a pfiirozeného v˘voje a souãasnû v˘sledkem lidské
touhy po poznání, ale ani to není jisté. Nûkdo nebo nûco nás
totiÏ v na‰em v˘voji mÛÏe ovlivÀovat. Dûje se to v‰ak vût‰inou

nepostiÏitelnû, je to pro nás neznámé, ale obãas „to“ o sobû
dává vûdût velice zvlá‰tními zpÛsoby. Není vylouãeno, Ïe ona tajemná inteligence se stále skr˘vá kdesi dole, v mnohem vût‰ích
hlubinách, neÏ kam fárají dne‰ní horníci. Podzemí, a zvlá‰tû
jeho velké hloubky, patfií doposud k místÛm témûfi neprozkouman˘m.
Samozfiejmû se mÛÏeme ptát, proã byly dal‰í práce na kolském vrtu náhle pfieru‰eny a proã do‰lo k zakonzervování této
sibifiské lokality. Tvrzení, Ïe vrt otevfiel bránu do pekel, mÛÏe
u racionálnû zaloÏen˘ch lidí vzbuzovat úsmûv i rozpaky, ale
to není tak podstatné. Podstatná jsou totiÏ fakta a kolsk˘ vrt
pouze zapadá do mozaiky fiady jin˘ch záhad, aÈ uÏ si o tom
myslíme cokoli.
JenomÏe co je nevysvûtlitelné ãi záhadné? Existuje vÛbec
nûco, co mÛÏeme tímto slovem oznaãit? Nebo je nevysvûtlitelné

Celkov˘ pohled na sibifisk˘ kolsk˘ vrt jasnû odhaluje, o jak monumentální akci
se jednalo a na jak vysoké úrovni musela b˘t zaji‰tûna infrastruktura.
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to, co nás limituje v dosavadním poznání reality, neboÈ lidské vûdomosti a zku‰enosti se stále rozvíjejí a tento proces neustále
pokraãuje?
Pak ov‰em musíme konstatovat, Ïe to, co dnes povaÏujeme za nevysvûtlitelné a záhadné, mÛÏe b˘t jednou racionálnû
vysvûtleno. Lidské poznání mÛÏe v prÛbûhu ãasu dosáhnout
úrovnû, kdy dojde k objasnûní souãasn˘ch záhad ãi tzv. zázrakÛ.
Jistû se najdou tací, ktefií tuto knihu budou povaÏovat za
pouhé science fiction, za produkt spekulací, nepodloÏen˘ch
teorií a hypotéz. Lze ji také vnímat jako pokus o shrnutí toho,
o ãem se v klasické vûdecké ãi nauãné literatufie nepí‰e. âtenáfi
v‰ak záhy urãitû zjistí, Ïe jsem ãasto vycházel z empiricky doloÏiteln˘ch faktÛ a poznatkÛ, proti kter˘m ani vûda nemÛÏe nic
namítat.
To, Ïe jsem dal nûkterá fakta do souvislostí, jeÏ mohou vzbuzovat pochybnosti i polemiky, v‰ak bylo tím, o co jsem usiloval.
Na nûkteré otázky a problémy se totiÏ dá pohlíÏet z rÛzn˘ch
úhlÛ pohledu a v pfiípadû této knihy to platí dvojnásob.
Vstupy do tajemného podzemí, ãi chcete-li vstupních bran
do pekel, totiÏ existují. Jde jen o to, zda si to uvûdomujeme.
Svou roli v tom totiÏ nesehrávají pouze exaktní dÛkazy, na kter˘ch nûktefií tolik bazírují.
Ale pak se musíme ptát – na ãem tedy záleÏí? Existuje na
takovou otázku vÛbec jasná odpovûì? Abychom se to dozvûdûli, nezb˘vá neÏ tuto knihu doãíst aÏ do konce...

1.
Tajemné podzemí a jeho říše

