
Stopařův průvodce po galaxii (1981) – Douglas Adams 

I. 

"Pozemšťané! Věnujte pozornost tomuto hlášení. Hovoří k vám Prostenik Vogon Jelc z Galaktického 

úřadu pro plánování hyperprostorové dopravy. Jak nepochybně víte, plány pro rozvoj okrajových 

oblastí Galaxie vyžadují vybudování nové expresní dálnice, která má vést vaší sluneční soustavou. 

Vaše planeta je bohužel jedna z těch, které jsou určené k demolici. Celá akce bude trvat necelé dvě 

pozemské minuty. Děkuji vám."   

Ale  NEPROPADEJTE PANICE!  

Pozemšťan Arthur Dent a mimozemšťan Ford Prefect se zachrání, protože kdo by napsal heslo Země 

do STOPAŘOVA PRŮVODCE PO GALAXII, jedné z nejdůležitějších knih v historii nejen lidstva, a s kým 

bychom navštívili RESTAURANT NA KONCI VESMÍRU? 

     II. 

Kdesi daleko v zaostalých a nezmapovaných končinách onoho cípu Západního spirálního ramene naší 

Galaxie, který si rozhodně nemůže dělat nároky na módnost, leží jedno malé, bezvýznamné žluté 

slunce.            

  Kolem něj zhruba ve vzdálenosti sto padesáti miliónů kilometrů obíhá naprosto 

zanedbatelná nepatrná modrozelená planeta, na níž formy života vzešlé z opic jsou tak úžasně 

primitivní, že se dosud domnívají, že digitální hodinky jsou docela šikovný nápad.  

  Hlavní problém této planety spočívá - nebo spíš spočíval - v tom, že většina lidí, kteří na ní 

žijí, je povětšinou nešťastná. Vyskytlo se mnoho pokusů o řešení, většinou se však týkaly pohybů 

malých zelených kousků papíru, což je zvláštní, protože ony malé zelené kousky papíru koneckonců 

nešťastné nebyly.          

 A tak problém trval dál. Mezi lidmi byla spousta darebáků a převážná většina jich na tom byla 

moc špatně - dokonce i majitelé digitálních hodinek.       

 Stále více lidí se přiklánělo k názoru, že udělali nenapravitelnou chybu, už tehdy, když slezli ze 

stromů. Někteří dokonce tvrdili, že chybou bylo vůbec na ty stromy lézt, že měli všichni pěkně zůstat 

v oceánech.            

  A pak jednoho čtvrtka, téměř dva tisíce let poté, co jednoho člověka přibili na kříž za to, že 

říkal, jak by bylo ohromně bezva chovat se k sobě pro změnu trochu slušně, si jedna dívka sedící 

osaměle v malé kavárničce v Rickmansworthu najednou uvědomila, v čem je chyba. Přišla na to, jak 

by se ze světa dalo udělat docela příjemné místo. Dokonce měla pravdu - tentokrát by to bylo 

fungovalo, a ani by nemuseli nikoho k ničemu přibíjet.      

  Jenomže naneštěstí než se stačila dostat k telefonu, aby o tom mohla někomu říct, došlo ke 

strašně pitomé katastrofě a myšlenka byla nenávratně ztracena.    

 Toto však není její příběh.         

 Toto je příběh oné strašně pitomé katastrofy a některých jejích důsledků.   

 Je to také příběh jedné knihy, knihy zvané Stopařův průvodce po Galaxii. Není to pozemská 

kniha - na Zemi nikdy nevyšla a až do oné strašlivé katastrofy o ní ani žádný pozemšťan neslyšel, ani ji 

neviděl. Nicméně je to kniha pozoruhodná.        

 Možná že jde o nejpozoruhodnější knihu, jakou kdy vydalo mamutí nakladatelství v Malém 

medvědu, o němž rovněž žádný pozemšťan nikdy neslyšel.     

 Je to kniha pozoruhodná, ale i velmi úspěšná - je úspěšnější než Nebeský rádce hospodyněk, 

jde na odbyt lépe než Ještě třiapadesátero, co dělat při nulové gravitaci a je diskutovanější než 

trilogie filozofických trháků Úlona Kolufida Kde udělal Pámbů chybu, Výběr největších Božích omylů a 



Co je ten Pámbů zač ?           

 V mnoha ležérnějších civilizacích na Východním okraji naší Galaxie dokonce Stopařův 

průvodce nahradil velkou Galaktickou encyklopedii jakožto zdroj veškerého vědění a moudrosti, 

neboť - ač má mnoho mezer a spousta informací je pochybných nebo přinejmenším hodně 

nepřesných - má proti starší a prozaičtější příručce dvě nesporné výhody.  

 Jednak je o něco levnější, a především má na obálce velký vlídný nápis: NEPROPADEJTE 

PANICE.           

   Historie onoho strašně pitomého čtvrtka a jeho neuvěřitelných následků a jejich souvislostí s 

touto pozoruhodnou knihou však začíná velmi prostě.       

 Začíná jedním domem... 

     III. 

Jedna z věcí, které Fordu Prefectovi připadaly na lidech nejnepochopitelnější, byl zvyk 

neustále pronášet a opakovat naprosto očividná fakta, jako například to je ale krásně, ty jsi ale 

dlouhán, nebo jejej, vypadá to, že jsi spadl do desetimetrové studny, jsi v pořádku? Ford si nejprve 

vytvořil jistou teorii, která toto zvláštní chování vysvětlovala: kdyby lidé nechali zahálet mluvidla, 

nejspíš by jim ztuhla. Po několika měsících pozorování a přemýšlení nahradil tuto teorii jinou: kdyby 

lidé nechali zahálet mluvidla, uvedli by tím do chodu mozek. Po čase zavrhl i tuto teorii jako cynickou 

a zavádějící a rozhodl se, že má lidi vlastně docela rád. Nikdy ho ale nepřestala trápit ta strašlivá 

spousta věcí, o kterých nemají ani tušení.   

“Ano,” souhlasil s Arthurem, “není tu světlo.” Nasypal mu trochu buráků. “Jak se cítíš?” zeptal 

se.              

 “Asi jako vojenská akademie. Připadá mi, že mašíruju po kouskách jako o přehlídce.” Ve tmě 

Arthur neviděl, jak na něj Ford tupě zírá. “Kdybych se tě zeptal, kde to ksakru jsme, myslíš, že bych 

litoval?” řekl chabě.           

  Ford se zvedl. “Jsme v bezpečí,” ujistil ho.       

  “To je fajn.”            

 “Jsme v kabině jedné z kosmických lodí Vogonnské stavební flotily.”   

  “Aha,” řekl Arthur, “to bude zřejmě nějaký okrajový význam slova bezpečí, který neznám.”  

 Ford rozškrtl další zápalku a společně pátrali po vypínači. Obludné stíny se znovu roztančily. 

Arthur se vyškrábal na nohy a zkoumavě se ohmatával. Zdálo se mu, že se kolem něj houfují ohyzdné 

stíny, vzduch houstl zatuchlými pachy, které se mu vkrádaly do plic, aniž prozradily svou totožnost, a 

tiché, rozčilující hučení mu bránilo v soustředění.       

  Zlehka se otřásl: “Jak jsme se sem dostali?”       

 “Chytili jsme stopa.”          

 “Cože?” vyjekl Arthur. “Chceš snad říct, že jsme prostě zamávali a nějaká vyvalená příšera 

vykoukla a řekla ‘Nazdar, kámoši, tak si naskočte, můžu vás vzít až k Basingstokeskému objezdu?”

   “No,” řekl Ford, “až na to, že místo palce jsme zamávali elektronickým sub-eta vysílačem, a 

ten objezd je šest světelných let odtud u Barnardovy hvězdy, jsi to víceméně vystihl.”  “A co ta 

vyvalená příšera?”            

 “Je skutečně zelená.”         

 “Fajn, kdy můžu jít domů?”        

 “Nemůžeš.” Ford nahmátl vypínač.       

 “Zakryj si oči,” řekl a rozsvítil.        

  To co uviděli, překvapilo i jeho.        

  “Propánakrále,” málem zaječel Arthur, “copak jsme doopravdy v létajícím talíři?” 

     



IV. 

Arthur se tvářil jako ztracenec.          

 “To je úžasné,” řekl a zamračil se na jednu matraci.     

 “Naneštěstí jsem uvízl na Zemi mnohem déle, než jsem měl v úmyslu,” vyprávěl Ford. 

 “Chtěl jsem se zdržet týden a zůstal jsem patnáct let.”       

 “Ale jak ses tam vůbec dostal?”        

 “Jednoduše, svezl mě jeden vtipálek.”        

  “Vtipálek?”          

  “Jo.”           

  “Jaký vtipálek?”         

  “Vtipálci jsou obvykle bohatí hošíci, co nemají nic na práci. Křižují vesmírem a pátrají po 

planetách, které dosud nenavázaly kontakt s jinými civilizacemi, a pak je straší.”  

   “Straší?” Arthurovi začalo připadat, že se mu Ford schválně snaží zamotat hlavu.   

   “Jo, straší. Vyhlídnou si nějaké odlehlé místo, kde žije jen málo lidí, a pak přistanou přímo 

před nějakým nic netušícím chudákem, kterému nikdy nikdo neuvěří, poskakují před ním s 

praštěnými anténkami na hlavě a legračně pípají. Dost dětinská zábava.” Ford se natáhl na matraci s 

rukama za hlavou. Tvářil se odporně samolibě.        

  “Forde,” nedal se odbýt Arthur. “Možná ti to bude připadat jako hloupá otázka, ale co tady 

vlastně dělám?”            

 “Víš přece,” řekl Ford. “Zachránil jsem tě ze Země.”       

 “A co se stalo se Zemí?”         

  “Hm. Byla demolována.”         

  “Opravdu?” V Arthurově hlase nebyla otázka.        

 “Ano. Prostě se vypařila do vesmíru.”         

 “Víš, trochu mě to mrzí.”  Ford se pro sebe zamračil. Zdálo se, že tu myšlenku převaluje 

v hlavě… 

 

Dotazy: 

1, Proč se má zachránit Arthur Dent a mimozemšťan Ford Prefect před destrukcí země? 

2, V čem spočívá hlavní problém obyvatel planety? Jaký způsobem se ho pokoušeli řešit? 

3, O čem je příběh knihy „Stopařův průvodce Galaxií“? 

4, Jakou teorii si vymyslel Ford (kapitola III.)? Co bylo její obsahem? 

5, Co by se stalo, kdyby lidi zavřeli pusu (podle Forda)? 

6, Kdo jsou to „vtipálci“? V čem spočívá jejich vtipnost? 

Dobrovolní: 

1, Proč myslíš, že lidi opakují „samozřejmé věci“? 

2, Co myslíš, má někdo (stát) právo zbourat tvůj dům, když leží na trase dálnice, kterou by rád 

vybudoval? Kdybys to řešil ty a byl premiérem/kou (nebo panovníkem/čkou)? 

 

 


