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Daně: co polltici zatĄili. A pľoě
Seznam zákonodárcű, kteří nemají ěisté svědomí
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KaŽdý třetí Cech má v mozku

vetřelce, ktéľý u nás zaviní stovky

dopravních nehod a pracovních

úrazű, tvrdí biolog Jaroslav Flegľ.

Nebezpečného parazita šíří kočky'

takŽe pokud má řidič vašeho

linkového autobusu rád zeleninu

ze zahrädky, kde se tyhle domácí

šelmy vyprazdňují, a je navíc Rh

ne$ativní, máte zaděláno na problém.
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Poznáte zkušeným pohledem, Že má člověk
v sobě vetřelce?
To nepoznám' ale kdybych měl skupinu
třiceti nakažených a třiceti nenakaŽe-
ných, s velkou jistotou bych si asi tipnul,
která skupina je kteľá. U jednoho člověka
se to poznat nedá.

Ajak byste to ľozlišoval u té skupiny?
Nafotili jsme několik set studentů a pak je

nechali vyhodnocovat studenty z jiných
fakult' MuŽi' kteří v sobě měIi paľazita To-

xoplasrrua gondĹĹ, byIi v pľůměľu hodno-
cení jako dominantnější, maskulinnější.
Ukázalo se, že jsou v průměru o tři cen-
timetľy vyšší a při odběru slin jsme zjis-
tili' Že mají víc testosteronu.

VypadajÍ' nebo se i chovajÍ dominantněji?

Pokud jde o dominantnost, psychologické
dotazníky neukáŽou extľa velký ĺozdíI,
ale v jiných vlastnostech se to pozná: na-
kaŽení muŽi jsou méně důvěřiví' u Žen je

to přesně naopak. NakaŽené ženyjsou dů-
věřivější' otevřenější, sľdečnější, společen-
štější. Pozná se to i podle oblečení, muži
spíš méně dbají na svůj zevnějšek' ku-
pují si levnější, starší oblečení, nosí méně
ozdob,zalímco nakaŽené ženy jsou paľá-
divější' kupují si značkové oblečení.

,,Srdečnější, důvěřivější" - to by mohlo muŽům

u Žen vyhovovat. Ale ta touha po značkovém

oblečení...
Je to dvousečné. Navíc jsou taky lehko-
myslnější... Negativa u Žen i muŽ'i roz-
hodně převládají. Tohle všechno' o čem
jsme mluvili, je celkem legľace, ale zá-
vaŽnější je, Že nakaŽení mají delší ľeakční
doby neŽ ti ostatní a dvaapůlkľát větší rĹ
ziko dopľavní nehody. Teď byl nově zve-
řejněn také výzkum, který dokázal, žeto
platí i pľo pracovní llrazy' A určitě hľaje
toxoplazmóza velkou ľoli při vzniku schi-
zofľenie.

Proč se nákaza projevuje u Žen a muŽů různě?
Možná pľoto, Že žely amlŽĺ občas ľeagují
na stejné podněty opačně. Třeba na stľes
Ženy častěji ľeagují tím' Že hledají pomoc
ve svém okolí, a jsou tedy společenštější'
mužĺ se spíš stáhnou do sebe.

KdyŽ pozorujete celebrity nebo politiĘ odhad.
nete, jestli v sobě majÍ parazita?
To nevím, pľotoŽe tam je psychika od noľ-
málu obvykle posunutá to]ik, Že si ne-
dokáŽu představit' co s ní parazit ještě
udělá. Mám pocit' Že mezi vrcholnými
politiky toxopozitivních asi moc nebude.
Mám to Vypozoľované z fakulty' kdyŽ

< zKoUMÁ t SEBE. Kdybych nebyl na-
kaŽený, měl bych rychlejší ľeakce, přĺpouští
Jaroslav Flegr.

PraŽský rodák je profesorem evolučnÍ bio-

logie a ekologie na Přĺ.odovědecké fakultě

UK v Praze, kterou dřĺve vystudoval' Pra-

coval pět let v Ústavu molekulárnĺgenetiky
ČSAV a za Rnihu Zamrzlćl evoĺuce aneb Je
to jĺnak, pane Danuin (2006) zÍskal cenu

Magnesia Litera V kategorii naučné literatu-

ry. V lonivydané Rnize Pozor,Ioxolpop|suje'
jak člověk po nákaZe toxoplazmÓzou měnÍ

své chovánĹ ]e Ženatý má dVě děti'

jsem se dĺval, kteří kolegové nakaŽení
jsou a kteří ne'..

To se nechali dobrovolně otestovati|

Ano, v 90' Ietech na to byl ještě čas, dnes
ho trávíme psanĺm gľantových zpľáv.
Ukázalo se, Že napľosté minimum muŽů,
které jsme tehdy měli v řídicích funkcích'
bylo toxoplazma pozitivních. Z deseti na-
kaŽených byl takový jen jeden a toho do
funkce vedoucího katedry ještě vynesla
ľevoluce, protože ho chtěli studenti. Z dva-
ceti devíti toxoplazma negativních dělalo
někdy proděkana nebo vedoucího katedry
hned deset lidí.

Jak sito Wsvětlujete?
Když se muŽi nakazí, neľadi respektují
společenské normy, řídí se svými vlast-
ními zásadami, a ne tím, co jim jejich okolí
předepisuje. KdyŽ se tedy jedná o nějakou
jmenovanou funkci, nemají moc šancí, že
si je někdo nadřízený vybeľe' Něco jiného
jsou ale volené funkcę' ovšem naši polĹ
tici, včetně třeba poslanců' tak úplně vo-
lení nejsou, protože o jejich umístění na
kandidátských listinách ľozhodují stľa-
nĺcké sekretaľiáty. Ne, mezi našimi polĹ
tiky bych mnoho infikovaných toxoplaz-
mou neočekával.

Vy sám jste prý taky nakaŽen. Takže máte

doma kočký
Mám' ale to s tím tak.úplně nesouvisí.

S čím tedy?
S největší pravděpodobností jsem se naka-
zil při ochutnávání syľového masa.

Byl jste milovnÍk tatarských bifteků?
Z tataľáků to čIověk moc nedostane' }
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A MŮŽE zA To PARAZIT? Až půl milionu smľtelných autonehod po celém světě má podle Flegra každoročně na svědomí toxoplazmóza.

Parazit pý zaviní také aŽ půl milionu smrtelných pracovních úraztl.Zahranićní vědci, kteří nejdříve jen kroutili hlavou, se PraŽanovými vý-

zkumy začínají váŽně zabývat.

r MěnÍme se a nevÍme o tom

0 toxoplazmóze slyšel snad kaŽdý teprve v posled-

ních letech všakvědci přicházejls alarmujícími ob-

jevy: člověk se vinou paĺazita začne chovat jako

ľryš, kteĺá 
'chce" 

být ulovena kořkou.

plazmóza je nemoc, kterou přenáší pr-

Toxo pl as ma go ndľl Tento pa razit Ž'lje

v tělech hlodavců, ale rozmnoŽuje se V trá-

vicím ústrojí kočkoviých šelem, které s ý-
kalya močívylučujíjeho cysý. Čbvěkse můŽe

nakazit kontaktem strusem koček anebo
tím, Že sní zeleninu, která byla močí nebo uý-

kaly kontaminová na' Parczil W zjištěn i v sy-

rovém mase, coŽje dalšízdroj infekce. Do-

sud se uvádělo, ŽetoxoplazmÓzaje nebez-
pečná protěhotné Ženy (nebezpečí poško-

zení plodu) nebo pro lidi s narušenou imu-

nitou (pacienti po ozáření, HlV pozitivní)'

Vlivem umíněného parazita se dvě desÍtky

let zab1ývá biologJaroslav Flegr. Jeho nejzćxaŹ-

nějším zjištěním je, Že nemoc má vliv na zpo-
malení reakčních časů a pravděpodobně za-
viní po celém světě statisíce smrtelných do-
pravních nehod. ,,Kdybyse záhadný brouk
zmocnil mozků poloviny lidstva, změnil cho-

vání lidí a některé dovedl k šÍlenstvĹ člověk by

očekával palcovétitulky vtĺsku' Něco tak zne-

pokojivého se ale můŽe dÍt, aniŽ si toho svět
vůbec povšiml," napsal už předloni v souvis-
losti s toxoplazmózou britský The Economist'

Nakažené národy
Týdeník popisuje Flegrovy ýzkumy, ale také
bádánÍ americh.ých vědců' NapřÍklad Ful-

lerTorreyz Medical Research lnstitute p0-

blíŽ Washingtonu před deseti lety zjistil' Že pa-

cienti se schizofreniíjsou téměřtřikrát čas-
těji nakaŽeni toxoplazmózou neŽ ostatnĺ, ,,Ko-

čičĹ' parazit však podle Toľeye ještě nemusí
b]ýt spouštěčem duševnĺ choroby. Schizofre-

nici mohou b1ýt k nákaze jen náchylnějšÍ.

MoŽná ještě dále neŽ Flegrjde Kevin Laf-

feĘ z Kalifornské univerziý. Ten tvrdĹ Že pa-

razit neovlivňuje chování pouzejedince, ale ce-

lých národů. Tam' kde je velké procento na-

kaŽených - hlavně ujiŽních národů (napřĹ

klad v Brazíliijeto 67 procent, kdeäo v Britá-

nii pouze sedm) -, se podle Laffertyho zjištění
vyskytuje zároveň více neuróz a Ženy a muŽi

tam majĺtaké rozdílnějšÍspolečenské role.

A v MozKU MYšI: cysta se stovkami
parazitů.

,,MnozÍvědci, s nimiŽjsem mluvil o Flegro-

u.ých závěrech, reagovali povytaŽeným obočím'
(...) Ale to se začíná měnit"' píše autor článku

o toxoplazmóze, Keý v prosinci vydal ameńcký
internetow magazín Motherboard. Vyjmeno-

vává dalšíšpičkové instituce, které se probl6

mem začínajÍ váŻně zab'ývaI:, například Králov-

ská univezita v Londýně nebo americká Stan-
fordova univezÍta. -šev.l
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} ľevlľľÉ xočxy.
Byla by chyba se koček

zbavovat, od nich se
nakazíjen čuně, míní

profesor Flegr.

v hovězím masu je cyst toxoplazmy málo
a ani nebývají příliš Životaschopné, ale
třeba syľová játra...

Tojste mě! na nětakovou chuť?

Ano, zamlada jsem je rád pojídal. Ale
většina lidĺ se nakazÍ tím, že si špatně
omyje zeleninu ze záhonku. Netuší, Že
předpáľ měsíci či dokonce přeđ ľokem si
tam kočka udělala záchod... a je to. Cysty
vydľŽí v půdě hodně dlouho.

Kolik vám býo, kdyŽ jste se infikova!?

Nevím' zjĺstil jsem to v ľoce 91, kdyŽ jsme

se nakatedře testovali. Potřebovali jsme vy-
zkoušet novou šarži antigenu používaného
vtestechnatoxoplazmózu. Ukázalo se, že
množství pľotilátek jsemmělvté době po-

měľně vysoké, takŽe to nevypadalo na sta-

rou nákazu, tak dva aŽ čtyři ľoky.

MluvÍ se hlavně o kočkách' iak vÍte' Že to ne'

byly ony?
Kočka je definitivní hostitel, toxoplazma
se rozmnožuje v jejĺm zaŹívacim ústrojí.
Äle cysty, kterými se člověk snadno na-
kazí, kočkavylučuje jenjednou nebo dva-

krátza svůj Život a Většinou ještě jako

kotě, tľvá to tak deset dní. TakŽe pľav_

děpodobnost, že by se člověk nakazil jen

kvůli tomu, Že chová kočku' je naprosto
minimální. To by musel být čuně a neu-

klízet to, co kotě vykaká v bytě. Ę cysty
V trusu nejsou hned infekční, musí být
nějakou dobu na vzduchu. Když kočičí
záchod čistíte, nenakazíte se. Navíc ko-
čičky, kteľé nechodí ven a jsou krmené
zkoĺzerv, nakažené nikdy nebudou. Po-
kud jĺm nedáváte syrové maso.

A jde udělat něco, aby se to nedostalo ani do

těch koček či myší, podchytit parazita v zä'
rodku?

Když si odmyslíme, Že bychom vyhubili
všechny kočky, což bych byl rozhodně
pľoti, pľotoŽe kočka je opravdu nejlepší
přítel člověka, tak asi nedá.

Bál jsem se, Že aŽ ten článek vyide' naplnÍ se

útulky kočkami...
To by byla škoda a bylo by to zbytečné.
KdyŽ se chce člověk Vyvarovat toxoplaz-
mózy, měl by omývat zeleninu a neo-
chutnávat třeba syrovou směs masových
knedlíčků do polívky. Velká část mužů
i Žen se nakazí ještě jako děti do šesti let'
nejspíš na pískovišti nebo kdyŽ ochutná-

valihlínu. U Žen je ještě jedenvľchol' Velký
nárůst pľocenta nakaŽených je v době'
kdyžzačiĺajimít vlastní domácnost a za-

čínají vařit, manipulují s masem..'

KdyŽ se řada lidí nakazÍ v dětském věku' má to

vliv na výsledky ve škole?
To zatím nevíme. Ale testovali jsme vliv
toxoplazmózy na inteligenci. A u našich
studentů to bylo tak, že nakaŽené ženy
mají signiÍikantně vyšší IQ neŽ ty nenaka-
Žené. Nevěřím, Že by toxoplazmlzazvy-
šovala jejich inteligenci, i kdyŽ jeden ško-
dotibý kolega poznamenal, Že na to myš-
lenípak jsou dva... Myslím siale, Že díky
tomu, Že jsou společenštější, otevřenější'
ochotnější spolupľacovat, nastřádají víc
podnětů, a pak v těch IQ testech vychá-
Zejí inteligentnější. Zľovna tak to ale můŽe

být i tím, Že to jsou studentky, které ne-
jsou z Pľahy. Dívky z Pľahy sem přijdou
studovat často proto, Že to majíblízko' nĹ
koli Že by byly nadprůměľně inteligentní'
Zato z venkova se k nám hlásí především
ty nadpľůměľné studentky. A na maĘh
městech je toxoplazmózy mnohem víc
ĺeżv Pĺaze,takŽe chytré studentky jsou
pak častěji nakaŽené'

Jaká ľizika jsou v těhotenstvĺ?
KdyŽ je Žena déle nakaŽená, a tepľve po_

tom otěhotní, je to celkem bezpečné. Ne-

ruÁrnzu ĺvluŽrzpŮsogfi
l ocHUTNÁVÁNÍsynovÉ

sMĚ$ MAsoVŕcH
KNEDL'ICKŮ Do PoLĺVKY
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hrozí, žeby se nákaza přenesla na plod.
Ále kdyŽ se nakazí aŽ v okamŽiku, kdy
je těhotná' a zejména vprvním trimestľu
těhotenství, můŽe se nákaza přenést na
plod, byť se to stává jen v 10 aŽ,75 pro-
centech případů' Ale pak to můŽe mít oš-
klivé důsledky: malformace plodu, po-
tľat. KdyŽ se nakazí v třetím trimestru,
je pravděpodobnost, že se nákaza pře-
nese na plod, mnohem větší, asi30 až: 40
pľocent, ale důsledky jsou menší: poru-
chy zraku či sluchu, kteľé se mohou pľo-
jevit aŽ později po narození. My tady ale
studujeme latentní toxoplazmózu, která
se projevuje změnou psychiky a reakč-
ních časů, a ta je rozšířenější. Třicetpro-
cent našich obyvatel je nakaŽených.

Kdo se jednou nakazí, zůstane uŽ nakaŽený
naużdy2
Zůstane nakaŽený aŽ do smľti. Zatím
se ale neví, jak to léčit' účinné Iéky ne-
existují. Dosud se myslelo, Že to nevadí,
naopak Žeto ženy chľání v době těho-
tenství před rizikem kongenitální to-
xoplazmlzy.

Jak člověk pozná, Že se nakazil?
KdyŽ se nakazí,mysli si, Že má chřipku
nebo viľózu' natečou mu téměř vŽdy
uzliny na krku, ale příznaky za měsíc
odezní a lidi si řeknou, Že měli nějakou
chřipku' Většina lidí samozřejmě neví'
Že se nakazili.

Jak ten parazit změniI vaše chovánÍ' jaký

byste byl bez něho qB
Rozhodně nejsem ĺád, że jsem nakažený
a ľád bych se dokázal toho paľazita zba-
vit. Jak to moh]o změnit můj Život? Uľčitě
bych měl ľychlejší reakční časy, ale pořád
je mám ľelativně dobľé, kdyŽ se tadytestu-
jeme občas se studenty'.. Asi bych se víc le-
kal, protoŽe toxoplazmóza sniŽuje náchyl-
nost k lekánÍ se.

Konkrétní situace?
Třeba kdyŽ na mě zatľoubí auto, na rozdíl
od jiných neuskočím, podívám se za sebe'. '

Někdy to můŽe být dobré' kdyŽ člověk ne-

zmatkuje, neskočí pod auto, ale koukne se,

co se děje. Jindy je ta úleková ľeakce vý-
hodná' ale tu mají ti toxoplazma pozitivní
výĺazlě slíženou. Nebo se nebojím v situa-
cích, kdy bych se bát měl. V Kuľdistánu
jsme se dostali do města, na kteľé zaúto-
čilo PKK (bojovnĹcĹ zo nezduĹslý KurdĹstán'
pozn' red'). Spali jsme na náklaďáku s ce-
mentem na ulici, v noci začaly hvízdat svĹ
tící kulky... Kolegové se dost báli, já ne, oľ-
ganizoval jsem tam dokonce z těch pytlů
pľovizorní kryt.

Kdybyste nebý nakaŽen' bý byste dnes třeba
děkanem nebo rektorem...

Při obiednání vozu volvo s6o s naÍtovým motorem D3 nebo D5
do 31. ĺ2. 2ol2 získáte navíc cenový bonus 1o %'

T soo 1 voLvo (8oo ĺ86 586)
Konbio!áljáslolřrbaaeilsecol:4'3-99i/l00''
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A NEBEZPEčÍ. Když dojde k nákaze toxoplazmózou ještě před těhotenstvím, nebezpečí dítěti
nehrozí. Hoľší je to s nákazou po početí.

Zaměřili jsme se třeba na vojenské řidiče'
kdyŽ ještě byla povinná vojenská sluŽba.
Ve spolupráci s Ústřední vojenskou ne-
mocnicí jsme si otestovali 70 pľocent těch,
kteří nastupovali, a pak jsme ze záznama
vojenské policie zjistili, že infikovaní mě]i
v přepočtu dvaapůIkľát více nehod. Ti, co
se nakazili před dvěma ľoky nebo kľatší
dobou, měIi v pľůměľu dokonce šestkrát
více nehod neŽ ostatní.

0bľátil jďe se na nějaké organizace' které za.

městnávají profesionálnÍ řidiče' nebo si mys.

lÍte, Že si vašeho výzkumu samy všimnou?
Co si budeme namlouvat, my jsme jen de-

setimilionové Česko. DůleŽité je, aby se
pořádně pľokázalo, jak to je' a všimly si
toho organizace v zemích' jako je USA'
kde mrtvých kvůli toxoplazmóze je Íá-
dově víc. Takže jáľ;ĺižu zachránit nejvíc
lidských Životů, když budu dělat co nej-
kvalitnější výzkum.

Napsal iste, Že kvůli toxoplazmóze zemře na

silnicích ve světě aŽ milion lidí ročně. NenÍ to
trochu nadhodnocené čÍslo?
To platilo zhľuba před deseti lety. Vychá-
zel jsem z údajů WHo (Světové zdravot-
nické oľganizace], kolik je celkově auto-
nehod. A když víme' jaká je pľevalence to-
xoplazmózy, dá se z toho spočítat, o ko-
lik by těch smľtelných autonehod bylo
míň, kdyby byli všichni toxoplazma ne-
gativní' A tam vycházelo asi milion osob.
Jenže od té doby se výrazně změni]o číslo
WHo, dnes je asi o polovinu méně autone-
hod, coŽ je výboľné, takŽe je počet úmľtí
menší. Ale pak jsou ty pracovní úľazy,
takŽe půImilion lidí zemře kvůli toxo-
plazmőze při autonehodách a další půl
milionu nejspíš při pracovních úrazech.
Uľčitá část spáchá sebevľaŽdy a na ně má
toxoplazma také vliv.

Z čeho tady vycházÍte?
Mezí lidmi, kteří spáchali sebevraŽdu, je

více jedinců nakažených toxoplazmózou'
Podobné je to i s nemocemi jako Alzhe-
imeľova či Paľkinsonova choľoba, kteľé
se u nakažených toxoplazmózou vysky-
tují také častěji.

Jaké ľeakce potvzujÍcÍ v zahraničí váš výzkum
povaŽujete zatím za nejdůleŽitější?
Dvě nezávislé studie v Turecku potvľdily
naše výsledky s nehodami a k tomu jedna
mexická studie přĺšla s těmi pracovními
uĺazy.IJ nás takové projekty z hlediska
gľantů nejsou zajímavé, protoŽe na to je
potřeba minimum peněz. V zemích' kde
se dělá věda špičkově, a sem naštěstÍ pa-

Myslím si, že ne. Moc rád totiŽ bádám a ne-
ľad cokoli řídím. Biologií jsem byl nakažen
mnohem dřív neŽ toxoplazmózou.

KdyŽ vĺte' že toho parazita v sobě máte' jste pfi
řízení opatrnější? To můŽe být paradoxně vý-

hoda, ne?
Určitě, snaŽím se řídit' jen kdýŽ je to ne-
zbytně potřeba. Vím' Že to je za současné
doby jediné vážné rízíko, které člověku
hľozí, jediná situace, kdy můžete ně-
koho nebo sám sebe zabít. Čím dál od
infekce, tím hoľší ľeakční časy člověk má'
Je ale zajímavé' Že pokud jde o riziko do-
pľavní nehody, tak to tak není. To je nej-
horší pľvní dva roky po nákaze, pak uŽ
se Zase snižuje.

llověk se pfizpůsobĺ?
Zvykne si, zjistí, Že nemá reakce, které

měl. To je lepší varianta. Horší je' Že ti'
co se nakazí, přišli o řidičák nebo se uŽ
pozabíjeIi.

Měli by nakažení lidé vracet Íidičské průkary?

To asi ne, ale rozhodně by bylo dobľé, aby
o své nákaze věděli a dali si ty dva ľoky po-
zor. Velmi rychlé zhoľšení reakčních časů
nastává u Rh negativních osob' u Rh pozĹ
tivních k němu dochází postupně' tím pá-

dem se tomu mohou přizpůsobĺt. Ale u Rh
negativních to můŽe být otázka týdnů
nebo měsíce a najednou má člověk horší
ľeakční doby třeba o 30 pľocent. Kdyžje
někdo Rh negativní a dělá pľofesionál-
ního řidíče nebo letového dispečera, měl
by být pľavidelně vyšetřovaný.

Udělali jste výzkum u profesionálnÍch fidičů'
dispečenů?
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> KDo JE TADY DoMINANTNí? Fiktivní
portÍélz22 ÍotograÍií nenakažených (a) a naka-
Žených studentů (b) z Flegrova výzkumu. 

'MuŽi,
kteří v sobě měli parazita," vysvětluje profesor'

,,byli hodnoceni jako dominantnější'"

tří už i Česko, tyhle laciné projekty moc
nefľčí.

Jaké reakce byýz USA' Bľitánie?Tam se přece
jen potvzuje' jestli něco ve vědě platÍ...

Poslal jsem rukopisy článků do časopisů
Science a Natuľe a oni odpověděli' Že je
to hezké, ale nemají zájem. AIe kdyŽ nám
vyšel čIánekněkde jinde' ve Science a pak
v New Scientist o tom napsali.... A teď se
chystá velký článek v The Atlantic.

Uvádŕte' Že parazit má vliv i na proměnu hod-

notového Žebříčku člověka. Jaký?
KdyŽ jsme začali se studiemĺ, měli jsme
vytipováno pár vlastností, například do-
minantnost, submisivitu, kteľé by podle
nás mohla toxoplazmóza měnit, pľotože
u myší mění chování tak, aby se staly snáz
kořistí kočky' Jsou méně opatrné, ',odváž-
nější". Ale ty vytipované vlastnosti změ-
něné nebyly. Změněné byly pľávě takové,
které se spíš opíľají o hodnotový ŽebřĹ
ček' Vrtalo nám to hlavou a napadlo nás,
že mezi tím žebříčkem hodnot a chová-
ním člověka je vztah opačný než si vět-
šinou psychologové myslí. V jejich učeb-
nicích se píše' Že Žebříček hodnot určuje,
jak se člověk v různých situacÍch bude
chovat. AIe naše výsledky ukazují, že to

můŽe být spÍš naopak. Pľostě toxoplazma
mění chování, člověk pozoľuje sám sebe
vrůzných situacÍch, akďyź se chovájĹ
nak' podle toho si žebříček hodnot uzpů-
sobÍ, aby se pořád nedostával se svým jed-

nánĺm do rozpoľu.

Přĺklad?
KdyŽ třebaněkdo jako chodec nedodľŽuje
dopravní předpisy, řekne si: Pľoč bych
měI zůstat stát na čeľvenou, kdyŽ tam
Žádné auto zľovna nejede? Budu se řídit
podle svého! Pak už může chodit vesele
bez výčitek svědomí, protoŽe si to tak-
hle zdůvodní.

Gllem parazita je dostat se do myši a pak do
kočĘ... Pokud vše v přÍrodě má nějaký účel, ať

to řÍdí bůh nebo evoluce'jakýto dává smysl' Že

se toxoplazma dostane do lidí a tisĺce jich pak

zahynou na silnicÍch?
Člověk je pro toxoplazmu slepá větev'
Kdyby to uměla, byla by v č]ověku ne-
šťastná. Pľotože kočkovitá šelma dnes
člověka asi nesežeľe' Nicméně před páľ
tiSíci lety tady byla situace jiná. V té době
tady nebyly domácí kočky. Proč máme
dnes kolem sebe tolik koček a pľoč je to-
xoplazma tak úspěšná? Je to kvůIi tomu,
že kočka si domestikovala člověka' co
si budeme povídat. Do té doby fungo-
val přĺrozený Životní cyklus toxoplazmy
zřejmě jinak' byly tu určitě velké koč-
kovité šelmy, kteľé Žraly opice i lidoopy'
a tak toxoplazma mohla být specĺalizo-
vaná na naše předky. Dnes toxoplazma
ani neví, jestli je v mozku myši, opice
nebo člověka a jak tedy nakonec dopadne.
Kdybych simělpřihřátpolívku se Svou teo-
ri1zamrzlé evoluce (vyšIaknižně s podti-
tulemJeto jiruak, paneDaruin, pozn' ľed),
ani nemá šancĺ na to Zaľeagovat. ProtoŽe
toxoplazma je staľý dľuh a podle teorie
zamrzlé plasticity se dľuhy mohou měnit
jen bezprostředně po svém vzniku. Pak
zamÍznou, akđyž' se změní podmínky'
mají smůlu, pľotoŽe se prostě uŽ měnit
nemůžou.

Ted'letÍ biozelenina, bioovoce. Máme být opa-

trní?
Určitě. I kdyŽ v Evropě i u nás teď hodně
klesá fľekvence toxoplazmőzy' Změnili
jsme jídelníček, způsob zacházení s potľa-
vinami, chlazení toxoplazma taky nemá
ĺáda.Kdyžjsme začínali výzkumy, }
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Životní cyklus toxoplazmóry

Ne|ěastělším způsobem nákazy |e konzumace nedostateěně upraveného masa nebo zeleniny
kontamlnovanékoělěímoěíavýu1l ołpři kte-létkáňovécysty @rybooolvĘ @2prští_v!

prvoka roxoprasma ton ll. VěGĺina zdlavých |edlnců překoná toto stadlum
příznaĘ a lnÍekce pře|de do latentní folmy. Tkáňové cysty se pak usazují

pieźívaii aŹ po celý život svého hostltolo. Především u Rh negatlvních Jedlnců
toxoplazmóza plavděpodobnost, že se kvůll pomale|ším reakcím stanou úěastníĘ

tkáňové cysty
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Téma

bylo tu 23 pľocent toxoplazma pozĺtivních
studentů. Po pěti letech začal její výskyt
klesat a teď jsme na deseti procentech, coŽ
je obrovský pokles. TakŽe to ,,nezdľavé"
stľavování nesvědčí toxoplazmě. Určitě
hráIo ľoli i to, Že se víc dbá na hygienu
pískovišť. AIe víc bych sázel na to chla-
zené maso' V domácĺch chovech a bio-
chovech je ľiziko uľčitě větší.

Jak to, Že v Česku je nakaŽená třetina lidÍ
a v Německu a Francii sedmdesát procent, jak
jsem četl?
To byla stará data, navíc z jednoho města.
V Německu je výskyt asi o deset pľocent
vyšší neŽ u nás, ve Fľancĺi až o deset vyšší
neŽ v Německu. Jsou to země, kde je hy-
giena v pořádku, ale mají jiné stravovací
zvyky' RoIi hraje, kolik salátů lidi jedí,
ale i podnebí, jak dlouho vydrŽí cysty
v půdě'

Jak to monstrum vypadá? Jak je velké?
Toxoplazma moc hezká není, ale hľů-
zostrašně taky nevypadá. Jsou to jedni
z nejmenších prvoků' vypadají v mikľo-
skopu jako takové ľohlíčky.

Testovala se vaše manŽelka. dětl?
Nepřinutil jsem je.

Pozorujete na nich nějaké změný
To bych si nedovolil' 

VladlmíĺŠevelar

  DEJ sl PoZoR. Více inÍikovaných lidínežv Cesku je například ve Francii. MoŽná i proto, Že lidé
tam jedívíce syrové zeleniny, a riziko nákazy je tedy častější.

hrozívelké bolesti, infekce i následné ochrnutí.
Za velkou louŽítaké přicházejí na svět koťata,

která od narození ve tmě září strašidelně fosfo_

reskující zelenou (případně červenou) barvou.
Zvláštnítvorové se na konci loňského roku na-
rodili normálnÍm kočkám po genetické úpravě
jejich vajíček na univerzitní klinice Mayo v Min-
nesotě. Experiment se uskutečnil v rámci vý-

zkumu nemociAIDS. SvÍtícígen' převzaý od
fosforeskujících medúz, umoŽní vědcům snad-

Evropané se dnes občas pohoršují nad tím,
Že Asiaté, především Číňané, kočky jedí. V ji-

hočínské provincii Kuang-tung je úd ajné za-
bito a zkonzumováno desettisíc domácích
šelmiček denně. Málokdo však ví, Že v Ev-

ropě se kočky stále vraŽdí kvůli výrobě koŽe-

šin. Na jeden kočičí koŽich je potřeba dvacet
čtyři mňoukajících tvorů. Ve Švýcarskuje na-
příklad legální stahování koček z kůŽe, pro-

toŽe (nejen) tam panuje přesvědčení, Že ko-

l Miluií nás koěky' nebo nenávidí?

Kočkyjsou pro někoho kulinářským záŽitkem, lidé
jim odstraňujÍ dĺápy a dělají z nich koŽichy. Je těm
šelmám s člověkem dobře?

l/očky nepotřebujeme - netahajísáně a ne_

Í \chytají frisbee, glosuje autor knihy Sýší
kočky nohama? ]ake Page. Přesto jich lidé
v řadě zemíchovajívíce neŽ ,,uŽitečnějších"
psů. Mezi nejkočkomiIovnější národy patří Ame-
ričané' vjejichŽ domácnostech Ž1e podle údajů
Gallupova ústavu 82 milionů těchto předou_

cích šelem (hafanů je o deset milionů méně)'
Při přepočtu na obwatele si Američané doma
drŽítéměřtřikrátvíce mourků a micin neŽČeši,
kteříjsou podle předloňského průzkumu spo-
lečnosti Focus Marketing a social Research
majiteli milionu koček a stejného počtu psů.

Nabżíse otázka'jestli velká lidská láska
kočkám vŽdy svědčí. V USAje totiŽ na rozdíl od
většiny západních států povoleno odstraňovat
kočkám drápy. V zájmu přeměny svobodomy_
slné šelmy na neškodného mazlíčka podstu-
pují zvířata náročnou operaci, kvůli níž kočce

něji sledovat úspěšnost jeho transferu.

Kotě na talíři
Ještě před pár staletími byly kočky velmi ne-
populárním tvorem: ve středověku byly Vy_

bÚeny pro podezření z aliance s temnými si-
lami, a církevní ,,autority" tak usnadnily šĹ
řenímoru (potravou koček byly hlodavci,
tedy přenášeči této nákazy). Zato ve sta-
rém Egyptě hrozil člověku' kteý zabil kočku'
trestsmÍti, mazlÍčcifaraonů byli se svými
pány hromadně mumiÍikováni' Bastet, egypt-

ská bohyně lásky' měĺa hlavu kočky.

čičí koŽíšekje zvláště vhodný pro revmatiky.

Podle britských výzkumů chovají kočky
častěji lidé s univerzitním vzděláním,za-
tímco ti se základním raději psy. Důvod je pro-

stý: vysokoškoláci nemají na němé tváře to_

lik času, zřejmě sejich také častěji zbavují.
Jen po Česku se vedle milionu doma chova-
ných koček toulá několik settisícjejich bez-

prizorných bratrů a sester. V USA odhadují po-

čet toulavých koček aŽ na šedesát milionů.
Navzdory početné armádě milovníků ko-
čektedy platí: 

''Pes 
je nejlepší přÍiel člověka

a kočkaje nejlepším přÍtelem kočky.'' .šev.l
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