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Úvod 

Už od chvíle, kdy jsem zjistila, že se na konci deváté třídy bude obhajovat ročníková 

práce s libovolným tématem, jsem věděla, že si vyberu téma Paranormální jevy.  

 

O paranormální jevy se zajímám už od malička. Vždy mě velmi zajímalo, co se stane 

po smrti, a díky těmto jevům věřím v to, že až zde jednou nebudeme, oddělí se naše 

duše od těla a pak projdeme přes bránu do jiného světa, kde budeme žít další život a 

třeba jen nějakou náhodou se dostaneme zpět do světa živých. 

 

S paranormálními jevy na rozdíl od některých členů mé rodiny sice zkušenosti 

nemám, ale přesto na ně nikdy nepřestanu věřit. Velice mě baví sledovat videa na 

internetu o různých projevech paranormálna. Občas mám zvláštní pocit, jako kdyby 

mě někdo sledoval, i když jsem v místnosti sama. Vždy mě zaujme, jak takový pocit 

vlastně vzniká, jestli je to jen tím, že máme nějaké domněnky, které si vytvoříme 

v hlavě, nebo jestli nám určitá entita vysílá signály do mozku a pak to vlastně 

vznikne. To zatím ještě nikdo neví. 

 

 

Během života jsem zhlédla několik set videí. Každé mě zaujalo něčím jiným. Na 

světě je tolik druhů jevů, že každý je něčím zvláštní a tajemný. 

1. 
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1. Děti s černýma očima 

 

1.1 Historie 

Děti s černýma očima se začaly objevovat na konci 90. let 20. století. Od té doby bylo 

publikovánu více příběhů s těmito dětmi.   

 

1.2 Kdo jsou? 

Jedná se o děti mezi 6 - 16 lety. Mají bílou bledou pleť s černýma očima bez bělma. 

Většinou na sobě mají černé a špinavé oblečení. Ve většině případů tyto děti chodí 

bosy. Nejčastěji přijdou k domu a začnou bušit na dveře nebo přijdou k autu. Jejich 

obvyklá otázka je, jestli si mohou zavolat. Podle lovců duchů by se mohlo jednat o 

mimozemšťany nebo o duchy. Někdo si myslí, že tyto děti značí konec světa nebo 

konec civilizace. Jejich pravý význam však dodnes neznáme. 
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2. Poltergeist 

 

2.1 Co to je poltergeist 

 

Název je složený ze dvou německých slov Polterig (hlučný) a Geist (duch). Vždy se 

upne na určitou osobu a je k ní připoután, dokud nezmizí. Na jinou osobu se již 

nepřipoutá. Poslední projev poltergeista byl u nás zaznamenán v roce 2016 na 

Českolipsku, kde na řemeslníky, kteří opravovali tamní penzion, útočilo nářadí. 

 

2.2 Projevy 

Projevy poltergeista jsou velmi různorodé. Jde o různé zvuky, často o klepání, někdy 

i silné rány a bušení v různých částech napadeného domu. Méně časté projevy jsou 

například pohyby nábytku. Mezi další méně časté projevy patří anomální chování 

elektrických spotřebičů. Dochází k nevysvětlitelným poruchám, které samy bez 

opravy po čase zmizí. 

 

  

2.3 Film Poltergeist 

Film byl natočen v 20. století. Byly natočeny tři díly, které jsou si velmi podobné. 

První díl byl natočen v roce 1982 a režíroval ho Steven Spielberg. Druhý díl byl 

natočen o čtyři roky později a poslední díl byl natočen roku 1988. Všechny tři díly 

jsou o rodině, která si koupila dům na místě, kde dříve stával hřbitov. Po pár dnech 

od nastěhování se začnou dít zvláštní věci, jako například to, že 

se samy od sebe začnou hýbat židle a různé věci po domě. Tento 

film bych doporučila lidem, co se o paranormální jevy zajímají, 

nebo lidem, kteří mají rádi horory.  
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3. Tajemná místa v ČR 

 

3.1 Bohnický hřbitov bláznů 

Hřbitov se nachází vedle psychiatrické léčebny v Bohnicích, 

ke které dříve patřil. Byl dokončen a vysvěcen v roce 1909. 

Je zde něco okolo 4200 hrobů. Jako první zde byl pohřben 

jedenáctiletý František Janovský. Od roku 1951 se zde 

přestalo pohřbívat a o 12 let později byl hřbitov opuštěn. Kvůli 

omezené kapacitě byla těla skládána až do tří vrstev nad 

sebou. Kromě pacientů jsou tu také pohřbeni lékaři, primáři, 

zdravotní sestry a všichni, kdo se starali o psychicky 

nemocné pacienty. Dnes jejich existenci připomínají jen 

bezejmenné hroby porostlé břečťanem, mezi kterými lze 

spatřit jen pár náhrobků.  

 

Jeden z dosud čitelných náhrobků nese jméno Maria Tuma, která umírá roku 1912 v 

pouhých 29 letech na něco, čemu se kdysi říkalo úbytek mozku. Až do své smrti 

pracovala jako služebná a byla matkou dvou 

dětí. U tohoto hrobu bylo zaznamenáno nejvíce 

paranormálních jevů. Lidé, kteří jsou zde 

pohřbení, mají jedno společné. Jejich osudy a 

životní situace vzbuzují smutek. Většina z nich 

přišla o život předčasně. Přesto ani po uzavření 

hřbitova tu nenachází klid a odpočinek. Zloději 

odnášejí vše, co se dá využít, vandalové tu 

zanechávají nesmazatelné stopy a v 80. letech 

se tu konaly sofistikované satanistické rituály.  
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3.2 Hrad Houska 

Podle několika legend se na tomto místě nachází brána do pekel. Je to renesančně 

přestavěný gotický hrad z 13. století. Podle legendy byl hrad zbudován na skále, ve 

které vedla průrva až do pekla. Právě nad touto průrvou má stát hradní kaple. Podle 

jiné legendy se na Housce a v jejím okolí zjevuje 

postava v černé mnišské kápi, která nemá obličej a 

sleduje opovážlivce, kteří by chtěli Housku navštívit 

v noci, nebo zde dokonce přenocovat. Jedná se 

však o astrální postavu, která nikomu nemůže 

ublížit. Jen hlídá bránu mezi dvěma světy.  

 

3.3 Devět křížů na dálnici D1 

Jedná se o místo, které se nachází u obce Lesní Hluboké v okrese Brno-venkov. 

Podle pověstí se zde měla stát masová vražda. 

 

 V roce 1539 šel místní cestou uherský 

handlíř. Cestou se mu zřejmě udělalo 

nevolno nebo byl přepaden. Zraněného 

handlíře našel na cestě tamní sedlák, 

odvezl ho k sobě domů a tam se o něj 

starala sedlákova svobodná dcera, která 

byla velice krásná. Oba se do sebe 

zamilovali. Jenže jejich lásku sedlák 

těžce nesl, jelikož se mu handlíř 

nezamlouval. Když se handlíř vyléčil, 

vydal se do světa vydělat peníze. Své milé slíbil, že se do roka vrátí, a do zástavy jí 

nechal nemalý obnos peněz.  

 

Po několika měsících od odchodu handlíře se o dceru sedláka začal zajímat bohatý 

chlapec ze sedlácké rodiny. Po roce už sedlák nechtěl čekat na handlířův návrat, a 

tak dceři svatbu domluvil. Stalo se tak zrovna v době, kdy se handlíř vracel zpět. 
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Když se o svatbě dozvěděl, vymyslel plán pomsty. V hospodě si najal pomocníka, se 

kterým si sehnali střelné zbraně a vše naplánovali. Když se svatební průvod vracel 

z Velké Bíteše, začal na něj handlíř se svým společníkem střílet.  

 

Nevěsta měla být ušetřena, jenže ve zmatku byla zastřelena. Nakonec na zemi v krvi 

zůstali ležet ženich i nevěsta, sedlák, svědek a další tři ženy. Poté, co handlíř zjistil, 

že byla zavražděna i jeho milovaná, ve zlosti zastřelil svého společníka a nakonec 

obrátil zbraň i proti sobě, protože bez ní nedokázal žít. Od té doby zde zůstalo stát 

devět křížů. Rok po tomto masakru se tu začal objevovat duch nevěsty, který zavinil 

už hodně nehod. Tyto kříže jsou každých sto let obnoveny a vysvěceny. 

 

3.4 Branišovský les 

Oblast Branišovského lesa a jeho okolí je známa řadou pověstí, obtížně 

vysvětlitelných událostí a příběhů. Tomuto lesu se také přezdívá Bor. V lese se 

nachází i bažiny, které byly původně rozsáhlejší. Dobrovolně i nedobrovolně zde 

ukončilo život několik pocestných, kteří lesem procházeli. Jejich duše zde zůstaly a 

vystupují z bažin, kam se snaží svést kolemjdoucí. 

 

V oblasti mělo dojít k pádu neznámého objektu, který připomínal obrovskou zářící 

kouli. Tuto oblast na rok uzavřela speciální jednotka, přístup do ní neměla ani 

vojenská posádka. Stromy v této oblasti zůstaly jednostranně šikmo sežehnuté.  

 

V další pověsti se hovoří o skocích v čase. Roku 1960 se jeden místní vracel na kole 

domů z Českých Budějovic, odkud vyrazil v 18 hodin. Při cestě přes Bor se mu zdálo, 

jako by se celý les vlnil. Když sestoupil z kola, všiml si, že se vlní samotná cesta a i 

štěrk na ní. Poté, co vyjel z lesa, byl překvapený, že už se v žádném okně nesvítí, 

protože mělo být sotva 19 hodin večer. Když dorazil domů, zjistil, že jsou 3 hodiny v 

noci. Během cesty, která obvykle trvá hodinu, uteklo devět hodin. 
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4. UFO (neidentifikovatelný létající objekt) 

 

4.1 Historie 

Zájem veřejnosti o tyto paranormální jevy začal až v období po 2. světové válce. 

Zpočátku byly tyto jevy pozorovány ve Spojených státech amerických. Později se pak 

ale tyto jevy pozorovaly ve všech oblastech Země. V současnosti je zaznamenáno 

několik desítek tisíc zpráv o UFO.  

 

2. července 1947 se v USA odehrál nejdiskutovanější jev. Na obloze byl zpozorován 

předmět ve tvaru disku. Místní farmář později nahlásil na policii nález trosek 

neznámého objektu. Policie společně s armádou místo zabezpečila, trosky odvezla 

na neznámé místo a celou věc se snažili utajit. Dne 8. července 1947 vydala armáda 

prohlášení, že se jednalo o katastrofu létajícího talíře. Druhý den však toto prohlášení 

odvolali a prohlásili událost za pád meteorologického balónu. 

 

4.2 UFO v České republice 

Ještě za dob Československa zde došlo k údajně největšímu kontaktu s UFO. Stalo 

se to 12. července 1987 na Vranovské přehradě. Vrtulník zde pronásledoval stříbrný 

předmět doutníkového tvaru, který byl velký asi 10 až 15 metrů. Tyto zprávy 

pocházely jen z ústního podání bez jakýchkoliv důkazů, a proto tento incident nebyl 

nikdy oficiálně potvrzen. Zatím nejnovější případy u nás se staly roku 2005 v Kladně 

nebo v Otrokovicích.  
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5. Vybavení 

 

Zkoumání paranormálních jevů je velmi drahý koníček. 

Základní vybavení může stát až tisíce korun.  

 

Jedním z levnějších kousků jsou EMF detektory. Jsou 

snadno použitelné pro komunikaci s entitami. Sílu elektro-

magnetického pole znázorňují barevné diody.  

 

Dalším kouskem může být také DataLogger Elitech RC-5, 

což je vlastně teploměr, který zaznamenává pokles teploty 

v okolí, protože je prokázáno, že entity se projevují 

poklesem teploty.  

 

Rem Pod je zařízení speciálně navržené pro paranormální vědce v USA. Měří a 

reaguje na změny elektromagnetického pole, kterým se projevuje přítomnost entit. 

Díky prodloužené anténě pokrývá celý okruh 360° a detekuje elektrické poruchy 

energií a výkyvy v atmosféře. Potom se rozsvítí odpovídající LED kontrolky a vše je 

doprovázeno zvukovými signály.  

 

Jako další se často používá EVP rekorder, který nahrává hlasy entit v určité lokalitě.  

 

Nejčastěji používané vybavení je Spirit box. Jedná se o přístroj, který rychle střídá 

radiové stanice tak, aby se žádná nezachytila a vznikal potřebný bílý šum, do kterého 

jsou entity schopny hovořit. Z reproduktoru tak můžete slyšet odpovědi na své 

otázky. 
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Závěr 

 

Cílem této práce je seznámit lidi s možností, že na této planetě a ve Vesmíru nejsme 

sami. Vím, že každý má na toto téma jiný názor. Někdo tomu nevěří a jiní naopak 

ano. Já osobně věřím na tyto jevy, i když jsem s nimi nikdy neměla žádné zkušenosti. 

Vždyť to, co se nedokáže vysvětlit, je nejvíce zajímavé, a to pro mě platí také. Kdyby 

se tyto věci podařilo vysvětlit, už svět by nebyl tak krásně tajemný jako předtím. 
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Resumé 

As the topic for my coursework I chose the Paranormal phenomena. I focused mainly 

on some mysterious places in the Czech Republic, e. g. the castle Houska, the 

cemetery in Bohnice, the place called „Devět křížů“ ect. I also mentioned some 

unusual and strange phenomena as the children with black eyes, Poltergheist and 

UFO. The most interesting part for me was the UFO, because we can find the most 

evidence for this topic. 
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