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�� Jsi připraven na útok zombie?

S Mossbergem  
na zoMbie
 -pm-

K
ult zombie se odvozuje od „ča-
rodějnického“ kultu voodoo, 
importovaného kdysi spolu 
s africkými otroky do Ameri-
ky. V modifikovaných verzích 

vzniklých staletími samostatného vývoje 
se provozuje v největší míře na Haiti, 
ale i v dalších zemích včetně části již-
ních států USA, především v Louisianě. 
podle české wikipedie pojem zombie 
původně označoval „úplně zotročenou 
osobu, nejčastěji pod vlivem omamných 
látek, slepě či nevědomě vykonávající 
příkazy jiného člověka, který ji ovládá“. 
podle vyznavačů voodoo kněz či čaroděj 
může zabít člověka a několik dní po jeho 
pohřbu jej znovu navrátit k životu. Ve 
skutečnosti to však není živý člověk, ale 

Hitem roku 2012 jsou v USA zbraně a střelivo optimalizované 
k tomu, „abyste byli připraveni, až nadejde apokalypsa 
zombie nebo když na vaší střelnici propukne střelba na 
zombie“. Samozřejmě se nejedná ani tolik o nástroje 
k likvidaci nemrtvých, jako o marketingové snažení.
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jen jeho tělo, obývané jedním z duchů 
smrti. Taková živá mrtvola, bez vlastní 
vůle, je používána k různým pracem 
v hospodářství. 

V roce 1968 však vznikl film George 
Romera Noc oživlých mrtvol, ve kte-
rém byla zombie poprvé ukázána jako 
nemrtvý: mrtvola, která vystupuje z hro-
bu a snaží se uspokojit svou touhu 
po krvi pojídáním čerstvého lidského 
masa nebo mozku. Následovala série 
filmů s oživlými mrtvolami, v nichž jsou 
zombie zabíjeny často komplikovanými, 
ale zejména hodně razantními postupy. 
Vyplývá z nich, že nemrtvé lze zabít 
jedině useknutím hlavy nebo je jiným 
způsobem zcela zničit. podle wikipedie 
„některé zdroje tvrdí, že je lze zabít 
stejně jako normálního člověka, ale že 
zombie jsou mnohem odolnější, a je 
proto třeba mnohem většího úsilí“. 

Apokalypsa (prozatím) nepřišla
Jistá část obyvatelstva USA na zombie 

věří, a zdaleka to nejsou jen ti nejchudší 
nebo negramotní z prapotomků afric-
kých otroků. Lidé přesvědčení o exis-
tenci zombií se v nějakém počtu najdou 
i ve většinové populaci, ať už je jejich 
mateřským jazykem angličtina, nebo 
španělština. Další skupina obyvatel tomu 
příliš nevěří, ale říká si co kdyby... Většina 
nevěří, ale nezřídka si dělá ze zombií 
legraci, což ale zase první dvě skupiny 
leckdy berou vážně. Základním infor-
mačním prostředkem jsou pro většinu 
lidí bulvární média, a ta se na věc dívají 
jaksi s nadhledem. proč by to měla po-
pírat, když základem jejich ekonomické 
existence jsou špatné zprávy a v nepo-
slední řadě zprávy o možném ohrožení? 

Jako už mnohokrát předtím, i na 
letošní rok kdosi předpověděl „konec 
světa“, lhostejno, zda srážkou Země 
s asteroidem nebo působením jaké-
hosi viru, který pozabíjí většinu lidstva. 
Nemrtví toho prý využijí, hromadně 
povstanou z hrobů a definitivně vyhladí 
zbytek přeživších – jak je tomu v akč-
ním scifi-filmu Apocalypse Zombie 
a v mnoha neobyčejně populárních po-
čítačových hrách. I když zmíněný film 
rozhodně nebyl první, možná právě on 
– s podporou počítačových her – roz-
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