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PIA STRØMSTADOVÁ TROND BREDESEN

ŠIALENÍ ALEBO LEN NESMIERNE
ZVEDAVÍ?
Čo v človeku vzbudzuje túžbu objavovať neznáme? Prečo podnikáme
výpravy na miesta, kam ľudská noha ešte nevkročila? Prečo vystupujeme do
veľkých výšok, ponárame sa do neskutočných hĺbok a vydávame sa do zimy,
mokra a nebezpečenstva aj bez tej najmenšej istoty, že sa niekedy vrátime?
Ako Neil Armstrong – prvý človek na Mesiaci! Alebo Ellen MacArthurová,
ktorá na plachetnici po rozbúrených moriach oboplávala zemeguľu!
Či James Cameron, ktorý sa ponoril do najhlbšej priehlbiny na svete!
Ľudia podnikali výpravy, aby preskúmali miesta, kam sa pred nimi nikto
neodvážil ísť, alebo aby našli odpovede na otázky, ktoré im vŕtali v hlave.
Mnohí z nich chceli dosiahnuť nový rekord, či len prekonať sami seba.
Najčastejšie sa hovorí o výpravách, ktoré sa vydarili a dosiahli svoj cieľ
alebo znamenali rekordný výkon. Veľa výprav bolo však neúspešných
a ich členovia sa domov už nikdy nevrátili.
V tejto knihe spoznáte tých, ktorí sa nedali odradiť – ani náročnosťou
výpravy, ani tými, čo tvrdili, že ich cieľ je nedosiahnuteľný. Niekto by
mohol povedať, že to, čo ich poháňalo, nebolo nič iné len šialenstvo,
iní to považujú za vášeň. Títo bádatelia mali však niečo spoločné: sen,
ktorý sa rozhodli uskutočniť.
Možno vás ich príbehy budú inšpirovať. Nemusíte byť hneď prvým
človekom na Marse ani sa vrhať zo strmých skál. No čo keby ste
popustili uzdu svojej zvedavosti? Čo vám vŕta v hlave? Aký je váš sen?
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James Cameron sa narodil v roku 1954 v kanadskom mestečku
Kapuskasing v provincii Ontario.

• Je filmový režisér a nakrútil filmy ako Titanic a Avatar.
• Dňa 26. marca 2012 sa ako prvý ponoril s ponorkou do najhlbšej morskej priehlbiny.

DESAŤTISÍC METROV
POD MOROM
Priehlbina Challenger je najhlbšie miesto
na svete. Jej hĺbka je 11 034 metrov
a nachádza sa neďaleko ostrova Guam
medzi Japonskom a Austráliou. Je to
najtemnejšie, najtichšie a najodľahlejšie
miesto, aké si možno predstaviť.
Práve tam sa vybral James Cameron,
režisér filmu Titanic. Titanic bolo meno
lode, ktorá mala byť nepotopiteľná,
no keď narazila do ľadovej kryhy,
znamenalo to jej skazu a nakoniec
sa potopila. Vrak Titanicu leží v hĺbke
3 800 metrov pod hladinou mora
neďaleko kanadského ostrova
Newfoundland. James sa tam ponoril
dokopy tridsaťtri ráz. No priehlbina
Challenger, ktorá je takmer trojnásobne
hlbšia, to bolo niečo úplne iné.
Podobné morské hlbiny
patria k niekoľkým málo doteraz
nepreskúmaným miestam našej
planéty. Pred Cameronom do tejto
priehlbiny zostúpila jediná ponorka,
a to v roku 1961.
Čo sa ukrýva na jej dne? V hĺbke
niekoľko tisíc metrov pod hladinou

je obrovský tlak. Žijú tam ryby a iné
morské živočíchy? Alebo tvory aké
ľudské oko ešte nevidelo?
„Nepoháňala ma túžba vytvoriť
nový svetový rekord, ale vlastnosť,
ktorá poháňa aj vedcov a bádateľov –
zvedavosť,“ povedal James Cameron
v dokumentárnom filme o tejto
expedícii.
„Rozprávať príbehy, to je zmyslom
mojich výprav. Vydať sa na miesta, kde
predo mnou nikto nebol, a po návrate
porozprávať príbeh, ktorý ešte nikto
nepočul.“

UNIESŤ SLONA NA KONČEKOCH
PRSTOV

Na stavbe ponorky, ktorá by vydržala
tlak v hĺbke 10 000 metrov, pracoval tím
odborníkov sedem rokov. V marci 2012
bol James so svojou posádkou
pripravený vyplávať z Guama loďou,
ktorá mala na palube ponorku menom
Deepsea Challenger.
Keď boli na mieste, James vliezol do
ponorky. Zelené plavidlo visiace na lane
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