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Homo diluvii testis, tedy člověk, svědek potopy. Když lékař a přírodovědec Johann Jakob Scheuchzer 

objevil v roce 1725 v lomu Öhningen u Bodamského jezera jeho kosti, získal svět konečně hmatatelný 

důkaz biblické potopy. Nálezce věřil, že se jedná o kostru utonulého hříšníka, oběť božího hněvu nad 

nehodným lidstvem. Tak tomu bylo bezmála sto let, dokud se vzácná fosilie nedostala do rukou 

fenomenálnímu anatomovi Georgi Cuvierovi. Ten správně odhalil, že uvězněn v kameni není utonulý 

hříšník, nýbrž svědek epoch i potop mnohem starších – velemlok.  

Sepjetí velemloka a české přírodovědy má dlouhou tradici. První živí velemloci byli na území dnešní 

České republiky přiváženi v průběhu 19. století, kdy se na našem území začaly moderní přírodní vědy 

formovat a velemlok svým poměrně bizarním zjevem k tomuto formování napomohl. Motiv 

velemloka je s přírodními vědami a zejména s naší fakultou spojen i díky pozdějším dobám poměrně 

úzce. V padesátých letech minulého století obdržela ČSSR od vůdce Čínské lidové republiky Mao Ce 

Tunga na svou dobu unikátní dar, živé exempláře velemloka. Jednoho z těchto hostů skrývala 

sklepení naší fakulty bezmála půl století. Zatímco okolo uháněly roky, dramata a revoluce, mlok dlel 

v temnotách sklepení ve své vaničce jako živoucí talisman. Téměř nehybný, neměnný, stejný jako 

před 25 miliony let, jakoby se vysmívající evoluci, kterou snad tak dávno porazil, symbol pomíjivosti 

času i dogmat. V roce 2001 velemlok zemřel, ale duši fakulty neopustil. Studenti i pedagogové o něm 

dodnes mluví s takřka posvátnou bázní. A není divu, však i jeho přítomnost přispěla k větší slávě naší 

fakulty. 

Ač by se dalo namítat, že je velemlok spjat zejména s biologickou sekcí, svým významem ji přesahuje 

již nyní. Kupříkladu cena za nejlepšího fakultního přednášejícího nese jméno tohoto zvířete a je 

udělována přednášejícím z každé sekce. Ale velemlok pro nás není jen zvíře, které žilo ve sklepeních 

biologické sekce. Díky Cuvierovi je pro nás též symbolem. Symbolem exaktního přístupu vědy, který 

je tak často v rozporu se zažitými dogmaty a pořádky, a který nikdy neváhá hledat přesnější hypotézy 

k nazírání světa. Exaktního přístupu, jenž je společný všem vědním oborům – společný všem sekcím 

naší fakulty. Společný nám všem vědcům. 



 

Pracovní informace: 

V úvodu minulé stránky uvádíme 3 vybraná schémata, jež by měla posloužit jako inspirace nového 

loga. Na konec souboru přikládáme zbylé pracovní návrhy. 

Umělecký návrh: Silvie „Akela Taka“ Lišková (absolventka PřF UK) 

Text: Jakub Vodička, Michael „Zub“ Kotyk (doktorandi PřF UK) 

Pokud by se chtěl čtenář o velemlocích dozvědět více, je na místě doporučit vynikající článek od 

Marca Stelly: Velemlok z Viničné je věčný. 

https://www.prirodovedci.cz/biolog/clanky/velemlok-z-vinicne-je-vecny 
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Další pracovní návrhy: 

 

 


