
Již od dob, kdy lidé poprvé 
vypluli na moře, se objevovaly 
příběhy o obrovských nestvůrách 
nebo mořských hadech, kteří 
se vynořují z vln. Jsme dnes o něco 
blíže ke zjištění, co na nás číhá 
v hlubinách?

Příšery z hlubin

V roce 1905 nahlásili 
dva členové Britské 
královské zoologické 
společnosti další podivné 
pozorování u brazilského 
pobřeží. Spatřili z vody 
trčící obří ploutev nebo 
jakýsi límec, před kterým se 
nacházel velký krk a hlava. 
Pod hladinou rozpoznali 
tvary obrovitánského těla.

V roce 1848 plula loď Jejího 
Veličenstva HMS Daedalus v jižním 
Atlantiku, když kapitán Peter 
McQuhae a šest dalších členů 
posádky spatřili, jak okolo lodi 
pluje obrovské stvoření.

Záhadná příšera byla asi 18 metrů 
dlouhá, měla obří hlavu podobnou 
hadovi a držela ji vysoko nad 
hladinou moře. Příšera byla tmavě 
hnědá s nažloutlým krkem  
a zdálo se, že podél zad se jí 
táhne chlupatá hříva.

Náčrtek brazilského mořského 

hada, který pořídil svědek.
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Legendární Kraken
Jméno Kraken bylo dáno děsivé mořské příšeře, 
která se objevuje v mnoha prastarých námořnických 
příbězích. Je možné, že Kraken skutečně existuje?

V březnu 1941 se skupina britských námořníků 
plavila na záchranném člunu v jižním Atlantiku. Čelili 
útokům medúz a žraloků, ale to nejhorší mělo teprve 
přijít. Z hlubin se vynořila gigantická příšera, do svých 
mocných chapadel chytla jednoho námořníka a stáhla 
ho do mořských hlubin.

Tahle děsivá příšera a onen Kraken ze starých příběhů 
by ve skutečnosti mohli být jedním druhem obří 
chobotnice. Podobné hlubokomořské příšery existují, 
ale zatím o nich není mnoho známo. Mají obrovská 
chapadla s přísavkami a háčky. A to rozhodně 
vypadá jako druh chobotnice, která by si tě hravě 
dala k večeři!

Něco tajemného také nejspíš žije v Sanfranciském 
zálivu v USA. Dne 5. února 1985 spatřili bratři Bill 
a Bob Clarkovi asi 18 metrů dlouhou hadovitou příšeru, 
jak pronásleduje tuleně. Vlnila se nahoru a dolů a nad 
vodní hladinou tak byly vidět hrbolky – její tělo.  
Oba bratři si také všimli, že má nažloutlé břicho 
a ploutev ve tvaru vějíře.
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Otoč stránku a přečti si poznámky 

ve spisu případu...



Zdá se, že na rozdíl 

od Krakena neútočí 

na lidi!

Svědectví kapitána McQuhae

Svědkové
Stovky lidí  

po celá staletí

 
námořníci     vědci           rybáři 

Video 
 

Zachycuje hrby mořského 
hada nad hladinou, nebo 
jsou to mořští ptáci plující 

na hladině?

Bill Clark říká: 

„Je mi jedno, 
jestli mi někdo 
věří. Já vím, co 

jsem viděl.“

Když byl tento příběh poprvé publikován 

v novinách, lidé říkali, že to musel být 

rypouš sloní.

McQuhae ale řekl, že rozdíl mezi 

rypoušem a tou podivnou stvůrou pozná.

„Nemělo to žádné ploutve,  

ale něco jako koňskou hřívu.  

Nebo spíš jako by to mělo na 

zádech naplavené se mořské řasy.“

Mohou si to všichni jen 

představovat nebo si vymýšlet?

SPIS PŘÍPADU – Mořské příšery
Dosavadní důkazy…

Místa
Všechny světové oceány a moře.

Identikit

Důkazy bratří  
ClarkůM
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Během pohybu 
se zdá, jako 
by šlo o hrby.

Hrby se pohybují 
nahoru a dolů,  
a ne ze strany na 
stranu jako  
u hadů.

Tmavé tělo se 
světlým břichem.

Nabíraná  
ploutev, která  
vypadá jako  
hříva.

Dlouhé hadovité 
tělo.

Otoč o stranu zpátky a můžeš si přečíst příběh k tomuto případu…



Nessie by nemusela být 
jediná jezerní příšera na světě.

Zvířecí slovo
vlnění  

Označuje způsob pohybu 
některých zvířat, kdy se tělo 

tvora vlní buď nahoru a dolů, 
nebo ze strany na stranu.

Lidé si mořské hady pletou s jinými stvořeními, 

jako jsou velryby, úhoři, žraloci nebo hlístouni. 

Někteří hlístouni mohou dorůst do velikosti 
až 11 metrů. O životě v oceánech 

toho víme jen velmi 
málo. Je tedy možné, 

že tam někde žije 
nějaká ohromná 

příšera jako třeba 
mořský had.

Mořští hadi mohou 
být nějakým druhem 
zvířete, které přeži-

lo z pradávných 
dob. Možná, že jde 

o mořského dinosaura!

Pravěcí lalokoploutví byli dlouho 
považováni za vyhynulé, a to až do 
roku 1938, kdy byl jeden exemplář 

tohoto druhu vyloven rybáři.

Hlavní 
teorie

Nessie a její sestřeniceŘíká se, že ve velmi hlubokém jezeře Loch Ness 
ve Skotsku se skrývá slavná lochnesská příšera 
Nessie. Mnoho lidí tvrdí, že ji viděli a někteří 
ji dokonce vyfotili. Část lidí věří, že by mohlo 
jít o vyhynulý druh mořského dravého plaza 

zvaného Plesiosaurus. Další jsou přesvědčeni, že 
všechny fotografie a pozorování jsou podvod.

Ogopogo
Žije v jezeře Okanagan  

v Kanadě.

V roce 1974 do plavce v jezeře 

narazil nějaký obrovský vlnící 
se tvor.

Mokele  
Mbembe

Žije v bažinách řeky Kongo 
v Africe.

Zvláštní stvoření podobné dinosaurům, které prý dokáže 
chodit i po zemi.

Selma
Žije v jezeře Seljordsvatnet v Norsku.

Černé stvoření s hrbatými zády a dlouhým 

tělem. Sonary zachytily pod hladinou 

pohybující se objekty, které by mohly mít 

délku až 18 metrů.

SPIS PŘÍPADU – Mořské příšery

Oarfish
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