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Slovo serendipity patří mezi 
nejhůře přeložitelná slova 

anglického jazyka. Počeštělá 
varianta serendipita působí 

trochu jak princezna v myším 
kožíšku. Směšně a nevábně. 

A přitom označuje mimořádný 
jev, který je často nevýstižně 

překládán jako šťastná náhoda.

Naučte se 
najít to, co 
nehledáte

S
erendipita neznamená jen šťastnou událost, vý-
raz mnohem víc odkazuje na trvalejší kvalitu, 
která takové události přivolává. Výzkumník Ju-
lius Comroe kdysi ilustroval serendipitu situa-
cí, kdy hledáme jehlu v kupce sena, a najdeme 

tam farmářovu dceru. Já si se serendipitou spojuji jiný 
zážitek: Na jaře 2009 jsem měl přednášet v hotelu ne-
daleko Lipna. Rozhodl jsem se na místo vyjet tak, abych 
tam přespal. Když se setmělo, nebyl jsem už naštěstí od 
cíle daleko. S ohledem na mou špatnou orientaci v pro-
storu, ústící v poměrně časté bloudění, jsem byl rád, že 
jsem měl novou navigaci, která mne co chvíli upozorňo-
vala na nejbližší změny směru. V nepřehledném terénu 
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jsem poslouchal navigaci natolik nekriticky, až se stalo, 
že jsem s předstihem ohlášené zabočení vpravo provedl 
ještě před křižovatkou a tak jsem se ocitl na lesní silnici 
či spíše cestě. Než došlo mně i navigaci, že se stala chy-
ba, byl jsem už hlouběji v lese a zvažoval jsem, zda se 
obrátit, anebo zkusit projet. 

Zničehonic refl ektory ozářily skupinu lidí. Zabrzdil 
jsem. V první chvíli jsem se lekl, že jsem přepaden, ale 
přikrčené postavy vypadaly ještě více vystrašeně než já. 
Byly to malé děti. Domněnku, že jde o past, rozptýli-
la naléhavost jejich prosby, abych je z lesa dostal ven. 
Jak se ukázalo, šlo o šest dětí z dětského domova ve 
věku od 6 do 15 let – oddíl, který při orientačním závo-

du družstev smolně vyrazil zcela opačným směrem než 
všichni ostatní. Dětem byla zima, měly hlad a strašně se 
bály. Nejstarší chlapec i dívka se zřejmě po celou dobu 
snažili dodávat dětem kuráž, až jim samotným se se-
tměním došla. Nejdřív jsem si myslel, že bych je z lesa 
nadvakrát odvezl, ale nikomu se tam nechtělo zůstat, 
a tak jsme se domluvili, že se vměstnají do auta všech-
ny. Lesem jsme nakonec zdárně projeli a zanedlouho 
jsme našli i hotel. Mí hostitelé s údivem přivítali spolu 
se mnou i děti, kterým pohotově nabídli jídlo. Dodnes si 
živě pamatuji, jak si nalezenci na závěr bohaté večeře 
vychutnávali zmrzlinové poháry, unaveni nenadálým, 
šťastně zakončeným dobrodružstvím. Mezitím se poda-
řilo dovolat organizátorům celé akce, kteří oddíl již ně-
kolik hodin marně hledali. Cítil jsem se jako zachránce. 
Zážitek z temného lesa zvýšil můj komfort s vlastním 
blouděním. Od té doby vím, že mám po kratším či del-
ším bloudění větší pravděpodobnost, že něco nového 
objevím.

Od princů ke Kolumbovi

Otcem slova serendipita je spisovatel Horace Walpole 
a matkou perská pohádka Tři princové ze Serendipu. 
Za křestní list lze považovat dopis z 28. ledna 1754, kde 
vytvoření tohoto slova oznamuje Horace Walpole své-
mu vzdálenému bratranci Horaci Mannovi (se kterým 
si údajně 45 let psal, aniž by se viděli) s odkazem na to, 
že hrdinové této pohádky náhodou i prozíravostí obje-
vovali cenné věci, které nehledali. 

O čem vlastně pohádka o princech z Cejlonu, jehož 
je Serendip starým názvem, pojednává? Na ostrově žil 
král, který měl tři syny. Král věnoval velkou pozornost 
jejich vzdělání. Chtěl, aby jim nechyběla žádná důležitá 
znalost, schopnost či dovednost. I přes výuku zabezpe-
čovanou vynikajícími učiteli měl král pochybnosti, zda 
jsou jeho synové dostatečně připraveni pro život i vládu, 
a rozhodl se je vyslat na pevninu. Princové si při svém 
putování všimli ledačehos. Byli výborní pozorovatelé, 
kteří dokázali ze stop odhadnout, co nešlo přímo po-
zorovat. Tito předchůdci Sherlocka Holmese při svém 
putování z různých indicií zjistili, že před nimi šel stej-
nou cestou kulhavý velbloud vidoucí jen na jedno oko, 
s dírou v zubech a s nákladem medu a másla, na němž 
jela těhotná žena. Jejich závěry byly tak přesné, že je 
majitel ztraceného velblouda obvinil z krádeže a zave-
dl je k panovníkovi. Mezitím se však velbloud přesně 
odpovídající zmíněnému profi lu i s těhotnou jezdkyní 
našel. Když už ale byli u panovníka, stihli princové díky 
své všímavosti odhalit spiknutí zrádného ministra (ve-
zíra). Přestože tím výčet jejich objevů zdaleka nekon-
čí, byl Horace Walpole okouzlen především historkou 
o velbloudu (kterého mu jeho nepřesná paměť promě-
nila v dopise v mulu) připomínající, že náhoda přeje 
připraveným. Nálezy princů ze Serendipu jsou obzvlášť 
zajímavé tím, že princové po ničem konkrétním nepá-
trají. Prostě jsou zaujati okolním světem, tak bohatým 
pro zvídavé lidi. 

Jak ve své knize esejů o serendipitních objevech 
a vynálezech připomíná Umberto Eco, excelentním 
příkladem je objevení Ameriky. Kdyby Kolumbus ne-
vyplul hledat alternativní cestu do Indie, neobjevil by 
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nový světadíl. Byla to neuvěřitelná náhoda i štěstí, že se 
mu Amerika postavila do cesty, protože jinak by i s po-
sádkou zemřel. Navzdory chybnému propočtu dospěl 
Kolumbus k hodnotnému objevu. Klasickými příklady 
plodů serendipity jsou rovněž vynález rentgenu, mikro-
vlnné trouby, suchého zipu anebo objev penicilínu. 

U penicilínu se často zmiňuje, že byl jeho objev umož-
něn sérií vysoce nepravděpodobných náhod. Na konci 
jejich řetězce Alexander Fleming nevymyl misku s ko-
lonií stafylokoků a zároveň zapomněl zavřít okno, jímž 
do jeho laboratoře pronikla kolem letící penicilinová 
plíseň, která se mu přesně do této misky trefi la. Na 
první pohled se to zdá jako neuvěřitelná shoda náhod, 
jenže matematicky lze dokázat, že takové neuvěřitelné 
náhody se dějí, a to dokonce poměrně často (takzvaný 

Littlewoodův zákon předpokládá, že se události, které 
jsou pravděpodobné méně než jedna k miliónu, dějí 
přinejmenším jednou za měsíc). Serendipita nespočívá 
v zázraku, ale ve schopnosti si tohoto zázraku povšim-
nout. Většina lidí by misku pouze vypláchla a lidstvo by 
tak o dobrodiní penicilinu, jako určitě mnohokrát před-
tím, přišlo. Fleming po svém návratu z dovolené misky 
nevypláchl. Zaujalo ho, že kolem neznámé látky stafy-
lokoky zmizely. Fleming přitom nepátral po penicilinu, 
ale mnoho let zkoumal mikroby a byl v pohotovosti ob-
jevovat nové skutečnosti. 

Dvakrát doleva, jednou doprava

Serendipitu tedy můžeme chápat jako vysokou pravdě-
podobnost, že najdeme něco zajímavého a důležitého, 
aniž bychom dopředu věděli co. Vysokou serendipitu 
může mít cestování, protože při něm vyrážíme za hra-
nice nám známého světa. Může, ale nemusí. Jdeme-li 
po vyšlapaných cestách, anebo následujeme itinerář 
cestovní agentury, obvykle velká překvapení nezažívá-
me. Pokud ale opustíme komfortní hotel a začneme se 
toulat, své šance zvýšíme. 

Cestování je kratochvílí úžasnou, ale občasnou. Co 
můžeme udělat proto, abychom zvýšili serendipitu 
svých každodenních, opakujících se cest? Překroče-
ní hranic je překvapivě možné i v důvěrně známém 
prostředí. Důvěrná známost je totiž iluze způsobená 
nedostatečnou všímavostí. (Právě teď mi padl zrak 
na důvěrně známý obrys katedrály svatého Víta, 
kterou vidím z oken své pracovny, a uvědomil jsem 
si, že jsem v ní mnoho let nebyl.) V našem bydlišti 
stačí sejít jen několik metrů stranou, abychom něco 
nového objevili. Anebo se zastavit tam, kde se běžně 
nezastavujeme. Náš blízký svět je plný hranic, kte-
ré si neuvědomujeme. Musíme se jen rozhodnout, 
aby se z běžné cesty stala objevná výprava, na ja-
kou vyráželi hrdinové Foglarových románů, kteří 
prozkoumávali dosud nenavštívené uličky v málo 
známých čtvrtích, s nastraženýma očima a ušima, 
otevřeni dobrodružstvím. Někdy ani nemusíme pře-
kročit hranice, stačilo by se podívat na zdánlivě zná-
mé věci z jiného úhlu pohledu. Přesně o to usiluje 
psychogeografi e, hnutí vzniklé v polovině dvacáté-
ho století, které tvrdí, že uvědoměním si okolního 
prostoru můžeme tento prostor ovlivnit. To ovlivně-
ní nemusí být žádný revoluční čin podobný pokusu 
o rozmontování Eiffelovy věže, za který byl jeden 
z protagonistů psychogeografi e, Ivan Ščeglov, za-
tčen. Stačí prostě jít po jiných cestách. 

Důležité je to, čemu se v psychogeografi i říká fran-
couzsky dérive, anglicky drift a v češtině bezcílné 
putování. Při takovém putování je záhodno jít po ne-
obvyklých trasách. Často se používá tvar kruhu za-
kresleného do mapy anebo algoritmus, který při pro-
cházce dvě zahnutí doleva střídá s jedním zahnutím 
doprava. Do našeho putování můžeme vnést i prvek 
náhody. Na každém rozcestí můžeme losovat, kterým 
z možných směrů budeme dále pokračovat. Náhoda 
nás oddělí od navyklých stezek. V dnešní době dokon-
ce existují mobilní navigace, které se vzpěčují vybírat 
nejkratší cestu k cíli. Nejen, že vybírají cestu zajíma-

Mobilní navigace, které se vzpěčují vybírat 
nejkratší cestu k cíli, nejen vybírají cestu 
zajímavější, ale ozvláštňují ji náhodnými 

prvky. Takovou aplikací je například 
Serendipitor. 
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Zkusili jste někdy jít po 

známé ulici a dívat se místo 

pod nohy nahoru?
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vější, ale ozvláštňují ji náhodnými prvky. Takovou 
aplikací je například Serendipitor. 

Tato aplikace nás může vyzvat, abychom zničehonic 
zatočili anebo oslovili člověka, který je nám momentál-
ně nejblíž. Stáváme se pak sběrateli momentek, kteří 
odhalují, jaká minulost se skrývá za freskou přítomnos-
ti. Podobně jako fotograf Stanton, který ve svém dlou-
hodobém projektu Humans of New York fotografuje 
lidi, které potká, a zároveň se s nimi dává do hovoru, 
aby fotografi i doplnil právě pronesenou větou, překva-
pivou zajímavostí z jejich života anebo několikavětým 
popisem jejich osudu. Důležitý není jenom náš zážitek, 
ale také vydané svědectví anebo zpráva o experimentu, 
jak doporučuje průvodce experimentálním cestováním, 
který vydalo nakladatelství Lonely Planet. 

Nemusíme jít daleko. I náš vlastní byt či pokoj nabízí 
mnoho příležitostí k serendipitnímu pozorování. Niko-
li náhodou končí vynikající kniha Alaina de Bottona 
Umění cestovat výzvou k cestování po vlastním bytě. 
Stačí uvažovat o místě v našem pokoji či bytě, kde 
jsme dlouho, anebo vůbec nikdy nebyli – udělat si ob-
servatoř na skříni anebo pod stolem. Když se rozhléd-
neme po pracovním stole a sousedících knihovnách, 
vidíme knihy, které jsme dlouho neměli v ruce, dopisy, 
suvenýry, časopisy, účtenky, fotografi e… Prvek seren-
dipity vedle sebe pokládá věci, které k sobě původně 
nepatřily. Serendipitou zvyšujeme naši ochotu o takto 
chaoticky shromážděném materiálu přemýšlet. Nej-
významnější objevy tak můžeme udělat v pohodlí své 
židle jako slavný etnograf James Frazer, který cestoval 
maximálně po knihovně. 

Serendipita rozhovoru

Mluvíme-li o serendipitní procházce, proč ne i o se-
rendipitním rozhovoru? I v rozhovoru se můžeme 
pohybovat zaběhanými, mnohokrát prošlapanými 
cestami, anebo vykročit mimo a učinit neplánovaný 
objev. Prvním krokem je nepospíchat a věnovat čas 
naslouchání. Pak stačí povzbuzovat druhé k tomu, 
aby se zabývali dosud neprozkoumaným. Zjišťovat, 
kde se nacházejí hranice, přes které dosud nepřešli. 
Ptát se na to, o čem se běžně nemluví. I to, co vypa-
dá známě, se při podrobnějším prozkoumání známé 
nejeví. Proto je vhodné vyzvat druhého k takovému 
podrobnějšímu popisu. 

Je užitečné, když detailněji pátráme v nejbližším 
okolí zažitých úspěchů i neúspěchů. Většinou tam 
najdeme důležité stopy, které nás dovedou k novým 
poznatkům. Jestliže si někdo myslí, že ví, jak to ve 
světě chodí, můžeme si to ověřit tím, že si vyžádáme 
podrobný popis, co bude na daném místě v dané situ-
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aci následovat. Stejně jako když máme podrobně po-
psat cestu, po které pravidelně chodíme, zjistíme ná-
hle, že se nám některé části ztratily ze zorného pole. 
O to zvědavěji budeme tímto místem příště procházet. 

Přestože to tak nenazýval, chtěl serendipitu svých 
setkání s klienty zvýšit i Sigmund Freud. Kromě času, 
který věnoval nepřerušovanému naslouchání, nabídl 
lidem náhodné drifty v podobě zapojení volných aso-
ciací. A také se (po)zastavoval nad tím, nad čím se 
lidé obvykle nepozastavovali – nad chybnými úkony 
a sny. Nezávisle na tom, zda naše mysl šifruje zprá-
vy z nevědomí, zvýšil serendipitu psychoanalytických 
sezení (lépe řečeno ležení) tím, že do nich vnesl ná-
hodný prvek. 

Do rozhovoru bývá náhoda často vnesena aktuál-
ním dějem, který registruje mysl zcitlivělá předcho-
zím povídáním. Jung takovou náhodu nazýval syn-
chronicitou. Pokud rozhovor začne ze zdánlivě ná-
hodného a bezvýznamného místa, doputujeme i tak 
k něčemu důležitému. Kromě toho máme v rozhovo-
ru ještě jeden zázračný dopravní prostředek, který 
nás rychle dopravuje z jednoho místa na druhé – je 
to analogie. Ze všech prostředků kreativního myšle-
ní mám nejraději synektiku – spojování věcí, které 
k sobě původně nepatřily. Hledání metafor problému, 
který řešíme, v jiných oblastech, i s obvyklými řeše-
ními, která tam jsou k dispozici. Nástrojů zvyšování 
serendipity rozhovoru máme mnoho. 

Ovšem nejuniverzálnějším prostředkem, jak zvýšit 
serendipitu, je naše rozhodnutí zvýšit serendipitu. Což 
by platilo, i kdybychom termín serendipita neznali. Jest-
liže ho nyní známe, můžeme takové rozhodnutí jasněji 
formulovat. Když se rozhodneme mít serendipitní pro-
cházku, znamená to, že chceme vyrazit na méně obvyk-
lou procházku, na níž něco objevíme. Když se rozhod-
neme mít serendipitní večer, tak víme, že chceme zažít 
něco mimořádného, i když nevíme co. Musíme se prostě 
otevřít tomu, co přijde. Serendipita rozhovoru zname-
ná, že můžeme rozhovorem vykročit na dobrodružnou 
cestu, na které budeme vedle cílevědomosti potřebovat 
i cílenevědomost. Stačí jen chtít rozhovorem něco hod-
notného objevit a zároveň nechtít dopředu rozhodnout, 
co by to mělo být. 

P.S. Před chvilkou jsem se vrátil z procházky ke ka-
tedrále svatého Víta. Stálo to za to. 


