Existovali upíři?
"Odsuzuji Tě k živoucí smrti
a věčné touze po krvi"
Bram Stoker, Dracula

Dnes můžete upíra spatřit na filmových plátnech v kině. Obvykle je to muž v černém
plášti s velkými ostrými zuby vycházející až po setmění. Děti i dospělí se třesou strachy
při představě, že by jej měli potkat ve skutečném životě. Je ale možné, že upíři skutečně
existovali?
Vyplňte následující test a zjistěte vše o upírech! Na poslední straně si přečtěte správné
odpovědi. U některých otázek může být více správných odpovědí.

1. Jaké jsou základní znaky upíra?

……………………………………………………………………………………………………………………………………

2. Které zvíře je spojené s upíry?
a)

b)

c)

d)

3. Jak se pozná, že hrob patřil upírovi?
a) hrob je překryt kamením

c) mrtvý je zabalený do černého pláště

b) v hrobě je plno pavouků

d) mrtvý je probodnut kůlem

4. Čím lze zahnat upíra?
a) křížem

c) česnekem

b) nožem

d) hudbou

5. Něco se nám tady pom íchalo! Vrať písmena na jejich původní místo.
ÍUIPŘ ES

AN USNICL ŘEÍYNTPT

6. V y b a r v i u p í r a t a k , a b y n a h á n ě l c o n e j v ě t š í h r ů z u .

SPRÁVNÉ ODPOVĚDI
1. Upíři neboli vampýři jsou nemrtví „lidé“, jej ichž společným znakem je sání lidské
krve. Vyznačují se nadlidskou fyzickou silou. Stejně jako netopýři mají výborný
sluch, ale na rozdíl od nich i výborně vidí . Nevycházejí na denní světlo, protože
se ho děsí.
2. D
Slovo vampýr je odvozeno od jednoho druhu jihoamerických netopýrů, kteří se
živí sáním krve.
3. A, D
Kdysi lidé věřili, že zemřelého člověka je potřeba zaopatřit
tak, aby se již nikdy nevrátil mezi živé. Hroby upírů se
umisťovaly na okraj hřbitova nebo zcela mimo něj. Mrtvý
ležel na břiše nebo ve skrčené poloze a ruce měl svázané za
zády. Mohl být probodnut kůlem nebo mít ústa zacpaná
kamenem. Celý hrob byl pak zavalený kamením.
Lidé se upírů báli natolik, že zemřelým usekávali hlavu
a následně ji pohřbívali zvlášť. Někdy dokonce vyhrabali
mrtvé tělo z hrobu a spálili ho.
Všechny

tyto

poznatky

pocházejí

z archeologických

výzkumů, provedených mj. i na území České republiky
(pohřebiště v Čelákovicích).
4. A, C
Upíra lze zahnat těmito věcmi:
-

křesťanské symboly: například kříž, kolem kterého upír nemůže projít, anebo
svěcená voda či hostie, které jej pálí

-

česnek, kolem kterého upír nemůže projít

-

větvičky plané růže, které upíra udrží v hrobě

-

stříbro
5. UPÍŘI SE NA SLUNCI NETŘPYTÍ

