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PODĚKOVÁNÍ

KNIHA JE S VDĚČNOSTÍ A PODĚKOVÁNÍM VĚNOVÁNA PANU VÁCLAVU 

Havlovi jako určitá kompenzace za prosbu, kterou jsem – jak sám dobře ví – 

tehdy oslyšel. Ale taky mě napadá, že zatím nikdo nepoděkoval technikům, 

kteří uváděli do provozu jadernou elektrárnu Temelín, a jim podobným, 

„neviditelným“ lidem, bez kterých svět nemůže fungovat. Stejně mám 

podezření, že být politikem nebo vylézt na Everest je jednodušší než vyrazit 

tunel Blanka.

VÁCLAV CÍLEK





TEXTY UVEDENÉ V TÉTO KNIZE JSOU DVOJÍHO TYPU. JEDNAK SE JEDNÁ O STAR-
ší (1991-asi 1997), dílem nikdy nepublikované texty z dob, kdy jsem 
neměl počítač a později byl líný texty přepsat do počítače, takže 
i jinak – dejme tomu – hodnotné texty nevystupují v žádné z přede-
šlých knih. Dál se jedná o vybrané články z poslední doby (2008-
2009), které se – až na relativně důležitý Slovník přechodných období 
– dosud neobjevily v žádném souboru. Tyto texty tvořily jádro připra-
vované „Knihy závojů a čar“, kterou jsem plánoval za dva, tři roky 
na Vánoce. Udělení ceny Vize 97 tuto koncepci sice nabouralo, ale na 
druhou stranu mám osvobozující pocit, že v šuplíku už nic nezůstalo, 
že se nemusím ohlížet nazpět, ale mohu jít volným krokem dopředu.
 Texty jsou členěny do obvyklých tří částí. V první se objevu-
jí běžné texty o krajině nazírané jako fyzický svět, který potřebuje-
me chránit, i jako duchovní fenomén, který nám přináší útěchu, jiné 
vnímání času a spojitost s našimi mrtvými. V druhé části se zabý-
vám současným světem, a to zejména z pohledu energetiky. Při práci 
pro Nezávislou energetickou komisi prof. Pačesa (nebyl jsem členem) 
jsem si stále víc uvědomoval, jak  moc jsme my i naše kultura spjati 
s energií a fosilními palivy. Historici umění mívají tendenci vysvětlo-
vat umění z pohledu jiného umění, ale mně je bližší dívat se na kultu-

ru rovněž jako na výsledek naší schopnosti hospodařit s energií a pří-
rodními zdroji obecně.
 Ve třetí části knihy se objevují náběhy k nové spiritualitě, která 
potřebuje mít za základ místní tradice, ale stále víc je obohacována 
pohledy přírodních náboženství, japonské a čínské sensitivity, indic-
ké tradice, ale také zasutých židovských, gnostických a pouštních spi-
ritualit. Dál však pokračuje tradiční situace střetu s islámským svě-
tem. Nikdy předtím v celé historii lidstva jsme neměli pohromadě 
tolik důvěryhodných překladů a komentářů k tolika aspektům našeho 
života na Zemi. Není však naším záměrem vše ochutnat a vypít celou 
vinotéku. Konce tohoto přístupu dobře známe! Spíš se jedná o to, jed-
nou za čas se nechat vzájemně potěšit a naplnit nějakým skutečně 
kvalitním místem, krajinou, člověkem či textem.
 Děkuji panu Vangelisovi Zingopisovi za laskavý a konstruktivní 
přístup k této knize.

VÁCLAV CÍLEK, 

květen 2009,
 Litovelské Pomoraví a Mladeč

PPŘEDMLUVA 
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ZZASTAŇTE SE, 

PROSÍM,  PŮDY!

KDYKOLIV HOVOŘÍM S LIDMI, VŽDY SE NAJDE NĚKDO, KDO MI ŘEKNE: 
„ZAstaňte se, prosím, půdy!“ Tato situace se opakuje již celé roky. 
Zejména starší lidé, kteří pamatují jiné, řekl bych obvyklejší doby, těž-
ce nesou, jak sklady a rozlézajícími se suburbiemi zastavujeme půdu. 
Bolí je z toho srdce a mne také. Navíc věřím tomu, že další revoluce 
neproběhne v internetu, ale na poli.
 Kilogram půdy má aktivní povrch o ploše mnoha set metrů čtve-
rečních. V objemu jednoho květináče žije víc druhů mikroorganismů, 
než kolik živíme druhů zvířat v pražské zoologické zahradě. Je to svým 
způsobem kolektivní biologický bonsaj, na jehož samotném základě sto-
jí početné společenstvo plísní hub, které obrůstají minerální agregáty. 
Půdní mikrofl óra je podobně jako ovce nakrátko spásající trávu na louce 
požírána půdní mikrofaunou. Vztah je pro obě strany výhodný, protože 
fl óra se příliš nerozrůstá, ale i fauna „okousává“ a drobí minerální agre-
gáty, takže půdní fl óra může růst na větší ploše. A aby půdní mikroorga-
nismy své houby a plísně příliš nevypásly, tak nad nimi bdí mikrosko-
pičtí predátoři, kteří jsou sami požíráni ještě většími dravci, jako jsou 
žížaly, a celá pyramida vztahů nakonec končí někde v krtkově žaludku. 
 Celý půdní ekosystém začal vznikat někdy v devonu a dnes je po 
půl miliardě let své evoluce dobře vyladěn.  Na půdě je fascinující to, že 
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při správném obhospodařování vydrží tisíce let. Pole v okolí Kutné Hory 
plodí stejně dobře, jako plodila v době neolitických kultur před šesti tisí-
ci lety. Pravěký a středověký zemědělec sice z půdy získával sotva pat-
náct procent toho, co umíme my, ale nechával ji odpočívat, takže „půdní 
zoologická zahrada“ se mohla obnovit. Existovala přirozená ohnis-
ka v podobě remízků a hájků, odkud se mikroorganismy mohly svým 
pomalým tempem sotva půl metru za rok zase vracet.  A hlavně, tradiční 
zemědělec vracel půdě v podobě hnojiva, slámy či dokonce zaorávaných 
zelených rostlin organickou hmotu. Právě organická hmota je podob-
ně jako v lese základní potravou všech půdních tvorů, kteří v ní řídí toky 
živin, ukládají uhlík a vytvářejí póry, do nichž se za dešťů vsakuje voda. 
 Jedním z hlavních evropských půdních problémů je ubývání orga-
nických sloučenin a tím i snižování počtu druhů půdní fauny a fl óry 
a následně i nižší retence vody v krajině. Na fotografi ích ještě z 50.  let 
minulého století je vidět, že jihomoravské černozemě mají sytou tma-
vou barvu. Dnes po velkoplošné zemědělské „hydroponii“, tedy dodá-
vání živin v podobě syntetických hnojiv, zešedly a na některých místech 
dokonce získaly narezlou barvu, protože humus již nedokáže stabilizo-
vat sloučeniny železa. Stačilo 50 let průmyslového zemědělství k tomu, 
aby se půdy změnily víc než za předchozích několik tisíc let. 
 Na jednoho obyvatele ČR připadá v průměru 0,41 ha zemědělské 
půdy a z toho 0,29 ha orné půdy. Ještě v roce 1937 to bylo 0,46, respek-
tive 0,35 hektaru. Od roku 1927 jsme ztratili 8350 čtverečních kilometrů 
zemědělské půdy, což je 19,8 % veškeré zemědělské půdy. To by možná 
ještě nebylo tak nejhorší, ale významné škody na půdě je od té doby mož-
né pozorovat na 42 % zemědělské půdy. Jinými slovy, přišli jsme o pětinu 
půdy, ale zároveň je erozí, kontaminací či jiným způsobem ohrožena téměř 
polovina zbývající zemědělské půdy. Žijeme na dluh budoucnosti a zby-
tečně „projídáme“ budoucnost našich potomků. Jenom v rybnících a pře-
hradách skončilo 196 milionů kubických metrů kvalitní svrchní části půdy. 
 Evropská strategie ochrany půdy, která má být zakotvena v legis-
lativě EU, počítá s ochranou plochy půdy, protože dnes je relativně 

snadné prodat zemědělskou půdu na stavební parcely a tím i o ni nadob-
ro přijít. Nejedná se o nic nového, protože i socialistický režim vychá-
zel z tereziánského katastru, ve kterém bylo převádění zemědělské půdy 
na jiné účely velice obtížné. Uvažuje se o tom, že při prodeji půdy bude 
nutné předkládat zápis o její historii doložený základními analýzami. 
 Čínské továrny začínají být na lepší technologické úrovni než ty 
české, ale Číně se začíná nedostávat vody a půdy. Klimatické scénáře 
jsou pro monzunovou oblast pochmurné. Teplejší oceán zpomaluje mon-
zunový chod, ale přináší víc přívalových dešťů, které způsobují erozi. 
Vzdělaní Číňané či Indové se na nás již brzy mohou začít závistivě dívat 
jako na malý a vcelku primitivní národ, který však má něco, co půlce 
světa začíná scházet – schopnost uživit svoji populaci na stále ještě úrod-
ných půdách. Evropa v současné době prožívá „zemědělské minimum“, 
půda je laciná a zemědělci jsou pod vlivem spekulujících zemědělských 
lobby považováni za zdroj potíží. Hyperkompetice průmyslové výro-
by a klimatické změny mohou během několika let změnit toky výrobků 
a potravin. Evropské zemědělství může své zlaté období teprve zažít. 
 Dobrá zpráva je ta, že náprava zemědělské půdy je sice dlouhodo-
bá a nákladná záležitost, ale že je možná pro nejméně 90 % zemědělské 
půdy ČR. Jeden z prvních kroků vypadá jako anachronismus z 19.  sto-
letí – na našem území již proběhla inventarizace 5685 území se země-
dělskými terasami.  Připravuje se metodika jejich údržby a obnovy. 
Možná dokonce proběhne další zemědělská revoluce používající nové, 
šetrnější typy herbicidů, víceleté rostliny, které nepotřebují každoroč-
ní hlubokou orbu a  kombinovaná synteticko-přírodní hnojiva. Kdepak 
nejrychlejší internet, znakem pokroku třeba bude ušlechtilý kůň. 

Poznámka: 

Jedná se o jeden z řady neustále a víceméně marně opakovaných esejů 

a vystoupení na téma ochrany půdy a o možnosti, že nás, pokud se nebudeme 

chovat jako idioti, nejspíš zlatý zemědělský věk teprve čeká.
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MÍSTA 

Z DRUHÉ STRANY

DVOJÍ RÁZ SUDETSKÉ KRAJINY

Pováleční přistěhovalci nemají jistotu, zda bohové Sudet jsou 
s nimi, nebo proti nim. Jsou opatrní a nemají rádi cizince. Stále se 
bojí toho, že přijde někdo jako oni sami. Co kdyby je vyhnal z jejich 
domovů, vždyť i lidé, kteří tu žili před nimi, byli nějakou politickou 
mocí a dočista bez obrany odesláni někam daleko, kam se báli odejít. 
Dívají se z oken, pátrají po charakteru cizince. Jsou opatrní a nepro-
niknutelní. Strach posiluje jejich jednostrannou chytrost. 

Zapomenutý novopacký básník Jan Opolský hovořil o kraji dvou 
poloh: 

„. . . tento kraj mohl mít tvářnost dvojí: 
jednu, jež tupě zraňuje, jinou, jež rány hojí.“

A člověk si skoro všude v Sudetech uvědomí, že zde žije na 
nějakém rozhraní mezi cizotou a násilím na jedné straně a klidnou 
útěšností na druhé straně. Jaký je charakter zranění? Je to nedostatek 
zapomínání v kraji, kde nikdy nebylo lehké se uživit. Na leteckých 
snímcích okolí Tachova z roku 1947 téměř nevidíme ovocné stromy. 
Ty vždy přinášejí nějaké krajinné sládnutí, nějakou hojivost. Není to 

tak dávno, co odtud odtáhli husité. V tomto chladném kraji rány sice 
nehnisají, ale také se příliš nehojí. 

Ale na druhou stranu: jaký je charakter hojivosti? Lidé zde žijí 
již tři generace a ta poslední  už je zde doma právem předků. První 
a druhá generace víc braly, než dávaly, ale ta třetí dává a kraj stejným 
odplácí. Právě v těchto letech se kyvadlo sudetské krajiny překlápí 
z polohy zraněného kraje do polohy hojivé. Vnímáme to skoro všude 
v jižních Čechách či Krušných horách, ale mnohem méně v morav-
ských Sudetech. Mezi Nízkým Jeseníkem a Českým lesem je možná 
rozdíl deseti, dvaceti let. 

V půlce srpna 2008 jsem byl v Pernolci na koncertě pro sudet-
skou krajinu. Sjelo se možná tisíc lidí a člověk měl pocit, že se ocitl 
na nějakém pernoleckém woodstocku. Lidé se sešli, známí se zdravili, 
šli spolu na pivo, pak se hřáli u ohňů. Člověk to vnímal jako náplast, 
jako malý smírčí kříž vetknutý do zdejší krajiny.  Bylo cítit, jak se kraj 
– alespoň v této chvíli a na tomto místě - dává dohromady.  Za pár let 
to už nejspíš bude jiná, sice stále trochu pochmurná, ale přeci jenom 
otevřenější a víc přátelská země. 

 HAZMBURK

Adam říká: Měl jsem sen o tom, že jsem Izmael a musím najít 
mořské pobřeží, ale zabloudil jsem mezi poli, na kterých hořely sto-
hy.  Nade mnou se v odlesky ozářené temnotě tyčil vrchol a na něm 
stály dvě věže – jedna byla bílá a druhá černá.  Byl to Hazmburk 
a mně se možná zdálo o Karlu Hynku Máchovi, který se na něj 
díval z okna své litoměřické komůrky.  Byl to jeho poslední spat-
řený hrad, protože potom hasil požár pod Radobýlem a bůhvíproč 
zemřel. Do deníku jsem si potom poznamenal: Čtverec nad přepo-
nou udělat z víry, nadějí prchavou vykrátit díry. Ale nebyl jsem si 
jistý, zda hovořím o tomto místě mezi věčně hořícími stohy nebo 
o svém smutku. 

MÍSTA Z DRUHÉ STRANY



Hazmburk je předsunutá hlídka Českého středohoří.  Tvar kop-
ce je podobně jako na Troskách či Ještědu zvýrazněn níže položenou 
okrouhlou Černou věží postavenou z čediče a výše položenou čtver-
hrannou Bílou věží postavenou z pískovce. Světlý pískovec v 50. 
letech zešedl dýmem z tepelných elektráren, takže dnes na hradě 
Hazmburku čili Klapém stojí dvě tmavě šedé věže. Tvar kopce je pro-
táhlý a sleduje vulkanickou žílu. Těžké sopečné horniny se zabořují do 
okolních jílovců, které vytlačují, a v podobě velkých sesuvných boulí 
zavalují úpatí kopce a ohrožují domy nedaleké vesnice. 

Co je Hazmburk? Je to především buď výšinné sídliště, nebo 
kultovní místo z doby, kdy lidé začínali používat železo. Je to vrchol 
obklopený sady, pod kterým spatříte ohradní zeď malého městečka, 
které v tomto nepraktickém a suchém místě zaniklo před čtyřmi či 
pěti staletími. K Hazmburku kráčíme velkým obloukem a vychutná-
váme neustálou, ale vždy jemně monumentální perspektivu, která se 
každých několik desítek kroků mění podle toho, zda se obě věže v oku 
poutníka sbližují nebo oddalují. Některé hrady jsou krásnější zdálky 
než zblízka. 

Na Valečov u Mnichova Hradiště a na Hazmburk jezdíme na jaře, 
když kvetou ovocné stromy a na skalnatých loučkách mezi čedičový-
mi sloupky rozkvétají jarní květiny. Hazmburku se vyhybáme za bouř-
ky, protože vrchol v okolní rovině funguje jako hromosvod a zabí-
jí lidi, jako by je obětoval nemilosrdným bohům hromu. Některému 
posvátnu je lepší se vyhnout. 

Temnou skalnatost Hazmburku je možné vykrátit procházkou 
kolem řeky Ohře mezi starými duby libochovického zámku. Zatímco 
Hazmburk se nás právem silnějšího zmocňuje, Libochovice nás opět 
zklidní a obrys krásy zde opět připomene Arkádii. Kdo však miluje 
skály a věže, může se vydat na sever k Vlastislavi a Košťálovu. Hořící 
vzpomínky a neklidné vzpomínky však zkrotí teprve louka na vrcholu 
vysokých Hradišťan (752 m) v náručí pravěkých valů, jejichž obrys se 
srdci podobá. 

MÍSTA Z DRUHÉ STRANY
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KRATOCHVÍLE

J. L. Borges říká, že není ani tak důležité knihy číst jako se vracet 
k přečtenému, jež nám působilo radost.  Na studentských exkurzích je 
pěkná jedna věc – neustále se vracíte na stejná místa.  Běžný turista by 
Kratochvíli navštívil jednou, dvakrát za život, ale teď se sem vrací-
me již po patnácté a vždy v máji, který renesanci sluší. Kratochvíle 
se mi vždy líbila, ale pod kůži se mi dostala snad až při páté či šesté 
návštěvě, kdy jsme seděli ve Zlatém sále v prvním zámeckém patře 
a vyprávěli si o počátku pyšného lineárního novověku.  Vítr se opíral 
do vodního příkopu a paprsky dopoledního slunce dopadaly do vln 
pod takovým úhlem, že stropem sálu zdobeným bohatým štukem 
s antickými motivy procházely prchavé světelné vlny. Sem a zase tam 
a po chvíli znovu jako zámkem, který zní věčnou ozvěnou skleněných 
zvonků. Tušení bahnitých kaprů v okolních rybnících a drsný paví křik 
ze zámecké zahrady. Žádné hluboké myšlenky, žádné přízraky, jen 
křišťálové bytí okamžiku jako někde v Toskáně. Hladká bezstarostnost 
podobná pražské Hvězdě, když se zrovna nepokouší fi losofovat. 

Na místě bývalého dvora Leptače, obklopeného oborou, vznikl 
po roce 1580 jeden z nejkrásnějších renesančních zámečků celých 
Čech.  Není velký architekturou, ale zasazením do zahrady a krajiny 
plné rybníků a cest. Není součástí žádného města, nestojí na kopci, je 
sám a spokojený v rovině plné vod a dubů. Představte si velký obdél-
níkový dvůr, v jehož rohu, trochu stranou v exilu (aby moc nepře-
kážel) té bohatýrské doby lovců a válečníků, stojí malý, uvnitř zlacený 
kostel. Ke hradbě přiléhají konírny a pomocné budovy, nad kterými 
ční celé městečko komínů podobných čínským věžím – a každý jiný. 

Uprostřed je velká vila obklopená vodním příkopem, který 
v létě chladí a za teplých nocí se na něm dá za svitu pochodní jezdit 
na pramičce a hrát na břeskné žestě Vejvanovského sonáty. Do toho 
zvrací opilí šlechtici, čemuž se zde říká „krmit kapry“. Seno voní 
z luk a nad zámkem letí šedý stín vyplašené volavky. Majitelé: Jakub 
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KOLÍN

Kolín je zvláštní město, jehož tajemství je skryté pod rovinatou 
labskou plání. To je osud i dalších polabských měst – většinou stojí 
jako Přelouč či Čelákovice na 6-10 m vysokém pahorku nad řekou 
tak, aby je neohrozily ani velké povodně.  Pahorky byly malé, a tak 
se města, leckdy k vlastní škodě posunula blíž řece. Téměř všechna 
polabská města – a Kolín zejména – mají pravěký základ.  Ale jaký! 
Podle množství a kvality nálezů to vypadá, že mezi významem Kolína 
a Prahy v období mezi pravěkem a 9. stoletím nebyl velký rozdíl.  
Slovanské šperky z kolínského nálezu jsou dokonce krásnější než šper-
ky z pražských slovanských pohřebišť. Centrum českého království 
mohlo vzniknout někde mezi Kouřimí a Kolínem. 

Kolín je matoucí tím, že vypadá jako charakteristické, nudné 
provinční město. Neční na žádné skále nad řekou a působí spíš tako-
vým anti-adrenalinovým, dříve bychom řekli ospalým, dojmem místa, 
kde se zastavil čas. Ale podívejme se na tento kraj z hlediska katedrál. 
Staveb katedrálního typu, tedy rozsáhlých románských či gotických 
kostelů s věncem kaplí, je u nás šest, a pokud bychom po právu zapo-
čítali i západočeské Kladruby, bylo by jich sedm. 

Čtyři z nich leží mezi Kolínem a Kutnou Horou a jenom dvě 
v pražské oblasti. Jedná se především o dvě kutnohorské katedrály 
– tu úplně první českou „katedrálu“ v Sedlci a dál kutnohorskou 
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sv. Barboru. Třetí „katedrálou“ je nedostavěné presbyterium kolínské-
ho kostela sv. Bartoloměje – všimněte si, jak zvláštně z dálky působí 
zvýšená oltářní část oproti nižší lodi kostela. Čtvrtou podobnou stav-
bou je jediný gotický pilíř, který je mohutnější než pilíře svatovítské 
katedrály, ale osaměle ční uprostřed návsi v Klášterní Skalici a chodí 
kolem něj slepice. V pražské oblasti dodnes stojí katedrála sv. Víta, ale 
za husitských bouří byla zničena katedrála na Zbraslavi. 

Skutečné tajemství Kolína (je tam, vím o něm) nejspíš nebude 
nikdy odhaleno, protože zástavba města zakryla jeho pravěké kořeny. 
Zůstaly jen stopy podivných pocitů z ranních procházek v kameni-
tých uličkách pod kostelem svatého Bartoloměje a kolem náměstí 
- když mají v Nymburku na náměstí megalitický hrob, co asi leží pod 
Kolínem?  Mohlo se stát, že Petr Parléř by v Kolíně postavil ještě 
krásnější kostel, než je svatovítská katedrála.  Ale i tak sklenul vysoký 
chór uzavřený šesti stranami desetiúhelníku, kolem presbytáře ochoz 
uzavřený sedmi stranami dvanáctiúhelníku a věnec šesti chórových 
kaplí uzavřených devíti stranami osmnáctiúhelníku. Kolínský kostel 
ani pražskou katedrálu nedokončil. Z obou zbylo zhruba stejně rozsáh-
lé torzo, ale sv. Vít na vysokém hradním návrší se stal ikonou Čech, 
zatímco svatého Bartoloměje, pravděpodobně druhé vůbec nejvý-
znamnější Parléřovo dílo, znají jen znalci. 

Pod romantickým vlivem shledáváme neobvyklá mystéria na 
vysokých skalnatých návrších a pevných pohraničních hradech. Ale 
pátráme-li dlouho a nezaujatě, začne vystupovat ještě jiný obraz Čech 
– ten, ve kterém skutečně tajemné české krajiny jsou maskovány fád-
ními rovinami Kladenska, Slánska či Kolínska. 

MAKOVÁ HORA U SMOLOTEL

Maková hora se nalézá mezi Orlíkem a Příbramí. Je to malé, 
většinu roku opuštěné místo, které není tak svaté jako velká poutní 
místa, ale člověku dává radost, klid a smíření. Po úzké silničce lemo-
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Krčín z Jelčan, Petr Vok z Rožmberka a císař Rudolf II. Ani jeden 
zde dlouho nežil, žádný velmož nevtiskl tomuto místu natrvalo svého 
ducha. Nakonec zvítězily jižní Čechy, kraj mírný a sladký s lidmi, 
kteří rozumějí půdě, práci a vodě. Sladká jednoduchost zde trvá a blaží 
děti, myslivce i fi losofy. Ta radost sedět v zahradě, líně listovat knihou 
o posledních Rožmbercích či zuřivém Rolandovi, odhánět všechny 
žárlivé bohy a pozorovat pávy,  přezdobené slepice. Jak se člověku 
chce vrátit po šestnácté!
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vané šedavými žulovými kameny vyházenými z dnes již neobdělá-
vaných polí pomalu vyjdeme na vrchol a snad ustrneme nad krásou 
krajiny, která má lidský rozměr a obsahuje v sobě správný poměr 
přírody a člověka, divočiny a kultury. Uvědomíme si, že jedna z nej-
krásnějších českých krajin leží v mírných pahorkatinách na rozhraní 
středních a jižních Čech a že její půvab do konce života nevyčerpá-
me a neprochodíme. 

Počátkem 18. století byl požádán slavný architekt C. A. 
Canevalle o plán kostela a malého kláštera, který měl patřit karmeli-
tánským mnichům. Zakladatel však brzy zemřel, a tak se celá další 
staletí kostel potácel mezi zapomněním a pokusy o oživení. Snad 
právě proto v sobě místo obsahuje tak mnoho krajiny, táhlých zales-
něných kopců, vysokého nebe, ranních srn vycházejících ještě za rosy 
z lesů a skřivánčí písně z polí, které nejsou ani příliš daleko, ani příliš 
blízko. 

Karmelitáni, pokračovatelé mystického díla Jana z Kříže a sv. 
Terezie z Avily, se v každé provincii snažili vybudovat větší klášter 
a k němu nějaký útulek, spíš poustevnu, kde se bratři mohli modlit a 
rozjímat. Zatímco ženská větev řádu se neustále zabývala „ženský-
mi“ problémy vztahů ke Kristu jako miláčkovi a božskému ženichu, 
mužská větev rozvíjela odkaz vnitřního ohně a klidného vytržení, ve 
kterém bylo místo pro zemi a její krásy. Pro stromy a ptáky. Skrze 
stvořené člověk přicházel ke Stvořiteli, ale většinou se z nocí duše 
vracel na její radostný počátek. 

Atmosféra místa je jednoduchá.  Není to komplikovaná Svatá 
hora se svými nejednoznačnými hlubinami. Není to žádný hrad 
v nitru, ale právě jenom měkkým podzimním sluncem prozářená 
alej bříz a jeřábů. Maková hora spíš připomíná místa jako Lomeček 
u Vodňan, anebo starou alej za čimelickým zámečkem, kudy do 
rodných Mirotic chodíval Mistr Mikuláš Aleš. Skoro není o čem 
hovořit, ale cítíme se zde volní a setřásáme tíhu a komplikovanost 
života. 

SVATÁ HORA U PŘÍBRAMI

Na Svaté hoře jsem byl myslím šestsetkrát nebo snad i víckrát již 
z toho důvodu, že jsem studoval hornickou školu hned pod horou a 
zacházel jsem na ni skoro každý den a pak jsem se dalších třicet let 
vracel. Nikdy jsem si ji nezamiloval jako jiná místa, ale nikdy jsem ji 
nepřestal potřebovat. 

Jádrem areálu je gotický kostelík dnes sevřený do ambitů a ztra-
cený pod  honosnými štuky.  Není vidět, ale je tam. Patří do něj rov-
něž gotická socha Matky Boží ze Stříbrných hor připisovaná prvnímu 
pražskému arcibiskupovi Arnoštovi z Pardubic. Socha je tmavá, hrubě 
řezaná, podobná dávné lidové plastice. Kolik slyšel jsem vzrušených spo-
rů na téma, jestli se jedná o černou madonu, anebo ne! Nejslavnější čer-
nou bohorodičku celých Čech, která by do tohoto podzemního hornic-
kého kraje tak patřila. Mohla by rovněž přebývat na Plešivci – „Olympu 
kraje“, který je z plošiny před kostelem vidět a který nejspíš představoval 
dávno před křesťanskou Svatou horou jinou svatou horu zasvěcenou 
jiným bohům. Přemýšlím nad  tím, jak se podobá oběť bronzových 
předmětů stará tři tisíce let a nalezená na Plešivci oběti stříbrného oltáře 
z místních dolů stará sotva tři staletí. A vím, že Plešivec a Svatá hora 
patří k sobě a člověk by je měl navštívit alespoň párkrát za život. 

Barokní areál byl vystavěn  jezuity jako jedna z prvních „koru-
novací“ krajiny již v roce 1658. Brzy se stal nejznámějším poutním 
místem celých Čech. Procesí sem šla třeba deset dní.  Předzpěvák 
udával tón a poutníci hodinu po hodině opakovali slova litanií.  Na 
noc se uchylovali do poutních nocleháren. Když budete šest hodin 
denně zpívat nábožné písně ve společnosti podobně naladěných duší, 
dorazíte na Svatou horu změněni a připraveni. Celý život na tuto zku-
šenost nezapomenete. Na cestě se seznámíte s novými přáteli a mož-
ná si najdete celoživotního partnera. Takové byly poutě na horu!

Za ambity a rohovými kaplemi poněkud stranou leží posvátná 
studánka podobná věži kostela, který se propadl do hlubin. Je to místo 
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soukromých zázraků a léčivých vod.  Ambity samotné jsou spíš místem 
zástupů a ohromení a dosud jimi vane duch ideologie, i když krásné. 
Soukromé a veřejné se tímto způsobem doplňují a tiší poutníci zůstávají 
stranou. Některá poutní místa zvýrazňují svatost krajiny, jiná poutní 
místa jsou vytvářena právě v bodech pustých a neduchovních, aby 
krajinu prosvětlila.  Myslím, že Svatá hora patří mezi ta druhá místa.  
Leží nahoře, ale také zároveň táhne dolů do hlubin spodních vod a 
kovů, kde Matka boží na nebesích nalézá svůj doplněk v černé madoně.  
Tu ve snech nevídáme mezi oblaky, ale tiše se vznášející pod vodou 
v temné sluji, kde se jemně kýve pod dotyky siderických proudů. 

LOKET 

Do Lokte se nejlépe přichází údolím Ohře od Svatošských skal, 
ale město je nejlépe vidět z mostu anebo z vyhlídky u silnice naproti 
hradbám.  Postáváme na druhém břehu řeky a já se ptám: Co bych měl 
vyprávět o tomto městě? O srostlicích krystalů živce ze zdejších hru-
bozrnných žul, které zde už sbíral J. W.  Goethe? O románské rotundě 
skryté v gotické věži anebo o průhledu úzkou ulicí na barokní sloup? 
Měl by se člověk zabývat podzemním vodovodem a jeho štolami táh-
noucími se od hradu k domům na náměstí?

Prudič Milton mi říká: „Nech toho. Všechna místa, která navště-
vujeme, si zaslouží chválu a návrat. V celém Lokti (snad až na železný 
meteorit, který sem kdysi spadl) není jedna jediná mimořádná věc.  
Síla Lokte je ve všech jeho budovách, skalách a vodách dohromady.  
V tom se podobá Telči, ale ta je víc krásná než romantická a postrádá 
loketskou temnotu. Vyjdi navečer do údolí a možná se budeš bát divo-
ké honitby v oblacích a to se ti v Telči nestane.“ 

Pokračuje dál: „Lidé si myslí, že město poznají, když se dozědí 
něco o jeho historii a popíší jeho památky rok po roku, kus po kusu.  To 
je velký omyl. Města, jako je Loket, chápeme nazíráním. Nic nevíme, 
sedíme někde na skále, díváme se přes údolí, jíme svačinu a pozorujeme 
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město. Někdo pěstuje znalosti, ale my rozvíjíme nazírání. Znalosti jsou 
od lidí, ale nazírání je nejspíš od Boha.  Sedíš a rozumíš.  Myslím si, že 
v nějakém snu někteří z nás kdysi uviděli věčné město a zapomněli na to. 

A teď ve všech krásných městech podobných Lokti, Úterý, 
Rabštejnu nebo Slavonicím shledávají střepiny svého snu a rozpo-
mínají se na něj. To jsou ta neviditelná města, o kterých Marko Polo 
vyprávěl Kublajchánovi a jež popsal Italo Calvino. A je to víc, než 
kdyby znali historii jeho domů a paláců. Jenže místo, které jsi nazřel 
a pochopil, do tebe zatne drápky a nepustí tě, dokud jej nepoznáš.  
Takže nakonec se stejně nevyhneš všem těm rodům, které zde žily, 
jménům a datům, ale bude to pěna dní na pevném jádru neviditelného 
města. Nedělej to často, nebo s sebou povlečeš desítky sametových 
tlapiček zatnutých jemnými ostny pod tvojí kůží.“ 

Stojíme na mostě nad Ohří a rozprávíme tímto způsobem, jaký 
by nás v Karlových Varech ani nenapadl. Zapadá slunce a kozy oždi-
bují na skalním ostrohu poslední trsy trávy. Nastává večer. Bereme 
do ruky - jako kdysi velký básník -  velké vyrostlice živců vyvětralé 
z žuly v zářezu silnice. Ne, dnes večer nebudeme číst Goetha, stačí, že 
jsme žili jeho den. Ustává provoz a řeku je s prohlubující se nocí slyšet 
stále lépe. Zvuk vln se propracovává od okraje města k jeho středu.  
Naplňuje nás to uspokojením. 

KAZNĚJOV

Kaznějov, Chlumčany  a Horní Bříza mají spolu hodně společ-
ného. Jedná se o významná ložiska keramických surovin, zejména 
kaolinu, která v poslední třetině 19. století dala vzniknout několika 
průmyslovým odvětvím. Kaolin byl používán nejenom na výrobu por-
celánu, ale také barev a jako plnidlo do papíru. Byly dokonce doby, 
kdy se jemně plavený kaolin přidával do čokolád a možná to byla ta 
nejzdravější součást. Z našedlých či barevných kaolinických jílů se 
vyráběly dlaždice. 



Kaolin má jednu neobvyklou vlastnost – aby jeho výrobky byly 
skutečně krásné, musí být jemně modelován či kolorován. Úspěch dílny 
na výrobu porcelánu tak závisí nejenom na kvalitě suroviny, ale hlavně 
na kvalitě designérů a umělců. Často se stává, že tito umělci svým citem 
zasáhnou celé své okolí. Pozná se to na zámeckých sbírkách, koncepci 
velkých zahrad, na omalovaných porcelánových plaketách na hřbitovech 
i na jakémsi uměleckém duchu, který v těchto místech přetrvává nejspíš 
z toho důvodu, že zdejší lidé si navykli používat krásné věci. 

Ve starších dobách se kaolinová surovina dobývala pomocí šach-
tic a štol. Štoly místy přecházely do velkých komor, jaké dodnes stojí 
v Nevřeni na sever od Plzně, anebo do tzv.  „cylindrů“, neboli válcovi-
tých komor. První plavírny kaolinu byly nesmírně prosté – jednalo se 
o dlouhé žlaby, ve kterých se v horní části usazoval písek a v dolní 
části kaolin. Pokud kaolin obsahoval hodně křemenného prachu, 
využíval se např. na nádobí nebo obecně na masivní výrobky, ale čistý 
bílý a vazký kaolin sloužil k výrobě uměleckých předmětů. Kvalitní 
výrobky se obvykle dají poznat podle způsobu, jak umělec zachází se 
světlem. I zcela bílé předměty působí živým dojmem díky struktuře 
vzniklé odrazem světla na různě orientovaných plochách. 

Na jedné umělecké dílně v plaském klášteře nás holandští umělci 
upozornili na barvu, která je pro nás tak běžná, že nám zcela zevšed-
něla, ale jim přišla specifi cká pro Čechy a nesmírně krásná. Jedná se 
o žluté okrové barvy, které byly v Plasech a na dalších místech vyrá-
běny z pálených železitých okrů, jaké vystupují v okolí kaolinových 
ložisek. Pokud tuto barvu srovnáme se současnými barvami, všimne-
me si nějakého pohybu živosti, zatímco moderní barvy jsou sice pas-
telové a zcela jednolité, ale zároveň nudné a mdlé. Přítel Vladimír se 
domnívá, že to je tím, že staré okrové a vápnité barvy obsahují 
i poměrně velká písečná zrna.  Barva trochu omokne, zrnka křemene 
začnou vyčnívat nad povrch, přitahují a nerovnoměrně odrážejí světlo, 
fasáda domu se mění podle ranního či odpoledního osvitu a ročních 
dob. 

Bílý kaolin nás tak učí něčemu podobnému jako bílé barokní 
sochy – porozumět kvalitě světla. Přírodní okry nám pomáhají rozlišit 
živé a mrtvé barvy. Krása je věru v oku vidoucího, v srdci rozlišující-
ho a v pohybu neovlivnitelného světla. 

VLTAVSKÝ LUH A LIPNO

Česká pohraniční horstva mají málokdy tvar pořádných hor, ale 
většinou jako na Šumavě či v Krušných horách to jsou pláně.  Vlastně 
se jedná o podobný typ reliéfu jako někde ve středu české země, ale 
horotvorné pohyby jej vyzdvihly o pár set metrů výš. Přicházíme 
z nížin, stoupáme do hor a najednou - jaké překvapení! – se ocitáme 
na kopcovité planině tolik podobné té, ze které jsme vyšli. 

Horní tok Vltavy vlastně teče rovinou, i když leží ve výši okolo 
800 m n. m. Meandruje plochou vltavickou brázdou, jejíž dolní část je 
zatopena vcelku mělkým Lipnem, a vytváří systém odstavených ramen, 
rašelinišť a mokřadů, které patří k tomu nejcennějšímu, co lze na Šumavě 
vidět. Společně s Třeboňskem se jedná o jedno ze dvou míst na našem 
území, kde se zdržuje los. Nad hlavou vám může přeletět orel mořský 
nebo orel křiklavý, zatoulaná volavka bílá či dokonce kajka mořská. 
Mokřady zarůstají borovicí blatkou i voňavým rojovníkem.  Pod nohama 
se zatřpytí červené bobule klikvy jako někde v ruské tajze. Ale vůbec nej-
tajemnější jsou různé bahenní houby, jako je třeba holubinka rašelinná. 

Když se podíváte na mapu Šumavy, která zasahuje na obě stra-
ny hranice, uvidíte obrovský rozdíl.  Na rakouské straně leží drobné 
osady a samoty skoro na dohled, ale na české straně můžete jít dlouhé 
kilometry pustinou bez lidí. Vyhnání německy mluvícího obyvatelstva 
bylo tragédií pro lidi, ale příroda je využila k nenápadnému návratu. 

Země je zde silná a není ochočená jako kraj dole v nížině dotýka-
ný a proměňovaný lidmi nejméně dvě, tři tisíciletí.  Divočina mimo nás 
probouzí divočinu v nás, takže pověsti zde jsou kruté a démoni obzvlášť 
nebezpeční. Povídá se tu o lidožravém stromu, který pohltil dřevorubce, ze 
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kterého zbyl jen pramínek krve prýštící ze škvíry v kůře. Kdysi v pravěku 
se podobné pověsti snad vyprávěly i ve středních Čechách, ale kultivace 
země vykonala své i s přízraky, jež pobledly a odložily svoji hrůznost. 

Běžný návštěvník nejspíš nespatří orla křiklavého, podivné 
holubinky, ba ani obyčejného divého muže, ale uvidí mech a pestré 
kameny, které volně plynou ve snech - jako když loď pluje nad ztich-
lým horským tokem - doprovázely místního rodáka Adalberta Stiftera 
až do Vídně.  Tak velkou moc má zdejší příroda, že ten, kdo se zde 
narodil nebo dlouho žil, již nikdy nemůže zapomenout na oblé kame-
ny pokryté lišejníkem, nejistou půdu pod nohama, svraštělou borku 
bahenních borovic a ticho na mrtvém luhu. 

V ÚDOLÍ JIZERY

Semily jsou zvláštní město – už nejsou Český ráj, ale ještě ne-
jsou Krkonoše. Semily mají jednu věc společnou s Brnem. Když se 
Brňáka zeptáte, co se mu na Brně líbí nejvíc, tak se zamyslí a řekne: 
„Víte, Brno má krásné okolí.“ Semily jsou jinak pozoruhodné tím, jak 
málo pozoruhodné jsou. Ono je trochu obtížné chlubit se velkým spi-
sovatelem s nejasnou minulostí – Ivanem Olbrachtem, konzervativním 
politikem 19. století Františkem Ladislavem Riegrem (který se navíc 
k Semilům nikdy zvlášť nehlásil) nebo spisovatelem a disidentem 
Pavlem Tigridem, kterého pro osobní statečnost pár lidi milovalo a ze 
stejného důvodu ještě víc lidí nesnášelo. Jičín má alespoň Rumcajse 
a Valdštejna, Turnov Karla Vika a české granáty a Nová Paka acháty 
a neobyčejné množství velkých umělců. Semily mají jeden primát 
– v roce 1878 se právě zde rozeběhla výroba kopírovacích strojů, 
jakýchsi Ur-xeroxů, zvaných hektograf. Dnes bychom si bez kopírek 
svět ani představit neuměli.

Semily byly hluboko do 19. století vesnicí postavenou z krásných 
roubených domů, které požár po požáru odcházely a bývaly nahrazo-
vány spíš průměrnou architekturou chudého kraje. Semily mají přesto 

svůj velkolepý zámek, který trochu – i když to zatím nikdo neví – co do 
vzhledu a rozlohy konkuruje sídlu francouzských králů ve Versailles. 
Je to Schmittova textilní továrna zachovaná ve stavu historizující archi-
tektury roku 1862. Ve stejném roce bylo v Praze uvedeno do provozu 
Prozatímní divadlo, ale již se v plánech rýsovala novorenesanční budova 
Národního divadla. Ve stejné době v podobném slohu vyspělé renesance 
začal navrhovat Ignác Ullmann palác Lažanských na Příkopech a také 
budovu České spořitelny dnes patřící Akademii věd (1858-62). V místě 
zvaném Řeky nad Semily však stojí textilní „palác“, který dobou, kvali-
tou a slohem doplňuje honosné stavby pražské Národní třídy, i když tak 
činí z úhlu periferie Čech a v užitném industriálním duchu.

Pod tímto novorenesančním palácem řeka Jizera vstupuje do 
skalnatého kaňonu, na jehož druhém konci je další skoro zázračná 
stavba vodního díla Spálov (1921-25) s rondokubistickými prvky a 
freskou oslavující elektřinu. A mezi oběma industriály dobře zasa-
zenými do krajiny – v případě Schmittovy továrny jako velkolepé 
krajinné kompozice v široké říční nivě, v případě spálovské elektrárny 
jako  přírodu nerušící architektury – leží kus hornojizerské divočiny, 
kterým prochází Riegrova stezka.

Je to ovšem divočina středoevropská, kterou projíždí vlak a 
kde na obou koncích stojí hospody, o jejichž otevírací době kolují 
neurčité legendy. Riegrova stezka je přírodním klenotem města a její 
otevření v roce 1909 způsobilo národní senzaci, které se celé týdny 
věnoval český tisk. Bylo to něco jako dobývání dvojnásob ztracené 
krajiny – vyrvání mocné přírodě i pokus národně se opevnit na okraji 
již německy mluvících Sudet. Abychom porozuměli naléhavé povaze 
této poziční války a přiblížili ji této době, byla to podobná situace 
jako současný svár holandských a arabských předměstí na okraji 
Rotterdamu. Na město ale rovněž dopadal zcela moderní stín jednoho 
velkého, monopolního podniku – Schmittovy textilky, který podobně 
jako boleslavská škodovka v dobách své největší slávy ovlivňoval vze-
stup i úpadek města.
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Semily se staly podkrkonošskou anomálií, něco jako o kus dál 
Liberec v malém. Rychle ztrácely ráz původní vesnice či městyse. 
Lidé sem přicházeli za prací, v maloměstském prostředí rychle při-
cházeli o své staré zvyky i bývalou zbožnost a novou nenabývali. Byli 
trochu hladoví, trochu vykořenění a bez většího vztahu k okolní kraji-
ně. Toto dědictví ostatně nesou Semily dodnes.

V roce 2009 si připomínáme nejenom sto let otevření jedné 
z nejkrásnějších přírodních tras tohoto kraje a kdysi slavné české 
pamětihodnosti, ale také industriálního i duchovního dědictví té doby. 
Vnímáme velkou řemeslnou zručnost a profesionalitu stavitelů továren 
a elektráren, kteří uvažovali na celá desetiletí dopředu, ale vidíme 
i péči o okolí města jako součást obecné kultury, jako přivlastňování si 
krajiny, která se pak stává součástí našeho života, a proto se o ni začí-
náme starat.

KRAJINA, VE KTERÉ JE CÍTIT ČAS

Česká archeologická koncese leží na ploše asi dvou kilometrů 
čtverečních v Abusíru. Když je dobré počasí, tak odtud člověk napočí-
tá 14 pyramid a znalec i víc, protože rozezná ty nedokončené. Abusír 
je součástí největšího pohřebiště na světě, které se podél okraje nilské-
ho údolí táhne v pruhu širokém tak 300-500 m na délku nejméně 12 
km. Zároveň se nejspíš jedná o nejdéle kontinuálně využívané pohře-
biště s prvními pohřby v předdynastické době a posledními za Koptů, 
tedy někdy v rozmezí 31. století před Kristem až po 7. století naší éry. 
Kromě lidí zde byla pohřbívána zvířata. V jedné skalní hrobce naproti 
našim mastabám MM bylo nalezeno zhruba 1,5 milionu mumifi kova-
ných ibisů, na jiných místech desetitisíce koček, mnoho býků a nejmé-
ně jeden rejsek pohřbený s černým krychlovitým kamínkem.

Je to krajina, ve které je cítit čas. Dříve zde prý lidé často vídá-
vali šedavé stojící stíny mrtvých lidí a obrysy posvátných zvířat, které 
pak odcházely do svých podzemních domů. Je to příjemné místo a 
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v hrobkách je klid. Atmosféra pohřebiště je návyková. Mohlo by to 
být tím, že egyptští mrtví nejsou tak docela mrtví. Žijí si zde v nějaké 
tajemné komunitě se zvířaty a bohy a občas chtějí klábosit podobně, 
jako si současní Egypťané povídají ve svých čajovnách. Jsou však 
zdvořilí a velice pomalí. Těžko si zvykají. Zaživa měli svou úroveň a 
i nyní z ní nechtějí slevit.

Účastníci archeologických expedic čistí a obnovují polorozboře-
né hrobky a tím si pozvolna získávají důvěru stínů. Ti k nim někdy při-
stupují a z nevelkých hlubin podsvětí se dotýkají odizolovaných drátů 
kolektivní mysli. Člověk soustředěně pracuje na nějakém racionálním, 
vědeckém úkolu, ale přitom nevědomě komunikuje s celou masou 
kolektivní bytosti pohřebiště, ve které se většina stínů již dávno roz-
pustila. Jen někdy se zarazí a položí si otázku: Vysávají mě nebo mě 
obdarovávají?  Možná, že znám odpověď na většinu těchto případů. 
Stíny si berou sílu člověka, která však stále přitéká a obnovuje se, ale 
zanechávají po sobě neobvyklé haraburdí nepoužitelných darů, které 
s člověkem setrvává celé roky.

Člověk se pak v mysli cítí neprakticky obdarován, přehlouben a 
pročištěn pro tok oscilujícího času. Z abstraktního slova „věčnost“ se 
pak stává bezčasí připomínající stojaté vlny v přístavu obkrouženém 
hrázemi. Pohřebiště nenese náklad času do nekonečných vzdáleností 
nejzazšího vesmíru, ono jej jenom zpomaluje, téměř zastavuje.

Některé jiné krajiny, místa, kameny a stavby to rovněž umějí. To 
se jenom v Egyptě pod vlivem mocnějších sil velkých hrobek, pyra-
mid a polí mastab učíme zacházet s Polabím a dalšími tuzemskými 
krajinami. Přerušíme-li totiž tok aktivního bezčasí, přestanou nám 
stíny dávat dary. 

Poznámka: 

Jedná se o různé, většinou nepublikované texty, které navazují na popisy 

jihočeských míst v knize „Dýchat s ptáky“ (Dokořán 2008).



Foto: „Skály okolo tajuplně upínají se ve vetchý háv z mechu 
a visutého kořání. Nepovědí, co viděly strastí a běd, nezjeví, co 
slyšely nářků a kvílení. A divnému žalmu lesů nerozumíme. Bezděk 
usedá zbloudilec, naklání líce ke studené stěně a v kolébavé hudbě 
noří se do snů a přeludů.”
J. Kafka, 1908, Severní Čechy, díl XII, str. 16, nakl. J. Otto, Praha.

 Jako Kumerské pohoří je označována složitá a mnoha dílčími 
roklemi protkaná pískovcová plošina mezi pásmem Máchova jezera na 
jihu, Ploučnice na severu, silnice Doksy-Mimoň na východě a přibliž-
ně Spící pannou na západě. Oblast byla v minulosti označována roz-
manitým způsobem jako Komárovský hřbet (1870), Kummergebirge 
(1887), Komárovské pohoří (1916) či Hradčanská pahorkatina. Mně 
by se nejvíc líbil název Komáří vrchy, ale nedovolím si zavádět další 
název, a tak se držím nejposlednějšího Adamovičova označení (1997). 
Kumerské pohoří je poměrně výrazně tektonicky ohraničeno. Je tvoře-
no velmi rozmanitými pískovci jizerských vrstev, ve kterých se vysky-
tují jak šedé až hnědé kvádrové pískovce, tak žlutavé a někdy až cih-
lově červené vápnité pískovce. Toto kapesní pohoří je asi 6 km dlouhé 
a max. 4 km široké. Oproti okolní krajině vystupuje jen asi 50-70 m 
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pískovcem tvoří oblé šedé útvary – „sloní zadky”, ale horní vápnitá 

partie je složitě římsovitě utvářena a postižena téměř krasověním.

Objevuje se zde velká svahová dynamika projevující se odla-

mováním skal a lokálními sesuvy. Na nedalekém Kokořínsku skála 

většinou opadává zrníčko po zrníčku, tady jednou za čas namokne 

a utrhne se celý půdní pokryv i s ochrannou vegetací.

 V červenci 2000 jsme se do Kumerského pohoří vrátili, abychom 
zde provedli výzkum převisů a jejich výplní ve střední části Kumeru 
v prostoru Uhelné rokle, kde náš předběžný výzkum odhalil bohaté pra-
věké osídlení přičítané lužické kultuře. Jednalo se o čtvrtou výkopovou 
sezónu prováděnou za pomoci studentů kulturní antropologie bývalé-
ho Institutu základů vzdělanosti UK, který se mezitím transformoval 
do samostatné fakulty (FHS UK). Výkopů se účastnilo asi 45 studen-
tů a zasáhlo do nich i dalších asi dvacet návštěvníků, kteří za námi při-
jížděli nejenom z Berkeley, Sheffi eldu, Denveru, ale dokonce z Brna.
 Zprávy z dřívějších výkopů jsou průběžně publikovány  např. ve 
Speleu 29 apod. Dovolte mi připomenout, že většinou míříme do kra-
jin, kde archeologický výzkum nebyl prováděn buď vůbec, nebo jen 
okrajově. Prostě se rozeběhneme po krajině, sondujeme v nadějných 
převisech,  a co objevíme, to máme. Myslím, že měníme pohled neje-
nom na pravěké osídlení kraje, ale také na jeho přírodní historii, pro-
tože společně s archeologickými nálezy často nalézáme kosti lovených 
zvířat, určitelné uhlíky, fosilní semena, měkkýše, neobvyklé sedi-
menty. Další zvláštní věc je ta, že jsem se před lety – dokonce písem-
ně – zavazoval, že tato místa jsou jako stvořená pro fotografy Natio-
nal Geographicu, ale že jim je neprozradíme. Věc se dnes má jinak, 
výzkum převisů severních Čech je fi nancován právě americkou Natio-
nal Geographic Society, jíž pravidelně podává náš vedoucí Jiří Svobo-
da roční zprávy. Máme za to nejenom  něco peněz na výzkum a ubyto-
vání studentů, ale také pocit, že děláme práci s větším než regionálním 
významem.

•
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vysoko. Nejsložitější morfologii má ve svém severovýchodním výběž-
ku – Hradčanských stěnách – nad obcí Hradčany. Část pohoří je chrá-
něna v rámci NPR Břehyně a před časem se vážně uvažovalo o rozší-
ření rezervace na celé pohoří.

KUMERSKÉ POHOŘÍ MÁ NĚKOLIK ZVLÁŠTNÍCH RYSŮ, KTERÉ JEJ VYDĚLUJÍ 
Z OSTATNÍCH ČESKÝCH SKALNÍCH MĚST:

Polohy vápnitých pískovců (např. v rámci Hradčanských stěn, 

Tvarožníku, Psích kostelů aj.) vytvářejí drobné, někde jen několik 

metrů velké ostrůvky odlišné, většinou vápnomilné vegetace  s muky, 

mateřídouškou, skalníkem, vzácně dokonce pěchavou a dalšími rostli-

nami. Je neobvyklý pocit narazit v jinak botanicky chudé krajině (dole 

borůvka, nahoře borovice) na kvetoucí skály porostlé konvalinkou, 

kokoříkem, modrými zvonky a bělozářkami.

Je to možná poslední pískovcové pohoří, kde se běžně zacho-

val původní „před-borový” les. V okolí Ploučnice nalezneme prosvět-

lené doubravy podobného typu, jaké zde asi rostly v mezolitu, běžné 

i na pískovcích jsou buky a další listnaté stromy. Jinak je však pohoří 

porostlé mladým lesem,  před II. světovou válkou muselo být vcel-

ku holé. Odlesnění lze očekávat již od 16. století, kdy zde probíhala 

intenzivní těžba železných rud.

Přestože průměrné srážky pro Doksy se pohybují kolem 

600 mm, tak pohoří působí vlhkým dojmem a je podobné Labským 

pískovcům – v roklích nalezneme skály porostlé mechovými koberci, 

v dolech (Měděný důl) narazíme na mechové zahrádky s hojnou pla-

vuní. Na mnoha místech se udržují louže a mokřady. Je to způsobeno 

velkým množstvím jílových minerálů uvolněných z vápnitých pískov-

ců, zvětralých vulkanitů a spraší.

Zdejší krajina má ještě větší charakter mozaiky než jiná 

pískovcová pohoří. Není to způsobeno jenom náhlými vegetačními 

rozdíly a přítomností roklí i ploché náhorní plošiny, ale hlavně různý-

mi druhy pískovců. Je běžné, že spodní partie skal tvořená kvádrovým 

•

•

•
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KKULTURNĚ ANTROPOLOGICKÁ POZOROVÁNÍ 

B. KINSKÝ (1947) POPISUJE DNEŠNÍ HRADČANY JAKO VES KUMR, JEJÍŽ JEDNA 
část se jmenuje Hradčany. V jeho době se jednalo o klidné letovisko 
pro nenáročné (1662 ha, 97 domů, 382 obyvatel). Značnou část plochy 
tvořila obora. V lesích se ještě v Kinského době pálilo, zejména sv. od 
vsi dřevěné uhlí. Kromě mlýna, myslivny a kaple zde nebylo pozoro-
váno nic pozoruhodného. Obec pochází z doby před třicetiletou válkou 
a asi byla založena uhlíři a dřevaři. V době Valdštejnova zbrojení (dal-
ší militaristický motiv v životě obce) byla mezi Kumerským rybníkem 
a Držníkem zřízena vysoká pec – hamr, v níž ještě v roce 1780 byla 
zpracovávána ruda kutaná v horách mezi Bukovou a Borným. V roce 
1840 vyhořela celá ves, která tehdy měla 40 chalup. Tentýž autor uvá-
dí i název pahorku na západní straně obce nad Ploučnicí – nazývá jej 
Císařův pahorek. Nejspíš se jedná o analogii  táhlého východozápad-
ního návrší nad Jestřebím, které mělo být navštíveno Josefem II. při 
obhlídce přirozených strategických míst, kde byl šel zastavit pruský 
vpád.

Několikrát vysídlená obec Hradčany se svým svérázným obyva-
telstvem se studentům stala vděčným objektem ke kulturně antropo-
logickým studiím – zejména k pozorování různých důmyslných způ-
sobů, jakými si místní lidé po ránu opatřují rohlíky a večer alkohol. 
Méně přizpůsobiví jedinci, např. čtyřčlenná americká rodina, která se 
těšila na romantiku výkopů, již po dvou hodinách práce na lokalitě 
zasedla k poradě a oznámila, že ještě dnes odjíždějí. To ještě nevědě-
li, že o chvíli později zůstane Tim viset v polopropadlém mostu nad 
Ploučnicí. Dosud si totiž neuměli představit svět, kde v sedm ráno 
nedostanou rohlík ani za dolar a kde večer hospoda neotevře, protože 
se majiteli nechce. Rovněž jim nebylo jasné, proč se v okolí potulují 
dobře vyzbrojená individua v postarších amerických uniformách, která 
vypadají, jako že je někdo zapomněl ve Vietnamu a oni se nějak pro-
bojovali až do Hradčan.

Abychom pochopili Hradčany, je nutné vrátit se do nedávné 
minulosti. Němci zde začali budovat velké letiště v březnu 1945, již 
v dubnu je Američané těžkým náletem zničili. Obec byla po roce 1945 
vysídlena, ale i čeští novousedlíci ji museli po roce 1950 opustit, když 
se zde začal budovat vojenský prostor Ralsko. K dalším změnám došlo 
po sovětské invazi v roce 1968. Říká se, že místní lidé si k ruským 
okupantům rychle vybudovali symbiotický vztah založený na směně 
benzínu a dalších produktů. 

Když bylo v roce 1991 jasné, že Rudá armáda na nějakou dobu 
ve střední Evropě končí, ale že v Rusku nemají vojáci kam hlavu složit, 
došlo k poslednímu velkému vzepětí obchodních aktivit. Svědko-
vé líčí, jak Rusové prodávali a kupovali, co šlo, včetně starších sovět-
ských automobilů. Ty rozmontovali na menší kusy, a aby je bylo kam 
dát cestou domů, tak do různých jam po ženistech nastrkali munici 
a jámy zahrnuli. Co doma s granáty? Výsledek je ten, že dodnes v oko-
lí narazíte ne na ženisty, ale na hledače zbraní. Byl jsem velmi zaražen, 
když jsem pod několika převisy nalezl mělké sondy. Podle vyhraba-
ných kousků železa (vojenský amplion, staré konzervy, řetěz a v okolí 
vytěžené vulkanické žíly pod Jindřichovou vyhlídkou – kamenické dlá-
to) bylo zřejmé, že veškeré zdejší převisy jsou systematicky procházeny 
lovci sudetských pokladů po odsunutých Němcích a sběrateli militárií.

Penzion Pláž, ve kterém jsme byli ubytováni, leží hned vedle 
opuštěného ruského letiště. Je to velmi frekventované místo. Militant-
ní trampové, polovojenské bojůvky, ilegální závody taxikářů, dokonce 
jedna techno-party se odehrávají podél 2,5 km dlouhé příjezdové drá-
hy, kde chtěl M. Kocáb vybudovat mezinárodní letiště pro jumbo jety. 
Hangáry jsou často zaplněné odpadky a člověk zde narazí na nápi-
sy azbukou, např. „Letadlo nesmí vzlétnout, když jsou dveře hangáru 
zavřené.” Jinak vše začíná pokrývat les, takže zvláště navečer vypada-
jí stupňovité hangáry jako mayské chrámy někde v džungli.

Jádrem společenského života Hradčan je pár stolů zakrytých 
maskovací sítí a nesoucích nápis Saloon. Druhý týden našeho pobytu 
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s otevřenými oky vodních hladin. V novověku byly učiněny pokusy 
o založení rybníka, ten se nejspíš rychle změnil v bažinu, takže byly 
právě naopak učiněny pokusy o odvodnění pomocí struh. 

PŘEVISY V UHELNÉ ROKLI  tvoří asi 120 m dlouhé defi lé, jehož 
střed tvoří hlavní převis o délce 20 m, hloubce 2-5 m a výšce 4-5 m. 
Převisy byly otevřeny celkem na čtyřech místech sondami o hloubce 
až 2 m. Kromě toho byl vykopán PŘEVIS U OBORY ležící na rohu jižní 
stěny Uhelné rokle přímo proti plotu Obory. Tento převis poskytl 
kromě bohatého pravěkého materiálu také důležité pozorování – do 
převisu je vevanuta vrstva mladé, vápnité spraše. Po Proškově převisu 
u Zátyní a Krápníku se jedná o třetí převis, ve kterém byla nalezena 
spraš. Důsledky nálezu jsou dalekosáhlé, protože představují i tento 
převis ležící poměrně nízko nad údolní nivou jako útvar starší než 
holocén. 

Za důležité považuji, že se nám z těchto i dalších převisů podařilo 
shromáždit bohatý pazourkový materiál v kontextu zejména s eneo-
litem. Je zjevné, že ojedinělé pazourky nalézané v převisech mohou 
patřit hned několika kulturám a že je v některých případech není mož-
né odlišit od mezolitických. Kromě toho byl v nedalekém MĚDĚNÉM 

DOLE  zkoumán nepojmenovaný převis ležící asi 300 m od ústí rokle 
v polovině východního svahu dolu. Sonda prošla dobře vyvinutou 60 
cm mocnou kulturní vrstvou, ve které byl nalezen jeden (eneolitický?) 
pazourek, jeden střep a jedna kost. Je to typ převisů, které známe i 
z okolí Dubé. Lidé v nich pravidelně spali či pasáčci zakládali ohně, 
ale nikdo nic neztratil, protože to málo, co měl, si dobře hlídal.

PŘEVIS DONBAS leží v údolí Ploučnice asi 1,4 km severně od středu 
obce Hradčany 3,7 m nad nivou. Je to nápadný útvar o výšce 4-5 m  
s pěkným skalním oknem. Jméno pochází z malůvky uhelné šachty 
s odvaly a nápisu azbukou „Donbass” v čele převisu. Archeologicky 
velmi bohatý byl svah pod převisem, kde kromě bohatého zdobeného 

se v Saloonu třikrát střílelo, jen tak. Paní T. pak řešila problém, co 
dělat, jestli si paní F. bude stěžovat na střelbu ve vsi. Místní občan 
Saxofon, zdálky rozeznatelný podle sekyrky a hřebenu za opaskem, 
nám pak tajemně sdělil, že v pondělí už konečně přijede H. Gaensel, 
vypustí rybník a asi  najde tu Jantarovou komnatu. Gaensel nedorazil, 
ale z dřívějšího pohovoru na Úřadu pro vyšetřování zločinů komunis-
mu vím, že existuje podezření, že v Hradčanech a Milovicích zane-
chala sovětská armáda nějaké podzemní prostory, snad skladiště zbra-
ní, které je možné využít, pokud by se u nás změnila politická situace. 
O skladiště se prý vždy stará někdo místní – „dubok” neboli „pařez”, 
tedy spící agent. A jen na dokreslení poměrů  uvedu jednu příhodu:

Hovořím se studenty, ale slyším, jak dole kvičí prase. Jdu se 
podívat, co se děje, ale cestu mi zastoupí muž v maskáčích, na jednom 
boku velký nůž, na druhém boku pistole. Na prsou šerifská hvězda a 
nápis „Policie Ralsko”, na zádech nápis „Lesní hlídka”. Míří mi samo-
palem na břicho a přísně říká: „Kde je paní Tůmová?” Odpovídám, že 
jsem tady slyšel prase. On říká: „To je v pořádku, to je služební prase.” 
Jdu dolů a opravdu to je v pořádku, dole je divoké prase a na vodítku 
je drží podobné individuum. Jdu nahoru, opět na mě zamíří samopal 
a opakuje otázku. Pochválím prase, řeknu, že nevím, co je s paní 
Tůmovou, a začínám chápat, proč se vždy doma tak pečlivě zamyká. 

Naším hlavním pracovištěm bylo skalní defi lé v Uhelné rokli 
asi 300 m východně od hranic obory. Jedná se o největší a z místní 
silničky dobře patrné převisy ležící asi 8 m nad nivou v severní 
části rokle a východně od Všivého dolu. Původně jsme očekávali, 
že největší osídlení by se mohlo kumulovat do velkých převisů 
Hradčanských stěn (Kamenná rokle, Smolná rokle, skalní defi lé mezi 
Bahnem a Havraní skalou), ale asi 15 negativních sond nás odradilo. 
Lidé několika pravěkých kultur si pravděpodobně vybrali tuto část 
Uhelné rokle, protože se periodicky proměňovala spíš v mokřad než 
v jezero. Mohutné výplavové kužele bočních roklí např. Štěrkové 
rokle svými sedimenty blokují hlavní údolí, které se mění v mokřady 
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MEZOLITICKO-NEOLITICKÁ EVROPSKÁ UNIE

Když za námi přijel Marek Zvelebil z univerzity v Sheffi eldu 
a Barbara Voytek z Berkeley v Kalifornii, měli jsme dlouhou diskuzi 
nad jedním z největších předělů v lidské historii – nad přechodem od 
lovecko-sběračského života k zemědělskému, od mezolitu k neolitu. 
Marek se domnívá, že někdy asi před 7700 lety proniklo do  severozá-
padního Maďarska, Rakouska, jižní Moravy a posléze do středočeských 
nížin nové etnikum, které místním mezolitikům praktikujícím divoké 
zemědělství ušetřilo kulturní šok v podobě organizovaného zeměděl-
ství. Střední Čechy v té době mohly fungovat jako ohnisko, odkud se 
nový životní styl šířil dál na sever a severozápad. Lokalit, kde se dá při-
spět k řešení této problematiky, je v celé Evropě velmi málo. Vypadá to 
tak, že převisy na Bezdězu, kde je jak neolit, tak mezolit dobře vyvi-
nut, vrstvy navíc obsahují hodně kostí, mohou hodně přispět k poro-
zumění změnám, které se odehrály v tomto zlomovém období. Nálezy 
v Lakotě, Donbasu a Uhelné rokli přispívají k poznání historie krajiny, 
ale Bezděz je lokalita jiného řádu – může vypovídat něco o Evropě a 
její civilizaci. Může to být bod na mapě mezoliticko-neolitické evrop-
ské unie.

Poznámka: 

Jedná se o jeden z textů původně určených pro jeskyňářský časopis SPELEO 

z druhé poloviny 90. let, kdy jsme společně s Jiřím A. Svobodou, dalšími spe-

cialisty a mnoha kopáči prováděli intenzivní výzkum pískovcových převisů.

souboru novověké keramiky byl nalezen krejcar z roku 1859 (hypoté-
za: převis byl útočištěm nějaké bohatší rodiny během pruských válek), 
dále mince z roku 1624 odkazující k třicetileté válce, odznak Lenina 
odkazující k vojenskému tažení roku 1968, pazourky a keramické 
fragmenty. V horní poloze byla v převisu nalezena středověká deh-
tárna (?) s velkými zlomky zásobnic, korýtkem a děravým kamenem 
pískovce o průměru asi 60 cm. Ve spodních vrstvách se objevil zatím 
jeden z nejbohatších souborů saské lužické kultury, řazené do billen-
dorfského okruhu, jaký byl kdy v severních Čechách nalezen. Enigma-
tická je tenká spodní poloha ležící hned nad skalním podložím, která 
poskytla 25 pazourkových artefaktů a jeden střep. Jedná se patrně 
o mezolit, ale nebudeme se mu věnovat, protože máme dost lokalit, 
které jsou zaručeně mezolitické. V každém z převisů byla nalezena 
malakofauna a hojně kostí včetně zubů bobra.

PŘEVIS LAKOTA leží v údolí Ploučnice poblíž kaple sv. Eusta-
cha. Je ve střední části 4,8 m hluboký, 3-4 m vysoký a celkem 18 m 
dlouhý. Skalní podloží leží v hloubce 1,6 m a kulturní vrstva má 
mocnost 1,5 m. Malá orientační sonda poskytla stovky keramických 
fragmentů, v nichž jsou zastoupeny střepy hlavně kultury lužických 
popelnicových polí a siřemské fáze kultury nálevkovitých pohárů. 
Poměrně hojný je ve spodní části profi lu doprovod pazourkových 
artefaktů, ale jednoznačný mezolit nebyl potvrzen. Jméno Lakota 
bylo zvoleno po velkém zvažování – převis nám ukázal náčelník 
Lesní ligy, která si před časem pozvala do svého tábora skutečného 
severoamerického Indiána z kmene Lakota. I v rámci snad 150 ori-
entačně zkoumaných převisů severních Čech se jedná o mimořád-
nou lokalitu. Naši návštěvníci mívají pravidelně dojem, jako kdyby 
v každém převisu něco bylo. Ve skutečnosti jsou za našimi výsledky 
desítky nachozených kilometrů, mnoho negativních orientačních 
sond a velké zvažování.
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VVĚCI 

MEZI ČLOVĚKEM A ŽULOU

V DOBÁCH, KDY JSEM KOPAL SPRAŠE, ABYCH ODHALIL PŮDNÍ PROFIL, ZE 
kterého šla vyčíst klimatická historie posledních několika ledových 
dob, jsem měl pocit, že dobré myšlenky ke mně přicházejí nikoliv 
z knih, ale z materie, z dotyku hlíny. V poslední době objíždíme staré 
doly, dávný to můj život. Nemyslím na důlního inženýra Novalise, 
ale občas mi zazní v hlavě verš z Goetha o hledání světla na dně štol 
nejhlubších, jež ducha rozsvítí. Fakt je ten, že staré české doly mi daly 
víc energie a tvořivosti než výlet do francouzských katedrál. Jsem ale 
omlácený a z Modré štoly jsem si přinesl obrovskou modrou modřinu, 
která teď zelená, byť štola se stále jmenuje Modrá.

Z různých dolů si přináším odlehlé zkušenosti. Ve Zlatých 
horách v místech, kde se dobýval vitriol, tedy směs síranů a kyselin, 
má člověk alchymický transformační pocit. On taky ten nápis 
VITRIOL je složen z prvních písmen věty: Sestup do nitra Země, 
napřim se a nalezneš Kámen. Včera jsme byli na malé uhelné šachtě 
Centrum (dříve součást Kohinooru) sotva 160 m hluboko. Kombajnem 
obnažená sloj pracovala, odskakovaly z ní kousky uhlí, prostor nad 
námi se zavaloval, jako bychom byli v útrobách zvířete a nikoliv 
v horninovém masivu. V ostrém protisvětle je prach černého uhlí 
černý, ale hnědého jako vlasy zrzavé dívky do tmava obarvené.
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Když jdeme nazpět k vlastnímu zdrojovému kódu člověka, tak 
v této informační době  máme dojem, že to musí být nějaká kombi-
nace čísel a znaků, prostě genom. Kdyby neexistovaly počítače, tak 
bychom se na věc dívali jinak. Myslím, že představa, že základem 
člověka je kód, je vlastně produktem technologie, že počítačové sys-
témy nám vnutily představu, že člověk je udělán stejným způsobem. 
Pozoruji-li sám sebe cestou ze štoly nejhlubší, nenalézám žádné 
znaky, nevystupují žádná žhnoucí kabalistická písmena, ale je tu něja-
ká goethovská spřízněnost s těmi kameny a podzemními prostory. 
Přitom nelze nalézt žádný společný genetický kód mezi mnou a žulou. 
Vyplývá mi z toho, že pod genomem musí existovat ještě nějaká 
základnější rovina, že zdrojový kód je něco jako balicí papír na krabič-
ce s důležitým obsahem.

Pak se vrátím k Novalisovi a příběhům Jindřicha z Modré květi-
ny, otevřu Estetiku kamenů od Rogera Cailloa a přemýšlím nad ní, rok 
už si ji obracím v hlavě, pozoruji struktury kamenů, zalomení vrás, žil-
kování rudných výchozů, ale jsem přitom trochu bezradný a nemohu 
překročit nějakou bariéru.

Při ostatkových průvodech Karla IV. byla nošena nádobka s nápi-
sem „opravdové mléko Panny Marie“.  Vzdělanci se tomu smáli, ale 
nápis byl přesný. Mléko Panny Marie byl totiž lidový název měsíčního 
mléka neboli nickamínku, bílé tvarohovité hmoty podobné sintru, 
která se tvoří v několika moravských jeskyních, zejména v Nicové a 
v Čechách u Týnčan. Mléko bylo sbíráno jako lék pro kojící matky 
a březí krávy. Přívlastek „opravdový“ pak podle zápisků Kryštofa 
Haranta z Polžic znamená, že právě tato hmota byla sebrána v Mléč-
né jeskyni v Betlémě, kde podle pověsti kojila Panna Maria malého 
Ježíška a kapka mléka spadla na kámen. Jsou jeskyně, kde měsíční 
mléko stále vzniká. 

Italská renesance si oblíbila nahnědlé zříceninové mramory, ve 
kterých bylo možné spatřit celé krajiny. V Čechách se sbírají podob-
né kameny u Horní Halže.  Jsou tvořeny klikatými čarami červených 

jaspisů obklopených polovičními oblouky křemene a nasedajících na 
šedočerný hematit. Ale zatímco italští mistři v kamenech spatřovali 
ideální krajiny, odkrývají  acháty z černé i červené Halže tvrdou pova-
hu sudetské krajiny. 

V jiných kamenech -  hradbových ametystech – z Českomoravské 
vysočiny nahlédáme celá cimbuří neznámých opevněných měst. Jádra 
ametystů jsou černofi alová, ale přecházejí do barvy vody s několika 
kapkami inkoustu a pak do mléčných špiček pokrytých vtisky krystalů. 

Nedaleko odtud se na polích nalézají velké záhnědy.  Sběratelé 
cení velké krystaly, ale stačí nabrousit drobnou plošku z jakoby nalep-
taného, matného povrchu a hned je vidět dovnitř kamene, jako když na 
jaře roztaje led. Valouny zašedlých vltavínů po nabroušení připomínají 
tůni, na jejímž dně spali draci. 

 Je rovněž kámen, ve kterém tančí šílená královna. 
 Na křemenných žilách jílovského Šlojíře jsou nalézána šedavá 
zrnka teluridů, která jsou těžká, ale přece vyplouvají nad rmutnou hla-
dinu rozmělněné rudy. Horníci jim říkali zlatá smetana, protože srůsta-
ly s drobnými šupinkami zlata, které se pak při tavení uvolňovaly jako 
olovo, jež se proměňuje ve zlato. Jen tak, bez řečí a fi losofování. 

 Kameny lžou jen málokdy a matné, složité kameny nelžou nikdy. 
 Jedny z nejvíc grafi ckých kamenů jsou šedavé porcelanity, jíly 
vypálené samovolnými požáry uhelných slojí. Jíly praskají a do vlá-
sečnicových puklin proniká tmavá tavenina vykvétající odvážnými 
hvězdičkami.  Kameny to jsou rázné a přitom jemné. 
 Mnoho kamenů je barevných a krásných, ale jedná se o půvab 
fotky z kalendáře. Pravé kameny mají stejný základ jako svět, jsou 
malým světem. Jak je poznáme?

Dívat se na ně je jako sledovat vítr. Jemné tajemství větru. 
Dobré kameny jsou staré a respektované.  
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Většinou jsou osamělé, dospělé a melancholické. 
Čteme v nich zemská roční období a vnímáme uplývající čas. 
A protože se tyto kameny stejně jako naše životy nevracejí, půso-
bí krásným smutkem. 
Na cenných kamenech vnímáme, že nevznikly jedním rázem, aby 
byly krásné, ale že je síly eroze a metamorfóz kultivovaly jako 
starce, který se toulá po horách a píše básně. 
Jiné kameny se podobají mnichům. 
Když jsme chtěli popsat přirozenost některých kamenů, nakreslili 
jsme rozpíjející se tuší osamělého rybáře na břehu šedého, pod-
zimního jezera. 
Vzali jsme kámen do ruky a zklidnili se. 
Jeden z nejkrásnějších zvuků světa vzniká tak, že vezmeme desku 
z rezonančního kamene, zavěsíme ji do prostoru a udeříme do ní 
palicí obalenou látkou.  Prostorem se nese chvějivý, tmavý, klid-
ně přísný zvuk. Zvykneme si na něj a začneme vnímat zvuk i dal-
ších  kamenů. 
Není to tón, ale ozvěna mezi dvěma boky horského údolí. 
Opravdový kámen je mlhou v údolí, měsícem za mraky, uhaduje-
me, ale nedohlédneme. 

Na Bezdězu beru do ruky kamínky znělce a pouštím je na plochou 
desku z téhož kamene a nechám znít. 
 
 Na Sedlu vytváříme litofon.  Kameny se však drobí. 
 Už nehrajeme na krápníky, abychom je neotloukli, ale tvůrci jes-
kynních maleb to v některých francouzských jeskyních dělali. 
 V kaolinové jámě v Rudicích třeme mezi dvěma plochými kame-
ny místní okry, přidáme žloutek a trochu lněného oleje.  Malujeme. 
 Nad Prosekem odebereme zelenou glaukonitickou hlinku 
a z nedostatku času a elegance ji smícháme s bílým disperzním lepi-
dlem, táhneme čáry.  

 Na Zebíně uchopíme zvětralý čedič, zhluboka dýcháme a malu-
jeme paralelní čáry nahoru a dolů. 

 Jdeme a otočíme kámen. 
 Nejprve hledáme kameny, které se podobají horám, pak ty připo-
mínající draky, pak toho necháme. 
 Kromě toho v Čechách již od baroka existovaly generace uměl-
ců, které se nechaly inspirovat pískovcem.  Zpočátku jej brali jako 
náhražku mramoru, ale pak se jich zmocňoval čím dál víc, prosazoval 
se jako materiál, ale také působil tektonikou skal, strukturami voštin, 
povlaky lišejníků či kresbami železivců. Mnohokrát člověka napadlo, 
kolik umělců a spiritistů pochází z Nové Paky. Myslím si, že za to 
mohou kresby v achátech. Kde kreslí příroda, začíná kreslit i člověk. 

JAK PÍSKOVEC ZACHÁZÍ SE SOCHAŘEM

Severní polovina Čech je pokryta sedimenty České křídové pán-
ve, mezi kterými převládají měkké a v reliéfu tudíž téměř neviditelné 
slínovce, a tvrdší pískovce vytvářející nápadná skalní města, jimž nel-
ze uniknout. Většina našich pískovců pochází z pláží a šelfů mělkého 
svrchnokřídového moře. Bývá nejčastěji tvořena křemennými zrny 
spojenými křemenným tmelem. Pískovce působí teplým dojmem, pro-
tože mívají porozitu kolem 20-25 objemových procent a vzduch jako 
dobrý izolant neodvádí teplo z přiložené dlaně. Opuky se poněkud 
podobají lipovému dřevu, ale i stejnosměrné, homogenní pískovce mají 
v sobě něco dřevěného, prostého a každodenního. 

Představte si Čechy pokryté mramorovými sochami! Byla by to 
jiná krajina, vznešenější a možná méně lidská, protože v našem kli-
matickém pásmu by mramor byl na dotyk chladný a na pohled příliš 
aristokratický. Zato ve Středomoří odráží i mramor charakter živého 
lidského těla.  Pískovce vtiskly svůj charakter naší zemi i v místech, 
kde se nevyskytují. 



Používáme je společně s opukami od románské doby.  Je vel-
ká škoda, že červené permské pískovce těžené například u Českého 
Brodu nebo v Podkrkonoší se rozpadají.  Přišli jsme tak o barevný 
akord hnědého a červeného kamene. Získali jsme zato klasickou 
barokní barevnost hnědého pískovce, bílého vápna, červené barvy 
vytvořené ze směsi vápna a drcených cihel a zeleně měděnkových 
střech. Pocit domova je spjat i s přítomností pískovce. 

Slavná a na pískovci založená byla minulost středověkých staveb-
ních hutí i barokních kameníků.  Pak v letech 1790-1840 nastává úpa-
dek. V Praze samotné se udrželi sotva tři, čtyři kameníci a na prvních 
hospodářských výstavách z let 1791-1829 téměř scházejí kamenické 
výrobky. Kámen tehdy žil jenom na venkově. Teprve s návratem his-
torizujících slohů se vrátilo staré umění a laciná železniční doprava 
nabídla trhu desítky starých i nových lokalit. Dostavba gotických 
chrámů pozvedla i řemeslo kamenické na dřívější úroveň, ale rychle 
se ukázalo, že i podobně vypadající pískovce časem jinak zvětrávají. 
Ušlechtilé materiály se pokryly odolnější kůrou, zatímco jiné pískov-
ce se vlivem vlhkosti a solí dočista rozpadly. Doklady nalezneme na 
náhrobních kamenech na venkovských hřbitovech. 

V celé té kamenické kráse je přítomna chudoba a smrt.  
Kameníci kašlali silikózou a umírali mladí. Nepomáhaly jim ani 
babské čaje a odvary z borůvek. V každém kamenném andílku je kus 
plic našich předků. Secese, která značí ornament, proměnila architek-
turu pískovcových prvků v dekor a odtud byl jen krůček k sochařství. 
Počátkem 20. století každý „pískovcový“ sochař věděl, že když bere 
dláto do ruky, napojuje se na barokní tradici. Každý „mramorový“ 
sochař se však poměřoval antickou velikostí. Pískovec byl náš a byl 
laciný, mramor byl drahý a kosmopolitní. Pískovec, málo platné, měl 
v sobě něco ze soch světců, takže jeho smyslovost skoro vždy obsa-
hovala nějaký duchovní prvek, zatímco mramor měl tendenci k čisté 
smyslnosti, ale v moderní době často již bez antické přiměřenosti. 
K pískovci se hodí kresba nebo akvarel, k mramoru  se spíš přimyká 

olej. Podobnou dvojicí je mramor a kov (výlučnost) či pískovec a dřevo 
(lidovost). 

Pískovec složený z drobných křemínků odráží světlo, které se 
podle denní doby proměňuje podobně jako předmoderní, technolo-
gicky nedokonalé, ale živoucí omítky. Pískovec málokdy snese malý 
formát. Sochař, který s ním pracuje, má téměř vždy sklony k prosto-
tě, kázni a monumentalitě a sám materiál tyto rysy dále zvýrazňuje, 
takže vzniká dvojhlas média a tvůrce.  Materiál tak – jako vždycky 
– pomáhá pochopit, kým jsme. Pískovce nelžou. 

Poznámka: 

Jedná se o rozšířené znění doslovu ke knize Rogera Caillois „Kameny“ 

(Malvern, 2008).
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Napsal jsem ti tehdy: „Nezajímá mě věc, která mě nezmění. Ale 
je to zároveň širší: nezajímá mě věc, která nezmění mě a kus světa 
zároveň.“ Do té doby jsme oba vkročili na Vyšehradě. Ty bosý v šest 
ráno s ženou, kterou sis včera vzal za manželku, a já čekající u kapličky 
s pumpou, již kreslil mediální Jan Zrzavý a přidal k ní jakési kužele 
paprsků, protínající se uprostřed mezi nebem a zemí. Tehdy a tam jsem 
slyšel zařehtat koně, a když jsem jej hledal někde pod sebou, pod hrad-
bami, nenalezl jsem jej, pochopitelně.

O Vyšehradu platí, co jsme si mnohokrát říkali – je to místo mýtu, 
zatímco Hrad je místo moci, i když je to také moc svatého Václava. Za 
Hrad se žije a umírá, o Vyšehradu se zpívá a vyprávějí příběhy. Hradní 
strašidla jsou spjata se světci a politiky, se znameními, týkajícími se 
osudu národa. Vyšehradské potvory se tady prostě cpou na svět, honí 
děvečky a šklebí se na kostelníka.

Ale taky nápad dostavět Svatovítskou katedrálu, což podle pověsti 
znamená obnovit české království, vznikl na Vyšehradě. Bez něj by 
Hrad nebyl úplný. Vyšehrad je místo jak ze ságy, a přestože se o něm 
říká, že stojí na počátku českých dějin, je pozoruhodně málo český. 
Netýká se slavné minulosti tohoto národa, týká se rekovné slávy. Má 
příliš náboj přesahu, než aby se nechal spoutat nacionálním rámcem.

VVYŠEHRAD. 

PRV NEŽ OČAROVÁNA ZTRATILA HLAS



východo-západní trasy Vyšehradu mezi oběma svatyňkami původ-
ně stával Čertův sloup, axis mundi Vyšehradu. Čarodějka z jakéhosi  
prastarého severského řádu mi šeptala: „Zde je rozhraní energií, zde 
plynou, ale pak narážejí na sebe a třou se v sérii záblesků. Je to silné 
místo, bohaté na pochopení, spjaté s vodou.“ A já odpovídal slovy 
Popelčinými: „Jan Křtitel je vládcem živlů a sem kdysi mělo ústit 
potrubí přivádějící vodu z posvátné Jezerky, kdysi se tu jeden člověk 
málem utopil ve vzdušné vodě, která náhle opadla. A lidé viděli duchy 
plující vzduchem a procházející zdí do rotundy. Ale ti lidé si neuvědo-
mili, že duchové vstupovali starým portálem kostela, jehož ostění je na 
východní straně dosud patrné, a přicházeli po staré cestě, kterou naru-
šil až hluboký zářez silnice, vystavěný v druhé polovině 19. století.“

Další místo je nenápadná loučka mezi kaplí sv. Pumpy a sochou 
Jana Nepomuckého. Vypráví se tu o podzemní chodbě ústící do staré 
studny, ale podobných pověstí je Vyšehrad plný. Většinou to zname-
ná, že místo něco skrývá. Lidé zde cítili nějaké tajemství, ale protože 
na povrchu nemělo oko na čem spočinout, tak je umístili někam pod 
zem. Na toto místo jsem chodil deset let a kromě hlasu Šemíkova se 
tu nestalo nic, co bych mohl nebo chtěl odkrýt. Není tu nic, co bych 
mohl vysvětlit, ale vracet se sem budu snad po celý život. A to je záro-
veň i jedna z nejpřesnějších defi nic génia loci: je tím, co nedovedeme 
vysvětlit, ale kvůli čemu se vracíme.

Nedaleko odtud ztratila čarodějka toho prastarého severského 
řádu hlas. Sjezdila celou Evropu, ale v Praze byla poprvé. Sípěla: „ To 
se mi stává jen na nejvyšších svatyních. Nemusíte se o Vyšehrad bát. 
Kdo by tomuto místu  chtěl ublížit, přijde o rozum nebo o život.“ Byla 
si dobře vědoma mého chování – procházel jsem s ní mnoha svatými 
či silnými místy, ale neupozorňoval jsem na ně. Chtěl jsem nechat 
situaci otevřenou – místo není zvíře v kleci, ke které vodíme divá-
ky. Místo může být mocný cizinec, kterého musíte žádat o dovolení 
poznat a být poznán. Vnitřní místo, makom, to je místo v srdci, rezo-
nuje s vnějším místem, géniem loci, žádný výklad nemůže tuto rezo-
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Ze všeho nejvíc mi připomíná třináctou komnatu, omšelé staré 
dveře v oprýskané zdi porostlé břečťanem, které má každý na očích, 
ale které nikdo neotvírá. Vešli jsme oba a náš další život toto vstoupe-
ní potvrdil. Merlinovské postavení Vyšehradu spočívá v tom, že počá-
tek dějin, na kterém stojí, je zároveň spojnicí do živé paměti, jak je 
tomu u vysokých skal nad řekou obvyklé. Na Tetíně i Kazíně, u altánu 
na Závisti, na Zámce  i na keltském objektu v Podhoří jsme se učili 
rozumět Vyšehradu.

Proč vlastně všichni ti obrozenci, národovci tak stáli o místo, 
které působí spíš jako eneolitické výšinné sídliště nebo keltská sva-
tyně než jako slovanské sídlo? Proč právě Slavín – Valhala právě zde 
v krystalizačním jádru dějin jednoho národa? Sám pro sebe odpoví-
dám: český národ je, stejně jako jiné národy, pouze roubem na prasta-
rém stromě, jehož síla je tak velká, že slabý národ hledá oporu právě 
v tom, co jej přesahuje a když zesílí, tak chce být sám sebou. Stalo se 
to počátkem tohoto tisíciletí, v národním obrození 19. století a nako-
nec i 17. listopadu 1989.

Do Vyšehradu, tedy v doslovném překladu na Akropoli, vstu-
pujeme snící, dreaming, a tak se někdy před námi otvírá štěrbina do 
Jinosvěta. Vím o několika místech, kde se to dá ne-li prožít, tak ales-
poň naznačit. Budeme je procházet s blednoucími stíny Julia Zeyera a 
Popelky Biliánové, pak se na ně budeme roky vracet, mlčky postávat, 
vodit sem přátele a na jejich reakcích ověřovat své pocity. A bude to i 
náš způsob ochrany těchto bodů a linií krajiny, jež zarezlé a dlouhou 
dobu nečinné ožívají pod nohama zádumčivých hostí a opět začínají 
vytvářet svůj prostor.

Nezapomenu na letní odpoledne, kdy místo bylo tak silné a krás-
né, že skupinka studentů, ve které jsme si vyprávěli o té nepřehledné 
houštině vyšehradských strašidel, omámeně seděla a odmítala se hnout 
z trávníku mezi „pohanskou kaplí“ v noci studeným ohněm planoucí, 
tedy rotundou svatého Martina, a kapličkou Panny Marie Šancovní, 
splývající s prastarým kostelíkem Stětí Jana Křtitele. Snad zde v ose 



Nevím, zda někdy rozeznáme význam starých cest. Místo určeno 
rezonancí, ale cesta je něco jiného. Je to postupné přikládání, rozvíjení 
a větvení významů, je melodií, ne tónem. Je všemi místy zároveň, ale 
přesto není možné nějaký její úsek přeskočit, stejně není možné vyne-
chat jednu alchymickou operaci. Není mi jasné, co vše se může přiho-
dit cestou od divotvorných kostí svatého Klementa na Levém Hradci 
ke klíčům od Ráje v držení svatého Petra na Vyšehradě, a nejsem si 
jist, zda přemýšlení je ten nejsprávnější přístup k pochopení. Raději 
bych seděl na stupni svatováclavského pomníku na Vyšehradě a čekal 
na šedou postavu, které bych se chtěl podívat do očí, protože nevím, 
co bychom si měli vyprávět slovy.

Poznámky: 

Text byl původně psán pro Logos (1, 1995), ale vychází z popisu svatební 

cesty Z. Neubauera a M. Svobodové na Vyšehrad. Popelka Biliánová píše ve 

svých Vyšehradských pověstech (1905): „V Karlachových sadech v rozkoš-

ném tlumu zeleného stromoví stojí  kaplička se starodávnou studní, na které 

teď jest upravena pumpa. Kaplička však není místem posvátným. 

O studni této se povídá, že v ostění jejím blízko nad vodou jsou pohyblivé 

kameny, jež lze vyndati. Za těmito kameny jest prý skalní chodba do vnitra 

skály Vyšehradské, kde uloženy jsou vyšehradské poklady.“ Na jiném místě: 

„Socha sv. Václava stojí na starodávné silnici vyšehradské, kteráž tu pozad 

probošství vedla dolů přes Kulatinu a pozad radnice svažovala se přes ny-

nější Jodlovic (Malečkovic) domek k Vltavě. Ta socha opravdu stojí nad sta-

rodávnou silnicí, po níž svatý náš patron za živa byl jest chodil z Vyšehradu 

ku Praze.“    
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naci nahradit. A pak, co jsem vlastně věděl o skutečných úmyslech 
toho prastarého wiccanského řádu?

Čertův sloup nestojí na původním místě, a protože sám o sobě 
není magickým předmětem, to by musel být zasunut do správné 
zásuvky, můžeme jej pozdravit a minout stejně jako jiný velký kámen 
ze stejného granodioritu, stojící šikmo před hlavním vchodem kapitul-
ního chrámu. Kolik tajemství míjíme a nezastavujeme se – dešťovou 
Pannu Marii, zázračnou Šancovní sošku, Bílkovy náhrobky, keltské 
symboly, pověsti, hroby, poklady, síly. Kouzlo Vyšehradu je i v jeho 
rozmanitosti, je světem sám pro sebe. Jedno místo nechci prozradit a 
o několika nevím, co si mám myslet. Rád však sedávám na jednom 
z nejklidnějších, ale přitom pulzujících místech celé Prahy - u sochy 
svatého Václava, přenesené sem z Koňského trhu. Nemá tak státotvor-
ný výraz jako Myslbekův Václav. Spíš připomíná svatý obrázek z pou-
ti, který si schováváme na celý život. 

Václavova socha stojí na Vyšehradě blízko vyústění jedné 
důležité pražské dráhy. Můžeme si zopakovat, že hlavní páteřní dra-
hou Prahy je svatováclavská cesta, která spojuje lunární a solární mís-
ta – Starou Boleslav s paládiem Země české a Chrám svatého Víta na 
Pražském hradě se stolcem českých knížat. Kolmá na svatováclavskou 
cestu, jež je v hradbách známa jako královská, běží přemyslovská ces-
ta, spojující Vyšehrad s Levým Hradcem. V branách města je přemys-
lovská cesta, určená Vyšehradskou ulicí, kaplí sv. Kosmy a Damiána, 
západní stranou Karlova náměstí, Spálenou ulicí, Martinskou branou 
na Perštýně, Husovou ulicí a brodem u svatého Valentýna. Podobně 
jako svatováclavská cesta je i přemyslovská dráha lemována kultovní-
mi místy a svatyňkami, ale protože je starší, je dnes už velmi obtížné 
poznat její význam. Cosi z velebnosti Vyšehradu se však odráží neje-
nom na samotném Levém Hradci, ale snad hlavně na pustém, vřesem 
porostlém návrší Holého vrchu, jehož zázemí tvořilo pověstné únětic-
ké pohřebiště a odkud je možné dohlédnout k mohylám podivuhod-
ných jmen – na Kliš a Ers.
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 Celá Praha je obsažena v souvislosti města a řeky.
 V.V. Štech, 1970

ZADÁNÍ: Tento text vznikl na požádání Magistrátu hlavního města 
Prahy. Zadání bylo takové, že projdu břehy Vltavy mezi Zbraslaví 
a Trójou a na několika stránkách budu refl ektovat význam řeky pro 
Prahu jako úvod rozsáhlejší studie zabývající se úpravami a zástavbou 
vltavských břehů.
ŘEKA: Na soutoku Vltavy a Labe v Mělníku je Vltava víc vodnatá 
a delší.  Vzniklá řeka by se tedy měla jmenovat Vltava. Do Vltavy 
se vlévají všechny důležité české řeky – Otava, Lužnice, Sázava a 
Berounka, do Labe jenom Ploučnice. Vltava shromažďuje vody větší 
části Čech, které protékají mnoha městy a omývá skály pod pevný-
mi hrady našich dějin – Českým Krumlovem, Pískem, Zvíkovem, 
Orlíkem a mnoha dalšími.  Je to řeka, která shromažďuje rmut i zlaté 
šupiny z větší části Čech. Ve středu země je tento proud vlivů a dějin 
zesilován přítomností Prahy. B.  Smetana nenapsal symfonickou báseň 
„Labe“. Přírodní význam Vltavy je umocňován symbolickým obsa-
hem.  Esence celých Čech je obsažena v pohledu na pražské panorama 
zrcadlící se v řece. 
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Pražská kotlina je dílem vod zahlubující se řeky. Vltava je v Pra-
ze přítomná daleko od dnešní řeky – ve štěrkových terasách Letné či 
pramenech románských osad. Zlom reliéfu Václavského náměstí na 
linii Vodičkova-Jindřišská prochází dvěma fosilními říčními terasami 
různého stáří. 

S řekou je nutné zacházet uvážlivě nejenom pro sílu živlů, ale pro-
tože s ní žijeme patnáct století, což je dost dlouhá doba na nějaké tajem-
né srůstání. Zcela prakticky to znamená, že jedna z našich základních 
potřeb (to jsou ty potřeby, které jsou tak naspodu našich myslí, že pod 
novějšími pocity nejsou vidět) je kontakt s řekou. 

Kontakt znamená několik různých věcí – nejprve ze všeho mít 
výhled na řeku, pak možnost pobývat vedle ní a nakonec se jí dotýkat. 
Potřebujeme proto nerušené výhledy, propojené cesty a občas nějaké 
zátočiny či zálivy pokryté pískem, kde pes může vběhnout do řeky, 
maminka dítěti umýt ruce a dítě si nasbírat kamínky. 
ZE ZBRASLAVI KE KARLOVU MOSTU: Procházím podél řeky od 
zbraslavského mostu  po první velké slovanské sídliště v Roztokách.  
Základní pocity jsou:

• Údiv, jak je řeka v Praze dlouhá, členitá, bohatá a nádherná. Je 
základní rovinou místní krásy, propojuje město, dodává mu plynutí, tím 
vědomí času, nostalgii a zamyšlení. Člověk by čekal, že při cestě jej nej-
víc osloví vyšehradská skála nebo Hrad, prostě památky, ale kupodivu 
to jsou stromy, žáby, slípky zelenonohé, jeden blýskavý ledňáček a zase 
stromy, prostě příroda. 

• Vděčnost.  Pozoruji rybáře v maskáčích, trénované vodáky, 
lenošící důchodce, ruský piknik na břehu řeky, tančírnu, maminky 
s kočárkem, chudé milence, bohaté cizince s golfovými holemi. Celý 
národ, u Karlova mostu dokonce skoro všechny národy světa se sešly 
u řeky a přímo či nepřímo se z ní těší.
OD ZBRASLAVSKÉHO MOSTU K SOUTOKU S BEROUNKOU: 
raduji se nad novou cyklistickou stezkou, která začíná u Mánesa a kon-
čí na Zbraslavi. Ve středu města slyším, jak se cyklisté dohadují, zda 
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pojedou až do Štěchovic. V Komořanech říká cyklista-ufoun: „Na téhle 
rovince jsem udělal 70 km za hodinu.“ Druhý si stěžuje: „Na tomhle 
kole z toho víc nevymáčknu než pětapadesát.“ Postarší dáma říká kama-
rádce: „Bacha, ať tě nesrazí nějakej elasťák.“ Na této rekreační zóně jde 
občas o život. Navigace vše změní: hrubý kámen prorostlý rostlinami, 
není nutné hlídat psa ani dítě, pomalu zde plyne čas. Komořanské tůně 
jsou bývalé výhony („čtverečky“ se jim říkalo) plné ptáků, žab a orobin-
ce.  Příroda si vzala nazpět hráze a udělala rezervaci, jakých je ve střed-
ních Čechách málo. 
CYKLISTIKA NENÍ VŠECHNO: chodec se na cyklistické stezce necí-
tí bezpečně, potřebuje mít svoji vlastní, pomalou a pokud možno hrbola-
tou (odradí kolaře) vlastní pěšinu. 
MAGIE SOUTOKU: na soutoku je plno aut a rybářů, mohli by být 
i jinde, ale soutoky přitahují lidi.  Soutok je stejně důležitý jako roz-
hledna na významném kopci.  Je zde jiný pocit.  Místo potřebuje upra-
vit. 
DŮLEŽITOST ZÁTOKY: psí a lidské aktivity se soustřeďují na místa, 
kde je možné se řeky dotknout, kde je nějaká písčitá či štěrková výspa 
nebo alespoň vznikne nějaký záliv, zátoka vybíhající pár metrů za line-
ární linii navigace. 
MEZI SOUTOKEM A BARRANDOVSKÝM MOSTEM: řada zákou-
tí, různé typy lidí, golfové hřiště, vodáci.  Všechny vodácké kluby hleda-
jí dorost, protože vymírají. Všímám si penzistů.  Všude v Evropě roste 
počet chudých lidí (5% v ČR, 10% v Německu, 20% v USA). I pokud 
budeme bohatnout, budeme mít stále víc chudých penzistů. Musíme 
zachovat volné prostory u řeky, aby měli kam chodit se vyhřívat. Jsou 
tak vděční za sluníčko a řeku!
KOLEM VYŠEHRADU: provoz houstne. Lidé si užívají cesty podél 
řeky. Yacht Club je odleskem bývalé slávy. Nábřeží u Železničního mos-
tu je plné lidí.  Kachny se nebojí. Děti koukají na labutě, hřiště je plně 
využito. Kupodivu je zde hodně cizinců. Dobře cítíme, že řeka zde byla 
zúžena, že by chtěla expandovat, schází prostor, ale není kde jej vzít. 



CÍSAŘSKÁ LOUKA: co napojit na severním cípu ostrova lávku a 
celý jej zprůchodnit? Šlo by to asi snadněji než na Veslařském ostrově. 
V obou případech by město získalo nová přírodní korza – s napojením 
na budoucí čtvrť na smíchovském nádraží a na komplex Anděla nebo 
v druhém případě na Vyšehrad. 
CENTRUM: Smiřuji se s tím, že v centru je málo místa na krajinářské 
úpravy podél řeky. Méně stromů, ale více kachen a labutí. Než 
napůl násilně cpát na nábřeží nějakou „přírodu“ je vhodnější zlepšit 
dostupnost a vybavenost jednak luk naproti Barrandovu, jednak zóny 
mezi Štvanicí a Trójou. Je však zapotřebí opět položit otázku, zda by 
pražské nábřeží mezi Rudolfi nem a Národním divadlem nemohlo být 
nejkrásnější pasivní divadlo světa se smíšenou pěší a tramvajovou 
zónou. 
POD ŠTVANICÍ: na Rohanském ostrově (už aby byl opět ostrovem!) 
vznikla a zanikne krásná postindustriální graffi ti zóna. Kombinace 
nového bydlení s betonárkou je vynikající, protože malý a čistý 
průmysl oživuje místo. 

Co do budoucnosti s Negrelliho viaduktem? Je to přímá spojnice 
ze středu města na Holešovice. 

Libeňský most je ve srovnání s holešovickými novostavbami 
architektonicky výraznější.  Obávám se, že pokud by měl být zbourán, 
bude nahrazen horší a méně trvanlivou architekturou. 

Libeňské loděnice: rozpadají se a jsou neuspořádané, ale 
nespěchal bych. Nějak se vyvíjejí a až bude zastavěn Rohanský ostrov, 
tak se významově ještě někam dál (nevíme kam) posunou. 

Mezi Libní a Trójou je zapotřebí několika drobnými zásahy 
dořešit pěší a cyklistický provoz a postupně jej protáhnout do Řeže 
a pak možná obtížněji pod Větrušickou roklí k libčickému přívozu 
a odtud jednoduše až ke kralupskému mostu. Východní břeh Vltavy 
může být souvisle propojen mezi Sázavou a Kralupy, ale západní břeh 
spíš jenom v dílčích úsecích. 
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NEURALGICKÁ MÍSTA:
• Vodácký klub Kotva jižně od Ledáren:  zamezil přístup 

k vodě, ale místo není velké a dá se snadno objet i obejít. 
• Ledárny: nádherný secesní komplex na vyvýšeném místě nad 

řekou si říká o nějaké využití a opravu, je to jako zámeček. Dobrá 
architektura a dobré místo. 

• Loděnice Bohemians a Žluté lázně u Branického lomu: na 
dlouhou dobu je přerušen kontakt s řekou. 

• Průchod Karlových lázní u Karlova mostu: nejužší a nejpro-
tivnější místo na celém pražském nábřeží. 

• Mezi Mánesem u Slovanského ostrova a sochou Mánesa na 
Dvořákově nábřeží potřebujeme dořešit cyklistickou stezku. 

Mezi Karlovým mostem a Roztokami nejsou velké problémy. 
Cyklistická stezka je úžasná, ale vadí mísení kolařů a chodců na stej-
ných cestách. Cyklostezky jsou z pohledu chodce mírnější druh dálni-
ce – neklidná a hlavně pro děti a psy nebezpečná komunikace. Kolaři 
žijí v jiném času než rybáři. Je třeba se věnovat i pěším stezkám. 
V okolí Modřan a Komořan došlo k oddělení obou provozů desítky 
metrů širokým zeleným pásmem, je to optimální. Opakovaně si uvě-
domuji, že jeden z nejsilnějších zážitků, jaké řeka může poskytnout, je 
chůze těsně podél vody (!). 

NEJVĚTŠÍ HODNOTY:

PŘÍRODA: modřanské a komořanské tůně, sedlecké skály, Stromovka, 
ostrovy. 
POBŘEŽNÍ ARCHITEKTURA (mimo rezervaci): 
podolské ledárny, holešovický přístav, bubenečská čistička. Císařský mlýn!
MODRÝ PRUH V ŠEDI A MODRÝ PRUH V ZELENI: 
Proud řeky obklopený stromy je zcela jiné prostředí než proud řeky 
obklopený jenom kamenem. 



VÝZNAM: 
ŘEKA V POSTKARBONOVÉ DOBĚ

• Vltava, a to zejména v Praze, bude vždy víc než jenom 
„řeka“. Měla a bude mít národní a symbolický význam. Je třeba s ní 
zacházet i jako s korunovačními klenoty či jinými státními symboly. 

• Samotný říční tok, proud energií zdůrazňuje komunikační 
průchodnost a vyžaduje prostor. Řeka nemá ráda překážky. 
V obdobích povodňového neklidu přicházejí středně velké povodně 
každých zhruba 11 let a skutečně velké povodně každých 30-50 let. 
Tím, jak dáváme prostor řece, vytváříme si jej pro sebe. 
ŘEKA: ZA DVACET LET: 
rostou a dalších dvacet let či déle porostou ceny energií. V ČR máme 
nejvíc adrenalinových kolařů a nejméně lidí, kteří kola používají jako 
dopravní prostředek.  Dopravovat se kolem je zatím znakem chudoby 
či podivínství. Sociálně dáváme přednost novým domům a autům. To 
se nejspíš rychle změní. Zatím stezky plánujeme pro rekreaci, ale brzy 
je můžeme začít plánovat z dopravní nutnosti. 

Rozvoj ekonomiky (ale rovněž její stagnace) povede jako 
v jiných zemích ke zvýšení počtu chudých lidí, zejména penzistů. 
Okolí řeky má v Praze největší potenciál jako rekreační prostor 
zejména pro mladé rodiny a penzisty. 

„Kde jsi byl na dovolené?“
„No ve Stromovce a na Císařském ostrově.“ 
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Driftblok je kámen  obvykle značných rozměrů, který je transpor-
tován v kořenovém systému plovoucích kmenů, ledovci anebo v ledo-
vých krách v průběhu nějaké neobvyklé, často katastrofi cké geologické 
či klimatické události. 

SHRNUTÍ PROJEKTU: Na karlínském břehu Vltavy pod spod-
ním koncem ostrova Štvanice leží napůl ve vodě pravděpodobně nej-
větší driftblok střední Vltavy o rozměrech přibližně 1,7x1,8x1,5 m a 
váze kolem 8 tun. Pravděpodobně byl do říčního koryta transportován 
během poslední ledové doby zarostlý v ledové kře o mocnosti kolem 
1 m. Při úpravě nového vltavského koryta na počátku 20. století byl 
odložen stranou a zapomenut. Cílem projektu je vyzvednout tento 
kámen a umístit jej do veřejného prostoru, nejlépe do parku na Kampě 
jako pomník síly vodního živlu a připomenutí toho, co voda dovede. 

SITUACE: V roce 2003, rok po velké povodni 2002, došlo 
k opravám Trojského jezu. Byla přitom snížena hladina Vltavy až 
o 2 m. Při prohlídce říčních břehů v rámci geologické dokumentace 
a přípravy na probíhající grant GAČR „Erozní a akumulační procesy 
v říční nivě po velké povodni roku 2002“ byl nalezen jeden z největ-
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ších, ne-li vůbec největší známý český říční driftblok o rozměrech 
1,8 x 1,8 x 1,5 m, objemu kolem 3 krychlových metrů a váze přibližně 
8 tun. Z kamene byl odebrán vzorek na petrografi cký výzkum a bylo 
zjištěno, že se jedná o aktinolitický metabazit, tedy přeměněnou hor-
ninu původně sopečného původu. Podobné horniny se nejblíže Praze 
vyskytují jako součást jílovského pásma v okolí Štěchovic, drobnější 
valouny podobného materiálu jsou poměrně časté na Zbraslavi a výš 
proti proudu řeky. 

INTERPRETACE: V průběhu povodně roku 1944 byly na Vltavě 
pozorovány kameny o váze několika metrických centů, které byly 
transportovány na ledových krách o tloušťce kolem 40 cm. Ledové kry 
často vytvářejí ledové valy, které před výstavbou vltavské kaskády 
(ta následkem spodního vypouštění v zimě řeku otepluje a v létě 
ochlazuje) bývaly nazývány dřenice, protože se „dřely“ o skalnaté 
boky údolí a rozvolňovaly jeho skalnaté svahy. Analogicky se dá spo-
čítat, že pro transport takto velkého kamene by byla nutná ledová kra 
o tloušťce nejméně 80 cm, ale pravděpodobně více. Takovéto podmín-
ky jsou v holocénu spíš neobvyklé, takže předpokládáme, že k trans-
portu kamene pravděpodobně došlo v poslední ledové době. Kámen 
má sice zaoblené hrany, ale jinak má některé hranaté (subangulární) 
plochy.  Je téměř vyloučené, že by mohl být na takovouto vzdálenost 
(přes 30 km) transportován říčním proudem. 

V roce 1927 vyšla z usnesení Rady hlavního města v Berlíně 
kniha „Praha“ v rámci edice „Evropská výstavba měst a národní hos-
podářství“. Kniha v trojjazyčném česko-francouzsko-německém vydá-
ní podávala přehled významných stavebních aktivit ve městě a sloužila 
jako seznam důležitých fi rem a jejich projektů. Jednalo se o velmi 
moderní, obsáhlou příručku zaměřenou na propojování evropských 
států do nějakého většího, kooperujícího celku. Sdružení podnikatelů 
a Ředitelství pro stavbu vodních cest zde představilo projekt nového 
řečiště Vltavy jako největší stavby svého druhu v Československu. 

Jednalo se o úpravu ostrovů v okolí Štvanice, zavezení bočních koryt 
Vltavy v Libni, stavbu nového mostu v Libni a především o vybudo-
vání nového koryta Vltavy v prostoru mezi Štvanicí a Podbabou. Řeka 
byla nejprve svedena do svého přirozeného koryta při karlínském bře-
hu. Pak bylo vybagrováno nové koryto mezi městskými jatkami 
a Libeňským mostem, zasypána karlínská a libeňská koryta a řeka 
svedena do dnešního koryta. 

Projekt byl zdůvodněn: Projektem tím zkracuje se tok Vltavy 
u Karlína, docílí se větší spád a odchýlením nového řečiště na západ 
zamezí se v budoucnosti zátopám Libně i Karlína velkými vodami. 
Mimo uvedené výhody získají se regulací veliké, užitečné plochy 
pozemků…

Nové koryto bylo projektováno na 3960 m3 s-1, tedy úroveň 
povodní 19. století, ale je otázka, zda se od té doby nezaneslo. Karlín 
byl při povodni 2002 zatopen zejména zpětnou vlnou směřující smě-
rem od Libně od nového koryta, jež bylo navrženo, aby zamezilo 
zátopám. Tato situace vede k otázce, co technická řešení slibují a co 
nakonec přinášejí. Pravděpodobně při těchto úpravách byl kámen 
vyzvednut, a aby nepřekážel lodnímu provozu, pohozen u nového kar-
línského břehu. 

CÍLE PROJEKTU JSOU NÁSLEDUJÍCÍ: 1 – zachránit tento 
jedinečný kámen před zapomněním nebo možným zničením; 
2 – vystavit jej ve veřejném prostoru (nejlépe v místech postižených 
povodní roku 2002) jako připomínku síly vody a živlů obecně; 
3 – nepřehlédnutelně ukázat, že studium přírodních procesů je důležité 
pro správný chod civilizace.

PRŮBĚH AKCE:
1 – dojednat se Správou Povodí Vltavy, že si kámen můžeme   

odvést (předjednáno již v létě 2004)
2 – objednat potápěče, který uváže lano kolem kamene
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3 – kámen naložit na remorkér a dopravit jej asi o 400 m níž po 
břehu, kde je nákladní přístav pro vykládku říčních písků a štěrků pro 
potřebu betonárky.  Dá se sem zajet nákladním automobilem

4 – kámen naložit na nákladní automobil s jeřábem a odvézt na 
nové místo 

5 – jednoduše upravit nové místo.  Pokud by kámen měl ležet na 
chodníku či dláždění, je možné jej položit rovnou, ale výhodnější by 
bylo z pražců udělat měkčí podložku cca 1,2 x 1,4 m (zejména pokud 
by měl ležet na trávě)

6 – domluvit místo, kam by měl být umístěn. Z důvodu uvedené-
ho dále dáváme přednost parku na Kampě nebo přímo prostoru muzea 
M. Mládkové. Znamená to jednání s majitelem pozemku 

7 – kámen opatřit menší bronzovou plaketou, na které může být 
napsáno, že tento kámen o váze 8 t byl řekou dopraven ze vzdálenosti 
30 km a umístěn zde na paměť všech minulých  vltavských povodní a 
jako připomínka pro všechny budoucí

8 – svolat tiskovou konferenci, připravit tiskovou zprávu, kámen 
slavnostně odkrýt jako pomník přírodních sil. 

PARALELNÍ AKCE: u muzea na Kampě je již umístěna kopie 
židle M.  Jetelové odnesená povodní a vrácená na původní místo. Dále 
je u muzea uloženo torzo mohutného topolu původně z výstavy Praha-
Los Angeles v Karlíně 2004 od konceptuálního umělce Vladimíra 
Merty. Topol přinesený za povodně 2002 byl nalezen nedaleko dri-
ftbloku pod štvanickým jezem. Analýzou materiálu štěrků uvízlých 
mezi kořeny bylo zjištěno, že topol velmi pravděpodobně pochází 
z prostoru Všenory-Řevnice. Místo bylo na základě geologické exper-
tízy umělcem reálně identifi kováno (povodeň některá umělecká díla 
odnáší a jiná přináší). 

NÁKLADY: myšlenkou přemístit kámen jsme se ve spoluprá-
ci s V.  Mertou zabývali již v roce 2004, ale pro nedostatek fi nancí 

jsme plán opustili. Tehdy jsme spočítali veškeré dopravní náklady na 
80 000,- Kč.  Podstatnou složku nákladů tvořil potápěč (cca 10 000,- 
Kč), jeřáb (20 000,- Kč) a doprava remorkérem (cca 30 000,- Kč podle 
toho, kde zrovna kotví). Automobilová doprava je již relativně levná a 
počítá se z nákladů na manipulaci a počtu kilometrů).

ZÁVĚR: většina lidí z vědeckých či uměleckých kruhů i ze 
strany médií projevila o akci velký zájem, protože za ní stojí velký 
dramatický příběh nějaké geologické katastrofy, která se v menším 
opakovala v roce 2002. Kámen má zároveň i estetickou hodnotu a 
v jiné kultuře by se např.  mohl stát součástí zenové zahrady. Jedná 
se o správnou kombinaci příběhu, studia přírodních procesů, obtížné 
dopravy za pomoci potápěče a lodi a krásy přírodního objektu. 

Poznámka: 

Projekt nebyl nikdy realizován, kámen zůstává na svém místě a celkem mu to 

svědčí. Text (2004) je publikován poprvé.
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Když řekneme „ekologická“ architektura, tak pravděpodobně 
budeme mít na mysli dvě úplně rozdílné záležitosti – buď stavbu, která 
bude svými organickými tvary připomínat přírodu, anebo nějaký druh 
nízkoenergetického či pasivního domu, který ve většině případů bude 
vypadat jako obvyklý pravoúhlý dům, ale bude obsahovat všechny 
možné solární panely či tepelná čerpadla. Řekl bych, že v obou přípa-
dech bude výsledek nepřirozený a tudíž „antiekologický“.

Nejprve k úsporným domům, které do budoucnosti představují 
pravděpodobně jedinou možnost jak stavět. Energetická budoucnost 
je pochmurná, energie sice jen tak nedojde, ale bude stále dražší a 
hůře dostupná. Můžeme na to reagovat buď využitím alternativních 
zdrojů v kombinaci s úsporami, anebo zmenšováním rozměrů či počtu 
místností. Ve středoevropském prostoru jsme si navykli na míru svo-
body, jakou v USA či jiných evropských státech neznají. Kolega žijící 
ve Švýcarsku mi líčil, jak z místností navíc musí platit zvláštní daně, 
které jsou menší, když v místnosti není žádný nábytek. Pro mnoho 
Švýcarů je proto lidsky i ekonomicky přirozené nechat doma žít své 
děti i dlouho poté, co dosáhly dospělosti.

SSTAVĚT 

PODLE PŘÍRODY, NEBO PODLE ČLOVĚKA?



U nás bychom tuto jednoduchou cestu jak ušetřit energii razantně 
odmítli jako relikt socialistického plánování. „Ekologie“ domu je ve 
švýcarském případě založena na sociální ekologii, nikoliv na architek-
tuře. V českém prostředí (ale rovněž polském, maďarském, ruském) si 
tak na samém počátku pravděpodobně klademe nesprávnou otázku: 
Jak mít co největší užitnou plochu a spotřebovávat přitom co nejméně 
energie? Působí to velice šetrným environmentálním dojmem a člověk, 
který takto uvažuje, je považován za osvíceného a prozíravého inves-
tora. Ale ve skutečnosti se dá začít u nalezení sociálního modelu nebo 
u defi nice osobní svobody a ptát se, jak si důstojně vystačit s rozumně 
malou plochou.

Domnívám se, že po možném krachu či infl ačním znehodnocení 
části penzijních fondů, při pokračujícím genderovém trendu budování 
si kariéry ve středním věku a rostoucím množství starých lidí, či z pro-
sté nutnosti se velice snadno můžeme vracet k modelu třígeneračního 
bytu či domu, takže ve výsledku dojde k úsporám energie i v nevyho-
vujících domech.

Podívejme se na úsporný dům z hlediska přirozenosti. Většinou 
se nesmí otevřít okno. Je nutné dávat pozor na ventilaci, vše je tak pro-
myšlené, že se do domu bojíte jakkoliv zasáhnout, aby se nepoškodila 
izolace. Navíc v normálním domě je v předsíni zima a v pokoji teplo. 
Procházíte úsporným domem a máte pocit „mrtvého tepla“, v domě 
neexistují tepelné gradienty, nikde to nefouká. Nestěžuji si a nekriti-
zuji, ale potřebuji říct, že pokud slovo „ekologický“ považujeme za 
synonymum slova „přirozený“, tak mnoho současných ekologických 
domů má k přirozenosti daleko.

Něco podobného se týká i slova „úsporný“. O Gándhím se říkalo, že 
udržet jej v chudobě stálo hrozné množství peněz. Postavit úsporný dům 
obvykle znamená být velice neúsporný, vrtat do velkých hloubek a spo-
třebovávat čistý křemík na polovodiče. Nové technologie to snad poněkud 
změní. Výsledek je ten, že úsporný dům se v našich podmínkách tak tro-
chu přesunul do kategorie „bydlení pro poučené snoby“.   

Viděl jsem řadu úsporných domů, odkud majitelé každý den 
odjížděli jedním až dvěma automobily do 30 km vzdáleného zaměst-
nání. Je to ten typ úspor, jako když Anglie začala vést ve zvyšování 
energetické efektivity automobilů, čehož výsledkem byla větší spotře-
ba energie, protože ji spotřebovalo osvětlení na neustále prodlužované 
silniční síti.

ŠNEK O TVARU OBDÉLNÍKA: Podívejme se na ekologii sta-
vění z hlediska tvarů. Pokud bychom chtěli postavit pěknou stavbu 
a nechali se přitom inspirovat přírodou, máme reálnou šanci získat 
nějakou monstrozitu typu rokokového ornamentu, který je založen na 
tvaru rozbité mušle. Jedny z nejušlechtilejších přírodních tvarů jsou 
schránky mořských měkkýšů, matematicky vykroužené křivky protí-
najících se hmot. Jiným příkladem mohou být průřezy semeny, tvary 
květů orchidejí nebo architektura šišek. Ale zůstaňme u mušlí, které 
evropskou architekturu jako ozdoba provázejí od renesance a jako 
skořepinový tvar celé 20. století. Jsou krásné, ale je to „stavba“ pro 
měkkýše, a ne pro člověka.

Jak vypadá přirozená lidská stavba? Především to není jeskyně, 
protože jeskyně je vlhká a okamžitě ji zaplní dým i malého ohně, jak 
jsme vícekrát vyzkoušeli. Navíc, když venku prší, tak je sice jeskyně 
suchá, ale už za hodinu začne déšť prosakovat a v jeskyni pak prší 
další tři dny. Jedním z prvních optimálních tvarů je převis. Je světlý, 
otevřený, má chráněná místa ke spánku i světlem zalité pracovní části. 
O skalní stěnu se dají opřít klády a překrýt kůží. Příbytek pak dob-
ře drží teplo a dá se větrat. Několik takových objektů jsme vykopali 
v pískovcových oblastech severních Čech, ale jedná se o univerzální 
typ např. na Sahaře či v Austrálii.

O krok dál jde příbytek typu jurty, tedy o složitou konstrukci 
kruhového tvaru překrývanou kožešinami. Nejstarší jurty na našem 
území pravděpodobně ležely v dolnověstonické oblasti a jsou staré víc 
než 20 tisíc let. Jejich moderní obdobou jsou stany beduínů a dalších 
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polokočovných plemen. Skutečným nomádům stačí indiánské tepee 
s šikmými stěnami, protože ženy mají málo dětí. Lidé polokočovní 
však potřebují prostorné stany se svislými stěnami, kam se vejde celá 
široká rodina.

Příbytky lidí usedlých jsou jiné. Jejich základem je posledních 
zhruba sedm tisíc let prostý obdélník. Stěny jsou vertikální, tvořené 
tenkými kmínky pařezin anebo větvemi omazanými hlínou. Sedlová 
střecha spočívá na hlavním trámu opřeném o dva základní kůly. 
Stavby bývají zapuštěny zhruba metr pod okolní terén, takže v zimě 
se dostávají do nemrznoucích hloubek a vlastně jsou vytápěny tím 
nejjednodušším tepelným čerpadlem – kontaktem půdy se vzduchem. 
Vlhkost je strhávána vystupujícím teplým vzduchem. Všimněte si 
prosím, že obdélník o stranách proporčně odpovídajících ležící lidské 
postavě s polopokrčenýma rukama nemá s přírodou skoro nic společ-
ného. Existuje pár obdélníkových mušlí, ale skoro žádné květy či listy. 
Tvar přirozený pro člověka vlastně není přírodní v obvyklém smyslu 
slova.

Co z toho může vyplývat? Architektura je skoro vždycky ideolo-
gií, protože zvýrazňuje a vystavuje hodnoty, které společnost považuje 
za žádoucí či prestižní. Dnes je potřebné neničit planetu, protože by 
nám to mohla vrátit, a tak vymýšlíme zelené ideologie a k nim odpo-
vídající architekturu. Rozum nám správně říká, že nám nic jiného nej-
spíš nezbývá, ale intuice se trochu bouří, protože dobře ví, že stavět se 
má podle člověka, a ne podle přírody.

Poznámka: 

Text byl psán do katalogu Petra Kratochvíla o zelené architektuře (2008).
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SÍDELNÍ KAŠE

A PROSTOR KRAJINY:
VZPOMÍNKY NA MIROSLAVA BAŠEHO

Miroslav Baše byl štíhlý, upravený muž, který se pohyboval 
s noblesou, ale uměl zvýšit hlas anebo zařvat nějakou dost slušnou 
nadávku. Vytvářelo to dojem jemnosti kombinovaný s vnitřní silou. 
Byl starý praktik obroušený kontaktem s projektanty, investory, doda-
vateli a vůbec všemi vlčáky, jakých je v architektuře a stavebnictví 
stejně hodně, jako všude, kde se točí velké peníze. Architekti po letech 
zacházení s těmito lidmi často podlehnou cynismu a hrají stejnou hru, 
jaká se právě hraje. Mirek intuitivně věděl, kde je spravedlnost a jak se 
věci mají.  Dnes bychom řekli, že byl ze staré školy, ale pokud se ptá-
me, co to znamená, tak já v tom cítím něco z toho nejlepšího, co nám 
zbylo z první republiky a co do sebe přijal od svých učitelů. Pokusme 
si to rozebrat:

1. Étos. Nestavělo se kvůli penězům, jakkoliv jsou v každé spo-
lečnosti důležité, ale něco se za ty peníze budovalo, asi jako v hesle 
„skrze dobrou architekturu přichází dobrý život“. 

2. Solidnost. Stavba, člověk, urbanistický koncept musel v živo-
tě obstát. Architekt se ke stavbě za dvacet, třicet let vracel a viděl, že 
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je dobrá. Byl to ten pocit solidnosti, jako když se díváme na omítky a 
umělý kámen na obytných, geometrizujících domech z 20. let 20. sto-
letí, a ono to je sice zaprášené, ale drží. Už osmdesát let. 

3. Pocit, že řemeslo je víc než umění. Řemeslník je jedním 
z davu, umělec je sám a stojí na špičce.  Řemeslník spíš slouží, umělec 
se projevuje a rozvíjí. V architektuře naštěstí pro nás všechny často 
funguje umění, ale řemeslo funguje vždycky. Naproti tomu si nevzpo-
mínám na žádný příklad urbanisty-kreativního umělce. Cítíme, že 
urbanista-virtuóz by byl nejspíš kontraproduktivní. 

4. Nenápadnost či alespoň neokázalost. Mirek pracoval na pro-
jektech, které vlastně skoro nikdo nechtěl.  Byl to třeba projekt laciné-
ho rodinného domku, na kterém i zisk developera byl přiměřený ceně. 
Jiným podobným úkolem byla úprava venkovské návsi či obecního 
intravilánu. Máloco z toho, co dělal, by šlo nafotit do nějakého naleš-
těného časopisu. Zpětná vazba zde nešla přes nějaké ocenění, ale přes 
lidi, kteří v takto upravených stavbách či lokalitách žili. 

Uměl ocenit velké umění a uměl se i zlobit. S rozhořčením 
vyprávěl o starostovi, který prodal náves, a jeho vztek se ani tak netý-
kal konkrétní osoby, ale doby, která to dovolila. Dost dobře viděl limi-
ty plýtvavé, rozhazovačné a expandující společnosti. Nepoužíval slovo 
„bublina“, ale měl jasný pocit, že to jednou musí prasknout. 

Kromě toho, že jsme se občas vídali, hovořili spolu či zašli na 
jedno dvě piva, tak jsme pracovali asi na třech studiích, které se týka-
ly suburbanizace.  Myslím, že jsme do češtiny zavedli výraz „sídelní 
kaše“. Začalo to koncepcí ochrany přírody pro Středočeský kraj, kdy 
jsme se snažili ukázat, že největším nebezpečím je ubývání prostoru 
krajiny. Pokračovali jsme studií pro středočeského hejtmana, který 
začínal být unavený z toho, jaké problémy „sprawl“ přinesl právě těm 
nejvíc ekonomicky podnikavým starostům.  Nakonec jsme vše sepsali 

a publikovali jako přílohu časopisu Veřejná správa, která šla na stůl 
každému starostovi. Počítal jsem s tím, že se podobně jako s Ivanem 
Dejmalem či Bohuslavem Blažkem budeme občas vídat a hovořit spo-
lu. Nestalo se tak. 

Poznámka: 

Text byl psán do katalogu Miroslava Bašeho, jehož „drobná“, soustavná prá-

ce byla za jeho života přehlížena a po jeho smrti oslavována (2009).
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SSUBURBANIZACE

SNĚŽKY

Evropské státy v těchto měsících (jaro, 2009) zpracovávají 
návrhy na území, která by mohla být vyhlášena  přírodním dědic-
tvím UNESCO, jako je třeba bulharský Pirin, karpatské bukové lesy, 
německé pobřežní nížiny či části Alp. I čeští přírodovědci spekulují, 
zda máme nějaké rozsáhlé, bohaté a lidmi neovlivněné území, které by 
mohlo aspirovat na zápis. Ve zdůvodnění musí být i srovnání s podob-
nými oblastmi v Evropě a ve světě. Je to vlastně taková inventura, čím 
je naše země po přírodní stránce v evropském či světovém kontextu  
jedinečná.

Již při zběžném rozboru zjistíme, že pokud máme nějakou vel-
kou krásnou krajinu, tak je tak ovlivněná lidmi a porostlá nepůvodními 
lesy, že ji vůbec nemůžeme přihlásit. A naopak, pokud máme nějaký 
skutečný přírodní klenot, tak se většinou odehrává na ploše menší než 
pár čtverečních kilometrů nebo ještě častěji na ploše o hraně sotva 
několik set metrů. Najednou s určitým smutkem vidíme, jak intenziv-
ně jsme ovlivnili a rozdrobili krajinu, ve které žijeme.

Naštěstí UNESCO zná i dědictví sestávající z celé série drob-
nějších lokalit. Tady už je situace příznivější. Na vyhlášení by třeba 
mohla aspirovat pískovcová skalní města Českého Švýcarska, krajina 
mezi Bezdězem, rybníkem Břehyní a Kumerským pohořím či Teplické 

skály a Adršpach. Jiná nádherná série by se týkala údolního fenoménu 
Podyjí, střední Vltavy, Ohře pod Doupovskými horami a Labe mezi 
Litoměřicemi a Hřenskem. Jeden z německých návrhů skutečně počítá 
s celým německým tokem Labe. Třetí sérií by mohly být botanicky 
nesmírně bohaté rezervace Křivoklátska a Českého krasu, kde dohroma-
dy roste víc druhů rostlin než v obrovské střední části Skalistých hor.

Cítíme však, že ani tato místa nestačí, a že je nutné dál uvažo-
vat a nalézat nějaké zvláštní, jedinečné rysy, jako je třeba kombinace 
geologických profi lů,  vzácných rostlin, pravěkých hradišť či sítě rene-
sančních rybníků a stok. V tomto okamžiku již naše inventura dostává 
konkrétnější rysy a jasně vidíme, že sice nemáme žádnou divočinu, ale 
mnoho krásných kulturních krajin – třeba okruh jihočeských vsí kolem 
Borkovických blat nebo pravěkou krajinu kolem Kouřimi či otevřené a 
čisté prostory kolem barokního Manětína.

A tehdy s hrůzou pochopíme, že za posledních sto let jsme snad 
s výjimkou Ostravska nevytvořili žádnou skutečně krásnou krajinu, 
ale právě naopak, že jsme využili a přetvořili, co šlo, a že teď už jen 
soutěžíme se Slováky o to, zda víc domů bude stát v Tatrách nebo 
v Krkonoších.

Poznámka: 

Botanik Handrij Härtel požádal Jiřího Adamoviče, Radka Mikuláše a mě, 

abychom se účastnili obsáhlé studie, jejímž cílem by byla nominace nějaké-

ho českého území na přírodní dědictví UNESCO. Měli jsme totiž za sebou 

úspěšnou nominaci Českého ráje na geologický park (citace v soupisu děl). 

Domnívali jsme se, že žádné takové území u nás neexistuje, ale předali jsme 

tři základní náměty a já podle nich napsal pro Respekt stručný esej.

SUBURBANIZACE SNĚŽKY
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ČÁRY

NA TĚLE BOHYNĚ

A cítila nitra kopců probuzená davy duší neviděných
jež znají úmysl tvůj a dychtivy jsou
srozumění mezi mužem živým a v hrobě ležícím.
    John Masefi eld, Biography

ALFRED WATKINS – ZVLÁŠTNÍ POVAHA SVĚTLA

Narodil se v Herefordu v jižní Anglii roku 1855. Několik gene-
rací jeho předků farmařilo, ale Alfredův otec se stal mlynářem a 
pořídil si malý pivovar. Bylo třeba objíždět zákazníky a domlouvat 
dodávky piva a splátky zboží. Byl to život v sedle na blátivých ang-
lických cestách. Po čtyřiceti letech znal svou oblast jako nikdo jiný. 
Uměl se dívat. Byl jedním z prvních fotografů. Vynalezl svoji vlastní 
konstrukci expozimetru, který byl dokonce manufakturně vyráběn. 
Experimentoval s různými fotoaparáty, které si někdy zhotovoval. 
Musel hodně číst, protože jeho styl je přesný, ale přitom lehký a pou-
čený velkou anglickou tradicí fi lozofi ckého eseje. Uměl přemýšlet 
a objevovat, byl realistický, ale otevřený. Byl připraven k jednomu 
velkému záblesku, když v letním podvečeru roku 1922 v kopcích 
u Bredwardina blízko Herefordu náhle ze sedla svého koně spatřil 

důvěrně známou krajinu jakoby protkánu zářivými liniemi, které spo-
jovaly kostely, vztyčené kameny, křižovatky cest a malé vodní nádrže.

Nazval je „old straight tracks“ neboli „starými přímými cesta-
mi“. Dnes o nich hovoříme jako o „ley lines“, tedy jako o leyích nebo 
ley liniích. Slovo „ley“ je odvozeno od velšského výrazu pro světlo a 
má společný základ s moderním slovem „light“. Jako by motiv světla 
provázel Watkinse na více úrovních – nejenom při konstrukci expozi-
metru. Na ještě hlubší jazykové úrovni („a s jazykem se to má jako se 
světem“) navazuje „light“ na sanskrtské „lílá“, které kromě světla také 
znamená hru, pohyb mezi dvěma událostmi, kosmický děj, divadlo 
– tak alespoň tvrdí Mircea Eliade ve své stati o Ionescovi a osvětlování 
světa prostřednictvím absurdního divadla.

Watkins se zpočátku domníval, že objevil systém prehistorických 
cest, ale dnes dopřáváme sluchu i pokusům vysvětlit existenci ley linií 
jako jeden ze způsobů posvěcení (což, jak říká Dušan Třeštík, zname-
ná polidštění) krajiny. Ke složce „light“, jež může označovat docela 
obyčejný průsek, prosvětlenou cestu, tak přidáváme i blíže neznámé 
množství metafyzické „lílá“ jako čehosi, co má vztah k posvátnu. 
Watkins své zkušenosti popsal ve dvou větších publikacích: „Early 
British Trackways“ (1922) a ve slavné knize „The Old Straight Track“ 
(1925). Jsou to solidní, dobře podložené studie, ale reakce na ně byly 
v obou směrech ohromující. Diskuze se táhly desetiletí. Protivníci 
Watkinsovi vytýkali, že každá náhodná přímka protne několik 
důležitých objektů. Matematické testování však prokázalo, že to je 
málo pravděpodobné. Další námitka spočívala v tom, že leye protí-
nají objekty různého stáří, jež od sebe mohou být tisíce let vzdáleny. 
Zastánci odpovídají, že v tomto případě musí být rysy anglické krajiny 
ještě konzervativnější, než jsme předpokládali. 

Jako by krajina byla síť korálků spojených šňůrkami. Korálky jsou 
místa a zůstávají ve svých polohách. Šňůrky jsou vztahy a v každém 
časovém řezu se mění. Krajina pak je mnoho sítí položených na sobě. 
Nové pojetí archeologie (new archaeology) sblížila stanoviska profe-



sionálů i amatérských lovců ley linií. Ti druzí záhy vypracovali soubor 
dosti přísných pravidel, jež musí každá ley linie splňovat, a publikují 
své objevy ve zvláštním časopise „Ley Line Hunter“. Nepopisujeme 
však peripetie vědeckého sporu, zajímá nás rovněž, „jak básnivě bydlí 
člověk“ a co leye znamenají pro tok inspirace a imaginace krajinou. 
Vždyť z Watkinsova kraje pocházeli metafyzičtí básníci Henry Vaughan 
a Thomas Traherne. Chceme- li zachovat hodnotu krajiny, jedná se nám 
nejenom o množství petrklíčů a vstavačů na km2 , ale také o tajemné 
vyzařování „lílá“; o zachování biodiverzity i spirituality krajiny.

LEY LINIE

Nejběžnějším a nejvíce nápadným prehistorickým prvkem jiho-
anglické krajiny nejsou megalitické památky, ale mohyly. V anglické 
literatuře posledních několika století se pravidelně setkáváme s poci-
tem zvláštního spojenectví mezi námi a předky (viz rovněž egyptskou 
črtu o času v krajině v tomto sborníku) a potřebou upevňovat toto sro-
zumění návštěvami prehistorických míst – tu z „romantických“, jindy 
ze zištných důvodů, protože podle lidového podání se v mohylách dají 
nalézt různé magické předměty a kameny, které odhalují vše skryté. 
Snad proto v anglických mohylách kopal jistý, nám dobře známý, krá-
lovský astrolog a alchymista John Dee.

Umístění mohyl v krajině není náhodné. Velmi často jsou ori-
entovány proti linii obzoru, tak aby byly viditelné nejenom z dálky, 
ale také v jiných případech z důležitých míst v údolí, např. z okolí 
brodů. V takovém případě je nutné si všímat i významu míst, odkud se 
mohyly plně objevují oku pozorovatele. Mohyly někdy sledují linie, 
jindy leye začínají vztyčeným kamenem a končí mohylou. Mohyly 
nebývají vždy stavěny v nejvyšších bodech terénu, ale spíš pod hřbety, 
v mírných sedlech nebo na místech „strážících“ rozvodí řek. Některé 
mohyly byly později dotvořeny jako pozorovatelny, pevnosti, strážní 
kopce nebo orientační body krajiny. Někdy na nich vznikl středověký 

hrad, jindy kultovní místo. Několik fází budování mohyly je ostatně 
popsáno v Beowulfu i v XXIII. kapitole Ílias.

Linie mohyl protínají hřbety kolmo, zatímco cesty obvykle 
vedou podél hřbetu, tak aby jezdci nebyli vidět. Odlesněná, pastvinami 
pokrytá Anglie poskytuje ideální příležitost pro studium linií obzoru, 
ale je třeba si uvědomit, že i Čechy na konci bronzové doby a ve starší 
době železné a leckde i později byly mnohem víc odlesněné, než je 
tomu dnes. Jihočeská mohylová pole je nutné si představit v poměrně 
holé, pastevecké krajině a pak lokality, jako např. Lomec u Vodňan, 
nabývají zcela „anglické“ zasazení do krajiny včetně kontinuity mohy-
ly a poutního místa s centrální, kruhovou dispozicí. A protože místa 
přitahují lidi, nedivíme se návštěvám Julia Zeyera a jeho přátel právě 
na kouzelném Lomečku. 

Podobným způsobem můžeme uvažovat např. o skupině mohyl 
v mírném svahu Popelové hory naproti Obřím hradům na Šumavě. 
Leye málokdy procházejí prehistorickými sídlisky, ale často se jich 
dotýkají, jako by se jednalo o nějaké zóny moci schopné zhoubné-
ho působení. Pravěké osady mají obvykle nepravidelně oválný tvar, 
ale část valu bývá rovná – ta často označuje důležitou krajinnou 
linii napojenou na vztyčené kameny nebo mohyly. Velmi důležitý je 
vztah leyí k brodům a malým vodním nádržím umělého i přirozeného 
původu. Leye se dotýkají okrajů rybníků nebo procházejí umělými 
ostrůvky v jejich středu. Směřují k řekám. Vztyčené kameny mívají 
podle lidových pověstí spojitost s vodou – jsou to zátky zabraňující, 
aby podzemní voda nepřetekla, jindy chodí v noci pít vodu do blízké 
nádrže nebo hlídají řeku. Je pravděpodobné, že část menhirů měla 
nějaký vztah k úrovni spodních vod a tím k úrodě.

Zároveň má vodní bariéra magickou funkci. Mohyly bývají 
navrženy z materiálu vykopaného v příkopu a tento příkop byl často 
zatopen vodou. Voda často symbolizuje řeku mrtvých, která vystupuje 
v tolika odlišných kulturách v podobě např. podzemního Stygu s pře-
vozníkem Charónem. Ostrovy v jezerech a řekách jsou pak velmi čas-
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to kultovními místy, jako např. ostrov sv. Kiliána při soutoku Vltavy se 
Sázavou. Staré cesty pak dosti často vedou na dně malých nádrží, jak 
Watkinsovi potvrdili farmáři čistící v době sucha rybníčky – zdá se, že 
zde svou roli sehrála skutečná i rituální očista lidí, zvířat i povozů.

Většina leyí, které Watkins znal, byla orientována vzhledem 
k tvarům reliéfu, ale ne vůči astronomickým objektům. Watkonsovy 
leye nebývaly delší než 5 km a obvykle spojovaly několik málo objek-
tů. Dnes stále častěji uvažujeme o přímých liniích dlouhých až stovky 
kilometrů a spojujících až 20 důležitých objektů, ale celá záležitost 
si ještě vyžaduje důkladného přezkoumání. Za prokázanou můžeme 
považovat linii sv. Michaela, která prochází ve slunovratovém směru 
celou Anglií a na níž leží tak význačné objekty jako Stonehenge nebo 
Glastonbury. Indicie pro rozeznání takové linie jsou v zásadě dvojí 
– jednak se orientujeme podle jmen zasvěcení – často to bývají sva-
tyně sv. Jiří, archanděla Michaela a Panny Marie, anebo podle směrů 
slunovratových linií.

Svatý Jiří zemi otevírá, a proto mu patří letní slunovrat. Svatý 
Michael jako nebeský sv. Jiří zemi zavírá, a proto mu patří zimní slu-
novrat i funkce važiče mrtvých – chtonického božstva těch, za kterými 
se zavřela zem. Královna  nebes pak velmi často navazuje na dlouhou 
linii bohyní, jež bývaly královnami země. Anglický lidový zvyk zapa-
lovat na Michaelově linii ohně při východu Slunce o zimním slunovra-
tu tak můžeme interpretovat jako pomoc Slunci nalézt cestu oblohou. 
Pro prehistorické společnosti je vždy důležitější linie slunovratu než 
linie rovnodennosti, protože při slunovratu se Slunce na obzoru kraji-
ny zastavuje, váhá, nehýbá se a je třeba mu pomoci nějakým obřadem. 
Zřejmě z podobného důvodu byly důležité body obratu Měsíce a něk-
terých planet, to znamená jejich nejsevernější či nejjižnější východy 
a západy nad obzorem.

Zatím se zdá, že malé ley linie propojují místní objekty a nejsou 
astronomicky orientovány, zatímco dlouhé linie spojují význačné objek-
ty a jsou poslušny kosmického řádu. Ještě počátkem století bylo mnoho 

ley linií označeno neopracovanými malými kameny, vysokými třeba jen 
30 cm, které měly tvar komolého kužele nebo, pokud byly větší, tvar 
oltáře takového typu, s jakým se dodnes můžeme setkat např. v Indii. 
Watkins těmto kamenům říká „mark stone“, tedy ukazatele. Zřejmě 
měly řadu funkcí od skutečných ukazatelů směru až po obětní a různým 
způsobem magické kameny. Nejváženější z těchto kamenů stávaly na 
křižovatkách cest, což jsou pozoruhodně stabilní rysy krajiny dokonce 
i v přírodě, i když se průběh cest během staletí mění.

Význačné kameny bývaly označovány jako Kingstone, nebo-
li králův kámen (u nás na řadě míst např. u Doks a Znojma). Ty 
jednak označovaly hranice královských držav, anebo sloužily jako 
„knížecí stolce“. To jsou kameny, na kterých se král spojoval se zemí.  
Nejdůležitější králův kámen je umístěn pod britským korunovačním 
trůnem ve Westminsterském opatství v Londýně. Kamenné ukazatele 
archaického vzhledu je občas dodnes možné nalézt podél cest. Mohou 
být přitesány jako milníky nebo podstavce křížů.

Jiným zajímavým rysem krajiny jsou staré úvozy, které mohou 
být v Anglii ještě starší než římská kolonizace, ale v Číně zasahují až 
5 000 let do minulosti. V samotné Praze je možná nejstarším dochova-
ným architektonickým prvkem obyčejná polní cesta z třetího tisíciletí 
před Kristem, která vede k bráně valu na ostrožně Zámka u Bohnic. 
Watkins líčí svůj zážitek, kdy za temné noci nalezl svoji cestu jenom 
díky tomu, že zachytil směr daný zářezem cesty na obzoru nejbližšího 
kopce. Podobné umělé zářezy mívaly asi hlavně orientační charakter. 
Dobrým příkladem by mohl být zářez tzv. Železných vrat na Cegeru 
u Brzotína ve Slovenském krasu.

Watkinsovou základní myšlenkou je, že v krajině existuje síť 
řady přímých linií, které interpretuje jako staré cesty spojující profánní 
i kultovní místa. Podobně i v Čechách pozorujeme cesty mířící přímo 
na věž kostela a předpokládáme, že toto spojení vůbec nemusí mít 
nějaký kultovní ráz, ale že se vozkové snažili pohybovat po co nej-
kratší trase a orientovali se přitom na nejvyšší bod, který jim zároveň 
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ukazoval střed osady. Za Marie Terezie je napřimování cest a jejich 
orientace na věž kostela běžný jev.

ČÁRY NA TĚLE BOHYNĚ

V Čechách nebyla ley liniím věnována téměř žádná pozornost 
s výjimkou M. Špůrka, který odhalil geometrickou síť spojující české 
menhiry i pražské románské a raně gotické kostely. Přesto můžeme 
předpokládat, že ve staré sídelní oblasti rozkládající se zhruba v sever-
ní polovině Čech můžeme na ley linie narazit. Pokud bych postupoval 
pocitově a srovnával jihoanglickou krajinu s částmi Čech, cítil bych se 
velmi podobně nejméně ve dvou oblastech. První leží severozápadně 
od Prahy mezi Budčí, Makotřasy a Slaným. Druhá oblast je tvořena 
enklávou kostelíků mezi Kolínem, Čáslaví, Kutnou Horou a Přeloučí. 
Zde bych začal své pátrání, ale podezřelá je celá oblast vztyčených 
kamenů stejně jako jihočeské pánve a jejich okolí.

Mým hlavním popudem pro napsání tohoto článku je určitý druh 
spirituální ekologie. Objevíme-li totiž leye i v běžné české krajině, je 
pravděpodobné, že mnoho zapomenutých míst dostane nový význam 
a že tento význam přitáhne zadumané poutníky a místa ožijí. Děje se 
tak u českých menhirů, kde velmi často můžete nalézt drobnou vzpo-
mínku-obětinu jako je hrst obilí nebo kytička. Tomu dřív nebývalo. 
A protože místa rostou úctou, je zde naděje na duchovní probuzení 
zanedbané české krajiny, přes kterou lidé migrují, ale v níž již téměř 
nebydlí. Naděje na vytvoření krajiny domova.

Řecký výraz pro místo – „topos“ znamená také styl, ráz či cha-
rakter a blíží se tomu, čemu Římané říkali „génius loci“. Je to víc než 
určení nějakého bodu na mapě, protože v „topos“ je skryt i náznak 
toho, jak místo funguje v krajině a jak působí na naše vnímání. Jedno 
z hebrejských slov pro místo – „makom“ zachází ještě dál. Chápe ma-
kom jako místo v srdci spojené s jinými místy a neustále vyvažované 
ve své poloze sítí vztahů k Bohu, rodině, komunitě, k myšlenkám a 

abstraktním pojmům. V hebrejském myšlení je makom kotveno ve 
vnitřním prostoru Smlouvou a ve vnějším prostoru Chrámem.

Každé místo má dva nedělitelné aspekty – funkci ve vnější reali-
tě a roli ve vlastním vnímání a cítění. Mám obavu, že pokud nerespek-
tujeme vnější krajinu, ničíme něco uvnitř a na zemi se přestávají rodit 
básníci, jako byl Vaughan či Traherne. Důležitá je celá země, stejně 
jako je důležitý celý člověk a nejenom síť akupunkturických drah a 
bodů v jeho těle. Je však nutné respektovat spirituální kostru krajiny, 
jejímž důležitým prvkem je posvátná geometrie ley linií.

Při kolonizaci Islandu byly jednotlivé usedlosti zakládány v přesně 
určených vzdálenostech, které byly násobky posvátných čísel. Z chaosu 
stvoření vznikl kosmos, tedy řád, civilizace. Od nejasného pravěku až do 
vrcholné gotiky byl svět na zemi chápán jako odraz světa na nebesích. 
Řád byl dobrem, protože přicházely-li deště pravidelně a pole rodila tak, 
jak měla, lidé neumírali hladem. Každá mimořádná kosmická událost, 
jako třeba kometa, byla narušením řádu a předzvěstí válek a nemocí. 
Nejdokonalejším  druhem řádu, který měl člověk k dispozici, byl řád ves-
mírných pohybů. Hvězdy i planety se pohybují po pravidelných drahách 
a jsou blízko nebi, podle tehdejších představ jen malý kousek pod ním. 
Jejich řádu člověk přizpůsoboval časový řád astronomického kalendáře 
i tvorby krajiny, ze které museli být vypuzeni démoni chaosu. Posvěcení 
skutečně znamenalo, zopakujeme Třeštíkova slova, polidštění krajiny.

Není náhodou, že cítíce se podvedeni lidským řádem, jež se 
snadno mění v zlořád, hledáme síť vztahů, která není založena jen na 
ekonomické využitelnosti, ale respektuje také naše hlubší potřeby a 
možná i způsob, jakým je vesmír uspořádán. Důležitá část této sítě má 
podobu protínajících se linií podobných vzorů jako čáry na tělech hli-
něných, neolitických bohyň země.

Poznámka: 

Článek byl psán v roce 1995 pro Analogon 15.
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ÚTRŽEK

ZE ZÁPISKU MRTVÉHO PŘÍRODOVĚDCE

96 97

Před sto padesáti lety vydal slavný český přírodovědec Jan 
Evangelista Purkyně anonymní komentář k tehdy, stejně jako dnes, 
široce rozebíraným názorům o tom, zda je Země bytost, zda má národ 
svého vlastního ducha a jak probíhala evoluce. Tuto dlouhou nedokon-
čenou esej nazval romantickým názvem „Útržky ze zápisků mrtvého 
přírodovědce“. V roce 1910, tedy před téměř sto lety, vyšla kniha 
poprvé v českém překladu a s komentářem Emanuela Rádla.

Jedná se o klasické dílo české literatury poloviny 19. století, 
které mělo historickou smůlu v tom, že vyšlo anonymně, daleko od 
Prahy a německy. Dá se číst jako pohled na evoluci před Darwinem 
i jako fi losofi cký či poetický doplněk díla K. H. Máchy či Boženy. 
Němcové, se kterými souzní. Ve středoevropském prostoru mají 
zápisky mrtvého přírodovědce podobné postavení jako v anglosas-
kém světě esej Edgara A. Poea o hmotném a duchovním vesmíru 
– Eureka.

Purkyňův spis je  zároveň součástí  úvah, jakými se Evropa 
i Amerika před bouřemi a revolucemi roku 1848 zabývala, aby v prou-
du změn pochopila své místo. Něco z této doby, z pokusů smířit 
a navzájem obohatit oblast vědy a umění a pochopit svět jako živoucí 
celek, se dnes vrací. 

E. Rádl píše ve vydání z roku 1910: „Po smrti spí duše lidská 
nikoli už v lidském těle, nýbrž v celé planetě, tedy také v živém těle, 
ži vém ve vyšším smyslu, a jen toto může zase celého člověka stvořiti. 
Čas mezi tím jsoucí, budiž si sebe delší, má jen význam okamžiku, jako 
ve spánku, lethargii, zdánlivé smrtí atd.“ Tento názor uvádí Ernst 
v odstavci nadepsaném „Mí nění velkého a duchaplného přírodozpytce 
o této věci“. Dále naznačuje, že tento přírodozpytec jest fysiologem; 
i není pochyby, že jest to Purkyně.

Purkyně sám hovoří dávno před Jamesem Lovelockem, autorem 
teorie Gaia, o „živé individualitě země, o celkovém obrazu života 
zemního, aby se nám jevil jako individuální organismus, jak se ve 
stálém vznikání a zani kání vyvíjí a udržuje na výši své dokonalosti“. 
Domnívá se, že člověk cítí stejný původ s duší země a nakonec dochá-
zí k závěru, že

PŘÍRODA SE NEDÁ Z ROZUMU SESTROJIT (!)

O pár stránek dál nalézáme věty, že „toto vyšší hnutí životní 
v duchovních orgánech zemských nemá nás odciziti zemi samé, má nás 
spíše vésti k poznání, že s ní tvoříme jedinou bytost. Jsou to jen začát-
ky vývoje zárodků, které se teprve hnuly v zá pasech živlů, aby připra-
vovaly půdu pro bu doucí věci; tyto zápasy upravovaly hmoty v bujných 
vegetacích rostlinných k vyšším schopnostem organisačním, které 
se různě po koušely ve vyšších a vyšších formách zvíře cích o duševní 
síly země, až se vzňaly pla meny lidské duše a přišla doba, kdy plnost 
ducha počala zářiti vlastním světlem a  individuum země probudilo se 
k sebevědomí“.

Jan Evangelista Purkyně jako první navrhl založit, národní, tedy 
českou akademii věd a umění a není vyloučeno, že jednou v postkar-
bonovém světě se k odkazu tohoto z největších českých vědců všech 
dob vrátíme.

ÚTRŽEK ZE ZÁPISKU MRTVÉHO PŘÍRODOVĚDCE



Poznámka: 

Celé znění Purkyňovy práce společně s poznámkami ze tří století a esejemi 

několika přírodovědců o duši země a romantické vědě jsme společně s Tomá-

šem Hermannem a s ilustracemi Kateřiny Piňosové připravili k prvnímu úpl-

nému českému vydání (Academia, Praha, 2009 nebo 2010).

ÚTRŽEK ZE ZÁPISKU MRTVÉHO PŘÍRODOVĚDCE
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IIII
Maigret  

a globalizace



GLOBALIZACE: 

VĚCI JSOU BLÍŽ, LIDI JSOU DÁL

V UNIVERZITNÍM KNIHKUPECTVÍ V KÁHIŘE MĚ ZAUJAL TITUL VYCHÁZEJÍcí 
v knihovně klasiků. Jednalo se o román G.  Simenona „Bar nad Sei-
nou“. Už možná dvacet let jsem nečetl žádnou knihu o komisaři Mai-
gretovi, a tak se mi zastesklo, sám pořádně nevím po čem. Zašel jsem 
do antikvariátu a nakoupil hned několik Simenonových knih. Využil 
jsem teploty, zalezl do postele a dva dny jsem četl, abych objasnil svůj 
stesk po tomto druhu literatury či spíš světa, který zachycuje. 
 Maigretovi lidé znají svou čtvrť, dokáží vyhledat každého tuláka. 
Všichni se nějak znají, vyrůstali spolu. Rozumí svému prostředí. Mai-
gretův svět je svět sociálních sítí, které jsou někdy těsné či nepřátel-
ské, ale v podstatě se jedná o průměrné, v zásadě slušné lidi, kteří mají 
své chyby a úchylky. Maigretovi inspektoři se zabývají i drobnými 
případy, které by dnešní policii nestály ani za napsání protokolu. Tím 
nějak udržují vzájemnou důvěru fungující čtvrti. Trochu znám dnešní 
Paříž a její arabské či černošské čtvrtě, kam policie radši ani nechodí 
a kde bez vyšetřování hoří automobily. Uvědomil jsem si, že globali-
zace nevytváří blízkost, ale vzdálenost. Věci jsou blíž, lidi jsou dál. 
 Podobně i současná stagnace má veškeré rysy krize přílišné 
vzdálenosti. Představte si, že v nějakém menším městě, třeba v Lom-
nici nad Popelkou, žije v roce 1930 běžná spořádaná rodina Pivco-

103



vých. Mají na svém nově postaveném domě hypotéku, ale protože je 
krize, tak ji zrovna nejsou schopni splácet. Ředitel místní kampeličky 
zná tři generace Pivcových a ví, že to je slušná famílie a že za dva, tři 
roky, až bude trochu lépe, své dluhy splatí. Kdyby jim zrovna teď dům 
sebral, tak rodinu zničí a dům stejně neprodá. Nějaké drobné splátky 
banku nepoloží a tak počká, krize se přežene, dům je zachráněn, rodi-
na se raduje a i banka si nakonec přišla na své.
 To japonský bankéř, který zrovna nakoupil akcie české papír-
ny zabalené společně s hypotékou několika mexických Indiánů, vůbec 
nedokáže rozlišit fl uktuanta Josého a spolehlivého Pepu z Větřní. Bojí 
se, že přijde o všechny peníze, povolá exekutora či správce konkurzní 
podstaty a vše je ztraceno. Bankéř přitom není žádný nelida, ale nero-
zumí situaci, protože je daleko. Svět je plný hodných lidí, kteří nevědí, 
jaká zvěrstva páchají. Možná se Maigret zase vrátí, banky budou rozdě-
leny a pošťáci zase začnou znát své důchodce. Pak třeba opět začneme 
mít dojem, že cizina je sice daleko, ale že alespoň víme, co máme doma.
 

Poznámka: 

V posledních měsících jsem opakovaně myslel na vcelku přehledný svět komi-

saře Maigreta a srovnával jej s touto dobou (původně psáno pro Respekt, 

2009). Maigreta jako průvodce podsvětím jsem si zvolil – jako Dante Beatrici 

– v připravované knize „Orfeus, kniha podzemních řek“.

 CO NÁS POTĚŠILO 
 DVĚ NEJHORŠÍ ZPRÁVY LÉTA 2008

 Představme si, že jsme oškliví pesimističtí alarmisté, kteří 
s obzvláštní radostí vyhledávají ty nejhorší stránky světa, aby se jim 
potvrdilo podezření, že konec epochy se blíží.  Jaké hrozivé události 
by nás za poslední měsíc nejvíc potěšily?

GLOBALIZACE: VĚCI JSOU BLÍŽ LIDI JSOU DÁL
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První jsou ohně v Řecku.  Ne že by nás nějak zvlášť dojímalo, že 
se Řecko pozvolna mění na krajinu v podobném stavu jako Čechy po 
průjezdu švédských vojsk na sklonku třicetileté války, ale je tu zajíma-
vější aspekt: oheň jako politická zbraň. Část požárů, možná většina, 
byla založena záměrně – a to jak destruktivními žháři, v jejichž pova-
ze je ničit, tak i developery, kteří tak uvolňují les pro výstavbu. Celá 
záležitost posuzovaná jako řecké specifi kum není zajímavá, ale pokud 
ji začneme vnímat jako nové vývojové stádium zapalování objektů 
a tedy jako pokračování francouzského vynálezu hořících aut na před-
městí, pak se začneme modlit, aby tato řada dál nepokračovala.  

Stačí prosté čtení městských kronik, abychom nahlédli pod závoj 
hrůzy, jakou představuje oheň v městě. Francouzský historik Jean 
Delumeau ve svých dějinách strachu líčí nejprve utajované obavy 
přerůstající ve strach a pak v čirou hysterii, doprovázenou lynčováním 
a stanným právem.  Oheň je velmi jednoduchá záležitost, která ničí 
složité struktury, jako lesy a domy, ale stejně tak psychiku a vazby 
ve společnosti. Oheň se přibližuje i k nám, jak o tom svědčí nejspíš 
záměrně založené požáry dříví ve slovenských Vysokých Tatrách 
anebo hořící skládky odpadu na několika českých příhraničních sklád-
kách. Myslím, že oheň žhářů je horší zbraní než bomby teroristů. 

Druhá záležitost by mohla být skoro stejně děsivá.  Je jím 
zdražení cen obilí o 20-40 % (pozdější dodatek: tyto řádky jsem 
sice psal v létě 2008 a mezitím ceny nerostných surovin a potravin 
klesly, ale protože se jedná o setrvalou situaci, tak na dalším textu 
nic neměním). Nevíme zatím, zda to bude opadající vlnka na cenové 
hladině, anebo první příznak rostoucích cen potravinářských komodit. 
Podívejme se nejprve, jak je tomu s jinými komoditami, např. kovy 
jako měď, nikl, chrom, zinek a další.  Za posledních pět let jejich ceny 
rostly zhruba 2,5-4,5 krát. Cena se přitom obvykle vyvíjí tak, že zpo-
čátku v klidné křivce roste spotřeba, tím poptávka a tím i cena.  Pokud 
růst trvá nějakou dobu, tak do hry vstoupí spekulativní kapitál.  Lidé 
celého světa mají obrovské úspory, a když jich jenom docela nepatrný 



zlomek pustí na trh, tak dokáží pohnout cenami úplně všeho. Bohatý 
globalizovaný svět je nebezpečné místo, protože je schopen obrovské 
cílené koncentrace kapitálu. Dojde pak k rychlému růstu cen, které 
vyústí v přestřelení, cena posléze padá, ale ne hluboko.   

Ve třetím tisíciletí nastala na trhu komodit nová situace. Ceny se 
nevrací na původní úrovně, ale obsazují vyšší cenové hladiny a tam si 
dále oscilují. Zatím nám to příliš nevadí – kolik chromu spotřebujete 
za život? Pravda, cena stříbra dosahuje rekordů, ale šperky k životu 
nepotřebujeme, a pokud je nějaké stříbro v obvodech našich počítačů, 
tak ho je tak málo, že i kdyby stříbro stálo desetkrát tolik, tak se to na 
ceně výrobku skoro neprojeví. Nakonec se to objeví na nějaké globální 
úrovni, protože počítačů je na světě sice méně než slepic, ale přesto 
velice mnoho. 

Horší situace je u uranu, jehož ceny stouply za pár let víc než 
devětkrát. Ruský prezident Putin kdysi úspěšně obhájil doktorskou 
práci na téma ceny surovin, takže mne jeho spokojený úsměv při 
nákupu nebývale velkého množství australského uranu pro třicet 
plánovaných ruských jaderných elektráren nepřekvapil. Rusko sice 
muselo podepsat, že uran nepoužije na jaderné zbraně, ale proč by to 
dělalo, když pouhé vlastnictví uranu jako suroviny je větší zbraň než 
nějaké haraburdí jaderných bomb. Zároveň si prosím povšimněte, že 
dvě ropné velmoci – Saudská Arábie a Rusko - s velkými zásobami 
plynu, plánují nové elektrárny a to na uhlí a uran.  Nejspíš to znamená, 
že v časovém měřítku postavení nové elektrárny, což je kolem deseti 
let či víc, očekávají rostoucí ceny ropy a tím i plynu. 

Ale vraťme se k obilí či mléku. Chleba na rozdíl od niklu či 
manganu potřebujeme každý den.  Co se stane, pokud ceny potravinář-
ských komodit provedou v příštích letech něco podobného jako ceny 
nerostných komodit? Vždyť to by mohlo znamenat tak vysokou infl aci, 
která by znehodnotila úspory a penzijní fondy. Je nějaký důvod, proč 
by tato situace po několika desítkách let vcelku běžných cenových 
oscilací či dokonce poklesech reálných cen mohla nastat? Bohužel je 

a je jím cena ropy a tím postupně i ostatních energií. Vyjádřeno 
v tocích energie, tak do současného zemědělství investujeme několi-
kanásobek, možná až desetinásobek energie, než kolik jí získáváme. 
Zhruba 40% nákladů spolknou umělá hnojiva a dalších 15 % orba. 
Cena potravin je do určité míry funkcí cen energie v kombinaci s kli-
matem, o kterém na tomto místě raději nechci ani hovořit. Podobně 
i cena dalšího nezbytného zdroje – vody, závisí na ceně energie, která 
v příštích pěti letech bude nejspíš růst.

Malý, několikaprocentní nadbytek potravin srážel konkurující 
si ceny. Malý nedostek potravin způsobený čínským hladem nebo 
neúrodným rokem může stejně tak způsobit nečekaný růst.  A dá-li 
se použít cenový model nerostných komodit na potraviny, pak i jejich 
cena zaujme nějakou vyšší úroveň (jak jsme si zvykli u ropy) a zůsta-
ne na ní neposedně sedět.  Po tomto létu jsme možná o krok blíž neje-
nom novému cenovému a infl ačnímu režimu, ale třeba – a musím to 
znovu opakovat - také  počátku nového zlatého věku středoevropského 
zemědělství. Tedy alespoň v tom případě, že s půdou budeme hospo-
dařit lépe než s akciemi.

Poznámka: 

Psáno pro Respekt v létě 2008, dnes již neaktuální, za pár měsíců - kdo ví?

NEVÝHODY GOOGLU

Moje žena pracuje ve velké základní škole v okrajové čtvrti měs-
ta. Už několik let vedeme diskuze o tom, co internet studentům dává 
a co jim bere. Největší síla internetu – tedy rychle poskytovat velké 
množství informací - je zároveň jeho největší slabostí. Podívejme se 
na celou věc nejprve z hlediska doby. Děti doma vidí, že rodiče jsou 
zaměstnaní, a aby obstáli a ještě  vydělali peníze, tak musí dobře hos-

106 107

GLOBALIZACE: VĚCI JSOU BLÍŽ LIDI JSOU DÁL GLOBALIZACE: VĚCI JSOU BLÍŽ LIDI JSOU DÁL



podařit s časem a energií. Atmosféra doby vyžadující efektivitu jasně 
stanoví, že dělat zbytečné věci je hloupost. Přitom všichni víme, že 
expertem se člověk stává tak, že akumuluje obrovské množství poznat-
ků a dovedností, z nichž většina je okrajových, ale nějak to bez nich 
nejde. Většina skutečně vzdělaných lidí v mládí přečte velké množství 
zbytečných knih. Možná, že dokonce by experta šlo defi novat jako 
člověka, který zná obrovské množství okrajových a nedůležitých sku-
tečností, jež vytvářejí kontext oboru.

První věc, kterou děti řeknou, je: Proč bychom se to učili, když 
se můžeme podívat na internet? Klikání na počítači tolik nebolí 
jako učení a ukládání do paměti, ale má tu nevýhodu, že netrénuje 
mladou mysl. Nepoužívané svaly a mozkové buňky leniví. Druhá 
důležitá věc na googlu nebo jakémkoliv vyhledávači je zlatokopec-
tví. Pokud si potřebuji udělat nějaký názor, tak si buď mohu pročíst 
pár základních dokumentů a pak je promýšlet, anebo mohu klikat dál 
a dál a doufat, že už to za mě udělal někdo jiný.

Pro většinu hlavně mladých lidí je jednodušší hledat nové a nové 
odkazy a doufat, že najdou ten, který jim přesně řekne, co potřebují. 
Chtějí přijít k hotovému. Mozek trénují jiným způsobem – k rychlé 
orientaci ve velkém množství informací. Je to něco jako počítačová 
„střílečka“. Mezi mnoha jinými předměty spatříte cíl a zaútočíte.

Pokud bychom použili terminologie počítačových her, tak 
existují různé úrovně přemýšlení a to, co je podstatné, je dostat se 
na jinou level (kamarádka mi dokonce řekla: Po deseti letech jsem 
se vdala, abych náš vztah dostala na nový level). Pravděpodobně 
existují různé „levels“ v třídění a vyhledávání informací, ale 
přemýšlet a jít do hloubky představuje ještě další úroveň. Google 
nám umožňuje rychle se dostat na základní levely ve vzdělání a to 
v podstatě v jakémkoliv oboru, ale v druhé fázi množství informací 
naše zlatokopecká lenost (proč jít do knihovny, když „všechno“ je 
na internetu) zabraňuje v průniku na vyšší roviny vzdělání. Kurzy 
v používání internetu by měly být zaměřeny nejenom na tom, jak 

jej co nejlíp využít, ale také na to, jak si přitom trvale na mozku 
neublížit.

PIRÁTSKÁ KOPIE BOEINGU 747

Kominíci v Čechách jsou na pokraji vymření. Vesničané i cha-
lupáři je přeplácejí a přivážejí ze vzdálených destinací. Nedostatek 
kominíků je však jen počátkem dlouhodobého globálního procesu, 
který potkal všechny rozvinuté ekonomiky a který můžeme popsat 
jako obecný úpadek rukodělnosti. Pochopitelně se nechceme a ani 
nemůžeme vrátit do dob, kdy si šikovný amatér opravil auto, přestavěl 
chalupu a naučil se instalatérské práce, protože mu nic jiného nezbylo, 
ale podívejme se na věc radikálnějším způsobem. Je v USA dostatek 
šikovných techniků schopných vyrobit špičkové vojenské letadlo, 
nebo je tato velmoc odsouzena k tomu, aby vyvážela počítačové hry a 
televizní seriály?

Co se stalo s kolébkou industriální revoluce Anglií, že už nevy-
rábí prakticky nic a exportuje zejména hudbu? Co si počne se stár-
noucím loďstvem a nespolehlivými železnicemi? Povolá si čínské či 
korejské opraváře? Anebo navažme z české perspektivy: budeme-li 
chtít dostavět Temelín, budeme na to vůbec mít lidi? Vždyť v Evropě 
jaderné elektrárny nikdo dvacet, třicet let nestavěl a zkušení technici 
mezitím odešli do důchodu. Možná by se vyplatilo postavit jadernou 
elektrárnu jen tak na zkoušku, abychom si vůbec udrželi schopnost 
stavět a konstruovat. 

Nedostatek profesí je jedním z hlavních, ale málo viditelných 
limitů rozvoje energetického strojírenství. Všude v Evropě a USA jsou 
kapacity vhodných fi rem vykoupeny na dva až čtyři roky dopředu. 
Českému průmyslu zatím kralují výrobci automobilů, ale je téměř jis-
té, že pokud bychom měli lidi, tak bychom intelektualizované Evropě 
měli co nabídnout – to donedávna tak opovrhované těžké energetické 
strojírenství. 

108 109

GLOBALIZACE: VĚCI JSOU BLÍŽ LIDI JSOU DÁL GLOBALIZACE: VĚCI JSOU BLÍŽ LIDI JSOU DÁL



Analytik V. Smil ukazuje, že v USA pracovalo koncem války ve 
strojírenství 30% zaměstnanců, ale dnes kolem 14%. Mezitím zanikly 
celé výrobní sektory, např. výroba hraček, některých textílií a dalších 
výrobků. 85% automobilů prodaných v USA v roce 1970 bylo domá-
cího původu, dnes to je 60% a pokles pokračuje. Ještě závažnější je 
prudké omezení výroby oceli, letadel a počínající nedostatek vojen-
ských konstruktérů a výrobců. Tady už se nejedná jen o obchodní 
bilanci, ale o bezpečnost státu. Co bude Amerika dělat, až se ostatní 
státy naučí vyrábět technicky lepší rakety a letadla navíc ovládané 
dokonalejším indickým softwarem?

Smil říká, že hlavní problém s cédečky je snadnost při poři-
zování pirátských kopií. Naproti tomu neznáme případ pirátsky 
zkopírovaného Boeingu 747, i když se rukodělná Čína hodně snaží. 
Rovněž ocelářské ingoty se zatím nefalšují.  Stručně řečeno – stejný 
proces, který způsobuje nedostatek kominíků na Jičínsku, je odpo-
vědný za potíže s dostavbou nové elektrárny a ve svém důsledku 
podkopává postavení USA jako velmoci a to i přesto, že ekonomové 
si mnou ruce, že se rozšiřuje sektor služeb jako indikátor ekonomic-
ké vyspělosti státu. 

NADĚJE VKLÁDANÉ DO GRAMOFONU SE NENAPLNILY

Jednou z krásných věcí života jsou kdysi slavné, ale dnes napůl 
zapomenuté postavy umělců, fi losofů a kritiků. Hlupáka poznáte podle 
toho, že cituje Eca nebo Foucaulta, protože to je moderní, zatímco 
jejich mnohé velkolepé předchůdce či současníky ze stejného důvodu 
opomíjí. Zabývat se pozapomenutými či zavrženými klasiky nebo 
nadanými outsidery přináší dvojí uspokojení – jednak radost z kvalit-
ního díla, jednak vědomí, že něco děláte kvůli věci samotné a pro své 
vlastní naplnění. 

Sir Herbert Read (1893-1968) se s moderním uměním náhodně 
seznámil těsně před první světovou válkou v domě významného 

sběratele, kam chodil v jeho nepřítomnosti navštěvovat jednu ženu. 
Věřil v opravdovost, pokrok a měl blízko k socialismu. Jeho sny 
o nové společnosti nezničila jenom válka, ale hlavně mír, který 
po ní následoval.  Napsal, že naděje zabíjel mír pomalu, krutě a 
nemilosrdně. Nebylo už možné vrátit se k Matissově sto let staré 
představě o umění vyrovnaném, čistém, klidném bez znepokojujícího 
nebo příliš náročného námětu, které by vedlo k ulehčení a úlevě. Místo 
toho si dodnes potrpíme na umění, které strhává, nastavuje, odhaluje a 
boří. 

Read si stěžoval, že lid nestojí o to, aby vytvořil nějaké meziná-
rodní dělnické hnutí, protože dává přednost nákupům. Řada kvalitních 
českých umělců, která v živé semknutosti přežívala období socialismu, 
se po roce 1990 dala na pití ze zoufalství. Čekali, že konečně budou 
po právu objeveni, dojde na jejich retrospektivy a katalogy, a nakonec 
se ukázalo, že o ně v podstatě nikdo nestojí a že mladší malířské gene-
race jsou nejenom nadané, ale také lépe zvládají marketing. Většina 
novin zrušila výtvarné redaktory a i na jinak mimořádné výstavy cho-
dilo čím dál méně lidí. 

Vlastně by nás to nemělo překvapit.  Read hovoří, že ve společ-
nosti, které vládnou chléb a hry, kultura zaniká.  Píše, že se možná 
lidé jednou unaví hrami a zavrhnou je; možná, že všeobecná nuda nás 
dovede k zoufalství.  Masové sdělovací prostředky, jako např.  gramo-
fon, zrádně rozbily individuální základ umění. Na kytaru dnes hraje 
mnohem méně lidí než před třiceti lety, protože veškerá hudba je tak 
snadno dostupná.  Vychází sice mnoho dobrých knih, ale v nákladu do 
dvou tisíc kusů. Většina poezie má sotva tři sta čtenářů. 

Čteme Readovy stesky a docela dobře jim v této době rozumíme. 
Dokonce nás může uklidňovat, že věcem kultury se dnes daří stejně 
dobře jako za časů Jamese Joyce. Pravé vysvobození z této zdánlivé 
i skutečné mizérie pak přinese až radikální odpověď Magora Jirouse 
na otázku, jak posílit roli básníka v naší společnosti. Řekne, že nijak, 
že básníci by měli být rádi, že je lidi nezabijou. 
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CHVÁLA STAGNACE

Počátkem září (2008) přijíždím z dovolené. V práci odebírá-
me Hospodářské noviny, tak z té celé nashromážděné kupy alespoň 
procházím titulky. Uvědomuji si, že počátkem dovolené byla koruna 
jednou z několika mála nejrychleji rostoucích měn celého světa, ale 
že koncem dovolené, se jedná o druhou – po Zimbabwe – nejrychleji 
oslabující měnu a přitom se u nás nic nestalo! Dělám si první závěr 
v tom smyslu, že žijeme na houpačce. Pak si pohrávám s myšlenkou 
zfi lmovat příběh české koruny. Za dob minulého režimu nebylo možné 
si představit, že by se disident Havel stal hlavou státu, ale šlo o tom 
alespoň uvažovat jako o vtipu. Ale představte si, že by někdo, dejme 
tomu v roce 1985, přišel s myšlenkou, že velcí zahraniční investoři se 
budou zbavovat amerických dolarů, aby mohli nakoupit české koruny. 
To by bylo tak absurdní, že by se člověk ani neusmál. Dělám si druhý, 
rovněž banální závěr, že dlouhodobé prognózy asi nemají velkou cenu, 
navíc, že se jedná o odhady pořizované na rozkolísané houpačce a 
tedy zatížené okamžitým stavem světa, o kterém už víme, že je jiný na 
počátku a konci dovolené.

Pak zkusmo odhaduji poměr titulků přinášejících dobré a špatné 
zprávy, je to tak zhruba 5:1 ve prospěch špatných zpráv. Přitom se 
však nejedná o žádné skutečně špatné zprávy, ale jen o jakési zadrhá-
vání ekonomického stroje – někde je největší infl ace za 14 let, jinde 
opět snižují odhad velikosti HDP, Čína kupuje méně automobilů, než 
se čekalo; ceny zlata naopak spadly hluboko a rychle. Pokud by tedy 
člověk provedl syntézu všech těchto dílčích titulků, vyšlo by mu, že 
se děje málo katastrof, ale o to víc doléhajících či tíživých problémů. 
Vypadá to jako pomalu se vynořující ledovec stagnace.

Stagnace má jiný význam v našem rozumovém a v našem emoč-
ním slovníku. Pocitově vnímáme růst jako něco pozitivního a tím pádem 
stagnaci jako něco negativního. Podívejme se ale na to z hlediska člově-
ka na houpačce, kterému se už ze všech těch vrcholů a pádů dělá špatně. 

Ve stagnujících dobách se nové bubliny nafukují pomalu (staré naopak 
rychle ztrácí tlak a praskají), spotřebovává se méně ropy, která nám pak 
déle vydrží a prodlouží přechod k novým technologiím. V dobách růstu 
se smějeme a bezhlavě ujíždíme dopředu, v dobách stagnace sedíme 
doma a přemýšlíme nejen jak přežít, ale také o povaze života. Vychází 
mi z toho, že pokud by ekonomický růst dál pokračoval stejným tem-
pem, tak staneme na velkém vrcholu, ale nejspíš by to byl vrchol kyva-
dla vracejícího se nazpět.

KRIZE Z PŘEPYCHU

Současná fi nanční krize (psáno leden, 2009) je pomalý, plně 
naložený vlak přijíždějící odkudsi zdaleka, který se pozvolna 
přibližuje k našim hranicím. Jeho brzdná dráha je tak dlouhá, že víme, 
že nás nemine, i když s ním nemáme mnoho společného. Prostě k nám 
vedou koleje a to pro tuto chvíli stačí. 

Podstatným rysem této krize není chudoba, ale dostatek a možná 
i přepych.  Krize nevznikla v žádné hladové, chudé textilce, kde by 
dělníci rozbíjeli stroje, protože jim berou práci, ale mezi poměrně 
bohatými lidmi s jedním domem a dvěma automobily. Selhali 
především tito lidé, kteří věřili, že automaticky mají nárok, aby žili 
dobře a to pokud možno ihned. Této náladě ve společnosti nejdřív ze 
všech vyšli populisticky vstříc ekonomové a bankéři, tedy  ten typ lidí, 
který většinou při ekonomickém růstu říká – „nakupujte, investujte, 
utrácejte – dlouhodobě nemůžete prodělat“ a při ekonomickém 
poklesu suše podotkne – „to jste nevěděli, že existují ekonomické 
cykly!“

Když přemýšlím, proč takto ohlupovali lidi (kromě toho, že 
si tuto ideologii lidé sami přáli), tak si říkám, že chtěli mít prestiž a 
moc lidí, kteří udávají tón a ovládají společnost. Říkali to tak dlouho, 
až sami sobě uvěřili a podlehli autohypnóze. V podstatě to děláme 
všichni, ale neřídíme přitom kolosy s ročním obratem deseti Českých 
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republik. Možná se dokonce dobrý bankéř pozná podle toho, že nevěří 
tomu, co říká. 

Hlavním původcem krize však nejsou ani politici, ani bankéři, 
ani ekonomové, ale něco mnohem subtilnějšího – nálada, atmosféra 
společnosti.  Jak se Amerika a Evropa během dvacátého století staly 
tahouny světa, jak dokázaly vytvořit po dvou světových válkách 
ekonomický a technologický zázrak? Lidé toužili po slušném bydlení, 
normálním postavení a těch několika věcech, které si jejich předkové 
po staletí nemohli dovolit. Byli dost chytří a svobodní na to, aby 
dokázali organizovat práci, která je po dvaceti letech povznesla na 
vyšší úroveň. Pracovali tak, jako dnes pracují Číňané. 

Nedávno jsem byl na setkání personálních šéfů velkých a 
středních podniků s pobočkami po Evropě i v Americe. Shodovali se 
v tom, že jejich největším problémem jsou lidé bez motivace, kteří 
chtějí být zaměstnáni, ale dělat víceméně nechtějí. V běžných pod-
nicích ubývá lidí, kteří pracují proto, že je to baví, a protože chtějí 
být kreativní. Tito lidé dnes snad pracují v politice či reklamě, ale 
málokdy tam, kde se vytvářel základ evropského úspěchu – reálný 
výrobek. Myslím, že tato krize má na symbolické úrovni charakter 
konfl iktu mezi téměř neomezenou virtualitou bankovních produktů a 
reálným světem, kde se - jako v průmyslu či zemědělství - ještě stále 
pracuje s materií a že dlouhodobě vytěsňovaná hmota si to prostě 
nenechala líbit. 

PÁD ŘÍŠE ŘÍMSKÉ TAKY NAKONEC NIKOHO NEPOTĚŠIL
( A COŽ TEPRVE USA!)

Pro přírodovědce je přirozený model světa, který se odehrává ve 
výkyvech nahoru a dolů. Tato nepřetržitá sinusoida se děje od velké 
úrovně samotného vesmíru, který expanduje při Velkém třesku a pak 
se zase vrací do jednoho hmotného bodu, až po roční či denní cyklus 
ubývání a přibývání slunečního záření. Podobným způsobem kolísá 

touha po jídle či naše nálada. Přesto se současná ekonomická krize 
nedá označit jenom jako přirozený proces, protože rozum v zásadě 
vznikl jako nástroj jak refl ektovat sám sebe a svoje okolí a na zákla-
dě tohoto pozorování volit dlouhodobě prospěšnou strategii. Tady je 
důraz na slově „dlouhodobý“, protože úspěšnost nějakého živočišného 
druhu – například bankéřů – se měří nikoliv okamžitým ziskem, ale 
právě schopností přežívat špatná období. Je-li pád příliš strmý a ban-
kéři hromadně přicházejí o práci, pak je chyba buď v nějaké nečekané 
katastrofě, nebo refl exi světa. Myslím, že základní omyl se stal v tom, 
že jakýkoliv růstový faktor byl automaticky považován za správný a 
tím došlo k opomenutí stability systému. Na počátku této krize byla 
dobře zabalená hloupost sekuritizovaných císařových nových šatů. 

Období, které právě prožíváme, však ve skutečnosti sestává nej-
méně ze tří hlavních linií změn. Tou první je současná ekonomická 
proměna. Odehrává se v rychlém času týdnů či měsíců a ve své první 
fázi má turbulentní charakter. Druhá linie se týká energetiky a má 
pozvolnější charakter. První větší změny v zásobování ropou i elek-
třinou se očekávají v letech 2011-2012. Třetí základní a asi nejhlubší 
úroveň je environmentální. Je ještě pomalejší, viditelně a nezvratně 
dozraje možná za 20-30 let.  Každá z těchto tří vývojových linií by 
nám stačila pořádně zamotat hlavu, což teprve, kdyby mělo dojít 
k jejich kombinovanému účinku!

Problematika klimatických změn je obvykle redukována na 
otázku, zda se svět otepluje, nebo ne. Ve skutečnosti nejzávažnější 
změna se týká směru větrů a tím i transportu vláhy. Z globálního 
hlediska vodní páry v ovzduší spíš přibývá, ale mění se distribuce 
srážek.  Posledních patnáct let vidíme trend k vysušování středozemní 
oblasti a zvlhčování např. Sahelu.  Problém je ten, že na prvním území 
žije než jak 300 milionů lidí, zatímco v Sahelu sotva desetina tohoto 
množství. Stav současného klimatu je srovnatelný s atmosférou na 
světových burzách.  Klimatická prognóza pro Čínu – a v menší míře 
pro mnoho dalších států – je povodeň a sucha. Jinými slovy i srážkové 
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průměry jdou rychle nahoru a rychle dolů. Jiným příkladem života 
v nestabilitě jsou ceny ropy.  Žijeme na houpačce, jejíž mírné výkyvy 
nás ztišují, ale z velkých se dělá špatně od žaludku. 

Tato situace je doprovázena ztrátou důvěry. Co si máme počít, 
když ztrácíme důvěru v tak důležitou a výbornou věc, jako jsou pení-
ze? Jak máme věřit bankéřům, když si především nevěří ani oni sami? 
Krize důvěry zdánlivě začala u investičních bank, ale rovněž se týká 
politiky a postupně se přesouvá do masových médií. Věřit politikům 
a novinám je dnes obtížnější než před několika lety. V politice to je 
nejspíš dáno tím, že politikové stále lépe rozumějí mechanismům boje 
o moc uvnitř své strany a s ostatními stranami, ale pak už nemají ani 
energii, ani tvořivost zabývat se situací světa. Vidí jej nikoliv přímo, 
ale sklem nějakého politického uspořádání. 

Ještě zajímavější je otázka důvěryhodnosti masových médií. 
Kolega, který přijel z Texasu, mi líčil, kolik domácností dodnes nemá 
po nedávném hurikánu zavedený proud. Říkal: „Nepíše se o tom, niko-
ho to nezajímá. Buď to funguje tak, že lidé, fi rmy či regiony, které jsou 
nějak postižené či nemocné, jsou automaticky odepsané, anebo se jed-
ná o ještě horší jev cenzury špatných zpráv.“ Hlavní důvod je nejspíš 
ten, že většina masových médií patří boháčům, kteří jsou nějak spjatí 
s politikou, a tak na makrospolečenské či makroekonomické úrovni 
spíš uklidňují. Nepřekvapuje mě, že riziko fi nanční krize neohlásili 
předem sami bankéři, ale překvapuje mě, jak málo o něm zpočátku 
člověk slyšel ve zprávách. 

Nedivil bych se, kdyby se „credit crunch“ rozšířil a začal 
v příštích letech postihovat masová média do té míry, že by urychlil 
vytváření nových informačních kanálů, např. dobrovolnických 
internetových novin fungujících na podobné bázi jako Wikipedie. 
Zatím jsme spíš v období, kdy každý chce mít své malé království 
vlastního blogu, ale situace nedůvěry může vyústit právě ve spojování 
více nezávislých regionálních či specializovaných kanálů. Když člověk 
čte kriticky zprávy nebo se dívá na televizní debaty, tak automaticky 

odhaduje, kolik „sub-prime“ informací nebo toxických sdělení 
obsahují. To není volání po nějakých starých, objektivních časech, 
jaké nikdy nebyly, ale spíš pocit, že mediální manipulace je tak jemná 
a přitom široce rozšířená, že ji nejsem schopen – na rozdíl od hrubé 
ideologie minulého režimu - odfi ltrovat. 

Americký energetik českého původu Václav Smil v jedné své 
knize o energetice píše o tom, že mnoho jinak osvícených lidí včetně 
Evropanů by rádo vidělo Ameriku slabší. Určitě existuje pár dobrých 
důvodů, proč arogantní a silově vystupující Američany nemít rád, 
ale slabá Amerika může být něco jako konec Říše římské, která byla 
v pozdních letech protivná samotným Římanům. Její pád však uvolnil 
ruce barbarským kmenům a vedl k temným staletím. Američané sice 
začali fi nanční krizi, ale nejspíš jenom proto, že se dostali nejdál a 
zbytek světa je následoval o něco pomaleji. Tato současná poloslepá 
fi nanční ulička je spíš následkem mentálního postoje vnuceného nám 
reklamou – tedy, že k životu potřebujeme nové a neustále vylepšované 
věci a že je můžeme mít hned. 

Otázka, zda za současné situace má pokračovat globalizace, je 
zavádějící. Je nutné současně rozvíjet globalizační i deglobalizační 
strategie. Určitě by se nám hodily malé banky působící na území 
o rozměrech zhruba okresu či kraje, které by znaly své dlužníky a 
dokázaly na místě posoudit přínos investic pro další, stabilní rozvoj 
daného území. Megabanky navíc dělají megachyby. Na druhou stranu 
ale rovněž potřebujeme silné banky se státní podporou. Neumím si 
totiž představit, že by energetický projekt velikosti Temelína, který 
bude dokončen za 15 let při neodhadnutelných cenách energie, fi nan-
covaly soukromé a navíc dluhy zatížené banky. 

Tato situace nahrává centralizované Číně, která buduje nebo 
plánuje síť ropovodů a plynovodů z kaspické oblasti, Kazachstánu a 
výhledově Íránu. Západ zahleděný do burzovního vlnobití ztrácí čas. 
Teď se rozhoduje o tom, kam dalších třicet let poteče ropa a plyn. 
Nedostatek fi nancí a obecná investiční nedůvěra představuje podle mého 
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názoru nejhorší dopad fi nanční krize, protože neřešíme energetické 
problémy, které na nás v měřítku dalších 5-10 let nejspíš dolehnou. 
Státní převzetí bank tak může nezamýšleně vytvořit platformu aktivní 
evropské energetické politiky. 

A vůbec nejhorší by bylo, kdyby se k fi nanční krizi a energetickým 
problémům přidala nějaká klimatická oscilace. Takové náhody se totiž 
v historii občas stávají. Vyplývá mi z toho, že současnou fi nanční 
krizi je nutné řešit nejenom z pohledu bank, ale také energetické a 
environmentální bezpečnosti. 

Komentátoři se shodují v tom, že tato krize je nová zejména 
měřítkem změn a propojeností světa a nějak předpokládají, že časem 
odezní a svět bude skoro jako dřív. Právě další dvě linie probíhajících 
změn však spíš indikují konec nějaké epochy. To neznamená kolaps 
systému, válku či vymírání, ale spíš nástup nové kultury a stylu. Pokud 
někomu řeknu, že v těchto letech nejspíš končí evropský novověk, 
dočkám se buď nenávistné, nebo výsměšné reakce, i když chci sdělit, že 
v budoucnosti se toho začíná měnit víc než jenom úrokové míry.

Poznámka: 

Předcházejících šest esejí bylo psáno a vesměs zveřejněno v Respektu 2008/09
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HIKIKOMORI:

PŘÍLIŠ INTELIGENTNÍ A PŘÍLIŠ LÍNÍ

NA ŘADĚ JSOU DALŠÍ NÁRODY

Při zpracování podkladů o světovém sociálním vývoji pro 
Nezávislou energetickou komisi jsem víceméně náhodně narazil na 
nový, ale podle všeho významný jev u mladých lidí, kteří odmíta-
jí opustit domov rodičů anebo buď z vlastní volby, nebo z nutnosti 
odmítají pracovat učit se. Protože jsem z vlastní české zkušenosti znal 
podobné případy, hovořil jsem v rozhlasovém pořadu o jevu popiso-
vaném jako „neet generation“ nebo japonským slovem hikikomori. 
Během těch asi tří let, co v rozhlasu mluvím o ekologických, soci-
álních či energetických tématech, jsem nikdy nezažil tak intenzivní 
odezvu a nedozvěděl se tolik konkrétních příkladů jako ve zdánlivě 
naprosto odtažitém pořadu o něčem, co ani neumíme pořádně vyslovit 
– o hikikomori. Musí to svědčit o jednom – je to něco, co skrytě trápí 
i českou společnost.

DĚTSKÝ SVĚT MASMÉDIÍ

Zkratka skoro zní jako současná variace na generaci beatniků, 
ale jedná se o úřední označení mladých lidí v Anglii, kteří v součas-

né době nepracují, nechodí do školy ani do nějakých kurzů (NEET 
= Not currently engaged in Employment, Education or Training). 
Jde o nehomogenní skupinu mladých lidí, kteří práci buď nemohou 
nalézt, anebo ji nehledají. Tento článek je zaměřen hlavně na druhý 
případ, tedy na mladé lidi, kteří z různých důvodů nechtějí nastou-
pit do vlaku trvalého, každodenního zaměstnání a místo toho dávají 
přednost někdy asketickému, jindy parazitickému způsobu života a 
nechávají se podporovat rodiči anebo sociálními programy.

Na samém počátku tohoto postoje možná stojí několik zásad-
ních faktorů. Tím prvním je vypjatá, ale obvykle nejistá sebestřed-
nost, kdy svět je vnímán jako systém vytvořený kolem vlastní osoby. 
Druhým faktorem by mohly být moderní komunikační technologie. 
Člověk má potřebu hovořit s ostatními, ale osobní kontakt může být 
tak náročný a zároveň pracný, že je jednodušší posílat maily nebo 
se pod přezdívkou zapojit do některého z blogů. Velkou roli nejspíš 
hraje i infantilizace společnosti. Masová média, která nabízejí nená-
ročnou zábavu a zjednodušené dialogy i nesložitá řešení problémů 
vlastně fungují na dětské úrovni. Ta je však maskována sexem a 
násilím, záležitostmi světa dospělých, takže výsledkem je jiný typ 
pohádky či iluze. Éra fi lmových hvězd skončila někdy v 80. letech 
a od té doby žijeme v době idolů, které jsou víc mýtické a mají 
pohádkové rysy princezen, čarodějníků a hrdinů. Pokud bychom 
z masových médií odfi ltrovali tu dospělou násilnou a sexuální slož-
ku, dostali bychom pořad pro děti, jaký nepřináší žádný použitelný 
návod, jak zacházet s reálným světem.

NEET GENERATION

Mladí lidé však také vědí, že je společnost či alespoň rodiče 
nenechají zahynout hladem, takže si mohou dovolit být bez řádného 
zaměstnání. Z tohoto pohledu jsou „neetnici“ produktem vyspělé 
společnosti a tím, jak se rozvíjejí další státy, tak jejich rozšíření ros-
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te. Pokud bychom si odpustili psychologický výklad a soustředili se 
jenom na peníze, tak je situace jednoznačná - neetnici neplatí daně, 
ale spotřebovávají část státních výdajů určených na sociální síť nebo 
prostou údržbu infrastruktury, jako jsou dálnice. Britové spočítali, že 
je milion neetniků stojí ročně nejméně 3,6 miliardy liber, a to jak na 
výdajích, tak na ušlých daňových příjmech. Podstatně horší je situace 
v nejrychleji stárnoucí zemi na světě – v Japonsku. Japonští penzisté 
by na udržení svých penzí potřebovali stále víc produktivních mladých 
lidí, ale místo toho vidí, že nejenom stárnou, ale že skoro 20 % těch, 
kteří by je měli nahradit, tuto roli odmítá. Mají pak pocit, že jejich 
generace „umře ve stoje“, tedy uprostřed práce, a své děti bude pod-
porovat až do posledního dechu. Tento jev je popisován jako „staří 
odcházejí a mladí nepřicházejí“ anebo ještě vyčítavěji „aby mladí 
mohli pracovat méně, musí staří pracovat déle“. 

SOCIÁLNÍ  PIJAVICE ?

Koncem 80. let se objevili mladí lidé, kteří se označovali jako 
„freeters“, tedy mladí lidé, kteří podle potřeby střídali různá, obvykle 
částečná zaměstnání a to někdy ve smyslu nepsaného pravidla „nikdy 
na jednom místě nepracuji déle než jeden den“. Původ slova je nejas-
ný. Obvykle se uvádí, že označení vzniklo jako složenina slova „svo-
bodný, volný“ – free,  a slova  pracovník – Arbeiter. Mohlo se však 
taky jednat o svéráznou zkratku nápisu nad branami koncentračních 
táborů „Arbeit macht frei“, která by v tomto případě znamenala život-
ní pocit, že pravidelná práce je něco jako kárné zařízení, jako otupující 
koncentrák. Freetři byli často hledači a snílci, kteří nevěděli, co chtějí, 
a snažili se uchytit buď v nějakém atraktivním svobodném povolání, 
nebo např. jako hudebníci či alternativní výtvarníci. 

Důležité je, že subkultura freetrů vznikla v dobách ekonomic-
kého rozmachu, kdy bylo jednoduché nalézt krátkodobé zaměstnání. 
V dobách stagnace se z freetrů stávají obyčejní, frustrovaní nezaměst-

nání. Už nejsou mladí a už na nic nečekají. Výzkumy ukazují, že mla-
dí freetři stárnou, ale nemění se. Spíš nastupují cestu vedoucí od mírně 
parazitické alternativní kultury směrem k bezdomovectví.

HIKIKOMORI

Postupně se objevují další, tvrdší formy mladých, nezaměstna-
ných lidí. Slovo hikikomori znamená mladé, sociálně postižené lidi 
žijící v ústraní u svých rodičů. Japonské ministerstvo sociálních věcí 
je defi nuje jako lidi odmítající opustit dům svých rodičů. Všimněte si, 
prosím, že defi nice se vztahuje k rodičovskému domu, nikoliv k rodi-
čům. Činí tak podobně jako neetníci či freetři z donucení nebo častěji 
z vlastní volby. Typický hikikomori je inteligentní, odmítá jakékoliv 
fyzické vztahy, ale hodiny komunikuje na internetu. Nemá partnera, 
obvykle žije v převráceném nočním biorytmu, ven vychází raději 
v noci. Někdy se až fanaticky věnuje nějaké okrajové činnosti, jako je 
třeba shromažďování informací o nějaké kapele, komiksu nebo válečné 
události. Většinou pochází ze střední či vyšší třídy. 

Původně se zdálo, že jev je omezen na Japonsko, kde je v poz-
dějším věku obtížné zapojit se do práce a kde matky citově nenaplněné 
svými manžely lnou ke svým synům. Když se však znalost jevu, také 
díky BBC, rozšířila do ostatních asijských i evropských zemí, ukázalo 
se, že hikikomori žijí prakticky všude a že jejich počet rok od roku 
roste. V Japonsku jich je dnes kolem jednoho milionu, tedy 20 % 
japonských chlapců a mladých mužů. Ale i britských neetníků je ve 
věkové kategorii 16-19 let skoro deset procent.

Většina japonských hikikomori žije relativně lacino z rodičovské 
ledničky a spotřebovává přitom jen asi 15 % rodinných příjmů, což 
je dost málo na rozhodnutí, zda syna vyhodit z domu. Pokud by však 
rodiče ztratili zaměstnání, umřeli nebo měli malou penzi, nastane 
velký problém, protože hikikomori se během těchto let stává sociálně 
nepřizpůsobivý a spadá do kategorie nemocných, o které je nutné se 

122 123

HIKIKOMORI: PŘÍLIŠ INTELIGENTNÍ A PŘÍLIŠ LÍNÍ HIKIKOMORI: PŘÍLIŠ INTELIGENTNÍ A PŘÍLIŠ LÍNÍ



starat. Již dnes funguje řada klinik, které se na tyto případy speciali-
zují. Resocializací hikikomori se zabývají státní i soukromé instituce, 
jako je např. „Connexions“. Japonský doktor obvykle vyčkává, zda 
nedojde přirozenou cestou k návratu do společnosti, někdy poradí 
koupi vlastního bytu nebo delší cestu do zahraničí. Po několika letech 
ztrácí hikikomori běžné sociální návyky a těžko hledá zaměstnání, 
protože nemá patřičný pracovní životopis.

Hikikomori žijí doma ve stavu, kterému se říká „zvláštní smír“, 
kdy rodiče jsou ze svých dětí nešťastní, ale mají je rádi a nechtějí si 
udělat ostudu, takže po stadiu výčitek a hrozeb vyhození z domu se 
s danou situací sice nesmíří, ale nějak sžijí. Hlavní příčinou trápení je 
spíš otázka: co z tebe vyroste?; kdo se o tě postará, až já tady nebudu? 
Někteří hikikomori parazitují na svých tvrdě pracujících rodičích, kteří 
si nedopřejí ani dovolenou, a ti je na oplátku nazývají sociálními pija-
vicemi. Jiní hikikomori se prostě necítí na to, aby vstoupili do rych-
lého, náročného světa a vybudovali si tam postavení. Jsou příliš inte-
ligentní a asi i příliš líní na to, aby věřili, že tento druh úspěchu něco 
znamená, a kazili si kvůli němu svobodný život. Při posuzování celého 
jevu je nutné vidět jak sobectví mladých, tak i to, že „staří“ vytvořili 
svět, ve kterém se části mladé populace nežije dobře.

JAK JE TOMU U NÁS?

Podle letitých pozorování svých studentů si myslím, že zatím 
převládají lehké formy hikikomori. Mnoho mladých nadaných lidí 
jde raději studovat další vysokou školu, než aby šli pracovat. Nevede 
je přitom touha po vzdělání, ale snaha odsunout běžné povinnosti. 
Když se jich zeptáte, co by vlastně chtěli studovat, často odpoví, že 
to je vlastně jedno, ale že by je to mělo bavit a mít něco společného 
s kulturou, psychologií nebo médii. Jiný poměrně častý případ jsou 
mladí lidé, kteří se nějakou dobu hledají. Pár měsíců nechodí do práce a 
pak jako freetři mění zaměstnání na částečný úvazek. Není pro ně hanba 

manuálně pracovat, ale chodit pravidelně do průměrného zaměstnání je 
pro ně ponižující. Celkově mám pocit, že jsme zatím poměrně zdravá 
společnost a mladí se jednoho dne vzpamatují a vplují do „pracovního 
procesu“. Nelze však nevidět, že i u nás je stále víc freetrů i neetníků a 
rovněž starší generace častěji řeší problém, co s dětmi, kteří nechtějí ani 
pracovat ani opustit domov.

SLOVNÍČEK
NEET generation, neetníci. Původně britské slovo označující 

mladé lidi mezi 16-19 lety, kteří nepracují ani nestudují.
Freeters, freetři: mladší lidé mezi 18-35 lety, kteří odmítají trvale 

pracovat na jednom místě, ale místo toho si hledají obvykle nenáročná, 
krátkodobá zaměstnání na částečný úvazek.

Hikikomori: mladí, obvykle inteligentní, ale sociálně stažení lidé 
mezi 16-34 lety, kteří odmítají opustit dům svých rodičů.

Kromě toho existuje několik dalších kategorií „nových lidí“ 
označujících např. parazitické muže či ženy bez partnera, mladé ženy 
odmítající trvalé partnerské vztahy (metoro), podivné otylé sociální 
pavouky žijící internetem a komiksy (otaku) či nezaměstnané a obvykle 
cestující studenty mezi bakalářským a magisterským studiem.

Poznámka: 

původní znění eseje pro Respekt (2008), za celé roky jsem neměl tolik reakcí na 

článek jako v tomto případě, musí se jednat o živý a v podstatě všudypřítomný 

jev, který lidé považují za svůj osobní problém, ale ona se z něj mezitím stala 

celospolečenská záležitost.
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PROČ JE DEŠTNÍK ČERNÝ?

PRVNÍ UHELNÝ MONOPOL

Když Římané obsadili Británii, nalezli černý kámen, který 
nazvali gagátem. Byl měkký, leštitelný a teplý jako jantar.  Používali 
jej k výrobě šperků, které měly jednu zázračnou vlastnost – v ohni 
shořely. Na našem území byl z podobných důvodů na Kladensku Kelty 
těžen uhelný jílovec později nazývaný jako „švartna“, ze kterého se 
vyráběly černé náramky. Římané také začali uhlím topit. Historicky 
vzato byli až druzí, protože ve Walesu byla nalezena žářiště z bronzo-
vé doby sloužící ke kremaci mrtvých.

Učený mnich Beda Ctihodný napsal – a to v kraji oplývajícím 
uhlím - v roce 731 slavné církevní dějiny. Uvádí, že dým z uhlí je 
možné použít k zahnání hadů, ale nezmiňuje se o jiném možném 
využití. Teprve koncem 11. století se množí doklady o spalování 
uhlí. Britové až do 16. století překvapivě nazývali uhlí „sea coal“, 
kde slovo „coal“ je odvozeno od slova uhlík – „charcoal“ – a slo-
vo mořský nejspíš souvisí se sběrem oválených kusů na mořském 
břehu, kam se chodilo i na přílivem vyvržené dřevo. Podle názoru 
J. Trevelyana se říkalo mořské uhlí, protože jej přivážely lodě přes 
moře.

Nejstarší využívaná britská uhelná ložiska ležela na církevní 
půdě ve svazích řeky Tyne. Bylo snadné snést uhlí dolů k lodi a odvést 
jej do Londýna nebo do větších pobřežních měst. Lodní doprava 
nějakých 300 mil byla dokonce levnější než pozemní doprava dříví 
ze stále vzdálenějších lesů. První uhelná „válka“ vypukla hned po 
roce 1268, kdy se měšťané a bývalí horníci postavili proti převorovi 
z Tynemouth a rozbili mnišský uhelný monopol. Uhlí zatím pro svůj 
kouř nebylo využíváno v domácnostech, ale bylo dodáváno kovářům 
a vápeníkům. Počátkem 14. století, kdy odlesnění jižní Anglie bylo 
zřetelné, se zdálo, že uhlí se stane důležitým náhradním palivem.

MOR ČERNÝ JAK UHLÍ

Očekávání přerušila morová rána roku 1347, která přišla slovy 
kronikáře jako „černý dým“. Zdálo se, že „černá smrt“ a černé uhlí 
spolu nějak souvisí, takže lidé se mu začali vyhýbat. Dokonce morové 
vředy byly nazvány „karbunkuly“, tedy ranami podobnými uhelným 
popáleninám. A protože uhlíky rudě žhnuly, stalo se slovo karbunkl 
i synonymem pro ohnivé rubíny a granáty. Uhlí navíc páchlo po síře 
a tím vytvářelo pořádnou čertovskou „image“. Středověký člověk měl 
tak nejeden důvod se mu vyhnout.

Jindřich VIII. se do dějin víc zapsal rozkolem s katolickou 
církví a rušením klášterů než rozvojem uhelného průmyslu, ale obo-
jí spolu úzce souvisí. Církevní pozemky i s uhelnými ložisky padly 
do rukou obchodníků z Newcastlu. Rozloha lesů se prudce zmenši-
la. Obchodníci s vlnou potřebovali pastviny a kováři dřevěné uhlí. 
Počet zejména městského obyvatelstva se během 16. století skoro 
zdvojnásobil a anglické počasí bylo během malé ledové doby ještě 
studenější. Na zamrzlé Temži se začaly konat první trhy a slavnosti 
se stánky a občerstvením. Led tedy musel být mimořádně silný, aby 
unesl množství lidu. Průmysl spotřebovával obrovské množství dříví. 
Jenom londýnské pivovary každý rok spálily 20 tisíc povozů dříví roč-



ně. Cena paliva stoupala tak rychle, že chudí si nemohli dovolit topit. 
Matriky ukazují, že lidé vstupovali do manželství později a dětská 
úmrtnost byla vyšší.

Koncem vlády královny Alžběty I. uhlí ovládlo trh s palivem. 
Vlastně se nedivíme tomu, že renesanční šlechta prchala z Londýna na 
své zámky nebo do nezakouřené Itálie. Vyšší kruhy odmítaly vstoupit 
do domů, kde se topilo uhlím a jíst potraviny na něm připravené. Uhlí 
naopak kolem roku 1550 urychlilo rozšíření jednoho úžasného vynále-
zu, kterým byl komín. Komín na uhlí se oproti krbu na dříví kvůli tahu 
podstatně zúžil, takže statní kominíci téměř vymřeli a na jejich místo 
přišli jako v sentimentální pohádce sotva odrostlí chlapci-kominíčci. 
Ovzduší v Londýně muselo být hrozivé, stěžovala si na něj i samotná 
královna Alžběta.

SMOGOVÝ ZAHRADNÍK

V roce 1603 napsal Hugh Platt, syn bohatého londýnského 
obchodníka, první anglickou knihu o briketách, které nazývá coale-
balles, neboli uhelné koule. Uhlí se tehdy míchalo s řadou dalších 
látek včetně jílu, který měl omezit dým. O pár desetiletí později 
(1661) sepsal John Evelyn satirickou knihu o zakouřeném Londýně, 
kterou nazval „Fumigumium“. Město bylo cítit míle dopředu, slu-
neční paprsky se stěží prodíraly městským ovzduším a špatný vzduch 
dokonce ničil kamenné monumenty a na železných předmětech vytvá-
řel korodovanou krustu.

Zdá se, že právě jemné saze vedly k dalším vymoženostem, 
jakým bylo např. vnitřní obložení domů. Šaty se musely neustále čistit 
a tapisérie byly během několika let zcela zničeny, takže se přestaly 
do Londýna dovážet. Normálně bychom tyto změny přičítali nové 
módě nebo změně životního stylu, ale zdá se, že důvod byl mnohem 
prostší – energetická krize byla řešena spalováním uhlí. K největším 
problémům docházelo při dešti, který vymýval saze z ovzduší. Kolem 

roku 1700 se rozšířil klasický anglický deštník, který víc chránil před 
sazemi než samotným deštěm. Myslím si, že jeho tradiční černá barva 
představovala praktickou nutnost, aby na něm nebyly vidět šmouhy od 
sazí.

Deště vymývaly prach, který odtékal do Temže, nebo se hroma-
dil na ulicích, prosychal a pak jej černý, dusivý vítr rozvíval po měst-
ských ulicích. Daleko dolů po řece byly plavci pokrytí černým fi lmem 
londýnských sazí. Smog zabíjel včely a hubil mnoho tradičních rost-
lin. Ovoce málokdy dozrálo. Již v roce 1700 vyšla kniha „Městský 
zahradník“, která popisovala odrůdy odolné vůči kontaminovanému 
prostředí. S tím souviselo i neustále odkašlávání. Dnes si málokdy 
na ulici odplivneme, ale až do počátku 20. století se jednalo o běžný 
zvyk, jehož původ – zdá se – spočíval v dráždivé směsi sirnatého 
městského smogu a sazí. Představte si třeba slavnostní mši v nějakém 
velkolepém anglickém kostele, která je – jak si současníci stěžovali 
– neustále přerušována kašlem a odplivováním. Odhaduje se, že mož-
ná až polovina Londýňanů umírala na respirační choroby, které prudce 
zvyšovaly zejména dětskou úmrtnost. Ono se to nezdá, ale za pokrok 
vždy platíme nějakou cenu.

Londýňané až do morové epidemie roku 1665 věřili, že uhelný 
dým je chrání před morem a možná měli pravdu v tom, že dým odpu-
zoval mouchy. I dnes je obtížné stanovit míru, s jakou špatné prostředí 
zkracuje život, natož v 17. století. Naštěstí v půlce 17. století působil 
v Londýně John Graunt - jeden ze zakladatelů statistiky. Londýn vedl 
od roku 1500 záznamy o úmrtích. Vybrané ohledačky mrtvol stanovo-
valy příčinu úmrtí a zanášely ji do knih. Nejednalo se o žádný teore-
tický výzkum, ale záznamy měly pomoci dvoru a aristokracii v určení 
morových období, takže již na počátku epidemie mohli opustit město 
a uchýlit se na venkovské vily a zámky, kterými anglická krajina tak 
oplývá.

Venkovské zámky obvykle vnímáme téměř romantickým způ-
sobem jako letní byty šlechty, ale ve skutečnosti měly několik ryze 
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praktických funkcí – pomáhaly vychovat děti, které by v zakouřeném 
Londýně onemocněly či zahynuly, a sloužily jako útočiště v morových 
obdobích. Graunt pochopil, že s úmrtními záznamy může mnohem 
lépe zacházet, když je přepočítá a seřadí do tabulek. Zjistil, že zhruba 
třetina všech úmrtí postihla děti mladší pěti let a že nejběžnější příčina 
smrti byly plicní choroby.

V laciných dobách Londýňané utráceli zhruba 10 % svých platů 
za takové množství uhlí, které jim v chladných měsících většinu dne 
umožňovalo udržovat malý ohníček. Příliš se neohřáli, ale nezemřeli. 
Ceny dříví byly nejméně třikrát vyšší. Skoro si myslím, že český ves-
ničan by v Londýně v této době rychle nastydl a umřel. Byla to místo 
s tou vůbec nejhorší situací chladného, ale málokdy mrazivého, vlh-
kého města přelidněného kašlajícími nemocnými lidmi. Pokud nějaký 
konfl ikt přerušil dodávky uhlí, tak ve městě následoval „palivový 
mor“, kdy na následky podchlazení umírali nejchudší lidé.

UHELNÁ KULTURA

Daniel Defoe, autor Robinsona Crusoe, navštívil počátkem 18. 
století Newcastle a byl překvapen obrovskými hromadami uhlí. Divil 
se, kde žijí lidé, kteří jsou schopni jej spotřebovat. Někdy od roku 
1600 se do uhelné oblasti začali hrnout chudí vesničané a bezzemci. 
Byli to opravdoví proletáři, často zloději a alkoholici, které jejich 
okolí nenávidělo a ostrakizovalo je. Mladí muži bydleli ve společných 
ubytovnách. Postupně mezi nimi vznikal duch přátelství a solidarity, 
jaký bychom čekali spíš u vojáků. Jazykem či spíš slangem a zvyky se 
začali lišit od místních vesničanů do té míry, že se dá hovořit o vzniku 
nového sociálního modelu a vlastní kultury. Jejím pozdním projevem 
bude paličaté odborové hnutí. Podobný proces ostatně známe z Kladna 
či Ostravy.

Nevíme, kolik havířů zemřelo v šachtách 17. století, ale míra 
úmrtnosti mohla být zhruba na úrovni současných čínských rodinných 

dolů. Metan se likvidoval stejným způsobem, jaký známe i z naší 
uhelné historie. Ve stropě štoly byla vyrubána kapsa, kde se tento lehčí 
plyn hromadil. Do chodby se nejprve vplížil horník ve speciálních lně-
ných šatech a dlouhou loučí plyn zapálil. Ještě horší byly náhlé průva-
ly důlních vod, které poměrně pravidelně zatopily celé šachty. V roce 
1700 byla produkce uhlí pravděpodobně asi desetinásobná oproti těžbě 
v roce 1550. Nejdelší štoly dosahovaly asi 7 km, ale čerpání vod půso-
bilo velké problémy a vyžadovalo obrovské investice.

CESTA K PARNÍMU STROJI

Společnost se obávala toho, že ji nějaká velká důlní katastrofa 
odřízne od zdroje energie a Londýn se zastaví. Jedním z cílů Královské 
společnosti bylo nalézt způsob, jak čerpat vodu z dolů. Fyzika byla 
postavena před naprosto praktický úkol, jak teoreticky defi novat a 
technicky využít atmosférický tlak k pumpování vody. Denis Papin, 
francouzský hugenot žijící v Anglii někdy mezi lety 1690-95, rozvíjel 
myšlenku, že vodní pára je schopná vytvořit podtlak, který se dá využít 
k čerpání důlních vod. Vedlejším produktem tohoto aplikovaného, 
uhelného výzkumu byl hrnec „Bone Softener – Změkčovač kostí“, 
kterému dodnes říkáme „papiňák“.

V roce 1712 postavil Thomas Newcomen čerpadlo, které fungovalo 
tak, že nejprve pára odtlačila píst, ale pak byla ochlazena studenou 
vodou, tím vznikl podtlak a píst provedl zpětný pohyb. Zařízení se 
říkalo ohňový stroj – fi re engine. Newcomen pocházel z malého města, 
takže jej Královská společnost ze vznešeného Londýna přehlédla. Není 
znám žádný jeho portrét a i jeho hrob se ztratil. Ohňové stroje měly 
výkon kolem padesáti koní. V roce 1760 jich bylo v provozu na různých 
uhelných šachtách několik set. Některé z nich byly gigantické – písty 
měly průměr až šest stop! Na dnes již nepraktické jednotce „koňská 
síla“ se dá dobře ukázat ekonomie provozu. Vlastník dolu si pomocí 
této jednotky dokázal spočítat, zda je pro něj výhodnější živit padesát 
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koní nebo koupit jeden stroj. Od Newcomenova stěžejního vynálezu 
atmosférického stroje již vede přímá linie k Jamesi Wattovi a jeho 
parnímu stroji.

PÁRA A ZMĚNA SOCIÁLNÍHO MĚŘÍTKA

Mezi lety 1842-56 se počet anglických horníků zečtyřnásobil. 
Uhlí proměnilo společnost a změnilo měřítko strojů, intenzity práce 
a množství zaměstnaných lidí. Dobře to je patrné na železných 
hamrech, které byly původně poháněny vodní energií, takže se jim 
říkalo mlýny – mills. Toto slovo přežilo v označení ocelárny – steel 
mill. Jenže v hamru pracovalo tak sotva třicet lidí, zatímco v moderní 
parní huti tři tisíce.

Británie v roce 1830 produkovala 80% světové těžby uhlí a 
v roce 1848 vyráběla víc železa než zbytek světa. V témže roce vznikl 
Komunistický manifest a asi i přesvědčení, že čím víc těžkého prů-
myslu země má, tím je pokrokovější. Mnozí tomu věřili ještě koncem 
20. století. Je rovněž pravděpodobné, že to nebyly jenom vysoké 
humanistické hodnoty, které vedly k zákazu otroctví, ale že parní stroj 
poháněný uhlím učinil otroctví zbytečným.

Anglie během dalšího století vyčerpala svá uhelná ložiska a 
zavřela své uhelné šachty. Prošla si celými staletími ničení život-
ního ovzduší a dnes se stává jeho ochráncem. Svět ji následuje, 
ale s obrovským zpožděním, které se u jednoho z největších světo-
vých uhelných producentů – Číny, dá měřit na desetiletí. Z uhlí se 
v západním světě v roce 1900 získávalo asi 95 % veškeré energie, 
v roce 1950 již jen kolem 60 % a v roce 2000 jen 24%. Od té doby 
se podíl uhlí v mixu primárních energetických zdrojů celosvěto-
vě zvýšil na 29% a další růst bude zejména díky čínské energetice 
pokračovat. V absolutních číslech je návrat k uhlí ještě patrnější – 
v současnosti z něj získáváme dvakrát víc energie než za ropné krize 
roku 1973.

Jakákoliv ekonomická nebo energetická krize zvýší množství 
těženého uhlí, protože je laciné a je po ruce. Ale protože všechny laci-
né věci se časem prodraží, tak obsah oxidu uhličitého v atmosféře dál 
poroste, termální expanze a tání ledu zvýší do konce století hladinu 
světového oceánu ne o očekávaných zhruba 40 cm, ale nejméně 
o dvojnásobek. Někdo umře a někdo se přestěhuje. Uhlí a fosilní pali-
va pak budou - jako již kdysi-  katalyzovat nové pojetí světa.

Poznámka: 

Psáno pro Vesmír (2009). Stále naléhavěji si uvědomuji, kolik kulturních 

fenoménů vyrůstá nikoliv z nějaké abstraktní syntézy či poetické vznětlivosti, 

ale způsobů, jakými zacházíme s energií. Přemýšlím například, zda hudbu víc 

ovlivnil J. S. Bach nebo černé uhlí.
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PROKLETÍ

ZBYTEČNÉ VĚCI JSOU ČÍM DÁL LACINĚJŠÍ

Americký energetik českého původu Václav Smil hovoří o 
„Moorově prokletí“ jako o situaci, kdy věříme, že technologický pokrok 
je tak rychlý, že nás ochrání před budoucími problémy. Gordon Moore, 
spoluzakladatel významné informační fi rmy Intel, poprvé formuloval 
pravidlo, že paměť počítače se v dlouhodobém průměru zdvojnásobí 
každých 18 měsíců, což při mírně klesajících cenách znamená, že i za 
lepší počítač platím neustále méně. Podobná závislost platí pro většinu 
spotřební elektroniky, takže naše každodenní zkušenost je technoopti-
mistická, ale pokud ji vztáhneme na veškeré technologie, tak se octneme 
ve světě nerealistických a zkreslených očekávání. 

Podívejme se na věc ze stránky pomalu se měnících technologií. 
Elektřinu stále dopravujeme pomocí drátů. Nikdo nevymyslel nic lep-
šího, než jsou železniční koleje. A pokud se zeptáme, jaký běžný ener-
getický stroj průběžně funguje déle než století, bude se jednat o parní 
turbínu, kterou v roce 1884 vymyslel Charles Parsons. Od té doby se 
trochu zvětšila, nové slitiny ji odlehčily a umožnily hladší chod, ale 
tento fundamentální vynález se za 125 let nezměnil a je s ním počítáno 
nejméně další století. 

 Většina energetických technologií se na rozdíl od spotřební elek-
troniky zlepšuje jen pomalu a za ceny odpovídající násobkům původ-
ních cen. Odpovídá to rovněž naší praktické zkušenosti, kdy za digi-
tální fotoaparát, který nutně nepotřebujeme, zaplatíme mnohem méně, 
ale za vytápění domu, bez kterého se neobejdeme, dáme mnohem víc. 
Skutečnou tvář světa pravděpodobně lépe vyjadřuje Anti-Moorovo 
pravidlo, které můžeme defi novat tak, že zbytečné věci jsou čím dál 
lacinější a nezbytné věci čím dál dražší. 

Zastánci jaderné energie v roce 1970 říkali, že v roce 2000 bude-
me většinu spotřebované energie získávat z jaderných elektráren a že 
„špinavé“ uhelné elektrárny budou patřit minulosti. Jenže od té doby 
podíl uhlí na světové energetice stále roste! Přitom jaderná fúze, kte-
rou jsme podle předpovědí měli již zvládnout, je stále v nedohlednu. 
Před deseti lety se zdálo, že dnes již budeme jezdit v automobilech na 
elektrický nebo vodíkový pohon, ale ty jsou skoro stejně vzácné jako 
před lety. V 80. letech minulého století se odhadovalo, že vyspělé státy 
jako USA budou získávat 30-50% energie z malých, dnes bychom řek-
li obnovitelných zdrojů, ale nové obnovitelné zdroje, jako je biomasa 
a geotermální energie, představují v USA nárůst jen 1,7 % celkové 
energetické spotřeby. 

POMALÝ JAKO ENERGETICKÝ PŘECHOD

Energetický přechod zahrnuje dobu a náklady, které jsou nutné 
na záměnu primárních energetických zdrojů, infrastruktury a spotře-
bičů. Základním zdrojem bylo za poslední milion let až zhruba do 
roku 1880 dřevo, které bylo ve vyspělých státech nahrazeno nejprve 
uhlím a teprve po druhé světové válce se začala ve větším měřítku 
uplatňovat ropa a plyn. Před lety to vypadalo tak, že dříví jako palivo 
nemá budoucnost, ale v Africe je dodnes z více než 90 % hlavním 
energetickým zdrojem – dokonce v nejvíc industrializované africké 
zemi – Jižní Africe – pokrývá 80% energetické spotřeby a jen 
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o něco lepší situace je v Indii, Číně či Chile. Ve velké části světa 
závisí provoz internetu a počítačových sítí na stavu místních lesů. 
Na web se většinou díváme jako na záležitost softwaru, zvyšování 
paměti a obecně z pohledu virtuálního světa, ale také na věc můžeme 
jít „od lesa“ a uvažovat o tom, zda mají dřevorubci dost ostré sekyry 
a jak rostou semenáčky. 

Energetický přechod zároveň znamená zavedení nové infra-
struktury a obměnu spotřebičů. V podstatě platí, že nová infrastruk-
tura se vytváří nejméně půl století. Pro dopravu ropy dnes slouží 
fl otila tří tisíc velkých tankerů a skoro půl milionu kilometrů ropovo-
dů. Chtěl bych vidět banku nebo stát, který by tuto obrovitou inves-
tici jen tak odepsal. Nové energetické zdroje, které jednou mohou 
částečně nahradit stávající elektrárny, jako jsou větrné farmy podél 
Atlantského pobřeží nebo plánované jaderné elektrárny na Ukrajině, 
by ve skutečnosti znamenaly nově „zadrátovat“ celou evropskou 
přenosovou soustavu, což je úkol, který vyžaduje obrovské investice, 
jednotnou energetickou politiku a 30-40 let času. 

Pokud se podíváme na reálné údaje o rychlosti energetických 
přechodů, budeme překvapeni pomalostí změn. Ropě to trvalo 
padesát let, než se její energetický podíl zvýšil z nuly na deset 
procent a dalších třicet let než se zvýšil na 25% celkové spotřeby. 
Téměř stejná čísla platí v druhé polovině 20. století pro zemní 
plyn. Nepřekvapuje proto, že největší zdroj fosilních paliv na světě 
– ropné písky z kanadské Alberty a z Venezuely dnes pokrývají sotva 
1 % celosvětové spotřeby energie. Ale ani výroba nových spotřebičů 
není závratně rychlá. První automobil na naftu – Mercedes-Benz 
260D byl vyroben v roce 1936, ale na evropském trhu se teprve 
v roce 1990 objevilo víc než 15% dieselových motorů a to i přesto, 
že účinnost těchto motorů je vyšší a emise zejména drobných 
uhlíkových částeček a aerosolů síry nižší. Nutně potřebujeme 
svět bez fosilních paliv, ale přechod na obnovitelné zdroje nebude 
záležitost na roky, ale na desetiletí. 

SOUČASNÉ DILEMA

Poslední rok skoro každý týden slýcháme, že OPEC snižuje 
těžbu ropy a že celková spotřeba ropy v roce 2008 klesá. Pokud se 
podíváme na absolutní čísla, tak svět v roce 2008 spotřeboval zhruba 
85 milionů barelů a celková spotřeba klesla pravděpodobně (existuje 
nejistota v množství vyvezené ropy, protože některé státy asi neplní 
dohodnuté kvóty) méně než o 0,6 % oproti roku 2007. Je to, myslím, 
nejvíc překvapivé číslo minulého roku. Jinými slovy – nic se nestalo. 
Růst spotřeby nebyl předpokládaných +1-1,6%, ale asi  -0,6%. Co 
však tento donekonečna médii opakovaný a tím i zesílený signál udělal 
s cenami ropy! 

Následkem ekonomické krize, nedostatku investic a volatility cen 
bylo odloženo mnoho investičních projektů. Ropy spotřebováváme 
jako vždycky, nějaké procento na tom nic nezmění, ale jedná se hlav-
ně o lacinou ropu ze starých ložisek. V poslední zprávě Mezinárodní 
energetické agentury se odhaduje, že výnos ropy z klasických obřích 
polí klesne o průměrných 9 %, nedojde-li k masivním investicím. 
Reálné náklady na těžbu a dopravu ropy z nových ložisek se odhadují 
na 60-80 dolarů. Je jenom otázkou času, kdy se chronické podinvesto-
vání projeví na rostoucích cenách ropy. 

Tehdy oceníme všechny dosažené úspory a náhradní zdroje ener-
gie, kterých však pravděpodobně bude méně, než dnes pod vlivem 
„Moorova prokletí“ předpokládáme. Myslím, že sami spotřebitelé 
budou žádat prolomení limitů hnědého uhlí, které bude muset schvá-
lit vláda a to v jedinečné situaci, kdy si bude moct klást podmínky. 
Dokáže-li odolat lobbystickým tlakům těžebních a energetických 
fi rem, tak může pro budoucnost země udělat něco jedinečného – sta-
novit nejenom územní, ale hlavně těžební limity, tak aby nám domácí 
zdroje paliv dlouho vydržely a pomohly překlenout nekonečně dlou-
hý energetický přechod. Například Norsko si již před lety stanovilo 
těžební limity, odmítlo rychlý zisk plynoucí z exportu zemního plynu 
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a má představu, podle jakého klíče (výroba energie či tepla, spotře-
ba domácností versus spotřeba podniků) se pevně stanovená kvóta 
vytěžených fosilních paliv bude rozdělovat. 

Poznámka: 

Od té doby co Charles Hall vymyslel „ekonomiku bez peněz“ jako proces 

založený na směně energie, začínám vnímat, že když se něco děje s toky ener-

gie, děje se to s celou společností. Esej byla psána pro Respekt (2008). Jedná 

se o pokračování knihy o ropě a ropném vrcholu (peak oil) „Nejistý plamen“ 

(společně s M. Kašíkem, Dokořán, 2008).
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té nejzákladnější úrovni spjat s toky energie. Jinými slovy, že starost 
o energetiku zdaleka přesahuje sektor průmyslu a energetiky. 

PŘÍKLADY: 40% světové produkce potravin (a tím i zhruba 
40% světové populace) závisí na umělých hnojivech, které se vyrá-
bějí energeticky náročnou syntézou vodíku a dusíku na amoniak. 
Dostupnost a cena energie se tak v nejchudších státech stává hranicí 
mezi jídlem a hladomorem se všemi externími důsledky, jako jsou 
např. uprchlíci. 

JINÝ PŘÍKLAD: Ministerstvo kultury obhospodařuje velký 
počet starších a rozsáhlejších budov např. divadel a muzeí. Při zvý-
šení cen tepla o 50% bude mít na jejich provoz, ale mnohem méně na 
podporu kulturních akcí. 

ENERGETIKA JAKO STÁTNÍ SLUŽBA

Vstupem do EU a globalizovaných toků fi nancí do značné míry 
zeslábly některé tradiční role státu, ale obyvatelé přesto očekávají, že 
jim stát za běžné i krizové situace zajistí základní podmínky k životu. 
Tato činnost se v terminologii EU nazývá „státní službou“ a rozumí se 
jí zejména zajištění občanských svobod, bezpečnosti a právního pro-
středí, vody, energie a potravin. 

Státní služby jsou nepřenositelné na EU či jiný stát a je za ně 
zodpovědná místní vláda, která je buď vykonává prostřednictvím státní 
správy, nebo pověřených soukromých fi rem. To ji však nezbavuje zod-
povědnosti za adekvátní průběh státní služby. V případě energetiky to 
znamená zejména schopnost státu postarat se o své občany v dobách 
krize a ponechat si nástroje, pomocí kterých je stát schopen energetiku 
aktivně ovlivňovat, tak aby např. nedocházelo k neúnosným cenovým 
výkyvům. Stát je schopen vykonávat státní službu jenom za předpokla-
du, že si ve svých rukách ponechá rozhodující pravomoci – v Rusku to 
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Pravděpodobně hlavním základním důvodem vzniku současné 
rozvinuté společnosti, a to včetně vysokého stavu globální 
populace, byl objev využívání fosilních zdrojů energie. Historické a 
archeologické analýzy příčin vzestupů a pádů předešlých civilizací 
jsou stále častěji dávány do energetických souvislostí, a to zejména 
v souvislosti s primární produkcí a energetickou návratností – tedy 
tím, co dané území je schopné poskytnout a jak pracně jsme 
schopni tento potenciál využít, tedy zejména poměrem investované 
a získané energie. Pokud bychom chtěli otázku kolapsů civilizací 
zúžit na dvě základní příčiny, jednalo by se o souběh poklesu 
primární produktivity a environmentálních změn. Historické 
analýzy rovněž ukazují, že bohatnoucí společnosti s pluralitními 
a liberálními rysy (střední Evropa po roce 1250, Holandsko v 16.  
století, Anglie koncem 18.  století, USA koncem 19.  století aj.) se 
rozvíjejí  v obdobích energetického dostatku a podléhají vnitřním 
krizím, občanským válkám a invazím v obdobích energetického 
nedostatku. 

Tento velice stručný úvod je nezbytný, abychom si uvědomili, 
že prakticky každý proces v současné společnosti, a to včetně 
dalšího rozvoje demokracie, občanských práv i kulturního dění, je na 
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PŘÍRODNÍ RIZIKA

Z hlediska energetiky je hlavním klimatickým trendem snižování 
srážek o 10-40 % ve středozemní části Evropy a zvyšování srážek ve 
vyšších klimatických šířkách. Znamená to, že rozvoj zemědělství na 
vodu náročného sektoru průmyslu a v případě francouzských a dalších 
(včetně našich) jaderných elektráren, které vodu potřebují na chlaze-
ní, začíná v některých oblastech narážet na limity dané dosažitelností 
vodních zdrojů. 

Klimatická prognóza je sice nejistá, ale rýsuje se reálné 
nebezpečí 1-3letých suchých období, což i v samotné Evropě 
s potravinovými přebytky může způsobit napjatou, ale ne kritickou 
potravinovou situaci a rychlé přehodnocování podílu biomasy a 
biopaliv. Analýza klimatických situací posledních 500 let ukazuje, že 
evropské klima není homogenní, takže neexistuje jev celoevropského 
sucha či celoevropských povodní apod. Znamená to, že při jednoduché 
vzájemné pomoci členských států EU se dají historicky běžné 
potravinové krize překonat, ale za cenu snížené produkce zemědělské 
biomasy. 

Teplejší klima znamená větší četnost větrných bouří a dalších 
extrémů (polomy, vlhký sníh), které ohrožují především přenosovou 
soustavu.  Při opravách a rekonstrukci přenosové sítě a dalších 
infrastruktur je zapotřebí s tímto vývojem počítat. 

Z globálního hlediska a měřítka dalších 50 let není za velký pro-
blém považována přírodní katastrofa typu dopadu meteoritu či obrov-
ského sopečného výbuchu, ale existuje zhruba 30% pravděpodobnost 
infekční pandemie a zhruba 20% pravděpodobnost vypuknutí velkého 
(„megawar“) válečného konfl iktu. Klimatické změny ohrozí středo-
evropský prostor spíš sekundárními důsledky, jako jsou uprchlíci či 
změněné toky zboží a fi nancí z klimaticky citlivých oblastí (Čína, jižní 
část Ruska a jeho bývalé satelitní státy, severní Afrika) než samotným 
zvýšením teploty. 
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je např.  51% účast, ale i tak liberální státy jako USA se účinně brání 
přebírání strategických odvětví cizími fi rmami. 

EXISTUJE SPOLEČNÁ ENERGETICKÁ POLITIKA EU?

Hlavním dokumentem je Evropská energetická strategie (An 
Energy Policy for Europe. COM 2007/1, Brusel), která sice navrhuje 
společné kroky a cíle, ale jednotlivým státům nic negarantuje. Právě 
naopak rozvoj energetického mixu je ponechán na zodpovědnos-
ti jednotlivých států. Podobně neprobíhají žádná závazná jednání 
EU např. o dodávkách plynu či ropy do zemí EU, ale iniciativa je 
ponechána na členských státech. Výsledek je ten, že v kompetičním 
prostředí se jednotlivé země snaží dosáhnout relativních výhod vůči 
ostatním státům EU, tím posilují producenty a de facto prostřednic-
tvím státního egoismu fungují proti myšlence unie. Liberalizace trhu 
s energiemi ve skutečnosti povzbuzuje státy s nadbytkem prostředků, 
tedy zejména Rusko a země OPEC k nákupu dalších evropských 
energetických akvizicí. 

Společná evropská politika má sice rysy nástroje, který vyžadu-
je zvýšit množství obnovitelných zdrojů a snížit emise, ale z hlediska 
národní bezpečnosti téměř nic nezajišťuje. Přesto se dají v krátko-
dobém měřítku očekávat důležité rozhovory o modernizaci a dobu-
dování evropské přenosové soustavy a v delších časových měřítcích 
o společných energetických programech, jakým je např. projekt 
„DESERTEC“, ve kterém se jedná o využití sluneční energie (pro-
střednictvím parních turbín) v pouštních oblastech severní Afriky.  
Energetické potřeby celé EU by pokrylo území o ploše 200 čtvereč-
ních kilometrů (13 km˛ by stačilo pro ČR). ČR by v tomto případě 
byla zásobováno nejspíš východní trasou přes Egypt, Izrael, Sýrii 
a Turecko, což je z bezpečnostního hlediska sice zatím vyloučené, 
ale indikuje země, se kterými je nutné dlouhodobě rozvíjet příznivé, 
nadstandardní diplomatické kontakty. 



II.  PROMĚNA RUSKÉ ENERGETICKÉ KONCEPCE od roku 2000, 
spočívající na třech pilířích:

• zcela otevřené chápání energetiky jako klíčového nástroje 
zahraniční politiky (ofi ciální vládní strategie) a návratu Ruska mezi 
velmoci. 

• odstranění závislosti na tranzitních zemích (především Ukrajina, 
Bělorusko) přímým vývozem ropy přes nové přístavy (Primorsk, 
Novorossijsk) a plynu přes podmořské plynovody (Nord Stream, South 
Stream) – přímo se dotýká jak českého plynárenství (hrozba ztráty 
příjmů z tranzitu plynu), tak i ropného průmyslu (klesající význam 
Družby pro Rusy, vyloučit nelze ani její kompletní „vyschnutí“, když 
se najdou zajímavější zákazníci jinde).

• vstup na nové trhy v klíčových zemích světa (USA, Čína, 
Japonsko, Indie; sekundárně i Velká Británie či Jižní Korea) spojený 
s tím, že tradiční zdroje ropy (Povolží, Ural, západní Sibiř), napájející 
i „naši“ Družbu, postupně nahradí nová naleziště na východě Sibiře, 
Dálném severu a Dálném východě. Obdobně ve střednědobém horizontu 
klesne význam tradičních nalezišť plynu (Urengoj, Jamburg) a hlavní 
část produkce pravděpodobně pokryjí nová naleziště Jamal, Štokman a 
Sachalin.

• Odchod Německa od jaderné energetiky do roku 2021. 
Jakkoli jde o téma politicky citlivé (v Německu i v České republice), 
je pravděpodobné, že Německo nebude schopno adekvátně nahradit 
odstavené kapacity vyrábějící nyní 23% elektřiny. Již dnes má 
Německo vedle 18 reaktorů o celkovém výkonu 22 000 MW obdobně 
velký souhrnný výkon v 19 tisících větrných elektrárnách; další tisíce 
se mají postavit, aby nahradily zavírané reaktory. Jenže zatímco 
atomová elektrárna vyrábí proud zhruba 70 % času, větrné elektrárny 
jen 20 % času. Klíčový parametr – množství vyrobeného proudu, 
v terawatthodinách (TWh) – činil v roce 2007 u jádra 132 TWh, u větru 
při shodném instalovaném výkonu jen 36 TWh. Jinými slovy, Německu 
bude pravděpodobně chybět elektřina (v oněch 80 % času, kdy vítr 
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KLIMATICKÉ A ENERGETICKÉ VÝHODY STŘEDOEV-
ROPSKÉHO PROSTORU: Ve srovnání se zbytkem světa má střední a 
západní Evropa i přes veškeré očekávané problémy jednu z nejlepších 
klimatických a energetických prognóz. Zatímco v první etapě globa-
lizace investice proudily do míst s lacinou pracovní silou, do budouc-
nosti se dají očekávat investice do předpověditelných a stabilních 
oblastí s dostatkem vody a energie. 

EXTERNÍ RIZIKA

Jsou dvojího druhu, můžeme je stručně označit jako zdroje a 
procesy.  Jedná se jak o množství a dostupnost primárních energetických 
zdrojů, tak i o procesy, které mohou toky těchto zdrojů do EU a Evropy 
ohrozit. 

NA ČESKOU ENERGETIKU MAJÍ NEJVÝRAZNĚJŠÍ VLIV TYTO EXTERNÍ FAKTORY:
I: CENA ROPY (a návazně i zemního plynu, jehož cena je nejméně z 80 
% určována cenou ropy). V českém prostředí jsou zprávy o rostoucí ceně 
ropy přijímány spíše jako zajímavost než hrozba, nejčastěji se promítají 
do otázky „kolik zaplatíme u pumpy za benzín?“. Ale mnohem zásadnější 
je jejich dopad na CELKOVOU PLATEBNÍ BILANCI ČR. Například v roce 
1999 stála ropa a plyn pro ČR zhruba 41 miliard korun; v roce 2007 
jsme za obdobný objem ropy a plynu zaplatili 152 miliard korun. Nebýt 
zahraničních investic a solidního růstu vývozu, měla by naše země 
výrazný defi cit obchodní bilance. V roce 2008 ceny energií klesly, ale 
celkový dlouhodobý trend směřuje k opětnému zvýšení.

Pokud by mělo dojít k evropské či globální  ekonomické stagnaci, 
budeme  při vyšších cenách paliv a zvyšujících se nákladech na stárnoucí 
populaci pravděpodobně vyvážet méně strojírenských výrobků (nebude-
li se jednat o nové úsporné technologie a automobily), ale měl by růst 
export potravin či výroba OZE. Součástí budoucí energetické strategie 
by měla být i důslednější ochrana zemědělského půdního fondu. 



to znamenat investice do evropsky integrované přenosové soustavy. 
Jakékoliv významnější změny přenosové soustavy je však možné 
realizovat v měřítku nejméně deseti let. 

INTERNÍ RIZIKA

Některá interní rizika již vyplývají z předcházejícího výčtu 
externích faktorů.  Pokusme se stručně defi novat některé možné 
základní scénáře:

1. STAGNAČNÍ SCÉNÁŘ. Zdražení cen energií musí vzhledem 
k obrovské spotřebě energie v zemědělství i těžbě a zpracování 
nerostných surovin zvýšit ceny potravin i ceny většiny kovů a surovin. 
Dražší energie rovněž znamená dražší vodu. Vyšší cenová hladina 
prakticky všech základních vstupů – od železa po uhlí, ropu až po 
obilí, povede k postupnému několikaprocentnímu růstu cen, které bude 
mít kumulativní charakter a projeví se až s určitým zpožděním jako 
„tichá vlna“ rostoucí infl ace a zvýšení většiny mandatorních výdajů 
domácností a fi rem. Za této situace začnou nejprve krachovat fi rmy 
na zbytné „luxusní zboží“, jako jsou náročné automobily či cestovní 
kanceláře. To dále oslabí ekonomiku, kde zároveň bude růst skupina 
lidí s nízkými příjmy. Výsledkem bude neklidná, výbušná situace se 
stávkami a blokádami. Následkem infl ace dojde k rozkolísání burzy, 
pádu cen některých nemovitostí a  znehodnocení úspor a penzijních 
fondů. Rozbuškou sociálních nepokojů a násilí může být v podmínkách 
ČR zejména:

• Zvýšení cen pohonných hmot s následujícími blokádami 
dopravců. Zde je nutné rozlišovat právo na stávku od blokád, které např. 
brání rozvozu potravin a mohou vést k výbuchům násilí. 

• Zavedením aukčních nákupů hnědého uhlí dojde k jeho prodeji 
pro energetické účely a tím k ohrožení provozu tepláren a individuálních 
domácností. 
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nefouká, jak by měl) a bude zřejmě muset chybějící elektřinu dovézt. 
Otázkou je, odkud – většina zemí Evropské unie se postupně stává 
dovozci.

III.  ZDRAŽOVÁNÍ UHLÍ.  Energetické zdroje určené na výrobu 
elektřiny a tepla jsou do určité míry navzájem zaměnitelné, což 
způsobuje pozvolné i skokové vyrovnávání cen plynu, uhlí i biomasy 
s cenou ropy. Ve světě (Jihoafrická unie, Austrálie) existují obrovské 
disponibilní zásoby uhlí, jehož cena v Hamburgu je srovnatelná se 
současnou (2008) cenou  polského uhlí. Doprava mezi Hamburgem a 
českou elektrárnou však zdražuje ceny o zhruba 50 % a naráží na úzká 
místa jak v zámořské lodní dopravě, tak i evropské železniční síti.  Pokud 
je zájem o toto uhlí malý, dopravní kapacity stačí; pokud roste, tak se 
na burze podobně jako u ropy začne obchodovat s lodními kapacitami, 
které mohou být za relativně vysoké ceny zamluveny na dva až tři 
roky dopředu. Při diverzifi kovaném železničním dovozu z více směrů 
(ukrajinské uhlí z východu, polské uhlí ze severovýchodu, zámořské 
uhlí z Německa) je možné dovézt nejméně 10 milionů tun černého uhlí. 
Nejistota obchodu s uhlím, které má být zatíženo nejvyššími emisními 
povolenkami, závisí na budoucí evropské strategii boje s klimatickými 
změnami. 

IV. NÁROKY NA PŘENOSOVOU SOUSTAVU. Historicky 
je evropská přenosová soustava konstruována pro specifi cké potřeby 
daného státu či regionu s možnostmi vývozů a dovozů stabilizačních 
toků elektřiny. Podobně jako se během posledních patnácti let změnila 
kamionová doprava, tak se s liberalizací obchodu s elektřinou a 
zaváděním nových exportních vztahů a méně stabilních zdrojů (větrná 
energie) zásadně mění nároky na přenosovou soustavu. Tento proces 
je analogický budování evropské dálniční sítě, kdy dálnice i elektrická 
vedení mají svou určitou propustnost danou fyzikálními parametry. Ať 
již bude budoucnost evropské energetiky plynová, jaderná či OZE, bude 



a zabezpečování přenosové soustavy. Řešení na straně obyvatelstva a 
fi rem spočívá v paralelním vývoji jednoduchých řešení, která pomáhají 
přežít první dny – je to např.  možnost ručního čerpání vody z náhradních 
zdrojů, ručního otevírání dveří a oken, možnosti náhradního výběru 
peněz či rychlého odprodeje potravin z mrazicích boxů. Při blackoutu 
nefunguje televize, většina rádií a dalších médií a telefonů, dále čerpání 
vody, výtahy, metro a bankovní služby. 

PLYN. Zásoby plynu z Ruska máme smluvně zajištěny do roku 2035, 
ale vláda ČR má jen velmi omezené možnosti rozhodovat a informovat 
se o stavu plynovodů a podzemních zásobníků plynu vlastněných 
fi rmou RWE-Transgas, které mají zásoby v měřítku zhruba 90 dní české 
spotřeby. Nevyjasněným aspektem této situace by bylo, zda při evropské 
zásobovací krizi by fi rma ze zásobníků na českém území přednostně 
zásobovala ČR nebo podle nějakého fi remního či ekonomického klíče 
další státy. 20 % zemního plynu dostáváme z Norska, ale jedná se o 
„virtuální plyn“, se kterým je pouze obchodováno.  Ve skutečnosti 100 % 
spotřebovaného plynu pochází z Ruska. Norský plyn není zatím možné 
kvůli technickým parametrům plynovodu do ČR vůbec dovést a navíc má 
poněkud odlišné složení, které omezuje jeho využití. Přerušení dodávek 
plynu na dobu až několika dnů je možné z důvodů poruchy plynovodu, 
ale v tomto případě existuje náhradní zdroj v podzemních zásobnících. 
Vzhledem k vzájemným ekonomickým závislostem mezi výrobcem 
a odběratelem, se sice spekuluje, ale spíš neočekává možné přerušení 
ruských dodávek do ČR. Celková situace je spíš příznivá. Očekáváme, 
že plyn zůstane v energetickém mixu dalších několik desetiletí, ale 
že ceny ropy jej se všemi sociálními a ekonomickými dopady mohou  
neúnosně prodražit. Pro ČR je důležité, aby si udržela roli transitní 
země, která zvyšuje svou bezpečnost i mezinárodní prestiž. 

ROPA.  Zdánlivý či reálný nedostatek ropy působí jako iniciátor cenové 
volatility dalších energetických zdrojů. Zatímco svět má při současné 
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2. KRIZOVÉ SCÉNÁŘE. Základem všech krizových scénářů je udržení 
chodu KRITICKÉ INFRASTRUKTURY defi nované v připravované novele 
Zákona č.  240/2000 Sb. ,§ 2, odst. b, jako „výrobní i nevýrobní systémy 
a služby, jejichž narušení by mělo závažný dopad na bezpečnost státu, 
ekonomiku, veřejnou správu, zabezpečení základních životních potřeb 
obyvatelstva nebo plnění mezinárodních závazků“. Při stanovování 
rozsahu kritické infrastruktury je nutné vycházet ze stanovení MINIMÁLNÍ 
PŘIMĚŘENÉ DODÁVKY ENERGIÍ, tedy stavu, kdy společnost je ještě schopná 
fungovat. Krizové scénáře můžeme uchopit na dvou navzájem 
provázaných úrovních – první je podle míst (krajů, regionů, osad), 
druhá podle energetických zdrojů. 

LOKÁLNÍ ÚROVEŇ: Rakouská bezpečnostní strategie počítá se 
vznikem regionů, které jsou např.  za válečného stavu schopné dlouhodobě 
fungovat z místních energetických zdrojů, jako je vodní a solární 
energie. Při této strategii se země rozpadá do sítě víceméně nezávislých 
energetických ostrovů. V historicky centralizovaných podmínkách 
ČR by jako nezávislé ostrovy fungovaly jen některé venkovské osady.  
Nejhorší situace je v Praze a většině velkých měst, které jsou závislé 
na vzdálených zdrojích a jejichž energetická infrastruktura může být 
překvapivě snadno narušena jak přírodní katastrofou, tak teroristickým 
zásahem. Zde je doporučení naprosto jednoznačné – jednotlivá města 
a kraje by měly defi novat minimální přiměřené dodávky energií a na 
tomto základě určit kritickou infrastrukturu.  Tato analýza jim ukáže 
slabá místa a rizika energetické sítě. 

KRIZE ZPŮSOBENÉ NEDOSTATKEM 
ENERGETICKÝCH ZDROJŮ

ELEKTŘINA. Nejjednodušším a téměř permanentně přítomným 
rizikem je nebezpečí kolapsu přenosové soustavy, které vyústí ve velký 
blackout. Řešení na straně vlády spočívá v dlouhodobém posilování 



JADERNÁ ENERGETIKA. Společně s uhlím představuje jediný 
důležitý tuzemský zdroj energie.  Navíc je bezemisní. Její bezpečnostní 
rizika jsou dobře známa – možnost havárie, teroristického útoku či 
dlouhodobého odstavení, které destabilizuje síť. Z uvedeného přehledu 
však vyplývá, že vstupujeme do období, kdy každý energetický zdroj 
má svá závažná rizika. Schází nástroj, jak kvantifi kovat např. rizika 
plynoucí z mezinárodního obchodu s ropou s riziky jaderné energetiky.  
Domníváme se, že jsou pravděpodobně na stejné úrovni anebo je obchod 
s ropou z hlediska např. počtu obětí v různých válkách a konfl iktech, 
ekologických škod a ekonomických otřesů ještě větší. Další rozvoj 
jaderné energetiky má nejméně dva důležité aspekty:

• prvním je obecný, světový nedostatek techniků, konstruktérů a 
průmyslových kapacit.

• druhým je otázka likvidace jaderné elektrárny, jejíž cena 
může být srovnatelná s výstavbou. Jedná se o to, že pokud bychom 
postavili jadernou elektrárnu sloužící zejména k vývozu energie, pak 
státu po šedesáti letech provozu zůstane obrovská ekologická zátěž, 
zatímco zisky si dávno rozdělili mezinárodní akcionáři. Na druhou 
stranu můžeme vývozem elektřiny kompenzovat zdražující se dovozy 
plynu a ropy.  Bez další studie a sledování vývoje je tento problém 
nerozhodnutelný. 

Geologické zásoby uranu v ČR dosahují kolem 100 tisíc tun kovu. 
Vytěžitelné zásoby se mohou pohybovat kolem 50 tisíc tun uranu, což 
je celková velikost těžby v letech 1945-1990. Největší ložisko leží ve 
strážeckém bloku v okolí Hamru na Jezeře, ale ekologické dopady těžby 
jsou zde mimořádně nepříznivé, takže sanace a rekultivace území může 
neúnosně prodražit cenu kovu. 
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úrovni spotřeby ropu na 40-60 let (a možná i více), tak Rusko, které 
stav svých ropných zásob tají, má ropu pravděpodobně jen na 20 let. 
Znamená to, že během nejpozději deseti let se můžeme dostávat do 
vážných problémů s dodávkami ruské ropy. Rusko navíc několikrát 
veřejně deklarovalo odklon od ropovodů včetně ropovodu Družba a 
důraz na tankery. Ropa není smluvně dlouhodobě zajištěna. Za této 
situace jsme spíš ve vleku globální ropné situace, na kterou musíme 
reagovat monitorováním celkové situace, dobrými diplomatickými 
vztahy s více producenty, rozšířením strategických zásob a programem 
úspor či biopaliv dalších generací. 

UHLÍ. Uhlí je jediné fosilní palivo, které máme, takže racionální 
hospodaření s jeho zásobami je jednou z hlavních podmínek energetické 
bezpečnosti státu, a to i při zatížení jeho těžby očekávanými emisními 
povolenkami. Bezpečnostní a ekonomické hledisko využívání tuzemských 
zásob zejména hnědého uhlí jsou v ostrém rozporu. Protože elektřinu 
z hnědého uhlí vyrábíme se zhruba 60% průměrnými náklady EU a 
protože k emisním platbám má dojít až v roce 2012, vyplácí se současná 
neúměrně vysoká těžba a export elektřiny, který dosahuje přibližného 
ekvivalentu 20 milionů tun hnědého uhlí ročně. Další očekávaný vývoj 
je takový, že při tomto tempu dotěžování uhelných zásob se rychle 
přiblížíme limitům a uhelné společnosti zesílí tlak na jejich prolomení. 
Z bezpečnostního hlediska je naopak žádoucí stabilní, menší těžba 
s dlouhodobou perspektivou domácího, stabilního energetického zdroje. 

OBNOVITELNÉ ENERGETICKÉ ZDROJE A ÚSPORY. Představují 
velice vítaný vklad k energetické bezpečnosti státu, a to v potenciálním 
měřítku nejméně kolem 10 % spotřebovaných energií během příštích 
deseti let, ale je nutné diskutovat  o programu úspor a subvencí, protože 
některé klady např. při zateplování budov jsou jednoznačné, ale jiné 
programy, např. biopaliva, jsou rychle modifi kovány, protože se dostávají 
do rozporu s potravinovou bezpečností nebo mají jiné vedlejší dopady. 



Poznámka: 

Text určený jako podklad pro kapitolu o bezpečnosti ve zprávě Nezávislé 

energetické komise pod vedením V. Pačesa (2008) integruje zprávy a podklady 

poskytnuté MZV, MŽP, MNO a MPO. Dále jsou využity podklady zpráv urče-

ných pro Nezávislou energetickou komisi (Ena, Enviros, Euroenergy, EGÚ, 

Cityplan a další). Zahraniční analýza je kompilována z většího množství pra-

menů, zejména z knihy M. J. Mazarra „Global trends 2005“ (Palgrave 1999), 

z eseje Petera Druckera „The next society“ publikované v časopise Economist 

(November 3rd , pp 3-19. 2001). Pro tuto práci je základním pramenem kolek-

tivní studie editorů N. Gnesotto a G. Grevi (2006): The New Global Puzzle. 

What World for EU in 2025?, 250 pp. Institute for Security Studies. Paris. 

Dále byly vzaty v úvahu studie Warrena R. et al.  (2006): Understanding 

the regional impacts of climate change. Tyndall centre for climate research, 

Working paper 90, 1-230; Stern Review on the Economic of Climate Change 

(HM Treasury, 2006) a rovněž důležité práce V.  Smila, zejména analýza glo-

bálních trendů a monografi e „Energy at the crossroads“ (MIT, 2003). 
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HLAVNÍ ZÁVĚRY A DOPORUČENÍ

1. Česká republika se v otázkách energetické (a tím do značné 
míry i ekonomické a sociální bezpečnosti) musí spoléhat na sebe, pro-
tože žádná jiná moc, jako např. EU, ji nebude a nemůže garantovat. 
Přesto není dlouhodobé řešení energetické bezpečnosti možné bez celo-
evropské koordinace a integrace.

2. Energetika je druhem státní služby, kterou stát poskytuje svým 
občanům. Této povinnosti se nemůže vzdát. Musí si proto pod vlastní 
kontrolou udržet strategické podniky a mechanismy moci. 

3. Energetická bezpečnost funguje na dvou základních úrovních 
– na úrovni lokální a celostátní. Na lokální úrovni krajů či větších měst 
začíná odhadem minimálních přiměřených dávek energie a defi nová-
ním kritické infrastruktury. Cílem je vytvoření energeticky stabilních 
ostrovů či kostry země. Na celostátní úrovni funguje zejména zajiště-
ním dodávek ropy a plynu.  Můžeme defi novat i nejnižší třetí úroveň, 
jíž jsou fi rmy a domácnosti, které jsou zvyšujícími se cenami tlačeny 
k úsporám energie. 

4. Každý z primárních energetických zdrojů má svá rizika, proto 
je nutné založit celkovou strategii na energetickém mixu všech dostup-
ných zdrojů. 

5. Optimálním základem tohoto mixu jsou domácí zdroje ener-
gie, v našem případě uhlí, jaderná energetika a v menší míře obnovitel-
né zdroje. 

6. Každý scénář rozvoje energetiky předpokládá investice a posi-
lování přenosové soustavy. Důležité je udržení a rozvíjení diverzifi ko-
vané sítě plynovodů a ropovodů procházející přes naše území. 

7. Zároveň roste význam lidských zdrojů – techniků, konstrukté-
rů, energetických odborníků, ale rovněž diplomatů a vyjednavačů. 

8. Praha a obecně velká města, ve kterých žije zhruba třetina oby-
vatel a prakticky všechny významné orgány státní správy, je z hlediska 
energetické bezpečnosti, a to zejména blackoutů nečekaně zranitelná. 



Vážený pane doktore,
jsem editorkou přílohy šestnáctistránkové přílohy Věda XX v časopise
Refl ex a ráda bych Vás požádala v rámci ankety, jež bude v příloze
přetištěna, o stručnou odpověď na dvě otázky.

1.Kdo je podle Vašeho názoru nejvýznamnější osobností české 
vědy posledních dvou desetiletí?

2. Který český vynález v uplynulých dvaceti letech nejvíce ovliv-
nil vývoj světové vědy a přispěl k pokroku lidstva?
Oslovila jsem šedesát významných českých vědců působících v ČR 
i v zahraničí; doufám, že i Vy přispějete svým názorem. 

Mnohokrát Vám děkuji a jsem s pozdravem, KK

Dobrý den,
Pokusím se odpovědět, ale udělám to podle sebe, jestli to nebude 
vadit.

1. V této době jsou sice důležití lidé, ale také instituce nebo 
sítě vzdělanců. Sdělovací prostředky mají rády odpovědi po něčem 
největším nebo nejdůležitějším, ale to je pohled sportovního zpravoda-
je. V síťovém světě je hloupost ptát se na to, kdo má největší počítač. 
Důležité je, aby tu věda byla a aby spíš kolektivně krůček po krůčku 

ANKETA 

O VĚDĚ

než velkým skokem vpřed povznášela a kultivovala celkové prostředí 
země.

2. Vůbec si nemyslím, že by česká věda musela nutně přispívat 
k pokroku lidstva a pokud to tak činí, mohla by vzhledem k pokroči-
lému stavu světa být pohnána před soud. Rovněž ptát se po vynálezu 
a myslet, že to ta správná věda je, je docela arogantní třeba vzhledem 
k české literatuře. A když se na věc podíváme historicky, tak dějiny 
lidstva nejvíc formovala matematika, historie, fi losofi e a teologie, tedy 
nepraktické obory bez vlastních patentů.
Já vím, asi to deletujete, srdečně Václav Cílek

Poznámka: 

Jedná se o vzorek mailové korespondence (2009).
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PŘEKRÁSNÉHO ZAČÍNÁ
SLOVNÍK PŘECHODNÝCH OBDOBÍ

Z HLEDISKA TÉTO DOBY JE NUTNÉ DEFINOVAT ZÁKLADNÍ POJMY, PROTOŽE 
slova jako „katastrofa“ můžeme používat v původním smyslu slova, 
tedy jako bod obratu na konci cyklu, kterým začíná nový svět; anebo 
v běžném současném významu jako rychlý, dramatický konec; anebo 
v různých metaforických zněních typu: „To nebyla přednáška, ale 
katastrofa.“ Začněme možná tím nejdůležitějším – vědomím toho, že 
i my se pohybujeme v nějakém historicky podmíněném a tím nezbytně 
zúženém kontextu, který můžeme označit jako konceptuální svět. Je 
přitom důležité si uvědomit, že evropský či středoevropský koncep-
tuální svět se liší od anglosaského (a podléhá mu), odkud pochází 
většina článků a monografi í o kolapsech. 
KONCEPTUÁLNÍ SVĚT (conceptual world):  síť pojmů, hodnot, 
pocitů, myšlenek a názorů, které jsou vlastní určité době a civiliza-
ci. Mnoho mladých generací přehodnocuje hodnoty svých „otců“, 
což starší generace vnímá jako „konec svého světa“, ale ve zpětném 
pohledu se jedná o pokračování poněkud jinými prostředky. Rozpad 
Sovětského svazu sice představuje konec jednoho konceptuálního 
světa, ale nebyl doprovázen většími válkami, vymíráním ani zhrou-
cením společnosti. Většina antických a středověkých autorů nahlíží 



na kolaps spíš jako na nevyhnutelný proces stárnutí, zatímco pro 
současnou společnost představuje citově vypjaté strastiplné neštěstí. 
Jsme hodně ovlivněni anglosaským konceptuálním světem s jeho 
maskovanými puritánskými základy, podle kterého kolaps je pádem 
do chaosu, je zhroucením Božího plánu. Stačí si všímat spasitelských 
rysů u zachránců světa, jako je James Bond nebo „Spasitel“ v Matrix. 
POKROK (progress, advancement): můžeme defi novat jako rozdíl kvalit 
mezi dvěma body, tedy jako zlepšení vůči minulosti. Toto „zlepšení“ 
je posuzováno pod určitým úhlem, který je často ideologický. Pokrok, 
s jakým se rozvíjelo britské impérium, byl jinak vnímán britskou vládou 
a jinak indickými patrioty. Slovo bylo v průběhu skoro celého 20. století 
nadužíváno a to vedlo k tomu, že dnes se mu dnes obvykle vyhýbáme. 
Přesto je nezastupitelné, pokud například hovoříme o technologickém 
pokroku nebo o pokroku v učení. Myslíme si, že v zásadě stačí si být 
vědom toho, kdy mluvíme o pokroku ve smyslu „progressu“ nebo 
„advancementu“, což je vlastně jakési „pokročení“. 
EVOLUCE (evolution): zvyšování komplexity; rozvíjení; pohyb, který 
směřuje nějakým, obvykle neznámým a nepředpověditelným směrem. 
Slovem evoluce dnes obvykle nahrazujeme slovo pokrok. Evoluci si 
můžeme doslova představit v původním významu jako rozvíjení svitku 
s nějakým textem namotaným na tyči (či hudbou na magnetovém 
pásku). Čím déle čteme či posloucháme, je děj pokročilejší a složitější. 
Pak dočteme, svitek převineme na začátek a uložíme. 
BUDOUCNOST (future) je v čase před námi, je souhrnem událostí, 
které teprve nastanou, je tím, co nás teprve čeká; ději, které nemůžeme 
v přítomnosti znát. A protože budoucnost je nedosažitelná, ale my 
si ji přesto přejeme poznat, pomáháme si buď analogiemi, nebo 
studiem vývojových trendů. Historici umění si při studiu hlavních etap 
evropské civilizace (dobře to je patrné na renesanci) všimli, že většina 
prvků a trendů byla ve společnosti přítomna již dříve. To, co vytváří 
určitou civilizaci, je individuální směs („chuť“) a proporce, v jakých 
jsou její prvky namíchány. Poměrně dobře odhadujeme jednotlivé 

trendy, ale velice špatně jejich interakce. Velké a složité společnosti 
mají víc možností vzájemných reakcí, a proto je naše budoucnost ještě 
hůř odhadnutelná než kdykoliv v minulosti. 
CIVILIZACE (civilization) je chápána různými způsoby, o kterých 
pojednávají mnohasetstránkové monografi e a pravděpodobně ani 
v této knize se nevyhneme různým pojetím tohoto slova. V zásadě 
je možné navrhnout, že (1) civilizace se týká norem a způsobů 
občanského života a (2) vytváří ji síť univerzálních nástrojů 
(bankomaty, letištní terminály) a institucí (soudy, banky, manželský 
život). Evropské pojetí civilizace jako spokojeného života v určitém, 
vymahatelném právním rámci se liší od anglosaského pojetí, kde 
civilizace je protiklad divočiny. Tento rozdíl dobře ukazuje slovo 
„civilizovat“, které téměř nepoužíváme. 
KULTURA (culture): se defi nuje ještě hůř než civilizace a není 
v silách jedné knihy a možná ani jednoho autora držet se jedné 
defi nice. V podstatě se jedná o soubor duchovních hodnot udržujících 
a rozvíjejících společnost. Upřesňující defi nice se pak liší podle 
velikosti této společnosti. Sociologicky jsou kulturou zvyklosti 
a způsoby života předávané z generace na generaci. U velkých 
společností se tedy pojmy civilizace a kultura často překrývají a 
v tomto překrývajícím se smyslu budeme termín civilizace dále užívat. 
U malých společností naopak kulturou rozumíme něco lokálního 
(loutkové divadlo, trávnice, halekání), co se vymezuje vůči celku.  
Slýcháme, že „civilizace je globální a kultura lokální“. 
KOLAPS (collapse): jedná se o rychlé a nevratné zhroucení 
společnosti nebo civilizace.  
ÚPADEK (decline): je pozvolný, roky, desetiletí či několik staletí 
trvající rozklad a tím i zánik civilizace. Konec říše západořímské 
můžeme vnímat jako pozvolný úpadek, který posléze končí „ranou 
z milosti“, tedy kolapsem způsobeným v tomto případě invazí barbarů. 
PŘECHODNÉ OBDOBÍ (transitional period): historicky se jedná 
o několik desetiletí až staletí trvající přechodný stav, kdy po zhroucení 
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nějakého státního celku vzniká z chaotické situace nové uspořádání. 
Přechodná období jsou obvykle studována na příkladech dvou 
dlouhodobě existujících říší – Egypta a Číny. Zatímco u kolapsů 
studujeme hlavně, proč daná společnost zanikla, tak u přechodných 
období nás víc zajímá, jak se zase „dala dohromady“. 
KATASTROFA (catastrophe): náhlý a bouřlivý konec. Na katastrofě 
je důležitá rychlost změn, dramatičnost události a poměrně velký 
rozsah zasaženého území.  Nevýhodou slova je to, že přešlo do 
běžného žurnalistického žargonu, protože katastrofy jsou na rozdíl 
od krizí mediálně vděčné. Původní řecký význam je bod obratu na 
počátku nového kosmického cyklu. Ve „vážné“ literatuře se tomuto 
slovu nevyhneme, pokud potřebujeme popsat jevy, jako je výbuch 
sopky Théra, velké tsunami či pád meteoritu. 
KRIZE (crisis): etymologicky se sice jedná o latinský ekvivalent řecké 
katastrofy, ale v současnosti jím častěji rozumíme dlouhodobější, 
chronický stav společnosti či přírody, jako je sucho, hladomor či 
nekončící klanové války. V synonymických slovnících se často 
objevuje krize ve smyslu „příležitost“. Mnoho významných kolapsů je 
dáno souběhem přírodních a sociálních krizí. 
POLE STABILITY (stability fi eld): většina přirozených ekosystémů 
a lidských společností se vyvinula v prostředí, jehož charakteristiky 
neustále kolísají. Ve střední Evropě může mít jedna zima „sibiřský“ 
a následující „atlantský“ průběh, ale s lesem jako celkem to nic 
neudělá.  Prakticky všechny přirozené systémy jsou pružně nastaveny 
na variabilitu a jsou tedy v rámci určitého pole proměnlivostí stabilní. 
Gregory Bateson v knize „Mysl a příroda“ hovoří o mezi tolerance a 
uvádí příklad pole stability pro komplexitu: v určité chvíli dosáhne 
počet automobilů na silnici takového množství, že provoz se zastaví. 
HRANICE STABILITY (práh, threshold): mez nevratné změny, po 
překročení hranice stability se ustanovuje nová rovnováha. Hranici sta-
bility obvykle poznáme teprve, když jsme ji překročili a ještě ne hned, 
protože všechny přírodní i sociální systémy mají nějakou setrvačnost. 

PRIMÁRNÍ PRODUKTIVITA (primary productivity, biological 
productivity): V biologii se primární produktivitou rozumí schopnost 
ukládat sluneční energii a obvykle se vyjadřuje jako získatelné 
množství energie na jednotku plochy za určitý čas.  Tato defi nice 
je příliš abstraktní, a proto si primární (biologickou) produktivitu 
v našich podmínkách můžeme lépe představit jako souhrn veškerého 
palivového dříví, potravin, divokých a domácích zvířat, které určitá 
krajina poskytuje, tedy jako množství biomasy. Z hlediska lidské 
společnosti se nejedná jenom o množství biomasy, ale využitelné 
biomasy. Pokles primární produktivity, tedy například nahrazení 
lesa vřesovištěm, mohu jako v Severoněmecké nížině do určité míry 
kompenzovat lepším využíváním vřesu jako steliva, paliva a pro 
výrobu medu. Prakticky všechny kolapsy jsou iniciovány poklesem 
primární produktivity, který je na nějakou dobu pozastaven nově 
osvojenou schopností lépe využívat zatím okrajové způsoby obživy 
(strategie přežívání). Příklady: v mezolitu je lov velké zvěře stále 
víc zaměňován za rybolov či skoro všechny zemědělské kultury se 
v suchých obdobích mění na pastevecké. Primární produktivita závisí 
na množství sluneční energie, vody a živin a vlastnostech ekosystému. 
Sekundární produktivita závisí hlavně na lidské vynalézavosti a 
pracovitosti. Produktivita v ekonomii znamená poměr mezi vloženou 
prací a ziskem, jedná se v podstatě o míru účinnosti, která se dá 
vztáhnout na nějaký sociální pokrok (dělba práce, daňový systém) či 
vývoj nových technologií (hrnčířský kruh, umělá hnojiva). V ekonomii 
vykazuje křivka produktivity většinou stabilní, postupně rostoucí 
charakter, který bývá přerušen náhlými skoky, a to vesměs nahoru. 
U primární produktivity jsou běžné výkyvy nahoru a zejména dolů. 
SLOŽITOST (complexity): Každý systém obsahuje jednak nějaké 
množství částí, jednak určité množství vazeb. Složitost souvisí 
s provázaností. Svoji povahou je ambivalentní, protože přináší jak 
schopnost spolupracovat a lépe využívat přírodní zdroje, tak i větší 
zranitelnost danou množstvím vazeb a jejich řetězením. Kdyby padla 
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škodovka v Mladé Boleslavi, tak padnou desítky fi rem, které jsou na 
ni navázány. Když zavřu uhelný důl, neohrozím jenom horníky, ale 
také opraváře důlních strojů a svačinářku. 
OŽIVENÍ (recovery): období, kdy se ekosystém či společnost 
vzpamatovává z kolapsu a opět roste. Kolapsy, krize a katastrofy 
můžeme rovněž vnímat optimisticky – např. jako les po zhoubné 
vichřici, která uvolnila místo mladým stromkům, nebo jako konec 
dinosaurů, který uvolnil prostor pro evoluci savců.  Skoro všichni jsme 
produktem nějaké katastrofy a kolaps byl naší kolébkou. 
SOCIÁLNÍ NÁKLADY (social cost): souhrn všech fyzických 
a psychologických nákladů, které doprovázejí změny. Příklady: (1) 
ohrazování raně novověkých polí v Anglii jako ochrana před zloději 
a chudáky během neúrodných let malé ledové doby. (2) Dárfúr, 
současnost – černí zemědělci v době sucha ohrazují své studně a 
pastviny před nomádskými beduíny, což nejprve vede k potyčkám, ty 
jsou využity jako záminka ke svržení režimu či „osvobozeneckému 
boji“, milice podporované vládou provádí genocidu za pomoci zbraní 
dovezených z Číny, která vlastní většinu súdánských ropných akcií.  
(3) Česká republika po roce 1990 – vcelku úspěšné budování bohaté 
kapitalistické společnosti je doprovázeno nejistotou a mnohými stresy, 
které mají svůj původ v rychlosti změn. V prvním případě Angličané 
platí klimatické výkyvy nejenom strachem a hladem, ale také 
vyššími náklady na bezpečnost. V druhém, klimaticky napjatějším 
případě iniciují klimatické změny nejprve lokální, později centrálně 
organizované násilí. V třetím případě Češi  platí blahobyt neklidem. 
Kolapsy často začínají růstem psychologických nákladů. 
SOCIÁLNÍ PATOLOGIE (social pathology):  nezdravý vývoj 
i konečný stav celé společnosti, který je charakteristický pro období 
relativního blahobytu anebo krize, tedy pro nadprůměrně bohatá 
i nadprůměrně chudá období. Obecně uznávané a dodržované zákony, 
zvyky, morální principy přestanou být během krátké doby, jedné 
až dvou generací, ale též jen několik roků, většinovou společností 

dodržovány. Jedná se o obdobu kolapsu, ale v oblasti doposud 
dodržovaných způsobů vzájemného chování. Příklad: německý 
expresionistický malíř Georg Grozs ve své autobiografi i (An 
Autobiography, Berkeley, 1997) popisuje Německo po prohrané válce 
roku 1918. V poválečném Berlíně byly běžné vraždy a znásilnění, 
a to i u navrátivších se vojáků, kteří nikdy trestný čin nespáchali. 
Reportér Ben Hecht pracující pro „The Chicago Tribune“ píše v roce 
1919 z Německa: „Země utrpěla masové zhroucení.  Nic duševně 
normálního se odtud hlásit nedá.“ Krize obvykle neznamená to, že 
slušná společnost se octne v nouzi, ale že se přitom zároveň „zblázní“ 
– stane se sociálně patologickou.  Viz též u Seneky  „... pokud již 
nemoc obce příliš nepokročila“.
 

Poznámka: 

Tento slovníček jsme dávali dohromady s Jiřím Filipem do knihy či sborníku 

o kolapsech v přírodě a společnosti (Bárta a Pokorný eds., Dokořán, 2008). 

Kniha má název podle jedné ze Seifertových básní  „Něco překrásného 

končí“, ale verš pokračuje… a něco překrásného začíná. V povaze kolapsů 

a krizí, včetně té současné ekonomické, je to, že dobře vidíme, co končí, 

ale o tom překrásném, co nás čeká, netušíme my ani General Motors vůbec 

nic. Pokračováním projektu studia konce civilizací je netrpělivě očekávaný 

český překlad slavné knihy Josepha Taintera „Rozpad složitých společností“ 

(Dokořán, 2009).
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NUTNÝ 

ODBOJ V LONDÝNĚ

V českých dějinách 19. století nenalézáme podobný rod, jako 
byli Fričové. Byli snad u všeho, co se týkalo českého veřejného 
života druhé poloviny století. Kamarádili se s J. Jungmannem, F. 
Palackým, B. Němcovou, K. Světlou, snad s každým, kdo ve vlaste-
neckých a uměleckých poměrech pražských něco znamenal. Byl to 
tehdy poměrně malý okruh lidí, tak malý, že kdyby – jak se říkalo 
- spadl strop kavárny „U Komárků“, kde se scházela vlastenecká 
společnost, tak by národní obrození vypadalo úplně jinak.

Josefa Václava Friče, nejvýraznější osobnost Fričovy rodiny, 
básníka a politického štvance bez prostředků, byronovského ducha 
vybaveného odvahou, naivitou a šibeničním humorem, přítele G. 
Sandové i M. A. Bakunina, charakterizoval J. Neruda jako „muže 
hrdinu – ale do posledního dechu dítěte“. Toto nadané „dítě“ 
zasáhlo do veřejného života kuriózním, ale rázným způsobem 
o svatodušních bouřích roku 1848. Devatenáctiletý Frič si vypůjčil 
koně – byl to obstarožní hnědák – a zajal královského místodržícího 
hraběte Lva Thuna. Rozvážný F. Palacký mu to naneštěstí 
rozmluvil, a tak Thuna propustili. Když se v Čechách něco děje, 
vypadá to zpočátku velmi vážně, ale pak se to změní v cosi, co 
připomíná operetu. To byl i případ revoluce r. 1848.

Frič opustil Prahu, aby sehnal posily. Mezitím se situace tzv. 
normalizovala a Frič se s oddílem, ve kterém byla slovenská men-
šina, vrhl do boje za slovenskou svobodu. Tažení bylo krátké a neú-
spěšné. Frič byl raněn a vrátil se domů. Záhy byl uvězněn, pro své 
mládí ušel šibenici, ale přesto byl odsouzen za velezradu na 18 let. 
V dlouhé samovazbě skládá bez tužky a papíru verše pomíjivé hod-
noty, nicméně podložené vlastní krví.

Je amnestován. Vydává „samizdatový“ almanach. Na vlastních 
ramenou odnese do hrobu Karla Havlíčka. Načež je vypovězen do 
dnešního Rumunska. R. 1859 se mu podaří přesídlit do Londýna. 
Láká ho tam postava velkého ruského revolucionáře Alexandra 
Ivanoviče Gercena. S Rusy má své zkušenosti. Už v Praze spolupra-
coval s anarchistou Bakuninem, který snil o všeevropské revoluci, 
jež by měla začít právě v Čechách. Pravda, po letech Frič tvrdil, že 
jejich plány neměly jiný účel, než aby se předešlo ruské pomoci, 
v níž „zřeli jsme nejen hrob posledních nadějí všech svobodomysl-
níků, nýbrž i zkázu všech středoevropských národností“.

Gercen a Frič k sobě ale nenajdou cestu. Gercen přehlíží 
malé slovanské národy včetně Čechů a Slováků, které pokládá za 
„neschopné dalekosáhlých politických cílů, protože jsou katolí-
ci“. Frič se zato sblíží s maďarským revolucionářem L. Kossuthem 
a s částí německé politické emigrace seskupené kolem časopisu 
Hermann, který vydává Gottfried Kinkel. Počet čtenářů Hermannu, 
do kterého začíná přispívat i J. V. Frič, neustále roste, což se proje-
vuje snižováním nákladu jiného německého časopisu vydávaného 
v Londýně – Das Volk. Hlavní slovo ve Volku má Karel Marx. 
V tom je ten problém. Frič se tak možná mimoděk, ale spíš pro-
gramově zaplétá do existenčně podbarveného, ideologického sporu 
dvou skupin německé emigrace. Záhy veřejně odsoudí Marxovu 
brožurku „Herr Vogt“.

Rovněž mezi Kinkelem a Marxem dochází k ostrým střetnu-
tím. Znechucený Kinkel podléhá a vzdává se vedení Hermanna, 
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což mu bojovný Frič přátelsky vyčte. On sám by zřejmě Marxovi 
neustoupil. 7. července 1859 dochází, myslím, k prvnímu známému 
kontaktu příslušníka českého národa s Karlem Marxem. Ve svém 
deníku jej Frič označí jako „hrozný rencontre s Marxem...“, aniž 
by uvedl podrobnosti. Co se vlastně při tomto historickém setkání 
stalo?

Nepodařilo se mi získat žádný historický doklad, ale mohu 
vyprávět historku, která se v úzkém okruhu Fričových přátel tradu-
je dodnes. Sedmého července měl Frič schůzku s Juchem, novým 
vydavatelem listu Hermann. Domlouvali se o dalších článcích. 
Schůzku měli jako obvykle v hospodě, kde se scházela německá 
emigrace. Marx pochopitelně navštěvoval stejnou hospodu, protože 
podobně jako Frič musel být v kontaktu s mnoha lidmi. Posadil 
se blízko Friče a Jucha a dal se do hlasitého rozhovoru se sousedy 
Biskampem a Faucherem. Marx nikdy nešetřil své protivníky a 
dovedl rozeznat jejich slabé stránky. Rozhovořili se o méněcennosti 
slovanských národů. Tohle si Frič nemohl nechat líbit a vložil se do 
hovoru. Hádka přerostla ve rvačku. Nemůžeme to dokázat, ale je to 
možné, ba pravděpodobné: Frič vstal a udeřil Marxe pěstí. Odtrhli 
je. Pro Friče to byl v té chvíli debakl. Zaplatili a Frič doprovodil 
Jucha do čítárny.

Záhy nato opustil Frič Londýn, aniž si byl vědom toho, že kdy-
by dnes nějaký Jirásek začal psát české pověsti o počátku a konci 
marxismu v Čechách, možná by je uvedl symbolickou epizodou 
o setkání dvou zarputilých revolucionářů v jedné londýnské pivnici 
7. července 1859. Aby nám tento příběh připadal více český, zbý-
vá dodat, že lustrace Fričova přítele Karla Sabiny, vystupujícího 
v registru svazků jako „Roman“, dokázala dobrou informovanost 
pražské policie o Fričově londýnském pobytu a o vcelku zamítavém 

postoji zahraniční emigrace k možnosti revoluce v Čechách. Dlouze 
a s nejistým výsledkem můžeme spekulovat, komu tím Sabina nej-
víc prospěl.

Poznámka: 

Psáno pro Vesmír (1991) a to nejenom na základě historických pramenů 

včetně Fričových Pamětí, ale také hospodské historky, která se dodnes snad 

v pábitelském podání udržuje v rodině Fričů.
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JJAN PALACH: 

PROSTOR A MÍSTO

Strom bleskem zasažen jenž  po věky hořel

Nápis na dřevorytu Františka Bílka 

k návrhu Husova pomníku pro Kolín (1909)

MÍSTA

 Kdyby se Jan Palach (11. 8.  1948 ve Všetatech u Mělníka 
– 19. 1. 1969 Legerova ulice v Praze) narodil někde v zamyšlených 
jižních Čechách a ne v rovinatém Polabí, slýchali bychom častěji srov-
nání s Husovou obětí. Neboť Jan Hus se mohl zachránit podobně, jako 
se mohl zachránit Sókratés. Základní otázka, která mi jako úkol byla 
položena při psaní této zprávy, zní, zda místa Palachova života nějak 
poukazují na jeho čin, anebo zda vůbec můžeme hovořit o nějakém 
palachovském géniu loci. 
 Nemá cenu tuto otázku rozebírat na mnoha textových stranách. 
Palach se narodil ve Všetatech, do školy chodil v Mělníku, otec praco-
val v Brandýse, studoval v Praze, dvakrát byl na brigádě v Sovětském 
svazu a jednou ve Francii, zapálil se pod Muzeem na Václavském 
náměstí a s těžkými popáleninami byl převezen na polikliniku do 
Legerovy ulice, kde později sídlilo jednak nakladatelství Academia, 
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jednak Institut základů vzdělanosti založený Zdeňkem Pincem, který 
kdysi v osmašedesátém navrhl rozpustit svaz mládeže. Palachov-
ský génius loci za těchto okolností může stěží existovat jako soubor 
reálných míst, ale zcela určitě existuje jako situace, jako myšlenkový 
prostor.  

JEDNODUCHÁ CELISTVOST

 Základem tohoto prostoru je podle mne dětské ovlivnění čet-
bou Aloise Jiráska prodchnutého protestantským duchem Františka 
Palackého, které zcela souzní s Palachovým evangelickým základem. 
Nemyslím, že za skutečného Palachova předchůdce můžeme ozna-
čit přímo Jana Husa, spíš v celé věci cítím závažný, tragický, podtón 
českých dějin, tedy i Chelčického úvahy, příběh jednoty bratrské, 
Komenského žalozpěvy, české utrpení v zákopech cizí války let 1914-
18. Myslím na Jana Palacha, ale vybavují se mi úryvky a obrazy z děl 
Jakuba Demla, Aloise Jiráska, Františka Bílka či dokonce Muchovy 
„Slovanské epopeje“. 
 Potřebuji říct, že Palachovu oběť vnímáme hlavně jako politický 
akt, což je v podstatě přijatelné pro všechny Čechy ohrožené sovět-
skou invazí, ale stejně dobře jej můžeme brát jako náboženský čin, což 
je rozporuplnější, protože ne každý má církevní a navíc evangelické 
pozadí rád. Přesto to, co působí a dosud nás ovlivňuje, není v tomto 
případě politika ale vnitřní, tedy duchovní zásah. 

Zbývá ještě doložit, jak to je s četbou Aloise Jiráska. Těžko se to 
vysvětluje, protože máme odstup od dojetí, které v lidech vzbuzoval. 
Stačí si dohledat okolnosti jeho pohřbu – plné Václavské náměstí, 
davy proudící do Národního muzea, kde byla vystavena rakev s jeho 
tělem. Díváme se na staré fotografi e a víme, že A. Jirásek dokázal 
lidem něco sdělit a něco v nich probudit. Pro jeho pozitivní postavy 
je charakteristická jednoduchá celistvost lidí, kteří nemají skoro žádné 
postranní myšlenky. V současné literatuře či fi lmové tvorbě jsme právě 
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naopak zvyklí na hrdiny, kteří mají jenom postranní myšlenky. Jiráskovy 
postavy mají motivaci, ale v hloubi duše neskrývají žádné tajemství. 

S Palachem to je podobné. Pátráme po nějakých skrytých motivech, 
ale nejspíš žádné nebyly.  Není tu žádný problém, necítíme žádné trauma 
a ani stopy nějakého excentrického chování nebo dokonce podivnosti. 
Nebyl blázen. Myslím, že Palachův příběh je ve skutečnosti nesmírně 
prostý – viděl bezpráví a reagoval na něj. 

VRŮSTÁNÍ DO STROMU BRATŘÍ

Podstatou zápalné oběti je víra, že oheň očišťuje a dým stoupá 
vzhůru k nebesům. Oběť ohněm je charakteristickým rysem řady 
pravěkých náboženství, přenáší se do antického světa, objevuje se ve 
Starém zákonu a v mimoevropských kulturách. Oběť je čin, při kterém 
se člověk zříká části svého majetku, v případě života vlastně všeho, a 
symbolicky jej odevzdává něčemu většímu. Ve všech náboženstvích 
existuje hierarchie obětí. Oběť, při které je usmrcováno zvíře nebo 
v mimořádných případech člověk, je považována za nejvyšší a obvykle 
se týká života celé komunity. Ve starozákonní tradici se často jedná 
o smírčí oběť, která snímá nějaké společné neštěstí, jehož příčinou 
jsou hříchy. A pokud bychom nechtěli vstupovat do světa křesťanství, 
pak v Homérově Odysseji a dalších antických dílech zápalná oběť 
usmiřuje bohy či duchy zemřelých a odčiňuje chyby. Sebevražda je 
naproti tomu soukromá záležitost, jejíž příčinou bývá strach nebo 
zoufalství. Sebevražda nás naplňuje smutkem, ale oběť nás nad smutek 
povznáší a zároveň zavazuje. 

Jak jsme pociťovali Palachův čin? Je zapotřebí o těchto samozřej-
mých věcech občas mluvit, protože nevyřčené bývá často to základní, 
co je v další generaci nejdřív zapomenuto. Mluvím sám za sebe, ale 
také vycházím z různých okrajových poznámek, které jsem ta desetile-
tí po jeho smrti slýchal. Snad to budu umět říct, aniž bych použil příliš 
složitá slova. 



Celá desetiletí jsme si byli Palachovy smrti vědomi, ale skoro 
nikdy jsme o tom dlouze nehovořili. Jeho smrt byla pochopitelně sou-
částí politického a komunitního světa, ale také to zároveň byla hodně 
soukromá záležitost. Podobně jako málokdy hovoříte o smrti syna 
či matky, ale nosíte to v sobě, tak lidé, kteří jeho oběť zažili, ji nosí 
v sobě a většinou o ní nechtějí mluvit. Je to veřejné privatissimum. 
Z tohoto důvodu vnímám veřejnou, nejlépe televizní debatu na téma 
„Odkaz Jana Palacha“ jako něco nepatřičného. Je to jako když v sobě 
máte něco bolestivého, ale přitom cenného a veřejnou debatou se toho 
zbavíte. Vymluvíte se z toho a nezbude nic. 

SOUKROMÁ A VEŘEJNÁ POSVÁTNOST

Další věc, o které ze studu skoro nikdo nemluví, je pocit 
posvátnosti. Je to přirozená posvátnost, o které člověk ani nemusí 
vědět, ale projevuje se tónem hlasu a výběrem slov. Syn mého 
kamaráda s  generačním despektem a závistí říká rodičům: „No, jo , vy 
se máte – vy máte toho svýho svatýho Palacha, ale koho máme my?“ 
Teprve z jeho reakce poznáváme, jak věc cítíme. Kolegyně, která spolu 
se mnou docházela na Institut základů vzdělanosti v Legerově ulici, si 
povzdechne: „ Vždycky když sem vejdu, tak toho Palacha vidím.“ 

Vyptával jsem se lidí, jak na ně Palachův čin působil. Ljuba 
Václavová mi řekla: „Nesmíš zapomenout na strach, který jsme měli, 
že jej budou další následovat. Každý večer v televizi vystupovali 
lidé, které národ znal a se slzami v očích říkali: Nedělejte to, moc 
vás prosíme.“ Lidé ve své historické paměti reagovali nejenom 
na Palachův čin, ale také na jeho další odezvu, nejspíš desítky 
respektovaných či milovaných herců a zpěváků, kteří se báli, prosili 
je a najednou byli velice lidští a dojatí. Nechci se rouhat, ale součástí 
Palachova fenoménu je i právě tato masmediální reakce televizní 
posvátnosti. Jenže televize toho roku byla něčím jiným, než je dnes. 
Reklamy v podstatě neexistovaly, takže odpadal pocit zištnosti a lživé 

manipulovatelnosti a právě naopak televize alespoň na čas národ 
propojovala a dotvářela. 

Možné shrnutí generačního pocitu: o Palachově smrti dobře 
víme, ale radši o ní nemluvíme ani na ni nemyslíme, protože nás 
zavazuje a propojuje s něčím, co je hodně soukromé a dost posvátné 
a do čeho je lepší moc nevrtat. 

DVĚ MOHYLY A KŘÍŽ TĚLA

Když už jsem souhlasil s napsáním této eseje, do které bych 
se sám od sebe, právě pro tu soukromou nad-bolest, nikdy nepustil, 
dovolte mi vrátit se k tomu, o čem jsem měl psát – o místu. Jedno 
jediné místo je s Janem Palachem nejpevněji spjato. Je to místo jeho 
upálení pod Národním muzeem nad magistrálou hned vedle muzejní 
fontány. 

Z dláždění se zvedají dva kopečky mohyl.  Jsou spojené 
ohořelým bronzovým křížem, který je zároveň tvarem Janova těla. 
Kříž je zapuštěn do dlažby v místech, kde se s těžkými popáleninami 
skácel k zemi. Málokdo tento pomník zná.  Mnoho lidí přes něj přejde, 
aniž by si ho všimlo. Na kříži je nevýrazný nápis. Pomník nikomu 
nic nevnucuje, zcela se nehodí ke vzpomínkovým slavnostem. Není 
heroický, je právě jenom tou soukromou připomínkou. Nemá v sobě 
ani patos, ani politický náboj, je víc mementem než monumentem. 
Považuji jej za nejlépe zvládnutý moderní český pomník týkající se 
obětí minulého režimu. Rachel Whiteread by z něj nejspíš měla radost. 

Jeho autorem je jinak celkem neznámá výtvarnice Barbora 
Veselá. Jednou jsme s ní a studenty z Legerovy ulice vyrazili na výlet 
k pravěkým mohylám u jihočeských Bělčic.  Krátce poté byla vyzvá-
na, aby předložila návrh pomníku. Říkala, že se jí objevil motiv spat-
řených halštatských mohyl a možná i smírčího kříže pod Budínem (na 
jehož vrcholu leží keltská čtyřúhelníková svatyně později využitá jako 
ležení stavovského vojska za třicetileté války). Palachův pomník tak 
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v sobě nese něco podobného jako nedaleký Myslbekův svatý Václav 
– proud minulosti, ale v civilním ne-státotvorném provedení. 

Budu už končit a nechci sklouznout do nějakého patetického 
závěru. Přemýšlím nad obrazem nebo dílem, které by pro mne s Janem 
Palachem nejvíc souznělo.  Málo platné, většina mých myšlenek se vrací 
k tomu proudu tradice, jímž je nasycena Muchova Slovanská epopej. 

Poznámka: 

Jedná se o vyžádaný text do monografi e o Janu Palachovi (Filosofi cká fakulta 

UK, 2009).
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M. HORYNA VE SVÉ MONUMENTÁLNÍ MONOGRAFII O SANTINIM UVÁDÍ: 
Výrazným vlivem působícím na rozvoj talentu budoucího archi-
tekta J. Santiniho Aichela bylo zřejmě působení Jeana Baptistey 
Matheye, dlouholetého otcova příznivce i spolupracovníka … 
Mathey nebyl stavebním praktikem v běžném slova smyslu, ale 
akademicky vzdělaným umělcem římské a internacionální ražby 
a širokých zájmů. … Stal se zaměstnancem Jana Bedřicha z Vald-
štejna, velmistra řádu křížovníků s červenou hvězdou a budoucí-
ho pražského arcibiskupa, který se v Římě suverénně pohyboval 
v nejvyšších společenských a intelektuálních kruzích… Dedikací 
knihy Athanasia Kirchera „Magna ars lucis et umbrae…“ (1671) 
jsou potvrzeny Valdštejnovy vztahy s tímto slavným barokním 
polyhistorem. …  Šifrované zápisy v deníku (J. B. Santini Aiche-
la), připomínající kabalistickou gematrii, vypovídají o spekula-
tivní zálibě v jinotajích a symbolických systematikách a schéma-
tech, které byly pevnou součástí dobové vzdělanosti… Mohl to 
být snad opět Jean Baptiste Mathey, kdo – v souvislosti s pravdě-
podobnou znalostí Kircherových spisů – mohl uvádět Santiniho 
do světa barokních číselných spekulací a symbolických systema-
tik. I díky těmto znalostem byl později chápajícím intelektuálním 
partnerem svých vzdělaných zákazníků při koncipování mimo-
řádných sakrálních architektur. Víme např. že Maurus Fintzguth, 
opat kladrubského kláštera, byl mužem obsáhlých fi losofi ckých 
znalostí a ambicí, žďárský opat Vejmluva byl zaujatým znalcem 
kabalistické myšlenkové tradice a sběratelem kabalistických 
rukopisů. Santiniho schopnost vtělit složité symbolické obsahy do 
obrazců a podob architektury a tím je zřetelně vizualizovat a pro 
diváky zpřítomnit, byla zřejmě jedním z hlavních důvodů mimo-
řádně vysokého hodnocení jedinečnosti jeho umění vzdělanými 
stavebníky.
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SANTINIHO TAJEMSTVÍ

Neobvykle mnoho současných návštěvníků Santiniho památek 
je charakterizuje jako „magické“. M. Urban píše historický thriller 
„Santiniho jazyk“, Pavel Fajt bubnuje po nocích v Santiniho kostelech, 
Vlastimil Marek je hudebně zkoumá, vycházejí o nich monografi e a 
míří do nich sensibilové všeho druhu. Přitom širší zájem o Santiniho 
se datuje někdy od konce 60.  let 20.  století a i tato vlna zasáhla spíš 
odborníky než širší publikum. Dnešní Santini jednoznačně zastiňuje 
donedávna populární Dienzenhofery, ale i jiní skvělí barokní architek-
ti, jako Oktavián Broggio, se drží v pozadí. Zvláštní je případ Jeana 
Baptisty Matheye, jehož francouzsky racionální, stabilní a mimořádně 
dobře vyvážené stavby odrážející ideál pevně uspořádané společnosti 
v současné dynamické, ale v mnohém naivní době, neinspirují snad 
nikoho. Důkazem je samotný plaský klášter, který bychom za jiné 
doby a jiné duchovní poptávky mohli označit jako Matheyovo dílo, 
ale dnes do něj jezdíme kvůli Santinimu. Rovněž to byl Mathey, jeden 
z hlavních Santiniho učitelů, který duchovní tradici své doby sál díky 
svým francouzským a italským kontaktům přímo z pramenů a přesto 
málokdo uvažuje na téma „Mathey a kabala“. 

SANTINI 

KŘESŤANSKÁ KABALA A SOUČASNÉ POSVÁTNO



i na hledání nové křesťanské spirituality. Zdá se, že duchovní proudy 
židovské a křesťanské komunity byly vždy nějak spjaty a navzájem se 
ovlivňovaly – že extatické katarství pomohlo při krystalizaci paralelního 
proudu židovské kabaly a ta později silně ovlivnila nejenom reformaci, 
ale také novou emocionální orientaci barokní společnosti. 

Co mohl takový Santini, nebo některý z opatů, pro které praco-
val, vědět o kabale? Počátek intenzivního křesťanského zájmu o kaba-
lu můžeme pravděpodobně hledat na medicejském dvoře ve Florencii 
mezi humanisty vedenými Marsiliem Ficinem. Došlo zde k přeložení 
Platóna z řečtiny do latiny a k vydání Hermetického korpusu. Vedoucí 
osobností zde byl vzdělaný Giovanni Pico della Mirandola, který se 
naučil hebrejsky a navíc měl úzké kontakty s řadou vzdělaných židov-
ských konvertitů. Říkal, že pravdu můžeme lépe poznat z toho, čemu 
nerozumíme, než z toho, čemu rozumíme. Věřil, že jádro křesťanství 
může být nejlépe vysvětleno kabalou a magií. Zemřel mladý (1494), 
byl silně kritizován církví, ale jeho vliv na další generace fi losofů byl 
závažný. 

Jeho nejdůležitějším žákem byl německý teolog Johannes 
Reuchlin, který v roce 1517 vydal zásadní monografi i „De Arte 
Kabbalistica“. Jedná se o záznam imaginárního třídenního rozhovoru 
v jedné putyce, kde se potkávají tři učenci – křesťan, Žid a Arab a dis-
kutují o povaze světa a cestě k Bohu. Reuchlin, který stál v opozici ke 
katolictví a patřil k reformnímu křesťanskému proudu, se domníval, 
že jenom syntézou různých tradic a bible je možné se dobrat nového, 
tolik potřebného pojetí duchovního života. 

Na tomto místě je nutné říct, že kabala měla vždy dvě hlavní části. 
Ta nejzajímavější, ale nejvíc náročná se týkala spravedlivého života celé 
komunity na základě hlubšího poznání světa. Druhá, hrubší část se týka-
la magie a ovládání světa pomocí sil, které jsou obsaženy ve znacích, 
číslech a písmenech. I v tomto případě bylo nutné sestoupit k počátkům 
světa a prohlédnout si, jak je sestaven, ale s poznáním bylo zacházeno 
naprosto odlišným způsobem. Ve fi losofi cké kabale poznával učenec 
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V této úvaze se pokusím nalézt alespoň nějaký náznak řešení 
dvou otázek. První zní – v jaké době to vlastně žijeme, že nás Santini 
po skoro třech stoletích zapomnění plní úžasem a představuje určitý 
druh zjevení? Druhá otázka souvisí s dalšími pojmy, které ve spojení 
se Santinim často slýcháme. Je to mystika čísel a křesťanská kabala. 
Leží právě zde nejzazší Santiniho tajemství?

DVA PROUDY KŘESŤANSKÉ KABALY

Slovo „kabala“ znamená něco jako „předání, pochopení či 
výklad“. Kabala čerpá ze staroorientálních obrazů a názorů babylon-
ské říše, které se nejvíc zásadním způsobem vtiskly do ladění knih 
Starého zákona. Hledání těchto nejasných a velmi starých prvků se 
věnuje početná literatura posledních pěti staletí, např. obrovité, nád-
herné a zcela zmatené dílo jezuity A.  Kirchera o vysvětlení egypt-
ských symbolů a písmen. V druhé polovině 13. století z  nejasných 
a dnes téměř nedohledatelných, částečně ústních zdrojů vzniká  psaná 
kabala. Můžeme v ní odkrýt řadu dřívějších zdrojů – židovskou ústní 
tradici, helénskou fi losofi i ovlivněnou Plótinem, gnostické i arabské 
vlivy zprostředkované křížovými výpravami. Nicméně autority jako 
G.  Scholem se shodují v tom, že tyto staré ručeje se slévají do zcela 
nové řeky. Ta souvisí s celkovou hmotnou i duchovní situací Evropy 
13. století, kdy během středověké revoluce dochází k zakládání měst, 
rozvoji silnic, rozdělení půdy na pole, pastviny a les a zároveň ke hle-
dání nových či alternativních cest k Bohu, jak o tom svědčí příklady 
mnohých heretických hnutí, zejména jihofrancouzských katarů. 

Další století patří do zlatého věku kabaly, ve kterém po počáteční 
explozi kreativity či zjevení vznikají či jsou zapsána její hlavní, klasická 
díla. Ta v skrytu dozrávají na okrajích židovské komunity, ale v průběhu 
15. a 16. století, kdy se křesťanská Evropa ocitá v nové duchovní krizi 
spjaté s příchodem renesance, humanismu a reformace, začínají působit 



CO MÁ SPOLEČNÉHO ŽIDOVSKÁ  KABALA 
A KŘESŤANSKÉ BAROKO?

Kdybychom měli brát kabalu vážně, pak by její studium začínalo 
opravdovým čtením Starého zákona, zejména pěti Mojžíšových knih 
a tóry, a to nikoliv v jejich možném skrytém významu, ale nejprve ve 
zjevném smyslu. To dnes nikdo nedělá a i v dřívějších křesťanských 
staletích byly spíš vyhledávány obskurní rukopisy, které víc skrývaly, 
než ukazovaly, jež byly často temné a nepochopitelné významem, 
který mohl být uchopen tvořivou imaginací, tak jako psí víno pestrých 
barev pokrývá mříž vědy a rozumu.  Mnoho let jsem procházel barok-
ní stavby, cítil jsem jejich spjatost s hudbou své doby, politickou a 
mocenskou situací křesťanské Evropy před třicetiletou válkou a po ní 
i hluboký vztah k Bohu. Pokud jsem pátral po ohlasech židovské kaba-
ly, nenalézal jsem v přímých citacích z židovské tradice nic společné-
ho, snad s výjimkou čtyř hebrejských písmen Božích JHVH sepsaných 
spíš stylizovanou než doslovnou formou.  

Kabala se nemá studovat. Cílem kabaly není kabala, ale pozved-
nutí se k blízkosti Boží a porozumění architektuře vesmíru, jež se 
podobá uspořádání člověka. Opravdovým předmětem studia kabaly 
je tedy cosi jako Boží podstata a nikoliv žádné židovské či křesťanské 
učení. Pokud věříme, že ve středoevropském baroku je sice hodně 
mocenského boje a ideologické manipulace, ale rovněž opravdový 
pokus porozumět Božímu stvoření a tím i Stvořiteli, pak by se kaba-
listický náboj měl objevit  v křesťanském „balení“ v projevech, jejichž 
kořen leží blíže Bohu než nějaké fi losofi i. 

SVĚTLO: John Milton hovoří o světlu jako o „fi rst offspring of God“,  
tedy prvním potomku Božím.  Na samém počátku Bůh stvořil světlo. 
To mu je nejblíž a obsahuje nejvíc jeho duchovní podstaty. Je více 
druhů světla, které v helénské fi losofi i či u Plótina mohou být nazvány 
emanacemi, září písmen, anděly světel a dalšími metaforami. Kabala 

182 183

SANTINI, KŘESŤANSKÁ KABALA A SOUČASTNÉ POSVÁTNO SANTINI, KŘESŤANSKÁ KABALA A SOUČASTNÉ POSVÁTNO

vystupující jako „sloup společnosti“ význam stvoření a usměrňoval jako 
šaman, prorok či učitel přimknutí společnosti k něčemu vyššímu a tím 
její přežívání či spásu. Ve zbožném rozjímání a modlitbě je duše schop-
na povznést se k Bohu a účinně se přimlouvat za ostatní, ba dokonce za 
živly a celou přírodu.  O to však stál málokdo. 

V praktické kabale, jejíž spisy nakonec zcela převážily, se v pod-
statě jednalo o duchovní moc nad světem či alespoň nad vědomím lidí. 
V kabale a zejména v křesťanské kabale je tak obsažen dvojí náboj – hle-
dání a porozumění světu za účelem obecného dobra, ale také magické 
manipulace a vlády nad dušemi. Oba prvky upřímného hledání smyslu 
světa a blízkosti Boha i duchovní politické nadvlády sehrály mimořád-
nou roli během barokního protireformačního tažení. Navíc tajné duchov-
ní řády používající hermetické, alchymické a kabalistické symboly - jako 
byli např. rozenkruciáni - byly převážně zakotveny v reformovaných 
církvích. Průnik kabaly do křesťanství je nutné vnímat na pozadí mocen-
ského a duchovního boje mezi katolictvím a protestantstvím. V tomto 
zápase se kabala a hermetická fi losofi e stala nejprve magickou zbraní 
reformátorů, ale vzápětí i katolická strana, zejména jezuité, po důklad-
ném studiu přijala její slovník a snažila se ji využít ke svým cílům.

Ze spisů křesťanské kabaly barokní doby, tedy právě těch pra-
menů, které by měly ovlivnit okruh kolem Santiniho, náleží centrální 
místo dvoudílné monografi i Knorra von Rosenrotha (1677-1684) 
„Kabbalah denudata“. Je to pozoruhodně málo mystické dílo. 
Podobně jako většina podobných knih té doby se téměř vědeckým 
jazykem soustřeďuje na hledání  „harmonie mundi“ - korespondencí 
mezi strukturou vesmíru, duší člověka, jazykem, číslem a písmenem. 
Odtud vychází i dílo Newtonovo a Leibnizovo. Na druhé straně půso-
bí veselý, extatický, místy velice hluboký, ale jindy jen poblouzněný 
kabalistický směr, který ovlivnil praxi islámských mystiků – súfi ů, 
chasidské hnutí – i takové spisovatelé, jako byl Franz Kafka nebo J. L. 
Borges.  A mezi nimi existuje bezpočtu směsí a odstínů, které vydávají 
tak zvláštní plody, jako je hudba klezmerů nebo magické amulety.  



HVĚZDNÝ MUŽ: Některé jazyky, jako hebrejština či sanskrt, a jejich 
písmena existovaly dřív, než byla stvořena země. Korán byl sepsán 
dřív, než Alláh stvořil zemi. Jiné knihy byly opatrovány anděly a 
mnohem později sneseny na zem. Podoba člověka je obsažena jako 
hvězdný muž v nebi nad hlavou. Hebrejská písmena se podle jedné ze 
skrytých tradic dají odvodit z tvaru souhvězdí. Písmeno tedy není sou-
hláskou či samohláskou, ale vesmírným tvarem, který původně existo-
val nezávisle na zemi. A protože každé písmeno je zároveň číslo, pak 
i čísla jsou silami. V Zoharu, jak praví D. Ž. Bor, je vylíčeno stvoření 
člověka z hmotné substance Dolní svátosti a je zdůrazněno, že právě 
v onom místě, totiž v člověku, který tu je jmenován Dům svátosti, byly 
spojeny čtyři světové strany se čtyřmi živly. A tehdy, když se čtyři 
světové strany, čtyři hvězdy či písmena spojily se čtyřmi živly, stvořil 
Nejsvětější nějaké tělo a toto tělo je utvořeno ze dvou světů. Čtyři hor-
ní hvězdy vytvářejí Horní svatý vůz a čtyři dolní hvězdy Dolní svatý 
vůz.  Tak nějak se snad dá popsat kladrubský chrám, jehož čtyři hvěz-
dy v podlaze odpovídají čtyřem hvězdám v klenutí chrámu. 

Je pravděpodobné, že další poznání kabaly a barokní architek-
tury odhalí přímější vztahy obou v podstatě fi losofi ckých konstrukcí, 
ale předpokládám, že málokdy se bude jednat o přímé citace původně 
židovského učení, ale spíš o duchovní paralelismy vycházející z hle-
dání původu, významu a podstaty světa. Toto usilování je společné 
nejenom židovským učencům a křesťanským fi losofům, ale sahá 
daleko před ně k Plótinovi, Platónovi a od nich ještě hlouběji k egypt-
ským, indickým a sumerským naukám a od nich snad ještě hlouběji do 
propasti času. Santiniho architektura je možná tak mocná právě proto, 
že obsahuje přetavený proud alegorií a symbolů, které jsou jako např. 
hvězdy a čísla společné mnoha dobám a tradicím posledních několika 
tisíciletí. Z celé plejády symbolů však Santini pečlivě vybírá ty nejvíc 
dynamické, tedy působivé síly, jako je spirála, severní hvězda, číslo 
8 a10 či sv. Jan Nepomucký. 
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se podobně jako barokní chrám zabývá zejména světlem a jeho pohy-
bem, byť tak činí na úrovni různých světů či sefi rot. Nikdy se nejedná 
o přímé světlo, které je tak neviditelné a nesnesitelné a končí „strašli-
vým polibkem smrti“, ale o nepřímé prozařování, které slábne přícho-
dem ještě většího světla. 
JMÉNO BOŽÍ VEVÁZANÉ V KOBEREC CHRÁMU: Ibn Gikatilla 
říká, že jméno Boží je obsaženo jako všudypřítomné v celé tóře 
podobně jako myšlenka koberce nesestává v uzlících jeho vazby, 
ale v celém díle. Pitvej je a nenajdeš! Vnímej celek a někde tam je. 
Opravdové jméno je totožné s věcí, takže opravdové jméno Boží 
je Bůh, který však má určitou vnitřní strukturu. Joachim z Fiore se 
domníval, že trojiční struktura Boha odpovídá tomu, že v jednom svě-
tovém cyklu nejprve přichází Bůh jako Otec, pak jako Syn a nakonec 
jako Duch svatý, jako pouhé horoucí světlo. Před očima mi vyvstává 
kladrubský chrám, jehož klenba se podobá nebeskému koberci. Bůh 
není v symbolech, ale v celé stavbě. Neexistuje jeden symbol Boha, 
protože Bůh není jedna „věc“, ale mnoho zázraků tajemně poskláda-
ných dohromady. Bůh jsou nejenom – „věci“, tedy aspekty existence, 
ale také vztahy mezi těmito věcmi, neboli způsob či stavba jejich 
uspořádání. 
DYNAMEIS A SVĚTCI: Boží přítomnost je dána jednak nádobami, 
jednak obsahem nádob. Písmena a čísla nejsou jenom nějakým vyjád-
řením obsahu, ale jsou živou silou podobnou magnetu, který přitahuje 
železo. Podobně písmena JHVH nesymbolizují Boha, ale vtahují jej 
do prostoru chrámu stejně jako med přitahuje včelu. Dynameis jsou 
aktivní síly Boží. V abstraktní kabale mohou být vyjádřeny magický-
mi čtverci či složitými amulety z písmen a pletenci čar. Při pohledu 
do kupole chrámu pokryté barokními freskami světců, dynamickým 
hemžením bytostí, stromem života a smrti nevnímáme jednotlivé fi gu-
ry, ale hlavně strukturu spásy a zavržení. To, čím je pro vědeckou a 
hloubavou mysl kabalisty složitý nákres, je pro lidovou zbožnost obraz 
nebe se světci, anděly a peklem, tak jak je vidíme třeba ve Křtinách. 



jsou dvojčata. První bylo nemocné a zemřelo, druhé bylo silné 
a prospívalo. Ale byla to dvojčata zrozená ze stejného impulsu. 
Přiznávám, že někteří (ale určitě ne všichni) dávní vědci byli 
motivováni čistou láskou k vědění. Ale když uvážíte duch té doby, 
můžeme tento motiv vcelku vypustit. Je tu něco, co sjednocuje 
magii a a užitou vědu té doby a zároveň je izoluje od „moudros-
ti“ dávnějších dob.
Pro moudré muže dávnověku bylo hlavním problémem, jak smířit 
duši a venkovní skutečnost – a řešením bylo vědění, sebeukáznění 
a ctnost. Pro magii a užitou vědu byl problém postaven jinak – jak 
svět podřídit vlastním přáním. Řešení poskytla technika, kvůli 
které magie i věda začala dělat věci, do té doby považované za 
nechutné a málo zbožné, jako je vykopávání mrtvol a jejich hano-
bení. Porovnáme-li hlavního představitele té nové doby Bacona 
a Marlowova Fausta, nalezneme nápadnou podobnost. Někteří 
kritici vám řeknou, že Faust měl žízeň po vědění. Ve skutečnosti, se 
o tom téměř nezmiňuje. Od ďábla nechce pravdu, ale zlato, zbra-
ně a děvčata. „Všechny věci, jež se pohybují mezi tichými póly, ti 
budou sloužit.“ A také „zkušený a vědoucí čaroděj je mocný bůh“, 
říká Marlow. Ve stejném duchu zatracuje Bacon ty, kteří oceňují 
vědění pro ně samé, kteří je považují za vlastní cíl. To je pro něj 
milenka pro radost, zatímco správně by věda měla být manžel-
kou na plod. Opravdovým cílem je pro Bacona rozšířit panství 
Člověka na všechny věci. Zavrhuje magii, protože nefunguje, ale 
jeho cíl je stejný. Obě polohy, čaroděje i vědce, se spojují v postavě 
Paracelsově.
Není pochyb o tom, že ti, kdo doopravdy založili moderní vědy, 
byli obvykle ti, kteří milovali víc pravdu než moc, protože 
v každém hnutí, jež pochází ze smíšených pohnutek, nesou kon-
struktivní náboj dobré prvky, ne špatné. Ale přítomnost těch 
druhých má vliv na to, kterým směrem se věc bude ubírat. Možná 
zacházím příliš daleko, když řeknu, že moderní vědecké hnutí 
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V dnešní době, která stojí na určitém rozhraní křesťanství a 
novopohanství, pak do popředí víc vystupuje právě ta starší či mimok-
řesťanská tradice, která prostřednictvím magického pocitu okouzlení 
otevírá člověka dalším, již křesťanským vlivům anebo jej vede k pří-
rodním náboženstvím.

ČARODĚJOVA SMLOUVA

V celé této okouzlující záležitosti barokní architektury i prak-
tické kabaly se však zároveň skrývá onen neblahý pocit ideologické 
manipulace založené na nějakých jemných, téměř magických strunách. 
Joseph Day, nástupce G.  Scholema na Hebrejské univerzitě v Jeruza-
lému, píše, že v současné době je knih o kabale tolik, že to připomíná 
vlnu zenového buddhismu, která západní Evropu ovládla před třiceti 
lety. Myslím si, že jádro přitažlivosti kabaly spočívá v tom, že nám 
zdánlivě nabízí (pozor na strašlivý polibek smrti kabalistických textů!) 
určitou moc nad světem v okamžiku, kdy jej toužíme ke svému užitku 
spotřebovat a on se prostřednictvím klimatických a podobných kata-
strof obrací proti nám. Myslím, že anglický profesor středověké litera-
tury, Tolkienův přítel a autor „Letopisů Narnie“ – Clive Staple Lewis 
– poměrně přesně  v roce své smrti (1963) odkryl tuto záležitost slovy:

Procesu, kdy člověk získává moc podmaňovat si věc za věcí a 
posléze je toutéž mocí donucen podrobit se přírodě, říkám „čaro-
dějova smlouva“. A stojím za tím, co říkám. Fakt, že věda byla 
úspěšná, tam kde magie zklamala, vytvořila mezi oběma takovou 
vzdálenost, že dnes těžko rozumíme okolnostem, za kterých věda 
vznikla. Dokonce naleznete lidi, kteří píší o 16. století a zastávají 
přitom názor, že tehdy byla Magie jako středověký přežitek odsu-
nuta do pozadí Vědou. Ti, kteří se touto dobou zabývali, 
o tom vědí své.
Ve středověku bylo velice málo Magie – její vrchol spadá až do 
16. a 17. století. Opravdové magické a opravdové vědecké úsilí 



můžeme díky Santinimu vděčně zahlédnout i my, obyvatelé dolního 
světa růží, kovů a šakalů. 

Poznámka: 

Tři roky jsme s Pavlem Fajtem hovořili o Santinim, jezdili po jeho kostelích 

a Pavel bubnoval po nocích. Nezapomenu na večer ve Žďáru, kdy se k nám 

přidal Marian Varga. Jedna esej z té doby – o Plasech  vyšla v knize „Dýchat 

s ptáky“, druhou esejí je booklet k Pavlovu CD (Souhvězdí Santini, Respekt, 

2009) a tato třetí esej původně tvořila doslov ke knize M. Holečkové o puto-

vání za Santinim (Nakladatelství MH, Beroun, 2007). Ladislav Moučka vydal 

nedávno katalog „Kaple svaté Anny v Panenských Břežanech“, ve kterém 

ukazuje, jak se plán kaple rozvíjí jako hudba či strom a je založen na 22 stej-

ných kružnicích. V obsáhlém a pracném díle rozpracoval geometrii dalších 

šesti Santiniho staveb stavěných na zelené louce.
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bylo od samého začátku nějak poskvrněno, ale myslím si, že 
mohu klidně říci, že věda se zrodila v nepříjemném sousedství a 
v neblahou hodinu. Její triumfy jsou možná příliš rychlé a vysoce 
zaplacené, takže něco jako seberefl exe a opětovné zvážení původ-
ních pohnutek by bylo na místě.
Myslím, že tento úryvek vhodně upomíná na ambivalenci neje-

nom vědy a magie, ale celého v podstatě silového barokního prostředí. 
Kdybych se měl vyjádřit velice ostře a subjektivně, řekl bych, že sta-
rému benediktýnskému či cisterciáckému kostelu mohu věřit tak na 90 
%, ale baroknímu chrámu sotva na 60 %.

ZÁVĚR: INICIACE ARCHITEKTUROU

Opravdová tajemství pochopitelně nejdou odhalit a tajemství 
umělecké tvorby patří právě mezi ně. Magická kouzla bývají mno-
hem jednodušší. Ale vlastně na tom ani příliš nezáleží. Architektura 
je druhem jazyka, který promlouvá od srdce k srdci. Jsou knihy, které 
s větším či menším zájmem přečteme. Některé z těchto knih (není 
jich mnoho a musíme je číst ve správnou dobu) mají moc nás změnit. 
Říkáme jim iniciační knihy. Uvádějí nás do nějakých nových prosto-
rů a nikdy na ně nezapomeneme. Podobnou iniciační roli může mít 
architektura. Smysly vnímáme materiál stavby a jeho uspořádání, ale 
prostor gotické katedrály či barokního kostela vnímáme podvědomě 
jako prostorovou sílu. 

U Santiniho to je ještě jinak – to, co září ve snech a ve vzpo-
mínkách, je ornament, nejčastěji hvězda, která se nám propaluje do 
vědomí a žije si tam vlastním životem. Původ této hvězdy je nejspíš 
podivuhodný. Podobné, ale složitější a magicky působící klenby kos-
telů jsou běžné v kabalistickém a islámem ovlivněném Španělsku, ale 
doma byly původně na poušti, kde zem je nepatrná a nebe plné hvězd 
obrovské. Poušť a noční nebe náleží stejně tak prorokům, jako pous-
tevníkům, křesťanským otcům i dervišům. A kus této horní pokladnice 



SLOVA 

ZBAVUJÍCÍ CEST

V roce 1505  se Martin Luther ocitl ve velké bouři. Viděl blesky 
dopadající kolem něj a modlil se ke svaté Anně, ochránkyni horníků, 
a tedy patronu svého otce. Bouře změnila běh jeho života. Stal se 
mnichem a pochopil, že k bohu vede jen cesta osobního poznávání. 
Odmítl komentáře. O skoro čtyři století později, v Janově roku 1892, 
proměnila podobně hrozivá bouře Paula Valéryho. Napsal, že od té 
doby si udržoval nenávist k neurčitým věcem. Osvobodil se od falše 
literatury a citu a začal studovat matematiku. Dvacet let nepublikoval.

Jediné téma, ke kterému se padesát let vracel, byl nedokonče-
ný cyklus o panu Testovi. Jeho jméno nejspíš znamená otázka, a to 
pravděpodobně otázka: Kdo jsem? Teste má některé společné rysy 
s Valérym – například oba měli podobně stroze zařízené místnosti 
– ale Valéry nepíše v nějakém běžném smyslu o sobě. Zkoumá systém, 
kterým je.

Vyhýbal se slovům, jako je bůh či láska. Neměl rád fi losofi i a 
metafyziku považoval za astrologii slov. Dával přednost přesnosti před 
hloubkou. Místo o duši hovořil o sbírce myslí.Pod pojmem mysl si 
představoval okamžik, kdy tělo odpovídá na svět. Měl ostych před slo-
vy, která nás příliš často zbavují cest. Věřil jen na to, co je na povrchu. 
R. M. Rilke měl rád jeho smysl pro konečnost.
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Psal si deníky. Přivedl jej k tomu Leonardo da Vinci. Vnímal je 
jako neosobní záležitost, jako laboratoř myšlení, jako aktivní ticho. 
Nakonec v 261 svazcích popsal 26 tisíc stran určených jenom jemu 
samému, věci myšlení. Viditelně na povrchu je pár stránek o panu 
Testovi, ale za nimi je celá knihovna deníkových zápisů.

Jeho tvorba je prosívání, bývá nejlepší v krátkých formách, kdy 
odstraňuje vše zbytečné. Nepoužívá ironii. Umí psát v krásných poe-
tických formách, ale brzy mu připadají nadbytečné. Klade si otázku, 
zda nepracuje s negativní halucinací, tedy zda nevidí věci, které sku-
tečně existují.

Na cyklus o panu Testovi je možné se dívat jako na malý cíp 
obrovské hromady slov, které z nějakých dobrých důvodů nebyly 
použity. Panem Testem zkoumá Valéry sám sebe, aniž by uvažoval 
o duši. Vytváří dílo, jakému se nic nepodobá a které nejde napodobit. 
A je-li cílem této knižnice vydat pár knih, které zastoupí mnoho knih 
jiných a k nimž se člověk bude celý život vracet, pak je logické, že 
jedním z prvních titulů je právě kniha o panu Testovi.

Poznámka: 

Jedná se o nepoužitý doslov k Valéryho knize „Pan Teste“(Dokořán, 

2008), který si nechal francouzský držitel autorských práv přeložit, ale 

pravděpodobně kvůli úvodní větě o nějakém Němci, který by se snad mohl 

srovnávat s Valérym, zakázal jeho použití. Cenzura! – bylo to tak milé, tak 

francouzsky  folklorní!
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TEKOUCÍ K MOŘI ZŮSTÁVÁ VĚRNA PRAMENI

Nevím a nikdy jsem ani nepátral po tom, co se tehdy stalo v meši-
tě v Alexandrii. Byl jsem ještě chlapec. Vešel jsem jako turista a vyšel 
s pocitem sounáležitosti s Araby, Semity, měsícem nad pouští. Žádné 
duchovní probuzení, žádné světlo, žádné zjevení, jen hluboká úcta, jakou 
nelze zapřít, k islámu a jeho světu. Vědomí, že se jedná o pravé nábožen-
ství, že několik procent muslimů hlásících se k džihádu zastiňuje tu obrov-
skou, k obecnému dobru směřující masu věřících. Vidění islámu jako 
barvířovy kádě. Marie, Matka boží totiž posílala malého Ježíše k různým 
řemeslníkům, aby se přiučil základům mnoha řemesel. Jedním z nich byl 
barvíř, který Ježíšovi přikázal, aby oděvy určené k obarvení rozdělil do 
jednotlivých kádí a zalil barvami. Ježíš místo toho nakladl všechny oděvy 
do jedné velké kádě. Když to barvíř uviděl, byl velmi nešťastný, ale Ježíš 
začal obarvené látky rozkládat a ukázalo se, že jedna je bílá, druhá červe-
ná, třetí zelená – přesně tak, jaké měly být. Tento súfi jský příběh ilustruje 
to, co v islámu stejně jako v Evropě nikdy pořádně neexistovalo - společ-
nost jako jednu společnou káď plnou různých barev. Totality kladly důraz 
na káď, soustřeďovaly se na existenci kádě, demokracie na individuální 
barvy. Příběh ukazuje, že takovýto celek je možný jen díky zázraku, drží 
jej v ruce Alláh nebo jeho Prorok a společnost bez boha je jedním nebo 
druhým, jednobarevným řádem nebo mnohobarevným chaosem.



Islám je výslednicí koránu a tradice zvané sunna. V těch bezpoč-
tu různých islámských sekt získává na vážnosti tu korán, tu tradice. 
Tradice sestává z příběhů – hadíth, které vypráví o tom, co Prorok 
udělal nebo řekl za určité situace. Korán je zjevení, sunna je zápis lid-
ských činů ovlivněných tímto zjevením. Hadíthů existují tisíce, někte-
ré pravé a hluboké, jiné podvržené a určené k ospravedlnění činů poli-
tických či ekonomických. Korán mi vždycky připadal jako Milost boží 
směřující k jinému bytostně druhu lidí, než byli Židé. V Prorokově 
době žily na Arabském poloostrově židovské osady. Kdo potřeboval, 
mohl se seznámit se Starým zákonem a s nepoměrně většími potížemi 
i s křesťanstvím. Ale přesto bylo konvertitů velmi málo. Arabové jsou 
jiní, potřebují svého proroka a tehdy, myslím, Milost boží vyslyšela 
touhu lidu a seslala Mohameda.

Když řeknu, že korán je Starý zákon pro Araby, ublížím tím obo-
jímu. Jsou to nesrovnatelné zvěsti pro nesrovnatelné národy. A ptáme-
li se po mnohosti náboženských světů a sekt, dívejme se do přírody, 
kde marnotratná příroda vytváří nové druhy, nové strategie přežívání, 
aby v neustálé konkurenci docházelo k ničení, obohacování, přejímání, 
transformaci a evoluci. Byl-li by korán Starým zákonem, bylo by jej 
nutné završit a doplnit. Bylo by třeba vyzkoušet cesty, jak jít dál.

A tady nastupují súfi ové. Bezpočet škol, bezpočet situací a zku-
šeností. Na jedné straně vedoucích až ke konceptu lásky-charitas, 
Ježíšovi a Marii, na druhé straně k magii, mocným démonům, kultu 
světců a k posvátným předmětům, slabikám a jménům. Oceán zkuše-
ností nabízející potravu a moudrost i monstra dřímající v hlubinách. 
A tak to má být, sledujeme-li barvy svých životů a ne zjednodušené 
ideologie. Rozporuplná a místy až neslučitelná jednota koránu a 
súfi jského učení je stejného rodu jako svět Bible a esoterní tradice se 
svými mysliteli, reformátory, kacíři a hermetiky všeho druhu. Oceány 
vždy protékají široké a jednoznačné mořské proudy společně s nevy-
počitatelnými víry a protiproudy. Vanou zde mírné a přehledné pasáty 
i podivné vichřice. Velké a hluboké systémy, jako je galaxie, plynný 

obal Jupitera, les, pozemské počasí nebo buddhismus, se prostě takto 
musí chovat.

Poznámka: 

Základem tohoto nepublikovaného textu je deníkový záznam z Alexandrie, 

když mi bylo 22 let. Je plný obdivu ke klasickému islámu, tedy náboženství, 

které bylo různými sektami a skupinami v podstatě ukradeno a zneužito. Tehdy 

(asi 1977) v mešitě v Alexandrii rozdávali brožurky „Islám-náboženství lás-

ky“, dnes (březen, 2009) volají hlasem hněvivým.
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PŘEDMLUVA

Z nezbytí a náklonnosti vytvářím sbírku slov a obrazů, které 
stojí na půl cesty mezi jihočeskou chalupou a příbytkem poustevníka 
v Mlžných horách. Skutečná Čína má tendenci se skrývat, ale 
v imaginární Číně může jako u Ezry Pounda hovořit Konfucius 
s Mussolinim anebo ze způsobu kresby čínského znaku se dá odvodit 
tvar graffi ti v zóně mezi vršovickým nádražím a vinohradskými 
tunely. 

Někde tady mezi kaligrafi í výrazů a tahy znaků se dají 
nalézt dnes již neviditelné vlivy, jako je esej Sergeje Ejzenštejna 
„Kinematografi cké principy a ideograf“ (1929), ve které popisuje,jak 
se technika jeho fi lmů odvíjí od způsobu psaní čínských znaků, či 
malířské dílo Henri, Michauxe, který již od počátku 30. let minulého 
století ve svých „čínských“ kaligrafi ích a později meskalinových 
kresbách připravoval půdu pro akční a znakové umění 60. let. Věc 
zašla dokonce tak daleko, že Kenneth Rexroth píše, že na moderní 
americkou poezii měli čínští básníci větší vliv než celá francouzská 
tradice mezi Baudelairem a Mallarmém. 

Ale na počátku této volby není srovnávací studie vlivů a literatur, 
ale krása, smutek a pomíjivost. Postupně se odpoutávám od starých, 
syrových čínských pramenů, kterým nerozumím, a směřuji k jejich 
přejinačení v dílech E. E. clummingse, Williama Carlose Williamse, 
Kenneta Rexrotha, Paula Repse, Thomase Mertona a dalších. 

 
STÁLE STEJNÝ DÉŠŤ
Když jsem byl mladý, lehával jsem a poslouchal déšť
padající na střechu bordelu
světlo svíčky se třpytilo na hedvábí a hedvábném těle. 
Později jsem slýchal déšť na střeše kabiny
malé lodě na Velké řece pod nízkými oblaky,
kde za podzimní bouře křičely divoké husy. 
A nyní opět slyším déšť na střeše kláštera,
mé vlasy zbělely. 
Radost-lítost-rozchody-setkání
jakoby se nikdy nestaly. 
Jenom déšť, stále stejný déšť
v proudech bubnuje o tašky celou noc.

Chiang Chieh
Poslouchání deště, tedy dopadu různě velkých a četných kapek na 

rozmanité materiály, je prastará tradice. Lu Ju: „Mám ti říct, jak se v tomto 
nudném světě staneš bohem? Zapal vonnou tyčinku a poslouchej déšť.“ 
Lu Ju by asi měl rovněž říct, že déšť nejraději poslouchal zpitý vínem. 

PRAMEN BROSKVOVÝCH KVĚTŮ

V období T´ai-yüan (376-397) dynastie Čchin žil ve Wu-lingu 
muž, který se živil rybolovem. Postupoval jednou nahoru údolím proti 



proudu a ztratil přitom povědomí, jak daleko putoval, když nečekaně 
vstoupil do lesa kvetoucích broskvoní. Jiné stromy nebylo na vzdálenost 
několik set kroků na obou stranách říčky vidět, jen vonné trávy, čerstvé 
a krásné. Padající okvětní plátky vířily všude kolem. 

Rybář byl tímto pohledem překvapen a spěchal dál, aby spatřil, co 
je na konci lesa. Na konci lesa byl pramen, který napájel potok, a za ním 
kopec. V kopci byl malý otvor, kterým jako by přicházelo světlo. Rybář 
zanechal svoji loď na břehu a vstoupil dovnitř.  Zpočátku byl otvor velice 
úzký, člověk se jím stěží protáhl, ale poté, co urazil dvacet nebo třicet 
kroků, se průchod náhle rozšířil a on jasně uviděl, co leží na druhé straně. 

Rozkládala se před ním pláň, široká a rovná, tečkovaná domy 
a příbytky, s bohatými poli, pěknými rybníky, morušovými stromy 
a bambusovými háji. Na sever a na jih,  na východ a na západ ji napříč 
poli protínaly stezky. Mezi usedlostmi bylo slyšet kuřata a psy. Muži a 
ženy, kteří mezi tím procházeli sem a zase tam, sázeli a pleli svá pole, 
byli oblečeni jako všichni ostatní lidé. Každý, od bělovlasých mužů 
a žen až po mladé lidi, vypadal šťastně a bezstarostně. 

Tito lidé, když uviděli rybáře, se jej překvapeně ptali, odkud při-
šel.  Když odpověděl na všechny jejich otázky, pozvali jej na oplátku 
do svých domovů, kde rozlili víno, zabili kuře a připravili jídlo. 

Když se ostatní lidé v jiných vesnicích dozvěděli o příchodu 
rybáře, přišli jej pozdravit. Řekli mu, že před několika generacemi za 
nejistých a zmatených dob dynastie Čchin (221-207 před naší dobou) 
jejich předci odešli se svými ženami a dětmi a po dlouhé cestě nalezli 
toto místo. Nikdy se do svého starého světa nevrátili, a proto za čas 
byli úplně odříznutí od ostatních lidí.  Ptali se jej, jaká dynastie právě 
vládne – dokonce nikdy neslyšeli o dynastii Han, natož o dynastiích 
Wei a Čchin, které přišly po ní. Rybář odpovídal na jejich otázky jak 
nejlépe uměl a každý vzdychal úžasem. 

Další vesničané pozvali rybáře, aby navštívil jejich domovy a všude 
jej uhostili vínem a dobrým jídlem, takže několik dní zde zůstal. Jeden 
vesničan mu řekl: „Věřím ti, že o naší zemi nikomu tam venku neřekneš.“

Poté co rybář opět prošel průchodem a nalezl svoji loď, vydal se 
nazpátek cestou, kterou již prošel. Pečlivě si dělal poznámky o mís-
tech, kterými putoval. Když dorazil do okresního města, ohlásil se 
u guvernéra a podal mu zprávu o tom, co se stalo. Guvernér  okamžitě 
nařídil svým mužům, aby šli s rybářem a nalezli tu zemi, ale ačkoliv 
se snažili postupovat podle míst zaznamenaných v poznámkách, upad-
li nakonec ve zmatek a nemohli najít cestu. 

Liu Tzu-chi z Nan-yangu, vznešený pán na odpočinku, jehož mysl 
se upírala k vyšším věcem, slyšel celý příběh a začal pečlivě připravovat 
plán, jak se do té země dostat. Než však mohl podstoupit cestu, onemoc-
něl a zemřel. Od té doby se již žádný hledač brodu nenašel. 

Poznámka: 

Tento text představuje jednu z nejčastěji zmiňovaných a citovaných pasáží celé 

rané čínské literatury. 

JEDNO TĚLO SVĚTA

Velký člověk vnímá deset tisíc věcí jako jedno tělo. Vnímá 
celý svět jako jednu rodinu a celou zemi jako jednoho člověka. Ty, 
kdo mezi jednotlivé věci světa vnášejí hranice a rozdělování, je nut-
né považovat za malé lidi.  Velký člověk je schopen nebe, zemi a 
deset tisíc věcí považovat za jedno tělo, ale to není výsledek nějaké 
rozumové úvahy, ale prostě vnímá přirozený stav světa.  Jedno tělo 
s nebem, zemí a všemi věcmi však nevnímá jenom velký člověk. 
I malý člověk vnímá podobně, ale je to on sám, kdo své vlastní srdce 
zmenšuje.  Když uvidí dítě, které už už padá do studny, neubrání se 
strachu a soucitu.  Z toho je patrné, že jeho lidství tvoří jeden celek 
s dítětem.  Lze namítnout, že dítě patří ke stejnému druhu jako on, 
ale uvažme jiný příklad.  Když i malý člověk slyší nářek zvířat a 
ptáků jdoucích na jatka a uvidí jejich strach, bude těžce snášet jejich 
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utrpení.  Z toho je patrné, že jeho lidství tvoří jeden celek i s ptáky 
a zvířaty. 

Lze namítnout, že ptáci a zvířata jsou živé bytosti podobně jako člo-
věk, ale zvažme jiný příklad.  Když malý člověk uvidí polámané rostliny 
a zničené stromy, neubrání se soucitu.  A lze jít ještě dál.  Dokonce i když 
uvidí rozbité kameny, zachvátí jeho mysl lítost.  Z toho je patrné, že mysl 
malého člověka obsahuje lidství, jež vytváří jedno tělo se vším.  Tato mysl 
povstává z přirozenosti darované nebesy a je sama o sobě nadána inteli-
gencí, průzračností a jasem.  Proto bývá označována jako zářivá mysl. 

Projevovat jas své povahy znamená vytvářet společný základ, ze 
kterého vyrůstá jedno těla světa. Když vnímáme svět jako jedno tělo, 
začínáme milovat lidi a tato láska zesiluje společný základ…  Měli 
bychom opravdově milovat všechno, počínaje manželem, manželkou, 
přáteli, knězem, králem až po hory, řeky duchovní bytosti, rostliny, 
ptáky a zvířata, abychom naplnili své lidství. 

Poznámka: 

Wang Jang-ming, čínský fi losof, (1472-1529); jedná se o tak základní text, že 

jeho znalost se pokládala za přirozenou složku vzdělání. V čínské literatuře na 

něj existují stovky narážek či dokonce parodií.

HRA NA ZASTAVOVÁNÍ MRAKŮ
Dalajlama nebo někdo takový říkal: „Pozoruj oblaky, jak plynou 

jako tvoje mysl. 
No a pak ty oblaky zastav.“ 

Poznámka: 

Piju víno a poslouchám Josku Skalníka, jak vypráví o své meditaci 

s dalajlamou. 

POHÁR
A pak mistr řekl:
„Co by to bylo za pohár, kdyby nesloužil svému účelu?
Ach, co by to bylo za pohár?“
Konfucius, Rčení, zlomek VI/24.  

ŘEKA VYDÁVAJÍCÍ TAJEMNÝ OBRAZ
Mistr řekl:
„Už ani fénix nepřilétá,
už ani Žlutá řeka nevydává svůj tajemný obraz. 
Můj čas pominul, můj čas pominul!“
Konfucius, Rčení, zlomek IX/8. 

PŘIMĚŘENÁ SITUACE
Jednou se žák otázal Konfucia: „Pověz, učiteli, kdo je dokonalejší 

z těchto dvou učedníků?“
Mistr odpověděl: „První přesahuje a druhý nedosahuje“. 
„Tedy je to někdo třetí?“
Mistr namítl: „Přesahovat je stejně taková chyba jako 

nedosahovat“. 
Konfucius, Rčení, zlomek XI/16. 

NEHOVOŘME O ZISKU, PANE
Když se vládce začne ptát: Jaký zisk z toho bude mít moje země?
Pak se jeho ministrové začnou zajímat, jaký zisk z toho bude mít 

jejich rodina, a úředníci a lid se začnou starat, co získají oni sami. 
A když se všichni počínaje vládcem až po posledního poddaného 

začnou starat jenom o to, co komu co vynese, pak na krajinu dolehnou 
velké pohromy!

Mencius, zlomek I/1. 
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LEGÁLNÍ VRAŽDA
Mistr Mencius se zeptal panovníka státu Liang:
„Jaký je rozdíl v tom, když člověka zabijeme kyjem nebo 

mečem?“
Král odpověděl: „Vůbec žádný.“ 
Mencius se na to zeptal: „A je nějaký rozdíl v tom, když člověka 

zabijeme mečem anebo způsobem vládnutí?“
Mencius, zlomek I/4.  

Jindy řekl: 
„Umění vládnout se vejde do jedné dlaně“. 
Mencius, zlomek I/VII. 

MODERNÍ ČLOVĚK
Ve státě Sung žil jeden člověk, který byl nespokojený, že mu 

pomalu roste obilí.  Rozhodl se, že růst uspíší, a tak šel na pole a každé 
stébélko trochu povytáhl.  Když se potom unavený vrátil večer domů, 
zanaříkal: „To jsem se dnes napracoval. Pomáhal jsem obilí, aby rychleji 
rostlo.“ Syn ho uslyšel, polekal se a rychle utíkal na pole, ale našel tam 
už zaschlá stébla. 

Mencius k tomu řekl: „Je jen málo lidí v kraji pod nebesy, kteří 
násilně neurychlují zrání, ale také je hodně těch, kteří obilí ponechají 
svému osudu, až je nakonec plevel udusí.“ 

Mencius, zlomek I/VII. 

SÁM SOBĚ OSUDEM
Lidské štěstí a neštěstí nezávisí od Nebes. 
Štěstí a neštěstí si lidé sami způsobují. 
V Knize písní čteme:
„Máte-li přijmout vůli osudu,
nebuďte příčinou jeho nepřízně!“
Neštěstím, které nebesa sesílají na lidi, je možné se ubránit,
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Neštěstím, které si sami lidé způsobují, se ubránit nedá. 
Mencius, zlomek II/4. 

PATOU JSEM NAKRESLIL SPIRÁLU A DÉŠŤ PŘESTAL
Padá déšť. 
Jak ho chceš zastavit?
Zenový koan, Japonsko.  

Poznámka: 

Jednou jsem byl svědkem, jak jeden umělec vyrýval do země patou spirálu, aby 

nepršelo, ale už si nepamatuji, zda to pomohlo. 

CESTY LÁSKY I
Když opravdová láska rozlomila mé srdce,
vzal jsem z police láhev whisky. 
A řekl svým sousedům, kdy se mají smát. 
Mám psa, ale štěkám si sám. 
Theodor Roethke, Slova pro vítr, 1958

CESTY LÁSKY II
Blízká temnota mne tvrdě objala
a všichni ptáci zkameněli;
bojím se, abych měl radost,
bojím se v polích,
protože jinak bych utonul v ohni.
Theodor Roethke, Slova pro vítr, 1958

Z CESTY DOVNITŘ
Stejně jako slepec zvedající záclonu ví, že je ráno,
znám tuto proměnu:
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na jedné straně ticha se nikdo nesměje;
ale když dýchám s ptáky,
Duch zmaru se stává Duchem požehnání
a mrtví začínají ze své temnoty zpívat do mého snu. 
Theodor Roethke, Vzdálené pole, 1964

BARBAR V ASII
Belgický básník a malíř Henri Michaux putoval v letech 1931-32 

do Číny. Píše o oligarchii jemného, o intuitivní čínské tendenci skrýt 
se a nakonec zahladit stopy, nedoříct, o Číně plné Měsíce, uklánějících 
se mužů a děravých kamenů. Píše o básních a tušových kresbách, které 
vznikají v prázdné ruce, když člověk celý den medituje nad krajinou 
nebo znakem a pak, jako když se protrhne hráz, během dvaceti minut 
nakreslí obraz, který obsahuje veškerou kumulovanou energii jeho 
pozornosti. 

Nejlépe je začít pozorováním vln na hladině rybníka.  
Anebo písečných čeřin. 
Voda nemá formu, ale obsahuje mnoho tvarů. 
Nejvyšší řád je vždy v pohybu. 
Takový kaligraf je považován za sůl země. 
Henri Micheaux, Idéogrammes en Chine, 1971

Poznámka: 

Nemocný starý Ezra Pound vzdal v Benátkách jakýkoliv pokus pokračovat 

v cyklu „Cantos“, ale pročítal Micheauxovu báseň o čínských znacích. 

„Vibrující jistota jemného dotyku, který v jedné linii vytvoří propast i skalní 

vrchol“. Jel jsem se poklonit na Poundův hrob, ale hřbitov zavřeli už ve čtyři. 

Zůstal jsem sám na kamenném molu.

MÁM PSA, ALE ŠTĚKÁM SI SÁM MÁM PSA, ALE ŠTĚKÁM SI SÁM
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Život a dílo Džiddu Krišnamurtiho (12.5.1895 Madnapalle, Indie 
– 17.2. 1986 Ojai, Kalifornie)

NAROZENÍ

Džiddu Krišnamurti se narodil v jihoindické vesnici Mandapalle 
ve státě Andhra Pradéš 12. května 1895 jako osmé dítě chudé 
brahmánské rodiny. Otec Narania sloužil jako menší úředník ve státní 
správě. Milovaná matka Sandžívamma se starala o domácnost. Byla 
veselá a milosrdná, vídala auru jiných lidí a věřila ve vize. Proto pro-
sadila nemyslitelné – hoch poprvé spatřil svět v posvátné místnosti 
pudža, která nesměla být znečištěna krví nebo třeba jen nečistotou, 
v prostředí vonícím kadidlem a jen kousek od domácího oltáře. 
Jedenáct předepsaných dní ležel Džiddu vedle své matky ve zšeřené 
místnosti, kde si, jak je tomu u ortodoxních hinduistů obvyklé, jen 
pozvolna přivykal na světlo a ruch světa. O tři roky později dostal 
bratra Nityu zářícího nevšední krásou a hlubokou inteligencí, který  
zemřel mlád a svou smrtí uvolnil Krišnamurtiho z pout Teosofi cké 
společnosti.

POHLAĎ 

MOJI TVÁŘ, MÁM JI JEŠTĚ?

TEOSOFICKÁ SPOLEČNOST 

Teosofi cká společnost byla založena 13. září 1875 v New Yorku 
Helenou Petrovnou Blavatskou, plukovníkem Henry Steelem Olcottem 
a Williamem Quanem Judgem. Navazovala na dřívější společnost, kterou 
Blavatská nazývala „Zázračným klubem“ a vycházela ze směsi evrop-
ského a asijského mysticismu a okultismu, jehož jádro tvořily tantrické 
doktríny. Pronikavé, mesmerické oči Heleny Petrovny, organizační talent 
a zvláštní jarmareční směs hlubokých i pozlátkových okultních tajemství 
vytvořily z Teosofi cké společnosti vlivnou síť organizací rozptýlených 
na všech osídlených kontinentech. Na konci 19. století se mezi různými 
okultními společnostmi rozšířilo očekávání příchodu Mesiáše. Těsně před 
svou smrtí v roce 1891 napsala Blavatská, že hlavním cílem Teosofi cké 
společnosti je připravit se na seslání „Učitele Světa“.

Teosofi cká společnost nikdy nepředstavovala homogenní hnutí 
a vždy ji provázela podobně jako současné „New Age“ schismata a 
spory, která jsou znamením malosti lidské povahy i skutečného zrá-
ní zároveň. V roce 1907 získala výsadní postavení hlavy Teosofi cké 
společnosti Annie Besantová ( 1847-1933). Byl to rebel od narození, 
bojovnice za práva žen, za svobodu odborů, žena plná energie a obdi-
vovaná lidmi jako G. B. Shaw. Svou obrovskou sílu obrátila od ateis-
mu a politiky do okultismu a náboženství. Svůj život shrnula jednou 
větou: „Snažila jsem se sledovat Pravdu.“ Fotografi e Annie Besantové 
visela na domácím oltářku v domě Krišnamurtiho.

Když Krišnamuriho otec Narania odešel do penze, nemohl uživit 
svou rodinu, ale protože byl členem Teosofi cké společnosti, podařilo 
se mu získat místo pomocného sekretáře v Esoterní sekci v Adyaru. 
Krišnamurimu se ve škole nedařilo, byl nepozorný a učitel jej považo-
val za téměř dementní dítě. Zato dovedl hodiny sledovat ptáky nebo 
život mravenců. Večer se chodíval s bratrem koupat na pláž, kde si 
jich všiml Charles Webster Leadbeater (1847-1934), jedna z hlavních 
osobností Teosofi cké společnosti.

POHLAĎ MOJI TVÁŘ, MÁM JI JEŠTĚ?



Leadbeater, vážný, zamyšlený muž byl jasnovidec pátrají-
cí v minulých životech svých blízkých. Také díky němu změnila 
Teosofi cká společnost svůj ráz. Už nebylo nutné vydávat se do 
Himalájí osobně, ale stačilo vyslat tam své astrální tělo. Bylo to i bez-
pečnější, protože jeden z teosofů při hledání svého gurua v tibetských 
pustinách zmrzl. Leadbeater se později stal biskupem liberální kato-
lické církve, jejímž programem byla jakási okultní forma katolicismu 
a odmítání neomylnosti papežského úřadu. Leadbeater byl několikrát 
obviněn z homosexuálního zneužívání svých žáků a střídavě se staho-
val a objevoval v různých funkcích v duchovních spolcích. Můžeme 
v něm říct totéž co o polovině význačných osobností Teosofi cké spo-
lečnosti: skutečné hledání se u nich často měnilo o boj o uznání a 
postavení, neurovnané osobní životy je obohacovaly 
i pohlcovaly zároveň, opravdové psychické schopnosti se proměňovaly 
v okultní třeštění, zázraky v triky a z triků a defraudací někdy vyrost-
ly obdivuhodné charitativní organizace. Svět Teosofi cké společnosti 
je zmatený kosmos orientální veteše i myšlenek, které mění svět. 
Darovala nám zlidovělou víru v inkarnaci i školský systém Rudolfa 
Steinera. Je silou chaosu, který oplodňuje a podhoubím New Age, 
který se o sto let později pouští do podobných problémů.

Krišnamurtiho význam není v tom, že jej Annie Besantová nazý-
vala synem a považovala za Učitele Světa, ale protože dovedl tuto roli 
odmítnout a překročit způsobem, který mu získal vážnost mezi lidmi 
z předměstí Bombaje, mezi politiky jako např. Indíra Gándhíová a 
mezi špičkovými vědci, jako je např. David Bohm. Ale tak daleko ještě 
v našem příběhu nejsme.

UČŇOVSKÁ LÉTA

Jeden večer Leadbeater poznamenal, že chlapec, kterého potkal 
na pláži, má mimořádnou auru a že se stane velkým řečníkem. „Jak vel-
kým?“ otázal se E. Wood, „jako Besantová?“ „Ještě větším,“ odpovídá 

POHLAĎ MOJI TVÁŘ, MÁM JI JEŠTĚ?

208

POHLAĎ MOJI TVÁŘ, MÁM JI JEŠTĚ?

209

Leadbeater. Zatím je to těžko uvěřitelné, protože Krišnamurti má velmi 
mdlou pověst. Leadbeater začal chlapce vyučovat a postupně jej odváděl 
od otcova vlivu. Protože v jeho hierarchii hodnot stál na špičce veškeré 
evoluce anglický gentleman, snažil se jej zbavit vší „indickosti“. Bylo 
to náročné a nudné. Každá radost, jako třeba jízda na kole, se měnila 
v zaměstnání. Krišnamurti neodporoval a nevyptával se. Řekli mu, že je 
pouhým nástrojem, a neviděl důvod, proč by to měl změnit. Dovedl ale 
přečíst zavřený dopis, byl citlivý k myšlenkám jiných lidí a vídával víly.

Chlapcova neurčitost Leadbeatera popouzela. Nesnášel, když 
Krišnamurti nehybně s otevřenou pusou postával a sledoval ptáky. 
Jednou jej udeřil do brady. To přetrhalo všechny svazky mezi učitelem 
a žákem. V roce 1909 přijela do Madrasu A. Besantová, setkala se 
s chlapcem, ale mířila do Benáresu, kde se měla spojit s hinduistický-
mi mistry, kteří ji seznamovali s tibetskými tantrickými učeními. Už 
po pěti měsících byl Krišnamurti přijat do esoterní sekce Teosofi cké 
společnosti. Besantová a Krišnamurti si stáli velice blízko. V jednom 
dopise dokonce napsala: „Kdysi jsem byla krystalem a ty kouskem 
zlata, v něm uzavřeným.“

Po dvou letech odváží A. Besantová oba bratry do Evropy. Její 
postoj v mesiášské záležitosti vedl k otevřené revoltě uvnitř Teosofi cké 
společnosti. O Leadbeateových sexuálních zvyklostech se opět začína-
lo mluvit, a proto Krišnamurtiho otec požádal soud o vrácení chlapců. 
Besantová nakonec spor vyhrála. Chlapci navštěvují školu blízko 
Rochesteru, kde je spolužáci oslovují jako „černé ďábly“. Krišnamurti 
ztrácí kontakt s Mistry vídanými ve snech a je čím dál skeptičtější.

Neúspěšně se snaží dostat na londýnskou universitu, uklízí 
v nemocnici, ale z rasových důvodů musí místo opustit. Ujímá se 
jej lady Emily Lutyensová, žena vizionářského architekta Edwina 
Lutyense, muže, který navrhoval New Delhi. Lutyens je nemile pře-
kvapen a později má dojem, že jeho šestatřicetiletá žena se víc věnuje 
mladému Krišnamurtimu než jemu. S hnědým „Mesiášem“ nechce 
mít nikdo nic společného. Leadbeater mezitím nalézá dalšího indic-
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kého chlapce se skvělou budoucností – třináctiletého Radžagopála, 
který později s brilantním výsledkem vystuduje práva v Cambridge. 
Krišnamurti se v té době stará víc o automobily a obleky než o 
Buddhu. První věc, která jej skutečně zaujme, je život pařížské bohé-
my těsně po první světové válce. V setkáních s avantgardními malíři 
a muzikanty objevuje nový svět tvořivosti. V roce 1921 se oba bratři 
vrací do Indie. Jsou dojatí a při návštěvě otcovského domu rozpačití. 
Narania pláče. Umírá v roce 1924 a chlapce už nikdy nespatří.

STRACH, VIZE, TRANSFORMACE

Z Indie bratři odjíždějí na schůzi Teosofi cké společnosti 
v Sydney a později do Ojai blízko Santa Barbary v Kalifornii. 
Společnost se zde snaží vybudovat „utopii“ zvanou Šťastné údolí. Ještě 
v Londýně Krišnamurti prohlašuje, že jediná věc, která ho zajímá, je, 
kdo vyhraje Wimbledon. Zdá se, že v Ojai se po týdnech děsivých i 
zklidňujících zážitků zrodí nový Krišnamurti a o mnoho let později 
sem pod stejný strom přichází zemřít. V dopise Annie Besantové 
píše:“ Matko, měl jsem silné bolesti v zátylku a musel jsem ulehnout. 
Téměř jsem ztrácel vědomí. Viděl jsem muže s krumpáčem. Byl 
jsem to já sám, ale byl jsem také každým kamenem, který rozbíjel. 
Automobilem, které ho míjelo i každou jeho pneumatikou. Nic jsem 
nejedl, a když jsem se probral z toho šťastného stavu, plakal jsem 
vyčerpáním. Posadil jsem se pod strom tváří k východu a viděl jsem 
jasnou hvězdu a cítil přítomnost Pána Buddhy. Cítil jsem se jako 
jezero. Vítr na hladině nemohl zčeřit hluboké myšlenky. Byl jsem 
v mocné přítomnosti Mistrů. Pil jsem z pramene radosti a věčné krásy. 
Jsem Bohem opilý“. 

Dalších deset dní Krišnamurti odpočíval. Pak se objevovaly další 
vize. Zdálo se, že vzduch je nabitý elektřinou. Přátelé cítili přítomnost 
nějaké bytosti. Krišnamurti upadl do bolestí a omdléval, ale nedovolil 
lidem, aby se jej dotkli. Zalykal se a svíjel. Vyrážel výkřiky a někdy 
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prosil o slitování. Mluvil dvěma jazyky – svým rodným zapomenutým 
telugu a angličtinou. Měnil se v dítě. Prosil maminku, aby mu 
odpustila, že jí snědl sušenky. Pak prožíval její smrt, ale nechápal ji. 
Ptal se tatínka, proč přikrývá její tvář. Hořel plamenem, opět omdléval 
a zase plakal vyčerpáním. Pak přicházel nadzemský klid a relaxace 
doprovázející nadzemskou Bytost. Opět prožíval hrůzné bolesti, měl 
dojem, že se mu někdo snaží otevřít lebku. Prosil ty bytosti, ať jsou 
opatrné, trpěl jak zvíře. Pak prožil nějakou zvláštní zkušenost, protože 
neustále volal: „Krišno, Krišno neopouštěj mě!“ Vídával Buddhu i 
Majtréju a další Mistry. Vize trvaly celé měsíce a bratr měl 
o Krišnamurtiho obavy.

Situace se postupně zklidňovala. V roce 1924 odjel do Itálie za 
lady Emily a jejími přáteli. Překypuje energií. Je střídavě vážný a frivol-
ní, někdy vypráví vulgární anekdoty. O milostném životě nemáme žádné 
věrohodné zprávy, ale víme, že hodně času trávil ve společnosti mladé 
Američanky Helen Knothe. Říkal, že lidé se vyvíjejí jen utrpením, ale 
že musí existovat cesta, která člověka promění radostí. Často se směje. 
Skoro bychom řekli, že nalézá svou osobnost, kdyby právě osobnost 
nebyla něco, čím nikdy nebyl. On sám tomu říká přirozenost.

JÁ A BRATR JEDNO JSME 

Annie Besantová vstoupila do politického života Indie svým 
obvyklým energickým způsobem v roce 1913. Rychle ztratila 
kontakt s okultní hierarchií a stále více musela spoléhat na omylného, 
jasnovidného Leadbeatera, který jí podával zprávy od Mistrů světa. 
V roce 1925 začíná být úpadek Besantové zjevný. Leadbeater se odívá 
do purpurových rouch a prohlašuje, že mořem u Sydney rozepjal 
neviditelnou mentální síť, do které chytá mořské panny a propouští je, 
když mu slíbí, že budou pomáhat lidem. Krišnamurti je v té době na 
přesně opačném konci. Svoji těžce zaplacenou vizionářskou zkušenost 
hodnotí slovy: „Všechny vize jsou projekce vaší mysli.“
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V Teosofi cké společnosti je na obzoru další skandál. Teosofi cký 
časopis „Herald of the Star“ ohlásí, že Učitel Světa si již vybral 
dvanáct apoštolů a některé z nich jmenuje. Na zbývající místa propuká 
tlačenice a ty, na které se nedostalo, se cítí zhrzeni. Objevují se další 
seznamy. Besantová vyhlašuje novou linii Teosofi cké společnosti 
– zavedení nového náboženství s Besantovou jako vůdcem, a založení 
nové univerzity s Besantovou jako rektorem. Komedii s apoštoly 
Krišnamurti odmítá, ale klidný a laskavý vzájemný vztah s A. 
Besantovou zůstává nezměněn.

Arundale, jeden z představených společnosti, prorokuje skvělou 
budoucnost nejenom Krišnamurtimu, ale i jeho bratrovi Nityovi, který 
je v té době vážně nemocen. Krišnamurtiho bratrova nemoc trápí, 
ale po nové zvláštní vizi nabývá důvěru. Zdá se mu, že vstupuje do 
Velkého Bratrství a přichází poprosit Majtréju o život svého bratra. 
Má však pocit, že to není jeho záležitost, tak odchází k hlavnímu 
teosofi ckému bohu. Sedí v trůně, vážný a laskavý, plný porozumění. 
Je nemožné popsat, jak hlubokým dojmem působil. Krišnamurti mu 
nabízí své štěstí výměnou za život bratra a Mahačohan mu jej slíbí. 
Napětí z Krišnamurtiho padá, cítí se unaven ale stimulován kontaktem 
s Mistry. Přesto nějaká nedůvěra zůstává. V raném věku Krišnamurti 
stejně jako většina Indů nerozlišoval mezi skutečným životem a sny či 
vizemi. V době bratrovy nemoci si však začíná klást otázky. 

Arundale Krišnamurtimu naznačuje, že když nebude poslouchat 
Arundaleova sdělení, tak bratr může zemřít. Je to obzvlášť ošklivá a 
dodnes populární forma duchovního vydírání. Krišnamurti v důvěře 
v osobní zjevení odjíždí do Itálie. Mistři by mu přece nedovolili 
odjet, kdyby bratrovi něco hrozilo. Uprostřed bouře v Suezském 
kanálu dostává zprávu, že bratr zemřel. Pro Krišnamurtiho se zhroutí 
svět, pláče a v bolesti opět mluví v rodném jazyce telugu, který 
za normálních okolností nedovedl používat. Opona padá, je konec 
s Mistry, s Teosofi ckou společnosti, s okultním kramařením. Otevírají 
se nové obzory.
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ŘÁD HVĚZDY

Krišnamurti formálně zůstává údem Teosofi cké společnosti až 
do roku 1930. V letech 1911-30 zakládá a rozpouští Řád Hvězdy, 
jehož učení se postupně staví do úplného protikladu s ofi ciálním 
teosofi ckým učením v tak podstatných věcech, jako je existence 
Mistrů, skryté pravdy a tajné stezky. Pod prastarým banyanovým 
stromem elektrifi kuje své posluchače náhlou změnou osoby. Hovoří 
o Učiteli Světa: „Přichází k těm, kteří touží, kteří jej očekávají...“ Pak 
najednou přejde do první osoby: „Já přicházím k těm, kteří chtějí najít 
štěstí ve všech věcech. Přicházím reformovat, ne rozbít. Přicházím 
stavět, ne ničit.“ Posluchači se chvějí pod změnou hlasu a mají pocit 
příchodu skutečného Učitele. Abychom porozuměli tomu, co se 
stalo, musíme si uvědomit, že okultní společnosti získávají moc nad 
jedincem tím, že si činí nárok na nějaké skryté učení. Svazují člověka 
tvrzením, že jejich prostřednictvím může dojít štěstí či spásy, protože 
znají tajný způsob, jak jich dosáhnout prostřednictvím duchovních 
mistrů, účinných technik nebo esoterních nauk. 

A najednou Krišnamurti říká: „Když následujete někoho, 
nenásledujete pravdu. Když hledáte autoritu, která by vám ukázala 
cestu do duchovního světa, automaticky vytváříte organizaci. 
Nemůžete organizovat svobodu nebo pravdu. Nikdo za vás nedrží 
klíče od věčného království.“ Je si vědom toho, že do duchovních 
organizací často vstupují lidé, kteří odmítají zodpovědnost sami za 
sebe a snaží se ji přehrát na gurua, na někoho, kdo zná. Tvrdě celou 
záležitost obrací: „Celá struktura, kterou jste vytvořili pro své pohodlí, 
je absurdní. Závisíte na ostatních, hledáte vnější pomoc. Dva roky 
jsem pomalu a pečlivě přemýšlel. Nechci vytvářet další klec, a proto 
rozpouštím Řád Hvězdy.“

Během příštích měsíců probíhá likvidace úspěšného řádu 
s mnoha tisíci členy. Obrovské pozemky a majetek je vrácen 
původním majitelům. Utichají spory s Teosofi ckou společností, která 



již neprohlašuje že Krišnamurtiho ústy mluví mocný černý mág. Počet 
členů společnosti klesá na 30 tisíc. Řada z nich se čím dál víc zabývá 
sociální a charitativní činností. S Krišnamurtim zůstává malá skupinka 
přátel, kteří mu pomáhají organizovat publikační činnost. K projektu 
„Učitel Světa“ se již nikdo nehlásí.

ZAPOMENUTÉ ROKY 1938-1947

V roce 1933 umírá A. Besantová a její místo zaujme Arundale. 
Krišnamurti ztratil ochranné ruce mocné společnosti. Peněz je málo. 
Přemýšlí. Cestuje. Koná přednášky. Jeho hlavní stan a sídlo společnos-
ti „Krishnamurti Writings Inc.“ leží v Ojai v Kalifornii. Zde jej zastih-
ne 2. světová válka a už se mu nepodaří odjet do Indie. Na osamělých 
procházkách nachodí desítky mil. Pozoruje mravence, ptáky, rostli-
ny. Přítel mu daruje starší automobil. Ožívá v něm chuť porozumět 
mechanismům. Rozebírá a montuje. Jezdí nebezpečně rychle. Nečte, 
ale poslouchá Beethovena, protože nemá žádnou jinou desku.

Občas jej navštěvuje Aldous Huxley. Krišnamurti mu pomůže 
vyléčit zrak. Miluje pikniky a okruh jeho známých je téměř 
surrealistický. Na pikniku v poušti jej následuje Charles Chaplin se 
svou krásnou ženou Paulette Goddardovou, Greta Garbo, spisovatel 
Christopher Isherwood, mystik Gerald Heard. Zanechává svou 
neviditelnou stopu na Západním pobřeží. Už brzy na ni naváží beatnici 
a dharmoví vandráci. Zatím jej objevuje Carlo Suarez, Henry Miller a 
Ezra Pound.

HOŘKÁ SVOBODA

Indie získává nezávislost 15. srpna 1947. Je to konec jednoho 
věku a svoboda je velice hořká pro oddané následovníky gándhíov-
ského nenásilí. Není čas na dlouhé vize, je zapotřebí jednat. Miliony 
muslimů proudí na západ a miliony hinduistů se vrací z Pákistánu. 
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Propuká nemilosrdná občanská válka. Zatímco lidé očekávali, že po 
odchodu Britů nastane ráj na zemi, přišla hrůza a nejistota.

Krišnamurti přijíždí do Indie dva měsíce po vyhlášení 
nezávislosti. Je hostem v domě bohatého průmyslníka Čunilála Mehty. 
Shromažďuje se kolem něj nesourodá skupinka oddaných přátel- 
bezradní politici vržení do chaosu svobody, spisovatelé a poutníci jako 
sannyasin polského původu Maurice Friedman, o kterém se vypráví, 
že pozoroval povodeň. A protože byl zrovna v životní krizi, řekl si: 
„Mám-li zemřít, vlny mne vyvrhnou na břeh.“ Třikrát skočil do vody 
a třikrát byl zachráněn. „Zůstat naživu je můj osud,“ pomyslel si a 
kráčel do ašramu, ale cestou potkal Ramana Maharišiho. Ten na něj 
pohlédl a jemně, ale důrazně řekl: „Nedělej ze sebe blázna!“

Krišnamurti se setkává s Néhrúem a říká: „Je to snílek, který se 
vzdal svého snu ve prospěch politiky.“ Néhrú působil tři roky v Teoso-
fi cké společnosti. Rozešel se s ní, ale  stejně jako mnoho jiných nikdy 
nezapomněl pozitivní lekci, kterou organizace tohoto druhu člověku 
poskytují – je to vědomí, že svět je složitý, pravda neleží na povrchu 
a že vnější zkušenost není úplná. V letech 47-48 se formuje nový 
Krišnamurti. Objevuje dialog, zjednodušuje svou řeč, zavádí základní 
témata svých promluv jako svoboda, podmínění mysli, pozornost.

I tato poslední velká transformace je bolestivá. Opět omdlévá, 
trpí, mluví jinými hlasy, cítí přítomnost Buddhy. Sám si není jist, co 
se děje a k celé záležitosti se vrací až v roce 1970. Ani tehdy nenabízí 
žádné vysvětlení, protože je nezná. Podle zachovaných poznámek jeho 
přátel to vypadá, že putoval z těla a potřeboval jeho ochranu lidmi, 
kteří jej milují. „Strach přitahuje zlo. Kde je láska je ochrana. Zlo 
i dobro jsou stále přítomné, ale zlo hledá trhlinu, kudy by vtrhlo do 
života.“ Pokud ani Krišnamurti nedovedl vysvětlit, co se s ním dělo při 
prvních vizích v Kalifornii ani při druhých vizích v Indii, je zbytečné 
se o to pokoušet. „Spekulace je prázdná,“ Je však téměř jisté, že to 
mělo něco společného s transformací mysli a bylo to doprovázeno 
výrony energie. Rovněž bolest nám nabízí vysvětlení, že příjemná 



vize např. navozená drogami, není zřejmě účinná při transformaci 
mysli, že je jenom zážitkem.  Druhá série vizí nebyla jen proměnou, 
ale souvisela s odblokováním destrukčních mechanismů, které by bez 
pomoci přátel mohly zničit Krišnamurtiho tělo.

Na Krišnamurtiho promluvy přichází tisíce lidí. Říká jim: „Jestli 
to s pravdou nemyslíte vážně, držte se od ní dál.“ Jindy je vystrašen 
hysterickým chováním žáků některých gurů. Politikům říká: „ politika 
ničí tvořivost, mysl přestává kvést.“ Hodně času věnuje problémům 
indického manželství. V roce 1950 odjíždí zpět do Kalifornie. Jeho 
vnější život se zklidňuje a životopisec ztrácí látku k psaní. O to víc 
vypovídají texty, které vydávají jeho přátelé. Rozhovory jsou zazna-
menávány na magnetofonový pásek a vydávány. Je to zvláštním způ-
sobem spirální záznam. Témata se vracejí, opakují, ale Krišnamurti je 
říká čím dál laskavěji a s větším porozuměním. V roce 1956 se na svou 
první cestu vydává Jeho Svatost dalajláma. V Madrásu přeruší pevný 
protokol a navštíví Krišnamurtiho, který mu připomíná Nagardžunu. 
Následuje jeden z nejpozoruhodnějších rozhovorů století. Je velice 
jednoduchý. Slabiky nebo krátké věty jsou prostřídány mlčením. Když 
byl později jeden zenový mistr požádán, aby rozhovor komentoval, 
rozesmál se hlasitým, nakažlivým smíchem. Pak se zklidnil, bylo 
vidět, jak přemáhá smích a pak se hrozně rozřehtal a neřekl ani slovo. 
„Jaká duše, jaká zkušenost,“ charakterizuje Krišnamurtiho dalajlama.

V následujících letech hodně cestuje, střídavě se stahuje do samoty 
a přednáší zástupům. Někdy dokonce léčí. Jeho život v té době charakte-
rizují další objevy, nové rozhovory, trápení i občasné osobní konfl ikty. Je 
těžké vybírat příběhy a anekdoty z tohoto období: Krišnamurti se setkává 
s tygrem, při automobilovém rozhovoru o pozornosti přejedou kozu a 
nevšimnou si toho, Krišnamurtiho společník Šankar Rao se vydává na 
nepodařený mírový pochod do Číny v doprovodu Allena Ginsberga a 
Petra Orlovského. V nekonečných rozhovorech pomáhá Krišnamurti 
lidem porozumět sobě samým a tím je zbavuje utrpení. Jeden z návštěv-
níků se s ním bouřlivě dohaduje o marxismu. Po několika sezeních mu 
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Krišnamurti řekne: „Tady se nejedná o Marxe, ale o smrt tvého dítěte.“ 
Nahromaděná bolest proráží k povrchu, slzy ulehčení smývají vnitřní 
nespokojenost navenek se projevující politickým radikalismem.

TICHÝ, BOUŘLIVÝ VÍTR

V 50. a 60. letech je obtížné popisovat Krišnamurtiho život, 
protože to důležité, co se v něm odehrává, má cosi do činění s hravou 
prázdnotou, explozí zevnitř, zapomínáním a tvořivostí. Navenek dál 
přednáší, stýká se s lidmi, má zdravotní problémy a několikrát se léčí na 
různých klinikách. Neustále se mění, jeho osobní vztahy se proměňují, 
kráčí dál a nedělá ze sebe střed kruhu nějakého učení nebo skupiny žáků. 
Je pro něj charakteristické, že sděluje pozorování a vyhýbá se jakýmkoliv 
názorům. Když se jej přítel zeptá: „Proč tě lidé sledují jen do určitého 
bodu a dál ne?“ odpoví: „Máš pravdu.“ A tím je věc uzavřena. Na 
otázku, kdy dosáhl osvícení, říká: „Nevím. Dosáhl jsem ho vůbec?“

Počátkem 60. let je přísnější, uzavřenější. Méně se směje. 
Doléhá na něj chaos světa, směřování k násilí, nepoučitelnost lidí i 
národů. Je unaven Indií. „Má vůbec smysl, abych hovořil?“ Vycítí, že 
se něco děje v Evropě; ve vzduchu je nějaká tvořivost, nějaká nová 
příležitost. Přednáší v Itálii a v Saanen ve Švýcarsku. Je netrpělivý, 
kruh jeho přátel řídne. Vnímá, že svět směřuje do bolestivých zmatků 
a přece lék nikoho nezajímá. Dotýká se ho stagnace Indie. 28. srpna 
1968 zakládá v Anglii novou společnost pro publikování svých knih 
„Krishnamurti Foundation“. Dva typy příběhů, které ho obklopují, 
jsou nezapomenutelné. První motiv je heroický a někdy i tragický. 
Krišnamurti se vyvíjí, jde mu o něco, a tak se zákonitě dostává do 
konfl iktů i se svými dlouholetými přáteli. Jsou to poctiví lidé, kteří 
hledají a bojují a tím vytvářejí další konfl ikty. V atmosféře obecného 
smíření a oddaného přátelství tak čas od času dochází k hořkým 
rozchodům, k psychosomaticky navozeným nemocem včetně 
rakoviny, k osobním obětem a vítězstvím. Je to bohatý život, ve 



kterém plnost znamená přítomnost požehnání i utrpení. Druhý motiv 
představují neočekávaná setkání nesouměřitelných osobností, která 
vyúsťují v situace těhotné humorem i významem. V letadle z Říma 
do Madrásu ho zastaví Mahariši Maheš Jogi a láká jej do Nepálu, 
kde zrovna připravuje světovou revoluci vědomí. „My dva bychom 
to dokázali,“ říká Krišnamurtimu, ale ten zrovna nemá čas. V Evropě 
je zase kontaktován beatniky, kteří požadují „instantní nirvánu“ a 
nechtějí se zdržovat jeho náročnou cestou. 

DĚVČÁTKO S KVĚTINOU

Krišnamurti stále není hotový člověk, mění se, dozrává, 
pozoruje a objevuje. A přednáší. Čas dělí mezi Evropou a Indií. 
Stále častěji je zván na evropské univerzity, kde pod vlivem fyziky 
elementárních částic, kybernetiky, molekulární biologie a genetiky 
odcházejí stará mechanická a relativistická paradigmata a objevují 
se otázky, na které neumíme odpovědět. V letech 1982-84 je 
v intenzivním kontaktu s Indírou Gándhíovou. Dodává ji porozumění 
a sílu. Radí, aby odešla z politiky. Přítomnost násilí je v Indii opět 
téměř hmatatelná. Indíra je uvězněna, propuštěna a přesvědčivě 
zvítězí v nových volbách. Napětí v zemi vzrůstá. Přichází nešťastný 
a příliš brutálně provedený rozkaz k útoku na Zlatý chrám sikhů 
v Amristaru. Ani já, ilegální návštěvník a utečenec před indickou 
policií, nezapomenu na krvavé skvrny a stopy po tancích na 
mramorovém dláždění chrámu. Natož sikhové. Indíra Gándhíová 
je zastřelena sikhskou osobní stráží 31. října 1984. V Dillí propuká 
hon na sikhy. Jsou vytahováni z automobilů, poléváni benzínem 
a zapalováni. Krišnamurti je hluboce pohnut: „Nedržte v sobě 
vzpomínky na Indíru, které ji poutají k této zemi. Nechte ji jít.“ 
Rukou opíše gesto směřující k prostoru věčnosti.

Hovoří o zlu: „Zlo je skutečnost. Nechte ho být. Vaše mysl by si 
s ním neměla hrát. Myslet na něj, znamená zvát jej. Nenávist, žárlivost 
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přitahují zlo. Proto je důležité klidně sledovat velké emoce, krok za 
nimi jde zlo. Zkáza je vždycky s vámi, ať jste kdokoliv.“

V roce 1985 je Krišnamurtimu 90 let. Bílý vlas, jasné, živé oči, 
mladá mysl plná  otázek. Snídá v osm, poslouchá zprávy ze světa. 
Po deváté hodině diskutuje s příchozími a s přáteli. Před obědem si 
jde odpočinout s Time, Newsweekem nebo Economistem. Někdy 
si prohlíží knihu o stromech a ptácích. Oběd je indický. Pak opět 
přicházejí hosté. Konverzace je velmi rozmanitá. Krišnamurti se 
hodně ptá. Zajímá jej stav světa, vědecké objevy, má rád anekdoty 
o sv. Petrovi a nebi. Před cizinci se ostýchá. Navečer se vydává 
na procházku. Téměř nemluví. Jen se dívá, nepřemýšlí. Zdá se, že 
vstupuje do stejného prostoru s přírodou. Ptáci mu věří.

Krišnamurtiho příběh končí. Umírá v Ojai 17. ledna 1986 na 
rakovinu slinivky. Byl spálen a jeho popel byl rozdělen na tři díly 
pro Ojai, pro Anglii a pro Indii. Nechtěl žádné ceremonie ani rituály, 
učení je důležité, ne učitel. Jeho poslední řeč byla pronesena pár týdnů 
před smrtí v Madrásu. Mluvil o smrti a stvoření bez počátku a konce. 
Rozmluva končila ve velkém úsměvném tichu. Pak ke Krišnamurtimu 
přišlo děvčátko a podalo mu krásný bílý květ...

ZÁVĚR A ZHODNOCENÍ

Džiddu Krišnamurti šel životem svou vlastní cestou. Málo četl, 
neznal Bibli ani Bhagavadgítu.  Nehlásal žádné učení, ale sděloval 
pozorování a sdílel životní zkušenost. Vážil si Gándího, ale nevěřil 
v účinnost ideálu nenásilí, protože zlo pro něj byla skutečnost. Oceňoval 
Rámakrišnu, ale říkal, že zakotvení v sebelepší tradici svazuje duši. 
Podobně jako Vivekenánda odešel na západ, ale nebyl apoštolem ani 
misionářem. Nevěděl a kladl otázky. Jako dítě a někdy i později měl 
nadpřirozené schopnosti, ale překážely mu, a tak je nepoužíval. Prožil 
sérii vizí, které ho úplně změnily, ale nepřikládal jim velkou cenu. Právě 



naopak, říkal, že vzpomínky na takové zážitky zabraňují dalším zkuše-
nostem a posilují ego. Byl hlavou úspěšného duchovního řádu, ale roz-
pustil jej, protože nechtěl organizovat pravdu ani krásu.

Hodně se díval, byl velmi pozorný a mnoha věcem se snažil 
porozumět, aniž by na nich ulpěl. Nezjevoval skryté vady a neměl 
názory. Nespekuloval, ale dotýkal se skutečnosti. Nebyl středem 
žádného spolku ani učení. Četl noviny, vyprávěl vtipy, montoval 
motory. Byl ostýchavý, zranitelný a celý život se vyvíjel. Přednášel 
dětem v mateřských školách i vědcům na nejslavnějších univerzi-
tách. Zapůsobil na indické rolníky, Kerouackovu generaci, Charlieho 
Chaplina, G. B. Shawa, tibetského dalajlamu, na politiky i na děti, na 
orientálce i zápaďany ne silou své osobnosti, ale jednoduché pravdy, 
která jako by v naslouchajících rozvíjela květ vlastní přirozenosti a 
tvořivosti. Je podepsán pod nejméně stovkou knížek. 

Některé napsal sám, ale většinou se jedná o přepsaný a autori-
zovaný záznam jeho přednášek a dialogů. Opakuje se, ale stejné věci 
říká čím dál hlouběji a laskavěji. Měl jsem v ruce několik desítek jeho 
knih. Asi bych dnes neztrácel čas s titulem, který vyšel před rokem 
1950 nebo ještě lépe před rokem 1960. Spíš bych se soustředil na 
dva důležité tituly: „Commentaries on Living“ (3 díly, nakl.Victor 
Gollancz, London, 1977-79) a na „Krishnamurti Talks in Bombay“ 
(Madrás 1961 - kopie v Národní knihovně v Praze, Klementinu).

Základní prameny o Krišnamurtiho životě jsou dva. Indické 
epizody lépe zaznamenává biografi e Pupul Jayakar „Krishnamurti. 
A Biography“ (Harper and Row Publ. 1986, San Francisco). Evropské 
působení popisuje Mary Lutyens v knihách „Years of awakening“ 
a „Years of Fulfi lment“ (John Murray 1975,1983, London). Obě knihy 
vyšly i v jednom svazku jako úplná Krišnamurtiho biografi e.

Z celé té záplavy duchovních učitelů, fi lozofů, mahátmů 
a jogínů, kterou jsem roky sledoval a vážil si jí, i když někdy s velkými 
výhradami, na mne z osobností 20. století skutečně silně zapůsobili jen 
dva lidé – tibetský mnich Chögyam Trungpa a Džiddu  Krišnamurti.
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DODATEK

Večer jsme se sešli v domě pana Mokardží. Přítel byl odvolán 
k telefonu a vrátil se s popelavou tváří. „Gándhí byl zavražděn,“ řekl. 
Čas se na chvíli zastavil. Krišnamurti seděl nehybně a zdálo se, že vní-
má celou situaci a zároveň každého z nás. Krystalizovala v nás jediná 
otázka: „Byl vrah muslim, nebo hindu?“ Pokud by byl muslim, bylo 
jasné, co nastane. Tiše jsme se zvedli a opustili místnost. Doma jsme 
v rádiu poslouchali bolestně vzrušený projev Džaváhárlála Néhruá. Vrah 
byl brahmín z Poony. Skoro jste mohli slyšet dlouhý, ulehčený výdech 
z muslimských čtvrtí. V Pooně však propukly nepokoje. Stalo se nemys-
litelné a na chvíli muži i ženy nahlíželi do svých srdcí. O několik dnů 
později jsme Krišnamurtimu položili nelehkou otázku: „Jaká je skutečná 
příčina smrti Mahátmy Gándhího?“ Ideál nenásilí byl pro Krišnamurtiho 
iluze. Skutečností byla přítomnost násilí a jeho koncem bylo porozumět 
zdroji násilí v sobě. Odpověděl tehdy: „ Příčina leží ve vás. Považujete 
se díky bohatství, náboženství nebo ideologiím za členy jedné spo-
lečnosti, jedné skupiny lidí. Vytváříte tím mezi sebou přehrady, které 
vedou ke konfl iktům.“ Následující dny víc hovořil o každodenních pro-
blémech – o strachu, žárlivosti a touze po majetku. Ortodoxní hindové 
byli pohoršeni. Chtěli slyšet o Bohu, o náboženství…, ale tento muž jim 
vypráví o vztahu muže a ženy. Odcházeli z přednášek, avšak jedna žena 
Krišnamurtimu řekla: „Od té doby, co jsem vás poznala, se ráno vzbou-
zím s hlavou nepřeplněnou myšlenkami, ale zato slyším zvuky ulice a 
v dálce zpěv ptáků…“ (podle Mary Lutyens, Years of fulfi llment)

Poznámka: 

Někdy kolem roku 1994 připravoval Viktor Stoilov něco, co nám dodnes 

schází – reprezentativní přehled Krišnamurtiho textů. Psal jsem k němu tento 

nikdy nepublikovaný závěr. Bývaly dva, tři roky, kdy jsem měl Krišnamurtiho 

jako každodenní četbu.
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VVÝBĚR

Z POUŽITÝCH PRAMENŮ

PROSTOR TÉTO KNIHY UMOŽŇUJE JEN OMEZENÝ SEZNAM LITERATURY. ROVNĚŽ v textu 
kapitol jsem vesměs vypustil odkazy na prameny, ale ty se dají dohledat 
v původních vydáních. Zde se soustřeďuji buď na podstatné, nebo naopak 
méně dohledatelné zdroje.
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Tripoli-Cairo-London.
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O O ILUSTRACÍCH

FOTOGRAFIE V TÉTO KNIZE JSEM POŘÍDIL HLAVNĚ BĚHEM JESKYŇÁŘSKÉ EXPEDICE 
do Himalájí v roce 1985, ale fotky z kinofi lmových negativů a formátu 
6x6 cm zhotovila teprve před rokem Hana Rysová. Jedná se i pro mě 
o věc novou a již téměř neosobní, protože to, co se stalo před lety, je, 
jako by se stalo sousedovi, říká Anna Achmatovová. Ale také svět byl 
jiný, takže věci z těchto let již mají archeologickou hodnotu. Většina 
fotografi í je z Nepálu, ale po jedné fotce je zastoupena Indie, Pákistán, 
Írán, Turecko a z jiné cesty Hanoj bicyklového věku. Cyklus uzavírá 
vinohradský byt Libora Fáry a děvčátko oprávněně se radující z barev-
ného obrazu Jiřího Sopka.

Dvanáctého června 2009 jsem se stavil u Jitky Válové. Říkala, že 
je nemocná, ale oči jí zářily, mluvila obvyklým rázným způsobem, kou-
řila jednu cigaretu za druhou a usrkávala lehké bílé víno. Pomohla mi 
do tohoto sborníku vybrat své i Květiny kresby. Prý by to Květu těšilo. 
Květa Válová je zde zastoupena hutnými, jednoduchými kresbami 
kamenů a Jitka litými kresbami a jemnými postavami vysokých fi gur. 
Trochu jsme si vyměnili materiál, protože Jitce jsem nedávno přinesl 
fotografi e saharských a indiánských kreseb zvířat, bohů a podobných 
vysokých bytostí, jaké kreslila již od 70. let. Řadu dní jsem se snažil 
marně pochopit, jak je možné, že blízký typ vnímání světa – či umění 
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– vznikl v kladenském domku a v prostředí hutí a dolů a taky v Západ-
ní poušti a Canyonlands.

Druhý den jsem odjížděl točit dokumentární fi lm o Pálavě s Kvě-
tou Fialovou. Její otec, legionář, přebýval jako jeden z prvních Čechů 
při návratu z Magistrály v buddhistickém klášteře a její matka již před 
desítkami let malovala trochu mediální obrazy východních bohů. Paní 
Květa o sobě říká, že v ní je kus buddhistky a kus kněžky či spíš čaro-
dějnice. Ve dvou dnech jsem potkal dvě, zhruba stejně staré a svým 
způsobem čarodějné a přitom velice odlišné ženy. Chci vyjádřit rozdíl 
mezi nimi a špatně se mi hledají slova. Potkávání se s Jitkou je silné, 
venkovské a přirozené; její kresby člověka zavádějí jakoby k ohni ve 
stanu a do neolitické pouště, je v nich to stáří, které se dotýká věčnos-
ti. A v paní Květě je něco z okouzlující, trochu šalebné, mediteránní 
Kirké, která rozechvívá osudy. V podstatě se však jedná o to, že umění 
je jedním ze způsobů, jakým poznáváme svět, a nejde ničím nahradit. 
To jsem se naučil od Jiřího Fialy.
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VÁCLAV CÍLEK

NARODIL JSEM SE V BRNĚ ŽIDENICÍCH DNE 11. 5. 1955. OTEC PRACOVAL 
u naftových dolů a maminka na Vysoké zemědělské škole. Oba byli 
v Brně víceméně náhodou, protože pocházeli z malých hospodářství 
v Netvořicích na Benešovsku a od Lázní Bělohradu v Podkrkonoší. 
Nepřijal jsem Brno za své rodné město – ale mnohem později jsem si 
pod vlivem Vladimíra Boudníka a Bohumila Hrabala zvolil  Libni.

Od pěti let jsem žil v Praze Dejvicích a později na Veleslavíně. 
Skončil jsem devátou třídu a odjel za otcem do Tanzanie, kde jsem 
dokončil druhý ročník svahilsko-anglické školy „Dodoma schule ya 
sekondari“. Každý den jsme se učili devět hodin, ale v sobotu jenom 
šest. Byl jsem jediný běloch ve škole. Bylo to skoro vždy skvělé, i když 
ve škole existovaly tělesné tresty. V občanské nauce mi profesor na 
vysvědčení napsal, že skoro nic neumím: yu mbovu sana. Prošel jsem 
kus Afriky, viděl mnoho zvěře a cítil prostor kontinentu.

Po návratu jsem nastoupil na další výbornou školu – hornickou prů-
myslovku v Příbrami, kde jsem se vyučil štajgrem. Pak jsem si řekl, že je 
lepší být nepřijat na přírodovědeckou fakultu než se dostat na jinou školu. 
Nakonec mě přijali. Vystudoval jsem ložiskovou geologii. Zabýval jsem se 
tehdy hlavně příbramským uranovým ložiskem. Jezdil jsem do Slovenského 
krasu, který považuji za jednu z nejkrásnějších krajin svého života.

Z nějakého důvodu jsem se dostal na ústav, který se po roce 1990 
opět jmenoval Geologický ústav, tehdy ČSAV, dnes AV ČR. Působím 
zde dodnes. S určitými potížemi a protekcí jsem  nastoupil na vojnu 
do Jihlavy k tankovému pluku, kde jsem byl vytrénován na prestižní 
funkci pomocníka kuchaře v mobilní kuchyni. Ve vojenské knížce 
mám záznam „odňat status absolventa, nepovyšovat do důstojnické 
hodnosti“. Kvůli vytříbenému smyslu pro humor mě nevzali ani do 
KSČ, ale nebral jsem to jako diskriminaci. Rovněž rodiče nikdy nebyli 
ve straně. Docela dobře jsme přežívali v šedé zóně. Maminka si našla 
místo redaktora-botanika v nakladatelství Academia a otec pracoval 
jako geolog, kde to šlo – zejména v Chomutově, Tuchlovicích, Dar-es-
Salaamu a Maputu. 

Oženil jsem se a začal studovat měsíční vzorky přivezené sovětskými 
satelity. Nějakou dobu jsem tomu věřil. Aktivně jsem se věnoval jeskyním 
a starým dolům. Hodně jsem psal. Po návratu z Himalájí, kde jsem 
málem zahynul, jsem se odpoutal od východní kultury a přijal tu svoji. 
Neumím ji však popsat. Narodily se nám dvě dcery – starší Kristýna 
a mladší Eliška. Miloval jsem Boudníkovy grafi ky, sedával u Hrabalova 
stolu, docházel za Liborem Fárou a rád klábosil se Zdeňkem Boušem, 
Boudníkovým spolužákem. Rovněž jsem vedl četné hermetické hovory 
s Ladislavem Zadrobílkem. Byly to formativní roky.

Během sametové revoluce jsem byl aktivní, ale už se za to nestydím. 
Posílali mě roznášet revoluci mezi těžké případy – horníky a dělníky. 
Když jsem jako zástupce OF byl donucen zpívat na jevišti přeplněného 
jabloneckého divadla s Karlem Zichem „We shall overcome“, pochopil 
jsem, že revoluce pro mě skončila a stáhl jsem se. Dost jsem pracoval 
a nejčastěji s Vojenem Ložkem v oboru krasových sedimentů, ochrany 
přírody a vývoje krajiny. Odjel jsem do Amherstu v Massachusetts 
dokončit paleoklimatický grant Jiřího Kukly. Pilně jsem docházel do 
Pražské imaginace a patřil jsem k ní.

Pak jsme se všichni sešli v Centru pro teoretická studia a na 
obnovené Katedře dějin a fi losofi e přírodních věd na Přírodovědecké 
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fakultě. Centrální postavou byl Zdeněk Neubauer. Vzniklo něco, co 
bylo později nazýváno silnou generací: Stanislav Komárek, Zdeněk 
Kratochvíl, Jiří Sádlo, Ivan Horáček, Anton Markoš. Díky Ivanovi 
Havlovi jsme se často potkávali s Petrem Vopěnkou, Janem Sokolem, 
Zdeňkem Pincem, s Patočkovým okruhem, ale také Pražskou 
surrealistickou skupinou a velice mnoha zajímavými lidmi jako je např. 
Fritjof Capra nebo Benoit Mandelbrot. Martin Palouš mne zatáhl učit 
americké studenty.

Bylo nás víc, kteří jsme se někdy kolem roku 1992 nakazili silou 
české krajiny. Základ nám byl dán Ložkovou „Přírodou ve čtvrtohorách“, 
archeologickými studiemi a nejspíš Karlem Hynkem Máchou. Vstoupil 
jsem na částečný úvazek (0,2) do Centra teoretických studií vedeném 
náčelníkem Ivanem Havlem, což byla hned po příbramské hornické 
průmyslovce další dobrá škola mého života. Kancelář jsem sdílel se 
Zdeňkem Neubauerem. Po sedmi důležitých letech jsme oba vděčně 
odešli.

Pracoval jsem dál v Geologickém ústavu, ale učil jsem na Institutu 
základů vzdělanosti, později na Fakultě humanitních studií, ale také 
na Filosofi cké fakultě UK (Erasmus, USAC), CERGE, Akademii 
výtvarných umění v Praze či Fakultě výtvarných umění v Brně. Nejvíc 
doma jsem však v Collegiu Hieronymi Pragense vedeném Zdeňkem 
Starým. Ale už se mi nechce přednášet. Bylo toho opravdu moc.

První článek o klimatických změnách jsem napsal v roce 
1988. Pak ještě nějakou dobu před módní ekologií, pak následovala 
dvacetiletá série článků, vystoupení, pořadů, rozhovorů, workshopů 
a exkurzí týkající se proměn životního prostředí, klimatických změn 
a vztahu ke krajině. Byly to stovky, spíš tisíce akcí. Jejich výsledkem 
možná bylo to, že se tak asi 2% (či méně) populace začaly na krajinu, 
své místo či dobu dívat trochu jinak. První skutečná kniha („Krajiny 
vnitřní a vnější“) mi vyšla až skoro v padesáti po 33 letech psaní a 
to omylem. Nakladatel chtěl vydat Schamovu „Krajinu a paměť“ 
a nemohl sehnat všechny copyrighty k obrázkům. Petr Bílek mně tehdy 

jako lacinější náhražku doporučil místo Schamy a tím ze mě udělal 
literáta. Nemohu si vynachválit to, že jsem měl tolik času na tříbení 
a fi ltrování zkušeností a že v tomto věku jsem již líný na to, abych se 
nějak výrazně měnil podle stavu funkcí či mediální odezvy.

Dílo je rozptýlené do mnoha směrů. Kromě série dílčích studií 
např. o pískovcovém reliéfu či krasových sedimentech jsem systematicky 
psal zejména o krajině a klimatu. Pomáhal jsem do češtiny zavádět slova 
jako antropocén, geodiverzita či oceánský výměník. Snažil jsem se a to 
většinou s pocitem povrchnosti propojovat humanitní a přírodovědné 
obory a obecně rozšiřovat způsoby, jakými uvažujeme o světě a básnivě 
v něm bytujeme. Dnes funguji víc jako učitel než jako vědec. Střídavě 
jsem vedl jak komorní život učence a sběratele grafi ky, tak i aktivnější 
život jeskyňáře, kopáče a průzkumníka starých dolů. Byl jsem vesměs 
omylem zadržen policií několika států, například v Tanzánii za útok 
na ministra vnitra, v NDR za nelegální překročení státní hranice či 
ve Vietnamu za fotografování vojenské základny. Na těle nosím něco 
jizev po nožích z různých přepadení a dalších, zejména podzemních 
karambolů. Nic mimořádného.

To by asi tak mohlo stačit. Nejsem tady přece proto, abych 
mluvil o sobě (ono to stejně jinak ani nejde), ale spíš abych s radostí 
a vděčností ukazoval někam za sebe a na celý ten poutavý a zvláštní 
svět kolem nás. 
Tak rychle se mění !

Václav Cílek
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KNIHY A JEJICH ČÁSTI
Bogatikov O.A., Borsuk A.M., eds.(1987): Prirodnyje stekla - indikatory 
geologičeskich procesov. Nauka. Moskva.

Mrtvá kočka. Stín bambusu. Vybral a přeložil V. Cílek. Pražská imaginace. 
Praha. 1992. (samizdat 1985).

Salomon J.N. a Maire R., eds. (1992): Karst et evolutions climatiques. Presses 
Universitaites de Bordeaux.

Cílek V. (1997): Píseň pro odcházející duši. Malvern. Praha.

Dobroruka L.J.., Cílek V., Hash F., Storchová Z.(1998): Přírodopis pro 6. 
ročník.  Scientia. 

Cílek V. (2000): Paměťová struktura krajiny a památné kameny. In Kolektiv: 
„Kulturní krajina”. MŽP. Praha.

Cílek V., Matějka D., Mikuláš R., Ziegler V.(2000): Přírodopis IV pro 9. ročník 
základní školy. Scientia. Praha.
Husová K., Jeřábek J., Cílek V., Kocianová K. a Skalická P. (2009): Bohouš 
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a Dáša: klima v tísni. Vzdělávací program Varianty. Člověk v tísni. Praha.

KNIHY, KTERÉ SNAD VYJDOU:
Adamovič J., Mikuláš R., Cílek V.: Atlas pískovcových oblastí ČR a SR. 
Academia. Praha.

Hermann T. a Cílek V. eds.: Jan Evangelista Purkyně. Útržky ze zápisků 
mrtvého přírodovědce. O duši země a romantické vědě. Academia. Praha.

Cílek V.: Orfeus, kniha podzemních řek. Dokořán.

Bárta M. a kol.: Ostrovy v poušti. Dokořán. Praha.

Cílek V. a Kostiuk P. eds.: Jan Opolský - Staré lesy. Výbor básní a krátkých 
próz. Malá skála. Praha.

Cílek V.: Cestou z Margecan. Bonaventura. Praha. (bibliofílie s kresbami 
H. Wernischové).

KATALOGY
Bohumil Hrabal a Václav Cílek: Barrande tiszteletére. Kovak az almodozás 
korában.Nemzéti Kulturális Alap. Ostřihom. 1996.
Václavské náměstí - jeho historie a genius loci. In D. Havlová ed.“Nová vize 
srdce Prahy: Plánovací víkend pro Václavské náměstí“. The Prince of Wales 
Project Offi ce. Praha. 1996.
Císařovský J. a Cílek V.: Návraty bohyně. ČT a MŽP. Praha. 1997.
Šíp času a kruh času. O zkamenělinách a o tom, co nás potkalo a nemine. 
Katolog výstavy zkamenělin a monotypů  O. Hamery. Liberec. 1999.
Lughnasad, příspěvky v asi deseti ročnících 1999-2008
Hana Rysová. Arbor vitae. 2002.
Čím je zemi slunce. In J. Zemánek ed. „Ejhle světlo“, Moravská galerie v Brně. 
2003.
Právo na krajinu. In „Právo na krajinu?“, Nadace Veronica. Brno. 2004.
Rozváté tradice, zmizelé město, ztracená duše. In R. Schmelzová ed. „Kladno+-
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Záporno“, Mamapapa. Industriální stopy. Praha. 2005.
Poutníkova pravidla a Posvátné vrchy in Zemánek J. ed.:„Od země přes kopec 
do nebe, o chůzi, poutnictví a posvátné krajině“, Arbor vitae. Severočeská 
galerie výtvarného umění v Litoměřicích. 2005.
Keramik Ivan Hostaša. Sochaři. Západočeská galerie. Plzeň. 2006.
Z čeho jsou složeny haldy. In D. Šubrtová ed. „Ostrovy z ráje: kladenské haldy 
jako krajina, příroda, identita“, Majrovka, Kladno. 2006.
Cílek V., Hartl M. a Schmelzová R.: Krásná černobílá Poldi. Josef Hoffmann, 
evropský architekt na Kladně. Společnost Poldi Hütte. Kladno. 2007.
Stavět podle přírody nebo podle člověka? In P. Kratochvíl ed. „Zelená 
architektura.cz. Galerie Jaroslava Fragnera. Praha. 2008.
Krajina a komunismus. In J. Přibáň et al. „Otisky komunismu/Imprints of 
Communism. Praha. 2008.
Vzpomínka na Miroslava Bašeho. In  P. Všetečka „Město-Suburbie-Venkov“. 
ČKA. Praha. 2009.

FILMY
Spolupráce na zhruba padesáti či více dokumentárních fi lmech a fi lmových 
esejích zejména s Josefem Císařovským (Mytická trilogie, Návraty bohyně, 
Čtyři okamžiky ticha), Janem Kutálkem (Solné zvětrávání), Ljubou Václavovou 
(Putování starými cestami, Aleje, Památné kameny) a Josefem Harvanem (dvě 
série fi lmů o podzemních Čechách). V současné době je rozpracován cyklus 
dokumentů „Magické hory“ s Květou Fialovou a Jaroslavem Duškem (režie 
M. Slunečko).

EDIČNÍ  A JINÁ ČINNOST
VĚDECKÉ PRÁCE:

asi 250 položek, z toho asi jen 30 důležitějších prací.
ESEJE, POPULARIZACE, MEZIOBOROVÁ VZDĚLANOST:

asi 600 článků (dlouhodobě in Respekt, Prostor, Vesmír, Analogon, Logos, 
Ochrana přírody a další).
Zhruba 60 nepublikovaných zpráv.
V letech 1993-2000 redaktor jeskyňářského sborníku SPELEO, čísla 6-33.
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SBORNÍKY ČESKÉ SPELEOLOGICKÉ SPOLEČNOSTI: 
Jaroslav Petrbok a Český kras (1992), Svět v podzemí (1994), Archeologie 
a jeskyně (1997), Pískovcový fenomén: klima, život a reliéf (s J. Kopeckým, 
1997), Zlatý kůň. (s P. Bosákem, 2000), Železivce české křídové pánve (s J. 
Adamovičem, 2003).

DALŠÍ AKTIVITY: 
Encyclopaedia of Life Support Systems, Theme 1.1 „The Earth System: 
History and Natural variability“ (UNESCO, 2002, 2008, EOLSS Publishers, 
Oxford). Byl jsem editor mezinárodního kolektivu asi 60 autorů. Výsledkem je 
elektronická publikace o rozsahu víc než 1000 normostran, která se zejména 
v Asii stala jedním z hlavních učebních textů o zemském systému s několika 
sty tisíci vstupy. Jedná se o vůbec „mé“ nejvlivnější dílo.
Fajt P., Cílek V.,Varga M., Klíč J., Waegeman G. (2009): Souhvězdí Santini. 
CD. Respekt. 

DŮLEŽITĚJŠÍ OCENĚNÍ: 
Mytická trilogie. (Režisér J. Císařovský. III. díl „Dračí nocleh“ - zvláštní 
cena UNESCO, Paris, 1994, obor dokumentárních fi lmů); Krajiny vnitřní 
a vnější (nejlepší česká non-fi ction roku 2002 podle ankety LN), Cena Toma 
Stopparda za esejistiku (2005), Cena ministra životního prostředí (2007), 
PETROLAWARDS 2007 v oboru odborné a publikační činnosti za knihu 
„Nejistý plamen, průvodce ropným světem“ (společně s M. Kašíkem), Česká 
hlava: Cena za média. 2007; asi deset různých ocenění za dokumentární 
fi lmy.

Většinu věcí člověk dělá autorským způsobem a je na nich podepsán. Jiné 
věci – jako doporučení knih k překladu, založení edice, propojení autorů 
a nakladatelů už tolik viditelné nejsou. Některé knihy a díla, u jejichž vzniku 
jsem byl, mi dělají větší radost než knihy, které jsem napsal. Býti podhoubím 
bratrských hlasů! Nemám webové stránky, ale odkazy na rozhlasová 

a televizní vystoupení jsou shrnuty in: http://www.vilemwalter.cz/cilek.htm
(děkuji). Etc.



PODĚKOVÁNÍ TĚM, KTEŘÍ MNE UČILI, KULTIVOVALI A UVÁDĚLI 

DO ŠIRŠÍCH SVĚTŮ:

Ivan M. Havel, Zdeněk Neubauer, D.Ž. Bor, Jan Sokol, Vojen Ložek, Zdeněk 

Bouše, Libor Fára, Miroslav Kos, Edita Hradecká, „Kazik“ Lorenc, Zdeněk 

Pinc, Jaromír Slavík, Pavel Kouba, Zdeněk Kratochvíl, Milton Prudič, 

Raduzs Kousek, Oldřich Hamera, Pavel Fajt, Petr Bílek, Vladimír Merta-

Titlowski, Miroslav Bárta, Miroslav Baše a další. 

Za pomoc s obrazovými přílohami a přepisy textů děkuji Jitce Válové, 

Dáše Šubrtové, Míše Uldrychové a Josefu Brožkovi. Text důkladně přečetl 

a obětavě opravil Jiří Fiala. Citlivou jazykovou úpravu provedla Tereza 

Ješátková.
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