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Poděkování

Některé kapitoly této knihy měly původně tvořit součást publikace I. Kratochvíla 
„O managementu a řízení“, ale díky zájmu nakladatele P. Jandy vycházejí jako 
samostatná, přepracovaná a podstatně doplněná kniha. Oběma srdečně děkuji 
– bez jejich iniciativy by kniha nikdy nevyšla. Dále děkuji I. Boháčkovi, výkonnému 
redaktorovi časopisu Vesmír a celému redakčnímu okruhu za pomoc s redigo-
váním některých článků. Rovněž F. Dryje a jeho přátelé z okruhu časopisu Ana-
logon přispěli zejména mimoracionálními podněty. Bylo to potřebné – přírodní, 
politické a kulturní katastrofy jsou totiž málokdy zcela logické a rozumné. To 
byl ostatně hlavní důvod, proč jsem všechny ty jasné a přehledné grafy nakonec 
nahradil divnými a nejednoznačnými obrázky H. Wernischové. Architekt a ur-
banista M. Baše významně přispěl do kapitoly týkající se suburbanizace. Některé 
kapitoly, zejména týkající se povodní a klimatických rizik pro ČR, byly vypraco-
vány v rámci grantu GA AV ČR číslo A 300130505. 
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Předmluva: adrenalinové klima

Déle jak dva roky jsem byl tak ponořený do tématu krajina, že jsem se skoro 
nevěnoval „svému“ dalšímu velkému tématu – klimatickým změnám a jejich 
dopadu na tento svět. Počátkem června 2005 jsem dostal několik článků, které 
upozorňovaly, že teplota Atlantského oceánu je u amerických břehů skoro 
2 °C nad normálem, takže letošní hurikán, a to nejspíš hned ten první, bude 
mimořádně velký. Eva Bobůrková z MF dnes se mne ptala, jestli o tom nechci 
napsat článek, ale mne mezitím přestalo bavit být dalším expertem, který před 
něčím varuje. Jsou jich plné noviny. Jejich poplašné zprávy vzbuzují strach dva, 
tři dny. Pak média přicházejí s jinými poplašnými zprávami. Pokud se předpovědi 
expertů začnou jakž takž plnit, tak se po titulku „Vědci varují“ pravidelně obje-
vuje titulek „Vědci jsou zaskočeni vývojem situace“. Navíc když člověk mluví 
o nějaké hrozbě, mají ostatní pocit, že ji přivolává. Pokud se předpověď splní, 
tak stín viny pochopitelně padne na jejího hlasatele. Ne, do této řeky jsem už 
nechtěl vstupovat. 

Pak nastalo neobvyklé léto roku 2005 – velká sucha v Portugalsku a Špa-
nělsku a velké povodně v Alpách. Přítel Ivo Dostál mi řekl: „Představ si situaci, 
že evropské státy spolu někdy od roku 1995 hrají klimatickou hru na černého 
Petra, dokonce na dva černé Petry, kterým můžeme říkat katastrofální povodeň 

Bryce Canyon, USA. Estetický dopad katastrofy je většinou uspokojivý. Skalní ruiny se podobají 
ruinám katedrál, ale jsou čistší o lidské utrpení. Navštěvujeme místa dávných převratů snad proto, 
abychom v sobě oživili vztah k silám, které podkládají přírodu i společnost. 

p ř e d m l u v a : a d r e n a l i n o v é  k l i m a
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a katastrofální sucho. To, že deště letos spadly ve Švýcarsku nebo v Rakousku 
a ne třeba na Šumavě, je víceméně náhoda. Prostě nám zatím šla dobrá karta 
a možná nám půjde i do budoucnosti. To nikdo neví, ale ve hře je i černý Petr. 
Vytáhli jsme si ho zatím dvakrát – v roce 1997 a 2002, ale hra pokračuje dál…„

Pak přišla Katrina. Měl jsem pár volných dní a v noci se mi zdálo o hrozivém 
temném mraku, který v nějaké blízké budoucnosti visí nad Atlantikem. Na in-
ternetu jsem prošel klimatické prognózy těch nejlepších světových institucí. Měl 
jsem pocit, že situace je ještě vážnější, než jsem si původně myslel. Rozsáhlé 
části světového oceánu – nejenom Atlantiku, ale zejména Indického oceánu 
jsou do hloubek pár desítek metrů prohřáty na nezvykle vysoké teploty. Není 
divu, za posledních padesát let absorbovaly třicetkrát víc tepla než atmosféra. 
Oceán je něco jako termoska, svoji teplotu dokáže držet nečekaně dlouho. Již 
dnes mění teplota světového oceánu směry globálních větrů a tím i transport 
srážek. 

Klimatická změna není něco, co jednou hypoteticky přijde. Ona už tu pár let 
je a pobude dalších dvacet, třicet let. Nesnažím se vás vylekat a ani před něčím 
varovat (je to marné). Zajímá mne, co se děje. Dokonce se ani příliš nesnažím 
odhadnout budoucnost – bude jiná. Jonathan Overpack, dlouholetý výzkumník 
arktické oblasti, řekl po návratu z klimatického sympozia v Grónsku: „Největším 
překvapením celého mítinku bylo to, že si nikdo z nás nedovedl představit žádný 
přirozený mechanismus, který by zastavil vývoj vedoucí k novému klimatickému 
systému“. 

Tato kniha je následkem divného léta roku 2005, hurikánu Katrina a hlavně 
zájmu pana nakladatele. Sám od sebe bych se do ní asi vůbec nepustil. Shr-
nuje některé důležité články, které jsem o vztahu klimatu, prostředí a civilizace 
psal v uplynulých skoro deseti letech. Jsou revidovány a doplněny. V první části 
knihy se budeme zabývat několika příklady klimatických katastrof, například 
pádem Sodomy a Gomory. V druhé části knihy se soustředíme na to, co se 
posledních asi tak deset let děje s počasím a kam to může vést. Věřím tomu, 
že společnost a klima jsou trochu zjevně a trochu tajemně propojeny. Proč by 
v této době mělo být klima normální? Nešlo by proti duchu doby? Ve třetí části 
knihy se vrátíme domů a budeme se zabývat tak důležitými otázkami životního 
prostředí, jako je válka s lípami, Bohem, kterého jsme nenašli ani v zoologic-
ké zahradě, či problémem, zda jsou mravenci méně důležití než ministr vni-
tra, i když se o nich méně mluví. Nad většinou kapitol se bude jemně vznášet 
přízrak katastrofy a odlehčený náznak konce věků, který zase přežijeme. 

p ř e d m l u v a : a d r e n a l i n o v é  k l i m a
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Jednou věcí se zabývat nebudu – otázkou, kdo za to všechno může. Globál-
ní oteplení, člověk, civilizace, nenasytný americký kapitalista, plýtvavý ruský 
mužik nebo expandující Číňan? Veškeré hledání viníků nikam nevedlo. Diskuse 
skončila v hlubokých názorových sporech dřív, než vůbec bylo možné popsat 
situaci. Tato kniha je psána z pohledu důležitosti pochopit, co se dělo a děje 
a jak se o tom vůbec můžeme bavit. Před mnoha lety jsem projížděl severní 
Indií, kde zrovna udeřil neobvykle silný monzun. Nad vodou vyčnívaly jen náspy 
silnic a pahorky starých cihelen. Většina domů byla až po střechu pod vodou. 
Okraje silnic byly přecpané lidmi a zvířaty. Výskající děti se honily po kolena ve 
vodě, lidé se navečer hřáli u malých ohníčků, brebentili a usmívali se nad roz-
mary svých bohů. Inu klimatická katastrofa. 

Václav Cílek
(Tři týdny poté, co hurikán Katrina zatopil dvě třetiny New Orleansu a ve dnech, kdy 

hurikán Rita devastuje pobřeží Texasu. Není to divné, neděje se něco?)

Následující obrázek: Poušť v národním parku Arches, USA. Do 12. století v této oblasti žili Indiáni. 
Zbytky starých království a celých říší nalezneme v mnoha dnes polopouštních oblastech světa, jako 
je Afghánistán, Írán či Blízký východ. Dějiny těchto civilizací jsou hlavně dějinami sucha a půdy, nikoli 
králů, bitev a politických stran. 

p ř e d m l u v a : a d r e n a l i n o v é  k l i m a
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Katrina aneb hurikán jako budíček

Nevím, která agentura pro veřejné vztahy doporučila hurikánu Katrina, aby se 
dal směrem na New Orleans, ale byl to skvělý tah. Ne kvůli těm několika vy-
puzeným jazzmanům, ale následný růst cen benzinu pocítili obyvatelé Nym-
burka i Lhasy. Ještě lepším trikem bylo opakování kampaně při hurikánu Rita, 
protože v Texasu je největší nahloučení chemiček a rafinérií na světě. Vstávejte 
lidé, pojišťováci, bankéři a záchranáři, každý dnes už to ví, jó časy, ty se mění. 

To divné slovo hurikán

Toto málo anglicky působící slovo pochází z domorodých jazyků Karibiku. 
Původně znělo haurachana a odtud přešlo do španělštiny a portugalštiny jako 
slova huracan a furaçao. Hurikán, kterému v Indickém oceánu říkají tajfun, 
je velká tropická bouře. Meteorologové v tomto případě hovoří o cyklonách. 
Cyklona je větrný vír, který na severní polokouli rotuje kolem centra nízkého 
tlaku proti směru hodinových ručiček, na jižní je tomu naopak. Cyklony vznikají 
většinou ve středních zeměpisných šířkách a pomalu otáčivě putují od moře do 
nitra kontinentů. Na jižní polokouli převládá moře, takže jejich dráha je obvykle 
jednoduchá, ale na severní polokouli horská pásma mění směr a tvar cyklon. 

Národní park Zion v Utahu. Až 600 m hluboké skalní kaňony vznikaly během jedné z geologic-
ky mladých revolucí ve vlhkém klimatu a za tektonického výzdvihu.  Skalní stěna vpravo má tvar 
dívčího aktu. 

k a t r i n a  a n e b  h u r i k á n  j a k o  b u d í č e k



16

Evropská cyklona má často průměr přes 1000 km, přináší déšť a je pomalá. 
V tropické oblasti vzniká cyklon málo, ale mají mnohem větší energii. 

Vítr v cykloně směřuje od okrajů ke středu, ale úplně uprostřed, v oku 
hurikánu, které mívá průměr tak kolem 5–15 km, panuje příslovečný klid. Vítr 
a srážky směrem ke středu rostou. Hurikán sice může zasáhnout 700–1000 km 
široké pásmo na pobřeží, ale ničivý je zejména v pruhu kolem 200–300 km 
a nejnebezpečnější je na okraji oka hurikánu, to znamená v pruhu širokém 
sotva 50 km. V běžném roce bývalo 30–100 větších tropických cyklon a z toho 
jenom asi sedmina se odehrávala v Karibiku. Odhaduje se, že „dospělý“ hurikán 
může transportovat až 3,5 miliardy tun vzduchu za hodinu! Jeho pracovní ener-
gie je úžasná. 

Hurikánu někdy předchází pár dní pěkného počasí. Pak se zatáhne obloha. 
Hurikán přichází. Mraků je čím dál tím víc a začínají nízko nad povrchem – již 
od 50 m. Vítr zesiluje. Varovným znakem jsou kapky deště, které přestávají 
padat a jsou často i s vodní tříští na hladině moře či jezera nasávány nahoru. 
Déšť padající vzhůru budí hrůzu z toho, co člověka ještě čeká. Pak se dolů 
vylijí nebesa, větrný vír neudrží tu všechnu vodu, která je ve vzduchu. Hrůza za 
pár hodin přejde a najednou je skoro bezvětří, které trvá 10–30 či víc minut. 
To přechází oko hurikánu. Lidé jsou šťastní, že bouře je za nimi a vycházejí 
z úkrytů. Nevědí, že je další poryv větru a deště smete. Za okem hurikánu jdou 
ty nejhorší srážky – během jednoho dne může spadnout víc než 1000 mm 
srážek, což je u nás roční úhrn pro vlhké pohraniční hory. Někdy prší další 
2–3 dny, silné větry strhávají do nitra pevniny mořský sprej. Tlak větrů dosahuje 
až 400 kg na čtvereční metr. 

Motor hurikánu

Energii hurikánu dodává teplota vody, která obvykle dosahuje kolem 27 °C 
nebo víc. Proto skutečně velké tropické bouře mohou vznikat jenom nad 
oceánem, který jim dodává nejen teplo, ale také vodní páru. Teplý, velmi vlh-
ký vzduch stoupá nahoru, vodní pára se kondenzuje do drobných kapek, tím 
se uvolňuje teplo, které dál urychluje větrné proudění. Na samém začátku 
hurikánu převládalo prosté výstupné proudění, asi jako když jde teplý vzduch 
nahoru komínem. Proudění nasávalo vlhký vzduch z povrchu oceánu a začalo 
se otáčet. Vodní pára stoupala od mořské hladiny do větších a tím i chladnějších 
výšek a zde se kondenzovala na vodu. Málokdo si uvědomí, že ohřát vodu na 

k l i m a t i c k á  h r a  s  č e r n ý m  P e t r e m  v  r u c e
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bod varu jde celkem rychle, ale odpařit litr vody – to už je nějaké energie! Když 
se kondenzuje pára do pouhého 1 g vody, uvolní se 600 kalorií. Přitom jedna 
kalorie je definována jako množství tepla nutné k ohřátí 1 g vody o 1 °C. Na 
déšť se sice díváme jako oběh vody, ale ještě správnější by bylo dívat se na něj 
jako na oběh tepelné energie. 

Uvolněné teplo dál roztáčí vír tropické bouře. Mraky jsou čím dál tmavší, 
protože obsahují vodní kapičky. Vítr nabývá na síle. Energie, která se kumuluje 
ve velké evropské bouřce, odpovídá jedné nukleární bombě o velikosti asi tak 
20 kilotun TNT. U hurikánů je celkové množství energie až stokrát větší. Česká 
bouřka má průměr zhruba 4 km, ničivý střed hurikánu 100–200 km! S takovou-
to energií se nedá soupeřit, dá se před ní jenom schovat. Hurikán bez přísunu 
další energie, tedy bez teplé vodní hladiny rychle slábne. Suchý vzduch rozbíjí 
energii hurikánu, takže ten málokdy putuje víc než 1–2 tisíce km do vnitrozemí. 
Většinou se vybouří 100–200 km od oceánu. Hurikán se vyvíjí během 4–8 dní, 
většina trvá 5–10 dní, některé žijí až tři týdny. Předpovědět se dají nejméně tři 
dny předem, ale většinou až do posledního dne není jasné, jakou naberou ve 
finále sílu. 

Pro vznik hurikánu je důležité, aby vzdušné masy byly v nějaké nestabilní 
pozici způsobené například epizodami El Niño nebo sezonními posuvy intratro-
pické zóny konvergence (viz kapitolu o Mayích). Aby se mohl vytvořit tak velký 
vír, musí být malé Coriolisovy síly (to jsou síly vznikající při otáčení Země), a to 
je možné právě jen v rovníkové oblasti. Rovněž je důležitá síla vysokých větrů. 
Pokud je vyšší než 30 km/hod., tak to vypadá, asi jako když stěrkou odstraníte 
pěnu z piva. Energie se nekumuluje, vír se neroztáčí tak rychle, bouře se roz-
plyne ještě nad oceánem. 

Dráhy hurikánů a jejich další dopady
 
Hurikány většinou opíší oblouček nad Mexickým zálivem a vyprší nad Atlantikem. 
V Číně naopak směřuje většina tajfunů do vnitrozemí, takže čistě teoreticky si 
obyvatel New Orleans může pochvalovat, že je ve statisticky větším bezpečí než 
Číňan od moře. Karibské hurikány se nad pevninou transformují v tlakové níže 
přinášející vítr a déšť. V roce 1869 zasáhl ničivý zbytek hurikánu Boston (ale ne 
New York), v roce 1821 to bylo naopak. New York prvních dnů po Katrině si 
vzpomněl na tuto starou historii a oprávněně začal zvažovat nebezpečí silných 
větrů z nějakého hurikánového zbytku. 

k a t r i n a  a n e b  h u r i k á n  j a k o  b u d í č e k
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Pokud hurikány vůbec zamíří nad pevninu, tak většinou udělají široký oblouk, 
zeslábnou třením o zemi, voda vyprší a zkrotlá bouře někdy opět zamíří nad 
Atlantik. Některé vytrvalé bouře však nad Atlantikem naberou nový dech 
a v podobě bouřlivého příboje napadnou pobřeží Anglie či severní Evropy. 
V roce 1953 zasáhl bouřlivý příboj pobřeží Anglie a způsobil 307 úmrtí. Profesor 
M. Hulme při zářijové přednášce v českém senátu říkal, že se angličtí klimatolo-
gové obávají toho, aby nízko ležící části Londýna a dalších měst nepostihl v čase 
klimatických změn podobný osud jako New Orleans. Větší četnost hurikánů 
v Karibiku pak nečekaně může znamenat i větší nebezpečí silných větrů v zá-
padní a střední Evropě. Na tuto sice nepříliš průkaznou, ale přesto existující 
závislost si možná vzpomeneme, až nám někdy na podzim vichřice začne brát 
tašky na střeše a kácet stromy. 

V posledním desetiletí se v hurikánovém světě dějí tři znepokojivé věci:

1. Počet a velikost karibských hurikánů se systematicky sleduje od roku 1975; 
v posledním desetiletí je těch skutečně velkých dvakrát tolik. 

2. Tím, jak se následkem oteplení světového oceánu mění globální směry větrů, 
proměňují se i dráhy karibských hurikánů a stále víc jich směřuje nad pev-
ninu. 

3. Ve stejné době, kdy noviny byly plné Katriny, udeřil silný tajfun na Čínu, 
která musela evakuovat (rychleji a organizovaněji než USA) několik set tisíc 
lidí. Čínské řeky tečou podobně jako Missisippi nad úrovní terénu, oblast je 
přelidněná, Indický oceán je více ohřátý než Atlantik. Skutečná budoucí po-
hroma se spíš odehraje někde v Indočíně než v Karibiku.

Větry při průchodu oka hurikánu mění směr, takže budovy mohou být během 
krátké doby vystaveny střídavému tlaku z obou stran. Často se objevuje sání, 
které vysklívá okna, ale vůbec nejhorší jsou rezonující větry, které přicházejí ve 
vcelku pravidelných poryvech a úspěšně ničí budovy. Mořská hladina se zvyšuje 
o 2–3 m, ale Katrina dokázala vytvořit až 6 m vysoké vlny – je to důsledek 

Na Katrině bylo něco divného, dva dny po katastrofě skoro nikdo nereagoval. Počty mrtvých se 
uváděly nejprve 55 lidí, pak 10 tisíc, pak se objevily odhady o 25 tisících obětí, po dalším týdnu kles-
ly na 450, aby se ustálily na zhruba 1500 obětí. V podstatě žádná zpráva nebyla správná a konečná 
a to vše se dělo v jednom z center informační společnosti. Jako bychom byli stále schopnější dolovat 
údaje z internetu a stále neschopnější získávat je ze skutečného světa. 
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síly větru i nízkého tlaku, který trvá až několik hodin. Pokud texaský Galveston 
leží zhruba dva metry nad mořskou hladinou – a v podobné situaci je mnoho 
přístavních měst –, nemůže to dopadnout dobře, a to ani v případě, že město 
chrání hráze. Města na pobřeží Indického oceánu jsou ještě zranitelnější než ta 
americká. 

Zase nás ti proradní žurnalisté včas varovali!

Na jaře roku 2005 američtí klimatologové upozorňovali, že teplota mořské 
hladiny Atlantského oceánu je na řadě míst – včetně subtropické a tropické 
části přiléhající k USA – vyšší. Během několika dnů tehdy proběhla americkým 
tiskem zpráva o tom, že se dají očekávat větší a častější tropické bouře, hurikány 
a povodně. Tato zpráva fungovala stejně jako vždy v minulosti – lidé se nejprve 
polekají a pak během pár dní na věc zapomenou, protože sdělovací prostředky 
je mezitím zásobují jinými šokujícími odhaleními. Takové je pravidlo médií – za-
ujmout, vylekat a prodat diváky či čtenáře reklamním společnostem. Čtenáři 
si to ostatně svým způsobem přejí a nejsou tedy nevinnou obětí proradných 
žurnalistů. 

Nový systém globálního větrného proudění

Vyšší teplota a hlavně poněkud jiné rozmístění teplých a studených vod na 
povrchu Atlantiku, ale i v jiných částech světového oceánu, je pravděpodobně 
hlavní příčinou podivného evropského počasí. Někdy v roce 1995 se začaly 
měnit hydrologické poměry Evropy. Kolem roku 2002 už bylo klimatologům 
celkem jasno, že tím, jak se mění směry větrů, se změnilo i rozložení srážek 
nad kontinentem. Co se vlastně jenom v Evropě stalo za těch deset posledních 
let? Není nutné ptát se expertů, stačí vzpomínat na několik vln nebývalých po-
vodní, jaké kontinent nepamatoval celé století či ještě déle. Tyto povodně byly 
v některých státech jako v ČR, ale zejména v Rumunsku a části středozemní 
oblasti prostřídány suchy, jakým rovněž nebylo pamětníka. 

Klima je věc tak složitá a katastrofa, lépe řečeno celá kaskáda na sebe nava-
zujících katastrof, má tak složitou trajektorii, že s určitou nadsázkou můžeme 
říct, že počasí je chytřejší než celý hydrometeorologický ústav, respektive než 
všechny meteorologické instituce světa. Vím, co říkám: když se potkají hydro-
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logové, meteorologové a klimatologové, tak někdy jenom nevěřícně zírají, co 
jim ta voda zase provedla. 

Co za této situace můžeme dělat? Okolí velkých řek je a musí být 
obhospodařováno z jednoho centra. Klimatická ochrana většiny obcí však není 
ani v rukách vlády, ani expertů. Je v rukou místních lidí. Říká se, že záchrana 
tonoucích je věcí tonoucích. Jak nebezpečné to je heslo ukázaly první dny po 
příchodu Katriny. Z hlediska „tonoucího“ však heslo říká, aby první dny po kli-
matické katastrofě nepočítal s žádnou velkou pomocí. Ona někde je, ale trvá 
to pár dní, než se úřady vyspělých zemí domluví mezi sebou jak koordino-
vat činnost. Úřady takzvaně zaostalých zemí buď lhostejně zkolabují, anebo 
okamžitě a přesně vědí, co mají dělat. Žijí s katastrofami již dlouho. 

Nejzávažnější a zcela zásadní výsledek oteplení rozsáhlých oblastí Atlantského 
a Indického oceánu o 0,7–2,0 °C je to, že dochází k nové globální reorganizaci 
směru větrů, a tím i srážek. I kdyby se dnes začalo ochlazovat, tak mořská voda 
je anomálně prohřátá do hloubek několika desítek metrů a na běžné teplo-
ty by se ochlazovala celé roky. To je snad nejdůležitější konstatování celé této 
knihy. Začínáme žít v klimaticky odlišném světě. Co to pro nás znamená přesně, 
nevíme, ale určitě to neznamená, že krize bude stíhat krizi. Nejspíš se u nás 
řadu let nestane skoro nic, zvykneme si, otupíme…no a pak vykoukne nějaké 
překvapení. 

Z dlouhodobého hlediska se hraje ještě o víc. Evropa je oteplována systémem 
mořských proudů, o kterém ještě budeme hovořit. Rovnováha tohoto systému 
je v současné době napadena ve dvou citlivých částech. V tropickém oceánu 
dochází k většímu odparu a v severním Atlantiku jsou mořské vody ředěny slad-
kou vodu, která se po hladině oceánu rozlévá jako poklička a zatlačuje teplé 
vystupující vody. Sladké vody je víc ze dvou důvodů – především víc taje grónský 
a arktický ledovec a také severoamerické řeky mají stále větší průtoky. Když je 
teplota povrchu planety větší, odpaří se víc vody a ta musí někde spadnout. 
V severní Evropě a Americe posledních deset let víc prší. 

Bludné mořské víry a jejich vliv na evropské klima

Domnívali jsme se, že mořské proudy plynou jako řeky. Dnes víme, že se rovněž 
pohybují jako obrovské rotující buňky o průměru až 300 km a hloubce 5 km.
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Jedním z důvodů, proč můžeme žít skoro ve všech koutech Země, je obrovská 
výměna tepla mezi rovníkem a póly. Dochází k ní dvojím způsobem – atmo-
sférickým prouděním a oceánským prouděním. Oba tyto základní mechanismy 
přenášejí napříč zemským systémem zhruba stejně velké množství tepla, tím je 
odčerpávají z přehřátých tropů a „přitápí“ ve středních a vyšších šířkách. Jinak 
by to se Zemí dopadlo jako v pokusu, kdy na dně kádinky zatížíme led a zalijeme 
jej vařící vodou – neroztaje, mrcha, protože horká voda se ustálí nahoře a led 
dole zůstává obklopen studenou vodou.

Oceány jsou propojeny systémem teplých a studených proudů. Základním 
důvodem, proč voda v oceánu proudí, je odpar – odpaří se v tropech, ale oceán 
je spojená nádoba, takže tam nevznikne díra, ale odjinud přiteče studenější 
voda. Dalším důvodem je hustota řízená salinitou a teplotou. Čím voda obsa-
huje víc solí nebo je studenější, tím snáze se prolamuje do hlubších částí oceánu. 
Nakonec tu je vítr – odtlačuje povrchovou vrstvu vody na stranu a ve směru 
svého působení. Vzniklá deprese hladiny je opět rychle doplňována vodou 
přitékající odjinud.

Golfský proud není (jako téměř všechny oceánské proudy) nějakým lineárním 
tělesem, ale je smyčkou, která má teplou a studenou část. Tato smyčka se 
proměňuje v čase – někdy plyne rychleji, jindy pomaleji; někdy zasahuje hlouběji 
na sever, jindy se její ostrý trojúhelníkovitý hrot směřující ke Skandinávii mění na 
tupý oblouk posunutý k jihu. Tělo smyčky, tedy vlastní proud, není uzavřeným 
tělesem, ale komunikuje s tělem oceánu a jinými proudy. Zejména důležitá je 
vertikální výměna, protože na vzdálenost zhruba 5 km se teplota vodních mas 
mění až o 15 či více stupňů Celsia. Těchto 15 °C by přitom v horizontálním 
transportu odpovídalo délce několika tisíc kilometrů. Kde hodně prší, je oceán 
z hlediska vertikální výměny stabilní, protože lehká sladká voda se rozlévá po 
hladině. Kde se hodně odpařuje voda, je oceán nestabilní, protože hustá, slaná 
voda klesá ke dnu. Něco podobného se děje v místech, kde se teplé mořské 
proudy rychle ochlazují.

Za normálního vodního režimu se většina hlubokých mořských vod tvoří 
v severní části Atlantského oceánu. Jsou syceny ochlazenými vodami Golf-
ského proudu a arktickými vodami padajícími ze šelfových moří, klesají ke dnu 
a proudí do míst, kde voda schází, podchází rovník, směřují k jižní Africe a dál 
do Indického oceánu. Běžně se uvádí, že teplé vody Golfského proudu vznikají 
v Karibské oblasti, ale ve skutečnosti je můžeme vysledovat k Mysu dobré 
naděje a dál na východ až k mělkým, horkým mořím Indonésie. Hluboké stu-
dené a teplé povrchové vody tak vytvářejí jeden propojený systém, kterému se  
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v angličtině také říká „conveyor belt“ – dopravníkový pás obíhající stále mezi 
Sumatrou a Grónskem. Tomuto dopravníkovému pásu rovněž říkáme termo-
halinní výměník. 

Agulhaský kruh

Výměník na své globální pouti překonává několik kritických míst. Jedno z nich 
leží jižně od mysu Dobré naděje. Dochází zde k výměně vod mezi Indickým 
a Atlantským oceánem. Tropická část Indického oceánu je rozsáhlá, kumuluje 
obrovské množství tepla, které je přenášeno až do střední a severní Evropy. 
Jakékoli přiškrcení proudu by mělo dalekosáhlé klimatické následky. Agulhaský 
proud je silný mořský proud, který normálně směřuje do Atlantského oceánu, 
ale následkem rotace Země a okolní hydrologické situace se obvykle 4–6x za 
rok stočí proti směru otáčení hodinových ručiček a plyne nazpět do Indického 
oceánu. Tomuto jevu se říká zpětné proudění či retroflekce. 

Všimněte si, prosím, toho globálního klimatického propojení. Když se něco 
děje s počasím v Indonésii, nemusí to pro nás vůbec nic znamenat, protože 
části klimatického systému nemusí být spolu propojeny. Jindy dojde k situaci 
domina, kterému v teorii katastrof říkáme kaskádový efekt. Kaskády existují 
mnoha různých typů. Představte si situaci, kdy po velkých deštích v Číně ve 
14. století dojde k úmrtí mnoha milionů lidí. Nepohřbená těla se stanou líhní 
moru, který se zpožděním několika let dorazí do Evropy a způsobí Černou smrt. 
Morová rána ovlivní očekávání Karla IV., že konec světa se blíží, a tak založí 
Nové Město Pražské podle plánu Věčného Jeruzaléma. Očekávání konce časů se 
posléze chopí husité a to způsobem, který ovlivní české dějiny na dlouhou dobu 
dopředu. Pochopitelně, že věci nefungují takto přímočaře. 

Ale vraťme se nazpět k mysu Dobré naděje. Při zpětném proudění vznika-
jí obrovské víry, které mají podle družicových snímků průměr kolem 300 km. 
Holandská výzkumná loď Pelagia měřila rychlosti otáčení víru – pohybují se 
kolem čtyř uzlů či o trochu více (6–10 km/hod.). Víry však nezůstávají na jednom 
místě, ale pozvolna se jako obrovské „káči“ rychlostí asi 5 km za den přesouvají 
směrem do Atlantského oceánu a dál k pobřeží Jižní Ameriky. Takto roztočený 
vír, který podle měření oceánografických lodí dosahuje až na oceánské dno 
v průměrné hloubce asi 5 km, putuje k jihoamerickému pobřeží asi 1–2 roky! 
Na své bludné pouti víry ztrácejí vodní hmotu. Během prvních pěti měsíců se je-
jich průměr zmenšuje na polovinu, což znamená, že asi 75 % teplé, slané vody 
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se rozptyluje v jižním Atlantiku, ještě stále poblíž mysu Dobré naděje, a vplývá 
do té větve mořského proudu, který sytí Golfský proud a směřuje na sever, 
k nám do Evropy.

Teď se na chvilku zastavme, abychom tuto podivně zázračnou záležitost, 
která vypadá jako systém otáčejících se a prostupujících galaxií, mohli vstřebat. 
Výzkumy dramaticky mění náš pohled na oceánské proudění a tedy přenos 
tepla jako na lineární jev. A hovoříme-li o linearitě, máme v tomto případě na 
mysli tvar tělesa. Loď Pelagia zjistila, že teplé vody jsou vázány na středy vírů 
a hloubky do jednoho kilometru, hlouběji rotují chladné vody, které se dotýkají 
mořského dna a „zametají“ jej. Velké víry se rozpadají na menší, ale i ty spolu dál 
intenzivně komunikují a ovlivňují se. V jiných případech bylo pozorováno spojo-
vání menších vírů do jedné velké rotující struktury. Je to vlastně neuvěřitelné!

Celý jev se dá sledovat technikou, která byla donedávna nedostupná – 
satelitní radarovou altimetrií. Agulhaské víry otáčející se proti směru hodinových 
ručiček o 20–60 cm převyšují okolní mořskou hladinu. Je tedy možné je jednou 
za čas zkontrolovat nákladnou plavbou expediční lodi, ale jinak se dají sledovat 
na domácím počítači.

Křehký spojovací článek

Kdybychom věřili, že Golfský proud je jakási řeka valící se napříč oceánem, moh-
li bychom mít pocit nejistoty – co když zeslábne a nedonese k nám dost tepla? 
Jenže situace je ještě mnohem podivnější. Žádná jednolitá řeka se neprobojo-
vává kolem mysu Dobré naděje, ale od severu z Mozambické úžiny přicházejí 
nepravidelné, líné mořské víry. Ty narážejí na Agulhaský proud a způsobují 
vznik jiných, ale zato gigantických vírů o průměru několika set kilometrů. Ty se 
roztáčí a pozvolna rok, dva putují k pobřeží Brazílie. Mají teplé jádro, ale rychle 
ztrácejí energii, kterou předávají teplé větvi Golfského proudu. Tento proud pak 
skutečně směřuje do Karibiku, protáhne se kolem Floridy a cestou kolem Anglie 
a Skandinávie přichází o část tepla, které je severozápadními větry způsobenými 
otáčením Země strháváno nad Evropu.

Téměř bychom řekli, že u Jižní Afriky proudy neproudí, ale odkapávají po 
obřích kapkách. Ve světle tohoto mechanismu, jenž zdánlivě stojí na neustálém 
okraji chaosu či úplného kolapsu, je skoro nepochopitelné, že se klima v Evropě 
mění tak málo. Na druhou stranu byly v grónských ledových vrtech zazna-
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menány náhlé změny průměrných ročních teplot až o 5 °C. Došlo k nim během 
několika desítek let nebo ještě za kratší období. Jsou však vesměs vázány na 
ledové doby a na začátky a konce interglaciálů. Skoro si myslím, že v takto ne-
jistém světě můžeme být vůbec rádi, že jsme se narodili.

O čem jsem chtěl psát v této kapitole

Původně jsem si myslel, že o Katrině a Ritě pojednám v tom celkem běžném 
duchu novinových zpráv a internetových sdělení, které jsou plné důležitých 
návodů:

− Prvních několik dní nehrozí nebezpečí z hnijících mrtvol, pak již ano. 
− Největší problém je vždycky s vodou. Potrubí během katastrofy ztratilo tlak, 

takže se do něj nacpala okolní břečka. 
− Záchranáři radí: při evakuaci si vezměte s sebou pokrývku, něco k jídlu, hodně 

vody, doklady a album rodinných fotografií. Vše ostatní oželíte, nábytek si 
koupíte nový, ale vzpomínky už nikdy nenajdete. 

− Po návratu domů je nejvíc úmrtí elektrickým proudem z poškozených 
elektrospotřebičů. Dají se čekat otravy oxidem uhelnatým uvolněným 
z dlouho nepracujících generátorů elektrického proudu. 

− Pokud budete evakuovat lidi, musíte je většinou evakuovat i s domácími 
zvířaty. Mnoho lidí odmítá opustit psa, někteří i křečka. Citová vazba na 
pštrosa je menší. 

− Většina lidí odjíždí na poslední chvíli, často mají nedostatek benzinu a v poma-
lu se sunoucí koloně „uvaří“ motor. Při Ritě byla uvolněna dálnice s osmi 
pruhy. Rozčilená řidička řekla, že za 20 hodin se posunula o 14 km a to jí 
hurikán funěl na záda – infarktová situace. Představme si podobný exodus na 
D1, která pravidelně kolabuje i za mírného vánku. 

− Ekonomické dopady se netýkají jenom škod, ale zvětšují se také zničením 
přístavních terminálů, úprkem investorů, zavřením místní opery, krachem 
pojišťoven, potíží bank a tím, že se objeví nové úspěšné firmy. Prokopios 
popisuje mor v Byzanci v 6. století. Ukazuje, jak zpočátku panovala atmo-
sféra pokání a solidarity, ale když mor pominul, byli lidé ještě zpupnější, takže 
se zdálo, že přežili jen ti nejhorší. Jindy je však položen základ nové solidarity. 
Noviny hodně psaly o G. Bushovi, ale málo o tom, jak úžasně se k sobě umí 
chovat Američané za krize. Kéž bychom byli jako oni!

− Chování lidí za klimatické katastrofy se neustále opakuje. Kronikářské zázna-
my o velké povodni v 16. století jsou téměř totožné se zprávami z povodně 
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 roku 2002. Nejprve dochází k fázi obav, pak vytěsnění strachu, ujišťování 
a sebeujišťování, že se skoro nic nestane, náhlý odjezd na poslední chvíli; ti, 
co zůstali, nevěří, jak rychle může voda stoupnout.

− Svět posuzujeme z hlediska naší zkušenosti. Jenže při katastrofách přestává 
tento zkušenostní základ fungovat, mění se měřítko dějů: auta létají vzdu-
chem, panika ochromuje chování. Klimatická katastrofa není ten nejhorší 
případ ve spektru našich zkušeností, je to jiná zkušenost. Pomáhá pomáhat 
jiným, protože tím člověk odstraňuje svoji vnitřní osobní křeč a získává 
nadhled.

− Během krize se vždycky najde někdo, kdo se snaží paniku uklidnit ve chvíli, 
kdy je nezbytné paniku udržet. Příklady: pražský primátor během povodně 
roku 2002 anebo záchranáři v New Yorku, kteří při útoku na Světové 
obchodní centrum opakovali lidem, ať klidně sedí v kancelářích. Seděli klidně 
tak dlouho, až raději skočili ze střechy, aby pomalu a bolestivě neuhořeli 
v plamenech. 

− Sdělovací prostředky a lidé, kteří je čtou, podléhají umanutostí politikou, ale 
přiléhavější by byl výraz politické zblbnutí. Noviny a televize referují o tom, 
co kdo řekl a koho kritizoval. To je úplně na nic. Rozhodující jsou například 
informace o kvalitě vody v zatopené oblasti. V New Orleans je tři neděle po 
hurikánu velmi obtížné zjistit složení vody, analýzy zadávají (podobně jako 
v případě neratovické Spolany při povodni 2002) hlavně nevládní organizace. 
Při počasí, jaké panuje v New Orleansu (denní teploty nad 30 °C a téměř 
100% vlhkost) a při typu zástavby americkými „papundeklo-dřevěnými“ 
domy je naprosto klíčový boj s plísněmi. Je téměř nemožné získat jedno-
duchý, praktický návod, co s tím pro začátek dělat. 

− Každý úředník všude na světě osciluje mezi snahou pomoci a nekomplikovat 
si život. To často vede k odmítání problémů. 

Nakonec jsem psal – jak jste si všimli – o mořském proudění a globálním 
klimatu. Vrátila se mi bázeň před živly, údiv nad tím, v jak křehké enklávě světa 
žijeme, pocit kontaktu s dlouhým geologickým časem. Podíval jsem se z okna 
a viděl jsem, že tráva je koncem léta zelená a že kolem rostou stromy. Tomu 
moji španělští přátelé nemohli uvěřit. Z kohoutku mi tekla voda v libovolném 
množství, jako bych byl portugalským králem. Pokud si tuto radost a vděčnost 
udržím až do Vánoc, pak věru nebudu chtít žádné dárky, neboť obdarován jsem 
již byl!

Vypravěčem slavných francouzských pohádek je Matka Husa jako tvor, který ví, co se děje 
ve všech třech říších – pod hladinou, na hladině i ve vzduchu.
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Tsunami je stále s námi

Vtom se otřásla celá země i zježené mořské pláně a hvězdná báň se zhoupla 
v půlnočním třpytu

Gaius Valerius Catullus (kolem roku 60 před Kristem): Ariadna

Co má společného velká česká povodeň z roku 2002, lesní polom v Tatrách 
a tsunami v Indonésii? Určitou sílu živlů, nečekanost a taky zhruba stoletou peri-
odu. Poslední skutečně velké povodně zpustošily říční nivy v letech 1872 a 1890. 
Velké polomy byly na více místech tehdejšího Československa zaznamenány ve 
20. letech minulého století a v samotných Tatrách v roce 1915. Neobvykle velké 
tsunami udeřilo po výbuchu Krakatau v roce 1883 na pobřeží Indického oceánu 
a zahubilo přitom asi 36 tisíc lidí, což by zhruba odpovídalo dnešním asi tři 
sta tisícům obětí za předpokladu, že na pobřeží tehdy žilo pětkrát či sedmkrát 
méně domorodců a skoro žádní Švédi. Co by mohly podobné katastrofy zna-
menat v dnešním globalizovaném světě? Tsunami na západním pobřeží USA 
jednou možná položí velké pojišťovny a s nimi provázané banky, zahýbe kurzem 
dolaru a tím i světovou ekonomikou. Zemětřesení v Kalifornii může způsobit 
pád velikánu typu Silicon Valley. Jakákoli epidemie kdekoli na světě změní mapu 
turistického průmyslu. V takto propojeném světě se lokální krize stávají hrozbou 
i příležitostí. 

Lidé, kteří si navykli pozorovat oblohu, mi občas říkají: „Všiml jste si, jak nové, dramatické mraky 
můžete v posledních letech pozorovat? Vnímáte tu krásu, když mezi temně šedými či zářivě bílými 
oblaky rozloženými ve dvou vrstvách prozařují sírově pastelové či růžově éterické odstíny?“
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Každých několik let

Tsunami, které dne 26.12. 2004 udeřilo na pobřeží Indického oceánu od blízké 
Sumatry až po vzdálenou Tanzánii, přineslo lidem na pobřeží smrt a zmar a nám 
geograficky a tím i citově odlehlejším pozorovatelům řadu podnětů a otázek. 
Jak častá jsou tsunami a postihují i Středozemní moře? Je řecká mytologie, jež 
zná mocného mořského boha Poseidona – Zemětřasa, ovlivněna těmito jevy? 
Ale také se můžeme ptát z hlubin archaické zkušenosti: zlobí se Země? Je toto 
zemětřesení jen varováním před dalšími ranami? Jiné otázky klade samotný 
pohled na průběh zemětřesných zón: oblouk Sumatry dál postupuje podél 
Himálaje do Íránu, Turecka a odtud na řecké ostrovy a do Itálie. Souvisí ničivé 
turecké zemětřesení v Izmitu v roce 1999 s velkým zemětřesením v íránském 
Bamu v roce 2003 a s nedávným zemětřesením u Sumatry? Ale i ve věci samot-
né jsou skryty znepokojivé otázky typu: tušíme, kolik v Indonésii zahynulo lidí, 
ale kolik tam zahynulo slepic a prasat anebo dokonce krys v kanálech? Vždyť 
se museli utopit všichni drobní hlodavci i s nemocemi, které na nich cestují. Ale 
také nás napadá – lidé vykáceli mangrovové porosty, které chránily pobřeží. 
Neurychlilo to ničivý příboj? Něco podobného se stalo i u New Orleansu, kde 
lidé zavezli ochranné pásmo močálů. 

Začněme ale na počátku u samotného slova tsunami. Je japonského původu, 
je poměrně staré a znamená „vlnu v přístavu“. Japonské rybářské vesnice 
byly zakládány na mořském břehu v nějakém zálivu nepříliš daleko od moře 
a praktické rybáře nezajímaly škody na pustém pobřeží, ale právě jen ty domácí 
na jejich vlastní návsi, jíž byl přístav. Dnes o tsunami hovoří každý a ptá se, kde 
se vzala. Tato situace je podobná evropským či dokonce českým tornádům. Není 
to nějaký americký vynález z dobrodružných filmů; většinu evropských zemí 
navštíví v průměru 2–3x do roka ničivé tornádo, které je schopné převracet auto-
mobily a lámat vzrostlé stromy. Většina škod se odehrává někde v lese nebo na 
kraji rybníka, takže se o evropských tornádech dosud téměř vůbec nemluvilo. 
Jedna z vlastností hromadných sdělovacích prostředků je to, že svět redukují 
na poměrně omezený počet témat, na jakýsi seriál o několika postavách, ale 
tisíci dílech, které roky přehazují z jedné hromady na druhou. A jiné věci, lidi 
a postoje jakoby neexistovaly.

Celkem nedávno, 17. července 1998, udeřilo neobvykle vysoké tsunami 
na pobřeží Papuy-Nové Guineje. Zemětřesení o síle 7,1 mělo své epicentrum 
pouhých 30 km od pobřeží. Udivení obyvatelé zpozorovali ničivou vlnu, která 
u pobřeží dosáhla neuvěřitelné výšky skoro 30 m. Rychle se pohybující vertikál-
ní stěna vody! Vlna byla doprovázena zvláštními zvuky – nejprve vzdáleným 
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hřměním, pak jakoby přelétávala helikoptéra, pak přišla záplava, na pár minut 
bylo ticho; když vlna opadala, slyšeli zvuky podobající se nízko letícímu letadlu. 
Zahynulo 2200 lidí. V letech 1990–2004 zde bylo zaznamenáno necelých 100 
případů tsunami, která v deseti případech ničila a brala lidské životy. Jinými 
slovy: pokud svět funguje normálně, tak v některých oblastech přicházejí menší 
tsunami každých pár let.

V psané historii země bylo tsunami mnoho tisíc. Z několika velkých databází, 
uložených například v National Geophysical Data Center v americkém Boul-
deru nebo na webových stránkách USGS (U.S. Geological Service – www.usgs.
org), je možné čerpat údaje o historických tsunami, které sahají v Evropě někdy 
do roku 1000 n. l., ale v Číně víc než 2000 let nazpět. Kromě toho je možné 
v pobřežních sedimentech rozeznat a datovat usazeniny ještě starších tsunami. 
Například západní pobřeží Ameriky bylo vždy považováno za bezpečnou zónu, 
ale dnes víme, že je každých 300–700 let nebezpečně postihováno ničivými 
vlnami. Řekneme si – tři sta let, to je hodně času. Jenže úvahu je také možné 
obrátit – kdy přijde další tsunami, když posledních 300 let tady byl vcelku klid? 
Menší tsunami, které v roce 1992 postihlo území kolem mysu Mendocino v Ka-
lifornii, uspíšilo vznik amerického národního systému ochrany.

Rozjetá stěna vody

Základní předpoklad pro vznik tsunami je ten, že je nutné změnit objem 
oceánu. To je možné několika procesy – může vybuchnout sopka, dojít k velké-
mu podmořskému sesuvu, pádu meteoritu anebo, nejčastěji, když následkem 
zemětřesení rychle poklesne anebo naopak rychle vystoupá část mořského 
dna. Poslední proces je téměř vždy spjat s pohyby na okraji dvou litosférických 
desek, které se pohybují proti sobě a je vždy indikován mělkým zemětřesením. 
Zemětřesení, která se odehrávají do hloubek kolem 50 km, mívají vliv na 
topografii zemského povrchu, zatímco hlubší zemětřesení se spíš projevují 
otřesy a deformací hornin v hloubce.

Obrázek na následující dvoustraně: Přátelé života, dřevoryt H. S. Behama ze 16. století, ukazuje 
v duchu časových a taky nadčasových pohledů svět jako místo, kde se jí, pije a tančí. A ovšem mezi 
tím chodí Smrt s kosou a přesýpacími hodinami. Slyšíš, jak šustí zrnka písku?
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Představme si častější situaci, že dojde k náhlému poklesu dna. Je to jako-
by v moři vznikla díra, kterou voda musí nejprve zaplnit. Lidé na pobřeží pak 
s překvapením vidí, že se moře stahuje, jakoby vysychalo. V Lisabonu v roce 
1755 všichni spěchali do přístavu, aby se na ten div podívali. Voda vyplní „díru“ 
podobným způsobem, jako vzduch vyplní prasklou žárovku. Vody do ní vnik-
nou, pak se srazí a následně vytvoří výstupný sloup vod, který se v podobě 
ploché „bubliny“ zvedá nad mořskou hladinu. Tato oválná oblast může mít 
průměr od pouhých několika do sta kilometrů a výška „bubliny“ asi není větší 
než několik metrů. „Bublina“– kopec vody – se rychle roztéká všemi směry a na 
hladině oceánu vzniká kruh. Asi jako když hodíte do vody kámen. Proces to je 
poměrně složitý a tak tsunami bývá složeno z několika soustředných kruhů vln. 
Jak se kruh rozšiřuje, tak se počáteční „bublina“ snižuje. 

Normální vlna má tvar písmene „A“, které je obklopeno dvěma písmeny „V“ 
a ve větším měřítku navzájem se hřbety a deprese – sinusoida vlny – vyrušuje. 
Tsunami vypadá jinak. Je to plochý rychle se pohybující svah. Tsunami je na 
širém moři vysoké jen pár decimetrů, ale jeho délka je třeba 200 km! V popisu 
z 18. století čteme, jak námořníci na širém oceánu pozorovali jednu nízkou, bíle 
se pěnící vlnu o výšce sotva jeden metr, která sahala přes celý obzor oceánu. 
Udivená hlídka zavolala kapitána, ale loď se přes vlnu snadno přehoupla a byl 
pokoj. Na pobřeží je však situace dramaticky odlišná.

Rozšiřující se okruh tsunami reaguje na podmořskou morfologii – může být 
deformován vystupujícími hřbety nebo stíněn některými ostrovy. Vlna rychlostí 
kolem 400–800 km/hod. naráží na mělčiny. Zpomaluje se na rychlost kolem 
100–200 km/hod. Zezadu se na ni však setrvačností tlačí další voda; jedná se 
přitom o desítky či stovky kilometrů zvýšené hladiny. Voda se hromadí jako 
ve sněžné lavině a ze zatím nejasných důvodů nepřeteče a nerozbije se do 
překlápějících se vln, ale vytvoří vertikální stěnu, jež rychlostí plně rozjetého 
nákladního vlaku narazí na pobřeží. Palmy, které mají malou plochu kmene, 
náraz obvykle přežijí (proto se někteří domorodci přivazují do korun), ale domy 
většinou ne. Po prvním tsunami následuje několik dalších vln, které se buď 
sčítají, nebo navzájem poněkud vyruší. V průlivech mezi ostrovy často dojde ke 
vzniku stojatých vln anebo složitých oscilací hladin, které trvají několik dalších 
dní a často proměňují morfologii pobřeží i mořského dna. Některá zemětřesení, 
jako například v Chile v roce 1960, způsobí pokles pobřeží až o několik metrů, 
takže mořská záplava proniká hlouběji do pevniny a natrvalo tam zůstává.

Tsunami ničí nejvíc při nástupu na pevninu. Pak opadá a bere s sebou trosky 
domů a lidi a odnáší je na širý oceán, kde bez pomoci umírají. Mořská voda se 
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dlouhou dobu drží v prohlubních a zasoluje zemědělskou půdu. Studny jsou 
zničeny, ztráty mezi domácími zvířaty jsou mnohem vyšší než u lidí. Kanalizace 
je rozbita, utopené krysy se rozkládají a jsou příčinou mnohých nemocí. Divocí 
ptáci odlétnou a mnoho volně žijících zvířat i domácích psů stačí utéct. Moudrý, 
kdo je následuje! Z lidí jsou na tom nejhůře děti, které neumějí plavat anebo se 
v silném proudu dlouho neudrží nad hladinou.

Když jsem byl malý, byla i tsunami větší

Každá situace, každé zemětřesení je nějak individuální. V Tichém oceánu se 
běžně stává, že po jednom velkém zemětřesení, které vytvoří menší či střední 
tsunami, dochází další měsíce či prvních několik let k lokálním otřesům, které 
jsou mělké a omezené, ale intenzivní. Takže vytvářejí sice jen lokální tsunami, 
která však na dvou, třech ostrovech mohou způsobit mnohem větší škody než 
to první velké zemětřesení.

Celá čtvrtina velkých tsunami zaznamenaných od roku 1895 vzniká u pobřeží 
Japonska. Japonsko proto již před lety vyvinulo varovný systém, který byl otes-
tován 12. července 1993, kdy velké zemětřesení o síle 7,8 vytvořilo u ostrova 
Okuširi velké tsunami. Rádio okamžitě vyslalo varování, ale samotní vesničané 
začali okamžitě po otřesech prchat do vnitrozemí. Mezitím vlna o výšce až 
20 metrů narazila do místního městečka a okolních vesnic. Ztráty byly asi 
200 lidí, ale bez zkušenosti, paměti a včasného varování mohly být desetiná-
sobné. Za poslední století Japonsko postihlo asi 150 tsunami a asi 20 z nich 
způsobilo ztráty na lidských životech. V Indonésii bylo za stejnou dobu pozo-
rováno 34 smrt přinášejících vln.

Několik sociologických průzkumů prováděných v Indonésii však odhalilo, 
že zatímco některé menší komunity udržují kolektivní paměť a vědí, že 
po zemětřesení musí utéct někam na kopec, tak většina lidí ani netušila, že 
zemětřesení může mít za následek tsunami! Na Papui-Nové Guineji se dokonce 
stalo, že místní obyvatelé si i po druhém zemětřesení šli prohlédnout škody na 
pobřeží, a tím zpečetili svůj osud.

Na západním pobřeží USA je od roku 1700 zaznamenáno 200 tsunami. Nej-
víc postiženými oblastmi je Havaj (která chytá tsunami z celého Pacifiku) a tek-
tonicky neklidná Aljaška. V oblouku Aljaška-Aleuty dosahuje pravděpodobnost, 
že bude před rokem 2008 zasaženo zemětřesením o síle 7,4 či vyšší (a tím 
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pravděpodobně i tsunami) vysokých 84 %. Podobně je pro jižní Kalifornii 
spočítáno nebezpečí většího zemětřesení a tsunami na 35 % v časovém hori-
zontu dalších třiceti let. Tyto analýzy hovoří samy za sebe – tsunami se sice 
nedá předpovědět, ale oblasti, které jsou jimi pustošeny, jsou známy dobře 
a pravděpodobnost lokální katastrofy se dá v určitých mezích odhadnout. Slovy 
reklamního sloganu by šlo říct: tsunami je s vámi stále, tsunami je spolehlivé.

Každý den zemětřesení

Každý den se země ozývá desítkami různě silných a různě hlubokých země-
třesení. Můžeme mít pocit, že kůra země drnčí jako starý plech ojetého automo-
bilu. Mělká, silná zemětřesení pod mořem téměř vždy způsobí nějaké tsunami, 
které obletí půl světa. Malá lokální zemětřesení odehrávající se blízko pobřeží 
mohou způsobit velké místní škody, ale vzdálenější oblasti nezasáhnou. Seiz-
mické vlny, které se horninami šíří velmi rychle, umožňují síti seizmografů do 
několika minut určit sílu, hloubku a místo zemětřesení. U zemětřesení magni-
tudy 7 a víc je pravděpodobnost vzniku tsunami již velká, ale nemusí k nim 
dojít. Pár falešných poplachů stačí k tomu, aby si lidé varovných zařízení přestali 
všímat. Když 7. května 1986 bylo zbytečně evakuováno Honolulu na Havaji, 
dosáhly ztráty jenom na ušlých mzdách 30 milionů dolarů. V letech 1950–1990 
se poplašné systémy mýlily v neúnosných 75 % případů.

Pravděpodobně nejlepší varovný systém, pracovně nazývaný DART, je 
Američany teprve zkoušen v Tichém oceánu. Jeho základem jsou citlivé měřiče 
tlaku vodního sloupce, které jsou umístěny na mořském dně v hloubkách až 
kolem 6 km. Téměř nereagují na mořské proudy ani na běžné vlnění, ale jsou 
tak citlivé, že zachytí plošně rozsáhlé tsunami již kolem výšky 1 cm. Tlakoměr 
pak vyšle signál na povrch, k některé z meteorologických bójí, které mají řadu 
dalších funkcí – například hlídají El Niño. Bóje se prostřednictvím satelitu spojí 
s krizovým centrem, kde jsou udržovány stálé služby. Služba je již v té chvíli na 
nohou, protože počítače téměř okamžitě vyhodnotily zemětřesení a propočítaly 
dráhu a rychlost možného tsunami. Podmořské tlakoměry ho buď potvrdí, 
anebo vyloučí, a zároveň dovedou odhadnout jeho energii. Teprve pak je zpráva 
odeslána do sdělovacích prostředků.
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Mořetřas a Mojžíš

Nejvyšší spolehlivě naměřené tsunami zasáhlo v roce 1958 záliv Lituya na Aljašce. 
Bylo způsobeno obrovským sesuvem, který vytlačil vodu zálivu na protější stranu 
do neuvěřitelné výšky 518 m nad hladinu moře. Ještě vyšší tsunami mohla být 
v geologické minulosti způsobena pády velkých meteoritů. Za posledních 15 let 
byla nejvyšší tsunami naměřena na japonském ostrůvku Okuširi – 32 m a na in-
donéském ostrově Flores – 26 m. Takovéto vlny již musí zanechat nějakou stopu 
v kolektivní paměti. Údaj o výšce neznamená výšku vlny, ale kam vlna dosáhla 
nad běžnou hladinu oceánu.

Tsunami jsou kupodivu běžná i kousek za hranicemi ČR – v Řecku a Itálii. Sil-
né tsunami smetlo v roce 1908 část italské Messiny. Každých několik let zaútočí 
tsunami o výšce 5–20 m na některý z řeckých ostrovů, na Kyklady, Naxos, Ios či 
Patmos. Mimořádně obrovité tsunami rozmetalo pobřežní města snad celého 
Středomoří kolem roku 1500 před Kristem při výbuchu vulkánu Théra na řeckém 
ostrově Santorin. Toto či nějaké podobné tsunami se pravděpodobně dostalo 
do řeckých mýtů i Starého zákona. Mojžíš nevyváděl svůj lid přes Rudé moře, ale 
přes Rákosové moře ležící na okraji nilské delty. Popis toho, jak se moře nejprve 
stahuje, aby mohl přejít zástup vyvolených, a pak se opět ničivě uzavírá nad 
faraónovým vojskem, dobře odpovídá běžnému chování tsunami.

V Řecku se vyprávělo, že po smrti Kronově si tři bratři rozdělili svět – Dio-
vi patřilo nebe, Hádovi podsvětí a Poseidonovi moře. Země byla společná jim 
všem, ale Poseidon přesto lačnil po Atice. Mrštil svým trojzubcem o athén-
skou Akropoli, kde prorazil otvor, v němž bylo slyšet hučení mořského příboje. 
Bohyně Athéna, která o Atiku rovněž stála, zasadila na úpatí Akropole olivovník. 
Poseidon ji vyzval na souboj, ale bohové rozhodli při ve prospěch Athény – dar 
stromu byl lepší než studna se slanou vodou. Rozmrzelý Poseidon poslal na 
město obrovské vlny, které je smetly z povrchu a zaplavily celou planinu. Zbylí 
obyvatelé se rozhodli, že nové město založí na vyvýšeném místě a na počest 
bohyně jej nazvali Athény. Aby však byl usmířen Poseidonův hněv, byly athénské 
ženy zbaveny práva volit a mužům bylo zakázáno nosit jméno své matky.

Tento řecký mýtus pravděpodobně odráží zprávu o zániku pobřežního města 
následkem tsunami. Je vůbec zvláštní, že pro Řeky není podsvětní Hádes, ale 
podmořský Poseidon ten pravý bůh zemětřesení. Musí to být dáno právě úz-
kou vazbou zemětřesení a tsunami, ve kterém je mořské vlnění pro rybáře 
a námořníky mnohem nebezpečnější než pouhé otřesy půdy. 
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Pozdně antický spisovatel Ammianus Marcellinus, který žil ve 4. století naší 
éry, ve své historické knize nazývané „Soumrak římské říše“ (přeložil J. Češka, 
Odeon, Praha 1975, str. 343–344) vědomě navazuje na nejslavnějšího římského 
dějepisce Tacita. Téma knihy je sice historické, ale Marcellinus miluje různé 
odbočky zabývající se botanikou, astronomií a dalšími zajímavými jevy. Mezi po-
zoruhodné partie XXVI. knihy patří velmi výstižný popis tsunami, které zpustošilo 
egyptské pobřeží:

Libeňský přístav po povodni roku 2002 vypadá jako výspa při ústí Orinoka. Překvapilo mne, s jakou 
rychlostí zahlazujeme škody po řádění živlů. Myslím, že to není jenom z pořádkumilovnosti, ale 
hlavně proto, že chceme rychle zapomenout na dobu, kdy se živly dostávají mimo naši kontrolu. 
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„Náhle vyvstaly dne 21. července za prvého konsulátu Valentiniana s jeho 
bratrem po celém světě strašlivé hrůzy, o jakých nám nevykládají ani báje, ani 
pravdomluvné staré dějiny. Krátce po východu slunce se totiž po spoustě ostře 
se míhajících blesků otřásla celá rozechvělá stabilita zemské tíže a moře zahnané 
příboji valícími se zpět ustoupilo dozadu, takže se odkryla propast hlubin, bylo 
vidět rozličné druhy vodních tvorů vězet v bahně a na sluneční paprsky tehdy 
vzhlížely – jak se dalo tušit – pusté úvaly i hory, které příroda, prvorozená ze 
všech věcí, ukryla pod nesmírnými vodními víry.

Proto uvázlo mnoho lodí jakoby na suché půdě a velmi mnoho lidí se 
procházelo volně kolem maličkých zbytků vody, aby rukama sbírali ryby a jim 
podobné živočichy. Tu se však náhle zvedl pro změnu mořský hukot, a příboje, 
jako by nerady snášely své odmrštění, narážely přes rozvířené mělčiny prudce na 
ostrovy i široko se rozprostírající pevninu, přičemž srovnaly se zemí nespočetné 
budovy v městech i jinde, kde se s nimi setkaly. Proto se tvář světa změnila, jako 
by zuřil svár živlů, a skýtala pohled na podivuhodné úkazy.

Množství vod se totiž vrátilo, když se to nejméně čekalo, a usmrtilo a pohřbilo 
pod svojí hladinou mnoho tisíc lidí a v rozběsněném víru zpět běžícího vlnobití 
bylo vidět poté, co opadlo vzdutí tekuté látky, některé lodi uvržené do zkázy, 
a těla usmrcená při ztroskotání ležela na zádech nebo obličejem dolů. Jiné 
obrovské lodi, vyvržené vzteklým dutím větru, se posadily na vršky střech – jak 
se přihodilo v Alexandrii – a některé byly vymrštěny téměř dvě míle daleko od 
břehu.“

Středozemí a vulkanismus patří k sobě. Několik geologických projektů proká-
zalo, že sedimentární sledy vznikající následkem vln tsunami jsou v této oblasti 
poměrně běžné a že mohou mít významný dopad zejména na plochá, hustě 
obydlená pobřeží, jako je například Gaza. Pravděpodobnost velkého tsunami 
je ve středozemní oblasti větší než třeba zánik následkem pádu meteoritu, ale 
i tak se jedná o událost opakující se zhruba v měřítku staletí či 1–2 tisíciletí. 
Středozemní tsunami jsou sice poměrně častá, ale obvykle pustoší jen malé části 
pevniny anebo pobřeží.

V Marcellinově popisu nás zaujme jeho přesnost a aktuálnost – jako by popi-
soval nedávnou situaci na Jávě. Podobný pocit zažijeme u historických popisů 
velkých povodní. Jsou tak podobné naší velké vodě v roce 2002! Živly jsou 
vlastně nenápadité a obvykle se spokojí s opakováním stejných scénářů. To 
jenom my lidé zapomínáme a já si nejsem jist, zda není lepší život v nevědomosti 
než ve strachu.
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Prognóza

Pokud vůbec je možné budoucnost odhadnout, tak v měřítku dalších zhru-
ba 30 let můžeme čekat celou řadu dalších zemětřesení a obvyklých tsunami 
v Japonsku a Indonésii. Ani aktivní pásma zasahující dále do Číny anebo na 
západ do Turecka nebudou o nic bezpečnější. Nejspíš budeme tak každých 
deset let na televizní obrazovce sledovat zánik nějakého města v Turecku, 
Íránu, Arménii či Pákistánu. Pokud dojde k nějaké skutečně velké krizi, tak se 
pravděpodobně bude odehrávat na hustě osídleném pobřeží Japonska anebo 
v Kalifornii. K velkému zemětřesení se schyluje na zóně Aleuty-Aljaška, která je 
naštěstí téměř neobydlená. To není vyhrožování katastrofou, ale konstatování, 
že svět se – bez ohledu na lidi, dobytek a hmyz – chová tak jako vždycky.

Závěr – tragický korálek na niti událostí

Zemětřesení na západním pobřeží severní Sumatry bylo čtvrté největší 
zemětřesení od roku 1900 a největší od roku 1964, když se zatřásla země 
v úžině Prince Williama na Aljašce. Pokud zemětřesení a doprovodná tsunami 
zahubila při výbuchu Krakatau v roce 1883 asi 36 tisíc lidí, pak by toto číslo 
zhruba odpovídalo současným ztrátám, protože dnešní pobřežní populace je 
několikanásobně vyšší. Zemětřesení o síle 7 nebo vyšší bylo v roce 2004 celkem 
15 a téměř všechna se odehrávala na Papui, Sumatře a v Japonsku. Tři dny před 
velkým zemětřesením došlo k otřesům o velké síle 8,1 na ostrově Macquarii 
a o čtyři hodiny později se zatřásly Nikobary. Velké zemětřesení na Sumatře je 
tedy jen jedním, ale velmi významným a nečekaně tragickým korálkem v celém 
náhrdelníku menších událostí.

Tsunami nás staví před jednu důležitou změnu postojů, a to zejména vztahu 
k času. Na skvělých webových stránkách několika organizací, jako je americká 
geologická služba – USGS (odkazy v poznámce) –, nalezneme historickou data-
bázi tsunami a zejména zemětřesení. Pro každou lokalitu na světě můžeme 
dohledat, kolika zemětřeseními byla v posledních desetiletích (ale někdy 
i staletích) postižena. Podobné, ale víc rozptýlené a lokální databáze existují pro 
povodně, větrné bouře a sesuvy. Ukazuje se, že lidé rychle a rádi zapomínají. 
V Kalifornii, kde dochází k rychlé migraci obyvatel, je ničivý lokální sesuv za-
pomenut v průměru již za 6 let. U nás pozorujeme něco podobného u povodní 
– již opět se vesele staví i v té části říční nivy, která bude při další středně vysoké 
povodni pod vodou.
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Moderní doba a asi hlavně reklama propagující pouze novinky nás odnaučila 
historickému vědomí. Žijeme přeci dneškem, dýcháme duch doby. Pokud bych 
chtěl postavit ne město, ale třeba jenom dům, zajímala by mne historie místa 
nejméně století dozadu a jeho perspektiva na alespoň další tři desetiletí. Lepší 
pojišťovny si to na rozdíl od politiků žijících v časové perspektivě dvou volených 
období začínají uvědomovat.

A v pozadí mysli archaická otázka: zlobí se bohové? Jsou tsunami a Katrina 
jenom předzvěstí ještě něčeho horšího? Racionální část mysli odpovídá: za této 
nejasné situace a pro jistotu zachovejme paniku. 
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Zničení Jericha, Sodomy a Gomory

Anatomie konce: geologické a klimatické pozadí události

Po více než jednom století politických, historických a sociologických analýz víme, 
že impéria se vždycky rozpadají, protože jsou nehomogenní, mají různé zájmy 
a různé podmínky k životu. To, co přežívá, jsou státy či oblasti spjaté nějakou 
přirozenou společnou ideou a víceméně akceptovatelnou formou vlády.

Jdeme stejnou cestou – neskončíme jako oni?

Jedním z velkých témat historie 19. století byly – zvláště u těch historiků, kteří 
pocházeli z koloniálních velmocí té doby – úvahy o vzestupu a pádu Římské 
říše. Byla velká, multikulturní, technicky a vojensky zdatná a teoreticky by 
mohla expandovat až ke skutečné světovládě. Proč v pátém století zanikla? 
Rozložilo ji křesťanství? Vyhubila a oslabila se vládnoucí třída ve vzájemných bo-

Canyonlands v Utahu. Přibližně uprostřed obrázku si všimněte černé vrstvy úrodné půdy. Procházel 
jsem desítky odkryvů a přemýšlel jsem, na čem bylo v této oblasti založené indiánské zemědělství, 
když všude je jenom písek nebo písčité jíly. V jedné rokli jsem nalezl původní půdu podobnou čes-
kým černozemím, která se zde zachovala, protože byla pohřbena pod mladšími splachy. Na ploše 
větší než několik ČR tato půdní poloha schází – snad zanikla kombinací lidské činnosti a klimatic-
kého výkyvu. Tak končí civilizace. 
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jích? Nestačila ekonomická produkce na udržování vojenské ochrany předlouhé 
hranice impéria? Zlenivěli Římané či ztratili jejich otroci v bezperspektivním
světě chuť vynalézat a mít děti? Rozbili ji barbaři nebo vyhnila zevnitř? O těchto 
otázkách se bedlivě diskutovalo. Není nesnadné vycítit v jejich pozadí obavy 
o osud některého z koloniálních impérií. Politika i vzdělání šly ve stopách Římské 
říše – vlády sídlily v klasicistních budovách okopírovaných podle antických vzorů, 
právníci se učili římské právo, filosofové a literáti měli klasické vzdělání. Jdeme 
stejnou cestou – neskončíme jako oni ?

Po více jak jednom století víme, že impéria se vždycky rozpadají, protože jsou 
nehomogenní, mají různé zájmy a různé podmínky k životu. To, co přežívá, jsou 
státy či oblasti spjaté nějakou přirozenou společnou ideou a víceméně akcepto-
vatelnou formou vlády. Dnes se ptáme jinak: mají i tyto sociálně stabilní oblasti 
šanci důstojně přežít klimatické oscilace a změny přírodního prostředí? Stále 
více odborníků se věnuje výzkumu „konce civilizací“. Jednou z velmi dobře pro-
zkoumaných, téměř modelových oblastí je území ležící podél pánve Mrtvého 
moře, kde kdysi stávala proslavená města – Jericho, Sodoma a Gomora.

Dramatická krajina

Z archeologických výzkumů známe pouze Jericho. Sodoma a Gomora ležely 
v téže oblasti při jižním cípu Mrtvého moře, ale je obtížné je přiřadit některému 
z pěti známých měst bronzové doby. Už samotné rysy zemského povrchu zde 
vzbuzují bázeň. Zvrásněné vrstvy solí, které místy vytvářejí pilíře. Mladá tek-
tonika projevující se ostrými svahy a zemětřesnými liniemi. Opuštěné pláže vy-
schlých jezer ležící vysoko nad současnou úrovní Mrtvého moře. V roce 1957 
jen šťastnou náhodou nedošlo na zlomu Amazyahu při vrtání studny na vodu 
k výbuchu zemního plynu uvolněného z ložiska bitumenů. A z jiných oblastí 
světa víme, že k podobnému výbuchu může dojít následkem zemětřesení.

Ve 20. století zde byla zaznamenána celá řada zemětřesení o velikosti 4,0 
až 6,9 stupně Richterovy škály. Porušení půd však ukazuje i na nepřetržitou 
řadu dřívějších otřesů. Ke zničení města postaveného z nepálených cihel, dřeva 
a kamene je však nutné skutečně velké zemětřesení o velikosti nejméně 7,0 
Richterovy stupnice, a takové se zde pravděpodobně může vyskytnout jen jed-
nou za několik tisíc let. Tomu odpovídá i biblický popis – v místech, kde se 
země třese každých několik let, může být jen skutečně velká událost důkazem 
Hospodinova hněvu. 
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Izraelští seizmologové upozorňují na jednu důležitou okolnost, kterou 
můžeme dobře demonstrovat na zemětřesení v Mexico City v roce 1985. 
Epicentrum leželo poměrně daleko – 350 km od města –, ale zvláštní geolo-
gické podmínky podobné oblasti Mrtvého moře zmnohonásobily jeho účinky. 
Jak Mexico City, tak Mrtvé moře představují jezerní pánev budovanou středně 
pevnými, místy zvodnělými sedimenty, které spočívají na pevnějším podloží 
okolních hor. Představte si celou situaci jako misku s pudingem. Když do ní 
několikrát správně strčíte, tak se její vnitřek rozechvěje. Podobně v Mexiku byla 
vibrační perioda sedimentární výplně 1–3 vteřiny. Okraje pánve byly postiženy 
5–20x menší energií než její střed.

Z hlediska vývoje civilizací Blízkého východu hrají největší roli srážky. Oblast 
leží v tom citlivém pásmu – stejně jako Sahara –, kde se během několika staletí 
močál může změnit v poušť. Nelze na tomto místě jít do detailů, ale výmluvně 
působí seznam dvaceti kultur této oblasti – od pozdního paleolitu až po Turec-
kou říši. Z těchto dvaceti civilizací je dvanáct spjato s vlhkými klimatickými fáze-
mi! To se však týká rozvoje civilizací. Konce jsou méně průkazné – nájezdníci, 
nový stupeň organizace společnosti a nejspíš i klimatické změny. Pro porozumění 
etnických migrací, například příchodu prvních zemědělců do Evropy, je nutné se 
zaměřit na rozdíly v klimatickém chodu různých částí propojeného pravěkého 
světa. Například konec doby ledové je ve střední Evropě suchý, ale Blízký východ 
právě naopak prožívá jednu z nejvíc vlhkých fází. To je možná hlavní důvod, 
proč právě zde leží jedna z nejdůležitějších kolébek zemědělství.

Češi jsou nejspíš vedlejší důsledek klimatické katastrofy

V Evropě často hovoříme o období přibližně středního holocénu jako o klima-
tickém optimu, kdy srážky byly téměř dvojnásobné, než jsou dnes, a průměrné 
teploty o 1–2 °C vyšší. Toto schéma však v Palestině neplatí. „Klimatické 
optimum“ je zde výrazně suchým obdobím. Co jiného zbývalo kočovným 
zemědělcům, když se jim pole měnila v poušť, než jít za vláhou do Evropy? 
A to pravděpodobně víckrát v minulosti a kdo ví kolikrát v budoucnosti. Tohle 
je ten typ situace, který se nějak opakuje. Nedívejme se na něj jenom jako 
na hrozbu. Možná, že jen díky klimaticky extrémním létům 525–540, která se 
kryjí s příchodem prvních Slovanů do střední Evropy, mohlo vzniknout České 
království. Možná i my jsme vedlejším produktem klimatické katastrofy. Možná, 
že právě ona je naším nejlepším přítelem. Jen aby jí to vydrželo!
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Yam Hamelach neboli Mrtvé moře – příběh vzestupu a pádu

Yam Hamelach je hebrejský název pro Mrtvé moře – znamená Slané moře. Je to 
nejnižší část systému Velké příkopové propadliny (východoafrického riftu), která 
je v této oblasti nazýván Západoarabským riftem. Slovo rift je v případě Mrtvého 
moře zavádějící; označuje totiž příkopovou propadlinu, která zjednodušeně 
řečeno vznikne tak, že prasklina v zemské kůře se od sebe na obě strany oddálí 
a do vzniklé „mezery“ vklesnou povrchové vrstvy. Pánev Mrtvého moře vznikala 
na složitém systému zlomů, ve kterém převažoval příčný pohyb. Dnešní rych-
lost laterálního posunu je 5–10 mm za rok. Není to tedy pravý rift, i když tak 
vypadá. Mrtvé moře je slavné místo, protože na jeho okolí je vázáno mnoho 
příběhů Starého zákona. Přesto bylo zjištěno teprve nedávno (Moore a Beke 
v roce 1837), že leží hluboko pod mořskou hladinou. Od té doby se stalo cílem 
mnoha projektů a inženýrských snů na propojení s mořem a využití síly vody na 
výrobu energie.

Je to nejhlubší suchozemská deprese. Současná hladina leží v hloubce – 409 m 
pod mořem. Hladina jezera Assal v Afarském trojúhelníku leží „jen“ –145 m pod 
mořem, Death Valley v USA v hloubce –86 m, Kaspické moře v –28 m a austral-
ské jezero Eyre v –16 m. Na obou stranách Mrtvého moře se zvedají až 500 m 
vysoké tektonické svahy, ale k vrcholkům okolních hor je to dalších 1000 m. 
Tento výškový i barevný kontrast vytváří nádherné panorama. Povodí Mrtvého 
moře je asi jako polovina Čech – 43 tisíc čtverečních kilometrů. První hloubková 
měření byla prováděna v letech 1845–1848 anglickými zeměpisci, ale pak se sto 
let nic nedělo. V roce 1930 byla založena Palestine Potash Company Ltd., která 
zpracovávala místní solanky na potaš a bromidy. Systematický výzkum Mrtvého 
moře začal až před padesáti lety. Pokračuje až dodnes.

Mrtvé moře je zhruba uprostřed zaškrceno poloostrovem Lisan. Tvar dna je 
určován jednak dodnes aktivními tektonickými pohyby, jednak výstupem solných 
pňů – zejména mohutného diapyru En Gedi. Maximální hloubka dna je –730 m, 
což odpovídá 324 m pod současnou hladinou jezera. Jezero má obsah 147 km3, 
ale pokud by došlo (třeba po protržení hrází potenciálního kanálu) k vyplnění 
deprese, tak by se do ní vešlo víc než deset současných jezer. Zaplaveno by bylo 
20 % povrchu malého státu Izrael. Jaký cíl pro teroristy! Mrtvé moře vyplňuje jen 
8 % potenciálního obsahu pánve. Také proto je tak slané. První analýzy zdejších 
solí byly provedeny chemiky zvučných jmen – Klaprothem, Lavoisierem, Gay-
Lussacem a mnoha dalšími. Průměrná hustota vody je 1,234 g/l, což odpovídá 
30 % rozpuštěných solí neboli 276 g solí na kilogram vody. Vysoká salinita 
redukuje život v jezeře na specializované zelené řasy a rudé archebakterie.
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Geologická historie – nahoru, dolů a převrat k tomu

U takto podivného objektu je nutné začít několika méně známými slovy. Virtuál-
ní dno jezera není tvořeno skalním podložím, ale tak hustou vrstvou solanky, že 
se pod ní nic neděje. Pod virtuální dno se téměř nepřenáší vlnění, teplo, mikroor-
ganismy ani chemické látky. Virtuální dno leží v hloubce 5–15 m. Když změříme 
salinitu metrové vrstvy vody nad a pod virtuálním dnem, získáme třikrát větší 
rozmezí hustot než pro celý Atlantik a hloubku 4 km! Meromiktní režim jezera 
je takový stav, když je jezero rozděleno na značně odlišné hydrologické celky 
s vodami různého složení. Holomiktní režim je právě naopak takový stav, kdy 
jsou vody jezera promíseny do vcelku jednotné hmoty. Stratifikace znamená 
rozrůznění vod do vodorovných vrstev, které mají různou teplotu, hustotu nebo 
slanost. Hranice mezi vrstvami se podle toho nazývá termoklina, pyknoklina 
či haloklina. Různá měření pak zachycují pohyby těchto -klin, tedy rozhraní, 
nahoru a dolů. Pro první přiblížení snad postačí, když uvedeme, že nejdůležitější 
hranice vod leží za běžných současných podmínek několik metrů (někdy jen 
1 až 2 m) hluboko a představuje rozhraní mezi slanou jezerní a sladkou říční 
vodou. Mrtvé moře je nejvíc syceno vodami Jordánu, zejména během zimních 
povodní, ale úroveň srážek rok od roku, dekádu od dekády kolísá. Podobné 
variace je možné pozorovat i v delších časových úsecích. V některých obdobích 
Jordán ředí vody jezera i ve větších hloubkách, ale většinou jen na hladině.

Geologická historie Mrtvého moře v něčem připomíná naši Severočeskou 
pánev. Ta je také založena na struktuře blízké riftu, bývala plná jezer a začala 
se intenzivně vyvíjet přibližně ve stejné době jako Mrtvé moře, tedy na roz-
hraní starších a mladších třetihor. Tady někde končí podobnost mezi zaniklým 
Komořanským jezerem (kde jsou rybářské vesnice, odkud ještě v 19. století 
vyráželi rybáři na každodenní lovy?) a existujícím Mrtvým mořem. Mocnost 
sedimentů Severočeské pánve je ve střední části kolem 500 m, ale mocnost pánve 
Mrtvého moře je kolem deseti kilometrů! Těchto 10 km je vyplněno vápenci, jíly, 
ale hlavně solí a sádrovcem. Nedosolili bychom se a nedosádrovali bychom se 
do konce života, i kdybychom měli využít jen nepatrné části sedimentů.

Pro celou dobu historie jezera dochází k poklesům a vzestupům hladin 
v měřítku nejméně několika desítek metrů. Větším předchůdcem Mrtvého 
moře bylo jezero Lisan, které během poslední doby ledové zaujímalo celou plo-
chu deprese od Galilejského moře až 30 km na jih od jižního cípu Mrtvého 
moře. Jednalo se o úzké, ale 220 km dlouhé jezero. Jeho hladina ležela v době 
největšího rozmachu 230 m nad současnou hladinou Mrtvého moře. Opuštěné 
plážové stupně vysoko nad hladinou jezera ukazují na celou řadu oscilací. Jeze-
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ro Lisan přestalo existovat v mladším dryasu před 12 tisíci let. Mladším dryasem 
definitivně končí poslední doba ledová. Je to období globální krize, která trvala 
asi 700 let. Během tohoto období se načas zastavil oceánický výměník, došlo 
nejenom k náhlému poklesu teplot, ale také k celkové aridizaci (vysušení) 
prostředí. Ve vchodech do našich jeskyní se dryas projevuje poslední vrstvou 
spraše, což je charakteristický sediment suchých a studených podmínek ledové 
doby. V klimaticky zranitelné Palestině se vody jezera Lisan stáhly do krajních 
depresí Mrtvého moře a Galilejského jezera.

Okraj Grand Canyonu po lesním požáru. Mnoho pravěkých loveckých civilizací již někdy před 8–10 
tisíci lety vypalovalo les, protože na travnatých plochách se uživí víc zvěře. Americké prérie, alpské 
louky i africké savany vznikaly pod tisiciletí trvajícím tlakem člověka. Pokud to však přehnal, tak 
požáry zničily kořenové systémy a nechráněnou půdu odnesly deště. Zvykli jsme si na pouště třeba 
v Íránu, takže ani nevnímáme, že před pár tisíci lety tam prosperovaly civilizace bronzové doby. 
Civilizační střed lidstva té doby ležel v dnešních semiaridních pustinách. Písek je pokrývka času.
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Sůl nad zlato – ani náhodou!

Okolní zlomy jsou aktivní, přenos zemského tepla je intenzivní a to způsobuje 
podobně jako v Karlových Varech vznik teplých pramenů. U nás tečou z žul 
a podobných hornin a přesto jsou slané vylouhovanými solemi; jak slané musí 
být, když vytékají ze solí! Teplé vody vynášejí z hlubin i ropné uhlovodíky, takže 
zvídavý cestovatel může na hladině potkat černého hosta – není to mrtvý kos, 
ale kus plavajícího asfaltu. Vývoj Mrtvého moře byl zpočátku pozvolný, ale 
v nejmladších třetihorách se pánev začala prohlubovat rychlostí asi 0,5–1 km 
za milion let. Volný prostor byl rychle vyplňován sedimenty a to hlavně solemi. 
Sole jsou plastické a přitom lehké, vahou nadloží vytvářejí pně, které pozvolna 
stoupají k povrchu, a to nejenom pod hladinou Mrtvého moře, ale na řadě míst 
podél zlomové deprese.

Před rokem 1979 fungovalo jezero v meromiktním (částečném) režimu. Pyk-
noklina se vcelku stabilně držela v hloubce 40 m a to po dobu posledních 
několika století – možná až 1400 let. Tyto údaje získáváme hlavně analýzou 
je-zerních sedimentů, které obsahují uhličitan vápenatý a dají se tedy datovat 
pomocí izotopu uhlíku 14C. Suché počasí druhé poloviny 20. století kombino-
vané od roku 1964 s intenzivním využíváním vod Jordánu k zavlažování vedlo 
v roce 1979 k historickému převratu. Toto slovo výstižně vyjadřuje, že horní, 
odparem zahuštěná část jezera se v jednom okamžiku „prolomila“ do spodní 
vrstvy jezera. Obě vrstvy se promísily a vytvořily nové vodní těleso s jiným hy-
drologickým režimem. Každý převrat jezerních vod vede k větší stabilitě spodní 
husté vrstvy. Ke stabilitě přispívá i chemický průmysl, který do jezera vypouští 
odpadní solanky.

Stabilita vod jezera, kterou vyjadřujeme jako určitou neměnnou pozici pykno-
kliny, je kromě srážek a průtoku Jordánu silně ovlivňována větry. A teď přijde další 
„podivný“ mechanismus, který do systému vnese náhodu a nepředvídatelnost. 
Čeření a mísení povrchových vod je úměrné třetí mocnině rychlosti větru. To 
znamená, že jednodenní bouře, během které se vítr pohybuje 10x rychleji než 
za normálního režimu, bude mít na mocnost promísené vrstvy a tím i hloubku 
pyknokliny stejný dopad jako tři roky průměrného větrného režimu.

Jeden inženýrský geolog mi před časem s poněkud nadneseným důrazem 
říkal, že Země je trpělivá, ale když se rozzlobí, stojí to za to. Myslím, že tím chtěl 
říct, že většina zemských systémů, jako je podnebí, mořské proudění, stabilita 
svahů, fungování ekosystémů atd., se vyvinula během dlouhé doby a je tedy 
funkční v širokém rozmezí podmínek – to je ta trpělivost. Ale pokud překročíme 
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určitý práh, limit systému – „tak se Země rozzlobí“, to znamená přejde na jiný 
režim a do jiného pole stability, při kterém se „ze dne na den“ změní pravidla. 
To se právě stalo v roce 1979. Pak přišlo období velkých dešťů a v roce 1983 
se po několika staletích stabilizovala nová hydrologická situace. Od té doby až 
do roku 1991 jezero fungovalo ve víceméně holomiktním (celkovém) režimu. 
Vody se promísily a v téměř celém objemu jezera docházelo ke krystalizaci halitu 
(NaCl). Krystaly soli za klidného dne přirůstají i na dna lodí.

Velký převrat roku 1979 způsobil okysličení hlubokých, původně anoxických 
vod. To ovlivnilo geochemické cykly většiny stopových prvků. Dobře je to patrné 
na chování manganu, který se podle množství kyslíku v roztoku váže buď do 
karbonátu, nebo do manganových oxidů. Krystalizace halitu dramaticky ovliv-
nila úroveň těžkých kovů ve vodách Mrtvého moře. Kadmium, zinek a olovo 
téměř zmizely, zatímco koncentrace mědi se téměř nezměnily. Zatímco kad-
mium se vázalo do krystalizující soli, olovo a zinek přecházely do „nečistot“. 
A. Nishri a M. Stiller předpokládají, že krystaly soli klesaly ke dnu jezera a přitom 
na sebe nabalovaly nečistoty nebo mechanickým otřesem způsobovaly desta-
bilizaci koloidů, na které jsou vázány některé prvky. Představuji si to jako 
„podmořské sněžení“ při kterém krystaly soli vyčesávají nečistoty z okolního 
prostředí podobně jako sněhové vločky. 

(…něco takového člověk nevymyslí, a pokud si chci představit podmořské 
sněžení, pak to je chvíle závrati, jakou většina moderního umění nemůže na-
bídnout…)

Člověk si opět uvědomí, jak obtížné je bez přímého pozorování takovýto 
proces popsat nebo předpovědět. Očekáváme-li klimatickou změnu, tedy ono 
výše zmíněné překročení hranice, za kterou platí jiná pravidla, pak musíme 
očekávat neočekávané.

Problémy – kdo je nemá?

Vždy, když se ptáme na současné lidmi způsobené změny prostředí, měli by-
chom znát přirozené pozadí změn. V měřítku ledové doby jsou tyto změny 
obrovské, ale v měřítku holocénu jsou kupodivu malé. Hladi––nu Mrtvého 
moře za posledních asi 10 tisíc let umíme dobře rekonstruovat podle starých 
pobřežních čar, přístavů měst doby bronzové, vchodů do jeskynních systémů a 
datovatelných zbytků dřev. Oscilace hladiny je v tomto období nečekaně malá 
– pouhých 9 metrů! 
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Hladinu Mrtvého moře systematicky měříme od roku 1929. Za tuto dobu 
poklesla hladina jezera o 20 m, tedy dvakrát víc než v průběhu holocénu. V po-
vodí řek Jordán a Yarmouk se dramaticky zvýšila populace i úroveň zemědělské 
produkce. Zavlažovací projekty ponechaly vodám Jordánu (což je sice řeka velké 
pověsti, ale jinak srovnatelná s Berounkou) jen zbytek původního průtoku. 
O vodní hospodářství se navíc dělí několik států (Izrael, Sýrie, Egypt, Libanon, 
Jordánsko), které se nedohodnou na závažnějších problémech. Ani mohut-
né odpařovací nádrže Arab Potash Company nepřispívají k environmentální 
stabilitě.

Existuje několik možností dalšího vývoje Mrtvého moře. Všechny jsou víceméně 
katastrofické. První scénář počítá s dalším poklesem hladiny. Zemědělskou vodu 
nikdo do Jordánu dobrovolně nevrátí. Podle předběžných výpočtů by se nová 
hladina jezera mohla během dalšího století ustálit o 150 m níž. To bude zna-
menat zánik letovisek a lázní, změnu geochemických procesů a vymření většiny 
z několika druhů mikroorganismů.

Druhý scénář přináší ještě větší změny. Tunelem o délce kolem 100 km by se 
do deprese mohla přivést mořská voda. Technicky se jedná o proveditelné řešení, 
protože třeba tunel přivádějící vodu z Želivky do Prahy je dlouhý asi 50 km a byl 
tehdejšími Uranovými doly vybudován bez větších problémů a s jednoduchou 
technologií během několika let. Na spodním konci přivaděče by bylo možné 
postavit hydroelektrárnu. Mořská voda má odlišné složení od vody Mrtvého 
moře. Při smísení dochází k velké krystalizaci sádrovce a zbělení hladiny, které 
bylo ostatně již několikrát pozorováno. Očekává se, že „injekce“ mořské vody 
by úplně změnila proudění, energetickou bilanci, přenos tepla, výměnu bioty 
i chemismus. Je obtížné říct, které řešení je horší. Mně osobně se víc líbí vodní 
přivaděč, protože do budoucnosti víc zachová krajinný ráz prehistorické a bib-
lické krajiny a její estetický i duchovní rozměr.

Jericho

Jericho vytváří nápadný pahorek – tel – o rozměrech 150x550 m, ploše 8 ha 
a výšce 20 m. Větší část mocnosti pahorku je tvořena antropogenními sedi-
menty navršenými zde ještě před koncem bronzové doby z důvodů fortifikace 
– a taky z odpadků. Na jihovýchodní straně města leží Elizeův pramen, díky 
kterému bylo místo opakovaně osídleno (2. Královská 2:19–22). Má dobrou 
čistou vodou s obsahem chlóru jen 0,003 %.
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První obyvatelé Jericha byli mezolitičtí lovci a sběrači, kteří zanechali své pa-
zourkové nástroje poblíž tehdejších močálů. Hlavní rozkvět klademe překvapivě 
do před-keramického neolitu, kdy město zaujímalo podstatně větší plochu 
než v době bronzové. Jeho neolitická historie se skládá z několika fází silně 
ovlivněných hydrologickým režimem. V některých obdobích došlo k tak velkému 
stoupnutí hladin, že sídlo bylo načas opuštěno. Další velký rozkvět města nastal 
až v bronzové době, kdy pozorujeme hned několik etap budování opevnění. 
Jedno z velkých opevnění bylo budováno před asi 4400 lety narychlo a současně 
nejenom v několika dalších městech, například v Numeiře a Beth Yerah, ale také 
v okolních krajinách.

Archeologické výzkumy prokázaly, že ke zhroucení zdí Jericha došlo dokonce 
několikrát. Je téměř jisté, že se tak stalo následkem zemětřesení, protože 
opevnění města se na východní straně téměř dokonale překrývá s průběhem 
aktivního zlomu. Konec Jericha byl několikanásobný:

− Ve starší době bronzové byly hradby zničeny zemětřesením nejméně dvakrát. 
Důležité zhroucení se odehrávalo kolem roku 2400 před Kristem, tedy ve 
stejné době, kdy měla padnout Sodoma a Gomora. Město bylo poté spáleno, 
což dobře odpovídá biblickému líčení.

− Ve střední době bronzové bylo Jericho zničeno okolo roku 1600 před Kristem 
nájezdy Egypťanů, poté co se Egypt vzpamatoval z krize a změn způsobených 
odchodem semitských Hyksósů z Egypta. Rovněž bylo vypáleno. Dalších 150 
let bylo město neosídleno.

− V mladší době bronzové bylo město zničeno koncem 14. stol. před Kristem 
v době vlády Ramsese II. Invaze mohla být vedena uprchlými otroky z Egypta 
a mohla se stát základem biblického líčení. Rekonstrukce události je téměř 
nemožná, protože opevnění té doby bylo buď zničeno silnicí, nebo odneseno 
dešti během vlhké periody na přechodu do železné doby.

− V pozdní době bronzové bylo město zničeno mořskými národy kolem roku 
1191 před Kristem.

V polopouštních oblastech neustále pozorujeme tlak nomádů na vodní 
zdroje a pastviny. Zemětřesení nebo jiná přírodní či sociální pohroma, která 
oslabí obránce, může být hned využita k invazi. Velmi instruktivní je průběh 
velkého zemětřesení v Judei v osmém roku vlády krále Heroda (31 před Kris-
tem). Okamžitě po katastrofě sebral Herodés vojsko a táhl na pomoc Jerichu, 
protože pouštní nomádi již zahájili invazi. Domnívali se, že oslabená Judea bude 
snadnou kořistí. Rychlá Herodova akce založená na dřívějších zkušenostech 
odvrátila pohromu. 
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Nevíme, které z několika zániků města se kryje s biblickým líčením. Obvykle 
se o invazi Izraelců uvažuje v několika vlnách, z nichž největší probíhala ve 
13. století před Kristem, ale Starý zákon se může opírat i o některou ze starších 
válek. Pád hradeb Jericha byl téměř určitě způsoben zemětřesením, které díky 
tektonickým pohybům mohlo způsobit i změnu toku Jordánu a tedy jeho snad-
ný přechod. Invazi Izraelců si současná archeologie nepředstavuje jako jednu 
masivní vojenskou kampaň, ale jako postupný, dlouhotrvající příchod „izrael-
ského“ živlu na Blízký východ, kde ve víceméně skryté formě existoval celá 
staletí. Teprve po pádu Kréty (1250 př. n. l.) byla otřesena křehká politická 
rovnováha středozemní oblasti, klimatické změny urychlily etnické migrace 
a invazi mořských národů. Lokální vůdci, jako byl Jozue (Jozue 7:7–8), položili 
základy nových království.

Sodoma a Gomora

V případě Sodomy a Gomory se nemůžeme na rozdíl od Jericha opřít o konkrétní 
lokalitu, ale o vývoj celého mikroregionu ležícího na jih od Mrtvého moře. Pokles 
hladiny Mrtvého moře ve 20. století odkryl sice zasolené, ale jinak úrodné půdy 
plochých výplavových kuželů dřívějších řek. Jsou dnes obdělávány, a přestože 
mohou být zavlažovány jen brakickou vodou, poskytují solidní výnosy. Tyto půdy 
byly pravděpodobně základem nejisté prosperity „měst na pláni“, ohrožované 
jak suchem, tak možností zaplavení Mrtvým mořem.

Dvě skutečně velká zemětřesení schopná „podvrátit“ město postavené 
z nepálených cihel se v dané oblasti odehrávala v rozmezí asi padesáti let kolem 
roku 2400 před Kristem, jak svědčí výkopy na lokalitách Numeira a Bab edh-
-Dhr´a. Zříceniny masivních věží a jiných budov, pod kterými byly odkryty lidské 
pozůstatky, jednoznačně ukazují na seizmickou katastrofu, která byla podobně 
jako v Jerichu doprovázena požáry. Některá místa žila i po katastrofě, ale jiná 
města byla opuštěna. Zemětřesením končí v místní chronologii stará bronzová 
doba (evropská stará doba bronzová začíná až v 19. století před Kristem). 
Následuje pak výrazný třistaletý suchý výkyv, který se náhle změnil v 700 let 
trvající vlhké období nového klimatického blahobytu. Ten je doprovázen náhlou 
a nečekanou re-urbanizací. Nomádské stany rozptýlených etnik jsou snad 
během několika desetiletí nahrazeny novou, proto-městskou civilizací.

Konec staré doby bronzové představuje na Blízkém východě jeden z největších 
civilizačních mezníků: přechod Prvního a Druhého království v Egyptě, přerod 
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Sumerské říše v Akkadskou, změny v Libanonu, Sýrii a na dalších místech. Příčiny 
tohoto civilizačního přerodu neznáme. Většina badatelů se přiklání ke stano-
visku, že zásadní proměna souvisí spíš s demografickým růstem, další centralizací 
lokálních vlád, inovací zemědělské produkce a tedy novou sociální organizací.

Suchá a vlhká období měla na místní obyvatele podstatně větší dopad než 
velké zemětřesení. Proč Starý zákon místo toho nehovoří o těchto sociálně 
důležitějších problémech? Vysvětlení je hned několik: sleduje víc Boží než lidské 
děje; sucho a vlhko mohlo patřit ke každodenní zkušenosti místních lidí, velká 
katastrofa lépe přetrvá v kolektivní paměti – anebo úplně prostě: i dnešní noviny 
věnují víc stránek zemětřesení, které postihne několik tisíc lidí než suchu, které 
v Sahelu vyhladoví miliony.

Z dalších dvou přírodovědných pozorování uváděných v Bibli je jedno možné 
potvrdit beze zbytku a druhé označit za možné či pravděpodobné. Svrchně 
křídové slíny obsahují až 35 % organických látek a místy i asfaltové konkrece. 
Těžké naftové uhlovodíky byly těženy již v pravěku. Některé z nich byly v Egyptě 
využívány k mumifikaci. Josef Flavius nazývá ve „Válce židovské“ Mrtvé moře 
opakovaně „asfaltovým jezerem“. Kry asfaltu se dodnes uvolňují ze dna Mrtvého 
moře a plují po hladině. Biblická „síra a oheň“ padající na Sodomu může 
představovat výbuch plynných uhlovodíků uvolněných při ničivém zemětřesení, 
ale také se může jednat o páru z horkých pramenů. Hebrejské slovo „kittor“ 
překládané většinou jako „sloup dýmu či ohně“ je snad možné přeložit i jako 
sloup páry. Nic podivného v zemětřesné oblasti.

Bible jako pramen pro poznání přírodních podmínek

Před časem jsem četl úvahu o tom, jak se čtyři evangelia liší v některých zásad-
ních věcných údajích. Teolog nejspíš správně dovozoval, že editoři Nového záko-
na si těchto rozporů museli být vědomi, ale protože se je nepokusili odstranit, 
dali tím jasně najevo, že v Bibli se nejedná o historii, ale o slovo Boží. Vždy mi 
byly podezřelé snahy dokazovat archeologickými výkopy a přírodovědnými vý-
zkumy, že „Bible má přeci jen pravdu“. Je to dílo, které má nejméně tři roviny:

− náboženskou (a ta není předmětem této kapitoly);
− mytologickou či hlubinně psychologickou (nechejme ji vykladačům);
− faktickou (ta je zřejmě v celém díle nejméně důležitá a nemusí vždy souviset 

s prvními dvěma úrovněmi).
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Bible zmiňuje Jericho, Sodomu a Gomoru na těchto místech (citace jsou zkrá-
ceny):

Geneze 13:1–13
„Lot se rozhlédl a spatřil celý okrsek Jordánu směrem k Sóaru, že je celý 
zavlažován, že je jako zahrada Hospodinova, jako země egyptská.“

Geneze 14:1–24
„Tito všichni tvořili spolek při dolině Sidímu, kde je nyní Solné moře…. Čtyři 
králové stáli proti pěti. Dolina Sidím je plná asfaltových studní. Král sodomský 
a gomorský se do nich při útěku propadli.“

Geneze 18:16–33
V tomto úryvku je popsáno dobře známé smlouvání Abrahamovo s Hospo-
dinem, aby nezahladil město, najde-li v něm deset spravedlivých.

Geneze 19:1–30
„My přinášíme tomuto místu zkázu…. Když je Hospodin vyváděl ven, řekl: 
„Uteč, jde ti o život. Neohlížej se zpět a v celém tomto okrsku se nezastavuj. 
Uteč na horu, abys nezahynul…. Slunce vycházelo nad zemí, když Lot vešel do 
Sóaru. Hospodin začal chrlit na Sodomu a Gomoru síru a oheň; od něho z nebe 
to bylo. Tak podvrátil ta města i celý okrsek a zničil všechny obyvatele měst, i co 
rostlo na rolích.“

Pokud velmi střízlivě shrneme přírodovědnou informaci obsaženou v těchto 
úryvcích, dostaneme tyto charakteristiky: vodnatá planina, zničení několika měst 
(pravděpodobně zemětřesením), jámy s asfaltem, déšť sirného ohně, solný pilíř, 
útěk směrem k Zoaru, který leží na východ na úpatí hory Moab. Geologickými 
výzkumy můžeme potvrdit tato fakta: území bylo v některých obdobích vlhké, 
na mnoha místech se nalézá asfalt, zemětřesení i solné pilíře jsou zde běžné, 
doprovodná vulkanická činnost se může projevit „sirným ohněm“. Zajímavé je 
slovo „podvrátit“, které se dá přeložit i jako „převrátit“ a lépe vyhovuje popisu 
zemětřesení než obecnější „zničit“.
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Jak nečekaně zajímavé katastrofy nás mohou čekat

Často pochybuji o tom, zda nám studium velkých katastrof minulosti může něco 
říct k dnešku. Málokterá katastrofa je přímočaře jednoduchá. Téměř vždy se jed-
ná o ne dost dobře určitelnou kombinaci přírodních a sociálních faktorů, které 
se protínají v nějakém jedinečném bodě. Jako společnost jsme určitě „jinde“ než 
ve středověku nebo v době bronzové. Jako příroda začínáme být rovněž „jinde“, 
než jsme byli po celý holocén. A jak nová je kombinace inovované společnosti 
a modernizované přírody! Jak nečekaně zajímavé katastrofy nás mohou čekat? 
Na ty mohou být všechny precedenty krátké. Ale přesto tu je určité poučení z kri-
zového vývoje – na určitých územích se může opakovat určitý druh krizí, je však 
obtížné přenést „sodomskou“ či nějakou jinou geograficky a časově vzdálenou 
zkušenost na české poměry. Půjdeme však i v globalizované společnosti svým 
vlastním středoevropským způsobem ke krizím nám vlastním? 

Další poznatek je možná pro příští roky zásadnější. To, co způsobuje klima-
tické pády civilizací a velké migrace, není zvýšení teploty, ale sucho. Současná 
klimatická pozorování ukazují na malé, ale významné vysoušení stepní oblasti 
bývalého Sovětského svazu – environmentální uprchlíky bych čekal nejspíš z Ka-
zachstánu či Kyrgyzstánu. Rovněž všechny modely ukazují na změny distribuce 
srážek ve středozemní oblasti. Změny mohou, jako již tolikrát v životě Evropy, 
přijít právě odtud.

„Víte, já nikdy neudělám stejnou chybu dvakrát, ale pokaždé nějakou novou.”
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Zánik Borobuduru v 11. století. Co se stalo?

Dějiny nejsou minulost

Již mnohokrát bylo řečeno, že přírodní a humanitní vědy se potřebují, ale 
nerozumějí si příliš. Občas se tak stává, že o jevech stojících na pomezí přírody 
a lidské společnosti podávají odlišnou výpověď podle toho, na které straně 
hranice stojí. Protože se bojíme budoucnosti, studujeme katastrofy, etnické mi-
grace a všelijaká zhroucení minulosti. V průběhu posledního desetiletí vzniklo 
celé vědní odvětví zabývající se interdisciplinárním výzkumem dávných environ-
mentálních krizí. Krize je, když třeba v průběhu třiceti let umře dvacet milionů 
lidí na nějakou chorobu. Katastrofa je, když v například v jednom okamžiku za-
hyne tisíc lidí v obřím sesuvu. Sdělovací prostředky se zabývají hlavně katastrofa-
mi, protože jsou dynamické, týmy záchranářů rychle vyrážejí, psi jsou nedočkaví 
a hlavně na většinu katastrof je nějaký lék. Krize je nudná, každým rokem poušť 
poskočí o kilometr, každý den umře dvě stě lidí, není o čem psát. Krize jsou 
navíc chronické a málokdy si s nimi víme rady. Katastrofy jsou sice o smrti, 
ale také o odvaze, heroismu, zázračné záchraně na poslední chvíli. Krize jsou 
o utrpení, ničení hodnot, pokřivení charakteru, smrti v koutě a ještě jednou 
o utrpení. Jsou dobré jenom k tomu, aby nám zkazily den.

Tetín, stružková eroze. Deště využily brázd vzniklých orbou, část půdy odnesly a část zanesly kamínky. 
Pokud podobný mechanismus funguje pár set nebo pár tisíc let, dochází k nezvratné ztrátě ornice. 
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V této kapitole se podíváme na významnou krizi, během níž upadla kultura 
střední Jávy a byl opuštěn chrámový komplex Borobuduru. Uděláme tak z obou 
stran – z hlediska přírodních věd, zejména geologie, i sociálních změn. Nakonec 
nedojdeme k žádnému rozumně jednoznačnému stanovisku. Nebude to proto, 
že by se přírodovědci a sociologové neshodli, ale proto, že jsou jevy na pomezí 
přírody, strachu a společnosti, které nedávají a nemohou dát jednoznačné 
odpovědi. Přesto jsme povinni je zkoumat, ale máme u toho vědět, že (jak říká 
D. Třeštík) dějiny a minulost jsou dvě různé věci, i když mají mnoho společných 
bodů.

Opuštěné chrámy

Chrámový komplex Borobuduru, jedna ze skutečně významných památek 
UNESCO, leží ve střední Jávě v oblasti Kedu, která je obklopena vyhaslými, ale 
také aktivními vulkány, jako je bouřlivá a periodicky nepříjemně činná sopka Me-
rapi (2911 m n. m.). Borobudur byl budován v několika fázích nejspíš od konce 
8. století. Chrámový okrsek, spíš okres, byl z neznámých příčin opuštěn těsně 
před dokončením někdy na počátku 11. století. V té době zaniklo významné 
Staré Mataramské království. Jeho funkci převzalo nové království ležící ve vý-
chodní Jávě. Písemné památky té doby jsou vzácné a o důvodech náhlé změny 
geopolitických poměrů téměř úplně mlčí. 

V roce 1891 popsal holandský archeolog Ijzerman náhlé opuštění několika 
chrámů na nedaleké pláni Prambanan. Domníval se, že jedna z vulkanických 
erupcí byla místním obyvatelstvem interpretována jako pomsta bohů, násled-
kem které lidé tuto krajinu opustili. Později v roce 1941 navštívil střední Jávu 
známý geolog R. W. van Bemmelen. Na základě studia terénu vyslovil později 
obecně přijímanou hypotézu, že po obzvlášť ničivém výbuchu sopky Merapi 
vznikl na jejím boku velký sesuv. Ten měl stlačit pahorky Gendol, ležící na vý-
chod od Borobuduru, do údolí řeky Progo a částečně zahradit její tok. Výsled-
kem mělo být zaplavení centrální planiny Kedu v okolí Borobuduru. Vulka-
nická hypotéza zániku starého království Mataram pak ovládla literaturu až do 
nedávných velkých výzkumů.

V sopečných pohořích jsou vrcholy příkré a pokryté zvětralými sopečnými horninami. Po velkých 
deštích anebo přímo během sopečné erupce se vodou nasáklé zeminy mění v bahnotoky, kterým 
říkáme lahary. Pozorujeme je jednak fosilní jako v Českém středohoří, anebo současné jako v okolí 
většiny mladých sopečných pohoří. 
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V letech 1975–83 financoval zvláštní fond podporovaný UNESCO a řadou 
vlád obrovský projekt záchrany architektonického dědictví střední Jávy. Součástí 
oprav byl poměrně rozsáhlý výzkum přírodních podmínek i archeologických 
památek této oblasti. Tento výzkum pokračuje dodnes a v posledním deseti-
letí byl zejména spjat s objevem jižní, mořské části Hedvábné cesty. Během 
tohoto výzkumu byly v inženýrsko-geologických rýhách v těsné blízkosti chrá-
mového komplexu odkryty dvě významné vrstvy – ta první sestávala z polohy 
vulkanického popela o mocnosti 2–5 cm a byla překryta mělce ležící písčitou 
vrstvou asi 30 cm mocnou. Pod vlivem van Bemmelena bylo vysvětlení již dávno 
připravené – nejprve nastal sopečný výbuch a krátce nato byla přehrazena řeka 
či došlo k velkým bahnotokům, což vyústilo v kombinovanou katastrofu, během 
které mohlo být království zničeno výbuchem a potopou v jednom dni. Bylo 
by to pěkné vysvětlení, které by vycházelo vstříc požadavku publika po nějaké 
pořádné katastrofě, ohni, dýmu a záplavě. Mohl by z toho být solidní velkofilm.

Jenže mezitím vulkanologové studovali četnost výbuchů místních sopek 
a antropologové se zajímali, jak na ně lidé reagují. V historických pramenech 
jsou zaznamenány velké výbuchy v letech 1549, 1867, 1937 a v květnu 1961. 
Každý z těchto výbuchů byl doprovázen popelem a bahnotoky. Vždy vyústí ve 
velkou paniku, ale lidé planinu neopouštějí anebo se hned vracejí. Vědí, že bo-
hové se zlobí, ale doufají, že každý hněv jednou přejde. Navíc právě v období 
zániku Borobuduru nedošlo k žádnému velkému vulkanickému výbuchu. Sesuv 
sopky Merapi a přehrazení řeky se sice udál, ale mnohem dříve, než vůbec 
došlo ke stavbě Borobuduru. Oblast je opakovaně tektonicky aktivní, protože 
je zlomovým systémem přímo napojena na hlavní zemětřesnou linii javánského 
oblouku. Historii jezera je možné posunout nejméně o několik tisíc let do minu-
losti, kdy následkem poslední velké tektonické fáze došlo k jeho odvodnění 
hluboce zaříznutým říčním korytem.

Vrstva sopečného popela a písku nalezená v rýhách je nově interpretována 
jako výsledek spíš malého vulkanického výbuchu, který byl doprovázen plošnými 
splachy půdy. Navíc podle archeologických pramenů je zřejmé, že osídlení 
pokračovalo i nad polohou popela. Archeologické nálezy obsahují stejný typ 
výrobků, jaký je charakteristický pro období trvající asi 200 let. Pokud srovnáme 
geologické profily z okolí Borobuduru s dalšími 207 okolními archeologickými 
lokalitami, zjistíme, že ani v jednom případě nedošlo k nějakému podstatnému 
pohřbení chrámů a sídel.

V další fázi výzkumů byl zkoumán samotný Borobudur a jeho poškození 
historickými zemětřeseními. I ta největší zemětřesení posledního tisíciletí se jej 
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příliš nedotkla. Důkazem je to, že stále stojí, byť s občasnými trhlinami. V ten-
to okamžik by se zdálo, že vulkanická hypotéza zániku Borobuduru musí být 
opuštěna. Nedávno publikoval G. S. Vartanjan zajímavý článek o geodynamic-
kých katastrofách a jejich vztahu k chování společnosti. Odvolává se přímo na 
střední Jávu a říká v něm, že některé jevy, které předcházejí zemětřesení, zejmé-
na uvolňování plynů, může způsobit neurologické reakce a podstatně ovlivnit 
kolektivní chování. Jinými slovy: pokud jsou doprovodné projevy byť slabé vul-
kanické činnosti dosti intenzivní, tak mohou vyvolat nepřiměřeně silnou reakci 
strachu s hodně velkýma očima a možnými dalekosáhlými následky.

Sociální nepokoj a metafyzický trest

Takovýto strach z přírody či bohů může být zesílen třeba politickým vývojem. 
Vždyť i Velká francouzská revoluce je nejspíš výsledkem politických a ekono-
mických nepořádků podložených neúrodou spjatou s klimatickou změnou. Po-
dle toho, jak se dodnes lidé rádi baví o počasí a jaký nepokoj i u městských 
obyvatel budí anomální počasí, je nutné předpokládat, že tisíciletým vývojem 
v závislosti na klimatických podmínkách jsme s počasím a klimatem na nějaké 
hodně hluboké, téměř biologické úrovni silně spjati. Že nás znervozňuje i to, co 
by nám jako ne-zemědělcům mohlo být jedno – studené jaro, příliš suché léto. 
Pozoruji to při rozhovorech náhodných cestujících v autobuse nebo cestou do 
jídelny. Není to jen nějaká anglická zdvořilost, doprovází nás nepochybný zájem 
o počasí a to i ve chvíli, kdy by nám mohlo být lhostejné. A když sucho či vlhko 
trvá příliš dlouho, není nesnadné postřehnout jakýsi archaický strach, někdy až 
náběh ke kolektivní hysterii.

Něco podobného, v novověku asi ještě výraznějšího, se děje ve vztahu k po-
litice. V jednom nepostižném momentu něco přeteče, pole převládající apatie je 
překročeno a lidé se začnou ozývat a jednat. A pokud dáme dohromady oba tyto 
strachy – z podivných dějů v přírodě a z podezřelých jevů v politice a společnosti, 
dostaneme neodhadnutelně výbušnou směs. Někde v této iracionálně-racionál-
ní oblasti skutečných přírodních změn, společenské či ekonomické nestability 
a kolektivního strachu se odehrává snad většina společenských krizí. Proto je tak 
nesnadné postihnout jejich kořeny.

Anály starého království v desetiletích před zánikem Borobuduru podávají 
vcelku pochmurný obraz série válek o nástupnictví. Javánské datování umožňuje 
dvojí čtení – buď ke konci království došlo koncem 10., či až počátkem
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11. století. Jedna z velkých místních válek se odehrávala kolem roku 925 přímo 
v okolí kratonu, tedy královského paláce. Palác byl sídlem místního krále, který 
byl považován za určité vtělení boha, i když tato vazba byla volnější než třeba 
v pozdějším Tibetu či Kambodži. Přenesení paláce na jiné místo – v tomto případě 
na východní Jávu – však muselo mít dalekosáhlé společenské důsledky, protože 
palác byl duchovním středem, sídlem boha a hlavní ochranou království. 

Ono i dnes by opuštění svatovítské katedrály a přenesení ostatků svatého Vá-
clava třeba do Pelhřimova způsobilo jistý neklid a Praha by už nikdy nebyla tím 
starým středem království. Což teprve na Jávě v 10. století! V paláci žili s králem 
kněží, umělci a vlivní obchodníci. Takže do toho Pelhřimova bychom přestěhovali 
také Burzu, Centrální banku, Národní divadlo a také Národní galerii i s profe-
sorem Knížákem. Tento krok bychom si nejspíš velmi dobře rozmysleli. Z hlediska 
sociálních věd můžeme klidně zapomenout na vulkanickou katastrofu a říct, že 
království se vyčerpalo ve vzájemných válkách. Můžeme také uvažovat o tom, že 
chrámový komplex se stavěl příliš dlouho a byl příliš velký, že prvotní náboženské 
nadšení, jaké známe od stavitelů evropských gotických katedrál, trvá sotva sto-
letí, pak přichází vystřízlivění, jiná móda nebo přirozená kritická reakce na staré 
časy. Proto je osudem mnoha velkých staveb, že nejsou dokončeny.

Změna obchodních a poutnických cest

Ale také musíme mluvit o ekonomice a podívat se na možnou souvislost mezi 
ekonomií a geologií. Staré království bylo důležitou zastávkou nedávno ob-
jevené jižní, mořské větve Hedvábné cesty, která spojovala Čínu a Japonsko 
s Cejlonem, Funanem v Khmerském království, severní a jižní Indií včetně hele-
nizované oblasti Gandhara, Blízkým východem a Evropou. Obchod na Hedváb-
né cestě je zaznamenán na několika reliéfech borobudurské stúpy, jež ukazují 
velké obchodní lodě. Staré království mělo dva důležité přístavy na severním 
pobřeží Jávy – v Bergotě poblíž dnešního Semarangu a v ústí řeky Lusi. Vodnaté 
řeky přinášely velké množství erodovaného materiálu, který byl dál transpor-
tován podél pobřeží mořskými proudy. Linie pobřeží u Semarangu tak dnes leží 
o 6 km dál než před tisícem let a řeka Lusi dokonce spojila ostrov Muria s pevni-
nou. Něco podobného se stalo v Tróji, a abychom nechodili od Jávy daleko, tak 
i vietnamská Hanoj ležící dnes desítky kilometrů od pobřeží bývala přístavem. Je 
to hlavně technický problém – správný přístav leží v zátoce, má skalnatý pod-
klad a hlubší moře zasahuje těsně k pevnině. Na plochém výplavovém kuželu 
ovlivňovaném přílivem a odlivem, bouřemi a proudy, budovaném jen částečně 
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zpevněným bahnem se přístav nedá nadlouho vybudovat. Jedinou alternativou 
bylo přenesení přístavů na východní Jávu. Tím došlo i k odklonění původních 
poutnických cest do náboženských center starého království. Nové přístavy však 
nedosáhly významu tradičních zastávek Hedvábné cesty.

Geologické procesy a duchovní život společnosti

Takže v této chvíli už máme tři možnosti, jak vysvětlit zánik starého království 
Mataram: 1. vulkanickou erupci a následnou záplavu, 2. chronickou občanskou 
válku a 3. změnu obchodních a poutnických cest způsobenou zanesením 
přístavů. Příběh se slibně komplikuje, pokračujme dál. Nevystačí na dvě stě 
pokračování televizního seriálu, ale na jedno zamyšlení určitě.

Centrální Jáva procházela složitým duchovním vývojem, ve kterém se střídala 
období ovlivnění indickou kulturou a oživováním domácích tradic. V 6.–7. sto-
letí se ve střední Jávě prosadil mahájánový buddhismus se silnými prvky ezote-
rických, částečně tantrických nauk. V té době byl jazykem vzdělanců sanskrt. 
Buddhismus byl dominantní poměrně krátkou dobu necelých dvou století. Od 
devátého století začal byl převrstvován jiným indickým vlivem – hinduismem. 
Ten však ztrácí dominantní postavení stejně rychle jako buddhismus a kultura 
východní Jávy je již spjata s novým proudem – s oživením místních tradic a míst-
ního jazyka.

A zde se opět ocitáme v oné nezřetelné zóně mezi přírodními a humanitními 
vědami a jejich hypotézami. Pokud bychom sledovali hmotnou, jednoznačně 
postižitelnou evidenci geologických věd, tak bychom řekli, že zanesení přístavů 
bahnem způsobilo nejenom odliv ekonomických aktivit, ale že také touto tra-
sou přestávali putovat mniši, překladatelé, intelektuálové z Číny a Indie, umělci. 
Izolace od tradičních center vzdělávání pak způsobila rozvoj místních kultur 
a vlivů, opuštění starých vlivů a kultů včetně rozestavěného Borobuduru, který 
v nové duchovní, ekonomické a politické situaci přestal být zajímavým, stejně 
jako druhá pražská plánovaná katedrála – kostel Panny Marie Sněžné. Jenže 
z historie známe mnoho národních obrození, která nejsou způsobena izolací, 
ale právě naopak vyvažují expanzi cizí kultury – německé v Čechách či maďarské 
(a později taky české) na Slovensku. Můžeme dál proti sobě nebo sobě na pod-
poru vršit přírodní, politické, duchovní, ekonomické či národní argumenty. 
Mnoho dalších vás jistě napadlo již při čtení tohoto neúplného záznamu. 
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Nechci skončit tím, že nikdy nebudeme pořádně vědět, proč zanikl Borobu-
dur. To bych rovnou mohl říct, že se nedobereme třeba příčin vypuknutí I. světové 
války nebo rozpadu Sovětského svazu. U mnoha historických a prehistorických 
krizí a předělů se pravděpodobně shodneme na seznamu důležitých faktorů 
zkázy, jako je sucho či politika, ale budeme diskutovat o pořadí důležitosti a je-
jich vzájemných vazbách. Skutečnost asi plně nevyjádříme, ale přiblížíme se jí. 
Příběh Borobuduru ukazuje, myslím, dvě důležité věci:

1. Pokud někde budete číst, že vědci zjistili, že Sodoma zanikla nebo že mamu-
ti vyhynuli z jednoho určitého, jasného důvodu, tak se nejspíš bude jednat 
o nepřípustné zjednodušení složité situace, o postižení pouze jednoho faktoru 
ve hře s několika dominantními hráči a zástupem pomahačů i protivníků.

2. Sociální krize mívají environmentální složku, environmentální krize mívají 
někdy sociální příčiny, ale vždy sociální následky. Pokud jim chceme rozumět, 
tak se humanitní a přírodní vědy musí doplňovat. I když to je těžké.

Val slovanské pevnosti v lužním lese u Mikulčic byl před tisícem let podstatně mohutnější, protože 
celá široká a dlouhá niva řeky Moravy je pokryta 2–4 metry povodňových sedimentů spláchnutých 
v historické době z okolních polí. 
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O vodě a půdě

H. G. Wells měl asi pravdu, když říkal, že historie lidskosti je závod mezi učením 
a pohromou.

Když sleduji televizní debaty o věcech veřejných, mívám pocit, že se uza-
víráme do dobrovolného vězení, které je již svou povahou neútěšné a ve kterém 
se špatně dýchá. Podstatou tohoto vězení je přesvědčení, že svět a život jsou 
hlavně názory politiků, skandály stran, různé poziční a opoziční smlouvy. Pokud 
do tohoto světa vstoupíme dostatečně daleko, platíme za to nejenom ztrátou 
jakési dávné radosti, ale hlavně přestáváme vidět nejméně dva další světy, které 
se životem společnosti vytvářejí nedělitelný triumvirát. Je to jednak něco, čemu 
říkáme Bůh či bohové a vše co s nimi souvisí – od tradiční venkovské mše až po 
novopohanský rituál mládeže, která buduje svoji religiozitu pořádně odzdola, 
snad až z pravěkých rituálů.

Druhým světem je samotná příroda – počasí, úrodnost půd, chování krajiny 
během povodně, jemná radost z horizontu krajiny a příletu vlaštovek. Neprotes-
tuji proti politice či sdělovacím prostředkům, musí tady být (a dají se jednoduše 
vypnout). Chci jen upozornit, že svět je nejenom širší a zajímavější, než se nám

Ružomberok, Slovensko. Jak rychle se může vrátit „doba půdy“ ukazuje tento snímek. S nostalgií 
jsme se dívali na staré Plickovy fotografie Slovenska pokrytého políčky a kupkami sena a říkali: „To 
už je dávno pryč.“ Pak nezaměstnanost v regionu přesáhla 20 % a folklórní krajina dávného Slo-
venska se z roku na rok vrátila. 
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přiotráveným politikou může zdát, ale také, že oba světy, totiž ten Boží a ten 
přírodní, se neviditelně a podstatně účastní věcí veřejných. Nevím, zda Bůh
pořádá tiskové konference – v žádném případě mně nezve –, nemohu o něm
mluvit (tiskového mluvčího prý navíc již před lety ukřižovali, což je tradice sym-
bolicky udržovaná dodnes). Musím však potvrdit to, co ví na Hané každé rolník 
nebo pod Pálavou kdejaký vinař: politik žije několik volebních období, strana 
žije možná dvě, tři desetiletí, ale podnebí a půda měří svůj život ve staletích, 
která nakonec rozhodnou o samotném vzniku a zániku říší.

České slovo hlína souvisí se slovem jíl a označuje něco lepkavého a maz-
lavého. Glina, gel a glue mají společný slovní původ. Naproti tomu slovo půda 
se do hovorové řeči dostalo pořádnou oklikou přes skutečnou půdu staročeské 
chalupy, jejíž strop složený z tenkých větví byl vymazán hlínou, aby sláma ne-
propadávala do světnice. Myslím, že jsme to již všichni mnohokrát slyšeli, ale je 
nutné to opakovat: největším skutečným nerostným bohatstvím každého státu 
není ropa ani zlato, ale půda a voda. Každé ložisko se jednou vyčerpá, ale půda 
může při správném obhospodařování vydržet tisíce let. Základem růstu téměř 
všech prehistorických a historických civilizací bylo zemědělství, které vytvořilo 
určitý nadbytek levných potravin. Tím mohlo dojít ke vzniku dalších tříd – nej-
prve řemeslníků a s nimi pak obchodníků, úředníků a kněží. Cítíme to dodnes: 
podíváme se na plochu dobré zemědělské půdy obětované na sklad výrobků, 
které vlastně ani nepotřebujeme – a zamrazí nás. Plýtvat půdou je jako spalovat 
zrní. Dá se to ekonomicky zdůvodnit, ale víme – tohle se bohům líbit nebude.

Bez mimořádné plochy úrodné půdy, jaká má obdobu jen na čínském 
sprašovém plató a v mírném pásmu Severní Ameriky, by se nikdy nerozvinula 
kultura evropského středověku a tím i novověku. Bez výkonného zemědělství 
by se USA nestaly velmocí; podobné příklady týkající se starověkého Egypta 
či naopak odstrašujícího případu zemědělské produkce ve státech sovětského 
bloku jsou nám všem známy. Rovněž dobře víme, že většina slavných civilizací, 
jako byly kultury v Mezopotámii, v povodí Indu, severní Africe, pouštních oázách 
Peru a jinde, zanikla díky zasolení a erozi půd.

Tady a teď

V současné době jsou potraviny ve vyspělém světě dostupné a poměrně levné. 
O hladomoru neuvažují v Evropě ani největší pesimisté, i když poslední větší 
hladomor potkal Oravu na severozápadním Slovensku ještě koncem 19. sto-
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letí, což není tak dávno. Průměrných méně jak 10 % populace zabývajících se 
v Evropě zemědělstvím (u nás asi 4,7 %, V Bulharsku 16 %, v USA asi 2,4 %) 
stojí spíš na okraji zájmu. Traktorista či kombajnér nejspíš nikdy nedostane 
příležitost stát se takovým typem lidového hrdiny jako dříve horník, lékař, učitel 
či dnešní manažer. Současné zemědělství vypadá velmi nudně, takže rychle za-
pomínáme, že mu vděčíme nejenom za industriální revoluci (zavedení umělých 
hnojiv, střídavého hospodaření a pěstování jetele zvýšilo již počátkem 19. století 
výnosy, podpořilo demografický vývoj a s ním industrializaci); zemědělství bu-
doucnosti se ale opět může stát bodem, ze kterého vykročíme do nového typu 
společnosti. Na počátku technokratické euro-americké společnosti byl nejenom 
parní stroj, ale také superfosfát a vyšlechtěný dobytek. Na konci industriálního 
období nás čeká nejenom informační dálnice a kyberprostor, ale nejspíš také 
další zemědělská revoluce.

Očekáváme dva druhy základních změn. K té první možná ještě dlouho ne-
dojde. Týká se zavádění víceletých plodin. Obilí se dá pěstovat i z víceletých trav, 
čímž odpadá každoroční orání, zmenšují se nároky na některá hnojiva, protože 
delší kořeny čerpají živiny z větších hloubek, a hlavně se omezuje eroze půdy. 
Plodiny jsou již vyšlechtěné a připravené k zavedení do zemědělství, ale energie 
je dosud tak laciná, že inovace se zatím nevyplatí. Zato druhá změna již probíhá 
– jedná se o farmy, které kromě potravin pěstují také energetické a chemické 
suroviny, které na místě zpracovávají na polotovary – slámové brikety, rostlinné 
oleje, suroviny pro výrobu umělých hmot a tkanin. Takováto farma by mohla 
pracovat v poměrně uzavřeném cyklu, ve kterém většinu energetických výdajů 
pokrývá vlastní produkcí. I tento posun je závislý na cenách energie a dostup-
nosti ropy a zemního plynu. Obojího začíná citelně ubývat. Půdu je třeba chránit, 
nejenom kvůli těm několika staromilcům, co na ní ještě pěstují jakési obilí, ale 
také jako možnou energetickou a surovinovou základnu. A to se nezmiňuji o její 
krajinotvorné funkci a schopnosti zadržovat a postupně opět uvolňovat vodu. 
To bude jedna z prvních věcí, které nás začnou zajímat při příchodu klimatic-
kých změn – ať už jím bude oteplení a vysušení či naopak ochlazení, zvlhčení 
a povodně.

Egypt

Egyptská civilizace se vyvíjela bez většího přerušení po dobu téměř pěti tisíc let, 
zatímco Mezopotámie procházela každých několik století závažnými otřesy. Jed-
ním z hlavních důvodů je pravděpodobně stabilita nilského ekosystému, který 
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závisí na letních srážkách v rovníkové Africe, kam monzun přichází pravidelněji 
než zimní deště do hor Blízkého východu. Deště pokrývají celé horní povodí Nilu 
a to vyúsťuje v pravidelné zátopy, při kterých roste průtok až padesátinásobně. 
Nil přináší kromě vody rovněž bahno, které je namícháno do jakéhosi přírodního 
hnojiva. Modrý Nil unáší úrodné sopečné zvětraliny z Etiopie, zatímco Bílý Nil, 
pramenící v súdánských močálech, je mísí s organickým materiálem. 

Hlavní nilské zátopy přicházejí koncem srpna a vrcholí v říjnu, kdy Slunce umoří 
většinu plevelů a provzdušní půdu. Nil náhle stoupne, ročně usadí průměrně 
1 mm mocnou vrstvu bahna a vypláchne sole z půdy. V Mezopotámii záplavy 
přicházejí na jaře a následující letní horka rychle odpařují vodu a způsobují za-
solení půdy. Egyptská civilizace se odehrává na stejných místech, ale sumerské, 
akkadské, babylonské a asyrské říše se stále posouvají za čerstvou půdou dále 
proti proudu řeky. Žádný jiný národ nežil tak dlouho a v tak intenzivním kon-
taktu s půdou jako Egypťané. „Žiji, umírám, jsem Osiris... opět vyrůstám jako 
zrno, země mne schovala, žiji, umírám, jsem proso, neodcházím,“ říká nápis 
v jedné z hrobek.

Ve starověkém údolí Nilu žilo asi 1,5–2,5 milionů lidí. V roce 1800 měl Egypt 
asi 3 miliony obyvatel, dnes má skoro třicetkrát víc. Každých devět měsíců 
přibude milion Egypťanů. Kdysi zásoboval část Římské říše, dnes dováží asi 
polovinu potravin. Počátkem 60. let byla postavena Asuánská nádrž a dnes 
nedokáže nikdo říct, zda to byl v celkovém působení dobrý, nebo špatný 
počin. Přehradní jezero je průměrně 20 km široké a táhne se 320 km Egyptem 
a dalších 120 km Súdánem. Zadržuje o něco víc, než jsou dva roční průtoky 
Nilu. Hlavním důvodem stavby přehrady (opomineme-li politické cíle tehdejšího 
SSSR) bylo vyrovnání průtoku. Nil má stejně jako každá jiná řeka období sucha 
i záplav, se kterými se rostoucí počet obyvatel Egypta začal po válce stále 
obtížněji vyrovnávat. 

Výhody Asuánské přehrady se jasně ukázaly během několikaletého 
sucha v polovině 80. let. V sušších letech 1983–88 musel Egypt odpouštět 
nahromaděné zásoby, takže v roce 1988 přehrada zadržovala již jen jednu 
třetinu roční spotřeby Egypta. V srpnu téhož roku, doslova na poslední chví-
li, zaplnila obrovská povodeň nádrž a zvedla hladinu o 16 m. Egypt tak byl 
zachráněn dokonce dvakrát – jednou před suchem, podruhé před povodní. 
Podobně šťastná situace se však nemusí opakovat a neexistuje humanitární or-
ganizace, která by dokázala nakrmit egyptské obyvatelstvo v případě suchého 
klimatického výkyvu.
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Zápory Asuánu jsou méně patrné. Úrodné nilské bahno končí v přehradě, 
která se nekontrolovatelně zanáší. Bahno nehnojí Středozemní moře u ústí 
delty, takže nerostou mořské řasy a hejna ryb se podstatně zmenšila. Farmáři 
musí kupovat umělá hnojiva. Záplavy již neproplachují pole, která se pozvolně 
zasolují. Vzlínající solné roztoky zároveň napadají památky, jejichž poškození 
začíná být během krátké doby alarmující. Asuánská přehrada je tím gigantem, 
který má v měřítku asi padesáti let spíš pozitivní dopad, ale v měřítku tak jed-
noho dvou století směřuje k velkoplošné degradaci půdy a tím v Egyptě k nepo-
znanému problému – ke zhroucení říše. Egyptský vesničan navíc téměř nemění 
své návyky. Bůh se o něj vždy postaral a jistě to udělá opět.

Lhota u Dřevčic. Posledních pět století nebyla půda v reálných cenách nikdy tak laciná jako dnes. 
Nikdy jsme s ní tolik neplýtvali. A přesto půda vždy byla zá-kladem velkých civilizací – bez agrární 
Ameriky konce 19. století by nebyla ta industriální. Půda, na které se jednou budou pěstovat biopa-
liva, se stává ropným polem budoucnosti – a bez vlivu OPECu. 
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Irák a Sýrie rovněž závisí na vodních srážkách, které spadnou na jiném území 
– na horním toku Eufratu a Tigridu ve východním Turecku, kde se již léta ve-
dou spory o vybudování nových přehrad. Helsinská konvence z roku 1966 říká 
záměrně mlhavě, že vodní práva mají být sdílena národy podle jejich populace 
a potřeby a že je přitom nutné vzít do úvahy historické pozadí. Během dvaceti 
let je nutné očekávat, že 18 milionů Syřanů se rozroste nejméně na 25 milionů 
a podobné tempo růstu je třeba očekávat i v Turecku. Státy na horním toku 
přitom mohou tvrdit, že mají stejné právo na vodu, jaké má třeba Saudská Ará-
bie na své ropné bohatství. 

Nedostatkem vody je ohroženo i Jordánsko, ale vůbec nejhorší situace panuje 
v pásmu Gazy, kde na malé ploše žije necelý milion lidí. Vodu získávají z hlubokých 
zásobníků, kam se zpožděním několika tisíc let přichází z nedalekých horských 
pásem. Nadměrné čerpání vede k postupu slané mořské vody pod pobřežní 
pásmo. Během dalších desetiletí bude život v Gaze velmi obtížný, i kdyby se 
politická situace uklidnila – bude scházet dost sladké vody pro všechny. Rovněž 
západní břeh Jordánu, odkud Izrael čerpá asi třetinu svých vodních zásob, je již 
dlouhou dobu na hranici „skryté války“ o vodu, kterou potřebuje rychleji ros-
toucí palestinská populace. Z mého pohledu není příliš zajímavé hovořit o poli-
tických jednáních a sebevražedných atentátnících. Situaci v měřítku dalších tak 
třiceti let nejspíš rozhodnou zásoby podzemní vody. 

Řecko

Pro středozemní typ klimatu jsou charakteristické silné zimní deště a letní sucha. 
Celkový úhrn srážek je sice podobný střední Evropě, ale přijedete-li v létě na do-
volenou třeba do Itálie, máte pocit, že jste v polopoušti. Velká část středozemní 
oblasti byla původně pokrytá smíšenými, hlavně dubovými pralesy rostoucími 
na mělkých a středně hlubokých půdách. K odlesnění a následné obrovské erozi 
došlo již během pravěku. Střepy neolitických kultur byly nalezeny v údolní výplni 
v hloubce 60 m. V jednom případě byly dokonce kosti domestikované ovce ob-
jeveny ve vrstvě ležící 300 m pod úrovní dnešního údolního dna! Zemědělství, 
spalování dřeva a zejména pastva koz schopných zničit každý stromek vedly 
k obrovité erozi, při které byl sice odhalen dnešní nádherný obraz skalnaté 
stepní krajiny, ale zemědělci se přestěhovali do nížin. Středozemí má již svou 
environmentální katastrofu za sebou.
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Poučný je případ Řecka, které dokázalo dát světu jedny z nejbystřejších 
filosofů, ale neumělo si poradit s půdní erozí. Daniel Hillel, izraelský odborník 
na závlahové zemědělství a autor dnes již pověstné knihy „Ze země zrozená 
– civilizace a život půdy“ nabízí poněkud odlišný pohled na rozkvět a expanzi 
řecké civilizace. Intenzivní pastevectví začalo v Řecku podobně jako třeba v Al-
pách před necelými čtyřmi tisíci lety (mimochodem horské louky Velké Fatry 
a části Nízkých Tater mají svůj základ v pravěkém využívání krajiny konce bron-
zové doby, a nikoli jen v nedávné valašské kolonizaci). Na rozdíl od střední Ev-
ropy jsou středomořské deště skutečně ničivé, takže již Platón si stěžuje: „To, 
co dnes zbývá z kdysi bohaté země, je jako kostra nemocného muže…kopce 
byly kdysi pokryté lesem, půda byla hluboká. Dříve bylo možné obdělávat řadu 
hor. Půda byla obohacována každoročními dešti, které nebyly tak jako dnes 
ztraceny tím, že z holé země odtečou do moře.“ Opuštěné svatyně u bývalých 
pramenů dosvědčují, že tento popis je správný. O dvě století později nabádá 
Solón k pěstování oliv a vína. Původní řecká pole byla zakládána jako terasy 
ve svazích. V období válek často docházelo k jejich opouštění a ničivá eroze 
rychle splachovala půdu do údolí. Ve svazích pak bylo nutné pěstovat plodiny 
s dlouhými kořeny, jako jsou olivy a vinná réva. Nadbytek vína a oleje spolu 
s nedostatkem obilí posílil řecké tendence k obchodování a námořním plavbám. 
Jeho nezamýšleným důsledkem byl export kultury.

Jedním z hlavních důvodů, který Řeky vedl k zakládání kolonií, byl prostý 
– Řecko již nemohlo poskytnout všem svým obyvatelům dostatek úrodné půdy, 
a proto je exportovalo do dnešního Turecka, Itálie či na černomořské pobřeží.
Protože však potřebovalo obilí pro své občany, tak udržovalo s koloniemi úzké 
kontakty. V podobné situaci se později ocitl i Řím, jehož obyvatelé všude po 
březích Středozemního moře opakovali stejně nešťastný vzorec chování. Lesy 
byly vykáceny a zpočátku dobrá úroda se postupně zhoršovala. Mnohokrát 
narážíme v římské literatuře na dobové stesky, že svět zestárl, nemá sílu 
a neplodí.

 Erodovaná půda se ukládala v nížinách, takže přístavy jako Ostia, Paes-
tum či Ravenna byly záhy obklopeny bažinami a octly se kilometry daleko od 
moře. Přístav Utica u Kartága dnes leží 7 km od pobřeží a je pokryt 10 metry 
sedimentů. Jistě nemůžeme zjednodušeně říci, že Řecko a Řím padly, protože 
nezvládly hospodaření s půdou. Byla tu celá řada politických a sociálních příčin, 
ale nepochybně se k nim přidala i environmentální krize pramenící v dlouhodobě 
neudržitelném zemědělství. Je ironické, jak nás dodnes oslovuje vítězné tažení 
řecké kultury Středozemím či ohromující velikost římských staveb – a přitom 
obojí pomohlo ke zničení svého přírodního prostředí a urychlilo pád říše. Je dnes 
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obtížné představit si třeba tuniské pobřeží jako obilnici Říma nebo okolí Efesu 
jako potravinový zdroj Řecka. 

O erozi půdy na území ČR dnes existují stovky publikací, ale většina českých 
zemědělců mění své zvyky asi tak stejně pružně jako egyptský felláh. V pos-
ledních letech byly napříč Čechami položeny kilometry telefonních kabelů 
a plynovodů. Procházel jsem mnohé z nich a viděl jsem podobný obraz – úrodná 
půda na svazích je na mnoha místech tak z jedné třetiny a místy i více snesena 
erozí. Podle úlomků cihel a střepů se jedná hlavně o vývoj posledního století 
a zejména posledních padesáti let. Dá se očekávat, že během jednoho či dvou 
století (někteří autoři říkají, že mnohem dříve) čeká české země rozsáhlá, plošná 
degradace půd asi na jedné třetině obdělávané zemědělské krajiny. Možná jed-
nou budeme vděčni za dnes opouštěnou zemědělskou půdu, která leží ladem 
a pozvolna zarůstá. Ona nejenom zarůstá, ale hlavně odpočívá. Po pěti, sedmi 
letech na ní začínají vznikat již poměrně kvalitní louky a s nimi přicházejí všelijaká 
křoviska, ptáci a hmyz. Ekonomové a lesníci by rádi vysázeli na opuštěných 
polích les, ale i taková křoviska jsou pěkná a patří k přírodě a k lidem.

Případy degradace půd jsou výmluvné, ale za ještě větší neštěstí považuji 
ztrátu půdy v době, kdy se může stát částečnou energetickou alternativou nebo 
surovinovým zdrojem vyrovnávajícím výpadky ruské nafty či severského zem-
ního plynu. Někdy – jako v případě příměstských čtvrtí a skladů – je až nepocho-
pitelné, jak plýtváme s naší nejlepší půdou. 
 

Postindustriální doba kamenná

Jsem geolog a jako takový se opakovaně potýkám s možností ztráty zaměstnání, 
která v uplynulém desetiletí postihla možná polovinu mých kolegů. V geologii 
proběhla transformace a revoluce snad jako v žádném jiném oboru. Nejednalo 
se ani o dobrovolný, ani o někým řízeným proces, ale o součást celého globál-
ního systému, kdy někdy kolem roku 1985 přestal být kladem důraz na suroviny 
a přesunul se na zdroje. Koncem 80. let již bylo patrné, že většinu tradičních 
surovin, jako jsou barevné kovy i uran, je možné nějak nahradit surovinami, 
kterých máme dostatek na tisíce let – keramickými surovinami, sklem, hliníkem, 
speciálními slitinami. Reálné ceny většiny surovin stagnovaly nebo se překvapivě 
snižovaly již od počátku 70. let. Teprve v poslední době opět rostou, protože je 
zvyšuje čínská poptávka.
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Koncem 20. století bylo patrné, že svět má díky novým technologiím 
dostatek surovin nejméně na další století, ale že se nedostává něčeho velice 
samozřejmého – zdrojů. Základní zdroje jsou místo, půda, voda a vzduch – a pro 
všechny. Tento radikální posun omezil tradiční geologii zabývající se surovina-
mi a vedl ke vzniku mnoha nových environmentálních disciplin zabývajících se 
zdroji. Součástí těchto oborů je historie využívání zdrojů. To vede i k poněkud 
odlišnému pohledu na historii – války galské jsou najednou dávány do souvis-
losti s vyčerpáváním severoafrických obilných kolonií, export řecké kultury do 
okolního světa je kromě jiného podmíněn půdní erozí v Řecku a s tím souvise-
jícím rozvojem obchodu s vínem a olejem, jsou shledávány příklady dávných 
„ekologických válek“. Evropa minulosti často válčila pro suroviny, které pro do-
byvatele znamenaly jen o něco větší zisk. Svět současnosti, který je čím dál víc 
zaplněný lidmi, začíná válčit o zdroje. V sázce už není zisk, ale přežití. A co je 
horší – o suroviny se válčilo podmaňováním a zastrašováním, o zdroje se válčí 
vyhlazováním.

V poslední době mívám neodbytný pocit, jako bych žil v Německu roku 1930. 
Neznamená to pro mne, že by snad měla být válka anebo nějací radikálové se 
chopit vlády. Je to pocit, že mnoho z toho, co jsme znali a brali jako přirozený 
základ našich životů, přestane během dalšího desetiletí platit. Píší se knihy 
a skládá se hudba, která bude žít pár měsíců, možná rok. Pracně vznikají in-
stituce a firmy, které za tři roky nebudou existovat. Není to o žádné velké globál-
ní katastrofě, ale spíš o transformaci, která je eufemismem pro sociální bolest. 
Rád bych se mýlil. 

Vývoj nás zaskočil ještě v jedné klíčové záležitosti, které se říká konec nafty 
neboli Peak Oil. Každým rokem stoupá potřeba nafty o 2–3 % a zároveň o 2 % 
klesá její dostupnost. Za deset let bude světu scházet možná až třetina světové 
potřeby nafty. Nejvíc katastrofické scénáře hovoří o „cestě k Olduvaji” či post-
industriální kamenné době (www.lifeaftertheoilcrash.net).
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Mayové: kultura jako výraz klimatického zoufalství?

Počátky civilizací často souvisí s klimaticky příznivými staletími – která často na-
stala po nějaké klimatické katastrofě –, ale konce civilizací jsou individuální.

Konečnému úpadku předcházel nebývalý rozmach

Jedna z klasických otázek mezoamerické archeologie zní: proč v letech kolem 
roku 950 (750–1200) našeho letopočtu zanikla nejrozvinutější civilizace celé 
Ameriky – říše Mayů? Pochopitelně, že odpověď nejčastěji zní v tom smyslu, 
že došlo k vyčerpání půdy, environmentálním změnám nebo klimatickým os-
cilacím. Tato odpověď ve skutečnosti téměř nic neřeší, protože vyčerpání tropic-
kých půd již po 2–4 letech je natolik obvyklé, že zemědělství musí být založeno 
na neustálém stěhování polností. A rovněž klimatické změny v tropech obvykle 
neznamenají žádnou velkou změnu, ale jenom to, že je o trochu tepleji nebo 
sušeji. V tropických nížinách se v holocénu zdánlivě neděje nic tak závažného, 
co by mohlo podrýt základy rozvinuté městské civilizace. Takový je alespoň první 
pohled na jednu z nejdramatičtějších událostí Ameriky. Ve skutečnosti záleží na 
tom, zda se na Yucatán díváme od jihu přes moře tropických lesů, anebo od 
severu přes neméně obrovské pouštní a polopouštní oblasti jihozápadu USA 
a Mexika.

Povodňové bahno na Libeňském ostrově v Praze v březnu roku 2003. Ostré hrany bahenních prask-
lin svědčí o rychlosti, s jakou se z bahna stal jílovec. Malá ryba se nestačila vrátit domů.
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Střední Amerika leží v citlivém rozhraní, kde dochází k posunům intertro-
pické zóny konvergence (ITZC). Je to zóna obepínající celý rovník, na které se 
setkávají vzdušné masy ze severu i jihu. Přinášejí s sebou teplý a vlhký vzduch, 
častá bezvětří, způsobená tím, že vertikální složka proudění převládá nad hori-
zontální, a vydatné deště. Pozice intertropické zóny se v průběhu roku posunuje 
v závislosti na systémech sezonních tlakových výší a níží nad oceánem či pevni-
nou. Zjednodušeně řečeno závisí na tom, zda je léto či zima a zda v okolí leží 
pevnina nebo moře. Pozice intertropické zóny konvergence je pravděpodobně 
společně s lidskými činnostmi a vyčerpáním půd hlavní příčinou zániku říší na 
území Mezopotámie, Persie a Afghánistánu.

Na Yucatánu padá nejvíc srážek koncem léta. Mayové se snažili vybudo-
vat systém zavodňovacích kanálů. Z bývalých vápencových lomů vzniklých při 
stavbě náboženských komplexů vytvářeli obrovské cisterny anebo se usazovali 
v okolí cenotů – krasových propastí a závrtů –, jež umožňují přístup k podzem-
ním zásobníkům vápencových plošin. Naneštěstí v letech 550–750 před 
konečným úpadkem panovalo tak výhodné klima, že rostoucí mayská populace 
se na chudých tropických půdách dostala k samotné mezi únosnosti krajiny. 
Rovněž můžeme spekulovat o tom, zda prokázaná zkušenost několikaletých 
such nebyla tak krutá, že bylo nutné stavět obrovské chrámové okrsky a chovat 
se nelítostně k obětovaným zajatcům. Bohové se na nás jistě hněvají, jak je 
usmíříme? Můžeme mayskou kulturu považovat za výraz klimatického zoufal-
ství? Vždyť i my často pátráme ve svých srdcích, zda jsme něco neprovedli, když 
dlouho prší nebo dlouho neprší. 

Zatím nejdokonalejším klíčem k poznání místních klimatických oscilací jsou 
jezerní sedimenty z pánve Cariaco v severní Venezuele. Sedimentární sled je 
tvořen systémem ročních přírůstkových zón, ve kterém se střídají světlé a tmavé 
vrstvičky. Tmavé laminy obsahují větší množství organické hmoty a odpovídají 
tak maximu růstu jezerních řas. Zároveň mají zvýšené obsahy titanu a dalších 
litofilních prvků, které indikují zvýšený přínos materiálu erodovaného v okolí 
pánve. Tmavé laminy jsou proto interpretovány jako sedimenty pozdního léta, 
kdy intertropická zóna konvergence zasahuje nejvíc na sever, srážky jsou vysoké 
a řasy dobře rostou v proteplených vodách plných živin spláchnutých z okolního 
pobřeží. V tomto modelu pak stačí ve vrtu do jezerních sedimentů odpočítávat 
rok po roku laminy a na základě obsahu titanu odhadovat výši srážek.

Hlavní úpadková fáze mayské říše nastala v letech 750–950 n. l. V těchto 
dvou staletích se množství titanu v jezerních sedimentech celkově snižovalo 
a v letech 760, 810, 860 a 910 můžeme dokonce pozorovat nápadná minima, 
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jež odpovídají suchům o trvání několika – obvykle 5–9 – let. Zajímavé je, že 
sucha jsou oddělena vcelku pravidelnými vlhčími periodami trvajícími 40–50 let, 
které byly zaznamenány i v sedimentech mayského jezera Chichancanab. Tato 
vlhká období pravděpodobně souvisí se sinusovitým průběhem krátkodobého 
solárního cyklu o periodě 180–200 let, na jehož objevu se významně podílela 
česká astronomka I. Charvátová.

Dnes jsou mayská města pokryta hustou tropickou džunglí, takže se nám 
těžko věří, že v závěrečné fázi mayské kultury měla zdejší krajina nejspíš stepní 
charakter. Je to opačná situace, než k jaké došlo v severní Africe a na Středním 
východě, kde zase máme problémy věřit tomu, že nynější polopouště bývaly 
lesními oblastmi, místy dokonce s jezery a močály. Nejpravděpodobnější model 
pádu mayské říše je založen na explozivním civilizačním rozmachu v dobách kli-
matického optima, a o to hlubším rozvratu v dobách sucha. Nebezpečí vysokých 
růstů je nebezpečím hlubokých pádů. 

Provedeme-li však srovnání počátků a konců různých civilizací s klimatickým 
chodem, je situace méně přehledná. Počátky civilizací často souvisí s klimaticky 
příznivými staletími (která často nastala po nějaké klimatické katastrofě), ale 
konce civilizací jsou individuální. Někdy jako u Mayů souvisí s klimatem, jindy 
však s invazemi, občanskými válkami a sociálním nepokojem obecně. Třeba ta-
kový rok 1918, ve kterém v Evropě zanikla hned tři impéria – rakouské, pruské 
a ruské –, nemá (myslím) s klimatem nic společného.

Klima a vylidnění Mexika v 16. století

Evropa se stále zaobírá svou Černou smrtí v 14. století, ale méně je znám 
podstatně dramatičtější případ Mexika, kde se v 16. století naprosto zhroutila 
početná místní populace. Před rokem 1520 mělo Mexiko kolem 22 milionů 
obyvatel, ale o 60 let později již jen 2 miliony! Do počátku 19. století sice 
došlo k zdvojnásobení populace na necelých 5 milionů obyvatel, ale vzhledem 
k předcházejícímu období se jednalo jen o prodloužení nebývalé populační 
krize. Ještě počátkem 20. století se země z této katastrofy nevzpamatovala. 
Co se tehdy stalo a jaký je vztah zhroucení populace a neobvyklého průběhu 
epizody El Niño?

V současné době probíhá rozsáhlý paleoklimatický projekt, jehož cílem je 
vypracovat a korelovat škálu přírůstkových linií vybraných stromů (například 
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Nothofagus pumilio, Austrocedrus chilensis) v pásmu od Aljašky přes Skalnaté 
hory do Střední Ameriky a podél pobřeží Tichého oceánu až do Patagonie. Tento 
projekt by měl odpovědět na otázku, jak se během několika posledních staletí 
epizody El Niño a s nimi spjaté menší klimatické systémy „podepisují“ na stavu 
bioty, a to v klimatickém profilu od severního polárního kruhu k jižnímu. Šířka 
přírůstkových linií obecně závisí nejvíc na výši srážek, ale tu je možné korelovat 
s průměrnou teplotou povrchu moře a tím i epizodami El Niño.

Zatím nejzajímavější výsledek se týká obrovských sociálních změn v Mexiku 
v 16. století. Tato oblast byla po roce 1520 zasažena epidemií neštovic 
přivezených z Evropy. Zahynulo při ní kolem 8 milionů Indiánů, ale již o 25 let 
později došlo k další, ještě hrozivější katastrofě způsobenou nemocí „cocolitz-
li“. Katastrofa měla „kaskádový“ průběh a o 30 let později se znovu opakovala. 
Zahynulo při ní kolem 12–17 milionů Indiánů. Roku 1576 tak mexická populace 
klesla asi na 2 miliony, tedy na 10 % původní populace k roku 1520! Nemoc co-
colitzli je pravděpodobně místního původu. Jedná se o horečku doprovázenou 
krvácením, jejíž původce není znám. Bolestivá smrt přichází během několika 
dní. Nemoc je pravděpodobně šířena hlodavci.

Přírůstkové linie stromů ukazují na velké rozmezí srážkových průměrů s tím, 
že v každém století obvykle dochází ke čtyřem až šesti větším obdobím sucha. 
S počátkem obou vln nemoci se kryje největší sucho v Mexiku za posledních 
500 let. Nemoc však nepropuká během sucha, ale v okamžiku, kdy začne pršet. 
Důvod je pravděpodobně ten, že během sucha dojde ke zmenšení populace 
hlodavců, kteří jsou navíc vázáni na několik málo příhodných lokalit například 
poblíž řek či pramenů. V těchto malých populacích dojde k snadnému šíření 
nákazy. Pokud zaprší, následuje populační exploze hlodavců a jejím důsledkem 
je přenos nemoci na člověka. Ostatně i lidská populace je v té době oslabena 
dlouhodobým suchem.

Odborníci kteří studují různé „morové“ rány upozorňují, že jejich výskyt má 
jakýsi kvazi-periodický charakter. Vždyť i růst evropské populace na počátku 
19. století je vysvětlován nejenom pokrokem v hygieně a lepší dostupností 
potravin, ale také vymizením „barokních“ morových epidemií, o kterých tak 
nějak předpokládáme, že se nemohou opakovat. Rád bych tuto víru sdílel.
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Mayové a problém Černínského paláce na Pohořelci

S velkými budovami je potíž. Vznikají v okamžiku, kdy vlády či bohaté rody mají 
dostatek peněz nejenom na stavbu, ale také na údržbu. Renesanční velmož byl 
schopen dát na pouhý provoz svého pražského sídla víc než polovinu výnosů 
ze svého panství. A protože svět a tím pádem i výnosy zemědělských plodin, 
prodejů zboží a úroků se pohybují v křivkách, tak se velké budovy časem začínají 
stávat přítěží. Už po osmdesáti letech to byl i případ obrovitého Černínského 
paláce. Něco podobného se týká i říší, které se často hroutí pod vlastní tíhou, 
pod lehkovážným rozvojem a expanzí. Pokud se snažíme vidět svět symetricky, 
tedy obě ramena sinusoidy, pak rozvoj není žádná skvělá zpráva, ale možná jen 
předzvěstí stejně rychlého úpadku. Asi jako když Jára Cimrman plakal při cestě 
z kopce, protože věděl, že jej nutně čeká cesta nahoru. 

Současná globalizace vzbuzuje stejně tolik nadějí jako strachu. Naděje je 
v tom, že dnes by se pád mayské říše asi neodehrával tak dramaticky. Zbytek 
Mexika a stále soucitnější a solidárnější Američané by tuto oblast nenechali 
zcela zaniknout. Obava je v tom, že v propojeném, v podstatě nikým neřízeném 
světě může krize zasáhnout tak velká území, že jim nebude pomoci. Nevěřím 
v těchto věcech ani mazaným politikům, ani bystrým ekonomům, protože kvůli 
okamžitým a hodně krátkodobým cílům se předem vzdali pomalého, pracného 
a žádný okamžitý zisk nepřinášejícího uvažování o dobách, které byly, a časech, 
jež nastanou. Nepohladilo je křídlo smrti.

Jedna noosféra

Samuel Johnson napsal, že když se potkají dva Angličané, hned se začnou bavit 
o počasí. Čím to je, že nás počasí stále a bytostně zajímá ? Praktický důvod 
je zřejmý – většina mimotropických civilizací většinu let žila na pokraji smrti 
hladem. Dokázala s bídou přežít jeden špatný rok, ale dva či tři už ne. Nosíme 
v sobě kumulovanou zkušenost mnoha tisíciletí. Bylo mnoho rán a večerů, kdy 
jsme se s nadějí či strachem dívali na oblohu a čekali na jaro, tak jako hladový 
čeká na možnost žít další rok. 

Na duchovní úrovni se pravidelně setkáváme s představou, že klima a stav 
společnosti spolu souvisí. Snad proto probíhal ten zoufalý mayský zápas 
o přízeň bohů – a naši předkové ještě nedávno podnikali za suchých let poutě 
k dešťovým madonám. Jednu takovou máme na pražském Vyšehradě (originál 
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je ovšem v Národní galerii v Anežském klášteře, což do budoucnosti omezuje 
možnost konání procesí zejména v pondělí). 

Souvislost světa a společnosti si můžeme nejlépe představit pomocí světové 
duše, ať už ji nazveme třeba Ananké nebo jinými jmény. Světová duše není an-
tropocentrická, není to nějaké kolektivní podvědomí či nevědomí. Je to víc. Po-
dle starých představ to je nějaký tajemný, provázaný a nejspíš hierarchický sys-
tém lokálních a kosmických duší – duše lidstva, zrní, křečků a taky duše Slunce. 
Podobně jako je globální klima výslednicí vzájemné souhry všech možných 
sfér – atmosféry, litosféry, biosféry a hydrosféry, tak v dávných pocitech odráží 
světové klima celkovou odezvu; staří Řekové by řekli harmonii všech lokálních 
duší. Harmonií by rozuměli něco tak jednoduchého a praktického, jako je spo-
jení pevné a pohyblivé části, třeba osy a kola. Pokud člověk dokázal změnit tu 
jedinou část světové duše, ke které měl volný přístup, tedy své myšlení a konání, 
pak tu ještě byla poslední šance, že změní i velkou souhru duší a tím počasí. To 
je funkce pokání. Některé kultury šly ještě dál a prosily ryby či medvědy, aby jim 
pomohly. Lidé těch dob nebyli tak svobodní jako my, ani tak sami. 

Povodňové sedimenty na Vltavě v roce 2002; umělý lidský chrup v horní části obrázku slouží ne-
jenom jako nečekané měřítko, ale také klade nezodpověditelné otázky. 
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Klimatické změny na americko-mexické hranici

Hranice mezi Mexikem a USA procházející Sonorskou pouští v Arizoně je místy 
úplně rovná, zatímco oblaka vysoko nad ní jsou – jak je u mraků zvykem – všelijak 
oválná a laločnatá. Člověk by řekl, že oblaka se houby starají o státní hranice 
a že drátěný plot klimatické změny nezastaví. Jenže v Mexiku je více pastevců 
ovcí a koz než ve Státech. Mexická zem je tak vypasená, že průměrná ame-
rická tráva v Sonorské oblasti je o 66 % delší než mexická, navíc je travnatých 
ploch v USA o 28 % víc. Výsledek připomíná králičí plot v Austrálii. Přímo na 
hranici, tedy podél plotu, který tyto země odděluje, se v rovné linii setkávají 
dvě odlišná prostředí: vypasené Mexiko s ušlapanou holou půdou a relativně 
přirozený ekosystém americké části Sonorské pouště (spíš polosuché stepi, aby-
chom byli přesní). 

Rozdíly ve vegetačním pokryvu způsobují, že na americké straně plotu je 
o 5 % nižší albedo. Albedo je poměr mezi slunečním zářením, které dopadá 
na povrch Země a zářením, které se od ní odráží. Obvykle se vyjadřuje v pro-
centech. Bílý sníh odráží 50–90 % slunečního záření, poušť kolem 25 %, beton 
20 % a zelený les jenom kolem 5–10 %. Les spotřebuje sluneční energii hlavně 
na fotosyntézu, takže osvícené vrcholky stromů nejsou horké. Navíc je ochlazuje 
odpar z listů a jehličí. Tmavá kamenitá poušť sice může odrážet jen kolem 10 % 
slunečního záření, ale teplo se kumuluje v kamenech a tím se dál zvyšuje teplota 
povrchu. Sníh odráží teplo nazpět do prostoru a tím celý systém ochlazuje. 

Již v roce 1975 napsal J. Charney článek o tom, že pasení dobytka zvyšuje 
albedo, protože odstraňuje vegetaci, která je poměrně tmavá a členitá, tudíž 
pohlcuje víc slunečního záření. Tím by se větší část energie odrážela zpět do 
ovzduší, což znamená, že by se povrchová vrstva Země a atmosféry v důsledku 
pasení ochlazovala. Charney dále předpokládal, že vyrovnanější teploty povrchu 
omezí vzdušné proudění, což povede k vysušení a celkovému rozšíření pouštních 
podnebních poměrů. Tato práce byla sice od samého začátku nesprávná, ale 
přesto je dnes považována za jeden ze základních momentů ve výzkumu toho, 
jak vegetační poměry ovlivňují mikroklima a mezoklima různých oblastí. Toto 
téma je tak aktuální, že se na něj některá výzkumná centra specializovala. Na 
zmíněném mechanismu totiž závisí osud mnoha desítek milionů lidí v Sahelu 
i v jiných suchých oblastech.

Další práce a další postupně prováděná měření ukázaly, že pasení ve 
skutečnosti teploty zvyšuje, protože sluneční energie není spotřebována na 
výpar z povrchu půdy a výdej vody rostlinami. Vypasená země sice odráží víc 
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energie do prostoru, ale protože jsme vypnuli „chlazení vegetací“, tak se sys-
tém otepluje. Odpovídá to i našemu prožitku, když z chladného lesa vstoupíme 
na teplejší mýtinu nebo dokonce na rozpálené parkoviště. V letních měsících 
jsou rozdíly v povrchových teplotách půdy na obou stranách plotu 2,5–4,0 °C. 
Povrchová vrstva atmosféry je však v Mexiku v některých částech dne až o 7 °C 
vyšší! Tyto údaje jsou nesmírně důležité, protože pomáhají vysvětlit například 
šíření pouští. Kromě toho si všimněte, že jsme přešli od globálních změn klimatu 
k lokálním – a to je velké téma, protože nežijeme všude ve světě, ale právě jen 
v určitém místě. 

A to ještě není všechno! Celkem logicky můžeme očekávat, že v rozpáleném 
Mexiku vzroste počet bouřek z horka, protože i konvekční proudění bude 
intenzivnější. Tato veličina nebyla sledována, ale zato bylo „na první pohled“ 
patrné, že se přívalové srážky ve Státech díky vegetaci lépe rozptýlí a zachytí, 
zatímco v Mexiku vzniknou stružky a posléze rokle. Když déšť padá na trávu 
nebo ještě lépe do křovin a korun stromů, tak z velkých kapek dělá maličké 
a ty se lépe vsakují. Stružky a strouhy jednak sníží hladinu spodních vod, jednak 
vodu odvedou z území pryč. „Králičí plot“ postavený proto, aby zastavil ilegální 
emigranty, tedy kupodivu zastavuje poušť. 

Instruktivní je také další model: stoupající teplý vzduch odhrnuje oblaky, 
a tím i vláhu na obě strany. Oblast proto dále vysychá. Robert Balling spočítal 
celkové oteplení v Mexiku způsobené pastvou a dospěl k poměrně velkému 
číslu 0,32 °C za sto let. Jestliže globální oteplování dosahuje přibližně 0,3 až 
0,8 °C, jde o tepelnou zátěž srovnatelnou s tím, co v některých oblastech vytváří 
pouhá pastva. A což teprve v městské poušti! Jestliže hovoříme o globálním 
oteplení, je vhodné vědět, že spalování fosilních paliv a zvyšování obsahu CO

2
 

je sice nejpodstatnější, ale ne jedinou složkou klimatického signálu. Já bych se 
s oteplováním naší ulice nebo nedaleké mateřské školky prostě vyrovnával tím, 
že bych zasadil pár listnatých stromů. A vůbec nejzvláštnější mi připadá, že 
o takto jednoduchých věcech skoro nikdo nehovoří. To o Kjótském protokolu 
slýchám každou chvíli. Je to tím, že zasazení stromu není žádný politický čin, ale 
právě jenom zasazení stromu. 

Mnoho pravěkých kultur sledovalo hvězdy ne z astronomických důvodů, ale kvůli řádu, který 
bude snesen z oblohy na zem. Písmena hebrejské abecedy byla prý konstruována podle tvaru 
souhvězdí.
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Svět viděný skrze sinusoidu

Chceme všechno najednou. Neuvažujeme, co bude, až se přirozený růst změní 
v přirozený pokles. Nejsme tak velkými pány svého osudu, jak si myslíme.

Atmosféra jako biogenní jev

Klima funguje na třech hlavních úrovních. Tou první úrovní je množství slunečního 
záření, které dopadá na Zemi. Tou druhou úrovní jsou skleníkové plyny, které na 
Zemi zadržují tu více, tu méně sluneční energie, a tou třetí úrovní je oceánské 
proudění, jež představuje ústřední topení planety, které rozvádí teplo z tropů 
daleko na sever a jih. Život jako klimatická síla má možnost zasahovat do změn 
jenom na úrovni složení atmosféry a do jisté míry i kvality povrchu Země – od 
pouštního povrchu se odrazí víc záření než z lesa.

Je nutné si uvědomit, že atmosféra je vlastně biogenní jev. Množství všech 
hlavních plynů s výjimkou toho 1% vzácných plynů závisí na životních cyklech 
organismů, zejména mořských řas a pozemského lesa. Kyslík, dusík, oxid uhličitý, 

Letecký pohled na New Foundland přibližně do míst, kde v dobách ledových leželo jádro severo-
amerického zalednění. Země byla pokryta kontinentálním ledovcem o tloušťce 2–3 km, který svým 
pohybem ohlazoval celá pohoří. Protože v ledu byly vázány obrovské objemy vod, ležela hladina 
oceánu asi o 120 m níž. 
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metan a do určité míry i množství vodní páry nějak souvisí s metabolismem té 
celé sítě života. Nápadné to je u skleníkových plynů – bez nich by průměrná 
teplota povrchu země byla asi –18 °C. Takže to, že jako lidi vůbec jsme, je pozd-
ním následkem mikrobiální kolébky života.

Mikrobiální kamenožrouti se učí zacházet s planetou

Nejstarší mikroorganismy se zřejmě živily chemickou energií vynášenou horký-
mi prameny. Štěpily sloučeniny síry, oxidovaly dvojmocné železo a mangan. 
Říkáme jim chemotrofní nebo litotrofní organismy – doslova „kamenoužrouti“. 
Teprve mnohem později přišel vynález fotosyntézy – to znamená, že z vody, 
oxidu uhličitého a slunečního záření mohu vyrobit své rostlinné tělo a energii. 
Vedlejším produktem fotosyntézy byl kyslík. Trvalo to stamiliony let, než jeho 
koncentrace narostly z několika promile do 1–3 % a pak až někam k 15 % 
na počátku prvohor. Ale ještě před začátkem prvohor došlo k jevu, kterému 
se někdy říká Země-ledová koule (Neoproterozoic Earth – Snowball). Tehdy se 
průměrná teplota povrchu planety rychle změnila z tropické úrovně na možná 
až –50 °C. Všechno zmrzlo až na ostrůvky kolem horkých pramenů. Jev byl 
pravděpodobně způsoben tím, že živé organismy (které se ještě nenaučily 
správně zacházet se zemským systémem), stáhly z atmosféry oxid uhličitý, skle-
níkový plyn, a tím náhle snížily teplotu zemského systému.

Ony se vůbec mikroorganismy učily s planetou zacházet několik miliard let – 
o dost déle než my lidé. Proterozoická katastrofa měla zajímavý dopad – když se 
zase oteplilo, tak život existoval snad  v několika desítkách víceméně uzavřených 
a navzájem nekomunikujících enkláv. Vznikly zde nové druhy, a když se opět 
oteplilo, osídlily Zemi. Biodiverzita explodovala a proměnila planetu. 

Díra do atmosféry

K největšímu vymírání došlo v mladších prvohorách a mohl za něj buď pád 
meteoritu, nebo zvýšená sopečná činnost, nebo obojí – pád asteroidu může tak 
rozkmitat zemskou kůru, že vzniklé napětí se uvolňuje další desítky milionů let 
zvýšenou vulkanickou aktivitou. V obou případech je mechanismus působení 
podobný. Meteorit nejprve proletí atmosférou a tlačí před sebou vzduch; za 
ním pak vzniká cosi jako díra do atmosféry. Meteorit dopadne, oteplí okolí až 
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o 30 °C a to do vzdálenosti až stovek kilometrů. Díra nasaje prach zvířený ex-
plozí až do vysoké stratosféry. Prach blokuje sluneční záření. Takže nejprve se 
silně oteplí, začnou hořet lesy, uvolňuje se dým a pyrotoxiny. Pak začne být 
chladno. To se u sopečného výbuchu projevuje jenom tak 3–5 let, ale u aste-
roidu, který prach rozptýlil mnohem výš, stovky či možná i tisíce let. Výsledek je 
ten, že vymírají zejména velké či citlivé druhy zvířat.

Hora Vítkov v Praze, ranní jinovatka souvisle pokrývala celé dláždění, ale pak vysvitlo slunce. Od 
světlých granitových dlaždic se lépe odrazilo, ale v tmavých dio-ritových se pohltilo o trochu víc tepla 
a jinovatka roztála. Podobně se chová i ledovec – když začne ustupovat, odhalí tmavou zemi anebo 
moře. Teplo které se v nich kumuluje dál uspíší jeho tání. 
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Vzrůstající zranitelnost civilizace

To, že se klima mění, je jeho základní charakteristikou. Důležité přitom je, že tím, 
jak narůstá počet lidí, plocha staveb a délka technických sítí, jako jsou silnice 
a plynovody, a jak zároveň roste složitost našeho života, v němž jsme navázáni 
na čím dál propracovanější soubory dodavatelů, odběratelů, exportérů, různých 
věcí, technických pomůcek i sítě mezilidských vztahů, tak zranitelnost naší civi-
lizace neustále vzrůstá. Pozorujeme tak tendenci k neustálému zvyšování škod, 
a to i v letech, jejichž klimatická variabilita je standardní. V. Ložek používá jako 
příklad konec 2. světové války na Slovensku. Fronta se zde zastavovala až na 
několik týdnů. Mnohé vesnice a komunikace mezi nimi byly těžce postiženy. Po 
skončení války byl návrat k předcházejícímu stavu poměrně rychlý. Domy byly 
opraveny z místních materiálů, studny vyčištěny, na cesty navezen štěrk, rodiny 
se mezi sebou skládaly na krávu či později na koně. Představme si podobnou 
situaci v naší době a uvědomme si, co by znamenalo ochromení vodovodů, 
centrální kanalizace, elektrického vedení, rozvozu potravin a pohonných hmot. 
Kolik věcí potřebujeme k životu a neumíme si je sami opatřit.

Globálním oteplením ke globálnímu ochlazení

V posledních několika letech se objevuje poměrně dobře podložený model, 
který ukazuje, že globální oteplování způsobené skleníkovým jevem může ury-
chlit příchod ledové doby, anebo alespoň ovlivnit globální klima. Při analýze řad 
instrumentálních měření povrchu Země od roku 1945 se ukázalo, že oteplování 
je nerovnoměrné. V posledních padesáti letech se mírně, ale významně zvyšuje 
teplota v tropické a subtropické oblasti. Zároveň zde ubývá srážek, a to ve všech 
měsících. Celkově roste teplotní a tlakový gradient mezi rovníkem a pólem. 
V geologické minulosti vedlo zvyšování rozdílu průměrných teplot mezi rovníkem 
a pólem k příchodu chladného klimatu. Proč? Při vyšším gradientu vanou mezi 
rovníkem a pólem silnější větry. Vzdušné masy v subtropech a tropech jsou díky 
vysokému odparu nasyceny vodní parou, kterou efektivněji přenášejí k pólům, 
kde tato voda vymrzá a hromadí se v podobě ledovců. Ty rostou, zvětšují svůj 
objem a roztékají se do nižších poloh. Jejich bílá barva odráží do prostoru více 
tepelného záření a sever se postupně ochlazuje. Tento model je velice realistický, 
ale funguje v delších, nejméně staletí trvajících měřítkách. 
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Jak se nad Čechami přetahuje kontinentální klima s oceánským

Sypkým nebo polopevným vápencům, které se sráží na vývěrech vod z váp-
nitých oblastí, říkáme pěnovce. Mohou vytvářet vápnité močály ve výplních 
údolí nebo kupy na vývěrech krasových vod o mocnosti až 15 m. Pěnovce se 
tvořily v holocénu a jejich vývoj a složení dobře odráží klimatické změny posled-
ních tisíciletí. Nejznámější pěnovcová kupa na našem území leží v Českém krasu 
za klášterem v malé obci Svatý Jan pod Skalou. Představuje mezinárodní opěrný 
profil vývoje středoevropského holocénu. Sedimentace zde začala před 9400 
lety a skončila po sérii suchých období před 2500 lety. V horní části mnoha 
pěnovcových kup rozptýlených mezi Duryňskem, Čechami a východním Slo-
venskem nalézáme 3–4 polohy tmavých, humózních půd – rendzin. Ukazují, že 
několikrát přestaly prameny na dobu asi 100–200 let vytékat a že na povrchu 
kup se začal vytvářet půdní pokryv. Kdybychom tyto půdní polohy nalezli jen na 
některých kupách, interpretovali bychom je jako důsledek stěhování pramene. 
Vyskytují se však příliš často a ve stejné poloze, takže musíme uvažovat o tom, 
že naše země byly postiženy několika výraznými suchými obdobími, z nichž 
nejdůležitější byl subboreál v letech 700–1250 před Kristem.

Subboreál představuje nejvíc katastrofické období celého holocénu a skutečně 
v této době došlo následkem vpádu mořských národů ke zničení všech (až na 
Egypt, který je díky Nilu závislý na klimatu tropické Afriky) středozemních říší. 
Doklady z našeho území hovoří o nízkých vodních stavech a neexistenci povodní 
– i obilné zásobnice si lidé hloubili přímo na březích řek. Podle nálezů želv, které 
pro své rozmnožování potřebují teplá léta, usuzujeme na vyšší letní teploty. 
Naproti tomu skalní řícení a ústupy jeskynních vchodů, polohy hrubozrnných 
sutí překrývajících hlíny se střepy pozdní doby bronzové a další projevy ukazují 
na velmi chladné zimy. Spojíme-li si tyto údaje v jeden řetěz důkazů: suché roky–
horká léta–velmi studené zimy (ale také odlesnění a splachy půd), získáme vcelku 
přesvědčivý obraz intenzivních posunů kontinentálního klimatu. Území ČR leží 
na důležité, ale velmi neostré hranici mezi klimatem s převládající západní ocea-
nickou složkou a východní kontinentální složkou. To je i jeden z hlavních důvodů, 
proč je předpověď klimatického chodu příštích let tak obtížná. Jakoby se nad ČR 
přetahovalo zhruba stejně silné kontinentální klima s oceánickým. Chvíli vítězí 
jedno a chvíli druhé. Jedna zima je velmi mírná a druhá mimořádně mrazivá. 
Ale i v mírné zimě se náhle objeví dva, tři týdny s extrémně nízkými teplotami.

Stejně tak léto může být horké a slunečné, nebo může propršet. Nikdy to 
přesně nevíme předem a pravděpodobně to ani nikdy vědět nebudeme. S jisto-
tou však můžeme říci, že naše území je zasahováno nepravidelně se střídajícími 
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vlivy oceanity a kontinentality. Celkově převládá a zejména v první polovině 
holocénu výrazně převládalo oceánické klima. To bylo postupně střídáno náh-
lými výkyvy suchého, kontinentálního klimatu trvajícími až několik set let. Někdy 
před 2–3 tisíci let se ustálil jakýsi proměnlivý režim klimatu na rozhraní mezi 
oceanitou a kontinentalitou, ve kterém žádná z obou složek není příliš výrazná 
a navíc se rychle střídají. Celý jev si můžeme představit jako vypínač s polo-
hou mírné a vlhké oceánické klima a polohou studené a suché kontinentální 
klima. Během starého a středního holocénu je vypínač nastaven téměř neustále 
na oceánickém klimatu. Pak někdo tu a tam přepne vypínač z jedné polohy 
do druhé, ale v posledních 2–3 tisíciletích si onen neznámý (pravděpodobně 
Severoatlantická oscilace) hraje s vypínačem neustále a každých několik deseti-
letí jej přepíná, ale v jakémsi režimu mírnějších změn. V historickém záznamu 
pak pozorujeme nepravidelně se střídající období trvající několik až několik 
desítek let. 

Vltava u Baby v Praze. Vpravo od zříceniny si všimněte táhlé skalní plošiny. Jedná se o zbytek 
bývalého dna Vltavy. Ta se koncem dob ledových, když tají sněhy, zahlubuje do svého podloží. 
V samotné Praze tak můžeme pozorovat celkem 11 říčních úrovní jako důkaz klimatických cyklů 
chladných a teplých dob. Díváte se z Petřína a nevidíte město, ale klima, které neustále ve věčné 
sinusoidě osciluje nahoru a dolu. 
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Každá evropská krajina je klimaticky jiná

V evropském měřítku se rovněž uplatňuje podobná „cyklicita“, ale některé 
teplotní a srážkové vrcholy jsou v různých evropských zemích navzájem po-
sunuty. U větších oscilací evropského klimatu projevujících se například rozdíly 
průměrných teplot 0,8–1,2 °C je obvykle možné takovou změnu korelovat 
v pásmu sahajícímu přes několik zemí. Menší změny bývají pro různé oblasti 
individuální. Velmi obtížně se daří korelovat morfologicky odlišné a geograficky 
vzdálené oblasti – třeba Švýcarsko a Severoněmeckou nížinu nebo střední Ev-
ropu a Skandinávii. Několik desítek let trvající klimatické změny je rovněž možné 
detekovat v mořských vrtech, kde různé zastoupení prachových a písčitých zrnek 
vypovídá o zásadních změnách ve směru silných větrů. Suché, přibližně dvaceti-
leté výkyvy byly rovněž zaznamenány v sedimentech mělkých, vysýchavých af-
rických jezer. 

Oscilace v měřítku 5–6 a 30–50 let jsou pro naše a zřejmě světové klima 
posledních staletí základní veličinou. V delších časových úsecích je nutné počítat 
i s významným 90letým cyklem. O příčinách této nepravidelné, „kulhavé“ cyk-
licity existuje obrovské množství často rozporuplných prací. Nicméně většina 
autorů považuje za základní příčinu množství sluneční energie dopadající na 
povrch Země, respektive atmosféry. Ale přesto pouhé poznání slunečních cyklů 
k poznání budoucího vývoje klimatu nepostačuje. Víc než 80 % sluneční ener-
gie přijímané Zemí je dále rozváděno systémem oceánských proudů, které fun-
gují v několika různých režimech. 

Určitá úroveň dopadající sluneční energie automaticky neznamená, že teplo 
bude rozvedeno obvyklým způsobem, ale možností je obvykle několik. Závisí 
na celé řadě faktorů – od síly větrů až po množství vody přiváděné řekami. 
Ve složité nervatuře oceánského proudění rozhodují rozdíly teplot o pouhých 
několik desetin stupňů Celsia a rozdíly salinity vyjádřené v několika promile. 
A celý tento systém není provozován v nějakém pevném „potrubí“, ale ve fluid-
ním, proměnlivém prostředí světového oceánu. Z tohoto pohledu je vlastně div, 
že přirozené variace klimatického systému jsou tak malé.

Vlhké roky a povodně

V letech, kdy víc prší, vzrůstá nebezpečí povodní, protože půda je již nasycena 
vodou, takže další srážky po ní stékají. Existují vlhká desetiletí, ve kterých bývá 
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víc povodní než v klidových obdobích, která málokdy (jak se stalo ve 20. stol.) 
trvají déle jako 40–50 let. Povodně přicházejí samostatně, ale častěji ve shlucích 
ovlivněných celkovým klimatickým chodem několika desetiletí. V klidových ob-
dobích vyhasíná povodňová paměť a lidé stavějí svá sídla v říčních nivách, aby 
o ně později přišli. Je velmi instruktivní projít si vesnice v Polabí, na Vltavě či 
Berounce. Zde všude docházelo zejména při jarním tání ke vzniku „dřenic“, 
ledových hrází, které zvedaly hladiny řek o neuvěřitelných 9–11 m! Jádra histo-
rických vesnic a městeček (Přelouč, Čelákovice, Budňany aj.) tak ležela na malém 
pahorku až několik set metrů od řeky. Jak přibývalo lidí a ubývalo půdy, tak se 
zástavba posouvala stále blíž řece a přečasto na tento trend doplatila. 

Pokud jsme, jak předpokládáme, vstoupili někdy kolem roku 1995 do období 
povodňového neklidu, který vystřídal povodňový klid v letech 1890–1995, pak 
je důležité si uvědomit, že velké povodně v těchto obdobích přicházejí – jak 
ukazuje statistická analýza asi 400 povodní zaznamenaných od roku 1500 – 
každých zhruba 11 let. Dá se tedy očekávat, že v časovém horizontu do 30 let 
prožijeme další větší povodeň.

Etnické migrace, sociální a politické nepokoje

 Z předcházejícího rozboru vyplývá, že území ČR leží v klimaticky stabilní zóně 
a že případných několik let nepříznivého klimatu je možné za předpokladu 
dobře fungující státní správy zvládat. Nejméně polovina světové populace však 
žije v situaci, kterou může klimatická změna – například další vysušení semi-
aridních oblastí, změna monzunové cirkulace nebo vzestup mořské hladiny 
– životně ohrozit. Světová populace zároveň roste a řada jejích částí se ocitá na 
hranici environmentální únosnosti. Této meze často dorůstají právě v období 
příznivé klimatické periody a po zhoršení podmínek následuje sociální kolaps, 
který v našem globalizovaném světě vede k vlnám ekonomických a environ-
mentálních uprchlíků. 

Otázka etnických a kulturních migrací pravěku Evropy patří mezi nejsložitější 
problémy současné archeologie. Navíc se dá jen velmi obtížně stanovit, zda 
určitá oblast či říše zanikla z vnitřních sociologických důvodů, nebo z vnějších

Vzpomínky jsou něco tak těžkého a strašného, že existuje dokonce zvláštní modlitba za spásu před 
nimi. 

Ivan Bunin

k l i m a t i c k á  h r a  s  č e r n ý m  P e t r e m  v  r u c e



111
z á p a t í  j e  t a d y



112

klimatických důvodů, anebo z kombinace obou. Základní model etnické mi-
grace, který je s určitými výhradami přijímán i v dnešní době, podal již v roce 
1940 Bedřich Hrozný v knize „O nejstarším stěhování národů a problému civi-
lizace proto-indické“. Za hlavní příčinu migrací v euroasijském pásmu dnes 
považujeme periodické vysoušení lesostepního pásma táhnoucího se přibližně 
mezi Černým a Kaspický mořem přes středoasijské republiky až k hranicím 
Číny chráněným Čínskou zdí nebo jejími předchůdci. Maximum obyvatel žilo 
v rozvolněné zemědělské krajině na rozhraní lesa a stepi. Step sice poskytovala 
sezonní dostatek píce pro pasoucí dobytek, ale její úživnost během horkého, 
suchého léta anebo během tuhé zimy byla malá. Zemědělci se nepouštěli do 
zápasu s lesem, ale žili na jeho hranici v místech, kde byl už dostatek vláhy 
a úrodné půdy a kde šlo využít volných travnatých ploch ke kočovnému země-
dělství. Kratší nepříznivá období řešila řada pravěkých kultur přesunem hlavního 
způsobu obživy ze zemědělství na pastevectví.

Nomádi mají jinou sociální strukturu než zemědělci. Jsou lépe organi-
zovaní, protože řídí přesuny několika desítek (typicky 70–100) lidí tří genera-
cí a několikatisícové stádo dobytka. Charakteristická je pro ně „vláda pevné 
ruky“ a vyspělejší válečnická technika. Středoasijské lesostepní pásmo zaujímá 
obrovskou plochu, takže uživilo mnoho milionů zemědělců, ale podstatně menší 
množství pastevců. Podle pylových diagramů však víme, že zde několikrát, cha-
rakteristicky například v mladší polovině eneolitu (2800–2100 let před Kristem), 
docházelo k rozšíření stepního pásma až o 200 km. Tím zemědělci přicházeli 
o zázemí, ale step už nestačila uživit pastevce. Na suché výkyvy, které jsou ana-
logické suchým výkyvům zaznamenaným jako vrstvy půd v našich pěnovcových 
tělesech, reagovaly lidské společnosti jakýmsi etnickým dominovým efektem. 
Cesta na východ bývala úspěšně blokována čínskými říšemi, které po celou 
dobu své existence čelily náporu barbarů. Cesta na západ vedla dvojí trasou 
– nejčastěji přes anatolsko-trójskou oblast na Balkán a odtud podél Dunaje 
do karpatské kotliny (a odtud přes jižní Moravu do Polabí), anebo severně od 
karpatského oblouku polskými a německými nížinami. Evropa tak opakovaně, 
pravděpodobně již od neolitu až po historicky dokumentované nájezdy Tatarů 
a Turků, vstřebávala tu etnické, tu pouze kulturní podněty přinášené z Blízkého 
či Středního východu.

V environmentálně a politicky zranitelném současném světě, v němž přibývá 
lidí žijících pod hladinou chudoby, a ve kterém navíc pozorujeme posledních 
50 let trvající trend k vysoušení subtropických semiaridních pásem, musíme 
počítat s problémem etnických migrací a přizpůsobit jim svoji imigrační poli-
tiku. Lze se přitom opřít o zkušenosti ze západní Evropy, které ukazují, že 
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pokud v určitém státě vznikne dostatečně početná menšina, tak funguje jako 
krystalizační jádro pro další, třebas ilegální, přistěhovalce. Je nepochybné, že se 
budeme muset učit žít nejenom se slovenskou a ukrajinskou, ale také s vietnam-
skou a čínskou menšinou, která bude ve druhé generaci vstupovat na vysoké 
školy a ve třetí generaci do politiky. Domníváme se, že z hlediska naší civilizace 
budeme více ovlivněni sociálními dopady klimatických změn než samotnými kli-
matickými změnami. 

Svět viděný skrze sinusoidu

Přírodovědci ví, že téměř vše, co se dá ve světě pozorovat – od pohybu planet 
až po mikrobiální život, množství labutí na Vltavě a vrabců v Brně, počet smrků 
v lese a nálad vlastních manželek či manželů –, se odehrává ve vlnách; v sinu-
soidách, které mají vzestupné i sestupné rameno. Nejvíc ze všeho to platí pro 
krátkodobé počasí i dlouhodobé klima, život civilizací a úroveň populace.

Z nějakého důvodu toto naprosto samozřejmé pozorování nevztahujeme 
k vlastní civilizaci, o které předpokládáme, že bude stále a stále růst. Růst je 
na jedné straně příjemný a na druhé straně nebezpečný, protože výšky zvyšují 
i možnost pádu. Z tolika stran slyšíme slovo „růst“ jako nějaké zaříkadlo, jako 
něco, co je žádoucí a automaticky dobré. Růst je slovo, které oslepuje; které 
vede k okamžitým ziskům, ale také může znamenat dlouhodobé ztráty.

Pokud něco v současné společnosti postrádám, pak to je vůle vidět delší 
časové období, vnímat historii a v jejím světle se opatrně a raději pomalu pohy-
bovat vpřed. Chceme všechno najednou. Nemyslíme historicky, neuvažujeme, 
co bude, až se přirozený růst změní v přirozený pokles. Nejsme tak velkými pány 
svého osudu, jak si myslíme. Jako že je Slunce nade mnou!

Následující obrázek: Karlovy Vary. V horkých loužích pod Vřídlem se sráží hydroxidy železa a man-
ganu a žijí zde teplomilné sinice. V podobném prostředí možná vznikl život.
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Případ Lomborg

Jaké je hlavní sdělení jeho knihy? Řekl bych, že upozorňuje na to, že svět včetně 
dobrých časopisů a respektovaných institucí je plný správných údajů, které se 
dají vykládat opačným způsobem.

Falešný poplach o falešném poplachu o konci světa

Bjorn Lomborg patřil mezi radikální zelené aktivisty a na vlastní kůži podlehl nikoli 
ekologii, ale spíš ekologické ideologii. Vystudoval statistiku a začal přednášet na 
univerzitě v dánském Aarhusu. To již pečlivě prověřoval čísla, která mluvila o růstu 
chudoby či oteplování světa. Postupně si uvědomoval, že sociální klima, které je 
prodchnuté očekáváním nějaké katastrofy, formuje i vědeckou komunitu a že 
mnohé statistické údaje se dají interpretovat opačným způsobem. Například 
procentuální podíl chudých lidí klesá. Dalo by se z toho vyvodit, že chudoba je 
na ústupu. Ve skutečnosti počet chudých lidí roste, ale protože počet lidí nad 
hranicí chudoby roste ještě rychleji, tak ve statistikách, které pracují s procenty, 
to vypadá naopak. Podobných statistických kejklů je plná ekologie i ekonomie. 

Mikulov. Jsou dávné krajiny, kde lidé, stromy a zvířata žijí v dobrých vzájemných vztazích, a místa, 
kde se to nedaří. Říkalo se: kde nesídlí ptáci, trpí i lidé. 
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V roce 2001 vydal Lomborg, který se mezitím stal ředitelem dánského Ústavu 
pro hodnocení životního prostředí, velmi obsáhlou knihu „The Sceptical Envi-
ronmentalist“ s podtitulem „Měřit skutečný stav světa“. Kniha je založena na 
stovkách publikovaných prací (je jich 2930) a statisících číselných údajů. Potíž 
je v tom, že závěry, ke kterým Lomborg došel, jsou většinou velice odlišné od 
těch, ke kterým došel zbytek vědecké komunity. Už to bylo samo o sobě divné. 
Vědci sice podléhají atmosféře doby, mohou stát o nákladné granty, ale výsledky 
téměř nikdy nefalšují a v podstatě to jsou správní chlapíci. Znám je a vím o čem 
mluvím. 

Ještě než se ponoříme do světa Lomborgových čísel, bude nutné říct, že 
historie knihy je možná ještě zajímavější než kniha samotná. The Economist 
z 8. září 2001 označil záhy po vydání dílo za jednu nejcennějších knih o veřejné 
a zejména ekologické politice, jaká byla v posledních deseti letech napsána. 
Pochválil Lomborga za jednu důležitou intelektuální ctnost – že se zabývá 
uskutečnitelnými alternativami. Lomborg například říká, že to s globálním 
oteplováním není tak naléhavé, jak se obecně věří, a navrhuje, že by bylo lepší 
věnovat finanční prostředky na získání zdrojů pitné vody. Základním motivem 
knihy je zpochybnění „Litanie“. Litanií nazývá Lomborg falešné přesvědčení, že 
se světem to jde z kopce a že celá civilizace nemůže skončit jinak než nějakou 
katastrofou nebo celkovou degradací. Podle Lomborga to je právě naopak – 
svět se neustále zlepšuje a skutečných problémů ubývá.

Vzteklý jako ekolog

Nikdo nepředpokládal, že reakce na jeho knihu bude tak vzteklá. Významný kli-
matolog na něj v Oxfordu hodil koláč, což vědci dělají málokdy a klimatologové 
nikdy. Lednové číslo (2002) časopisu Scientific American věnovalo Lomborgovi 
sérii velmi kritických článků, které do značné míry psaly autority z různých oborů, 
jako je biosociolog E. O. Wilson. Pro mnoho lidí se Lomborg stal provokatérem, 
nebo ještě hůř – lhářem. Pokud však srovnáme Lomborgovu knihu s tvrzeními 
Scientific Americanu, zjistíme něco velice zneklidňujícího – z hlediska zacházení 
s fakty Lomborg jednoznačně vítězí. 

Atmosféře „honu na Lomborga“ podlehl i dánský Výbor pro vědeckou ne-
poctivost a označil knihu za lživou. Zdálo se přitom, že výbor se víc než knize 
samotné věnoval jejím recenzím a zejména cyklu článků ze Scientific Ameri-
canu. Tento časopis má za hlavní cíl informovat nejenom veřejnost, ale také 
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vědce z jiných oborů o hlavních vědeckých objevech (něco jako je u nás časopis 
Vesmír) a je považován za vlivnou světovou špičku. Z jeho článků se pravidelně 
sytí vědecké přílohy mnoha světových novin. Rovněž také dánské školství je 
považováno za velmi seriozní a tolerantní. Dánsko je pravděpodobně jednou 
z nejslušnějších zemí na světě. 

Nicméně patřičný výbor se příliš nezabýval tím, zda byla kniha recenzována 
i Lomborgovým způsobem práce. Výbor spíš sáhl k jímavému emočnímu jazyku 
a neposkytl Lomborgovi možnost se bránit. Ten výrokem výboru získal pověst 
vědeckého šarlatána a obecně lidského škůdce. Přitom je nutné zdůraznit, že 
B. Lomborg stejně jako nikdo z nás nemůže rozumět celé šíři ekologických
problémů, ale jako vyškolený statistik rozumí věrohodnosti číselných údajů a je-
jich interpretaci lépe než většina vědců. O necelý rok později (17. 12. 2003) byl 
výrok výboru zrušen dánským ministerstvem pro vědu, které ukázalo, že kri-
tika výboru postrádá jakoukoli argumentaci. Z Bjorna Lomborga se tak v očích 
veřejnosti stal opět poctivý člověk. 

Další zajímavý rys celé záležitosti je ten, že tvrzení výboru o Lomborgově 
šarlatánství bylo šířeno hlavně vlivnými ekologickými kruhy, ale že na druhé 
straně byla petice za odvolání nálezu podepsána několika stovkami dánských 
vědců. Vypadalo to tak, že někteří vědci a mnozí ekologové se pokusili Lom-
borga umlčet, protože nesouhlasil se scénářem „obecné katastrofy“, a jiní 
vědci se naopak stavěli za něj. Obecně spíš převládala reakce „zašlapat Lom-
borga do země“ za nekonvenční názory o zlepšování světa. Alespoň se tak 
jevilo ze zorného úhlu médií. Nemusí to zase až tak mnoho znamenat – většina 
lidí, kteří tvoří mlčící většinu, do novin nikdy nepíše. Roky posílám články do 
Vesmíru, Respektu a dalších periodik. Lidé písemně téměř nereagují – to už 
musí být doopravdy silně naštváni, nebo pohlazeni. Sdělovací prostředky tak 
nezbytně odrážejí jen velmi malou část širokého spektra reakcí a je nutné říct, že 
rozumnější část populace se do psaní nějakých dopisů vůbec nepouští. 

Ekologický alarmismus

Pod pojmem ekologický alarmismus se rozumí taková situace, kdy raději 
poněkud přeháníme a zneklidňujeme veřejnost, protože věříme tomu, že envi-
ronmentální hrozba se může uskutečnit a že jí tak lépe zabráníme. Myslím, že 
ekologický alarmismus vznikl tak nějak automaticky jako odezva na ekologický 
pacifismus, což je například tvrzení ředitele chemického závodu, že ten zelený 
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plyn, co unikl ze zásobníků, je vcelku neškodný chlór. Problém je, že když jsme 
příliš často zneklidňováni, tak otupíme. Když nám někdo poprvé oznámí konec 
světa, třeba následkem pádu asteroidu, tak mu možná uvěříme, ale nesmí se to 
opakovat každý rok. 

Co vlastně Lomborg tvrdí? Snaží se ukázat, že ve světě je méně ekologických 
problémů, než si myslíme. Kritici oprávněně Lomborgovi vytkli řadu faktických 
chyb, jako je tvrzení, že kyselé deště neškodí lesům, anebo že plocha lesa ve 
skutečnosti roste. I tento údaj je dvoubřitá sekyra, jejíž každé ostří směřuje na 
úplně jinou stranu. Kdybychom se dívali z družice, tak plocha lesa v globálním 
měřítku skutečně roste. Jenže ubývá původních, přirozených porostů a naopak 
se zvětšují plochy lesních monokultur. I u nás například na Kokořínsku nebo 
v řadě příhraničních regionů bývalých Sudet plocha lesa vzrostla po roce 1945 
až o 30 %, i když by se nám po kalamitách na Šumavě a Orlických horách 
mohlo zdát, že za pár desetiletí les už nebude. Starý muž se dvěma vnuky nám 
v Blanském lese truchlivě řekl: „Jdu jim ukázat les, aby měli na co vzpomínat, 
až budou velcí. To už žádné lesy nebudou.“ Zatímco mnoho ekologů můžeme 
označit za neselektivní pesimisty, Lomborg je neselektivní optimista, který sám 
sebe označuje za ekologického aktivistu (viz rozhovor v Respektu číslo 45 z roku 
2003). 

Materiálů o Lomborgovi je plný internet (www.lomborg.com), ale pojďme 
z jeho obsáhlé knihy vybrat nějaké zajímavé téma, kterého si zatím nikdo příliš 
nevšímal, protože nemá ten správný politický náboj. Mohl bych vybrat něco 
optimistického v tom smyslu, že lidem se daří tak dobře jako nikdy, že žijí tak 
dlouho, jak poslední dva miliony let ještě nežili a že mají tolik krásných věcí, že 
by jim středověký velmož mohl závidět. Třeba ty kovové koně!

Ovzduší v budovách je důležitější než ovzduší venku

Zhruba 60 % světové populace žije ve městech. Již brzy to má být 72 %. V ev-
ropských městech tráví lidé v budovách a dopravních prostředcích až kolem 
90 % celého dne. Pro tyto lidi, pro polovinu světové populace, je prostředí 
budov důležitější než venkovní prostředí. I z tohoto důvodu je část populace 
necitlivá k problémům ochrany krajiny a přírody. Nežije v ní.

Když někdo řekne „čistota ovzduší“, okamžitě v nás vyvstane představa 
kouřících komínů a automobilového provozu – prostě vnějšího prostředí. Jenže 
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podle statistik Světové zdravotnické organizace (WHO) je 14x víc smrtí způsobeno 
znečištěním vnitřního prostředí než vnějšího. Mnohem závažnější problém to je 
v zemích třetího světa. Takové indické Dillí poznáte již z dálky dvaceti kilometrů 
podle hnědě nafialovělého oparu, vznášejícího se nad městem. Jsou dny, ba 
týdny, kdy ve městě neuděláte dobrou fotografii, protože vzdálenější budovy 
mizí v oparu průmyslového a domácího smogu.

Několik studií Světové zdravotnické organizace ukázalo, že úroveň vnitřního 
znečištění v městech jako Peking, Dillí nebo Mexico je 10–20x vyšší, než jsou po-
volené koncentrace. To odnášejí zejména malé děti, které častěji umírají na plic-
ní choroby. Druhou nejvíc ohroženou skupinou jsou ženy, které doma připravují 
jídlo a častěji než muži podléhají rakovině plic.

Mikulov na jižní Moravě. Když se příroda a civilizace navzájem obohacují. 
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Situace na Západě je nesrovnatelně lepší, ale nevíme dobře o kolik. Hodně se 
sice mluví o syndromu nemocných budov, ve kterých je znečištění včetně mikro-
biálního znečištění přiváděno klimatizačním systémem do každé kanceláře, ale 
skutečných měření je velmi málo. Nikdo o ně příliš nestojí. Nejrizikovější látky 
jsou radon, produkty kouření a různá ředidla a lepidla pocházející z umělých 
hmot a lisovaných produktů. V USA se odhaduje, že vnitřní ovzduší může být 
odpovědné až za 85–150 tisíc úmrtí ročně ve srovnání s 65–200 tisíci úmrtí 
způsobenými vnějším ovzduším. I tato čísla můžeme brát skepticky, ale závěr je 
jednoznačný: kvalita ovzduší ve vnitřním prostředí budov je pro člověka nejméně 
tak důležitá jako kvality vnější atmosféry.

A úplně mimochodem: zlaté staré dobré cihly a dokonce beton! Nejenom že 
neuvolňují škodliviny, ale tím, jak přijímají a opět uvolňují vodní páru, fungují 
jako vodní výměník, který udržuje stabilní vlhkost a tlumí výkyvy teplot. Jenže 
výrobci většinou vyrábějí ošklivý šedý beton, který působí lacině a který je nutný 
zakrýt nějakou omítkou, jež výhody betonu úplně zničí.

Proč jsou nedůvěryhodné i renomované studie o stavu světa?

Jaké je – alespoň pro mne – hlavní sdělení jeho knihy? Řekl bych, že upozorňuje 
na to, že svět včetně dobrých časopisů a respektovaných institucí je plný 
správných údajů, které se dají vykládat všemi možnými a někdy zcela opačnými 
způsoby. Kde dochází k deformaci?

Především specialisté produkují obrovské soubory skvělých, pracně sebraných 
a získaných dat. Těmto údajům rozumí většinou jen pár odborníků, kteří se navíc 
nesnaží komunikovat s veřejností. Ono je totiž velmi obtížné kráčet jak cestou 
úzké specializace, tak i širokých rozhledů. Tyto dvě věci se téměř vylučují. Tato 
poctivá data se pak dostávají do rukou lidí, kteří z nich vytvářejí nějakou syn-
tézu, třeba zprávu o stavu světa nebo o nějakém aspektu evropského života.

Vývoj životního prostředí je v ČR nerovnoměrný, ale existuje mnoho míst, která jsou stále čistší 
a lidem se v nich daří stále lépe.
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Dělat syntézu je možné jen z hlediska nějakého názoru na svět. To znamená, 
že už v samotném procesu vytváření studie do ní vnáším svá stanoviska, vybírám 
fakta a předem opomíjím záležitosti, které stojí mimo vlastní horizont. Navíc 
zadavateli zpráv například Evropské unie jsou většinou úředníci-politici, kteří 
mají vazbu na některé spřízněné osobnosti nebo instituce. To není o korupci, ale 
o tom, že studie zadávají lidem s podobnými postoji. Tím se politické postoje, 
které vznikají jako reakce na očekávání voličů, kopírují do základního ladění 
zpráv. To, co zde uvádím, není kritika, ale popis, jak věci fungují a jak je znám 
z vlastní zkušenosti člověka s širokým, ale mělkým vzděláním, jehož hlavním 
cílem je integrovat různé obory do jednoho (takzvaně) smysluplného pohledu 
na svět. Tuším, kolika chyb se mohu dopustit. Ale toto je stále ten lepší a skoro 
ideální případ, kdy zkreslení vzniká proti vůli svého tvůrce. Pravděpodobně mno-
hem běžnější je účelový výklad dat, kdy kvůli zisku nebo moci potřebuji manipu-
lovat s údaji. Znamená to, že dobré údaje a správné názory někde existují, ale 
je hrozně obtížné se k nim vůbec dostat. Jsou zastřeny nejenom houští jiných 
údajů, ale hlavně oponou komentářů často sledujících vlastní cíle. Výsledek je 
pro mne ten, že s nedůvěrou přistupuji i k velmi renomovaným studiím o stavu 
světa. 

Myslím si, že to sice Lomborg trochu přehnal, že skoro ze zásady interpre-
tuje statistické údaje jinak, než všichni ostatní, ale že se jedná o potřebnou 
knihu, která pomáhá zlomit kouzlo „Litanie“. Svět a životní prostředí určitě 
nejsou v pořádku, ale ekologický pesimismus („lidstvo čeká katastrofa, jestli 
se nezmění“) představuje stejně nešťastnou past jako ekologický optimismus 
(„příroda si poradí sama a zbytek jsou výhrůžky nevládních organizací a ze-
lených“). Pastí optimismu je to, že nemusíme nic dělat, stačí sledovat vlastní 
ekonomické cíle – a nějak bylo i bude. Pastí pesimismu je to, že otupíme a nebu-
deme věřit ani skutečným nebezpečím. Bjorn Lomborg nás učí vyvažovat lépe 
strach a naději, a protože se miska veřejného mínění nejspíš neúměrně naklání 
směrem ke strachu, optimisticky ji nadzvedává. Jsem rád, že někdo měl odvahu 
tuto knihu napsat a jsou chvíle, kdy i já věřím, že svět je čím dál lepší. 
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Spor o skleníkový jev

Jedním z velkých svárů konce 20. a 21. století je spor mezi „ekologií“ a „eko-
nomií“, jež obě můžeme definovat jako disciplíny s vědeckým jádrem a ideolo-
gickým nebo ideologizujícím obalem. Argumenty používané v tomto sporu jsou 
jak vědecká fakta, tak i více či méně podložené názory anebo dokonce poci-
ty. Mezi nejzávažnější témata tohoto sporu patří otázka globálního oteplování. 
Spor o poškození ozonové vrstvy pomalu utichá, ale s problematikou skleníko-
vých plynů budeme zápasit ještě další desetiletí. Jak je to možné?

Důkazy o tom, že plyny uvolňované ze sprejů a ledniček známé jako „freony“ 
skutečně poškozují ozonovou vrstvu Země, byly poměrně jednoznačné. Firmy 
vyrábějící freony se sice zpočátku pokoušely získaná fakta zpochybnit, ale rychle 
zvolily jinou strategii. V okamžiku, kdy veřejnost začínala být přesvědčena, že 
freony škodí životnímu prostředí, navrhly mechanické spreje nebo použily jiná 
plnidla a zahájily kampaň dokazující, že jejich výrobky jsou více „ekologické“. 
Navíc se nově vyvinutou technologii snažily vnutit menším firmám. Ukázalo se, 
že na ozonové díře může výrobce sprejů dokonce vydělat. Ve státech s roz-
vinutým ekologickým svědomím byly přijaty zákony omezující výrobu freonů 
a velmi rychle došlo k redukci jejich výroby. 

Národní park Zion, USA. Sinice a řasy na vývěrech vod. Dřív jsme se do-mnívali, že jednoho dne 
v dávných prvohorách rostliny prostě z přílivové zóny vystoupily na souš. Dnes předpokládáme, že 
souš byla nejprve kolonizována sinicemi, pak řasami a pak houbami. Teprve potom se dostavily vyšší 
rostliny a pomocí fotosyntézy vytvořily atmosféru, kterou může dýchat každý savec. Otázka je, zda 
jim za tuto službu přeci jenom něco nedlužíme. 

s p o r  o  s k l e n í k o v ý  j e v



132

Z ekonomického i politického hlediska je problém skleníkového jevu záležitostí 
úplně jiného řádu. Omezování produkce oxidu uhličitého, a to znamená ome-
zování či restrukturalizaci výroby a dopravy, je velmi nákladné. I když se vyspělé 
země západní Evropy a v menší míře i USA snaží o redukce emisí skleníkových 
plynů, cítí, že jejich s potížemi udržovaná politická a mocenská pozice se otřásá 
pod náporem asijských a jihoamerických ekonomik, které se o životní prostředí 
příliš nestarají. Přijmout skutečně účinné kroky k nápravě životního prostředí je 
tak drahé, že může vyústit ve ztrátu schopnosti konkurence. Zatímco ekologové 
varují před globální změnou, politikové se obávají ztráty pozic a mocenského 
vlivu. Během posledních dvaceti let, většinou podle toho, zda panovaly horké či 
studené roky, se ke slovu dostávaly obě strany a s nimi i obtížně slučitelné argu-
menty. Abychom jim porozuměli, musíme se vrátit k historii skleníkového jevu.

Jeho vědecké dějiny sahají do roku 1859, kdy John Tyndall navrhl a ověřil, že 
plyny jako oxid uhličitý zvyšují teplotu povrchu planety. O pár desetiletí později 
(1896) na jeho práci navázal Svante Arhenius, který předpověděl, že teplota 
povrchu Země se následkem zdvojnásobení obsahu skleníkových plynů může 
zvýšit o 4,0–5,7 °C. Když opakujeme jeho výpočty, zjistíme, že skleníkový svět 
poněkud přecenil – nám vychází číslo 3,4 °C, ale stejně to byl výkon! Guy Cal-
lander v roce 1939 vyšel z toho, že obsah oxidu uhličitého již vzrostl, což by 
se mělo projevit i na globální teplotě. Dospěl k názoru, že skleníkový efekt 
funguje mimo laboratoř na naší reálné Zemi, jediném domově, který máme. Po-
slední ze čtyř hlavních jmen skleníkového světa je Charles Keeling, který v roce 
1966 prosadil na observatoři na Mauna Loa přesná měření koncentrace oxidu 
uhličitého v atmosféře. Zubatá křivka neustále rostoucích koncentrací se tak 
stala „ikonou“ civilizace a jednou z jejích nočních můr. Zuby neustále stoupající 
křivky jsou způsobeny zimou na severní polokouli, během které obrovské ze-
jména sibiřské a severoamerické lesy „spí“.

Apokalypsa, nebo Eden? 

Až do poloviny 70. let tvořila klimatologie poněkud okrajový obor věd o atmosféře 
zabývající se hlavně rutinním zpracováním klimatických dat. Počátkem 70. let 
po sérii chladných roků poklesla v zemědělských státech USA, jež mají tradiční 
silnou lobby ve vládě i kongresu, výroba obilí. To bylo vnímáno jako nebezpečný 
politický signál vyrážející Americe jednu z velkých zbraní studené války – pšenici. 
Setkání prominentních klimatologů varovalo před příchodem ledové doby. Byly 
toho plné noviny. Politici a ochranáři požadovali okamžité kroky k zastavení 
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globálního ochlazování. Vědcům bylo jasné, že nemají dostatečné množství 
údajů, a tak se z řady přednostně financovaných projektů postupně rodila 
„velká“ klimatologie globálních změn. Několik vědců však zůstávalo k celé 
koncepci příchodu ledové doby velmi skeptických. Trpělivě shromažďovali údaje 
z prvních satelitů, zdokonalovali analytické techniky, propracovávali numerické 
modely a vytvářeli obrovské klimatické databáze.

Koncem 70. let se počasí v USA víceméně stabilizovalo a doba ledová pře-
stala být aktuální. Na její místo se ve vědeckých časopisech začaly umisťovat 
první solidně podložené práce o skleníkovém jevu. Zatím ještě nepronikly na 
stránky populárního tisku. Situace se prudce změnila až v létě roku 1988. Dne 
23. června uprostřed mimořádných veder a obavy vzbuzujícího sucha informo-
val James Hansen, ředitel Goddardova ústavu pro výzkum vesmíru při NASA, 
americký Kongres o oteplování planety. Pro sdělovací prostředky zabývající se 
letními vedry je to to nejvítanější téma. Noviny mají vždycky tendenci informovat 
o existenci či neexistenci skleníkového jevu podle okamžitého počasí. Skleníkové 
téma se rozletělo do světa. Hned 20. srpna téhož roku začal nezadržitelně hořet 
vyschlý Yellowstonský park. Katastrofa plnila stránky novin společně se spekula-
cemi o oteplování atmosféry, vysušení půdy a oslabení lesa. Veřejnost je nejprve 
znepokojena a později téměř šokována, když někteří vědci jako K. A. Emanuel 
opakují, že vyšší teploty tropického oceánu způsobí bouře zhoubnější než dosa-
vadní hurikány. Nazvou je „hyperkány“.

Už 9. září 1988 poklesl atmosférický tlak na nejnižší úroveň kdy zaznamena-
nou na západní polokouli – na úroveň 855 milibarů! Hurikán Gilbert udeřil rych-
lostí 280 km/hod. na rekreační střediska na Yucatánu a zanechal je v ruinách. 
Jeho dozvuky byly cítit až v Texasu. Většina vědců tehdy pod tlakem sdělovacích 
prostředků dosáhla konsensu o fungování skleníkového jevu ještě před tím, 
než zahájila vlastní výzkum. To, co se tehdy zrodilo a co dalších patnáct let 
ovlivňovalo myšlení vědecké komunity i obyvatel, byl spíš mýtus skleníkového 
jevu než prokázaná realita.

Počátkem 90. let byla společnost rozdělena do dvou téměř nekomunikujících 
skupin. Část populace se obávala globální katastrofy a požadovala radikální 
kroky k zastavení oteplování. Naproti tomu politologové jako A. Wildavski 
upozorňovali: „Představte si, co by se stalo, kdyby USA vzaly varování o účinku 
skleníkového jevu vážně. Došlo by k „ozelenění“ Ameriky, k její de-industriali-
zaci, zavedení centrálního plánování, omezení role svobodného trhu a tedy k roz-
padu organizační a průmyslové sféry.“ Tyto argumenty si zapamatujme, protože 
je ještě uslyšíme mnohokrát. Naproti tomu se jedni z nejlepších klimatologů 

s p o r  o  s k l e n í k o v ý  j e v



134

světa začali pravidelně setkávat na setkáních IPCC (Intergovernmental Panel 
on Climate Change) a vydávat velmi autoritativní zprávy o globálních změnách 
klimatu, dobře podložené přehledy, ale programově varovné. Sestavení klima-
tických zpráv se obvykle účastnila více než stovka předních klimatologů a desítky 
recenzentů. V závěrech zpráv IPCC se opakovaně objevuje varování před 
zvýšením globální teploty až o 2,5–4,0 °C. V pozdějších zprávách se odhady 
zvýšily až na 6,5 °C během 21. století. 

Travertinová kupa v Bešeňové na Slovensku. Asi 25 procent lidmi uvolněného oxidu uhličitého se 
váže do různých typů nově vznikajících vápenců. Většina z nich je srážena v severním Atlantiku váp-
nitými řasami. Bez mikrobů, kteří pracují za člověka, by na světě bylo o dost tepleji. 

Toto číslo již část vědců odmítla jako nadnesené a naopak se začaly objevovat 
hlasy, že IPCC se řídí ekologickou ideologickou objednávkou. Lomborg by řekl 
Litanií. V povaze komunikace je trochu přitvrdit, když vám někdo nevěří. Takže 
zatímco část ekonomů a politiků odmítala i poměrně dobře podložené údaje 
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o oteplování, tak část vědců se radikalizovala a volila spíš vyšší čísla. V emoční 
atmosféře obav – ať již o svět či o ekonomiku – se obě strany posouvaly mimo 
realitu. 

Jiní klimatologové postupovali opačným směrem do minulosti. Řekli si, že na 
počátku průmyslové revoluce byla hodnota ekvivalentu oxidu uhličitého (CO

2
) 

290 ppm, v roce 1990 už 430 ppm a hodnoty 600 ppm bude zřejmě dosaženo 
v letech 2035–40. Jednotka ppm znamená miliontinu nějakého celku, tedy de-
setitisícinu procenta (10 na mínus čtvrtou %). Používá se proto, že je praktická 
a člověk se neztrácí v zástupu nul. Ekvivalent oxidu uhličitého znamená číslo, 
které získáme tím, že sečteme kombinovaný účinek všech skleníkových plynů 
(kromě vodní páry) a přepočteme jej na odpovídající účinek CO

2
. Za posledních 

100 let jsme dosáhli 43% zvýšení ekvivalentu CO
2
, což znamená, že značnou 

část cesty ke katastrofě máme za sebou. Jak se za tuto dobu změnilo klima 
planety?

Předpovědi a skutečné klimatické změny

Především je nutné si uvědomit, že hovořit o globálním klimatu je příliš velké 
zjednodušení. Globální oteplení se projevuje ochlazováním některých oblastí. 
Například v Evropě se poněkud ochlazují části Skandinávie a Řecka. O USA je 
vůbec obtížné říct, zda se oteplují či ochlazují – některé státy vykazují nárůst 
průměrných teplot asi o 0,5–0,8 (maximálně 1,1) °C, jiné se mírně ochlazují. 
Celkově pozorujeme spíš mírné zvýšení nočních teplot a denní teploty zůstávají 
beze změny. To je velmi pravděpodobně způsobeno ochlazováním ovzduší ae-
rosoly, které zastiňují sluneční záření. Poněkud roste oblačnost (2–10 %) a s ní 
i srážky. Úroveň hladiny moře se mění jen nepatrně, pravděpodobně roste v roz-
mezí od několika do 18 cm.

V roce 1995 proběhla na nejvyšší úrovni rozsáhlá debata na téma, zda vůbec 
můžeme dokázat, že se svět otepluje. Diskuse nad pravděpodobně nejlépe 
podloženými klimatickými měřeními, jaká kdy budeme mít k dispozici, ukázala, 
že přirozené kolísání teploty atmosféry se v ročním průměru běžně pohybuje 
mezi 0,2– 0,6 °C, zatímco antropogennímu oteplování můžeme v tomto sto-
letí přisoudit max. 0,5 °C. Například v Holandsku se průměrná zimní teplota 
mezi „normálními“ zimami může lišit až o 1,5 °C, extrémní zimy se od sebe 
liší průměrnými teplotami v rozmezí 5–8 °C a přitom odhadované oteplení 
způsobené skleníkovými plyny dosahuje max. 0,3–0,5 °C. Přirozená variabi-
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lita tak několikanásobně překonává lidské působení. Důkazy o oteplování se 
tak stávají spíš hrou se statistickými údaji, které je možné vykládat, jak právě 
potřebujeme. Jenže po roce 1995 následovaly další teplotně mimořádně vysoké 
roky. Až někdy kolem roku 1998 se ve vědecké komunitě postupně prosadil 
konsensus, že globální oteplování skutečně existuje a že za jeho nějakou, nejis-
tou, část může člověk. 

Teprve v roce 2002 začala být po mnoha výzkumech a několika desítkách 
tisíc publikovaných článků situace jasnější. Byl podán „křížový důkaz“, který 
spočíval v kombinaci různých metod – od pozorování z družic přes studium 
přírůstkových linií stromů a korálů. Dnes víme, že se svět koncem 20. sto-
letí oteplil nejvíc a nejrychleji za posledních 1000 let. Sporné však zůstávalo 
a nadále do určité míry zůstává, nakolik se na této změně podílí člověk. Po-
dle statistických analýz se dá před rokem 1960 většina klimatické variability 
vysvětlit sluneční činností. Po roce 1980 se spíš objevuje korelace na skleníkové 
plyny. Různé statistické modely ukazují, že skleníkové plyny (a tedy lidská aktivi-
ta) může za 30–60 % oteplování a klimatické variability. Jiná práce – zejména 
studium izotopů v ročních přírůstkových vrstvičkách ledovců – však ukazuje, 
že i sluneční aktivita je od roku 1940 nejvyšší za posledních 12 století a podle 
posledních studií pravděpodobně nejvyšší za posledních 8 tisíc let.

Pokusme se na celý problém podívat po různých liniích a odhadnout, co 
z toho vyplývá:

Politická rovina: protože získané údaje o změnách klimatu mají víceméně 
statistický charakter, je nepravděpodobné, že by mezi průmyslníky a ekolo-
gy (nevím, jak mám oba opoziční tábory nazývat a jsem si vědom, že se ne-
jedná o názorově homogenní skupiny) došlo k nějaké shodě názorů. Situaci 
bych přirovnal k rozvodu – kdo byl víc vinen? Princ Charles, nebo princezna 
Diana? Na některé otázky neexistuje jednoznačná odpověď, protože otázka 
předpokládá interpretaci a ta je nejenom subjektivní, ale také závislá na určitém 
sociálním a intelektuálním prostředí, které je u různých skupin různé. Spory 
o oteplování tedy budou pokračovat tak dlouho, až sama příroda ukáže, jak to 
je. Kjótský protokol a emise oxidu uhličitého byly ještě před dvěma, třemi roky 
záležitostí evropských států, Japonska a USA. Za pár let se bude jednoznačně 
jednat o záležitost Číny a světa, který jsme donedávna označovali jako rozvo-
jový. Změní se političtí hráči a velice zajímavá bude role Číny, která je v chudém 
vnitrozemí postihována vysoušením a postupem pouště, zatímco klima na bo-
hatém pobřeží (v „jiné“ Číně) se mění jen málo. Čína se rozpadá na dvě oblasti 
nejenom ekonomicky, ale také klimaticky.
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Lidská rovina: část „katastrofy“ máme již za sebou a nebylo to tak hrozné 
– až na povodně v letech 1997 a 2002, nějaké sucho, studené zimní týdny 
a pár vichřic... Jenže střední Evropa má jedny z nejpříznivějších klimatických 
podmínek na světě. Klimatický systém je poměrně pružný a pokud se po-
hybuje v určitých mezích, což se zatím u nás děje, tak sice klima kolísá, ale 
podstatně se nemění. K úplně jiné situaci dojde, když jsou překročeny určité 
meze systému, který se ustanovuje v jiném poli stability. Nejzranitelnější jsou 
ty oblasti, které leží poblíž klimatických prahů – zejména polopouštní oblasti. 
Na Ostravsku roční rozdíl 100 mm srážek neznamená skoro nic, v Jihoafrické 
republice to může být hranice mezi životem a smrtí. Klimatická prognóza ČR je 
ve srovnání s okolním světem spíš nadprůměrně dobrá. To znamená problémy, 
ale ne zhroucení.

Mytická rovina: je vůbec nejhorší. Pro archaickou mysl dochází k největším 
proměnám v okamžiku, kdy se mění něco na obloze, kdy tak přátelské vel-
moci, jako je Slunce, přecházejí na jiný režim. Je-li otřesen řád oblohy, jak tomu 
nasvědčují pozorování o nejvyšší aktivitě Slunce od 9. století n. l., pak nejspíš 
bude otřesen i řád na Zemi.

Severoatlantická oscilace (North Atlantic Oscillation – NAO)

Analýzy klimatických dat za poslední tisíciletí jasně ukázaly, že přirozené oscilace 
klimatu se odehrávají v několika nepříliš pravidelných cyklech. Základní cyklus 
trvá 2–3 roky. Běžně se uplatňují 6–7leté oscilace klimatu odpovídající oněm 
známým sedmi chudým či bohatým létům; neméně běžné jsou cykly studených 
či teplých roků trvající 30–50 let. Nestálost je základní charakteristikou nejenom 
počasí, ale i podnebí. Vyplývá z toho třeba pro zemědělce, že když uzpůsobí svá 
pole v sušší klimatické dekádě, musí za čas počítat se zvlhčením a nebezpečím 
eroze. Podobné závislosti platí při plánování zimních středisek, izolací domů, 
závlahového hospodářství a mnoha dalších odvětví, které nějak s klimatem sou-
visí. Teprve nedávno jsme se začali domnívat, že hlavním mechanismem těchto 
krátkodobějších klimatických změn je severoatlantická oscilace (NAO). 

NAO se projevuje hlavně v zimních měsících. Je určována tlakovým gradi-
entem mezi tlakovou výší nad Azorami a tlakovou níží nad Islandem. Směrem 
od Azor, tedy vlastně z území ovlivněného rovníkovým pásmem, proudí při 
dostatečném gradientu teplé a vlhké vzdušné masy směrem k Islandu. Na cestě 
je tento oceánický vzduch strháván Coriolisovými silami směrem k východu a ji-
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hovýchodu. Coriolisovy síly vznikají otáčením Země a způsobují, že na severní 
polokouli nesměřují větry přímo od severu k jihu, ale k jihovýchodu. Podobně 
se děje i na jižní polokouli. Důkazem existence Coriolisových sil je známý pokus, 
při kterém vypouštíme umyvadlo. Na severní polokouli se vír ve výlevce točí do-
prava a na jižní doleva. Když jsem kdysi jel na východoněmecké nákladní lodi na 
Zanzibar, tak jsem určoval polohu rovníku podle směru víru v koupelně. Spletl 
jsem se sice o 50 km, protože umyvadlo mělo nepravidelný tvar, ale také jsem 
viděl ten div, že někdy voda tekla přímo dolů, aniž by se točila. 

V severní polovině Evropy tak vzniká dominantní západní a severozápadní 
proudění, které v zimě sice přináší sníh, ale ne silné mrazy. Je-li tlakový gradient 
mezi Azorami a Islandem nízký, tak se pohyb teplého a vlhkého oceánického 
vzduchu zpomaluje a počasí u nás začíná víc ovlivňovat sibiřská tlaková výše. 
Ta vzniká v zimě nad rozsáhlou sněhem pokrytou sibiřskou oblastí. Slábnou-
-li západní větry, začínají se uplatňovat suché a velmi studené východní větry. 
Tehdy se zimní období v Čechách, tak jak jsme je pozorovali například v zimách 
roku 1995–6 a 1996–7, projevuje nízkými teplotami, ale také nedostatkem 
sněhu. Během chladných zim pak opakovaně slyšíme, že skleníkový jev ne-
existuje, zatímco v horkých létech upozorňují sdělovací prostředky na možnost 
katastrofického oteplování. Analýza podnebí ČR v holocénu pak ukazuje jakýsi 
ring, ve kterém se přetahují vlny kontinentality a oceanity, jež mohou trvat až 
několik staletí a ovlivňovat tak důležité události, jako jsou kulturní i etnické mi-
grace od prehistorických civilizací až po tatarské a turecké nájezdníky středověku 
a novověku.

NAO funguje obvykle v cyklech trvajících přibližně 30–50 let. Jejich zák-
ladem je oceánické proudění a zdá se, že hlavní role patří chladným vodám 
Norské pánve. Představme si mořský proud jako potrubí, které je syceno tu 
menším, tu větším množstvím studené vody. V potrubí se tak střídají partie 
tvořené teplou a partie tvořené studenou vodou. Potrubí je nesmírně dlouhé 
– sahá až na jižní polokouli. Než jím proteče veškerá voda, tak to trvá pár 
desítek let. Voda z „potrubí“ vystupuje na povrch v severním Atlantiku, kde 
předává část své energie ovzduší. Pokud se na povrchu moře objeví „teplá“ 
voda, tak zeslábne tlakový gradient mezi Azorami a Islandem. Objeví-li se 
naopak „studená“ voda, tak je rozdíl tlaků vyšší a severní polovina Evropy se 
ocitá v dosahu teplého a vlhkého oceánického vzduchu. Celá záležitost je však 
mnohem složitější – proudy totiž mohou měnit svou rychlost i průběh. Hluboké 
mořské pánve mohou přestat komunikovat se svým okolím a větry rozhánějící 
povrchovou vrstvu moře nad termoklinou mohou zaniknout. Přesto veškeré 
údaje ukazují, že to je světový oceán, který vytváří ono obrovské ústřední to-
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pení planety a v měřítku lidských životů společně se Sluncem ovlivňuje klima-
tickou variabilitu.

Co se děje s evropským počasím?

Víc než deset let čtu scénáře popisující naši klimatickou budoucnost. Zkušenost 
ukázala obojí – nelze je brát příliš vážně, ale také je nelze ignorovat. Scénáře 
jsou totiž založeny na kombinaci skutečných, velmi pracně sebraných a seriozně 
zhodnocených klimatických měření a matematických modelů. Aby takovýto 
model mohl vůbec fungovat, je nutné do něj vložit úvodní předpoklady například 
ve smyslu, že se svět nebude ochlazovat. Zároveň je nutné vybrat několik málo 
klíčových veličin – tradičně se jedná o obsah skleníkových plynů a množství 
energie dopadající na jednotku zemského povrchu. Je však pravděpodobné, že 
jiné veličiny – jako je třeba obsah vodní páry – jsou samy o sobě nebo v kom-
binaci s jinými faktory nejméně stejně důležité a nedá se vyloučit, že některou 
z klíčových veličin jsme neobjevili. Navíc je vlastností každého modelu, že 
vyjadřuje chování vybraného systému za určitých, daných podmínek, a nikoli 
skutečnou budoucnost.

Tento opatrný úvod je nutný, abychom na rozumové úrovni činili to, co 
instinktivně stejně v reálném světě děláme – věřili s pochybami či pochybovali 
s důvěrou. Před několika lety publikovala Univerzita ve Východní Anglii v Nor-
wichi třistastránkovou zprávu vybraného kolektivu vědců o klimatické budouc-
nosti Evropy nazvanou Projekt Acacia. Znám pracoviště, odkud zpráva vyšla, 
a považuji je za anglicky střízlivé, spíš při zemi se držící vědecké centrum slušné 
úrovně. Pokud bych si měl vybrat nějaký solidní základ pro úvahy o budouc-
nosti, volil bych tuto zprávu spíš než slavné dokumenty Mezivládního panelu 
klimatických změn (IPCC), kterému bývá vytýkána přílišná důraznost a výběr spíš 
horších variant. Zprávy IPCC důrazně varují, Acacia Report spíš opatrně zvažuje. 
Autoři Acacie měli víc času, sedmnáct dobře vybraných recenzentů a snažili se 
do scénáře zahrnout východní Evropu a západní Rusko.

Zpráva projektu Acacia vychází z pěti klimatických a čtyř sociálních modelů, 
které se v mnoha detailech liší, ale přesto poskytují ucelený, obecný soubor 
předpokladů. Oteplování pravděpodobně poroste tempem mezi 0,1 a 0,4 °C 
za desetiletí. Budoucí oteplení bude nejvíc citelné v jižní Evropě, hlavně ve 
Španělsku, Itálii a Řecku, ale také ve Finsku a západním Rusku. Nejmenší bude 
podél atlantického pobřeží. Má ubývat skutečně studených zim, které by kolem 
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roku 2080 mohly v našich šířkách téměř úplně vymizet. Zároveň se však mají ob-
jevovat stále častější horká léta nebo vlny veder. V ČR se plně prokazuje zvýšený 
počet vln veder, ale také se objevuje nový jev, jímž jsou dlouhé a chladné zimy, 
které náhle, ze dne na den, přecházejí do téměř letních teplot.

Srážky se budou na severu Evropy zvyšovat o 1–2 % za desetiletí, ale ve 
středozemní oblasti mírně snižovat. Oproti dnešku bude víc pršet v zimních 
měsících, ale letní sucha budou o to horší. Situace ve střední Evropě je ne-
jistá – dají se čekat mírně nižší, ale i mírně vyšší srážky, což na našem území 
může znamenat vysoušení jižní Moravy. Slováci již pozorují snížení dlouhodo-
bého srážkového průměru na jižním Slovensku o 10 %. Teplejší léta budou 
pravděpodobně znamenat vyšší četnost přívalových dešťů a silnější bouřky 
s krupobitím. Naproti tomu zvlhčování během zim vytváří předpoklady pro 
častější zimní a jarní povodně.

Dopady klimatických změn

Klimatické rozdíly budou v Evropě spíš růst, což se může projevit zejména 
nedostatkem pitné a závlahové vody v jižní Evropě. Oteplování v kombinaci 
se zvýšenými množstvími oxidu uhličitého a dusičnanů povede k rychlejšímu 
zarůstání severské tundry a ve středních šířkách k obecně rychlejšímu roz-
voji lesa, zejména listnatého. Horní hranice lesa se bude posouvat do vyšších 
nadmořských výšek. Jižní Evropa a kontinentální část Ruska bude méně produk-
tivní díky letním suchům a zvýšenému nebezpečí požárů.

Pokud se týče zemědělství, budou celkové dopady v severní Evropě příznivé. 
To bude však vyvažováno nedostatkem vody v jižní a východní Evropě a zkrá-
cením vegetačního období následkem suchých lét. Některé oblasti se mohou 
stát neúrodnými. Je nutné, aby pojišťovny začaly pozvolna volit nové pojišťovací 
strategie, aby se vyhnuly případným velkým ztrátám.

Svatý Jan pod Skalou v Českém krasu. Nalevo od prasete divokého leží významný evropský profil 
vápnitými pěnovci, které se vysrážely na vývěru podzemních vod. Zachycuje kolísání teploty za po-
sledních skoro 10 tisíc let. Původně se jednalo o podobné těleso jako v Bešeňové na předcházejícím 
snímku. V delších obdobích sucha byla travertinová kupa pokryta tmavými půdami blízkými rend-
zinám. Sedimentační vzorec půd a pěnovců je stejný v celé střední Evropě a indikuje tak období 
sucha trvající kolem 50–200 let. 
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Klimatické změny pravděpodobně vyústí ve značné změny v turistice a let-
ních i zimních sportech. Horká léta a častější výskyt veder mohou znamenat 
úpadek řady tradičních středozemních letovisek, ale podpořit jiné druhy turis-
tiky v severnějších oblastech. Naproti tomu oblasti zimních sportů, které již dnes 
zápasí s nedostatkem sněhu, mohou mít do budoucnosti ještě větší problémy. 
Očekává se větší rozšíření klíšťat a celkové vyšší zatížení organismu následkem 
veder a lokálního znečištění atmosféry. Pobřežní oblasti celé Evropy mohou být 
postihovány častějšími záplavami.

Co se s tím dá dělat?

Nejdůležitějším výsledkem Projektu Acacia je konstatování, že „již není možné 
předpokládat, že dostupnost vody bude v budoucnosti stejná, jako je dnes“. 
Pod touto velmi obecnou větou je možné si představit celou řadu dopadů – 
v některých oblastech se nebude dostávat pitné vody, přívalové deště mohou 
během prudkých bouřek vést k ničivé erozi zemědělské půdy, některé druhy 
rostlin či zemědělské plodiny budou nahrazovány jinými. Zpráva doporučuje 
zvětšování lesních ploch, revizi možnosti závlahového hospodaření a přípravu 
na záměnu zemědělských plodin za druhy odolnější proti suchu.

Zpráva navrhuje takovýto postup pro omezení nepříznivých dopadů klima-
tických změn: Vezměte území – v našem případě kraj –, který spadá pod nějakou 
formu centrální vlády. Představte si, že na tomto území bude častěji docházet 
k extrémním klimatickým stavům – například povodním na konci zimy a vlnám 
veder v létě. Naplánujte podle toho vodní hospodářství, uvažujte o přívalových 
deštích a erozi půdy, připravte se na možnou změnu turistiky a zamyslete se nad 
spektrem pěstovaných zemědělských plodin. Při plánování nových městských 
čtvrtí mějte na paměti, že se může nedostávat pitné vody.

Budoucnost je podle definice něco, co nemůžeme znát, proto klimatické 
studie pracují buď s pravděpodobnostmi, anebo se scénáři a vývojovými modely. 
V západní Evropě si podobné studie pravidelně nechávají vypracovat pojišťovny, 
naftařské a energetické společnosti, ministerstva zemědělství a lesnictví a také 
stavební úřady. Mnoha škodám se dá předcházet již tím, že v záplavové nivě 
nepostavím dům či v oteplujícím se podhůří hor, které již teď má problémy 

Pozn. Tento text byl psán před povodní v roce 2006.
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se sněhem, nezbuduji lyžařské středisko. Ve východní Anglii došlo následkem 
silných větrů v roce 1853 k tak velkému přílivu, že lidské ztráty dosáhly 2000 
obětí. Od té doby se víceméně dodržuje zákon, podle kterého je zakázáno 
stavět v blízkosti moře. Další podobné přílivy již nezanechaly velké škody. 

Zkráceně řečeno: v nestabilním a extrémním klimatu nás mohou čekat 
v příštím zhruba desetiletí všechny druhy krizových situací – silné větry, letní 
vlny veder, přívalové deště, zimní polomy. Nevíme to však určitě a většinou 
je nedokážeme předpovědět. Jeden z mála určitých a četnostně významných 
faktorů vedoucích k extrémním klimatickým stavům jsou častější přívalové deště 
následující po vlnách veder. To, co by však starosta mohl a měl udělat, je projít 
si okolí své obce a uvažovat: tato cesta se může změnit v povodňové koryto, 
tento můstek je tak úzký, že jej za povodně ucpou klády složené na břehu, 
tento rybníček by se měl vyčistit, aby bylo za sucha kde brát vodu; tento strom 
nepřežije velký vítr a spadne do drátů. Rovněž místní kroniky a farní knihy, které 
zaznamenávají různé místní klimatické pohromy, mohou být zdrojem informací 
o tom, co bylo a jednou zase možná bude. 

Postoj, kdy se orientujeme jen na možnost budoucích povodní a o klima-
tické změně uvažujeme jenom jako o globálním oteplování, je chybný. Je nutné 
počítat s širší škálou klimatických událostí, zejména se suchy a silnými větrnými 
bouřemi. 

Primární a sekundární dopady klimatických změn

Primární dopady klimatických změn se týkají vlastního počasí – například 
četnějších vln veder a tím většího rizika bleskových povodní. Sekundární do-
pady se týkají víc sociálních a ekonomických následků globalizovaného světa – 
například dochází k vysoušení semiaridního pruhu táhnoucího přes Kazachstán, 
Kyrgyzstán a dál směrem do Číny; měli bychom počítat se zvýšením počtu envi-
ronmentálních uprchlíků právě z této oblasti. Naše území budou pravděpodobně 
víc ovlivňovat sekundární než primární dopady klimatických změn. Nejsme 
jenom Českou republikou, jsme částí Evropy. Ta bude pravděpodobně nejvíc 
ovlivňována středozemními suchy, které asi změní místní zemědělství a tím 
i toky evropských potravin a asi i dalších výrobků. Dlouhodobá středozemní či 
asijská sucha mohou podstatně a náhle změnit migraci lidí. Čínské tajfuny mo-
hou vyhnat miliony uprchlíků a někteří z nich budou směřovat do Evropy. Klima 
mění obchodní směry. Očekávají se velké změny v turistice – letní vlny veder 
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mohou přesouvat přímořskou dovolenou na jarní a podzimní měsíce. Ne-
dostatek sněhu může znamenat zánik některých lyžařských center. 

Změněné klima s sebou přináší nové nemoci, jako je malárie nebo západonil-
ská nemoc; je víc klíšťat a jsou aktivnější; hrozí nejenom přemnožení hlodavců, 
ale při dlouhodobých deštích i hniloba brambor a dalších plodin. Můžeme však 
očekávat i nějaké klady? Může růst domácí turistika, víc cizinců si může kupo-
vat pozemky v klimaticky stabilnější ČR. Investoři mohou prchnout z nejistého 
Středomoří do bývalých socialistických zemí, protože Skandinávie pro ně bude 
drahá. Můžeme prodávat vodu – uvažuje se o velkých vodovodech, jakýchsi 
analogiích ropovodů – vedoucích vodu přes celé země, třeba z Lipna do Řecka. 
Lidé mohou stále více využívat svých chalup pro smíšený účel práce i dovolené, 
a tím přispět k rozvoji venkova. Možná budeme jednou vyvážet víc potravin než 
dnes.

Každá z velkých klimatických studií obsahuje jeden základní poznatek – ke 
klimatické změně již došlo a bude dál pokračovat. Není jasné, jaké bude klima 
budoucnosti, ale určitě bude jiné a zcela jistě ovlivní dostupnost a hospodaření 
s vodou. Dobrá zpráva pro Českou republiku je ta, že střední Evropa leží v ob-
lasti, kde se projevují a asi i budou projevovat klimatické změny ve zmírněné 
podobě. Po velkých povodních roku 1997 a 2002 a celé řadě lokálních krizí však 
dobře víme, že klimatický extrém může udeřit náhle a nečekaně. 

Pro nás obyvatele města je vnitřní prostředí stejně důležité či důležitější než venkovní atmosféra. 
Hospoda v Sedlci - Prčicích v roce 1976.
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Bude ještě tato generace žít v globálním Somálsku?

Skutečné krize se odehrávají v reálném světě, zatímco vnímané krize se dějí 
v médiích a v tom, jak reagujeme na zprávy ve sdělovacích prostředcích.

Skutečné a vnímané krize

Světová média počátkem roku 2005 ohlásila, že dr. Radžendra Pačauri, jeden 
z čelných představitelů významné mezinárodní skupiny tzv. Mezivládního pa-
nelu klimatických změn (IPCC), přednesl na konferenci na Mauriciu, které se 
účastnili zástupci 114 států, příspěvek o klimatickém konci civilizace. Mohlo 
by k němu dojít již za deset let následkem rychlého zvyšování obsahu oxidu 
uhličitého v atmosféře. Podobných prohlášení, a to i od předních vědců, jsme 
již slyšeli mnoho a nějak už ke zvláštnostem evropské civilizace patří i to, že se 
již někdy od roku 1000 každých pár let ohlašuje konec světa. Jak vážně máme 
brát tato varování?

Především je vždycky zapotřebí odlišit skutečná a vnímaná nebezpečí. 
Zjednodušeně řečeno skutečné krize se odehrávají v reálném světě, zatímco 
vnímané (percepční) krize se dějí v médiích a v tom, jak reagujeme na zprávy 
ve sdělovacích prostředcích. Může se pak stát, že lidé osobně pociťují dopady 
globálního oteplování i v těch zemích, které se ve skutečnosti mírně ochlazují. 

Berounka pod Tetínem. Ostrovy pod tetínskou roklí mění při každé větší povodni svůj tvar.  
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Opačný příklad jsou například tsunami, které v průměru každých pět let ničí 
pobřeží Japonska a každé tři roky Papuu-Novou Guineu – a přece se o nich jako 
o úplné novince začalo hovořit až po poslední katastrofě.

Když se ptám sám sebe, jak vnímám tento svět, tak mé emoční já se do-
opravdy bojí nějaké velké světové katastrofy, kterou si umím představit třeba 
podle scénáře, že tsunami či zemětřesení zničí část západního pobřeží USA. 
Škody budou tak velké, že zničí pojišťovny, což povede ke krachu velkých 
bank, světové finanční krizi a následně ke zbídačení poloviny globalizovaného 
světa. Nevím přitom, zda se mé obavy zakládají na analýze skutečnosti, anebo 
zda jenom odrážejí nějaký katastrofický pocit, který je této civilizaci víceméně 
společný. Každý člověk včetně vědců má city a pocity a to vždy přinášelo různá 
zkreslení. Poměrně často se stává, že právě ti nejvíc nesobečtí vědci, kteří 
jsou otevřeni vjemům okolního světa, vnímají katastrofické ladění společnosti 
nejsilněji a nějak nevědomky mu vycházejí vstříc.

Co se však děje v reálném světě? Poměrně záhy, tedy během příštích deseti 
let, má koncentrace oxidu uhličitého v atmosféře dosáhnout 400 ppm (1 ppm= 
10 na minus čtvrtou %). Dnes je koncentrace 379 ppm, ale před začátkem 
průmyslové revoluce v roce 1750 byla jenom 254 ppm. 400 ppm je podobná 
„magická“ hranice, jako když řekneme, že americký dolar se bude prodávat 
pod 20 korun nebo že nezaměstnanost překročí 12 %. „Magické“ hranice
mohou i nemusí znamenat překročení nějaké meze stability. Zemský systém, 
ve kterém je největším výměníkem tepla světový oceán, má navíc určitou 
setrvačnost. Někdy říkáme, že dnes sklízíme plody změn, ke kterým byl položen 
základ v 60. letech a že nynější prohřešky vůči atmosféře a moři dozrají teprve 
za 20–30 let.

Jaké klimatické změny pozorujeme už dnes:
−  Za posledních 140 let, kdy na Zemi existuje dobře fungující síť měřicích stanic, 

se průměrná teplota povrchu planety zvýšila o 0,8 °C.
−  Devatenáct z dvaceti nejteplejších let od roku 1860 se odehrálo po roce 

1980; dvanáct nejteplejších let od roku 1990!
−  Rok 1998 byl podle několika nezávislých metod pravděpodobně nejteplejší 

za posledních tisíc let, rok 2002 byl druhý nejteplejší a rok 2003 třetí 
nejteplejší.

−  Podle výsledků studia ledových vrtů bylo posledních 50 let nejteplejších za 
posledních šest tisíc let.

−  V letech 1950–2000 se významně oteplil i povrch světového oceánu. To vedlo 
a vede ke globální změně směru větrů, a tím i srážek. Pokud spolu vůbec sou-
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visí podivné klimatické léto v Evropě roku 2005 a karibský hurikán Katrina, 
pak společnou prapříčinou je pravděpodobně oteplení hladiny světového 
oceánu. 

Jaké mají tyto změny pozorovatelné dopady na skutečný chod počasí? 
Především se celkově zvyšuje odpar, a protože se voda v atmosféře nemůže hro-
madit, tak také víc prší. Mění se však distribuce srážek. Například v Evropě prší 
více ve Skandinávii a méně ve středozemní oblasti. Mnohem závažnější je, že víc 
srážek spadne v podobě přívalových dešťů. Mechanismus srážek se stále častěji 
podobá bouřkám z horka – nad přehřátým povrchem vyroste velký mrak, který 
se najednou protrhne. Dole na zemi způsobí lokální povodeň, odnese půdu, ale 
protože většina vody rychle odteče, tak i při vyšších celkových srážkách může 
dojít k vysoušení krajiny.

Středy kontinentů, jako je Afrika či Amerika, se v létě oteplují rychleji a tento 
trend dále pokračuje. Mohou se stávat nepříjemnými místy k bydlení a nevhod-
nými k pěstování plodin. V Evropě se něco podobného děje ve středozemní 
oblasti, která je ovlivňována podnebím severní Afriky – letní teploty zde vzrůstají 
a sucho klepe na dveře. Jako by se na celé Zemi šířilo jakési globální „Somál-
sko“. Když se výrazně změní teploty na nějakém místě, nejčastěji se tak děje 
v létě či uprostřed zimy nad velkou plochou souše, začne se deformovat celý sys-
tém počasí. Vanou silnější větry, které dopravují srážky na jiná místa. Nebezpečí 
oteplování nespočívá ani tak ve vyšších teplotách, jako ve změně srážkového 
chodu – prší pak jindy a jinde, než jsme si zvykli. Zároveň vzrůstá nebezpečí 
větrných bouří a povodní.

Co se bude dít do budoucnosti? Obsah oxidu uhličitého v atmosféře rostl 
poslední dva roky rychleji než kdy jindy a dá se čekat, že tento trend bude 
s dalším průmyslovým rozvojem Číny a Indie pokračovat. Teploty se mohou 
zvyšovat až o zhruba 0,3 °C za desetiletí. Úroda v tropech a subtropech bude 
klesat. Pitná voda bude stále vzácnější. Hladina oceánu stoupne až o půl metru, 
ale protože přibude silnějších bouří, tak budou častěji hrozit bouřlivé příboje. 
Spotřeba energie by měla klesat v zimě, ale stoupat v létě – budeme méně topit 
a více chladit. Není to zcela jasné, ale naše „české“ počasí může mít v budouc-
nosti spíše kontinentální charakter, kdy v létě bude sice víc vln veder, ale v zimě 
víc „arktických“ dní.

Z hlediska našeho vnitřního vnímání budeme dál žít se strachem z katastrofy. 
Zkusme spočítat, kolik let beze strachu bylo za poslední století – počátek 20. let, 
kdy jsme setřásli vzpomínku na zákopy 1. světové války, konec 60. let, kdy jsme 
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na chvíli zapomněli na studenou válku, a pár nadšených let na počátku 90. let. 
Dohromady tak sotva dvacet let. A jinak jsme se stále báli – hospodářské krize, 
jaderných zbraní anebo – jako dnes – klimatických změn. Strach nezmizel, jen 
si navlékl jiný kabát. Nejhorší přitom je, že i ten iracionální strach má racionální 
jádro. Ke třetí světové válce mohlo dvakrát, třikrát dojít, naštěstí nás minula. 
Kéž bychom měli podobné štěstí i s klimatickými změnami!

Které části roku jsou nejkritičtější?

Vyjděme z nepublikované klimatické databáze dvou autorů, Z. Vašků a J. Svo-
body, která obsahuje několik desítek tisíc údajů o povodních, suchých obdo-
bích, náletech sarančat a mnoha dalších jevech zaznamenaných zejména v kro-
nikách posledního tisíciletí. Situace důležitých pražských klimatických parametrů 
a průtoku Vltavy pak podle této databáze vypadá následovně:

J. Svoboda současnou situaci hodnotí slovy: „Je pravděpodobné, že v sou-
časné době se nalézáme u počátku nového klimatického cyklu, který bude 
srážkově bohatší. Celkem jednoduchou metodou druhé integrace odchylek se 
dá určit, že zlomovým rokem ve srážkové činnosti byl rok 1939/1940. Od to-
hoto roku počala srážková činnost slábnout. Zdá se, že velmi suchý rok 1947 byl 
nejen dobře viditelným znamením, že srážky prodělávají jakousi změnu, ale i sil-
ným impulzem k výstavbě vltavské kaskády. Dalších přibližně padesát let pano-
valo relativně teplé a suché podnebí. Společnost si pak na tuto změnu velmi 
rychle zvykla a začala považovat stávající klimatický průběh za naprosto normál-

Období 

1770–1800

1801–1850

1851–1900

1901–1950

1951–2000

Průměr (200 let)

Teploty (˚C)

  9,82

  9,46

  9,02

  9,43

10,10

  9,55

Srážky (mm)

–

480,9

445,8

480,6

468,5

468,8

Průtoky (m3/sec)

–

131,8

132,1

145,2

140,1

137,3
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ní. V krátké době začala podél řek přímo v zátopové oblasti vyrůstat doslova 
celá města. Bylo jen otázkou času, kdy se takováto trestuhodná nedbalost vrátí 
v podobě pohromy. Výstrahou měly být povodně na Moravě v roce 1997, ale 
rovněž i stoleté vody, které postihovaly různá evropská města přibližně od roku 
1993.“

Zásadní klimatický rámec je dán zvyšováním srážek, ale jak vypadá jejich dis-
tribuce v průběhu roku? Kritická období roku, která představují reálné nebezpečí 
zvýšení výskytu letních ničivých povodní, se objevují v obdobích označených 
Z. Vašků jako „magdalenské deště“ (15.–25.7.), „petrské deště“ (3.–10.8.) 
a v tzv. „jilském ochlazení“ (31.8.–5.9.). J. Svoboda očekává, „že v nejbližších 
asi 20–25 letech lze očekávat dlouhé a studené zimy a výrazně vlhká a teplá 
léta. Ukončení tohoto stavu lze očekávat nejdříve koncem první dekády 21. sto-
letí“. Úmyslně stavím jeho názor do určitého kontrastu se zprávou Acacie, která 
na jednu stranu představuje pravděpodobně nejdokonalejší a nejdůvěryhodnější 
zpracování klimatických trendů posledního desetiletí. Na druhou stranu je 
úspěšnost klimatických předpovědí J. Svobody získaná na základě historické 
analýzy překvapující. Komu tedy máme věřit?

Co se týče klimatické budoucnosti, dostáváme se mezi různými, někdy si 
odporujícími vyjádřeními někdy spíš do oblasti víry než jednoznačných údajů. 
V čem se výsledky různých metod a studií pro území ČR shodují? Je to v těchto 
bodech:

− Klima se celkově otepluje.
− Roste počet klimatických extrémů.
− Vstupujeme do období, kdy se zvyšuje frekvence povodní. V celé Evropě se 

proměňuje distribuce srážek.
− Druhou stranou povodní jsou delší suchá období, která možná představují 

největší klimatické riziko budoucnosti, protože na rozdíl od povodní, vá-
zaných na nivy, zasahují velkou plochu území ČR.

− Zvyšuje se počet letních vln veder, což vede k častějším přívalovým dešťům, 
bleskovým povodním, velkým bouřkám a silným větrům.

− Roste náchylnost půd k erozi a v některých oblastech může dojít ke zhoršení 
zemědělských podmínek.

A jaké jsou možnosti nápravy? Jsou tak dobře známé, že je ani nechci opa-
kovat: je nutné zadržet co nejvíc srážek na území, kde spadnou (chce to meze, 
protierozní opatření, listnaté stromy); je nutné řece umožnit, aby se při povod-
ních rozlévala; je dobré připravit se na nečekané, protože proměny klimatu, jak 
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již bylo řečeno, bývají charakterizovány celkovými změnami pravidel a ne jenom 
zvýšenými teplotami či změněnými srážkovými úhrny.

Globální oteplování a globální ochlazování: s jednou nohu na plynu 
a druhou na brzdě

Sdělovací prostředky opět během roku 2005 přinesly několik zpráv, že vědci 
varují před dalším globálním oteplováním, které ohrozí třetinu druhů evrop-
ských rostlin a přinese migraci lidí z evropského jihu do evropského středu či 
severu. Nechme stranou formulaci „vědci varují“, která obvykle funguje jenom 
na úrovni obecného zaříkadla, a rovněž se zištně nezamýšlejme nad situací, že 
by si bohatí cizinci z klimatických důvodů kupovali raději chalupu na Šumavě 
než vilu na Capri nebo Maltě. Jaké jsou nové údaje o klimatických změnách?

Zjednodušeně řečeno se týkají především aerosolů – jemného prachu či drob-
ných kapiček obsahujících například rozpuštěné oxidy síry v atmosféře. Aerosoly 
ovlivňují zemské klima hned trojím způsobem. Aerosoly pohlcují a rozptylují 
sluneční záření. Je-li aerosol tvořen třeba tmavou uhlíkovou částicí, může pohltit 
značné množství tepla. Tomuto mechanismu se říká přímý účinek aerosolů. Ale 
kromě toho existují i dva hlavní nepřímé mechanismy, jak aerosoly ovlivňují 
teplotu. Mraky jsou tvořeny drobnými kapičkami vody. Vodní pára mnohem 
snáz vytvoří kapičku, když má nějakou podložku, nějaké jádro, na kterém se 
může vysrážet. Aerosoly tedy podporují vznik mraků. 

Ochlazující efekt mraků se pohybuje někde mezi 0–2 watty na metr čtvereční. 
To nám říká, že určitá část sluneční energie nedorazí na zemský povrch, protože 
je rozptýlena a odražena mraky. Tento údaj se špatně odhaduje, protože mraky 
jednak díky tepelné výměně mezi párou a kapalinou zachytávají energii, jednak 
odrážejí nazpět část energie přicházející ze Země, takže ve dne povrch Země 
spíš ochlazují, ale v noci spíš oteplují. Vcelku však panuje shoda v názoru, že 
mraky v průměru zemský systém ochlazují, protože sluneční příkon ve dne 
mnohonásobně převyšuje vyzařování tepla z povrchu Země v noci. Mraky ochla-
zují tím víc, čím déle „žijí“. 

Bílé mraky nad Bílou horou. Obecně platí, že čím víc je aerosolů v ovzduší, tím víc je mraků, které 
tím déle žijí. Aerosoly a tím pádem mraky zemský systém poněkud ochlazují. Když jsme se zbavili 
industriálního prachu v ovzduší, projevilo se to sice malým, ale nečekaným zvýšením teploty. 
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I mraky žijí stále déle

Jak dlouho žije mrak a je možné tuto veličinu změnit? Aerosoly vytvářejí 
kondenzační jádra vodních kapek a tím podporují tvorbu mraků. Tento mecha-
nismus je popisován jako první, nepřímý účinek aerosolů. Je-li aerosolů hodně 
a mají-li ty správné fyzikálně-chemické parametry, pak na sebe „nabalují“ tu 
větší, jindy menší kapky vody. Je-li mrak složený z velkého množství malých 
kapek, žije déle, protože nedochází tak často ke srážkám kapek, tedy k jejich 
zvětšování, které končí deštěm a zánikem mraku. Vlivu aerosolů na životnost 
mraků se říká druhý nepřímý účinek aerosolů. Tento druhý proces má asi stejně 
velký vliv na ochlazování povrchu Země jako samotná existence mraků.

Už jen z tohoto rozboru je patrné, že kromě celkového množství aerosolu 
je důležitá velikost jeho částic a složení. Tím se nesmírně komplikují klimatické 
modely, které kromě aerosolů sledují proměny teploty a obvykle i skleníkových 
plynů – modeléři mají tedy snahu shrnout výsledný účinek aerosolů do jedné 
veličiny. To je poměrně obtížné, protože vlastnosti hlavních aerosolů, jako je 
prach, sírany, dusičnany, saze, karbonátové aerosoly a kapičky mořské vody, 
jsou navzájem nesouměřitelné a pochopitelně závislé na lokálních podmínkách, 
jako je blízkost moře, dálnice nebo elektrárny. Klimatolog M. Kasahara z Univer-
zity v Kjótu zjistil, že v oblasti Kjóta a Nagoji dochází k odlišnému oteplování či 
ochlazování povrchu, protože obě oblasti mají aerosoly odlišného složení. 
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Oblast Nagoji se otepluje rychleji, protože zde v atmosféře převládají uhlíkové 
částice. Uhlíkové částice jsou vůbec zajímavé – jsou černé, dobře pohlcují teplo 
a tím zejména v teplém létě zvyšují odpar drobných kapiček. V zimě však vlast-
nosti uhlíkových částic závisí hlavně na tom, nakolik je jejich povrch oxidován. 
Na oxidovaném aerosolu se lépe zachytává vodní pára a lépe z nich rostou 
ledové jehlice, ze kterých vzniká sníh. 

Toto pozorování je velice důležité, protože dokazuje, že typ průmyslové 
činnosti může spoluvytvářet místní klima, a to jak ve smyslu oteplení, tak ochla-
zení. Z hlediska místa, kde žijeme, mohou být právě tyto drobné rozdíly re-
gionálního klimatu důležitější než globální situace. Je to něco podobného jako 
s ekonomikou. Třeba na takovém Mostecku není ani tak důležité, jak velká 
je nezaměstnanost v Evropě, ale jak velká je v severních Čechách. Několik 
opatrných klimatických studií bylo rovněž věnováno problému, jak spolu souvisí 
množství aerosolů v Evropě a například síla indického monzunu či množství 
srážek v Sahelu. Hlavní vysoušení Sahelu se kryje s léty 1950–1990, tedy s do-
bou, kdy byly budovány velké závody produkující obrovské množství aerosolů. 
Po roce 1990, tedy po odsíření středoevropských elektráren, se situace v Sahelu 
začala zlepšovat a srážky růst. Modely ukazují, že síla větrů, které do Indie či 
Afriky dopravují monzunové mraky, závisí na teplotě vzduchu v Evropě, a tím 
i na produkci středoevropských aerosolů. Časová shoda vypadá sice podezřele 
a myšlenka, že politické změny mají dopad i na indický monzun, je globalizačně 
svůdná, ale výsledky to jsou přeci jenom velice nejisté. 

Jasné zítřky jsou teplé zítřky

Až do konce osmdesátých let 20. století lidé produkovali hlavně v tepelných elek-
trárnách a hutních provozech obrovské množství aerosolů. Pak došlo k rozpadu 
Sovětského svazu, útlumu výroby a zároveň modernizaci průmyslu. Výsledek 
byl ten, že až do roku 1990 bylo patrné „zakalení“ atmosféry, takže na povrch 
Země dopadalo stále méně viditelného světla. Pak se situace začala zlepšovat 
a atmosféra se projasňovala. Zároveň rostla i sluneční aktivita, ale méně, než by 
odpovídalo celkovému zjasnění. 

Primární dopady klimatických změn jsou přímo způsobeny kolísavým klimatem, ale druhotné do-
pady – to jsou environmentální uprchlíci, změna turistických tras či nové choroby – prostě emoční 
temnota. 
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Lidská činnost na jednu stranu vytvářela aerosoly, které atmosféru spíš ochla-
zují, a na druhou stranu skleníkové plyny, které ji jednoznačně oteplují. Byla to 
situace asi jako když člověk řídí automobil a přitom zároveň stojí na plynu i na 
brzdě. Stále více věříme tomu, že globální ochlazování zakrývalo skutečný roz-
sah globálního oteplování. S čistší atmosférou, tedy s nohou sundanou z brzdy, 
se zdá, že svět se otepluje rychleji, než jsme předpokládali. 

Ani klimatický pokrok se nedá zastavit

To však mohou být pro většinu čtenářů okrajové nebo příliš akademické úvahy. 
Jaké však bude letošní léto nebo příští zima? S trochou nadsázky se pak dá říct, 
že chudý člověk aby se v zimě bál nejenom kapitalismu, ale také globálního 
ochlazování, zatímco v létě nechť se strachuje nejenom informační společnosti, 
ale také globálního oteplování. Klimatický pokrok (který se nedá zastavit) se 
projevuje tak, že za socialismu jsme se báli jara, léta, podzimu a zimy, zatímco 
dnes se bojíme už jen vysokých a nízkých teplot, sucha a povodní. 

Administrátor na poušti

Je takové obecně uznávané klišé, že pouště Blízkého východu a severní Af-
riky byly kdysi – ještě za římských dob – mnohem úrodnější, protože i klima 
bylo vlhčí, ale že později následkem nadměrného vypásání, odlesnění a dalších 
nevhodných lidských zásahů začaly postupně ztrácet svoji úrodnost. Vždyť jak 
dnes vypadá severoafrické pobřeží, kdysi obilnice Říma? Jak dopadly řecké kolo-
nie v Turecku zakládané jako potravinové základny erozí sužovaného Řecka?

Britští archeologové ze tří různých univerzit provádějí výzkum starověkých 
populací a jejich životních strategií na několika místech v Libyjské a Jordánské 
poušti. Výsledky ukazují, že situace není tak přímočará, jak se na počátku zdálo. 
Postup pouště byl totiž do značné míry urychlován či zpomalován použitými 
zemědělskými metodami. G. Barker z Univerzity v Leicesteru vysvětluje: „V Libyi 
sice docházelo k erozi půdy, ale ta byla velice malá. Místní společnost zvolila 
chytrou strategii založenou na zachycení přívalových dešťů, které pak byly po-
mocí systému zavlažovacích kanálů rozváděny po polích. V této oblasti probíha-
lo zemědělství bez velkých dopadů na prostředí celá staletí.“
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Na druhou stranu v Jordánsku se místní farmáři snažili vyhovět požadavkům 
římského trhu na lukrativní dovoz obrovského množství obilí. Zavedli velko-
výrobní a zpočátku ekonomicky velmi úspěšný model, kdy orali půdu na velkých 
plochách a spoléhali se na jednorázové přívalové deště. Tento model fungoval 
tak dlouho, dokud nebyla erodována svrchní úrodná půda. Následkem vzniku 
erozních roklí poklesla úroveň podzemních vod a poté přišel kolaps přírodního 
i ekonomického systému. 

Na dalším zkoumaném místě v jordánském Wadi Faynan se přidala jiná 
chronická krize. Dolování a výroba kovů dosáhly takového rozměru, že po 
vyčerpání ložisek se sídelní struktura zhroutila. Svoji roli sehrála i hrozivá kon-
taminace prostředí těžkými kovy, které se dodnes, ještě po 2000 letech, vesměs 
prostřednictvím spásaných rostlin dostávají do potravního řetězce a ohrožují 
místní populaci beduínů.

Výchozí podmínky pro obě komunity byly podobné – analogická poušť, iden-
tické klima. Ale v Libyi byla jiná organizace práce. Místní lidé pracovali na vlastní 
půdě pro sebe a pro své rodiny. V Jordánsku naopak probíhalo rozhodování 
opačným způsobem – shora dolů. Římský administrátor podporovaný římskou 
legií prosazoval zájmy vzdáleného centra, které situace ve vzdáleném Jordánsku 
nezajímala. Archeologové se tak nechtěně zapojili do diskuse o globalizaci. 

Některé postupy fungují jen na úrovni místní zpětné vazby

Je někdy zajímavé pozorovat, jak účinná mohou být jednoduchá řešení. Teprve 
po nedávných povodních jsem si všiml, že mnoho domů porybných, kteří měli 
na starosti i stav hráze rybníka, je umístěno přímo pod hrází. Takže porybný, 
i kdyby to byl nespolehlivý alkoholik, byl by svou ženou donucen, aby se o hráz 
ve vlastním zájmu skutečně staral. Podobně mě napadlo, že bych se mohl 
utopicky zasadit o přijetí dvou zákonů. První by zněl, že starosta musí bydlet 
v nejchudší čtvrti města. Druhý by zněl, že ředitel chemické továrny musí konzu-
movat zeleninu z polí přiléhajících k chemičce… a kdybych měl chuť popu-
dit ještě někoho dalšího, tak by šlo navrhnout, že vodohospodáři musí bydlet 
u řeky, anebo že bruselský úředník, který má na starosti české zemědělství, musí 
mít kancelář třeba v Semilech. To, k čemu došli britští archeologové, i to, co tady 
drze říkám, je vlastně zaměřeno proti Evropské unii a celé globalizaci. 
Některé strategie jak zacházet s přírodou a jejími zdroji totiž fungují 
jen na úrovni místní zpětné vazby.
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Příběh váhavého ledovce

Antarktický ledovec se dal českou ekonomickou cestou: razantně vpřed, úkrok 
stranou, váhání, recese a nejistý nástup.

Pyšný Švýcar hledí k jihu

Když se ptáme, proč u moře žijí dvě třetiny lidí a proč většina domů v USA 
vzniká moři na dohled, odpovídáme – „moře je krásné a donedávna bylo docela 
praktické žít na jeho břehu“. Problém začne v okamžiku, kdy se moře začne 
chovat jinak, než je obvyklé, a vůbec nejhorší je, když stoupne mořská hladina. 
To zatrne několika miliardám lidí a i pyšný Švýcar se ulekne, že loni viděl mi-
lované Benátky naposled.

Pojďme si raději na samém začátku říct, že nejvíc vody, která může být 
uvolněna a způsobit vzestup mořské hladiny, je vázáno do antarktického 
ledovce. Ten začal vznikat asi před 22 miliony let, pak nevíme, co se dělo (nejspíš 
osciloval, ale možná se několikrát úplně rozpustil), načež před 9 miliony let opět 
nastoupil jeho pozvolný růst. Za tuto dobu došlo k mnohým teplotním výkyvům, 
kdy ledovec ubýval a přibýval a mořská hladina oscilovala oproti dnešku asi 
v měřítku –120 m až +20 m.

Berounka u Karlštejna koncem zimy roku 2006. V chladnějších zimách se i na českých řekách 
vytvářely ledové bariéry o výšce 7–10 metrů. 
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Pokud by globální oteplení dosáhlo v 21. století zvýšení asi o 2 °C, tak hladi-
na moře stoupne podle spíš katastrofických výpočtů o 30–70 cm (podle jiných 
propočtů možná jenom o 18–50 cm), a to hlavně následkem termální expanze 
teplejšího oceánu. A kdyby bylo oteplení menší, byl by menší i růst hladiny. 
Pokud by oteplování pokračovalo, pak během dalších 7 tisíc let může hladina 
světového oceánu stoupnout asi o 6–12 m, a pokud by došlo k něčemu za po-
slední miliony let neslýchanému a rozpustily by se veškeré ledovce, tak by moře 
stouplo asi o 30–50 m. To by však trvalo nejméně desetitisíce let. Jeden z velmi 
dobře podložených klimatických výpočtů dokonce navrhuje, že při globálním 
oteplování bude antarktický ledovec přispívat na zvýšení mořské hladiny asi 
–10 cm za století (nepřehlédněte, prosím, minusové znaménko). 

V tomto článku sice hovoříme o antarktickém ledovci, který roste, ale v glo-
bální hře jsou i horské ledovce a zejména grónský ledovec, které tají. Kromě 
zvyšování mořské hladiny je pravděpodobně nejdůležitějším následkem tání 
horských ledovců, tedy hlavně himálajských, snižování vodnatosti čínských řek. 

Transport na vodním polštáři

V současné době se část Antarktidy otepluje a to se pochopitelně projevuje 
růstem hmoty ledovců. Na území, které má průměrnou zimní teplotu kolem 
–20 °C a průměrnou letní teplotu asi –8 °C, musí globální oteplování, a tím 
i zvýšený odpar, vést ke kumulaci sněhových srážek až do úrovně, kdy letní 
teploty stoupnou nejméně o 6 °C, čímž dojde k jejich rozpouštění. V posled-
ních několika letech skutečně pozorujeme v centrální Antarktidě větší sněhové 
akumulace. Jenže ledovec ubývá nejenom nahoře, na stranách a zejména v čele 
ledového proudu, ale také dole. Ledovce jsou zjednodušeně řečeno dvou zá-
kladních typů – jedny jsou pevně přimrzlé ke skalnímu podloží, ale ostatní – 
a těch je většina – tečou na vodním polštáři nebo je erodují podzemní ledovcové 
řeky. Některé antarktické ledovce tak zespodu ubývají až o 10 m za rok!

Když se na problém podíváme z geologického měřítka, tak je v Antarktidě 
úplně jedno, jestli průměrné teploty kolísají v určitém období o několik stupňů 
Celsia, stejně tam je zima. Důležitý však bude přesun tepla ze skalního podloží, 
který bude kolísat podle aktivit spjatých se systémem cirkumantarktických riftů. 
V geologickém měřítku pak velikost antarktického ledovce může odrážet jak 
klimatické změny, tak i tepelný tok pocházející z vnitřní dynamiky Země.
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Jak probíhá tato podzemní eroze, kterou nazýváme subroze? Bázi ledovce si 
představte jako rozhraní, ke kterému klesá „chlad“ z povrchu a stoupá „teplo“ 
z nitra Země. Závisí na množství a přenosu tepla, zda na tomto rozhraní vznikne 
vodní mezivrstva. Ta se dál vyvíjí podle proudění ledu a její tvar závisí na tření 
mezi podložím a ledovcem. Například velké ledovcové proudy se v Antarktidě 
pohybují rychlostí až 500 m za rok, ale mezi proudy jsou stabilnější ledovcové 
hřbety, které se pohybují jen asi o 5 metrů za rok nebo i méně. Proudy tečou 
po vodním polštáři, ale hřbety, vlastně dlouhé lineární struktury, které jsou pa-
ralelní s hlavním proudem, jsou většinu roku pevně přimrzlé k podloží. Za této 
situace se nelze divit názorům, že pokud neporozumíme reologii, proudění 
ledu, nemůžeme odhadnout, jak mnoho přispěje antarktický ledovec k cel-
kové vodní bilanci. Na bázi ledovců se ploché vodní polštáře spojují do velkých 
ledovcových řek, které mohou vytvářet obrovské, ale rychle zavalované jeskyn-
ní dómy a nestabilní systémy většinou zatopených dutin, které jsou větší než 
Punkevní jeskyně. V Antarktidě ústí tyto podzemní (pod-ledovcové) řeky přímo 
do šelfového moře.

Zbraslav po povodni roku 2002. Typ krajiny odpovídá sklonku poslední ledové doby. 
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Ledová historie

Z hlediska dlouhodobé celkové vodní bilance postupně se oteplující Země 
ledovce zvyšují hladinu oceánu, ale naproti tomu mohou podzemní zásobníky 
třeba na Sahaře nebo ve středním Rusku vázat velké množství uvolněné vody, 
pokud ovšem spadne na příhodná místa. Při zvyšující se hladině oceánu rovněž 
roste hydrostatický tlak na hlubokomořské jíly, a tím dochází k jejich kompakci, 
která částečně vyrovnává růst hladin.

Nedávnou historii antarktického ledovce můžeme shrnout do těchto bodů:

− Před 20 tisíci lety došlo k ledovému maximu, globální teploty byly nejnižší, 
rozsah ledovců největší, přesto i v Antarktidě zůstávala suchá, nezaledněná 
údolí, kde v letních loužích vykvétaly vodní řasy. Ty můžeme datovat pomocí 
radiokarbonové metody, určit tak rozsah zaledněné části a odvodit plošné 
neboli horizontální kolísání ledovce.

− Před 14–17 tisíci let se kontinentální ledovec začínal stahovat. Na šelfu došlo 
začátkem holocénu k bouřlivému vývoji. Tím, jak se v té době rozpouštěly 
ledovce severní polokoule, stoupala hladina moře. Moře zaplavovalo dnešní 
šelfy, nadzvedávalo nízko ležící ledovce a rychle je rozpouštělo.

− Před 5–10 tisíci let došlo k dalšímu zmenšování rozsahu a mocnosti ledovců. 
Ledem transportované bloky můžeme nalézt na vrcholcích antarktických hor 
až 500 m nad dnešními ledovci. Ukazují na vertikální úbytek ledovce.

− Před 4500–5000 let došlo k opětovnému růstu ledovců. Ledovce se původně 
stáhly místy až za současnou úroveň zalednění, ale v tomto období došlo 
k nové fázi menšího zalednění. Ta není rovnoměrná, ve východní Antarktidě 
se odehrávala před 6200–4700 lety. Svědčí o ní desítky radiokarbonových 
údajů z organických zbytků v ledovcových sedimentech.

− Před 2000–4700 lety došlo k dalšímu oteplování, které kolem roku 0 končí 
novou chladnou fází. Při této poslední ledové epizodě dochází k novému, 
poměrně značnému růstu ledovců, což mohlo způsobit pokles mořské 
hladiny možná až o 1 m.

− Dnešek: nerovnoměrné oteplování, ubývá ledu na šelfech, ale celková hmo-
ta antarktického ledovce spíš roste. Celkový vývoj je hodnocen buď jako 
další z mnoha holocénních oscilací (a zdaleka ne největší nebo nejrychlejší), 
nebo jako počátek nového katastrofického vývoje, který může vést až k roz-
padu části ledovcového příkrovu a přeměně New Yorku a dalších měst na 
Benátky.

b y d l e t  s e  ž i v l y



167

Zhroucení Západoantarktického ledového štítu

V globálním klimatickém systému náleží klíčová role Grónskému a Antarktic-
kému ledovci. Je v nich uloženo tolik vody, že může během několika staletí 
či tisíciletí radikálně proměnit úroveň mořské hladiny a nově definovat tvar 
kontinentů. Kromě toho tyto ledovce mohou náhle, v měřítku několika let, 
uvolnit velké množství studené a sladké vody a tím ovlivnit chod oceánického 
výměníku – systému mořských proudů, které ve světovém oceánu rozvádějí 
teplo a živiny.

V posledních několika letech se pozornost klimatologů přenesla zejména na 
Západoantarktický ledový štít. Existuje k tomu několik velmi dobrých důvodů, 
které se protínají v jednom bodě – nestabilita. Spodní plocha ledovce leží 
v mělkém moři již pod mořskou hladinou. Směrem k centru ledovce se hloubka 
moře dokonce zvyšuje. To je velmi nepříjemná okolnost, protože pod ledovec 
může pronikat mořská voda, rozpouštět jej zespodu a odtrhávat od okolních 
ledových mas. Mořské ledovce mohou být větry transportovány do teplejších 
oblastí, kde budou tát a zvyšovat úroveň mořské hladiny. To přispěje k další 
destrukci ledového štítu jednak tím, že teplé vody budou mít snazší přístup 
k bazální části ledovce, jednak ledovce budou mít tendenci plavat, a tím se 
zvedat ode dna. 

Je to velmi logický model známý jako „rozpad Západoantarktického štítu“, 
ale takto jednoduše katastrofa nefunguje. Důkazem je především stáří ledového 
štítu, který dokázal přežít nejméně tři poslední meziledové doby. A přitom 
eem, tedy poslední interglaciál, byl asi o 2 či 2,5 °C teplejší, než je holocén. 
Pokud by však k rozpadu došlo, tak by se hladina světového oceánu zvedla 
o 5–6 metrů. Jaký by to mělo dopad na New York, Rotterdam či Benátky si 
každý umí představit. Gondoliéři by se najednou mohli realizovat na podstatně 
větší ploše města a turisté by místo do Modré jeskyně vplouvali do chrámu 
svatého Marka. Wall Street by se mohla stát rájem osamělých rybářů. V Ra-
kousku by se jako druhý úřední jazyk po dlouhých bojích s tradicionalisty etab-
lovala holandština.

Důvodů pro studium ledovcových štítů je tedy dost. V případě Zápa-
doantarktického ledovce se jedna z hlavních veličin jmenuje „linie ukotvení“ 
(grounding line). Je to linie v mělkém šelfovém moři, kde ledové masy ztrácejí 
kontakt s podložím a začínají plavat. Je to hranice, kde se náhle mění stabi-
lita ledových mas. V Rossově moři ležela linie ukotvení ve vrcholném glaciálu 
o 1300 km dál. To odpovídá průměrnému ústupu o 120 metrů za rok. Při běžné 
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mechanické extrapolaci si rychle spočítáme, že Západoantarktický štít přestane 
za 4000 let existovat. Je to však stejný typ výpočtu, jaký nám říká, že například 
hmotnost potkanů dosáhne při současné úrovni jejich rozmnožování hmotnosti 
planety za 128 let, anebo pokud v Německu v roce 2030 bude žít polovina po-
pulace starší než 65 let, tak v roce 2080 zbude jen 14 Němců. Příroda prostě ne-
funguje lineárně, protože to je síť vztahů, z nichž některé se začínají uplatňovat 
až po překročení nějaké meze. Původně bylo předpovězeno, že k rozpadu štítu 
by mohlo dojít již během několika prvních staletí, ale pokud by to trvalo tisíciletí, 
tak by mořská hladina stoupala jen o 10–15 cm za století.

Málokdo však počítal s tak rychlým táním grónského ledovce, že odhad růstu 
hladiny světového oceánu se pro 21. století pohybuje kolem 1 m, rovněž větry 
mají být silnější, takže hrozí epizodické zatápění pobřežních měst.

Národní park Natural Bridges, USA. Většina krajin, které známe, se vyvíjela v jiném, v tomto případě 
srážkově bohatším typu klimatu. 
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Tok nebo teplota?

Když hovořím s filosofy, sociology či teoretiky umění (u nich zejména), mívám 
pocit, že zneužívají slova, že beztrestně používají velké pojmy jako poznání, 
světová duše, krása, archetypy, což vede ke snížení citlivosti publika ke skutečně 
závažným entitám. Mnoho chutí kazí jazyk. V obecném případě klimatických 
změn a v této speciální kauze Západoantarktického ledovce se podobně cho-
vají „lidé od vědy“. Na základě několika měření často získaných heroickým 
způsobem za nelidských podmínek (George Kukla mi vyprávěl, jak vyšel ze 
sněhového vozu bez rukavic a spadl do 6 m hluboké trhliny v ledovci, odkud 
s posledními silami vylezl ve chvíli, kdy začal omrzat) jsou ve svých modelech 
schopni pohybovat s mořskou hladinou a měnit obrysy kontinentů. Je vždy 
nutné ptát se: na základě jakých měření, na jaké ploše a za jaký časový úsek 
odvozujete své modely?

První měření soustavněji získávaná během posledních několika desetiletí se 
týkají tu a tam změřené rychlosti proudění ledových mas. Ta se zjednodušeně 
řečeno získá tak, že do ledu zapíchnete hůl a pak měříte, jak ji led unáší. Pro 
reprezentativní zhodnocení celkové bilance však potřebujeme dvě veličiny – 
nadmořskou výšku ledovce (abychom věděli, zda vertikálně roste, nebo ubývá) 
a rychlost jeho proudění. Závislost je jednoduchá: pokud ledovec teče rychleji, 
tak se jeho mocnost snižuje, aniž by to znamenalo, že se zvýšila teplota a tím 
došlo k většímu tání. Jinými slovy: rozměr ledovce je funkcí jeho reologie (tedy 
toku), nikoli jenom funkcí teploty či každoročního sněhového přírůstku. Objem 
ledovce je však v přímém vztahu ke kolísání mořské hladiny.

Poslední měření velikosti Západoantarktického ledového štítu jsou prováděna 
pomocí speciálních interferometrických radarů (InSAR = Interferometric Syn-
thetic Aperture Radar). Ta vedla k přehodnocení velikosti a rychlosti proudění 
hlavních ledových proudů, tradičně označovaných velkými písmeny A–F, 
směrem na Rossův šelf. Nejprve byla určena „povodí“ jednotlivých proudů, 
dále rychlost proudění a průtok v místě linie ukotvení. Ledová bilance je dána 
rozdílem mezi vstupem, to je sněhová akumulace od níž odečteme sublimaci 
a tání, a výstupem, což je proudění ledu. Sublimace a tání představuje zhruba 
25 % sněhových srážek. Proudění ledu je zároveň doprovázeno odvodňováním 
tavnými vodami na bázi ledovce. To je neznámá veličina o uvažované hodnotě 
asi o řád menší, než je proudění ledu. Nevím, nakolik je tento odhad reprezen-
tativní, protože kromě českých jeskyňářů, kteří na Špicberkách již roky sledují 
vývoj a vznik podzemních (podledových) jeskynních systémů a aktivních toků, se 
jen málokdo odvážil do nestabilního nitra ledovců.
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Západoantarktický ledový štít byl několikrát provrtán. V jeho podloží 
byly zjištěny fosilní rozsivky, které jsou asi půl milionu let staré a musely žít 
v otevřených vodních plochách. Vyplývá z toho, že k rozpadu WAIS jednou za 
čas (uvažuje se o milionu let) skutečně dochází. Na rozdíl od dřívějších výsledků 
se zdá, že celková současná hmotová bilance Západoantarktického štítu je pozi-
tivní a dosahuje hodnot 26,8 ± 14,9 Gt (gigatun) za rok. (Pro srovnání řeka Mis-
souri má roční odtok asi 72 Gt.) Radarová měření ukazují, že v „povodích“ ne-
dochází k celkovému výraznému zvyšování ani snižování výšky ledovce. Některé 
části ledovce sice významně rostou, ale jsou to ta „povodí“, která odtékají 
pomalu třeba z toho důvodu, že jsou při výtoku blokována reliéfem podloží 
ledovce. Nepřehlédněte prosím důležitý závěr, že pro velikost ledového štítu 
má zásadní vliv rychlost proudění a vcelku malý vliv změna teploty. Budeme-li 
se tedy ptát, jak globální oteplování ovlivňuje velikost antarktického ledovce, 
musíme nejprve vědět, jaká je jeho vnitřní dynamika.

Může se ledovec chovat jako ekonomická reforma?

Nejdůležitějším ledovým výtokem jsou proudy označené jako B1 a B2, které 
vytváří proud B, známý rovněž jako Whillansův ledový proud. V současné době
je tento proud v rovnováze mezi srážkovými vstupy a ledovým odtokem. 
V letech 1974–1997 se nalézal ve výrazné nerovnováze, kdy jeho rychlost byla 
asi o čtvrtinu menší, než je dnes. Ledovcová „povodí“ nejsou stabilní, protože 
nejsou dána pevnými rozvodími na hřebenech hor, jako je tomu u říční sítě. 
Ledovec je jakási obrovská kupa ledu, který se roztéká na všechny strany, tak 
jak mu to morfologie umožňuje. Někde tak činí rychleji, strhává okolní led 
a tím vytváří proudy oddělené relativně rigidními ledovými masami. Na Zápa-
doantarktickém štítu došlo ke zpomalení odtoku na proudu C. V této části 
ledovec narostl a stal se více náchylným k toku. 

Proud B pak v aktu jakéhosi ledovcového pirátství strhl část bývalého toku C 
a rozšířil tak své „povodí“. Tedy systém zpětných vazeb mezi velikostí (výškou) 
ledovce a rychlostí jednotlivých toků komplikuje další odhad situace. Led je 
zároveň dobrým izolátorem, jak dobře ví ta část čtenářů (zřejmě se jedná o in-
signifikantní skupinu, na kterou není nutné brát větší ohledy), která žije v iglú. 
V iglú je teplo, čtenáři doma chodí v teplácích, v klidu a v pohodě kritizují situ-
aci, led je izoluje od mrazu a zvědavých ledních medvědů tam venku. Led uvnitř 
téměř netaje, protože existuje teplotní vodivost, která brání zhroucení ledové 
stěny.
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Podobný model platí i pro samotný ledovec, který se pohybuje mezi teplem 
z nitra planety a mrazem z venkovní atmosféry. Přenos tepla je sice velmi poma-
lý, ale přesto pokud se sníží mocnost ledovce, tak mráz zvenku více proniká do 
hlubších částí ledovce a „zatlačuje“ zemské teplo do větších hloubek. I ztenčení 
ledovce tedy může vést díky teplotní setrvačnosti k jeho dalšímu růstu. Teplotní 
setrvačnost je asi hlavním důvodem, proč se ledovec chová jako ekonomická 
reforma. Občas odhodlaně vyrazí vpřed, pak se něčeho zalekne, začne cou-
vat, nabere nejisté síly, vytuneluje nejbližší stagnující ledové proudy a klopýtavě 
pokračuje ve své cestě za linii ukotvení.

Všimněte si, že jsme si zatím vystačili bez globálního oteplování, ale přesto 
jsme uvažovali o poměrně dalekosáhlých změnách klimatického systému. 
Můžeme jít ještě dál. Pokud dojde k zmenšení průtoku Západoantarktického 
štítu, bude silně oslaben Rossův ledový šelf, tedy volně plovoucí, nestabilní 
ledová kra o ploše 400 000 km2. Ještě před tím pravděpodobně dojde k reduk-
ci menších ledových šelfů. Bílá, odrazivá plocha se na půl milionu čtverečních 
kilometrů změní na tmavou mořskou hladinu s velmi odlišnou kumulací sluneční 
energie. A nejenom to, z ledu uvolněné antarktické vody se mohou stát hlavním 
zdrojem hlubokých oceánských vod. V nich zatím převládají arktické hlubin-
né vody. Uvolnění Rossova šelfu od ledu tak může nastartovat novou epochu 
funkce hlubinného oceánického výměníku, což je vlastně ústřední topení pla-
nety. Následky sice mohou být nedozírné, ale to je špatný závěr článku, protože 
straší na třetí či čtvrté hypotetické úrovni. Pravděpodobnější je scénář známý 
i z české ekonomické cesty – nějaké vzájemné kompenzace mezi ledovými 
proudy, oceánem a atmosférou, jež povedou k určité celkové kvazi-stabilitě 
a lokálním kolapsům.

Srovnání české ekonomiky a toku ledu v proudu B Západoantarktického 
ledového štítu

Chci zdůraznit dvě věci. Jedna je vědecká, evidentní a opakuji ji již po několikáté 
– redukovat úvahy o klimatické budoucnosti na globální oteplování je příliš 
zjednodušující a nespravedlivé k přehlíženým částem globálního systému, jako 
jsou třeba mikrobiální látkové toky. Druhá věc je hrubě nevědecká a zpočátku 
byla myšlena jako (špatný) žert – srovnání české ekonomiky a toku ledu v proudu 
B Západoantarktického ledového štítu. Srovnáme-li však chování obou systémů, 
tj. existence určitých pravidel, ale obtížná predikce, pirátství, lokální zhroucení, 
tunelování, střídání recesí a oživení, setrvačnost s kořeny v minulosti atd. – jsou  
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tyto systémy doopravdy tak odlišné, jak na první pohled vypadají? Anebo bude 
jednou možné popsat chování lidských systémů na základě takových přírodních 
disciplin, jako je klimatologie či reologie? Není tu ještě nějaká další věda za 
tou zatracovanou sociobiologií (která vnesla „zvířecí“ metodiku do lidské 
společnosti)? Který polární badatel získá Nobelovu cenu za mír či ekonomiku?

Průplav Morava–Rossův šelf

V posledních dvou letech jsem v novinách četl celou řadu článků o odlamo-
vání ledových ker na šelfech. Tento proces byl celkem správně považován za 
důkaz oteplování a pak následovalo líčení, jak se rozpadá celý WAIS a jaké 
katastrofy to způsobí. To je novinářská zkratka. Postupně před námi vyvstává 
obraz antarktických ledovcových systémů. Skládá se z mnoha složitých údajů, 
měření a modelů – vrtů do podloží, geofyzikálních výzkumů a modelů ledovců, 
leteckých měření diferencovaných pohybů, stovek radiokarbonových dat, 
terénního geologického mapování ledovcových sedimentů, izotopových analýz 
hlubokomořských vrtů a z mnoha dalších složek.

Přijdou-li na pobřeží světového oceánu nějaké problémy, nejspíš nebudou 
pocházet z Antarktidy. Moře a pobřeží je velmi dynamický systém, mění se proudy, 
sedimentace a eroze pobřeží. Čím víc lidí tam žije, tím větší je pravděpodobnost 
střetu, a to i při normální variabilitě přirozených systémů. Pokud do těchto 
systémů zasahuje člověk technickými stavbami, kontaminací, změnou říčních 
průtoků, mikroklimatickými proměnami, dochází k ještě větším změnám. Stačí 
pak mírný vzestup mořské hladiny doprovázený dejme tomu častějšími bouřemi 
a výsledek může být pro některá města či regiony žalostný.

Nezdá se, že by možný rozpad Západoantarktického ledového štítu mohl 
ovlivnit třeba Olomouc. Řeku Moravu se dosud nepodařilo propojit s Rosso-
vým mořem, ale stejně – žijeme ještě v reálném světě lokálních změn životního 
prostředí, anebo už ve virtuálním světě sociálně-ekonomických vztahů? Mají 
skutečné, primární klimatické dopady na nás větší vliv než kolísání světové 
ekonomiky ovlivněné třeba krizí ve vzdálené Indočíně? Nemůže zemětřesení 
v Tokiu nebo bouře v Rangúnu způsobit paniku na ekonomických trzích, odliv 
investic z méně vyvinutých částí světa a sociální nepokoje na Hané? Nejsme víc 
ohrožováni těmito sekundárními dopady než prvotními příčinami? Tohle jsou, 
myslím, ty skutečné otázky, na které neexistuje žádná rozumná odpověď.
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Někdy si přeji, abych žil v nějakém státním celku o velikosti asi tak Rakousko-
-Uherské monarchie. Sucho ve Slovinsku bychom kompenzovali obilím z Čech. 
Nedostatek pracovních míst v Ústí nad Labem bychom řešili odchodem do Vídně. 
Dnešní svět je z hlediska lokálních přírodních krizí příliš malý. Chudší státy nema-
jí dost prostředků, aby se vypořádaly s ničivými povodněmi nebo neúrodou. 
Takto malý svět je z hlediska finančních mechanismů zase příliš velký, protože 
krize v Mexiku se snadno může přelít do střední Evropy. Skoro si myslím, že 
jakési nové uspořádání světa, které právě dílem samovolně, dílem organizovaně 
vzniká, stojí před dvěma základními problémy – na úrovni primárních vztahů se 
jedná o péči o prostředí (bydlet spolu se živly), na úrovni sekundárních vztahů 
o správnou míru globalizace a regionalizace, tedy o velikost správních celků 
a propustnosti hranic mezi nimi. Dnes je heslem otevírání se, ale stačí jedna 
epidemie kulhavky, abychom viděli, že každá věc má dvě strany.

Po problémech s růstem mořské hladiny si Češi v druhé polovině 21. století přestali stěžovat na 
jednu, jedinou věc – že nemají moře.

Následující obrázek: Slavice u Stříbra v západních Čechách. V zámečku opuštěném po odsunu 
Němců se usídlili Romové a celé spodní patro zasypali odpadky. Téměř celý chráněný park spálili na 
dříví. Za padlým stromem v popředí snímku se kdysi zjevila Panna Maria. Smutek a melancholie. 
Jenže skutečná místa nejdou jen tak jednoduše zničit. Odpadky jsou odvezeny a zámek povstává 
byť v podobě hotelu, park bude vyčištěn a možná i Panna Maria bude nalákána nazpět. 
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Radostné nové vztahy

Až se spojí Čína s Indií

Prožil jsem kus léta se Samirem Gandeshou, kanadským profesorem feno-
menologie ze Simon Fraserovy university ve Vancouveru. Samir je Ind hovořící 
„pandžábí“, jehož rodina se do Kanady dostala při velkém vyhnání Indů bláz-
nivě krutým diktátorem Idi Aminem z Ugandy. Samir rozumí hned několika 
kulturám zároveň – té domácí indické, pak východoafrické, kanadské a kupo-
divu navíc jakoby žil ve Vídni a ve střední Evropě obecně v časech S. Freuda, 
M. Heideggera a J. Patočky. Říkal mi: „Indové z Londýna se dřív trochu styděli 
za to, že jsou Indové, ale dnes je jiná situace. Získali sebevědomí, vědí, že jsou 
nejlepší programátoři na světě. Když se dnes baví mezi sebou, tak pohrdavě 
mávnou rukou – á ty seš jenom z Londýna, to já jsem z Hajdarabádu!“

No a mezi sebou se dívají na Evropu jako na docela příjemný, ale vyřízený 
kontinent (jenom ti Evropani to ještě nevědí), a říkají si: „Po intelektuální stránce 
mají Indové navrch nad většinou národů. Celá staletí svoje abstraktní uvažování 
brousili na Upanišádách a náboženských textech, byli chudí a nepraktičtí. Ale 
teď se rozhodli zbohatnout. Pokud v informační společnosti jsou informace tím 
nejlepším zbožím, tak Indové se brzy stanou nejlepšími obchodníky na světě. 

Kaňon řeky Colorado. Před více než sto lety sem byly přivezeny africké tamaryšky, aby zpevnily 
písčité půdy. Dnes představují problém, a tak jsou vypalovány, což jim celkem svědčí.
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Mimo svoji komunitu o tom nehovoří, ale již uvažují, jak těm pyšným a arogant-
ním Američanům jednou ukáží, jak řídit bankovní a burzovní transakce. „Za pár 
let bude v bankovnictví podobná situace, jako když jste Číňany naučili vyrábět 
textil!“

Samir dál říká: Vy tady máte „nové Rusy“, ale svět je plný zatím skoro nevi-
ditelných „nových Indů a Číňanů“. Počkej, až se spojí. Číňané začnou vyrábět 
ty nejlevnější a možná nejlepší počítače na světě a my Indové už dnes máme ty 
nejlepší softwary. Když se spojí hardware čínského průmyslu s propracovaným, 
staletím pěstěným indickým softwarem, budeme všichni koukat!

Svět je v pohybu, v duchovním kvasu jako nikdy předtím. Mění se (jak ještě 
dál uvidíte) nejenom vztahy k psům, stromům, jiným etnickým minoritám. Mění 
se ekonomie a dokonce příroda. Vývoj vzbuzuje obavy, ale taky radost. V této 
kapitole budeme oscilovat mezi obojím, mezi vděčností k mikrobům a lípám 
a strachem z ubývání prostoru a z automobilů. V mnoha případech ještě nevíme, 
jakou emoční cestou se vydáme. Budeme velebit jaderné elektrárny za to, že 
nemění ani atmosféru, ani klima, anebo chránit haldy a vytěžené lomy jako tu 
nejlepší novou přírodu, jakou máme k dispozici?

Evropa na periferii světa

Ještě před deseti dvaceti lety by během evropského léta panovala okurková 
sezona. Novináři by byli šťastní za jakékoli vyrušení ze sladkého nicnedělání 
a objev třeba lidožravého sumce na Máchově jezeře by mohl plnit titulní stránky 
novin. Jenže poslední roky se léto neléto stále něco děje, a to klidně i v srpnu 
a třeba i v neděli. Svět je – tedy alespoň pokud člověk čte noviny – neklidný jako 
malý, třesoucí se ratlík; a na podzim to nejspíš bude ještě horší. Takže je přeci 
jenom lepší vylézt se všemi poplašnými zvěstmi v létě a doufat, že čtenáři budou 
zrovna na houbách a v hustém lese nenaleznou stánek s novinami.

Co se dá říct o tom, jak bude vypadat svět za 30 let, pokud vyjdeme z ne 
zcela spolehlivých údajů o růstu populace v různých částech světa? Optimisté 
doufají, že nové technologie otevřou nové možnosti růstu, realisté říkají, že 
budeme rádi, když i za tuto dobu bude na Zemi na hlavu alespoň tolik potravin, 
energie, životního prostředí a spravedlnosti, jako je tomu dnes. Asi to nebudou 
technologie, které budou hrát hlavní roli při proměně světa, ale lidé – jejich 
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počet a sociální skladba. Národy se totiž opět daly na pochod. Nepochodují 
v bojovém šiku, ale prosakují po kapkách, jejichž konečný součet je obrovitý.

Pod dojmy historie 20. století stále ještě Rusko vnímáme jako jeden z hlavních 
států světa. Jenže za těch dalších 30 let bude mít zhruba stejně tolik obyvatel 
jako jižní pás Afghánistánu, Kazachstánu, Uzbekistánu, Tadžikistánu a Turk-
menistánu. A mnoho z těchto lidí si bude pamatovat ruská vojenská tažení 
v Afghánistánu a Čečně. Kyvadlo dějin se zde může vracet zvlášť nelítostným 
způsobem. Anebo vezměme stát, jež je celou svoji moderní existenci jakýmsi in-
dikátorem světového napětí – Izrael. Dnes má něco přes 6 milionů obyvatel a za 
30 let bude mít možná kolem 9 milionů obyvatel. Jenže za tu dobu se počet 
jeho arabských sousedů zvětší o 60 milionů a Palestinců bude dvakrát tolik než 
Židů! Co se čísel týče, situace nevypadá dobře.

Za 30 let by měl počet obyvatel Íránu dosáhnout 100 milionů. Jedná se 
přitom o nadané a pracovité lidi s kulturou, jež je starší než evropská. Technolo-
gie výroby raket i jaderných zbraní je již 60 let stará a díky vědeckému pokroku 
rok od roku dostupnější. Další dvě, tři desetiletí promění kulturní i mocenskou 
mapu světa. Ale v budoucnosti se již nemusí jednat o válku, ale o obchod. Ruso-
vé vymírají, ale Čína bude i přes politiku jedináčků dále růst. Na Sibiři a Dálném 
východě, který je velký jako Čína, žije jenom kolem 10 milionů Rusů, ale za 
čínskou hranicí netrpělivě přešlapuje 1,2 miliardy Číňanů. Ti si snadno přečtou 
v dějepise, že například území Vladivostoku bylo ještě v roce 1860 čínské. 
Nemyslím, že z toho bude válka, ale že si Číňané prostě jednou koupí nějakou 
ruskou politickou stranu a nenápadně se vrátí.

V Americe již začala reconquista. Část amerického středozápadu, Texas a Ka-
lifornie, byly od tehdy mladého a slabého Mexika odtrženy relativně nedávno 
– v roce 1848 –, a to způsobem, který do značné míry opravňuje mexické 
stížnosti. Sčítání lidu v Kalifornii v roce 2000 ukázalo, že nehispánští běloši se 
již stali minoritou a během několika let čeká podobný vývoj i Texas. Pokud se 
v klidné a mírumilovné Kanadě kulturně nemohou shodnout navzájem si po-
dobní francouzsky a anglicky mluvící obyvatelé, jak bolestivý „Québec“ čeká jih 
USA? Vždyť z mexického pohledu Hispánci obsazují zemi, která jim patřila dřív 
než Američanům.

A jako Evropané musíme říct, že jsme se po pěti staletích vrátili z vandru po 
světě. Už tam nebudeme dělat pořádek, ani zavádět demokracii a kulturu, úplně 
nám postačí, když si ji dokážeme udržet doma. Kola dějin se již nyní otáčejí 
opačným směrem. Dřív to byla Evropa, která kolonizovala svět, ale dnes „svět“ 
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do Evropy přichází. Ale přece jen je jistým druhem ulehčení nemít zodpovědnost 
za půlku světa, ale jen za jeho nenápadnou periferii jménem Evropa.

Arogantní jako Američan

Amerika první poloviny 19. století je pokus vyhnout se evropským chybám 
a zbavit se většiny toho nejhoršího, co Evropa za ta staletí vymyslela. To, co 
vyhánělo ty nejvíc svobodomyslné Evropany ze starého kontinentu především, 
byla kromě bídy i touha po společnosti, kde nebudou vládnout různá zděděná, 
hlavně aristokratická privilegia. Američané tedy vytvořili společnost, ve které 
vládnou peníze, a to v dobré víře, že ti nejlepší a nejpracovitější vydělají nejvíc 
peněz a tím se odstraní šlechtická zpupnost a nastolí spravedlnost.

V Evropě bylo již od starého Říma nebezpečné být nejlepší. Římský císař 
na otázku, jak má vládnout, dostal praktickou odpověď – při procházce mezi 
poli srážel jeho učitel šavlí ty makovice, které vyčnívaly. Evropská intelektuální 
i finanční elita se proto vždycky trochu skrývala, aby se nestala spoluhráčem 
a tím i možnou obětí jakéhokoli režimu. Američané – tedy vlastně ti Evropané, 
kteří to doma nemohli vydržet – naopak snili o společnosti, kde se na předních 
místech uplatní ti nejlepší. Přináší to pochopitelné potíže – protože nejlepší chce 
být skoro každý a mnozí z druhé ligy si myslí, že by měli hrát tu první.

Evropan, který cestuje po svém vlastním kontinentu ví, že to je malý kus 
země plný různých národů, jež si zakládají na svých pravidlech chování. Au-
tomatickou evropskou reakcí vždy bývalo rozkoukat se v nové zemi, naučit se 
něco z jazyka a pochopit místní specifika. Američan 19. století byl v jiné pozici. 
S mulou přes pláně táhl na západ. Země byla prázdná, jakoby čekala, až bude 
kultivována. Domorodí Indiáni byli považováni za tvory na zřetelně nižší kulturní 
úrovni. Američan jim nemusel, ba dokonce ani neměl naslouchat, pokud se 
sám nechtěl vrátit do divošského stavu. Svá pravidla si vezl s sebou uzamčená 
ve vlastním srdci. Nesnažil se porozumět, to by jej oslabovalo a vyčerpávalo, ale 
snažil se zemi – a to v těch nejlepších, téměř náboženských intencích – vnutit 
svou vůli. 

Že z tohoto postoje jde strach a že jej cítíme i v současné americké politice? 
Vím, ale nesnažím se zde kritizovat, ale pochopit, proč jsou Američané shodně 
skoro všude ve světě považováni za dost arogantní lidi. Všichni v sobě nosíme 
své historické kořeny a ty americké v sobě kromě svobody a pracovitosti také 
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obsahují jakýsi kolonizační pud a skoro automatickou tendenci dívat se na méně 
úspěšné jako na méněcenné. Mnozí Američané si toho jsou vědomi – a tak na 
rozdíl od Evropanů (kteří mají jiné předsudky) na sobě vážně a poctivě pracují.

Amerika založená anglickými puritány, které bychom dnes bez nejmenšího 
zaváhání označili za náboženské fundamentalisty srovnatelné s jakoukoli sou-
časnou odnoží radikálního islámu, byla v podstatě náboženský projekt. Pokud se 
jakoby „divošský“ svět současnosti dívá na Ameriku s pocitem ohrožení, obsa-
huje něco z pohledu domorodého Indiána 19. století, který se oprávněně obává 
přísného amerického boha, moderních technologií a ekonomické nadřazenosti. 
Bez těchto pocitů neporozumíme například íránskému jadernému programu. 
Není to jenom tak, že my Evropané se bojíme bojovného islámu, ale z íránského 
pohledu jde také o strach z určitého typu křesťanského fundamentalismu. 
Peršané se na rozdíl od Američanů již dlouho nepokusili ko-lonizovat nějaký jiný 
kontinent, ani vést války mimo své území.

Zacházet s Američany, zejména se studenty, je část – a asi ta lepší – mého 
povolání. Nelze je nemít rád a nelze se u nich trochu obávat toho, co si zase 
na člověka vymyslí a co od něj budou naprosto samozřejmě vyžadovat. Bývám 
zaskočen jejich otevřenou upřímností i sebevědomou drzostí. Chvíli lapám po 
dechu a pak si vzpomenu na nějaký western a představím si své studenty, jak 
ve voze potaženém plachtou jedou na západ přes velkou prérii. Když tohle 
dokázali, pak v nich musela být obdivuhodná směsice cílevědomé odvahy, 
otevřené pracovité soudržnosti v kombinaci s určitou etnickou slepotou, jasným 
vědomím toho, že jsou nejlepší, a schopností prosadit se. Říkám jim potom, že 
to, že posloucháme stejnou hudbu, používáme tentýž jazyk a jíme podobnou 
potravu, jenom maskuje očividný fakt, že Američané jsou pro nás vidoucí Evro-
pany ve skutečnosti E.T. – mimozemšťané.

Balkánský brouk

Příběh „balkánského brouka“, tedy malé můrky klíněnky jírovcové (Came-
raria ohridella), staví celkem bezbranné Evropany před několik filosofických 
problémů, které souvisí se smyslem pro černý humor a existenciální filosofií. 
Jako dobrý příklad můžeme jednak použít oblíbené konstatování „příroda si 
pomůže sama“, jednak se zamyslet nad balkánským trojským koněm, skrze 
kterého až k nám pronikají tak záludné asijské vlivy, jako je opium a klíněnka. 
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Příroda si skutečně pomáhá sama, což při našem nepřirozeném způsobu života 
často znamená, že si pomáhá proti nám. Zavlečené americké brambory by nej-
lépe zlikvidoval zavlečený americký brouk – mandelinka, ale přírodě jsme to 
nedovolili. Dnes se situace opakuje, když se tajemný cizinec klíněnka pokouší 
likvidovat již zdomácnělé – a tedy hodné – cizince, tedy jírovce neboli kaštany.

Klíněnka jako fenomén je jen o něco málo starší než sametová revoluce. 
Poprvé se masivně objevila u makedonského jezera Ochrid někdy v roce 1985. 
Na Balkáně se vždy dělo tolik nekalostí, že nějaký zákeřný hmyzák nebudil větší 
pozornost. Potíže začaly, až když byla klíněnka zavlečena do spořádaného ra-
kouského Linze. Nejspíš se tam dostala v listu kaštanu uvízlém někde za blat-
níkem automobilu po návratu z rodinné dovolené u Jadranu. Klíněnka poměrně 
nerada cestuje letadlem, ale ráda „stopuje“ zemědělské stroje a automobily. 
Jedna samička dokáže za rok naklást hromadu vajíček, takže místo jednoho 
„brouka“ na jaře jich tu na podzim můžeme mít až tisíc! Potíž je v tom, že i když 
skoro všechny klíněnky vysbíráme, tak těch několik nenalezených do podzimu 
obnoví původní stav a ještě nám tleská, že jsme je zbavili konkurenčního tlaku.

Každý si všiml toho, že v Linzi toho léta před dvaceti lety začalo zasychat listí 
na kaštanech. Strom to je velký a sympatický, má hezké bílé květy a býval sázen 
v zahradních restauracích prý proto, že odpuzuje mouchy. Zvykli jsme si na něj 
a máme ho rádi. V obyčejné zemědělské krajině se klíněnka šíří rychlostí kolem 
20–40 km za rok. Lidé a asi i větrné bouře ji přenášejí na nová ohniska. V roce 
2000 se objevila nejenom v ČR, ale také v Paříži a o dva roky později obsadila 
tenisový Wimbledon. Odtud pokračovala v tažení na Oxford (2003) a dál až do 
jižního Švédska. Je to úctyhodná kariéra motýlka, kterého na rozdíl od kůrovce 
před dvaceti lety neznali ani zarytí entomologové.

Kde se vzala, tu se vzala. Nikdo neví. Takové totiž bývají cesty škůdců a nemocí. 
Podle genetických parametrů by původním domovem klíněnky mohla být sever-
ní Indie nebo Čína. Ukazuje se, že všechny zkoumané evropské klíněnky si jsou 
navzájem podobné a pocházejí proto z jednoho zdroje, jednoho místa. Klíněnka 
je schopná živit se nejenom listím kaštanů, ale také javorů. Ano doopravdy, jestli 
„sežere“ kaštany, tak se klidně vrhne na kleny a mléče, to se teprve budeme divit!
Zákeřná, dejme tomu asijská, klíněnka si nejprve celé roky trpělivě budovala 
postavení v nepřehledném balkánském světě, v nějakém zapomenutém, ale 
geograficky blízkém nástupním prostoru a najednou jí bylo všude plno.

Napadené stromy jsou oslabené, mají kratší vegetační období, ale přežívají. 
Různé insekticidy pomáhají jen málo, už jenom z toho důvodu, že i pro veverku 
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je velmi obtížné operovat v koruně vzrostlého kaštanu. Trochu pomáhá hrabání 
a kompostování listí pod vrstvou zeminy. Stromy lépe přežívají, když je občas 
někdo zalije – načerpají sílu na další rok klíněnky. Ta má zatím jenom velmi málo 
nepřátel, ale i její čas přijde a některý z parazitů si ji, potvoru přivandrovalou, 
vyhlídne. Dá se očekávat, že klíněnka se sice bude dál šířit, až obsadí tu Evropu, 
ve které se daří javorům a kaštanům, ale že si ji ta naše evropská příroda časem 
ukázní. 

Klíněnka je jedna z možných a méně příjemných modelových situací glo-
balizovaného světa. Dá se charakterizovat těmito stadii – nenápadné počátky 
celkem neškodného tvora, aklimatizační přestupní stanice v neklidné části 
světa, nečekaná, v podstatě blesková invaze a asi i pomalý ústup. Teď se jedná  
o kaštany, kdo bude další na řadě? Nejspíš lidé anebo ptáci. Těch je totiž víc než 
kaštanů a stále někam cestují. Velké nebezpečné chřipkové vlny procházejí Ev-
ropou zhruba každých 30 let, naposledy koncem 60. let 20. století. Bude to jako 
reklama na automobil – něco, co nečekáme. Do nové Evropy propojené novou 
ekonomikou bychom měli vstupovat jen s úplně novými, ale o to dokonalejšími 
chorobami. Buď v pohodě, be cool!

Dřevčice u Dubé. Když se podíváte do Britské encyklopedie na heslo budoucnost, naleznete definici, 
že „že to je něco, co nelze znát“. Jako cesta mizící za obzor. 
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Civilizace, dýchej pomalu a zhluboka

Z ranních zpráv se dozvídám, že rovněž Holanďané odmítli evropskou ústavu. 
Beru si přilbu, overal, zkontroluji náhradní světlo a odcházím do proseckého 
podzemí. Jde o složitý systém pískovcových chodeb, ve kterých se až do počátku 
20. století podzemním způsobem těžil písek na štuky a písková mýdla pro 
uhlíře. Asi před čtyřmi lety zde byla vyražena šachta a štolou propojeny dva 
hlavní podzemní systémy – Močálka a Amerika – do systému, jehož celková 
délka dosahuje asi 1,4 km. Práce na zpřístupnění však byly odloženy a šachtu 
začala využívat místní mládež vyzbrojená nejenom touhou po podzemí, ale také 
nezvyklou pracovitostí a někdy i vyspělou technologií v podobě rozbrušovaček. 
Ústí šachty je právě ve chvíli, když píši tyto řádky, řádně uzavíráno. Ale ještě před 
tím jsme museli podzemí důkladně prolézt. Kdyby tam totiž firma zabetonovala 
pár dětí-záškoláků, jistě by se našel nějaký všetečný šťoural, který by horníky 
pomluvil.

Děti či mládež si v podzemí vytvořily několik pelíšků, kolem kterých se podle 
věku účastníků povalují buď láhve od limonád nebo krabicového vína. Jeden vý-
klenek dokonce využili ke svým temným rejdům satanisté, anebo spíš lidé, kteří 
předstírají, že satanisté jsou. Uvědomuji si, jak často si mládež hraje v různých 
jeskyňkách a bunkrech, jak miluje a potřebuje malé tmavé prostory, kde může 
být nejenom sama sebou, ale hlavně izolována od okolního velkého světa. Je 
běžným rysem mnoha náboženství, že mají dva základní typy svatyní. V jeskyn-
ních svatyních člověk přichází sám k sobě, stahuje se od světa, hledá své kořeny. 
Ve svatyních na vrcholcích kopců či hor vychází ze sebe a ve chvílích jasu, jež 
pomine, splývá s celým širým světem.

Celý náš svět žije v rytmech jakýchsi nádechů a výdechů. Město je zadržováno 
hradbami, ale pak se přes ně přelije a vytvoří jako v současné době velké čtvrtě 
malých domečků. Jenže v těch státech světa, kde se již nasytili městské ex-
panze, hledají zase cestu nazpět ke klasickému, příjemnému městu s ulicemi 
a hospůdkami. Nedávný výdech expandujícího města se v těch nejvyspělejších 
státech pomalu mění na nádech do středu. Něco podobného se děje s civilizačním 
výdechem globalizace či evropské integrace, která se možná právě v těchto 
dnech mění v nádech deglobalizace. Slovo „deglobalizace“ není ve slovníku 
žádné politické strany. Spíš se mluví o ochraně místních výrobců nebo posilování 
lokálních a krátkými vazbami spjatých ekonomik. Existuje však také duchovní 
nádech a výdech, při kterém člověk nejprve hledá, přijímá a zpracovává různé 
duchovní podněty a pak s nimi seznamuje ostatní. Jakoby nejprve zalezl do 
jeskyně svého těla a mysli a pak vyšel na slunce, stejně jako dítě v podzemním 
bunkru proseckých skal.
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Jsme součástí proudu života, který trvá skoro 4 miliardy let. Kumulovaná 
zkušenost evoluce říká: „nadechuj se zvolna a vydechuj pomalu!“. Všimněte si 
rybníku za vsí. Pokud v něm začátkem teplého léta, kdy se životu v prosluněných 
vodách dobře daří, expandují řasy, tak brzy spotřebují veškerý dostupný kyslík 
a vodní nádrž se změní ve smradlavou louži. Bodlák může rychle expandovat na 
otevřené plochy, ale za pět, šest let bude vytěsněn pomalu rostoucími travami. 
Političtí komentátoři mohou analyzovat, pro koho či proti komu lidé v referendu 
o evropské ústavě volili, ale kdesi v hloubce kolektivní mysli může být skrytá 
zkušenost, starší než Stránská skála v Brně či ta Barrandova v Praze, která varuje 
před ztrátou dechu, rozšiřujeme-li se příliš rychle.

Jednáme nejenom na základě okamžitých pocitů, ale také v nás žije jakási 
moudrost a jakési předsudky zděděné z geologických dob, kdy život teprve 
vznikal a učil se přežívat. Jednou v nás možná šikovný archeolog mysli objeví 
zkušenosti trilobitů či řekne, že už dinosauři věděli, že se to s tou globalizací 
nemá přehánět. Nádech i výdech má své problémy, ale obojí stojí u základů 
světa. Expanze není o nic lepší ani horší než kontrakce, svatyně na kopcích jsou 
stejně důležité jako svatyně v jeskyních. Prosecké děti zalézající na velkém, širém 
sídlišti do podzemí jsou instinktivně moudré. Voliči evropského referenda možná 
dali na sdělovací prostředky, charismatické vůdce či poslechli vlastní obavy. Ale 
také možná jednali podle nějakých zkušeností se světem, které si osvojily bak-
terie již v prahorách. To nám však s jistotou neřeknou ani političtí komentátoři, 
ani sociologické dotazníky.

Jasoni, žiješ?

Jeden z mých studentů Jasoň z New Orleans náš kurz anatomie města poučil 
o noční akci, které se u nich doma říká „No advertisement day“, den bez rek-
lamy. Spočívá v tom, že obcházíte billboardy a sprejersky je upravujete. Mys-
lím, že tím poškozujete cizí majetek a tudíž se vystavujete možnosti trestního 
stíhání, ale nevím, jak je tomu u billboardů, které jsou postaveny jako černé 
stavby (těch je u nás údajně většina). Nejběžnější úprava se týká začernění či 
zabělení firmy – vidíte reklamu a nevíte, k čemu se vztahuje. Jiná možnost je 
pozměňovat nápis. Třeba z věty „I choose an American original“ (Vybírám si 
americký originál) může po úpravě vzniknout věta „I choose an Amazonian 
parrot“ (Vybírám si amazonského papouška). Tím billboard pochopitelně ztratí 
smysl, respektive vznikne takový posun smyslu, že věc začne být zajímavá z hle-
diska lidové tvořivosti.
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Některé skupiny provádějí soutěže v úpravách billboardů. Podobně jsem viděl 
úpravu předvolebního plakátu „Vstříc novému osudu“ na „Vstříc novému ko-
rytu“. Tady už jsme však na velmi nejistém, radikálním ledu opovržení politikou 
či dokonce stranické nenávisti, jež se často projevuje vůči všem stranám, které 
si reklamní kampaň mohou dovolit. (Zaráží mne, proč graffiti crews nevěnují 
pozornost billboardům – je to nejméně tak tvořivé jak „legál“ někde pod 
mostem.)

Jiné možnosti se týkají vyhlášení dnů bez nákupů nebo bojkotů některých 
výrobků. To jsou prostředky, které má veřejnost k dispozici, aby působila na 
výrobce. V české společnosti k nim zatím asi máme daleko, ale až se přesytíme 
reklam, tak na ně může dojít jako na určitý prostředek převýchovy. Na další 
možnost přišla má žena – snaží se kupovat jen ty výrobky, na které neviděla rek-
lamu. Je to opět individuální vzdor, který zatím v celkovém úhrnu nehraje vůbec 
žádnou roli, protože reklama má vliv asi na 70 % populace, ale je to jeden 
z postojů, který je nutné kultivovat a rozšiřovat, aby zde vznikla protiváha.

Reklama nám připomíná naši bezbrannost a vzrůstající závislost. Automobily 
konstruované na osm let provozu, neustálý počítačový upgrade, stroje vymyšlené 
tak, aby je mohl opravit jen firemní technik. Kdybychom tohle všechno chtěli 
rychle změnit, tak se zhroutí ekonomika. Tato výrobcem vypěstovaná závislost 
na neustále odhazovaných autech, klimatizacích a e-mailových spojeních je ve 
skutečností daní, kterou platíme za zaměstnanost, stabilitu a pokrok. Ale možná 
ji budeme platit dvakrát – jednou teď při nákupu zboží, podruhé až se sečtou 
ztráty vyplývající ze změn klimatu a prostředí. V této chvíli však známe jen tu 
okamžitou cenu, ta druhá, budoucí, bude teprve jednou stanovena.

Jasoni, často jsem si na tebe vzpomněl. Přežil jsi Katrinu?

Německý barevný dřevoryt z 16. století, který z pohledu Lutherovy reformace kritizuje papežství. 
Tento náboženský kontext je pro nás dnes již méně zajímavý než onen stále přítomný pocit ja-
kéhosi hladového monstra (Lomborgovy Litanie), jež nás jednou pohltí. Mnoho sociologických studií 
upozorňuje, že některé dřívější náboženské prvky se vlévají do ekologických hnutí. Parareligiozní 
náboj má tu výhodu, že zde existuje skupina lidí ochotná něco dělat pro druhé a nevýhodu v tom, 
že pocity někdy klade nad fakta. 
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Chytrý jako žako

Papoušek šedý, kterému chovatelé říkají „žako“, žije na rozsáhlém území Afriky, 
a to zejména v oblastech, kde roste jeho oblíbená potrava – palma olejová. 
Tito papoušci žijí pospolitým životem ve velkých hejnech, ze kterých po ránu 
v malých skupinkách nebo dvojicích vylétají za potravou. Jsou schopni ničivých 
náletů na kukuřičná pole domorodců. Chovatelé je mají rádi. Dobře se učí lidská 
slova a mají výraznou mimiku, podle které se dá dobře poznat, co zrovna cítí. 
V něčem jsou podobní lidem. Duševní hnutí u takového psa také poznáme lépe 
než u kočky. Nejhorší mimiku mají žáby, ryby a profesionální politici, u kterých 
málokdy víme, co se jim ve skutečnosti honí hlavou.

Americká badatelka Irene Pepperbergová se již skoro před třiceti lety intenzivně 
věnovala problému mezidruhové komunikace. Pokud má člověk zkušenost 
z nějakého úřadu či dokonce partnerského svazku, jak složité je domluvit se 
se stejným biologickým druhem, jak to děláme u papouška? V Evropě existuje 
jediná laboratoř mezidruhové komunikace – vznikla před pěti lety z iniciativy 
Z. Pince na dnešní Fakultě humanitních studií Karlovy university. Její činnost je 
plánována na dobu nejméně dvaceti let, protože naučit papouška komunikovat 
s člověkem nějakou dobu trvá. A kdyby jenom to – velice důležité je sledovat, 
jak papoušci předávají získaná slova a návyky svým dětem. Jinými slovy, zda 
papoušci jsou schopni ve spolupráci s lidmi vyvinout a udržet nějakou vlastní 
kulturu.

I. Pepperbergerová naučila papouška Alexe úkonům, kterým bychom snad 
uvěřili u šimpanzů, ale ne u ptáků. Alex se naučil rozeznávat 35 předmětů. 
Funkčně, to znamená nenáhodně, používá výrazy jako „pojď sem“ a „chci 
to“. Rozeznává a přesně pojmenovává sedm barev a umí počítat do šesti. Ro-
zumí i poměrně abstraktním pojmům, jako že některé věci jsou „stejné“ a jiné 
jsou „jiné“. Tyto pokusy prokázaly, že papoušci jsou na zhruba stejné úrovni 
inteligence jako primáti, velryby a sloni. Řada jiných druhů je možná stejně 
chytrých, ale technicky se s nimi neumíme domluvit. Zvířata, se kterými se dá 
komunikovat, obvykle žijí v nějakém podobném sociálním prostředí jako lidé 
– tedy ve společenství, v němž existuje nějaká hierarchie a různá lobby dílčích 
skupinek.

Jaké jsou zkušenosti s našimi českými papoušky? Jedná se o malé hejno 
v průměru sedmi kusů. Papoušci na sebe vidí, žijí v klecích, ale mohou se pro-
létnout. Střídají se u nich studenti, avšak je žádoucí, aby ptáci nebyli rušeni 
různými „čumily“, a tak celý experiment probíhá v určité uzavřenosti. Studenti 
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s ptáky hovoří pomocí několika vyzkoušených postupů, jako je třeba soutěž 
mezi papouškem a dalším studentem, kterým učitel zadává úkoly a čeká, kdo 
lépe odpoví. 

Některé výsledky jsou překvapivé a vrhají neobvyklé světlo i na lidskou 
soutěživost. Papoušice Jaríňa se příliš nechtěla učit a její studijní výsledky byly 
velmi chabé. Vše se velice rychle změnilo, když do skupiny přibyla již poměrně 
dobře mluvící Markéta. Ta podle náležité situace běžně používala slova jako 
„čau“, když někdo vstoupil do místnosti, nebo „au“ při klovnutí. Když Jaríňa 
zjistila, oč lépe s člověkem komunikuje Markéta – a dokonalejší komunikace 
s „šéfem“ v tomto případě znamená vyšší sociální postavení –, tak již během 
několika hodin začala používat lidská slova! Rozdíly však stále zůstávaly velké. 
Koncem roku 2003 používala Markéta 269 výrazů, zatímco Jaríňa jenom něco 
přes 30. Za to znala víc zvuků a byla citlivější na intonaci hlasu. K zajímavým 
situacím dochází v okamžiku, kdy pro papouška je jednodušší při komunikaci 
s jiným papouškem použít lidských slov než „papouščího zpěvu“. Ptáci se pak 
mohou navzájem jadrnou češtinou posílat do klece! A to nepřeháním, to je 
skutečný příklad.

K jiným situacím dochází při pokusu, kdy je k papouškům přiřazen jiný inteli-
gentní pták – například krkavec. Pro ptáky-cizince pak asi bude nejvýhodnější 
shodnout se na jazyku, který nějak znají oba – na češtině. Tyto výzkumy nás 
jednak učí poznat to, co stále víc potřebujeme – umění vzájemné komunikace, 
které nezačíná v parlamentu ani v mateřské školce, ale někde v druhohorním 
pralese nebo ještě dříve. Rovněž odrážejí jeden z mnoha – a v tomto případě 
skutečně radostných – nových vztahů ke světu. Učíme se zacházet se svobo-
dou, s mobilním telefonem, internetem a taky zvířaty, ze kterých se stále víc 
stávají mladší bratři a partneři, jež spolu s námi sídlí na jedné planetě. Z to-
hoto pohledu, jak říká S. Komárek, se jednou naše děti budou nejspíš učit 
o současných velkochovech slepic a dobytka jako o něčem tak odpudivém, jako 
byly kárné a koncentrační tábory druhé světové války.

Bůh v zoo aneb mikrobiální kolébky

V čase vánočním si takovou obyčejnou kolébku neboli jesle umíme docela 
dobře představit. Ježíšek se usmívá, oslík pokyvuje hlavou a multikulturní no-
bilita přináší jakési lokální produkty, aniž by se obávala nařčení z korupce. A teď 
si představme něco mnohem složitějšího – kolébku, v jejímž teple a relativním 
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bezpečí leží život celé planety. Člověka možná v první chvíli napadne něco o Boží 
dlani, ale nejsme teologové, nýbrž přírodovědci, kteří dobře vědí, že pokud zvíře 
či bytost není možné umístit do zoologické zahrady nebo podobného zařízení, 
tak jako by neexistovalo. 

Nedávno jsem četl v časopise Science, jak vědci pozorovali mikroba složitého 
jména – Shewanella oneidensis, jak si klidně za pokojové teploty mění jeden 
jílový minerál na druhý. Jílové minerály jsou poměrně složité silikáty, které mají 
tvar destiček. Sestávají z vrstev tvořených převážně křemíkem a vrstev tvořených 
hliníkem či železem. Prostor mezi destičkami má slabý elektrický náboj, který 
nepoměrně slaběji váže řadu dalších prvků. Jílové minerály, které tvoří hlavní 
součást všech jílů a půd, se od sebe navzájem liší způsobem, jak jsou jednotlivé 
křemíkové a hliníkové – či železité – vrstvičky uspořádány.

Nejběžnější jílový minerál, který naleznete v kdejakém blátě na ulici, se jme-
nuje illit. Vzniká řadou různých procesů – třeba z jiného jílového minerálu jmé-
nem smektit. Tato reakce se obvykle odehrává hluboko pod povrchem planety 
za poměrně vysokých tlaků a teplot kolem 350 °C. Obvykle to trvá tak čtyři 
nebo pět měsíců, než se smektit přemění na illit. Jenže se ukázalo, že výše 
uvedený mikrob složitého jména celkem ledabyle zvládne celou reakci za dva 
týdny a za podmínek, ve kterých běžně žijeme.

Zemská kůra je do hloubek dvou, tří kilometrů prosycená různými mikroor-
ganismy, které se účastní desítek reakcí a zejména hrozně rádi si hrají s kyslíkem, 
železem a sírou a furt něco oxidují nebo redukují. Nedají si chvíli pokoj. Evoluce 
mikrobů trvala už tři miliardy let, než přírodu napadlo vymyslet něco většího. 
Trilobita a člověka dělí sotva půl miliardy let – šestkrát kratší doba, než dělí jed-
noduchý a složitý mikrobiální systém. Klíč k pochopení bakterie leží ve slově sys-
tém, bakterie není nikdy sama – vždy je obklopena jakýmsi mraveništěm jiných 
drobných tvorů, kteří měli tři miliardy let na to, aby se naučili spolupracovat.

Jednou z velkých otázek biologie, klimatologie či geologie je to, jak je možné, 
že teplota povrchu Země a obsah kyslíku v atmosféře se poslední půl miliardy 
let měnily jen tak málo, aby neohrozily samotnou existenci života. Kontinenty 
se pohybovaly, obrovité sopky soptily a na povrch planety dopadaly meteority. 
Katastrofa na katastrofu – ale život se dál rozvíjel.
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Americká bioložka Lynn Margulisová navrhla řešení, kterému říká „mikro-
biální kolébka Země“. Předpokládá, že mikrobiální evoluce trvala tak dlouho, 
že po sérii různých nezdarů, vymírání a mutací se nakonec ustálil takový stav, 
že mikrobiální reakce, které řídí například geochemické cykly síry a uhlíku (a ty 
zase ovlivňují klima planety), dosáhly nějakého zhruba rovnovážného stavu. 
Margulisová se domnívá, že vývoj vyšších organismů byl možný teprve tehdy, 
když se mikrobiální systémy naučily „změkčovat“ katastrofický chod zemského 
systému. Zde člověka mimoděk napadne, že úvěr si otevřel nejenom u banky, 
ale už před mnoha miliony let také u přírody, hlavně u těch drobných živočichů, 
co žijí v půdě a ve světovém oceánu. Bez nich by tu nebyl a neslavil svátky.

V dobách, když jsem studoval na Přírodovědecké fakultě, nám spolužák 
Jano Bulko dával nemožné otázky. Třeba jak dělíme lidi. My jsme pochopitelně 
odpovídali na dobré a špatné či na Evropany a černochy, ale Jano se potutelně 
smál a říkal: „Já je dělím na ty, které znám a které neznám“. Teprve později jsem 
si uvědomil, že podobným způsobem je možné se dívat i na procesy probíhající 
v přírodě i ve společnosti. Říkám jim procesy viditelné – to je třeba déšť nebo 
inflace; a procesy neviditelné – vlny podprahového rozhořčení, nedůvěry, blbé či 
dobré nálady anebo právě mikrobiálních reakcí. 

Při své poslední návštěvě v zoologické zahradě jsem viděl kapybaru, divokého 
osla i zubra. Na Boha jsem nenarazil ani v pavilonu šelem, ani velkých savců či 
ve voliéře vodních ptáků. Jsem opatrný, vím, že pouhá viditelnost mnoho neříká 
a že Boží dlaň klidně může sestávat z mikroba Shewanella oneidensis a jeho 
kámošů, se kterými se zná někdy od starohor.

Tsunami a pytláci korálů

Pozorování dráhy tsunami, které 26. prosince 2004 udeřilo na pobřeží šrí Lanky, 
ukazuje velmi výrazné rozdíly ve výšce vlny a velikosti zaplaveného území, a to 
již v měřítku několika kilometrů. Například město Peraliya bylo zasaženo vlnou 
o výšce 10 m, která zasáhla až 1,5 km do vnitrozemí. Tato vlna odnesla „vlak-
-titanik“, symbolicky nazvaný „Samudra Devi – Královna moře“, o padesát metrů 
dál a zabila přitom jeho 1700 pasažérů. Naproti tomu v osadě Hikkaduwa, která 
leží jen asi 3 km od Peraliye, dosáhlo tsunami výšku jen 2–3 m, dostalo se jen 
50 metrů do vnitrozemí a nikoho nezabilo. 
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Normálně bychom takto velké rozdíly dávali do souvislosti s geomorfologií 
pobřeží, to znamená s různými zálivy, výběžky, písečnými kosami apod. Jenže 
zejména na jihozápadním pobřeží šrí Lanky mezi Galle a Ambalangodou se 
tsunami chovalo jakoby náhodně. Zdálo se, že si vůbec „nevšímá“ rozdílu ve 
tvaru souše. Poměrně detailní průzkum ukázal, že rozdíly ve výšce tsunami byly 
rozhodujícím způsobem ovlivněny stavem korálové bariéry. 

V některých rybářských osadách se běžně k lovu ryb a lámání korálů používají 
výbušniny. Naproti tomu v jiných oblastech hoteliéři chrání korálové útesy, aby 
měli co ukazovat svým návštěvníkům. Podle zvolené turistické strategie – buď 
korály prodávat, nebo je ukazovat, se odvíjí míra zničení. Nejedná se přitom 
o nějakých pár procent škody nebo o 20 cm nižší vlnu, ale o zcela zásadní do-
pad na pobřeží. Některé nízké korálové ostrovy v Maledivách, které ležely přímo 
v dráze tsunami, jím nebyly zasaženy, i když teoreticky by při své mizivé výšce 
měly zmizet z povrchu oceánu. 

Pokud se na celou věc podíváme z hlediska hypotézy Gaia, která říká, že bio-
ta se nejenom přizpůsobuje životnímu prostředí, ale zejména si je sama udržuje, 
získáme ilustrativní příklad krajinné homeostáze. Tsunami, které přichází od vol-
ného moře, nenadělá na korálové bariéře skoro žádné škody. Prostě se přelije. 
Naproti tomu tsunami, které udeřilo na pevninu a vrací se nazpátek, s sebou 
přináší písek a jíl, eroduje hluboké zářezy a mění konfiguraci terénu. Z hlediska 
korálového útesu je tedy výhodnější bránit se zpětné vlně od pevniny než vlně 
od moře, což znamená eliminovat tsunami dřív, než dosáhne pobřeží. To se 
korálům překvapivě daří. 

Korálový útes pravděpodobně nemá žádnou kolektivní inteligenci, která by 
mu umožnila tuto situaci reflektovat a volit optimální strategii, ale přesto se 
díky časovému měřítku evoluce, jež upřednostňuje ty nezničitelné útesy, chová 
„chytře“. U nás sice nemáme korály, ale i obyčejná smrková monokultura je 
dost chytrá na to, aby pochopila, že nejlepší strategií, jak se zbavit kůrovce, je 
nechat se sežrat. 

Solární oteplování

Solární se rýmuje se slovem globální. Globální oteplování chápeme tak, že je 
způsobeno člověkem, tedy spíše skleníkovými plyny, které vypouští do atmo-
sféry. O solárním oteplování jsme donedávna vůbec neuvažovali, protože sice 

r a d o s t n é  n o v é  v z t a h y



198

panoval předpoklad, že solární konstanta, tedy množství slunečního záření do-
padajícího na povrch atmosféry, se sice mění, ale tak málo, že ve skutečnosti 
konstantou téměř je. Sluneční aktivita osciluje v měřítku známého 11letého 
cyklu a v řadě dalších delších cyklů o délce trvání např. 90 let, ale právě 
u nejvýraznějšího a nejkratšího 11letého cyklu se vliv na klimatické změny posu-
zuje velice obtížně, protože je modifikován teplotní setrvačností oceánu. Solární 
oteplování je přirozený proces vedoucí prostřednictvím vyšší sluneční aktivity 
k vyšší teplotě povrchu Země. 

Solární oteplování však hýbe vědeckou komunitou, i když v téměř každém 
článku autoři někde na závěr opatrně říkají, že hlavní díl zodpovědnosti za 
oteplování leží na lidstvu. Nicméně vyznění hlavních statí bývá poněkud odlišné 
a vyplývá z nich dominantní vliv Slunce na zemské klima předindustriální doby. 
Například období Maunderova minima v letech 1645-1715, kdy bylo nejméně 
slunečních skvrn a nejnižší sluneční aktivita, odpovídá některým výrazně chlad-
ným epizodám malé ledové doby. Podobná závislost se dá vysledovat i pro 
dřívější chladné epizody. 

Lavinu článků a úvah o solárním oteplování v podstatě způsobily dva články. 
V roce 2003 publikoval tým astronoma Ilji Usoskina odhad počtu slunečních 
skvrn za posledních 1150 let. Práce vychází z měření obsahu kosmogenních 
izotopů, zvláště berylia 10, v ledových vrtech a v jejich srovnání se záznamem 
počtu slunečních skvrn, který je veden od roku 1610. Výpočet je založen na 
předpokladu, že množství kosmického záření je zhruba stabilní, ale na Zemi jej 
dopadá tím méně, čím větší je magnetická aktivita Slunce, která kosmické záření 
odstiňuje. Jinými slovy – větší množství kosmogenních izotopů indikuje nižší 
sluneční aktivitu a tento předpoklad se dá pro posledních 400 let ověřit právě 
z počtu reálně pozorovaných slunečních skvrn. Závěr práce byl neočekávaný 
– zhruba od roku 1940 panuje největší sluneční aktivita od 9. století naší éry. 

O rok později vyšlo v časopisu Nature pokračování příběhu, ale tentokrát 
protažené 11 tisíc let do minulosti. V tomto případě byl jako indikátor míry 
sluneční aktivity použit kosmogenní izotop 14C neboli radiokarbon. Ten vzniká 
působením kosmického záření na dusík v atmosféře. Oxid uhličitý je v průběhu 
fotosyntézy přijímán rostlinami. Když potřebujeme rok po roku, nebo dokonce 
sezonu po sezoně zjistit, kolik radiokarbonu bylo v atmosféře, stačí, když 
odpočítám letokruhy do minulosti a potřebnou přírůstkovou linii analyzuji 
na obsah radiokarbonu. Protože radiokarbon se samovolně rozpadá, tak je 
nutné podle stáří letokruhu dopočítat jeho chybějící množství, což je snadné 
a přesné. 
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Závěr této druhé studie je ještě pozoruhodnější. Autoři spočítali, že současná 
úroveň magnetické sluneční aktivity je nejvyšší za posledních 8,2 tisíce let! 
Již osm tisíc let nebylo Slunce tak aktivní, jak posledních 70 let. V holocen-
ním fosilním záznamu dále nalézáme 31 období, kdy desetiletý průměr počtu 
slunečních skvrn (a tedy epizod rychlého oteplení) překročil 50. Dnes je přes 70. 
Další důležitý údaj se týká toho, jak dlouho trvají epizody zvýšené sluneční akti-
vity. Průměrná délka je pouhých 30 let a nejdelší perioda dosáhla 90 let. Vyplývá 
z toho, že současné období zvýšené sluneční aktivity je nejenom neobvykle in-
tenzivní, ale také nezvykle dlouhé. Podle všeho by mělo skončit během několika 
let, ale nejpozději během prvních několika budoucích desetiletí. Celkový solární 
příspěvek k současnému oteplování může být zhruba 30 %.

Komentář: další publikované práce a diskuse se spíš týkají přesnosti jednot-
livých kroků výpočtu, ale nezpochybňují základní myšlenku, jíž je současná 
– a doufejme již odeznívající – extrémní sluneční aktivita. Z hlediska lidstva 
či prostého časového měřítka našich životů se vlastně ocitáme v klimaticky 
mimořádné situaci, ve které se sčítá solární a antropogenní oteplování. Nikdy 
za posledních 650 tisíc let nebyla koncentrace oxidu uhličitého v atmosféře tak 
vysoká jako dnes. Provádíme vlastně neobvykle vzrušující klimatický experiment 
planetárního rozměru. 

Nostalgie nad industriální budoucností

Přijíždím od Rožňavy z východního Slovenska. Nezaměstnanost zde přesahuje 
30 %, ale v některých dědinách je 60 %. Jezdím sem už roky, fáral jsem na míst-
ních šachtách. Kraj se propadá. Romové, kteří právě v tomto kraji žili s ostatními 
ve vzorovém smíru, mají pocit, že kdo má hlad, může krást. Nezní to hrozně, 
pokud se jako supové nevrhnou na nějakou stařenku, která se neumí bránit. Lid 
smutní a vlčí. 

Na cestu do vlaku si beru knihy Maxe Sebalda „Kruhy Saturnu“. Sebald 
popisuje situaci po roce 1975, kdy bída v některých městech na severu Anglie 
hořela jako podzemní plamen, který najednou vyšlehl. Polovina domů na hlavní 
třídě je dnes na prodej, čtvrtina obyvatel se ocitá v poloviční negramotnosti a to 
v slušné Anglii, kde vlády jsou poměrně chytré. Urbanista Stephen mi popisuje 
situaci po roce 1980: „Kdo neviděl horníky jíst k večeři pečenou cibuli s chle-
bem, nepochopí situaci úpadku, který se stal normou“. 
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Jdu na výstavu Industria podívat se na krásné dělnické fotografie Václava 
Jiráska. Galerie je dost čistá, uklízečky v Rudolfinu fungují skvěle. Mám pocit 
jako v Transylvánii, kde domy jsou plné zaprášených krámů, které když přivezete 
domů, tak z nich vzniknou skvělé folklórní kusy. Podobně čistota galerie 
ozvláštňuje špinavé dělnické prostředí na fotkách. Málem jsem podlehl falešné 
intelektuální nostalgii typu národního obrozence 19. století, vzlykajícího nad 
prostým, ale spravedlivým lidem. Zachránilo mne možná to, že jsem vyučený 
horník, který prožil mnoho odstínů ztraceného bratrství práce. 

Pod vlivem Rožňavy, Sebalda i přítele Stephena jsem Jiráskovy fotky začal 
vidět jako svědectví o světě, který na některá místa již přichází. Byli jsme kovár-
nou Rakouska-Uherska, můžeme být kovárnou Číny nebo Koreje. Budeme jed-
nou nostalgicky vzpomínat na doby, kdy korejský management prosadil ranní 
bojové porady ve stylu verbálního kung-fu, slušivé uniformy a povinné rozcvičky 
pro top-manažery stejně, jako nás dnes rozteskňují řetízkové šatny na uhelném 
dole a opuštěná vrátnice se zrezivělou hvězdou?

Přišel jsem nedávno do Ostravy. Ve vzduchu byl opět cítit štiplavý industriální 
dým. Z Nové huti se kouří jako v 50. letech. Místní si stěžují, že jejich děti nemo-
hou dýchat. Nebude to dlouho trvat a někdo opět založí ROH.

Pane, opravdu jste nevěděl, že noční ulice je zázračná jako tapír?

Denně procházím městem, jehož zašedlé i čerstvě opravené fasády pokrývají 
klikyháky sprejerů. Cítím se jako někde u Uherského Hradiště, jehož uličky s vin-
nými sklípky jsou pokryty rozvilinami lidových ornamentů, šplhajícími stonky 
vína, barevnými srdíčky a šmolkově modrými motivy. Výsledek je nějak podob-
ný, i když pochopitelně mezi sprejerským Žižkovem či Ostravou a folklórním 
Slováckem je několik rozdílů. Lidový ornament tmelí tradiční společnosti a pod-
poruje je, sprejerský ornament jde proti většinovému proudu. Lidový umělec 
zdobí svůj dům, a to by sprejer nikdy neudělal. Některé lidové ornamenty na 
zdech domů vznikly z křivek, které hospodyně vytvářela tím, že před zápražím 
tenkým čůrkem lila vodu, aby démoni zabloudili. Lidová zdobení kolem oken 
často měla právě tu funkci, aby polekala a odvrátila zlé mocnosti. Sprejerský 
ornament s démony koketuje a někdy je přímo zve. 

Pár termínů – i grafitti má svoji naštěstí značně nejasnou terminologii. Tag 
byla původně značka amerického uličního gangu a vymezovala jeho teritorium. 

r a d o s t n é  n o v é  v z t a h y



202

Značka musela být dobře viditelná, široká a provedená sebejistými tahy. Street 
walkeři, tedy praktičtí sociální pracovníci na ulici umějí tagy rozeznávat a ví, že 
když se na na cizím teritoriu octne tag sousedního klanu, tak dojde k válce. Ame-
rické pouliční gangy mají často jak funkci kriminální – třeba kontrolu obchodu 
s drogami –, tak udržují určitý pořádek. Když se přestěhujete do chudší čtvrtě, 
může dojít k tomu, že vás navštíví příslušníci gangu a nabídnou vám, že za 
určitý poplatek ochrání váš byt před zloději. Je to spolehlivější než pojišťovna. 
V daném území totiž mají monopol na zločin a vytěsňují jiné kriminálníky. Tag je 
v tomto případě jasné upozornění, komu se má platit. 

Většina evropských tagů je jiného původu. Je to prostě podpis. Charakteris-
ticky jej tvoří mladíci mezi 14.–17. rokem, tedy někdy mezi 8. třídou a učňákem. 
Trochu je znám, protože má žena pracuje jako učitelka na základní škole na 
sídlišti. Bývají to docela fajn kluci z nějak rozvrácených rodin. Dá se s nimi do-
mluvit. V životě je nepotkalo mnoho dobrého a myslí si, že je ani do budouc-
nosti nečeká nějaký skvělý život. Udělat tag na viditelném místě nebo ještě lépe 
na vlaku, který projíždí světem, je jedna z mála možností, jak na sebe upozornit. 
Zároveň tvorba tagu nebo složitějšího výtvoru na nebezpečném místě, jakým je 
třeba komín nebo půdní nadstavba nad strážnickou stanicí, je hrdinský čin rituálu 
přechodu do dospělého života. Asi jako když masajský chlapec zabíjí lva. Doká-
zal jsem to, jsem muž! Jen nedospělé povahy si podobné dobrodružství musí 
dokazovat stále znovu a znovu dokola. Jiní se v naší společnosti nejistot a obav 
prostě uklidňují tím, že počmárají nějaký dům a vůbec o tom nepřemýšlejí. Jsou 
schopni kreslit i tam, kde se to nesmí – na skály nebo v jeskyních. Už několik let 
tají jeskyňáři své podzemní objekty, aby jim je nezničil nějaký vysmažený mimoň 
co neví, která bije. 

Součástí tagové tradice jsou akce, které se nazývají „bombing“ nebo „at-
tack“, česky bychom mohli říct nálet či útok. Jedná se o složitější útvary, kde si 
již nevystačíme se slovem sprejer. Sprejer je kdejaký blbec, který má dvě stovky 
na to, aby si koupil základní sadu dvou sprejů (trysek-jetů) – černou a chrom. 
O kulturní stupeň výš stojí writer, tedy člověk nebo ještě lépe skupina tří, 
pěti spřízněných duší, která je již nesena nějakým poetickým nábojem. Bom-
bingy však často v sobě nesou hořkost, zklamání a agresivitu. Primárním cílem 
bombingů je něco zničit. Bombingem může být rytina umělým diamantem do 
skla vlaku nebo sprejerská akce na nové fasádě. Bombing je hořkost a strach 
ze života a nezaměstnanosti, bombing je způsob, jak se na chvíli zbavit nějaké 
frustrace. Attacky bývají propracovanější. Česká writerská komunita vydala 
šest skvělých čísel časopisu „Terrorist“ (neptejte se na něj na stáncích, nemá to 
cenu). V posledním čísle líčí řadu úspěšných attacků českých writerů v newyor-
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ském metru, kde je policie ostrá a všímavá. Byl to snad jediný český časopis, 
jehož kusů se prodalo víc v cizině než doma. 

Za vrcholný attack spojený s proniknutím do nějakého chráněného prostoru, 
tedy s infiltrací (infiltration) je považováno „udělat vlak“. Znamená to, že nej-
lépe v metru nebo někde na seřazovacím nádraží uprchnete ochrance. Máte 
předem dobře zpracovaný layout akce – nápis či sdělení na celém vlaku, což je 
něco jako malířské plátno o délce 100 m a výšce 3 m. Plocha to je obrovská a tak 
s sebou máte barvy o celkové ceně nejméně kolem 20 tisíc. Musíte být dobře 
sehrané komando, kterému se obvykle říká „crew“ a ve kterém každý přesně ví, 
co má dělat. Zaútočíte ve stylu „dirty hands“ a uprchnete. Součástí plánu musí 
být něco, čemu se říká městská taktika (urban tactics). Před tím, než utečete, 
pořídíte dokumentaci a vystavíte ji na webu. Jste v kontaktu s podobnými skupi-
nami v Berlíně, Budapešti a vlastně všude po světě. Jste partyzáni ulice a srdce 
vám často plane nově nalezenou poezií. Při akci spálíte tolik adrenalinu, že z ní 
vylezete klidní a téměř mysticky naladěni. Vaše dílo zatím po obvyklé trase dané 
jízdním řádem vyráží do světa. Je to mobilní galerie, přišli jste na to, jak vystavo-
vat v tržním prostředí. Nemusí vás znát celý svět, jste anti-celebrita, stačí, když 
vás bere na vědomí váš kmen a ten má své členy v každém evropském městě. 

Grafitti kmen se podporuje vůči venku, ale uvnitř na sebe žárlí, probíhá 
v něm boj o pozici. Podobně jako se dělají soutěže či zápasy v break dance, 
tak probíhá i zápas stylů grafitti. Nové a nápadité designy jsou respektovány, 
průměrná grafitti bývají překreslována. „Kde bereš inspiraci?“, ptali se význam-
ného writera. Říkal: „Karel Teige a vůbec moderní typografická klasika“. Tady už 
nejsme mezi frustrovanými tagisty, zde se dostáváme mezi writerskou kolegiál-
ní šlechtu. Tito lidé často končí tak, že nastupují do reklamních společností. 
Přetavují svá grafitti do srozumitelnějších výtvorů a těmi pak infiltrují většinovou 
společnost. Z poetiky ulice se pak stává obojí – komerce i téměř subverzivní 
ovlivnění hlavního proudu původně nepřátelskou ideologií. 

Prvek soupeření a násilí v kmenu grafitti vnímám ve světle populárního 
obrázku Josefa Lady „Rvačka ve venkovské hospodě“. Všimněte si, jak násil-
né bývaly a leckde i dosud jsou venkovské tancovačky a jak se mezi sebou 
rvou mládenci z horního konce s porobky z dolního konce. Ale přitom se jedná 
o silně ritualizované násilí, ve kterém je málokdo vážně zraněn. Samotné rapové 
frázování jako základ hip hopu je odvozeno z černošských válečných zpěvů. 
Přiběhne mládenec na okraj okolní vsi a zanotuje: „Tvoje matka byla děsná 
kurva“. A onen dotyčný mu buď vtipně odpoví podobným způsobem, anebo 

r a d o s t n é  n o v é  v z t a h y



204

se pomlátí. Správný rap oddaluje válku. Rap je sublimace násilí, je to způsob jak 
– dejme tomu – kreativně zacházet s ničivými pocity. Celé grafitti jako součást 
hip hopu neustále klouže na hraně mezi násilím a tvořivostí. Pokud bychom 
jej srovnali s jazzem 20. let dvacátého století (anebo s Mozartovými operními 
popěvky, které si zpívala celá Vídeň), pak jazz vlévá syrovou energii ulice do 
zkrotle upadajícího umění, ale nenese v sobě tolik šumění temné krve. 

Město jako kotel neznámého oblečený do děravých šatů pokrytých zvláštními 
znaky. Chodím jím jako stopař J. F. Coopera. Pátrám po sděleních a nových 
formách. Zejména stickering – neboli zprávy psané znakovým jazykem – na 
samolepkách naznačují, co se děje pod povrchem. Vnímám místa setkávání 
polepená desítkami samolepek, souboje anarchistů a neofašistů a mezitím se 
objevují na nějak významných místech nápisy jako třeba „poet“ nebo stříbrné 
oko. Rozeznávám některé writery a vychutnávám, jak dozrávají, jak jsou stále 
citlivější třeba k industriální architektuře a je mi, jako bych četl raného Nezvala. 
Pozoruji, jak kráčí paralelně, ale alternativně s tou částí moderního umění, které 
je šité na míru určitému místu (site specific). 

Přichází za mnou americký writer, bavíme se o politické reflexi, která se ob-
vykle vyjadřuje pomocí „stencils“ – obrázky stříkanými přes šablony, která k nám 
hodně přicházela kontraoficiální mezikulturní výměnou z polského prostředí. 
Říkám mu: „Víš, co mně baví na grafitti? Vy si myslíte, jak jste noví, ale já 
vás vnímám jako pokračovaní klasického proudu vzdoru a cítím vás podobně 
jako Byrona a Shelleyho. Co ty víš, jaké grafitti by dnes dělala politická akti-
vistka Božena Němcová? I když ona by spíš házela dlažební kostkou na policisty 
chránící finanční oligarchii nějaké globální organizace.“

Z dalších výrazů je potřebné znát slova „throw up“ a „piece“. Piece je kus, 
je to velký obraz, jehož základní formou je městská kaligrafie. Něco ze zenu 
proniklo do širokých tahů writerů, správná kaligrafie vyžaduje rytmus a práci 
s dechem. Někteří writeři před plochou tančí. Fyzicky to je blízko rapu nebo 
právě break dance. Někdo kreslí pro uklidnění a kreativitu, jiný reflektuje svou 
hravost či nenávist, ale vcelku převládá pozitivní aura. Při hodnocení je důležité 
se soustředit na poměr ostrých průniků a oblých křivek a také sledovat frázování 
nepokreslených ploch a písmen. „Throw up“ je vývržek, něco, co ze člověka 
samovolně vypadne jako z přecpané sovy – větší nápis, obraz, tag propracovaný 
do abstrakce. 

Objevují se další formy – například v prostorovém grafitti, tedy v písmenech 
vyřezávaných do umělé hmoty nebo překližky, si mezinárodní pozornost vedle 
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takového Akima nebo Zasda z Berlína zasloužil i pražský Point. Už dva roky 
vídávám na různých nemožných místech – na pražských římsách a pomnících 
hravá písmena/zvířátka ze svítivých umělých hmot. Nevím, kdo vylepil krásného 
nindžu ze složitě perforovaného papíru v Holešovicích proti Národní galerii – byl 
to berlínský Swoon? Do českého prostředí zatím téměř nepronikly kresby po-
kládané na chodníky pomocí lepících pásků. Před několika lety se zdálo, že 
se slibně rozeběhne „postering“, tedy vylepování doma vyrobených poeticko-
-politických plakátů, ale už dlouho jsem neviděl slušný kus. 

V kreslení grafitti na šedých betonových plochách kolem předměstských 
podchodů dálnic je možné vnímat barokní tendenci zaplnit prostor křivkami. 
Některé tagy čtu jako zprávu: Je mi úzko, ale vidím, že nejsem sám. Jindy je 
zpráva za tagem jednodušší: Nenávidím tě a nakopu ti prdel! Anebo sedím na 
schodech funkcionalistického kostela sv. Václava ve Vršovicích. Odtud vzešel 
jeden z nejkrásnějších proudů českého hip hopu. Na kostel, na jehož dveře 
a kliky použil architekt Josef Gočár cíleně stejné prvky jako na obyčejném 
obchodním domě nebo biografu (dokonce neon se žlutým křížem!) žádný 
writer nezaútočil. Tady jsou doma, tady je posvátno blízké a každodenní. Duch 
místa rezonuje s jejich pocitem večerní ulice, jež je určitým typem zázraku. Něco 
jako tapír v šervůdském parčíku před Hlavním nádražím. 

Jenže, jak asi sami víte, v Berlíně v podzemní dráze se zjevil John Lennon a řekl 
svým ovečkám z vyhulené post-hippies éry: „Zahoďte křídy, vezměte trysky, 
odložte lásku a mír, s tím nikam nedojdete, buďte násilní a věřte démonům, 
to andělé jsou pomalí a zákeřní, pane“. Jdu opět ulicí jako každý den, jako po-
slední Mohykán sleduji každodenní zprávy, obcházím bezdomovce. Toto je můj 
les, má útěcha, má džungle, ó Pane zástupů, zda jsi dobře učinil, když jsi ve své 
moudrosti stvořil bodavou ježuru a barvy v kovových nádobách Geheny? Žila 
opravdu v Toledu ta žena, která plakala tak dlouho nad mrtvým dítětem, až ji 
umřelo i to druhé?
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Sídelní mlhovina

Různá místa na tváři Země mají různá životní vyzařování, různé vibrace, různé 
chemické exhalace, odlišné vztahy k různým hvězdám: můžeš tomu říkat, jak 
chceš. Ale duch místa je velká skutečnost.

D. H. Lawrence, „The Spirit of a Place“

Město je způsob, jak se naučit žít mezi lidmi.
Fra Paolino

Útlak maskovaný jako svoboda

Zhruba v roce 1995 se začal v životě českých měst projevovat fenomén, který 
postihl Ameriku již v 50. letech a západní Evropu o desetiletí později. Jedná 
se o vcelku neřízenou, rychlou a obvykle spekulativní přeměnu příměstských 
vesnic do podoby amerických městeček a rozsáhlých předměstí. Říká se mu 
buď neutrálním slovem suburbanizace, anebo emotivním výrazem „sprawl“, 
který zdůrazňuje to nekontrolovatelné rozlézání města do venkovské krajiny. 
Američané navyklí romanticky navečer pozorovat svá předměstí z automo-

Nádraží v Řevnicích. Když jsme byli malí a svět byl ještě jiný, ztráceli jsme klíče od dveří, které nešly 
otevřít. Dnes zase máme klíče, ale nemůžeme najít ty správné dveře. 
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bilových vyhlídek někdy hovoří o „městské mlhovině“ a pořádkumilovní Němci
naopak zdůrazňují urbanistickou chaotičnost výrazem „sídelní kaše“. Objevuje 
se i výraz „Zwischenstadt“ neboli „meziměstí“, kterým se míní vyplňování pros-
toru mezi dvěma městy, třeba mezi Prahou a Berounem či Prahou a Benátkami 
nad Jizerou. 

Tento typ zástavby představuje nový vývojový stupeň sídla, které není ani ves-
nicí, ani městem. Svým obyvatelům přináší většinou klidné a poměrně čisté 
životní prostředí, za což nejenom oni sami, ale celá společnost platí ztrátou 
krajiny, ochuzením měst a většími dopravními problémy. Aktivní a inventivní lidé 
jsou díky své předměstské izolaci částečně vyřazeni z celé té škály vztahů, které 
charakterizují města a jejich centra. Proces suburbanizace je u nás v podstatě na 
začátku, takže by bylo možné využít amerických a evropských zkušeností a vy-
varovat se nejhorších chyb. Pokud je však politické klima nastavené ve prospěch 
dominující nové výstavby na zelené louce a k tomu potřebných cest a technic-
kých sítí, způsobí to, že ve venkovském prostředí každý staví v podstatě kde 
chce a co chce. 

V reklamě to vypadá jako dokonalá svoboda. Můžete mít, co chcete. Ve 
skutečnosti se jedná o podbízení se bohatším, protože většina nemá na výstav-
bu peníze a tak víceméně mlčky a bezmocně přihlíží ničení krajiny a sociálního 
prostředí, ve kterém roky žila. Situaci nezklidňuje ani samovolná a zbytečná 
zpupnost některých předimenzovaných staveb na překvapivě malých parcelách. 
Naopak totiž i špatná vila či pokleslý moderní zámeček se na velkém pozemku 
ztratí a splyne se zelení. 

Česká cesta

Výstavba suburbií probíhá jenom ve Středočeském kraji na zhruba 60 lokalitách 
a desítkách dalších menších sídel o pár domech. Suburbanizované oblasti však 
vznikají v okolí každého většího a řady menších měst. Co si lidé od suburbií sli-
bují a co jim lze naopak vytknout? Je to hlavně ruch a znečištění automobilovou 
dopravou, které žene ty bohatší lidi z měst. Člověk má někdy dojem, že města 
se rozhodla spáchat něco jako sebevraždu, při které po automobilové intoxikaci 
vyhání své nejmajetnější občany do donedávna neznámých vesniček ležících 
30–60 km od středu města. I podnikatelé stěhují na venkov své rodiny, ale ne 
své podnikatelské základny. Kolega mi řekl: „Bydlím na venkově, ale adresu 
firmy udržuji na Praze 1. Působí to dobře a nebojím se kontroly finančního 
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úřadu, protože v Praze 1 působí tolik firem, že se na řadu dostanu možná až 
v roce 2050. To na venkově by si na mně smlsli!“ 

Jeden nejmenovaný starosta otevřeně říká: „My starostové jsme nedávno 
dostali přidáno na fakt slušný plat. Vidíme hodně věcí, které se nám nelíbí, 
ale radši o tom mlčíme.“ Náměstek hejtmana jednoho z českých krajů sděluje: 
„Někdy od roku 2004 za námi chodí starostové, často to jsou ti nejvíc podnikaví 
a energičtí starostové. Prosí: ,Udělejte s tím něco. Zařídil jsem rozvoj obce. Část 
katastru jsem prodal developerům a ti mi sem nalákali docela bohaté lidi. Těšil 
jsem se na výnos z daní, na aktivní novou komunitu, která pro obec něco udělá. 
Jenže ti lidé si nechali domovské adresy, takže teď jim chudší starousedlíci dotují 
provoz obecní kanalizace a přispívají jejich dětem na školu. A co je ještě horší – 
ti místní jsou už někdy od druhé světové války rozhádaní a závidí si mezi sebou, 
ale ti noví se aktivně dali dohromady a ve volbách přehlasují místní. Začínáme 
mít ve vesnici takovou drobnou občansko-sousedskou válku. A taky asi skončím 
jako starosta, už mají svého člověka.´“ 

Lidé do suburbií často přicházejí, protože chtějí žít ve svém, jakoby si chtěli 
vynahradit dlouhý stísněný život u rodičů. Dobře to je vidět na dispozici par-
cel. Parcely bývají malé a dům bývá postaven skoro ve středu parcely. Na obou 
bocích domu je k plotu sotva pár metrů. Kdybychom postavili dva domy v ro-
zích přilehlých parcel, vznikla by mnohem větší zahrada a prostor by byl účelně 
využit. Jenže pak bychom zase neměli ten pocit, že jsme vlastními pány. Stu-
denti ČVUT, kteří obcházejí suburbie a vyptávají se jejich obyvatel, jak se jim žije, 
se často setkávají s charakteristickým vzorcem chování: zpočátku nadšení, po 
určité době vystřízlivění – ze zvoleného místa, z uspořádání domu i z poměrů 
na parcele. 

Po přistěhování do nového, krásného domu se dostavuje nadšení. Sen je 
splněn. Nastává fáze plánování – jak dům zařídit a jak upravit zahradu. Po dvou, 
třech letech se začne ukazovat, že mnoho dosud krásných domů je postaveno 
rychle a nekvalitně – například mají velké tepelné ztráty (průkaz výše provozních 
nákladů je opomíjen) či neprakticky členěné vnitřní prostory. Většina těchto 
domů je navržena tak, že se žije v prvním patře, což ke stáru začíná vadit. Lidé 
se stydí přiznat, že trochu naletěli. Koupili si ne snad dům, ale sen, který viděli 
někde v televizi. Mnoho firem neobchoduje s domy, ale s iluzemi. Proč by se 
jinak na venkově stavěly balkony a nadměrná schodiště? 

Lidem brzy začne vadit, že nemají kam jít na vycházku. Že do značné míry 
s sebou vystěhovali i určité neduhy města. Než by vzali auto a jeli hledat místo 
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k zaparkování k oblíbenému restaurantu, sedí doma u televize. Ještě horší je 
situace mladých žen s dětmi, kterým se přezdívá zelené vdovy. Sedí doma 
a čekají, až se navečer vrátí z práce unavený muž. Někomu to vyhovuje, někdo 
se léčí alkoholem. Viděl jsem to. Do města na nákup, do kavárny, za kamarád-
kou, na dětské hřiště to je daleko. Je to současně otázka dalšího auta. Matka 
potom slouží dětem, které rozváží, místo aby někam snadno samy dojížděly. Po 
pěti, šesti letech tito lidé někdy říkají: „kdybychom věděli, co čeho jdeme, už 
bychom to znovu neudělali.“

Jiný starosta říká: „Ti bohatší už pochopili, že suburbie není pro ně. Vystřízlivěli 
a odstěhovali se. Ale máme tady dost lidí, kteří snili o své vlastní střeše, požádali 
o hypotéku, zadlužili se na dvacet let. Ti nikam nepůjdou, přišli by o peníze. Už 
jsem viděl ruskou suburbii, teď se bojím, abychom tu za pár let neměli třeba 
vietnamskou minoritu.“

Lennonova zeď na Malé Straně v Praze, 2002. Dříve andělé města létali po nebesích, 
dnes se pracně soukají ze škvír do podsvětí. 
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Mnoho starších domů bylo stavěno univerzálně, aby vyhovovalo i dalším ge-
neracím. V této době stárnou nejmodernější věci – a tedy i domy – nejrychleji. 
Věříme, že nejlepší cesta je ve většině případů opravit starý dům. Další důležitá 
věc jsou malé venkovské školy. Současná tendence je svážet děti do nejbližšího 
městečka, kde lidé očekávají kvalitnějšího učitele. V Holandsku přišli na to, že 
do malých škol se častěji stěhují učitelé-nadšenci jako z časů Boženy Němcové. 
V malotřídkách je mnohem méně drog a děti jsou celkově samostatnější. My 
to všichni víme, ale je příjemné, když to odhalí i sociologové – místní školy jsou 
často základním předpokladem pro vytvoření fungující místní komunity. Škola 
a hospoda jsou hlavními centry společného života obce a navzájem se doplňují. 
A ještě jedna věc je nesmírně důležitá – aby děti chodily do nedaleké školy 
pěšky. To je základ na celý život.

Evoluce plotů

Developeři lákají nové nájemníky nejenom na domy z mezinárodních katalogů, 
co vypadají jako z amerického seriálu, ale také na dostupnost okolní krajiny. 
Pokud se však projekt komerčně zdaří, pak ke dvěma, třem řadám domů 
přibude celé městečko pospojované sítí všelijak zatočených cest a pozemků, 
obehnaných plotem. Obyvatelka jedné z pražských suburbií řekla: „Bylo to tady 
krásné, ale teď mi to na kole trvá deset minut, než se vůbec propletu z naší 
kolonie na okraj do volné krajiny.“

Zvláštním rysem suburbií je evoluce plotů. Klasická česká vesnice má plaňkové 
ploty s tyčkami tak daleko od sebe, aby se protáhla kočka, ale pes už ne. Dohléd-
nete přes tři zahrady. Na jednu stranu vám sousedi vidí do talíře, ale na druhou 
stranu máte pocit prostoru, opticky vám patří víc okolí než jen vaše parcela. Na 
moderní suburbii je vidět, jak rok od roku jsou ploty, dnes stále častěji zdi, vyšší 
a hustší a dříve prostupný prostor se mění na systém zelených cel, tedy na jakési 
zahradní vězení. Volá mi člověk, který si v Respektu přečetl článek o suburbiích: 
„Jsme klasický případ, utekli jsme z města, vadily nám automobily. To jsme ještě 
nevěděli, že vnitřní okruh Prahy budeme mít kousek před domem a přípojku na 
vnější okruh hned za domem.“

Dělám posudek na rozšíření kamenolomu v Chomutovicích na Říčansku. Lom 
je dobře založený, stíněný kopcem. Brzy se bude stavět benešovská dálnice, 
a tak je lepší vozit místní kámen, než zatěžovat Barrandovský most a další silnice 
kamiony ze vzdálenějších lomů. Málokde by situace lomu byla tak jednoznačně 
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příznivá jako v Chomutovicích, kdyby v jeho okolí na laciné půdě nevyrostla 
nová čtvrť, jejíž obyvatelé si na provoz lomu stěžují. Kdo má pravdu – staro-
usedlíci, kterým lom dává práci, nebo novousedlíci, kteří si neuvědomili, do 
čeho jdou a nechali se zlákat nízkými cenami pozemků? Ubývání prostoru kra-
jiny způsobuje, že v okolí měst začíná být problém vést nové silnice – půda je 
obsazená a když se postaví silnice ve větší vzdálenosti, tak ji šetřiví automobilisté 
nebudou využívat. Město v pasti sebe samotného.

Na druhou stranu je nutné říct, že v Americe sice suburbie mají mnoho 
odpůrců, ale i příznivců. Bývají bezpečnější a čistší než klasická předměstí, plo-
ty jsou často jen symbolické. Navíc výzkumy ukázaly, že před dvaceti lety víc 
než polovina odpoledních jízd byla za nákupy, ale dnes za přáteli a na různé 
společenské akce. Jeden závažný rozdíl tu ovšem je – prostor americké krajiny je 
obrovský a suburbie pořád zabírají jen malý podíl krajiny. Středoevropská krajina 
je menší, hustě osídlená, je zde tradiční zvyklost hospodařit s půdou v malém 
měřítku, a tak expanze do takové krajiny se všude viditelně projeví. Vesnice leží 
jen 2–3 km od sebe. Americké suburbie ničí obrovská území krajiny, české její 
kultivovaný ráz a tím identitu. 

Zajít si večer do hospody

Demografické výzkumy prakticky ve všech evropských státech ukazují, že kolem 
roku 1990 dochází k významné změně demografických trendů. V letech 1970 
až 1990 velká města významně rostla, ale po roce 1990 se růst zpomaluje nebo 
zastavuje a na řadě míst přechází v malý úbytek obyvatel. Jedinou významnou 
evropskou výjimkou jsou panelová města bývalé NDR, kde je úbytek obyvatel 
za posledních deset let až 20 %. Kam se poděli tito obyvatelé? Především do 
západní části sjednocené země a do malých měst a suburbií v okolí velkých 
měst. Města kynou a proměňují se na již zmíněná „meziměstí“ či sídelní kaši, 
která je vzhledem k rozptýlené zástavbě a nízké hustotě obyvatel závislá na 
automobilech. Studie EU uvádí, že nikde v Evropě nejsou ani vnitřní, ani vnější 
předpoklady dalšího růstu obyvatel města. Stereotyp suburbií ovládl Evropu. De-
mografický růst měst se pro příští nejméně dvě desetiletí zastavil. I když úředník 
na pražském magistrátu říká: „Až bude deregulace nájemného, tak buď bude 
prázdná Praha, nebo satelitní města.“ Stát stále podporuje výstavbu bytů, které 
často zůstávají prázdné. Jednak je bytů zejména střední velikosti dost, jednak se 
snižuje množství lidí, kteří si je mohou dovolit.

ž i v o t  j e  v í c  n e ž  l a c i n é  s p o d n í  p r á d l o



215

Pokud srovnáme ve Středočeském kraji kapacitu všech připravovaných 
suburbií s poptávkou po tomto způsobu bydlení, zjistíme, že asi polovina či 
možná víc suburbanizačních projektů vůbec nenajde své kupce. To bude mít 
značný dopad na řadu vesnic, kde výstavba již probíhá. Na co by měl starosta 
„obce s městečkem za zády“ pamatovat? Především developer se orientuje 
v právních předpisech nesrovnatelně lépe než průměrný právník, o vedení obce 
ani nemluvě. Může dojít k několika základním nepříznivým situacím. Vesnice za 
své peníze investuje do přístupových komunikací a natáhne inženýrské sítě, ale 
projekt se nikdy neuskuteční. 

Mezi Ohradou na Žižkově a Krejcárkem. Mírumilovní hippies psali hesla o lásce, kouřili marihuanu 
a aktivní život posléze vyměnili za nasládle příjemné hnití. Naštvaní hip hopeři používají spreje, 
neapelují na svět, ale útočí proti němu. Mají k tomu celou řadu dobrých a celou řadu špatných 
důvodů. Nehnijí, ale mají tendenci prodávat se tomu establishmentu, který kritizují. 

Pokud se projekt sice uskuteční, ale původní firma, která slíbila, že odměnou 
za snadno získané pozemky třeba postaví zdravotnické středisko, zanikne, může 
na jejím místě vzniknout jiná firma, která se necítí být vázána původními sliby. 
Anebo se stane, že firma zbankrotuje, rozestavěné stavby či volné pozemky 
převezme jako zástavu za dluhy banka a tím se celý proces výstavby na dlouhé 
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roky zastaví. Obec konstatuje, že má pozemky „zablokované“. Lidé, kteří přišli 
o veškeré peníze, se pak bezmocně chodí dívat na své postupně rozkrádané 
rozestavěné domy, které by si rádi svépomocí dostavěli, ale ty už patří někomu 
jinému. 

Proč se o těchto věcech víc nemluví a nepíše? Suburbanizace je nový jev 
a státní správa většinou reaguje se zpožděním ve chvíli, kdy negativní dopady 
jsou více než zřejmé. I v západní Evropě to leckde trvalo dvě, tři desetiletí. Vedení 
obcí, které neuváženými smlouvami podlehlo tlaku developerů, se snaží situaci 
bagatelizovat, protože starousedlíci jsou již beztak rozezlení na novou výstavbu. 
Noví obyvatelé, kteří si z vlastní vůle zakoupili nevyhovující dům a teď se v dané 
lokalitě necítí dobře anebo mají starost, jak zaplatí vytápění, se stydí, že naletěli 
na dobře balený sen. Pokud jsou bohatší, tak často domy prodávají a stěhují se 
do domů či bytů v malých městech, kde mohou večer zajít do hospody nebo 
vzít děti do cukrárny. 

Nemáme žádnou náves

Existují způsoby, jak postavit důstojnou suburbii, ale nepoužívají se, protože 
zmenšují zisk developerských firem. Správné „dávky“ suburbie proto nejsou 
velké. Jsou mechanicky napojené na starší zástavbu. V Rakousku jsme se setkali 
s pravidlem, že obec se smí ročně rozrůst jen o dva nové domy, tak aby proběhla 
sociální evoluce a ne převrat. Projektant občas pamatoval na nějaké nové cen-
trum, což může být jakási náves se zvoničkou a klubem, který funguje jako 
místo setkávání i jako hospoda. Někde je kus trávníku, kde je možné uspořádat 
obecní slavnost, třeba opékání špekáčků. Cesty se netočí dokola dle představ 
architekta, ale navazují co nejúsporněji na dřívější síť cest. Na pozemcích jsou 
alespoň občas ponechány staré ovocné stromy. Kolem potoka a rybníčku vede 
veřejná cesta. Je zde malý obchod. 

V mnoha nejenom evropských, ale také amerických státech se vracejí k re-
gionálnímu plánu územního rozvoje, který z určitého nadhledu vymezuje za-
stavitelné a také nezastavitelné plochy. Co se týče výstavby ve volné a venkovské 
krajině je Česká republika svobodymilovnější (možná lhostejnější) než samotná 
země svobody. Současná teologie někdy hovoří o démonické svobodě, ke které 
dochází v okamžiku, kdy si jedinec může dovolit vše bez ohledu na své okolí. 
Nespoutaná suburbanizace, která vysává město a ničí venkovskou krajinu, je 
příkladem „svobody pro menšinu“, ale nesvobodou pro většinu. 
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Správná odpověď na suburbanizaci je dvojí. Je to jednak obnova a mírný 
rozvoj venkova a pak proces, kterému se někdy říká „regenerace“, „revita-
lizace“. Je to návrat ke klasickému, byť rozvolněnému kompaktnímu městu 
s ulicemi, veřejnými parky, malými obchody a sítí hromadné dopravy. Znamená 
ale složitější re-investice do statků a prostor, které již existují – a to se nedá 
srovnat se snadností záborů volných území s novou zástavbou. Jedna americká 
studentka žijící v Praze si zapsala do deníku: „V Praze jsem se stala voyeurem. 
Máme doma krásná okna, ale nic se za nimi neděje.“

Slovníček

Urbanizace: doslova tvorba měst, v nynějším smyslu obecně promyšlené 
a šetrné plánování sídla s ohledem na sociální a životní prostředí. Urbanizace 
je chápána jako přesun dosud venkovského obyvatelstva do měst. Stupeň ur-
banizace, tj. podíl obyvatel žijících ve městech, určoval stupeň ekonomického 
rozvoje jednotlivých zemí. Zvláštností je urbanizace ve třetím světě, kdy lidé 
z venkova přicházejí do měst, aby vůbec přežili.

Suburbanizace: růst rozvolněné zástavby s nízkou hustotou na předměstí, 
který způsobuje odliv bohatších a aktivnějších obyvatel z městských center. 
S. ohrožuje volnou krajinu, ale zapřičiňuje rovněž postupný úpadek klasického 
města.

Výklad: v poválečných USA se spojily dva důležité faktory:

1. společnost, která v průběhu války začala svou éru „bohaté“ společnosti, 
začala realizovat „americký sen“: rodinný dům mimo město,

2. kompaktní město začalo být hrozbou úrovní kriminality, nebezpečné šířením 
drog.

Suburbanizace byla v jistém slova smyslu „útěkem“ před řešením problémů 
města jako takového, dezintegrací společnosti; americká federální politika 
podporovala dlouhodobě tuto chybnou koncepci, protože ekonomické lobby 
nechtělo řešit mnohem složitější problémy re-investic ve městech a složité so-
ciální problémy městské integrované společnosti.
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Urban sprawl: anglický termín označující téměř nekontrolované rozpínání sídel 
do podoby tzv. suburbií, jejímiž základními jednotkami jsou rodinné domky. 
Suburbie vznikají obvykle jednorázově v rámci developerských projektů. Nemají 
obchod, hospodu či náves. Jsou plně závislé na osobní dopravě. Nevytvářejí 
komunitu schopnou starat se o společný okolní svět. „Urban sprawl“ je rozptyl 
koncentrovaných dostupných městských funkcí a vzájemných interakcí na velké 
území. Míru současného rozptylu umožnilo až všeobecné užívání automobilu 
jako prostředku, který nahradil pěší pohyb a jeho prostorové limity. Ukazuje 
se, že tato míra rozptylu celou řadu interakcí likviduje: není k nim příležitost, 
protože schází potřebná soudržnost a koncentrace zástavby. V ČR jsme zatím 
ve stadiu rozptylu obytných souborů, které navíc parazitují na venkovských sí-
dlech a znehodnocují jejich možnou obnovu. V USA existuje „sprawl“ i pracov-
ních příležitostí; chudá část městské společnosti, která si nemohla dovolit města 
opustit, dnes paradoxně dojíždí za prací na okraje metropolitních regionů. 

Brownfields: doslova „hnědá pole“, jedná se o opuštěná území s rozpadajícími 
se budovami a nefunkční industriální zóny, jako je například areál Vojtěšské hutě 
(Koněv) na Kladně. „Brownfields“ se objevila jako protipól ke „greenfields“, 
česky řečeno výstavba na přestavbových územích (vesměs ploch bývalého 
průmyslu, železnic, atp.) oproti výstavbě „na zelené louce“.

Reurbanizace: obnovení městských funkcí centra. Re-urbanizovat znamená 
vracet se k hodnotám města v evropském pojetí. Evropa (zatím) nedospěla k tak 
drastickému „zředění“ potenciálu či k jeho likvidaci jako USA. V Evropě města 
nebyla obdobnou hrozbou a sociálním problémem jako v USA. Pokud se tak 
děje, hledají se i jiné cesty než sprawl. Satelitní města kladou ve své koncepci 
důraz na komplexnost svých center, nejsou pouhým rozptylem ekonomicky 
výhodné zástavby. 

Poznámka: Spoluautorem této kapitoly je prof. Miroslav Baše z katedry urba-
nismu při ČVUT v Praze. 

Základem výchovy dítěte není škola, ale cesta do školy – pěšky!
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Aby auta byla šťastná

Představme si, že Evropu navštíví kulturní antropolog z nějaké jiné civilizace. 
Nějakou dobu zde žije, pořizuje si zápisky a pozoruje život. Po návratu do své 
země podnikne přednáškové turné, ve kterém odpovídá na dotazy, co že je 
hlavním cílem naší civilizace. Překvapeným posluchačům sdělí, že my Evropané 
máme sice mnoho obtížně poznatelných priorit, ale že veškerá pozorování uka-
zují, že hlavním cílem západní civilizace je udržovat automobily šťastné a spoko-
jené. Může předvádět filmy o zvláštních myčkách automobilů, komputeri-
zovaných dílnách, o tom, jak osobně vnímají řidiči útoky na svá auta, a skeptiky 
pochybující o tak absurdním cíli vyspělé kultury nakonec přesvědčí řečí čísel. 

Jenom zácpy v silniční dopravě stojí 0,5 % HDP Společenství EU a toto číslo 
by mělo do roku 2010 vzrůst na 1 %. Ve městech dochází k nepřijatelně vyso-
kému počtu zranění a úmrtí v důsledku dopravních nehod. Ke dvěma třetinám 
z 1,3 milionu dopravních nehod, které v EU v roce 2000 vedly ke zranění, došlo 
v městských oblastech. V případě smrtelných nehod to byla dokonce každá druhá. 
Odhaduje se, že silniční nehody stojí 2 % HDP Společenství. K tomu je nutné 
připočíst náklady na léčení bronchitid a alergií a na vysokou úroveň hluku, proti 
kterému se obyvatelé buď nějak brání, anebo za něj platí roztěkaností, bolestmi 
hlavy nebo špatným spánkem. Tyto ztráty se odhadují na další 1,7–2,0 % HDP. 

Chodník v Denveru ve státě Colorado. Píše se zde, že noc ve městě vzbuzuje strach, zneklidňuje 
a neodpouští. Řekl bych, že to není pravda, že skutečně nebezpečný a obtížný je ve městě den. 

a b y  a u t a  b y l a  š ť a s t n á



224

Vedlejší důsledky automobilové dopravy tak stojí kolem 5 % HDP. Odhaduje 
se, že v Evropě tyto externí náklady na automobilový provoz dosahují asi 0,12 
amerického dolaru (asi 2,50 Kč) na každý ujetý kilometr.

Nemocní hlupáci v krásných autech

Téměř všichni (97 %) obyvatelé měst v Evropě jsou vystaveni znečištění vzduchu, 
které přesahuje stanovené hodnoty EU pro prachové částice a přízemní ozon. 
Řada studií ukazuje, že důsledky pro zdraví městských obyvatel jsou značné. 
Například studie používající PM10 (PM10 jsou částice menší jak 10 mikrometrů, 
které vznikají hlavně při spalování pohonných hmot) jako indikátor úrovně 
znečištění ovzduší konstatuje, že v Rakousku, Francii a Švýcarsku je automo-
bilové znečištění odpovědné ročně za více než 21 000 předčasných úmrtí, za 
25 000 nových případů chronické bronchitidy u dospělých, více než 290 000 
případů bronchitidy u dětí, více než půl milionu astmatických záchvatů a více 
než 16 milionů člověko-dnů omezené činnosti. Navíc se ukazuje další závažný 
problém – znečištění z automobilového provozu zvyšuje neplodnost a snižuje 
kvalitu spermií. Snad jednou nedopadneme tak, že ve velkých krásných autech 
se budou projíždět nemocní hlupáci. Každá láska však něco stojí. 

Proč se víc nebráníme? Postkomunistické společnosti jsou víc popudlivé na 
omezování osobní svobody, a tedy i automobilismu, než západní společnost. 
Ta po desetiletích experimentování s hranicí mezi osobní svobodou a veřejnou 
zodpovědností lépe „vyhmatala“ společensky snesitelné meze. Další věc je ta, 
že znečištění není očima vidět. Ale pokud použijeme výstupy ze speciálního 
radaru, který indikuje například oxidy dusíku, zhrozíme se. Podél rušných cest 
a křižovatek se táhne jakýsi „tunel“ zvýšených koncentrací. Když do mapy geo-
chemických anomálií vyneseme hodnoty například pro platinové kovy, které 
se používají v katalyzátorech, okamžitě vidíme, jak jejich koncentrace rostou 
v místech, kde jezdí nákladní automobily, a to zejména tam, kde se rozjíždějí do 
kopce. Ječná a Žitná ulice v Praze, jimiž proudí zhruba stejný počet aut, ale jed-
na vede do kopce a druhá z kopce, mají odlišný geochemický charakter. Přitom 
právě platinové kovy v automobilových katalyzátorech jsou nejspíš zodpovědné 
i za některé katalytické reakce v našem těle, jež způsobují alergie.

Rudolf II. na Petříně. To, co ještě nedávno byla Praha magická, je dnes disneyland plný aut. 
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Přinejmenším 100 milionů lidí v Evropě v aglomeracích a v blízkosti dopravní 
infrastruktury je vystaveno hluku ze silničního provozu, který přesahuje úroveň 
55 dB, doporučovanou světovou zdravotnickou organizací. To již způsobuje 
vážné narušení duševního klidu a má zhoubný účinek na spánek a kvalitu života. 
Asi 40 milionů lidí je vystaveno úrovním nad 65 dB, což je úroveň, při které je 
hluk vážně škodlivý pro zdraví. Snížení intenzity provozu a jeho větší plynulost 
v kombinaci s přísnějšími hlukovými limity vedou k výraznému snížení hladin 
hluku v městských oblastech. Za městské oblasti nejsou považována jenom 
města, ale i sídelní aglomerace a sídla nad 2 tisíce obyvatel. V nich žije celkem 
80 % evropské populace. (Zpráva EU – COM2004/60 final.)

V číslech by šlo dál pokračovat, ale ta jenom odrážejí, co všichni (80 % 
respondentů) známe z vlastní zkušenosti. Doprava je největším nepřítelem 
městského prostředí. Polovina z lidí, kteří se stěhují z měst, jako důvod uvádí 
dopravní problémy. Pro dvě třetiny obyvatel Los Angeles je dopravní situace 
tíživější než zločinnost. Lidé žijící na rušných místech se nechtějí procházet v uli-
cích, děti si raději doma pustí počítač. Lidé spěchají domů v úzkém koridoru, 
která jim spokojená auta na chodnících ponechala. Nebaví se se sousedy, nepo-
zorují život, ale chtějí bez stresů zaparkovat a už být doma. Dopravní zácpy 
vytvářejí obtížně odhadnutelné emoční náklady – po hodině zbytečně strávené 
v pomalu postupující koloně vyčerpaní muži nechtějí hovořit s manželkami, ani 
hrát si s dětmi.

Jsi to, co řídíš

Co se s tím dá dělat? Především je jeden recept, který nefunguje – výhody pro 
automobilisty, kteří cestují v jednom autě společně. Tím, jak neúměrně roste 
plocha měst a práce se přesouvá do velkého množství menších firem, je téměř 
nemožné najít další dva tři pasažéry, kteří by měli stejnou cestu do práce. Naděje 
by byla v malých, úsporných autech. Nejenom v Kalifornii, která zrodila moderní 
automobilovou kulturu, ale také u nás začíná platit heslo „jsi to, co řídíš“. To 
nutí i malé, celkem skromné firmy kupovat zbytečně okázalé vozy jako důkaz 
vlastní úspěšnosti a dosaženého sociálního statusu. Městská doprava dobře 
funguje jenom u měst, které mají nějaký městský střed, ale ztrácí na účinnosti 
u městských aglomerací podobných „sídelní kaši“.

Problematické jsou i různé způsoby daní a plateb. Mýtné ve středu města 
většinou množství automobilů nesníží, ale zpomalí jejich nárůst. V Kalifornii 
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experimentují s proměnlivými poplatky za dálniční provoz. Je-li dálnice celkem 
prázdná, řidiči neplatí téměř nic, ale při zácpě může cena mýtného vzrůst během 
půl hodiny z padesáti centů na čtyři dolary. Jiný projekt počítá s tím, že každý 
automobil by byl průběžně sledován „Velkým bratrem“ satelitního systému, 
který by přesně spočítal poplatky, kdo s jak velkým autem a po jakém typu 
komunikací ujel.

Technologická modernizace má i řadu nadějných řešení. Čím dál víc lidí (asi 
až 20 % pracujících) znalostní společnosti může pracovat doma. Pracuje se na 
vývoji systémů, kdy řidič uvízlý v koloně by pomocí hlasu vyřídil své emaily a děti 
se dodívaly na dobrodružný film. Auto jako multimediální kancelář může šetřit 
čas, ale určitě nepomůže zvýšit pozornost a snížit počet nehod.

Graz (Rakousko) od konce 80. let minulého století realizuje plán integro-
vané dopravy, aby se stal městem „vlídné mobility“, kde se pozornost soustředí 
na bezpečnost, environmentální efektivnost a zvyšování přitažlivosti veřejných 
prostranství. V roce 1992 bylo v rámci celého města zavedeno omezení rychlosti 
na 30 km/hod., což přispělo ke 20% snížení nehodovosti a také k výrazné-
mu snížení emisí znečišťujících látek do ovzduší i hlučnosti. Současně s tím 
město omezilo parkovací místa a zavedlo vyšší parkovací poplatky, přičemž 
výnosy z nich používá ke zlepšení veřejné dopravy. Byly zavedeny stimuly, které 
podněcují k používání nízkoemisních vozidel. Pruhy pro cyklisty byly rozšířeny na 
více než 100 km, byla vytvořena parkoviště pro jízdní kola a rozvinuly se služby 
související s cyklistikou. Došlo ke značnému vylepšení chodníků, rozšíření pěších 
zón a primárně pěší cesty a průchody byly zapracovány do celkového plánování. 
Školám a podnikům je poskytována pomoc, aby mohly přijímat plány řízení mo-
bility za účelem snížení používání automobilů. Informovanost občanů a jejich 
zapojení do dopravního plánování vedly k tomu, že vysoké procento populace 
podporuje městskou politiku, a to včetně 2 ze 3 řidičů automobilů. (Zpráva EU 
– COM2004/60 final.) 

Neopanika

Automobily mají stejnou vlastnost jako všechny báječné moderní technologické 
produkty – výtahy, ledničky, televize a bankomaty. Zvyšují závislost na benzinu, 
elektřině a strojích obecně. Ovlivňují zahraniční politiku, mohou vést k rétorice 
války a míru. Každého z nás, zejména pokud zažil nějaký výpadek elektřiny, musí 
napadnout – co by stalo, kdyby na měsíc došel benzin anebo týden nefungovaly 
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výtahy, vodovody a bankovní operace? Jakoby vzrůstala nějaká základní nejis-
tota, zda svět může a bude fungovat. Profesor J. Zaslove ze Simon Fraserovy 
Univerzity ve Vancouveru nazývá tuto situaci „neopanikou“. Zdálo by se, že 
samotný základ světa se dá dnes snadněji zviklat než kdy jindy. Zkušenost však 
ukazuje, že většina civilizačních nástrojů funguje lépe než kdykoli v minulosti. 
To pomáhá většině na celý problém technologické závislosti zapomenout. Ale 
pokud je každá silná závislost nebezpečná pro jedince, musí něco podobného 
platit i pro celé komunity moderních kočovníků. „Neopanika“ se pochopitelně 
netýká jenom automobilismu, ale celé hluboké „pádivé“ přeměny globální 
společnosti. Bylo by však zajímavé vyjádřit vzestup politického radikalismu či 
náboženského fundamentalismu právě pomocí počtu automobilů.

V lidové knihovně v Kovárech u Zákolan, kde se narodil Antonín Zápotocký, visí volební plakát 
Josefa Lady z roku 1957. Je to hezký obrázek, ale má vyretušovaný kostel. To, o čem se nepíše, co 
je retušováno či se skrývá pod hladinou – ať již to je neopanika nebo konec nafty – může dozrát 
a přinést nečekaně silné plody.  
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Cestička k Majrovce

Lomy jsou umělé díry, haldy jsou umělé kopce

Koncem roku 2004 jsem byl ornitologem a bývalým dentistou Vítem Zavadilem 
přizván k řešení projektu, který řešil budoucnost kladenských hald. Funguje zde 
několik tlaků a činitelů. Některé haldy hoří nebo hořely a tím si přímo říkají 
o pozornost (i když na druhou stranu haldy hořely vždycky, pak vyhořely a byl 
pokoj – není důvod, proč by si halda někde mimo osídlení nemohla jen tak 
dýmat). Druhý činitel jsou obyčejní lidé nebo malé firmy, kteří se snaží zbavit 
odpadu a vytvářejí tak nová, velkoplošná smetiště. Dalším aktérem jsou pod-
nikatelé – mají záměry, které se pohybují v širokém rámci od rozumného využití 
industriálních areálů, jako například skladišť, až k úvahám o těžbě špatného ka-
meniva anebo uhelných prádel, které přeci jen obsahují nějaké využitelné uhlí. 
Podnikatelské záměry bývají dost smělé – například vybudovat na haldě dolu 
Nosek (Tuchlovice) lyžařskou sjezdovku. Velmi zajímavou roli hrají rekultivátoři. 
Hledají si práci a upozorňují na tzv. staré ekologické zátěže. Mnohým haldám 
a lomům by bylo o mnoho lépe, kdyby si jich nikdo nevšímal, to by ale přišli 
o práci. 

Důl Mayrau neboli Majrovka u Kladna sice pro turisty funguje jako hornický skanzen středoevrop-
ského významu, ale pro místní je něčím ještě důležitějším – kusem nádherného nebezpečného 
řemesla, které se již nevrátí, pospolitostí práce, chytrostí českých inženýrů, zkrátka kusem proletářské 
duše Kladna. O jinou stejně nikdy nestálo.
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Rekultivátoři mívají dobré vazby na místní samosprávu. Boj proti rekultivacím 
může skončit odvoláním příslušných referentů odboru životního prostředí. Mys-
lím si, že správný (neříkám, že etický) postoj je říct těmto firmám – ukážeme vám 
takové způsoby rekultivace, že se jimi budou pyšnit i ekologové a konkurence si 
bude rvát vlasy. Pokud nejste úplně hloupí, tak nás alespoň vyslechněte. Myslím, 
že to celé je běh na dlouhou trasu. Teprve dnes po asi tak deseti letech neu-
stálého opakování se začínají vžívat ty postoje k lomům, které jsme navrhovali 
někdy v polovině 90. let.

Při zpracovávání problému jak přistupovat k haldám uhelných dolů na Kla-
densku jsem si uvědomil, že na rozdíl od opuštěných lomů, kde se již vžívá 
moderní způsob revitalizace založený na ponechání maxima skalních výchozů, 
estetického začlenění do krajiny a ponechání území spontánnímu vývoji, neexis-
tuje podobná metodika pro opuštěné haldy. Přitom právě v této době po útlumu 
hornictví je možné při daných zásazích do krajiny hodně získat, ale i ztratit. 
Uvedené zkušenosti se sice týkají Kladenska, ale některá pozorování a návrhy 
revitalizačních opatření jsou použitelná i v jiných uhelných a do jisté míry i rud-
ných revírech ČR jako například na Ostravsku či Příbramsku.

Dominantou agrární krajiny je kostel, dominantou industriální krajiny je 
halda, komín nebo těžní věž

Kladensko představovalo zejména po roce 1870 explozivně se vyvíjející indus-
trializovaný region, který během krátké doby ztratil zemědělský ráz. V okolí 
asi 200 různých uhelných šachet a štol vzniklo kolem 150 hald. Většina z nich 
byla rozvezena, zarovnána s terénem nebo téměř zcela zmizela pod městskou 
a venkovskou zástavbou. V současné době je zde možné dohledat haldy či 
častěji jenom relikty původních hald asi na 40 lokalitách, a z tohoto počtu se jen 
zhruba v polovině případů jedná o nějaké výraznější terénní útvary. 

Rozhodování o budoucnosti hald se tak stává poměrně složitým procesem, 
ve kterém je nutné zvažovat často antagonistické argumenty, a to zejména 
v těchto bodech:

1.  Pohledové znečištění krajiny. Haldy představují nový prvek v krajině a je nutné 
zvažovat, zda snižují estetiku krajiny a znehodnocují její krajinný ráz, anebo 
naopak obohacují geodiverzitu krajiny a dnes se již (stejně jako industriální 
památky či hornické kolonie) stávají nedílnou součástí industriální či post-
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industriální krajiny Kladenska. Z praktického hlediska se jedná o to, zda je 
máme v krajině opticky eliminovat, anebo přiznat. 

2. Biodiverzita. Z hlediska počtu rostlinných a živočišných druhů a početnosti 
populací se haldy jako „území nikoho“ (kde je omezen pohyb lidí, lidské 
aktivity se odehrávají jenom na malé ploše, nepořádají se zde honitby apod.) 
stávají jednoznačnými refugii nebo náhradními stanovišti, takže z hlediska 
biodiverzity se ve většině případů jedná o nejbohatší místa krajiny.

3. Surovina a kontaminace. Haldy následkem svého složení představují jak 
potenciální ložiska stavebních materiálů a v některých případů i uhlí, tak 
i možná ohniska geochemického znečištění či zahořování. Jiným velkým 
problémem je vznik divokých skládek, které přijatelnému či zajímavému 
prostředí opuštěných hald vtiskují silně nežádoucí smetištní charakter.

4. Využití. Některé haldy je možné dál využít jak ke skládkování, tak například 
k výstavbě sportovních areálů. Vyvstává rovněž futuristická otázka, zda někdy 
po očekávaném ropném propadu nedojde znovu k těžbě uhlí ve slánské ob-
lasti a zda některé odvaly (nebo jejich okolí) nebudou opět sloužit k ukládání 
hlušiny.

Z hlediska vnímání hald odbornou a částečně i laickou veřejností je třeba 
uvést, že podle rozhovorů s místními lidmi se zdá, že spíš litují, že například 
došlo k zarovnání haldy dolu Československé armády u Rynholce, takže po-
slední dominantní halda celého Kladenska je komolý kužel dolu Tuchlovice. Ta 
se stává symbolem hornické a dělnické historie celého kraje a ozvláštňujícím 
prvkem krajiny, který v této době začíná nabývat podobného významu jako 
třeba ruina středověkého hradu pro romantiky 19. století.

Industriální estetika

Kladensko patří do staré sídelní oblasti, která byla pravděpodobně kontinuálně 
osídlena již od neolitu či dokonce mezolitu. Jedná se o oblast, která od konce 
glaciálu nikdy nebyla zcela zarostlá lesem, ale po dobu posledních 12 tisíc let 
vytvářela mozaiku travnatých a křovištních ploch, jež se střídaly se smíšenými 
zejména habrovými doubravami na zarovnaných površích a bučinami či 
květnatými bučinami na hlubších, často sprašových půdách v bocích údolí. 
Úrodné černozemní půdy byly využívány řadou kultur, jejichž sled – tak jak 

c e s t i č k a  k  M a j r o v c e



236

byly například odkryty při stavbě silnice Praha–Slaný – patří mezi nejúplnější na 
území ČR. Na samotném Kladensku a Slánsku tak byly nalezeny 2–3 paleolitické 
kultury, mezolit a soubor přibližně 22 (přesný počet závisí na definici) mladších 
kultur od neolitu až po dobu hradištní.

Kladensko patří mezi oblasti, kde se již velmi záhy usídlily slovanské kmeny 
a byla zde vybudována síť slovanských hradišť včetně památného Libušína 
jako jednoho ze základních (pohraničních) center moci přemyslovské dynas-
tie. Rovněž středověká kolonizace spjatá s důsledným odlesněním krajiny je 
starého data. Zemědělský charakter si Kladensko udržovalo až do poloviny 19. 
století, kdy byl zejména po roce 1870 nahrazen náhlou velkoplošnou indus-
trializací. I přes tento proces zůstaly na Kladensku zachovány drobné přírodní 
enklávy v podobě vzrostlých bučin na svazích údolí a v závěrech pramenných 
míst, dále zpustlé sady a systémy starých mezí, anebo mokřadní společenstva 
šířící se do poklesových depresí. Pokud na biologický potenciál hald nahlížíme 
z hlediska vzdálenější budoucnosti (dejme tomu v měřítku 20–50 let), tak 
podstatně hodnotnější vývoj lze očekávat právě u hald, které se dotýkají těchto 
ostrůvkovitých biotopů. 

Kladenská aglomerace, zahrnující dnes Kladno, Kročehlavy, Rozdělov, 
Dříň, Újezd, Dubí, Vrapice a Švermov, prodělala složitý urbanistický vývoj. 
Až do poloviny 19. století bývá Kladensko považováno za charakteristickou 
zemědělskou oblast tvořenou městečkem Kladnem a několika vesnicemi. 
Zároveň s industrializací probíhal proces, který známe spíš z poslední doby 
a který můžeme popsat jako suburbanizace. Původně malé, historické Kladno 
a řada okolních nevelkých obcí se v průběhu několika mála desetiletí změnilo 
v letech 1870–1920 na jakousi „velkou vesnici“ hornických kolonií s obvykle 
smíšeným hospodářstvím. Industriálně-venkovský ráz území byl dán způsobem 
obživy, kdy rodina sice spoléhala na muže-živitele pracujícího v dolech či hutích, 
ale zároveň vlastnila malé pole a často kozu, které sloužily k přilepšení anebo 
v době nezaměstnanosti k překlenutí období nouze. Krajina v okolí hornic-
kých vesnic byla silně odlesněna, ale asi 10 km vzdálené Křivoklátsko zůstalo 
velkoplošným lesním celkem.

Do druhé poloviny 19. století a první třetiny 20. století spadá proud velkých 
sociálních a politických změn spjatých s rozvojem dělnického hnutí a sekular-
izací života. V řadě obcí byly sice budovány kostely v historizujícím stylu, ale na 
rozdíl od většiny krajin ČR se nikdy nestaly dominantami krajiny. Linii horizontu 
ovládaly šachetní věže, komíny hutí, haldy a několik vodojemů. Podobně se i kra-
jina Kladenska změnila v jakousi chaotickou plochu sídel, industriálních objektů, 

ž i v o t  j e  v í c  n e ž  l a c i n é  s p o d n í  p r á d l o



237

hald, polí a lesnatých pásů vystupujících zejména v bocích mělkých a širokých 
údolí. Podle vzpomínek horníků i svědectví fotografií byla krajina pokryta závo-
jem dýmu a uhelného mouru. Rudá záře nad Kladnem není básnická metafora, 
ale skutečný jev, kdy horká struska v noci rudě žhne na nízkém smogu.

Tuto stručnou charakteristiku (kterou by bylo možné dále rozvést) zde 
uvádím z toho důvodu, abychom mohli lépe stanovit roli hald v současné krajině 
a způsob, jak s nimi zacházet z krajinně-estetického hlediska. U většiny hald 
jsme schopni odhadnout či poznat, jak s nimi zacházet z materiálového hlediska 
či z hlediska přírodní enklávy, ale jak se máme stavět k industriální estetice kla-
denských hald jako k svědkům určitého socio-ekonomického prostředí?

Především je nutné si uvědomit určitou setrvačnost lidských postojů a emocí. 
Špinavé, kouřící haldy představovaly ještě v 80. letech 20. století viditelný sym-
bol zničení a pošpinění krajiny. Doslova: člověk si na něco sáhl – na strom, na 
dům – a měl špinavou dlaň. Společně s důlními a hutními provozy narušovaly 
životní prostředí Kladenska a byly z tohoto důvodu považovány za něco, čeho je 
zapotřebí se zbavit. Podobný vztah převládal u širší veřejnosti (ale ne u horníků, 
kteří z důvodu těžké práce a přestálého nebezpečí měli vždy k šachtám silný 
citový vztah) k průmyslovým budovám. Byly vnímány jako něco špinavého a za-
staralého, co by mělo být zbouráno či alespoň modernizováno.

Po roce 1990 a zejména po zastavení těžby uhlí se vztah k průmyslovým bu-
dovám změnil. Životní prostředí se v mnoha aspektech vyčistilo, haldy zarostly 
a lidé začínají na průmyslové komplexy včetně odvalů nahlížet spíš s určitou sen-
timentalitou. Zároveň se ukazuje kvalita industriální architektury a s ní i potřeba 
ji památkově chránit. Paralelní proces probíhá ve vztahu k haldám. Stávají se 
z nich víceméně malebné zarostlé kopečky porostlé specifickým, často poměrně 
atraktivním březovým porostem, které se pomalu začínají blížit lesu.

Mentální rozhraní vztahu k industriální minulosti

Právě v tomto období se ocitáme na jakémsi mentálním rozhraní, kdy jak in-
dustriální památky, tak i haldy mohou být považovány za obojí – za připomínku 
minulosti, které je nutné se zbavit, ale i za budoucí hodnotu, na kterou Kladen-
sko bude jednou pyšné. Podle vývoje, který proběhl nejenom v Anglii, ale také 
například na bauxitových ložiscích Maďarska, v nedaleké Příbrami i vzdálenější 
Ostravě, se dá očekávat vývoj směřující spíš k ochraně obojího – hutních 
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a šachetních budov i hald. Vztah k haldám zde do určité míry kopíruje vztah, 
jaký máme k lomům, které se z pohledu ochrany přírody poměrně rychle staly 
z „jizev krajiny“ důležitými biocentry, na jejichž skalnatých stanovištích s bloko-
vanou sukcesí přežívají druhy vytěsněné ze zemědělské krajiny.

Navrhujeme proto – jako základní strategii přístupu ke kladenským haldám 
– ponechat je samovolnému vývoji. To znamená v krajině je „přiznat“ a chovat 
se k nim – či alespoň k vybraným objektům – jako k přírodní památce a určité 
specifické kladenské hodnotě či dokonce jako k objektu, jehož cílovým stavem 
je chráněné území. Dobrým příkladem změny hodnot je například tuchlovická 
halda, která dlouhou dobu představovala „vřed“ krajiny vyčnívající z okolní 
paroviny, ale po skončení těžby a pozvolném zarůstání je vnímána jako prvek, 
který krajinu obohacuje. Myslíme si, že haldy by neměly být dále morfologicky 
zásadně upravovány ve smyslu jejich zarovnávání nebo přizpůsobování okolní 
krajině, ale naopak ponechány jako oživující „krajinný kontrapunkt“.

Romantické ruiny hradů versus současné ruiny průmyslových budov

V průběhu posledních asi pěti let pozoruji, že „moje“ nejpopulárnější stu-
dentská exkurze vede na Kladno do areálu bývalé Vojtěšské huti, později hut-
ního závodu Koněv. Někteří studenti se na Kladno opakovaně a sami vracejí, 
přespávají v ruinách betonových monster, kreslí je a fotografují. Vyprávějí si 
o nich po hospodách, takže i po několika letech se mi stává, že dostanu otázku, 
kdy pojedeme do hutí. Toto nadšení je – mohu-li podle dobových materiálů 
19. století soudit – velice podobné výletům romantiků na „hrady spatřené“. 
V 19. století zde byla potřeba národního mýtu, kontaktu s velkolepou historií 
Čech a hrady se nadšeně stávaly součástí národní identity. Kolik jenom o nich 
bylo napsáno básní!

V současné době jsou hrady součástí dějepisu, ale ne národní identity. 
Možná, že i národní identita se stává do určité míry identitou mezinárodní. 
Ruiny hospodářských komplexů můžeme například v televizi spatřit poměrně 
často a to v hrdinských eposech naší doby – v akčních a kriminálních filmech 
anebo v různých druzích moderních sci-fi. K jednomu z možná okrajových, ale 
poměrně živých aspektů identity mladé generace patří vztah k industriálním 
ruinám. V. Zavadil ukázal, jak například v opuštěných šachetních budovách 
u Libušína sídlí sovy. Umím si představit situaci analogickou například klasické 
strašidelné pohádce, kdy hrdina vstoupí do starého mlýna, odkud vylétnou sovy 
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a netopýři. Dnes je skoro nemožné vstoupit do rozpadlého starého mlýna (re-
konstruovali jej „pražáci“), ale do opuštěné továrny se člověk dostane poměrně 
snadno.

Směřuji k jedné podstatné věci – k návrhu, jak zacházet s některými starými 
industriálními památkami, kterých je příliš mnoho a všechny nemohou být al-
ternativní galerií nebo nějakým kreativním centrem. Zničit je je škoda a navíc 
to něco stojí. Nechme je stát a rozpadat podle svého. Jsou místa, kde to jde. 
Návštěvníkům nemá cenu alibisticky bránit, aby se nezabili nebo nezranili. Žádný 
plot dlouho nevydrží. Důležité je někde nechat viditelnou ceduli, že návštěva 
objektu je nebezpečná. Asi jako když je na australské pláži nápis, že v moři jsou 
žraloci, ale nikdo se nesnaží vybudovat plot kolem pobřeží, i když je to moře tak 
riskantní. Myslím si, že je lepší, aby se dobrodružství chtiví mladíci v obtížných 
letech raději zabili v opuštěném lomu nebo průmyslové ruině než na silnici, kde 
ohrožují ostatní.

Halda jako naleziště fosilií a minerálů

Kladensko vždy patřilo mezi významná naleziště zejména rostlinných fosilií 
z karbonských slojí a některých minerálů, jako je organický whewellit či vlásko-
vitý millerit v pelosideritových konkrecích. Na haldách se rovněž objevují ma-
teriály, které na povrch nevystupují – například bazální karbonské slepence na 
odvalu dolu Nosek.

V. Žáček uvádí, že v souvislosti se zvětráváním kladenských hald bylo popsáno 
přes 50 minerálů i dosud nepojmenovaných chemických sloučenin; dva minerá-
ly, kladnoit – přírodní krystalický ftalid a kratochvílit – uhlovodík fluoren (podle 
nových výzkumů však antracen), jsou nové pro mineralogický systém, popsané 
právě z Kladna. Při prohořívání hald dochází jednak k vypálení haldového ma-
teriálu, jednak v povrchových partiích hald k alteracím působením agresívních 
plynů. Většina těchto látek byla nalezena na odvalech dolu Schoeller, méně 
(hlavně v 80.–90. letech 20. století) Max, Ronna, Prago, Tuchlovice. V místech, 
kde se výrony plynů unikajících z hořících hald koncentrují dostatečně dlouhou 
dobu (obvykle několik let až desetiletí), došlo k rozkladu hlušinového materiálu 
na směs sulfátů. Vzniklá krusta „sulfátový klobouk“ bývá i několik decimetrů 
mocná o rozloze až několik desítek m2. Některé „sulfátové klobouky“ jsou kon-
centricky lemovány zonální aureolou sublimátů síry, salmiaku, kovového selenu, 
sulfátů amonných a organických sloučenin – hoelitu, kratochvílitu, kladnoitu, 
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někdy i naftalenu. Sulfátové krusty jsou nejprve tvořeny špatně rozpustnými 
bezvodými sulfáty hlinitými a hlinito-amonnými; při poklesu teploty pak dochází 
k jejich postupné hydrataci. „Vyzrálé“ krusty s teplotou na bázi pod cca 100 °C 
jsou tvořeny stabilními hydratovanými (a ve vodě rozpustnými) sulfáty, hlavně 
tschermigitem a alunogenem, a menším množstvím dalších minerálů, jako jsou 
khademit (rostit), magnesiocopiapit, boussingaultit, pickeringit a jinými. 

Z těchto pozorování vyplývá jeden důležitý dílčí závěr – pokud horký „so-
pouch“ teplých plynů neohrožuje okolní životní prostředí, měl by zůstat zacho-
ván pro další mineralogické studium. Některé z výše uvedených minerálů mají 
jen několik lokalit na světě! Na těchto sopouších dochází k jevu, který má ve 
vědách o Zemi (na rozdíl například od botaniky) jen velmi málo analogií – je to 
sukcese minerálů, jež se v měřítku lidského života proměňuje podle toho, jak 
halda chladne a vyhoříváním se mění její materiální podstata. V podstatě se 
jedná o podobný „div přírody“ jako jsou mofety v Soosu. Problém je jiný – nej-
prve je nutné prohlásit haldy za přírodu, jinak se „div“ změní na „industriální 
bordel“, který je nutné eliminovat, aby neškodil – snad ani ne tak přírodě nebo 
prostředí, ale našemu pohledu na to, jak má svět vypadat.

Dvojí přístup k rekultivaci

Na kladenských haldách, zejména v oblasti dolu Schoeller, již probíhají 
rekultivační práce a další aktivity jsou plánovány na dole Tuchlovice a dalších 
odvalech. Domníváme se, že část prováděných rekultivací vychází z chybné 
rekultivační filosofie.

Ta se dá dobře ilustrovat na přístupu k lomům. V případě lomů se jedná 
o problematiku intenzivně rozváděnou v cizině a v posledním desetiletí široce 
diskutovanou i v naší literatuře. Tento výzkum přitom není nějaké české speci-
fikum, ale vychází z celé řady zahraničních zkušeností firem, které jako Hei-
delberger Zement celá desetiletí působí v environmentálně citlivém prostředí 
v okolí univerzitního Heidelbergu a v dalších částech Německa.

To, co je pro české prostředí relativně nové – ale ve skutečnosti celé poslední 
desetiletí diskutované mezi přírodovědci –, je dívat se na haldy, které představují 
umělé kopce, podobně jako na lomy, jež představují umělé jámy. Rozdíl mezi 
oběma pojetími rekultivace je shrnut v následujícím přehledu:
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Technická rekultivace: vychází z myšlenkové základny 60. let, která vnímala 
krajinu hlavně ve světle jejích produkčních vlastností. Půda, která ležela ladem 
a nesloužila ani lesu nebo poli, byla považována za ztracenou. Rekultivátoři 
této doby však byli ochotni přistoupit na kompromis, který se týkal vytvoření 
rekreačních oblastí pro pracující lid. Reliktem tohoto typu uvažování je tvorba 
sportovních areálů. Základní myšlenka v tomto přístupu je, že pozemek musí 
být nějak využit. Cílem rekultivace je zahladit „jizvy“, zahrnout či zasypat lo-
mové jámy, zešikmit jejich stěny a prostor rychle osázet většinou smrky či boro-
vicemi. Analogický přístup se uplatňuje i v prostorech výsypek severočeských 
hnědouhelných dolů – z výsypek je nutné vytvarovat nějakou falešnou, 
nevýraznou krajinu zbavenou všech ozvláštňujících rysů. 

Přírodní rekultivace: v zahraničí se uplatňuje v posledních asi 20 letech, u nás 
zejména v posledním desetiletí. Jejím principem je, že lomy či haldy jsou přiznány 
jako nový prvek krajiny a je na ně pohlíženo nikoli jako na zničené území, ale právě 
naopak jako na budoucí přírodní oázu. V lomech jsou ponechávány vertikální 
stěny. Lomy jsou již v průběhu těžby tvarovány do cílového stavu. Skoro se dá 
říct, že na tvaru příliš nezáleží, pokud je složitý a není příliš geometrický. Přírodě 
je ponechána volná ruka, ale oblast je zbavena odpadků. Rekultivace probíhá 
ve dvou fázích: 1 – morfologická rekultivace: důraz je kladen na složitost tvarů, 
přítomnost vodních nádrží, čistotu prostředí; 2 – biologická rekultivace: většina 
území je ponechána přirozené sukcesi, k případné výsadbě jsou používány míst-
ní dřeviny zhruba v podmínkách daných rekonstrukční mapou přirozené vege-
tace. Zavážení a planace jsou vnímány jako proti-přirozené zásahy.

Deset zásad revitalizace hald

Na základě řady geologických, biologických a krajinářských výzkumů a prací 
v prostoru kladenských hald jsme shromáždili poměrně obsáhlý materiál, který 
má obecnější platnost pro přístup a další zacházení s haldami. Můžeme je shr-
nout těmito body:

1.  V prostoru krajiny doporučujeme haldy „přiznat“ jako její novou estetickou 
složku. Podobně dnes přiznáváme i jiné krajinné zásahy – například vápen-
cové lomy v Českém krasu nebo rybníky na Třeboňsku.

2.  U hald je cenná morfologická a substrátová diverzita. Doporučujeme proto 
ponechat haldy většinou ve stavu, v jakém byly nasypány, neprovádět žádné 
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planace, neměnit je na rovné, jednolité plochy a nepřevrstvovat je žádnou 
zeminou. Vítány jsou charakteristické kopečky, občasné nezarůstající odkry-
vy na šikmých svazích či drobných vertikálních stupních. Rovněž substrátová 
diverzita, kdy se na haldě střídají plošky s převahou kysele reagující uhel-
né hmoty (obsah pyritu), slabě vápnité opukové polohy, vysýchavé škváry 
anebo naopak nepropustné jílovce vytvářející podmáčená místa, je vítána.

3.  Haldy je nejvhodnější ponechat na většině plochy přirozené retrodukci. Po 
skončení těžby uhlí například na Kladensku či Ostravsku docházelo na roz-
sáhlých, nezarostlých plochách při silnějším větru k výraznému prachovému 
znečištění lidských sídel. Dnešní situace je diametrálně odlišná, protože 
víc než 80 % většiny hald je zcela zarostlých a odkryté zůstávají jen nové 
skladové plochy, cesty, drobné vertikální stupně anebo místa, kde právě 
probíhají rekultivace. I při lesnické rekultivaci se ukazuje, že na haldách se 
daří nejlépe tomu, co zde již roste – zejména břízám. Zvláštní ochranu je 
nutné věnovat vybraným horkým výronům a nově vznikajícím mineralizacím.

4.  Na haldách se často objevují divoké skládky zejména komunálního odpadu. 
Doporučujeme povrch haldy vyčistit. Pokud je komunální odpad navezen 
například do jam po těžbě škváry, doporučujeme jej na místě přehrnout.

5.  Haldy mají určitou „samočisticí schopnost“. Podle výsledků analýz pramenů 
například v okolí Buštěhradské haldy se zdá, že i obrovská množství těžkých 
kovů a kontaminantů mohou být zachycena v porézních hmotách (popílky, 
škvára, vyhořelé lupky apod.) a hydroxidech železa. Proto doporučujeme 
s haldami raději nehýbat. Při otevření haldy může dojít k zahoření a vymývání 
škodlivin. 

6. Na větších haldách doporučujeme místně provádět ostrůvkovitou rekulti-
vaci například formou vysazení skupiny dubů či lip nebo jiných místních, 
ušlechtilejších dřevin. Podobně jako u lomů je snad oprávněné provádět 
pod dozorem botanika výsev semen místních hodnotných druhů, které by 
jinak na haldu ze svých stanovišť obtížně pronikaly.

7.  Haldy se většinou vyskytují v zázemí dosud existujících šachetních a dalších 
průmyslových budov. Doporučujeme věnovat zvýšenou pozornost tvorbě 
a ochraně kombinovaných objektů, ve kterých je památkově chráněná 
významná budova obklopena „přírodním parkem“ spontánně zarůstající 
haldy.
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8. Důležité je znepřístupnit cesty na haldu. Běžně se stává, že haldy slouží 
jako divoké skládky. U používaných cest je vhodné osazení závorami, 
u nepoužívaných cest doporučujeme vybudování valů, aby nebylo možné 
projet nákladním ani osobním automobilem.

9.  Prvkem, který na haldách téměř úplně schází, jsou malé vodní plochy. Při 
výzkumu koněpruské oblasti se ukázalo, že v okolí malých vodních nádrží 
zejména v opuštěných lomech dochází k výrazné koncentraci ptáků, hmyzu 
a dalších živočichů včetně pavouků a obojživelníků právě u drobných jezí-
rek. Vybrané haldy, u kterých počítáme s jejich ponecháním přirozenému 
vývoji, by měly být zpestřeny vybudováním jedné větší (ca 8x8 m, či více 
podle velikosti haldy) a několika menších (ca 3x3 m) vodních ploch.

10. Monotónní plochá temena hald doporučujeme morfologicky zvýraznit do-
sypáním například ve formě jeden větší „kopec“ a několik doprovodných 
menších kuželů. Před dosypáním je vhodné zároveň vybudovat malou vodní 
plochu.

Chřiby nad Buchlovicemi. Prošel jsem celé pohoří i jeho proslavené bučiny. Nejvíc ze všeho mne 
zaujaly zašlé vinohrady plné zpěvných ptáků a nočních můr. 
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Ve znamení Stalkera

Proměnu přístupu k industriálním památkám můžeme popsat nějakým 
víceméně vědeckým jazykem nebo alespoň ve fenomenologickém diskurzu. Ve 
skutečnosti je tento vztah dlouhodobě připravován filmy jako Blade Runner 
nebo Stalker, industriální hudbou počínaje Kraftwerkem, Einstürzende Neubau-
ten, částí hip hopu, metalu, industriálních tendencí moderní hudby i například 
uměním ve volném prostoru. Nechci prodlužovat již tak dlouhou kapitolu, ale 
upozornit, že to, co se zde tváří jako (dejme tomu) moderní ochrana přírody, 
je spíš jev v průsečíku jedné části moderního umění, aplikované sociologie, 
netradiční přírodovědy (přírodní vědy mají přece zkoumat přírodu, ne haldy!!) 
a aplikované filosofie konečně se prolamující do dělnického prostředí bývalého 
rudého Kladna.

Rozváté tradice, zmizelé město, ztracená duše –
Kladno po deseti letech sociálního rabování

Nikdy jsem nepsal ani nehovořil o „duši města“. Takové psaní je chytlavé, 
neurčité a podobá se novinovému titulku. Každé české město hledá v proudu 
pozdní moderny své kořeny, tvář a význam. Skoro všechna i docela malá 
města mají na co navázat – na místní univerzitu, biskupství, feudální rod nebo 
umělecké tradice. Téměř vše, na čem byla duše Kladna postavena, současnost 
zavrhla či zpochybnila. Dnešní Kladno je jako krabička, kterou otevřete a není 
v ní skoro nic.

Na to, že je Kladno druhé největší město středních Čech (70 tisíc obyvatel), 
je pozoruhodně nevýrazné, jakoby bylo spíše dalším pražským sídlištěm, něčím 
jako Prosek nebo Opatov, než samostatným městem. Třetina práceschopných 
obyvatel dojíždí do Prahy. Slyšel jsem horníky chlubit se, že jsou horníky, ale 
dlouho jsem nikoho neslyšel, aby o sobě hrdě prohlašoval, že je z Kladna. Klad-
no je město sražené na kolena zavřením šachet v roce 2002 a ještě před tím 
zhoubnou privatizací hutí. Při dnešních cenách oceli vydělávají nesrovnatelně 
zaostalejší hutě daleko na východě. Škoda, pražáci mohli za prací jezdit na Klad-
no a duše města se mohla hřát za konvertorem. Kladno se stalo nikoli suburbií 
Prahy, ale její ex-urbií. 

Znám tu oblast od svých dětských let. Můj otec pracoval v Tuchlovicích. Železo, 
olej a bláto. V Motyčíně jsem v pesideritových konkrecích hledal zlaté vlasy 
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milleritu, v hlubinách dolu Nosek jsem s přítelem Daněčkem rýžoval tajemné 
kosmické kuličky. Jako vyučený štajgr se pamatuji na mour, šedavou barvu ulic 
a domů a nízké mraky rudě zrcadlící žhnoucí strusku z hutí. V nejasné paměti 
pak držím zvláštní drsné bratrstvo práce, směsici malých závistí, pevné pospoli-
tosti a nízkostupňového piva. Schází mi ztracený sociální svět lidí z šachty. Býva-
ly doby, kdy i nadaní lidé z některých měst, jako bylo právě Kladno, nechodili 
na vysoké školy, ale do dolů a hutí. Mezi dělníky ve špinavých montérkách bylo 
překvapivé množství samouků, kteří sbírali brouky, lepili modely lodí nebo se 
zajímali o husitství. 

V letech 1990–2000 se Kladno stalo vyrabovaným městem. Nejprve přišlo 
o majetky a s nimi o hrdost a pak začalo sociální rabování. Mnozí z nejlepších 
Kladeňáků jezdí domů jenom spát, ale svoji energii a život věnují jiným místům. 
Duše nikdy nebyla silnou stránkou Kladna, ale přeci jenom tu stála jakási sice 
problematická, ale pevná osobnost města složená z kusu syrového kapitalis-
mu, technologií, průmyslu, anarchismu a brigád práce. Když město nedávno 
přišlo i o tuto duši, nezůstalo skoro nic. Pozoruji Kladno a mám pocit, že se 
vyprazdňuje – skoro všechny tradice a téměř celá historie města je rozváta jako 
dým z hutí. Minulost je každou chvíli jiná a to, čím se město ještě nedávno 
pyšnilo, za to se stydí, anebo na to chce zapomenout. 

Jak zaplnit vakuum? Přeci nijak. Zaplní se samo, pokud tomu mocí neza-
bráníme. 

Předválečné Kladno žilo prací, dělnickými spolky a hornickými průvody. 
Poválečné Kladno žilo nejprve nadšením, pak deformovanými revolučními tradi-
cemi, plněním plánu a rozdělování prémií, společným budováním chat, zota-
vovnami ROH i kolektivními cestami do Bulharska. Dnešní Kladno nežije, jenom 
někam jezdí za prací a bojí se nezaměstnanosti. Impulz k oživení sídla přišel 
v mnoha českých městech od místních iniciativ, které začaly drobnými akcemi 
– obnovily park, dětské hřiště, pak si začaly zvát lidi odjinud, pořádat přednášky, 
koncerty na schodech, výstavy místních fotografů. Postupně na sebe nabalovaly 
místní lidi a navázaly spolupráci s radnicí. Obnova duše města se nedaří bez 
kontaktu s jeho historií. Umím si představit, že budoucím centrem by se mohla 
stát Majrovka nebo nějaký podobný objekt. Majrovka ne jako pouhý skanzen, 
ale místo, kde se něco děje – nějaké divadlo, koncert, výstava, přednáška, svat-
ba, pivní tábor lidu, post-hornický bál. 

Pan Uldrych, bývalý důlní měřič a geolog, mi říká: „Nevím, kam to povede. 
Lidé jezdí za prací a domů se dostanou až večer. I u nás v Řevničově se přestá-
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váme znát. Dřív lidi dorazili domů ve dvě, ve tři. Pokecali se sousedy, dali si 
fotbálek a jedno, dvě piva. Dnes na sebe nemáme čas, a co je horší, i naše děti 
jezdí do města za zábavou. Tady už není vůbec nic.“

A přece – čím dál víc lidí navštěvuje a fotografuje industriální památky. Mo-
derní hudba stojí rozhodně blíž světu kovohutí než opeře. 

Kdybych měl pátrat po duši kraje, prolezl bych staré lomy Vinařické hory a 
Ouporský luh na Křivoklátsku. Vystoupal bych na haldu dolu Nosek a prošel 
bych dělnické kolonie. Vrátil bych se do pravěku v astronomicky orientované 
svatyni u Makotřas, jež je starší než egyptské pyramidy, a ve zbytcích květnaté 
bučiny bych myslel na sluneční rytiny z Libušína. Pozoroval bych orla mořského, 
který zahnízdil na haldě na okraji Kladna, a bystré kulíky na odkališti dolu Ron-
na. Za jasných podvečerů bych z buštěhradské haldy máchovsky hleděl na li-
nii Českého středohoří. Vítek mi říkal, že za jasných dní je odtud vidět až na 
Klínovec. Za zvuků hornické dechovky bych pátral v Hrabalových textech, Boud-
níkových aktivních grafikách a obrazech sester Válových. A pak bychom šli do 
hospody a snili – jako onehdá – o tom, že bychom koupili haldu dolu Nosek, 
obehnali ji plotem a dalších nejméně sto let ji nechali jí samotné jako tabulovou 
horu Roraimu ve Venezuele. Ano, o tom sní muži. 

Věděl bych, že tento kraj má své kouzlo a město svůj potenciál. Nepřekročí 
svůj stín, ale také není důvod, proč by to dělalo. Nemůže se stát chudou kopií 
Prahy, ale rozvinout to, co nosí v sobě a čím už jednou bylo. 

Postskriptum: mé město, můj hřbitov

Koncem září 2005 se v areálu bývalé hutě Koněv stalo něco zvláštního. V noci 
jsme nasedli do starého malebného autobusu, projeli jsme jakousi oponou 
z padákoviny a zastavili před kantýnou Koněv. Vzpomněl jsem si, jak jsem sem 
vzal kanadské studenty na oběd (milují rázovité hospůdky, ale tohle nečekali). 
Vyšli ven a tančili na betonu. Tohohle kdyby se Hrabal dožil! Kantýna byla modře 
osvícená jako podivné akvárium. O kus dál před Starým uhelným prádlem za 
noci hrála Agnes na housle tesknou hudbu. Dělník v montérkách a přilbě zjed-
naný jen pro tuto příležitost před ní valil rachotící barel, oba zvuky se mísily, noc 
byla tmavomodrá a na nebi zářil kulatý měsíc. 

Nad tím vším čněly obratně nasvícené vápenné věže jako svébytné umělecké 
dílo, světlo víc než pouhý efekt, že ano, Stalkeře? Zelené světlo prokmitávalo
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rozkvetlým sachalinským rdesnem, které jako liána pohlcuje železné konstrukce. 
Na chladicí věži, kde jsme ještě odpoledne pozorovali chvějící se stíny stromů, 
byl promítán historický film o Kladně. Lokomotivy, ingoty, ruch a kouřící komíny. 
Páry z nedaleké hutě byly červeně zabarveny ochrannými světly letecké dopra-
vy.

U severní vrátnice byl přistaven vlak o jednom vagonu, scéna jako z nějaké 
sci-fi. Nádraží Perdido. Uvnitř hraje jakýsi klesmer, asistent reflektorem osvětluje 
okolní stavby, vlak se trhaně rozjíždí, improvizovaný průvodčí vede nahlas dis-
kusi, zda dál ještě vedou koleje. Trhaný pohyb, někdo hraje Gershwina, vlak do 
pozítří se zasekl mezi šlahouny plaménku. Atmosféra kolísá mezi vtipem a stra-
chem. Konec civilizace je zde jasně patrný, brzy zde bude už jenom ten plamének 
a zlatobýl. I beton se drolí a odkrývá průhledy do podzemních zásobníků. Pocit, 
že na zemi jsme zůstali už jen my sami a vyšší moc vlaku nás vláčí do neznáma, 
ocelový osud.

Vracíme se do haly, kde visí studentské projekty. Tomáš Žižka ze sdružení 
„mamapapa“, které zde připravilo tesknou hudebně světelnou performanci, se 
radostně usmívá. Povedlo se. Říkám, že tato akce není o umění, je o vizi města. 
Staří Kladeňáci pokyvují hlavami, uviděli své město, svůj hřbitov (jak řekla jedna 
z místních účastnic) jinýma, a to okouzlenýma očima. Cítí, že právě tyto rezavé 
ruiny pohlcované industriální džunglí začínají žít svůj druhý život. Pomyslím si, 
že je zvláštní, že to vždycky musí být cizinci nebo nedávní přistěhovalci, kteří 
místním ukáží, jak důležité je místo, kde žijí. Na zdi čtu jeden z mnoha citátů 
– není od B. Hrabala, sester Válových nebo z pamětí K. Wittgensteina. Říká:

„Privatizační procesy Poldi v 90. letech způsobily, že český průmysl ztratil his-
toricky a obchodně nejcennější ocelárnu, která ještě před patnácti lety produko-
vala ročně okolo jednoho milionu tun vysoce ušlechtilých ocelí a zaměstnávala 
téměř dvacet tisíc lidí.“ (HN.IHNED.CZ 2. 6. 2005 00:00)

Mohli jsme být v jiné situaci. Tohle město nemuselo tak klesnout. Radši už nic 
neříkám a jdu si pro osamělé pivo.
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Rehabilitace kopřiv a válka s lípami

Manželství se psem

Je-li něčím poslední desetiletí charakteristické, pak to je tempem změn. Svět 
se kolem nás rychle proměňuje a s ním se mění i naše vztahy a vnitřní po-
stoje. „Seriozní“ sdělovací prostředky mívají tendenci redukovat svět vztahů na 
politiku a ekonomiku, „bulvár“ naopak na celebrity, násilí a sexualitu. Jenže 
mezi tím je celé široké pole vztahů, které se dají obtížně uchopit, a tak míjejí 
téměř nepovšimnuty. Dobře to je vidět například na vztahu ke psům a zvířatům 
obecně. Klasická psí jména jako je Punťa nebo Alík v podstatě vymizela a na 
jejich místo nastoupila honosnější lidská jména jako Theo, Beky či Tudor. Pes se 
v době, kdy zhruba polovina všech manželských vztahů končí rozvodem, stává 
stále víc náhradním partnerem, který člověku v podstatě za jakýchkoli okolností 
poskytuje emoční podporu. Už to není podřízený hlídač jako Alík, ale také to 
není docela člověk, a tak mu neříkáme třeba Karle nebo Honzo, ale většinou 
jenom jménem jakoby lidským. 

Podobně se v poslední době změnily naše vztahy k barvám – třeba takové 
Rumunsko, jehož města mají místy podobné barvy jako tuzemská sídla před 
takovými deseti lety – nás z hlediska barevných emocí téměř odpuzuje. Jinou

Do lesa nechodíme na houby, ale se zrcadlem. Pokládáme je do jehličí a do mechu a tak můžeme 
sledovat, co se děje zároveň dole i nahoře. 
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velkou oblastí změn je vnímání času, hranic soukromého prostoru či různých 
vrstev minulosti. Přitom vztah například ke psům je pro nemalou část populace 
zajímavější než třeba vztah k premiérovi nebo politické straně. Stačí poslouchat, 
o čem lidé doopravdy hovoří a kolik času věnují jednotlivým tématům. Mnoho 
vztahů, které vypadají zcela nově, jsou ve skutečnosti maskovanými návraty. Pes 
má sice dnes nesrovnatelně vyšší sociální status, své lékaře, vyváženou stravu 
a lepší kosmetiku, než měl před dvaceti lety, ale ve skutečnosti je zrovna tak 
členem rodiny, jako byla v 19. století kravka nebo koza, prostě ta zvířata, se 
kterými člověk žil, několik hodin denně se o ně staral a závisel na nich. Dnes 
méně závisíme na mléku od vlastní krávy, ale víc na radosti, společnosti a uspo-
kojení, která nám zvířata přinášejí. 

Strom jako člen rodiny

Jak je tomu se stromy? Pro venkovského člověka minulých staletí byly stromy 
více bytostmi nadanými nějakou osobností a city, než jsou pro nás. Mnoho 
lidových zvyků zachycuje obdarovávání stromů anebo naopak zjevné výhružky 
třeba poklepem sekyrou na málo plodící strom. V lidových baladách se dívka 
může měnit ve vrbu a dřevo lkát lidským hlasem, ale také mohou v divokých 
lesích růst stromy-zabijáci, které občas potí krev. Některé stromy, třeba oblíbené 
jabloně, hrušně chránící před bleskem nebo voňavé lípy, patřily podobně jako 
zvířata téměř do rodiny. Domácí se o ně starali a sledovali, kdy rozkvétají a jaké 
mají roky. I přes veškerou postmoderní lhostejnost vyžaduje podseknutí plodící 
jabloně určitou nemalou zatvrzelost. 

Lidé velmi pečlivě sledují kácení stromů na veřejných prostranstvích. Žili s nimi 
nějakých dvacet, třicet let a sledovali jejich růst. Porazit oblíbený strom jenom 
proto, že někomu brání v parkování, pro ně může znamenat něco podobného, 
jako zastřelit psa nebo utopit kočku. Tyto vazby by si měl uvědomit každý 
úředník, který lehkomyslně podepisuje povolení ke kácení. Obecným znakem 
současné společnosti je radikalizace postojů. Téměř cokoli, co se děje – a tedy i 
osud stromů ve veřejném prostoru –, má zatvrzelé obhájce i neméně zatvrzelé 
nepřátele. 

Stromy po nocích píší lidem dopisy, mají pro ně zprávy, které úsvit rozpouští. V pozadí září kaple 
v Lomci u Vodňan.
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Poměrně často se v posledních několika letech setkáváme s odmítáním lip 
a jasnou preferencí okrasných jehličnanů. Města a městečka si nechávají zpra-
covat nové plány zeleně. Již před několika lety se zbavila stromů, které upadly 
v nemilost – často to byly topoly, osiky a olše, tedy stromy s lepkavými květy 
a plody. Teď přicházejí na řadu lípy, protože to jsou velké, vzrostlé stromy, které 
mají hodně listů a ty je nutné na podzim uklízet. Možná tady funguje ještě jeden 
psychický mechanismus, podle kterého jsou cizí výrobky a tedy i cizí stromy lepší 
a atraktivnější než domácí zboží. 

Naproti tomu jehličnany, zejména stříbrné smrky, se jakoby lépe hodí do této 
doby – rostou pomaleji, jsou poslušnější, nesviní okolí a mají jakousi chladnou 
eleganci, která víc ladí s leštěnými povrchy, kovem a sklem. V jehličnanech na 
návsi se také drží méně hmyzu a ptáků, tedy rušivých a obtížně zvladatelných 
přírodních elementů. Málo platné – k lípě patří opravdový trávník, pískovec, 
dřevo víc než zámková dlažba nebo velká lesklá okna v chromových rámech. 
Člověk se pak ani nediví, že ve sterilizovaně upraveném prostředí německých 
měst je obtížné nalézt nejenom běžné, nekultivované evropské dřeviny, ale také 
plevelné rostliny, jako jsou kopřivy. Čeští zahradníci pak mohou sklízet kopřivová 
semena a za velké peníze je posílat do německých měst, kde je tamější zahrad-
níci pečlivě vysévají a opatrně hnojí. 

Aromaterapie

Když vodím studenty do městské či venkovské krajiny, vím, že nejživěji reagují 
na místa, jako jsou útulky zvířat. Mají zde kontakt s takovými zvířaty, jako jsou 
kozy, ovce nebo vysloužilí koně. Přímo je vidět, jak mnoho dětí a asi i dospělých 
je nenaplněno, „podvyživeno“ ve vztahu ke zvířatům, které jsme v podstatě 
redukovali na vztahy ke kočkám a psům. Jenže starat se o krávu či kozu je 
citově něco úplně jiného, než žít se psem. V této sféře jsme nepochybně chudší 
než venkovan 19. století. Nejedná se přitom jen o nějakou nostalgii po zašlých 
časech, ale také o budoucnost agroturistiky či možnosti obnovy venkova 
například prostřednictvím zapomenuté instituce letních bytů.

Les ví, kde jsi. Musíš mu dovolit nalézt tě. 
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Invaze různých kultivarů europeizovaných jehličnanů do městského i ven-
kovského prostředí je jedním z téměř neviditelných aspektů globalizace, které 
probíhá nejenom ve vaší bance či právní poradně, ale i na návsi či zahrádce. 
Vztahy ke stromům jsou méně nápadné než vztahy ke zvířatům, protože stro-
my nikam neutíkají, neloudí žrádlo, neštěkají na jiné stromy. Můžeme věcně 
popsat, co taková lípa na návsi či náměstí znamená – během stále častějších 
letních vln veder ochlazuje vzduch, filtruje jemné prachové částice, vytváří proti-
hlukovou bariéru, naprosto přirozeným způsobem provoňuje vzduch a dovoluje 
růst trávě.

Jenže věc nelze redukovat jenom na technické parametry ukazatelů životního 
prostředí; jedná se zde totiž o životní pocit. Lípa nebo třeba stará jabloň, kterou 
jsme zachovali ne pro jablka, ale jako okrasný strom, má svou krásu, spojuje nás 
s pamětí a historií místa. Šumění listů uklidňuje víc než chladný klid stříbrného 
smrku. Sídlí zde ptáci a ovocné stromy lákají včely. Strom se v průběhu roku 
barevně proměňuje; když je nejvíc světla, nejvíc stíní. Během krátkých zimních 
dní dovoluje, aby světlo pronikalo k budovám. Za tyto služby a přirozenou 
mikroklimatickou kybernetiku je nutné platit podzimním úklidem listí.

Musel jsem se to učit, ale pochopil jsem, že jabloň je jeden z nejkrásnějších 
ozdobných stromů, že i když nepotřebuji její jablka, tak ke mně nějak patří stejně 
jako ten pes. Jenže se psy žiji jako člověk nejméně 21. tisíciletí a s jabloněmi mi-
zerných jedenáct století. Dlouhou dobu jsem se snažil dívat na stromy tak, jako 
se díváme na sochy. Za sousedovic chalupou roste stará jabloň, větve jí nikdo 
neprořezává již snad desítky let. V okamžiku, kdy odkládám brýle toho mámení, 
že suché větve na strom nepatří, protože „nejsou k ničemu“, všimnu si, jak 
zajímavou strukturu vytváří uschlé části stromu – jako Popelka, co si rozpustila 
vlasy. A se suchými větvemi se vrátila žluna, drzý, hlučný a pro mne vzácný tvor, 
který klouzavě vlnitým těžkým letem přelétá ze stromu na strom. A říkali mi en-
tomologové, že některé druhy hmyzu, třeba mravenci a můry, potřebují suché 
větve. A zahradní architekt Tomáš Dědeček dodal, že strom ví, co si má nechat 
a co odhodit a abych na nějaké vyřezávání suchých větví zapomněl. Podpořil tím 
můj smysl pro lenost, přírodu a datly.

V této rychlé době je nutné výrobky neustále inovovat a vytvářet jejich stále 
dokonalejší verze. To však neplatí o koních, psech, lípách, papeži a jabloních, 
tedy o tom, co se již osvědčilo a s čím již experimentujeme celá staletí.

Když se na věc podíváme z druhé strany, všimneme si, že ptáci nás „ornitologicky” pozorují, 
stromy stojí o kontakt s lidmi a že staré jabloně bývají velmi smutné.
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Vytvářet místo

Rozdíl mezi budovou a domem

Pokud bude ekonomický růst Evropy dále pokračovat, můžeme očekávat, že 
jedním z hlavních cílů Evropanů bude vytvořit si sami pro sebe a své rodiny 
místo, kde se budou cítit dobře; které bude čisté, klidné a důstojné. Děje se to 
všude v Evropě. Začaly s tím skandinávské země již v 60. letech, pak se hnutí 
přelilo do Anglie, Německa a západní Evropy. Češi, kteří si své paneláky nemohli 
jednoduše změnit, celý problém řešili útěkem do chat anebo ještě častěji do cha-
lup. Starost o místo nabírá v posledních zhruba deseti letech řadu zajímavých 
forem – od úprav pěších zón, náměstí a veřejných prostorů až po soukromá 
prostranství dvorků a zahrádek. Stačí se projít městem nebo probuzenou vesnicí 
a okamžitě si všimnete desítek příkladů, jak se z původně zanedbaných ploch 
stává místo a jak se z budov stávají domy.

Dobrš na Strakonicku. Kontakt s pamětí. Kdyby omítky byly nové, nebyl by tak závažný. Paměť 
a tedy tradice nás sice omezuje, ale dává určitou jistotu. Odmítnutí tradice sice dává svobodu, ale 
člověk zase musí investovat do jiných jistot. 

v y t v á ř e t  m í s t o



262

Hovořit o krajině znamená hovořit o urbanismu

Pro naše předky byla krajina nejenom předmětem zvláštní úcty, ale také neu-
stálého zápasu. Součástí vnitřní či dokonce duchovní kolonizace krajiny bylo 
vytváření míst, jakýchsi ohnisek či základen dalších výbojů. Patří mezi ně kláštery, 
kapličky, boží muka, významné křižovatky a „plácky“ před mosty a mostky. 
Dnes, v době, kdy jsme již nad krajinou zdánlivě zvítězili, vnímáme spíš nostal-
gický náboj krajiny minulosti než její strastiplný či tragický rozměr. Existují však 
místa z různých důvodů odlidštěná – rozpadající se industriální zóny, Sudety 
anebo v době nejnovější hypermarkety, kde vyloženě cítíme nutnost nějakého 
smiřování, zaplňování či kompenzování náboje místa. Myslím, že je důležité si 
uvědomit nejenom sílu a promyšlenost tradice, ale také její nepříjemné omezení 
dané zejména každodenním, malým zápasem o chléb. Je to přesně ten druh 
zápasu, který by moderního tvořivého člověka zcela ubíjel – ostatně literatura 
19. i 20. století nám o rozporu mezi kreativitou a každodenností zanechala 
dostatečně dokladů. 

Hovořit dnes o krajině znamená zejména hovořit o architektuře a urbanismu, 
protože ty z největší míry určují budoucí ráz naší země. Nejedná se přitom jen 
o domy, ale také (a někdy zejména) o technické a liniové stavby, dálnice, vodní 
nádrže, sklady a parkoviště.

V této stati se zaměřuji na některé hlavní teze uváděné v knize architekta 
Christophera Daye „Duch a místo“ (české vydání v nakladatelství ERA, 2004, 
anglické vydání „Spirit and Place“, 2002), které v sobě kombinují obě hlavní 
polohy – přemýšlení o místu i zcela praktické návody, jak využít a zvýraznit jeho 
nejlepší vlastnosti. 

Cesta k nápravě české krajiny i architektury není pochopitelně cestou pros-
tých návratů, ale důkladné analýzy situace – co nám minulost odkázala pozi-
tivního, a co odpudivého? Jaké hodnoty krajinné, stavební i duchovní máme 
kultivovat, a jaké máme zavrhnout?

Původní architektura byla útulná a uměla nasytit duši, ale nikdy nerozšiřo-
vala vědomí. Byla omezena životním stylem strukturovaným podle stereotypů 
a nikdy neosvobozovala ducha. Tento nedostatek můžeme vyrovnat my. Naši 
předchůdci tak učinit nemohli.
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Skrze lepší krajinu, lepší svět

Susan Roafová v předmluvě ke knize ukazuje její základní motiv: učinit svět 
lepším skrze lepší stavby. Josef Horný se v české předmluvě ptá: Proč má dnes 
na volném trhu realit větší cenu provizorní chata v zahrádkářské kolonii na 
okraji města nebo zastaralý byt před renovací ve sto a více let starém cihlovém 
pavlačovém domě než byt v moderním panelákovém sídlišti oceněném státní 
cenou? Stejně tak se můžeme ptát, jak je možné, že tolik obdivovanou lidovou 
architekturu stavěli celá staletí lidé bez architektonického vzdělání? Kde se stala 
chyba, že jsme si nechali vnutit všechny ty krásné, vědecké a stylotvorné designy, 
ve kterých se necítíme dobře?

První část odpovědi by se mohla pohybovat v tom smyslu, že málo respektu-
jeme to základní – místo a jeho duch. Day říká: Duch místa živí přístup a činy 
těch, kteří ho řídí, stavějí, spravují a užívají. Není proto divu, že se necítíme dobře 
v supermarketech ovládaných pojmem „ber“, který není doplněn o „dávej“ 
prostřednictvím řemesel a služeb… Kde se zničí místo, tam se zničí i kultura, 
následuje sociální i osobní znehodnocení… Každý region měl strukturální sys-
tém odpovídající materiálům, klimatu a kultuře – což je něco, co by se z rozmaru 
nemělo zahodit. Tento systém do velké míry určoval způsob výstavby. Rozměry 
místního stavebního dřeva omezovaly délku trámů a tím i rozsah klenebních 
polí a šířku budovy. To způsobovalo vnitřní jednotnost všech budov v dané ob-
lasti, dokonce i v rozmezí několika staletí.

Tento duch místa má jako každá jiná osobnost celou řadu vlastností, které 
jsou jak zcela praktické a přízemní, tak i vznešené. Duch místa není poetickou 
koncepcí romantiků, ale způsob, jak místo funguje a ovlivňuje naše těla, organi-
zaci práce i pocity. Day k tomu říká: Stejně jako nám změna prostředí o dovolené 
dokáže ulevit od stresu, může nám i naše každodenní okolí dodat energii, vy-
rovnat nálady, snížit pocit tlaku a inspirovat či motivovat… Jakmile pochopíme, 
jak na nás okolí působí, dokážeme utvářet místa, která slouží k užitku v nich 
žijícím lidem. Prostředí připravované ne za účelem něco vyjádřit, ale podpořit 
nálady, pocity a vnitřní rozvoj může prospívat fyzickému, psychickému i sociál-
nímu zdraví – vnitřním kořenům individuality. 

Toto je jeden z klíčových postřehů knihy – většina architektonických i urbani-
stických forem se snaží vyjádřit nějakou aktuální myšlenku (která pokud nebyla 
chybná hned na počátku, tak nejspíš během jedné generace zhořkne), a nikoli 
dát svobodu. Může to být myšlenka elity jako u vznosných vil, nebo naopak 
rovnostářství jako u sídliště, „barokní“ postoj dramatických emocí i vědecky 
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strohé funkcionalistické město bez života. V USA se běžně stavějí recyklované 
domy a obchody na jedno použití, protože každá generace kupců bude mít jiný 
názor na svět. Jednodušší je vytvářet taková místa, kde se dá prožít víc dob a víc 
osudů.

Sociální síť: pozvolna!

Day říká, že sociální sítě rostou, ale nelze je dodat na klíč. V kdysi malém ruském 
městě Vladimir byla za časů SSSR vybudována obrovská továrna na traktory, 
takže se během jednoho desetiletí populace města zvýšila 90x! To způsobilo 
značné sociální problémy. Co se dá s takovým místem dělat? Tým urbanistů 
navrhl několik prvních kroků:

1. ustanovit městské centrum s knihovnou a kavárnou;

2. otevřít pekárnu;

3. vystavět hotýlek, aby turisté obdivující místní památky podpořili sebeúctu 
místních obyvatel.

Dále navrhli postavit skleník, který by fungoval jako protihluková bariéra místní 
silnice a zároveň profitoval ze světel automobilů; a sestrojit dřevěná schodiště 
propojující jednotlivé domy do určitého sociálního celku.

Day říká: U měst i u zalesněné krajiny platí, že čím více úrovní přeskočíme, tím 
promyšlenější musí být požadovaný zásah a tím větší je dopad na genia loci…. 
Oddělení krásy od praktické stránky věci má za následek návrhy krásných bu-
dov, které nelze postavit, a zmrzačení těch nejcitlivějších návrhů převedením na 
necitelnou, praktickou rovinu. Toto rozpojení odlučuje, co cítíme, od toho, co 
děláme, takže krása začíná být frivolní, umělá a nepoužitelná; a užitnost je tak 
obyčejná, že ji odmítáme.

Čechy jsou plné míst. Na amerických prériích nebo ruských celinách si rychle uvědomíme, jak velké 
štěstí je žít v této (proklínané) zemi. 
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První krok: Prvním krokem k nápravě je zjistit, co se na místě původně nachá-
zelo. Pak můžeme uvolnit potlačené živelné kvality. Jaký byl původní tvar kra-
jiny? Jaké fyzikální síly jí tento tvar vtiskly? Kudy tekla voda, která je dnes vedena 
mimo dohled? Jak ovlivňoval vítr okraj lesa a tedy i horizont a uzavřenost pros-
toru? Která místa byla suchá či mokrá, větrná či chráněná, která teplá a která 
ošlehaná větrem a promrzlá?

Druhý krok: Víme-li, kdo jsme a odkud přicházíme, má naše identita pevné 
základy. Bez této znalosti se podlamuje. Toto vědění má dopad na naše zdraví, 
jak psychické, tak tělesné. Také posiluje nebo oslabuje sociální soudržnost, hod-
noty a stabilitu… Jde také o schopnost míst poskytnout nám jistotu, zakořenit 
nás. Musíme vytvářet místa, kam lidé patří; místa, která náleží tam, kde jsou, 
a budovy, které na tato místa patří… Ze stavby máme dobrý pocit, jen je-li 
správně zakotvena do časové a kulturní kontinuity.

Sudety jako místo

Když kráčíme od osady Svatého Tomáše na Šumavě směrem k hradu Vítkovu, 
narazíme na ostrou hranici bývalých pastvin a lesa pokrytého žulovými balvany, 
smrky a borůvčím. Pochopíme, že udělat z této kameniny pastvinu musela být 
skoro nadlidská práce a začneme rozumět síle vztahu poutající místní německy 
mluvící obyvatelstvo k této zemi. Mluvíme-li se smířením či s krocenou nenávistí 
o návratu Němců do českého pohraničí, míváme na mysli majetkové spory. 
Podceňujeme tím sílu vztahu k místu, kde působily generace předků, tak jak 
je charakterizuje například Hans Watzlik anebo na jiné úrovni Adalbert Stifter. 
Myslím, že pro sílu vztahu ke krajině se do našich končin Němci budou vra-
cet pro víc než pro ztracené majetky. Majetek můžeme nahradit a na škodu je 
možné zapomenout, ale na tento vztah ne. Očekávejme, že pohraničí bude jed-
nou opět národnostně smíšené. Konec konců v turistické sezoně již dávno je.

Další věc je ta, že obyvatelé Sudet jsou jiní než obyvatelé českých i německých 
nížin. Jsou to Sudeti, jenomže někteří hovoří německy a jiní česky. Sudety obou 
jazyků spojoval určitý druh zbožnosti, který je lépe patrný na severní hranici 
Čech, které sousedily s luterskou kulturou, než na jižní bavorské, katolické hra-
nici.

Sudety byly po válce obsazeny obyvatelstvem, které ke zdejší krajině mělo 
spíš kořistný vztah, anebo se jednalo o chudáky z jiných částí země, kteří si zde 
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polepšili. Teprve v nedávné době, ve třetí či čtvrté poválečné generaci, dochází 
k pomalému srůstání místa a lidí. V mnohých pohraničních městech a vsích 
vznikají skupinky lokálpatriotů. Kraj se pozvolna probouzí a historie (na kte-
rou bychom zde ještě nedávno nejraději zapomněli) se opět stává součástí či 
dokonce chloubou kraje. Dochází k nějaké pozvolné sociální krystalizaci a zce-
lování historické paměti, proti které působí strach z toho, že Němci přijdou 
a všechno nám vezmou anebo vykoupí. 

Ale zbytek dlouhé cesty je otevřený. Byl bych rád, kdyby se nám podařilo po-
stupovat podle Christiana Daye – nalézt minulost a kolem ní vybudovat sociální 
síť tak, aby krása místa a krajiny působila ozdravujícím způsobem na všechny 
bývalé rány a na všechny budoucí osudy.

Krajina a paměť

Když v roce 1995 vydal americký autor Simon Shama obsáhlou knihu „Krajina 
a paměť“, nikdo netušil, jak velký zájem o tuto tematiku bude panovat i v dalším 
desetiletí. Základním motivem Shamovy knihy je pokus o nalezení vztahu mezi 
krajinou a kulturou. Snaží se ukázat, že v krajině jde kultura před přírodou a že 
teprve podle našich kulturních zvyklostí jsme schopni krajiny rozeznávat a dávat 
jim jméno. Shama se zabýval tradičními krajinami jako je les či mořské pobřeží, 
ale dnes se jedná o něco jiného a pravděpodobně i důležitějšího, co má vztah 
k národní či generační identitě a pocitu zakotvení v době plné změn.

Čekali bychom, že většina diskusí o paměti krajiny se bude odehrávat 
v Evropě, kde vztah k určitému regionu bývá velmi silný, ale kupodivu to je 
Amerika a dokonce i Kanada, kde se toto nostalgické téma často objevuje na 
setkání spisovatelů i sociologů. Je to tím, že stále víc lidí chápe pojem krajina 
v přeneseném významu. Hovoří se o krajině vzpomínek, krajině hudby, krajině 
dětství, ale často se tím myslí místo ve smyslu řeckého „topos“, což je nejenom 
místo, ale také způsob, jakým místo funguje a jaké základní situace vytváří.

Nejběžnějším americkým místem je silnice a město. Do scenerie městské kra-
jiny (toto spojení není tak nové, jak by se mohlo zdát – navrhoval je před 150 
lety již Charles Baudelaire) patří písmo reklam i tvary automobilů a šum právě 
v té chvíli moderní hudby v pozadí. A právě tyto dominanty městské krajiny se 
proměňují rychleji než obrysy stromů a linie horizontu evropské venkovské kra-
jiny. Navíc různé „retro“ filmy, vzpomínky na beatnickou éru či dokonce ještě 
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na tovární průmyslové komplexy, které vyrostly za války, zesilují pocit střední či 
starší generace, že žily již několik různých životů v různých krajinách a většina 
z nich byla klidnější než ten současný.

Pro Evropana pak je krajina hlavně přírodní či kulturní krajinou, která jej pro-
pojuje s dřívějšími generacemi. Má-li americký pocit ztráty paměti místa spíš 
nostalgický náboj, mívá Evropan přímo pocit ohrožení. Co vlastně rozumíme 
pod pojmem paměť místa či krajiny? Paměť je definována Slovníkem spisovné 
češtiny jako „způsobilost uchovávat vjemy a vybavovat je“. Mohli bychom 
říct, že paměť je opakovaná možnost. Paměť umožňuje návraty a obnovení 
původního stavu, což je zvlášť důležité, když minulost vnímáme jako idylu nebo 
ztracený ráj.

Podobně jako středoevropská krajina je „něco“ mezi člověkem a divočinou, 
tak i paměť krajiny má složku přírodní a složku kulturní. Na úrovni přírody závisí 
paměť na reliéfu, klimatu, substrátu a půdě a zejména na síti vodních toků 
a ploch. Na úrovni kultury závisí paměť na zachování všech druhů památek a je-
jich zapojování, třeba ve změněném významu, do života současné komunity.

Mnoho českých chráněných území je mimořádně malých – hodnotné jádro 
skalnaté stepi může mít rozlohu jen čtvrt hektaru, a přece na něm leží po-
slední lokalita některého vzácného druhu. Paměť české přírody v příliš mnoha 
případech závisí na tak malých a tím i zranitelných reliktech. O revitalizacích 
dnes slýcháme téměř výhradně v souvislosti s úpravami říčních toků a ploch, ale 
jejich budoucí význam bude nepochybně širší a bude se stále častěji týkat lomů, 
těžeben písku, starých sadů a zarostlých strání. Je poměrně snadné docílit, aby 
po náležité úpravě tyto plochy vypadaly jako „skutečná“ příroda, ale bez drob-
ných ostrůvků přírodní paměti je skoro nemožné docílit, aby se na tato místa 
přestěhovala dřívější, druhově bohatá příroda.

Paměť je jen jedna

Něco podobného se týká i stavebních památek. Už samotné slovo „památka“ 
ukazuje, že se zabýváme nějakým nositelem paměti. Může jím být gotický kos-
tel stejně jako krajina samotná. Lidé spontánně obnovují kapličky a poutní 
místa, ale z mnoha budov zbyly jen obvodové zdi, fasáda, která vypadá jako 
bývalá památka, ale vnitřně je vyprázdněná a ztracená. Když John Ruskin vydal 
v roce 1849 knihu „Sedm lamp architektury“, psal o historických památkách 
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slovy, které se dají použít i o přírodě – památky nepatří nám, ale těm, kteří je 
vytvořili a těm, kteří přijdou po nás. Ten nejlepší přístup k minulosti je respekt 
a úcta.

Ochrana přírody zná kategorii přírodní památka, jež se nejčastěji používá 
pro geologické a geomorfologické objekty. Podobně je v anglosaských zemích 
používáno slovo „heritage“ pro dědictví jak lidské kultury, tak i přírodního vývo-
je. Nejsou dvě historie – lidská a přírodní, ale jen jedna, která je posledních pár 
milionů let společná. Již od 18.–19. století, která k přírodě přistupovala spíš 
romanticky, byla památka chápána jako nositel historického svědectví, záruka 
určité kontinuity, ale i jako estetický objekt a dokonce jako „národní relikvie“. 
Významný rakouský památkář Alois Riegl hovořil koncem 19. století o památce 
jako o polyfonické struktuře hodnot. 

Památková péče byla intenzivně rozvíjená o dobré dvě staletí před péčí o kra-
jinu a za tu dobu si vybudovala významné teoretické zázemí. Například již před 
sto lety doporučoval Max Dvořák považovat panorama města za památku a ja-
ko takovou ji konzervovat. To je přístup, který se v ochraně krajiny začal vážně 
prosazovat teprve nedávno v souvislosti s výstavbou věží mobilních operátorů. 
Památka podle Maxe Dvořáka znamená živou účast na přítomnosti.

V jakém smyslu je krajina či příroda památkou? Nejsnazší odpověď se týká 
geologických útvarů, které vždy představují určitou epochu ve vývoji země. Ale 
i lesy a obecně rostliny mají historii – například období výrazného studeného 
výkyvu na konci ledové doby je nazváno dryas podle dnes horské květiny dryád-
ky. Lísky se nejvíc rozšířily počátkem poledové doby, doubravy jsou starší než 
bučiny a smrky rostly v ledových dobách i v nízkých nadmořských výškách, od-
kud byly v teplejším holocénu vytlačeny do podmáčených, studených inverzních 
údolí například v Brdech. Louky, které vznikly v okolí pravěkých hradišť před 
třemi tisíci let, mají poněkud odlišné flóry od luk, které vznikly až při středověké 
kolonizaci. Los či rys pak patří nejenom minulosti středočeské krajiny, ale 
společně s bobrem a lososem také její budoucnosti. Příroda je památka, která 
má budoucnost.

Pocit minulosti je pevně spojen s očekáváním budoucnosti. Ztrácíme-li minu-
lost, zamlžuje se nám i budoucnost. Jsme-li nejistí, hledáme nápovědu v minu-
losti. A to je snad ten hlavní důvod, proč se v současném proudu změn za-
stavujeme, abychom se mohli zamyslet a pohovořit si o věcech zdánlivě tak 
zbytečných, jako je paměť krajiny či paměť místa.
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Jak kočky vydělávají na skřítcích

Mezi často používaná slova této doby patří „prostor“ – například se zařazujeme 
do středoevropského prostoru, vytváříme prostor pro ekonomickou reformu 
a další jednání politických stran či rozšiřujeme prostor vzdělanosti a prospe-
rity. V anglosaské filosofii a sociologii je prostor často chápán jako protiklad 
k místu, možná proto, že v angličtině se oba výrazy tak pěkně rýmují – „place“ 
a „space“. S trochou nadsázky se pak dá hovořit o kulturách vázaných na 
nějaký univerzální, obvykle globalizovaný a ekonomicky provázaný prostor 
anebo o tradičních kulturách žijících svými místními zvyky. Někdy se rovněž říká, 
že civilizace se odehrává v prostoru, zatímco kultura se děje v určitém místě. 
Bankomaty a letiště jsou všude víceméně stejné, zatímco Labutí jezero patří do 
Bolšovo těatra a Hrabal do Libně. Prostor je spíš o vztazích a pravidlech, místo 
je spíš o hodnotách a citech. Prostor nám umožňuje peníze vydělávat, místo 
někam patřit. Potřebujeme obojí, byť v mladším věku spíš to první a později víc 
to druhé.

Žďár na Tachovsku. Díváme se na strom, cestu a dům a cítíme, jak nás něco naplňuje a usmiřuje. 
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Koncepce místa se v evropské kultuře usedlých zemědělců vyvíjela odlišně 
od nomádských beduínů Arábie či prohnaných Komančů Severní Ameriky. 
Když Fustel de Coulanges psal koncem 19. století svoje pověstné dílo o antické 
obci, všímal si, jak antičtí Římané chápali a žili své náboženství. Nejednalo se 
o to, že by vzývali Dia či modlili se k Venuši a Neptunovi, i když i to se dělo. 
Hlavní náboženskou povinností byla péče o domácí krb a předky, kteří pod ním 
žili. V některých pravěkých kulturách se pravidelně setkáváme s pohřby rodin-
ných příslušníků pod podlahou svého domu. Prostor domu měl vždy jiný so-
ciální a právní statut než svět za dveřmi. Dům možná nebyl hrad, ale v každém 
případě byl sídlem nejenom živých, ale také předků, kteří rodinu chránili. Ne-
chat vyhasnout rodinný krb znamenalo ponechat rodinu bez ochrany a mohlo 
se trestat vyhnanstvím. Dům, ve kterém nikdo nezemřel a který tedy neměl 
svého ochránce, byl považován za problematické místo.

Duše zemřelých se po smrti k sobě nějak přikládaly a srůstaly do jedné postavy 
rodinného ducha či boha – génia loci nadaného kolektivní duší. Doma jsme 
tam, kde jsou naši mrtví. Ještě v 19. století odlévaly slovanské hospodyně mléko 
domácímu skřítku neboli hospodáříčkovi, který pečoval o dům. Novomanželka 
byla nadšená, když našla misku prázdnou, protože věřila, že ona – z jiného 
klanu chráněného jinými předky – byla přijata do rodiny manžela i jeho ochran-
nými duchy. Rovněž kočky z této situace profitovaly.

Ale i antický městský stát byl svým způsobem rodinou a něco podobného pla-
tilo později pro celé středověké království či dokonce moderní stát. Roli předka 
zde sehrál významný hrdina, který padl při ochraně města, nebo místní básník či 
prorok obdařený nadosobní silou a inspirací. Antická města měla své ochranné 
oltáře místních heroů, středověká města své světce a mučedníky a království 
byla zakládána okolo hrobů božských králů, jako byl Štěpán či Václav. I samotný 
Vatikán stojí na hrobu apoštola Petra.

V průběhu národního obrození všech možných evropských národů, které se 
potřebovaly nějak zakotvit v sobě a vymezit vůči sousedům, pozorujeme podob-
ný jev. Jako krystalizační centrum moderního národa posloužila kolektivní duše 
složená z významných a nějak božských „synů a dcer“ vlasti. Kupodivu to jsou 
málokdy politici, ale často spisovatelé jako Victor Hugo či Božena Němcová. 
Ano, je to tak, o dva tisíce let později nalézáme na místě lárů a penátů – strážců 
rodinného krbu – jinou, ale podobnou skupinu, tvořenou zejména umělci. Stačí 
si projít francouzský Panteon, německou Valhalu nebo vyšehradský Slavín a za-
pálit zde svíčku – jako bychom přikládali na oheň posvátného koutu dávného 
rodinného krbu.
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Evropský vztah k místu je založen na tradici staré pár tisíciletí, která se sice 
proměňuje, ale sama od sebe, žádnou vrchností neprosazována, stále nějak 
žije. Takovéto věci se nedají jen tak zapomenout. Proud současné architektury 
a urbanismu se rozdělil do dvou větví. Ta první a větší, sledujíc čím dál větší 
a globalizovanější prostor, vytváří letiště, dálnice, banky a suburbie. Ta druhá, 
menší a spíš laická větev, vytváří místo. Nechci tím říct, že jedno je víc než 
druhé. Místo bez prostoru dusí, prostor bez místa je chladný a bezcitný. Obojí 
se doplňuje a potřebuje. Básníků a heroů je vždy nedostatek. 

No a pak se místem poučený venkovan či chalupář víceméně hrdě rozhlédne 
po své vesnici a když jde kolem nějaký odborník, tak na něj furiantsky volá: 
„Pane urbanisto, povězte mi prosím, jak to, že ty nejkrásnější místní stavby 
postavili lidé bez diplomů a vzdělání, zatímco tu hranatou obludu na návsi 
vytvořil slavný český architekt? Nepletete si náhodou prostor a místo?”

Ctihodnost domu

Počítačové programy, novou architekturu, systém chlazení jaderné elektrárny 
musí někdo vymýšlet. Jiné věci, jako je třeba stůl, už vymyšlené jsou a dají se 
sice často zlepšit, ale stejně často pokazit. Nemalá část současné historie a an-
tropologie zkoumá, jak se v průběhu staletí proměňovaly takové instituce jako 
je manželství, blázinec nebo třeba princip domu. Dům, to není jenom byt nebo 
rodinný domek, to je také firma, ateliér, výzkumná laboratoř, a možná dokonce 
nějaká metafora jako například „společný evropský dům“.

Richard van Dülmen v knize „Kultura a každodenní život v raném novověku 
(16.–18. století). Dům a jeho lidé“ říká o domu cosi něco zapomenutého, ale 
přitom velmi aktuálního: „Dům – a nikoli rodina – tvořil v raném novověku 
základní jednotku společenského života. Rodina v moderním smyslu slova 
vznikla až v 18. století. Dům nechránil obyvatele pouze před chladem, vlhkem 
a ohrožením zvnějšku, ale byl rovněž místem, kde jeho lidé pracovali, slavili, 
bavili se. U sedláků dům zahrnoval stáje a chlévy, u řemeslníků k němu patřily 
dílny, u kupců krám, sýpky a sklady se zbožím, u šlechty hospodářské budovy. 
Dům zároveň vytvářel chráněný prostor, oddělený od okolí zdí, okapem nebo 
plotem. Narušení tohoto prostoru bylo považováno za těžký prohřešek.

Přísně se rozlišovalo mezi útokem na pána domu na volném prostranství 
a v jeho domě. Podobně přísně byl postihován i útok na dveře a okna domu. 
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Veškeré dění v domě sice výlučně podléhalo pánu domu, avšak plnění jeho 
povinností bylo kontrolováno sousedy a vrchností. Obě strany měly zájem, 
aby pospolitost domu dobře plnila své úkoly, protože pouze funkční domác-
nost zajišťovala všeobecný řád. Dům byl stejně tak součástí života obce jako 
světa vrchnosti… Pod pojmem dům konečně rozumíme i společenství osob 
představované nejenom pánem domu se ženou a dětmi, ale také všemi, kteří 
bydleli pod jeho střechou. Základem domu jako sociálního, životního pros-
toru každého jednotlivce nebyla pouze pokrevní příbuznost, ale mnohem více 
právní jednota a pospolitost. V předmoderní společnosti nebyl jednotlivec po-
jímán jako individuum, ale i jako člen domovního společenství, ve kterém žil. 
Teprve dům činil člověka členem společnosti. Kdo žil mimo něj, byl považován 
za bytost, která nikam nepatří, jak právně, tak politicky. Ctihodnost domu neza-
kládal majetek, nýbrž umění zacházet s ním ku prospěchu všech jeho členů.“
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Úpadek jeskynního boha

Touha po konci světa a novém království

Když se v roce 1918 objevil první díl monumentální dvousvazkové knihy Úpadek 
Západu (Der Untergand des Abendlandes) o celkem asi 1000 stranách, byl její 
autor Oswald Spengler (1880–1936) oslavován jako moderní Nietzsche. Stalo 
se tak nejenom v Německu, kde se později některé myšlenky jeho díla staly zá-
kladem nacistické ideologie, ale i v Anglii a USA, kde například Lewis Mumford 
psal o skvělém, hlubokém a absurdním díle. Myslím, že Úpadek Západu nás 
dnes staví před dvě základní otázky. Tu první můžeme formulovat ve smyslu, 
zda je úpadek západní civilizace skutečnost, anebo tradiční konstrukce kriticky 
skeptických západních intelektuálů. Druhá otázka je možná jednodušší: v evrop-
ské civilizaci se každých několik desítek let již od dob Giambattisty Vica objevují 
vlivné eseje nebo knihy, jež hovoří o konci a úpadku starých časů a cyklech his-
torie. Můžeme pomocí Spenglera číst nějakým jiným způsobem Huntingtonovy 
nebo Fukuyamovy eseje o střetu civilizací a konci historie? Nejsou do určité 
míry tím stejným starým mužem, který si v každém století obléká nový kabát? 
Na okraji mysli mi zůstává ještě třetí otázka: Je myšlenka konce časů a světové 
katastrofy vlastnější protestantskému, nebo katolickému způsobu uvažování? 
Tu však jen zaznamenávám, aniž bych ji zde řešil. Stejně neznám pořádné 
odpovědi ani na první dvě otázky.

Ruina obrovského kostela ve Světcích u Tachova. Nedaleko pod ním leží po Vídni druhá největší 
koňská jízdárna celé Rakousko-Uherské monarchie, nedaleko nad ním vítězné husitské bojiště. 
V Tachově je dobře vidět, v jakých skocích a odmlkách se odehrává civilizace. 
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Spenglerova sláva plně spočívá na jediné, výše uvedené knize. Když ve věku 
31 let získal malé dědictví, stáhl se z kariéry učitele a ředitele školy a plně se 
věnoval tomu typu bádání, ve kterém Němci vždycky vynikali – filosofii histo-
rie. Jak se někde vznáší „Zeitgeist“, tak je vždycky nějaký pečlivý a velmi klasi-
cky vzdělaný německý myslitel v pozadí. První vydání vyšlo v roce 1918 a záhy 
bylo následováno druhým dílem (1922). O čtyři roky později bylo přeloženo do 
angličtiny pod názvem „The Decline of the West“. Šesté (a stále ještě oslavné) 
anglické vydání vyšlo pro mne překvapivě v New Yorku v poválečném roce 1946 
u respektovaného nakladatele A. Knopfa. Čtenářský úspěch byl mimořádný, ale 
rovněž se ozvali jiní filosofové a sociologové a upozorňovali na řadu faktických 
chyb. 

Správná intuice a dobrá fakta se potkávají jen málokdy

U tohoto typu prací spočívá dvojitá past v tom, že schopná intuice postihuje 
správně povahu jevu, i když vychází ze špatných údajů, a naopak ze správného 
faktického základu se dají dovodit velké pitomosti. Správná intuice a dobrá fakta 
se potkávají jen málokdy. Múza věd a múza básnictví na sebe žárlí a nerady žijí 
pod jednou střechou. Spengler se na čas snažil stát se politickým komentátorem, 
ale to je zaměstnání, při kterém znalost Tacita a Konfucia spíš překáží. Neuspěl. 
Stáhl se do svého malého domu, sbíral obrázky a divošské zbraně, poslouchal 
Beethovenovy kvartety, četl Shakespearovy komedie a Molièra. Ve věku 56 let 
umřel na infarkt. Nacisty nepodporoval a od nástupu Hitlera žil v izolaci. Svého 
životního tématu – konce a počátku Tisícileté říše – se nedočkal.

V knize samotné se těžko hledá nějaká jednotná linie a jasné vyznění. Jedná 
se spíš o jakési pásmo historických faktů, které je čas od času přerušené nějakým 
podivným výrokem typu: Evangelium svatého Jana je první křesťanský spis, jehož 
zjevný účel je stejný jako u Koránu. Kapitolu nazvanou „Problémy arabské kultu-
ry“ nečekaně rozvíjí podnadpis „Pythagoras, Mohammed, Cromwell“. Napros-
to věcné, vědecky suché partie jsou přerušovány básnivě vizionářskými výroky 
typu: „Náboženství může být popsáno jako Bdící Bytí živého tvora v okamžiku, 
kdy překonává, ovládá, odmítá a dokonce ničí Bytí. Rasový život a pulz jeho 
hybnosti se ztrácí v rozšířeném, napjatém a světlem naplněném světě, tak jako
se Čas poddává Prostoru. Přání podobné přání rostliny po naplnění vykračuje 
z primárních hlubin – studně animálního strachu z naplnění, ztráty směru a smr-

Již od časů Pantagruelových intelektuálové krákají jako vrány svá poselství o konci světa. Ještě že 
ty vrány máme!
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ti.“ Na jiném místě čteme: „Konflikt mezi muži jde vždy na vrub krve a ženy. 
Žena jako Čas je to, proč se děje historie. Žena se svojí rasou v sobě to cítí, 
i když to neví. Je Osudem, hraje Osud. Hra začíná tím, že se muži rvou o to, 
kdo ji bude vlastnit… Tento boj začíná v animálním světě a naplňuje historii 
celých druhů.“ Doufám, že mi čtenář bude věřit, když řeknu, že zde neuvádím 
nějaká temná místa záměrně vytržená z kontextu, Celá kniha mi přijde nějak 
vytržená a nedržící pohromadě. Mám problémy, když chci popsat, o čem je 
stránka, kterou jsem právě četl.

Jeden z tiskových mluvčích pánaboha

Při čtení knihy mám podobný dojem, jako jsem měl z knihy W. Reicha „Ma-
sová psychologie fašismu“. Nejedná se ani tak o filosofii dějin, jako o psycho-
analýzu doby. Spengler nějak zachycuje německý pocit během 1. světové války 
a krátce po ní. Nečerpá z historie, ale z nějakého emočního pozadí. Jasně zde 
vidíme to, co historici mnohokrát popsali – kořeny druhé světové války jsou v té 
první, a to nejenom ve sféře politického uspořádání Evropy, ale také životního 
pocitu. Spengler píše: „Impérium může být zničeno, ale dobrý verš zůstává, 
řekl W. von Humboldt na bojišti u Waterloo. Ale stejně Napoleonova osob-
nost předpřipravila historii dalšího století. Jaké dobré verše – měl by se zeptat 
vesničana na kraji cesty. Zůstávají věčné pro učitele literatury stejně jako Platón 
je věčný pro filology. Ale Napoleon nás vnitřně ovládá, všechny z nás, naše 
státy a naše armády, naše veřejné mínění, celý náš politický výraz, a čím víc je 
přítomen, tím méně si ho jsme vědomi.“ Tohle je silné vyjádření, které hodně 
napovídá o napoleonském tažení Adolfa Hitlera. 

Oswald Spengler zůstává vizionářem i v tom bodě, že mimořádné vhledy 
kombinuje s falešnými vizemi. Je básník, ale nepříjemný. A v celé té filosofické 
záležitosti, kde často používá slova jako tělo a krev, rasa, boj či peníze, není 
nevinně. Snad se mu na začátku jednalo o poznání smyslu dějin, ale v průběhu 
psaní knihy si uvědomuje, že on jako filosof je schopen rozeznat, kam svět 
směřuje a kdy se naplní jeho cyklus. Tím se sám pro sebe a pro ty, kdo mu věří, 
stává mluvčím Boha. A lidé mu věřili, protože cítil to, co oni – konec jednoho 
světa a začátek nové německé říše. Možná, že pointou oné ošklivé kosmické 
anekdoty o Tisícileté říši bylo vytvoření skutečně nového Německa v roce 1945.

Budoucnost je sladká liška, jež konejší a zneklidňuje, aniž by se za mák starala o statistické trendy. 
Podivní básníci a futurologové mívají podle zákona korespondence podivné múzy. 

ž i v o t  j e  v í c  n e ž  l a c i n é  s p o d n í  p r á d l o



281
z á p a t í  j e  t a d y



282

Spengler píše: „Příchod césarismu rozbíjí diktaturu peněz a její politickou 
demokracii založenou na zbraních. Po dlouhém triumfu ekonomie řízené 
z městských center a jejích zájmech, které potlačují politickou kreativitu, se poli-
tická strana života stává silnější než ekonomická…Peníze mohou být svrženy 
a zrušeny jenom krví. Život je alfa a omega, kosmický přítok v mikrokosmické 
formě. Je to skutečnost všech skutečností v rámci světa jako historie…“ Najed-
nou máme pocit blábolu, něčeho, jako je Hitlerův projev nesený národní emo-
cionalitou, ale o dvě filosofická patra výš. Některé jeho obrazy jsou na první po-
slech krásné. O bohu tohoto tisíciletí, hlavně o křesťanském a islámském bohu, 
hovoří jako o Jeskynním Bohu a o světu jako o Jeskyni. Zní to moc zajímavě, ale 
o poznání temněji než výrazy jako Naše Paní, Matka růží či Bratr Slunce. Nejed-
ná se přitom o platónskou jeskyni, ale spíš o temný motiv severské mytologie, 
o jeskyni břicha vlka, když polkl Slunce.

Politická mystika

Mohl by vzniknout dojem, že líčím myšlenky války, rasy, boje a konce civi-
lizace jako nějaké teutonské téma, se kterým my hodní Evropané nemáme nic 
společného. Ale ve zpětném pohledu je patrné, že podobné myšlenky trápily 
i mnoho ostatních evropských i amerických spisovatelů a filosofů, a to zejména 
v bývalých imperiálních státech. Svědčí o tom i samotné nadšené přijetí Speng-
lerovy knihy mimo Německo. Dnes je snadné být chytrý, ale kolik „nacistického“ 
impregnuje celá 20. a 30. léta na západě!

Knihu „Úpadek Západu“ asi i v době její slávy přečetlo jen málo lidí. Je 
dlouhá, obtížná a vlastně není ani příliš zřejmé, co autor chce říct. Přesto je 
v ní něco, co se hluboce dotýkalo životního pocitu lidí té doby. Bylo to téma. 
V takovém případě novináři volí cestu zjednodušení. Jaká mohla být lidová 
představa o Spenglerových názorech? Zhruba říká, že civilizace se vyvíjí v cyklech. 
Každý civilizační cyklus trvá asi tisíc let. Protože základy západní civilizace byly 
položeny kolem roku 1000, tak v průběhu 20. století dojde k úpadku Západu 
jako takového, právě naopak Rusko a Východ začne v prvních stoletích třetího 
milénia růst. Duch každé civilizace je nepřenosný. Úpadek Západu je způsoben 
vítězstvím ekonomiky řízené z velkých světových center. Máme-li zachránit krea-
tivitu, musíme tato centra zničit, bez krve to nepůjde. To je historická nutnost.

Všichni cítíme, podobně jako Spengler, jak Evropu ničí přehnaná touha po 
zisku, ale jeho cesta směřuje ke zničení světové finanční oligarchie. Růžek 
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holokaustu je vystrčen již v roce 1918. Konec světa je nebezpečné téma. Husité 
říkali, že za takto mimořádné situace i Desatero přestává platit. Když zachraňuji 
svět, je v sázce tolik, že je vše dovoleno. Příklady jsou dobře známé: první refor-
mace, třicetiletá válka a 2. světová válka. Spengler, ateistický Jakub Böhme, 
hodně tuší, ale ptáme se, jestli to není ten druh tušení, který věci spíš přitahuje 
a urychluje, než aby před nimi varoval. Z některých jeho pasáží jde při zpětném 
pohledu až strach – například když mluví o pálení knih. Můj celkový dojem z té-
to knihy je, že se jedná o politickou mystiku plnou zajímavých vizí, které nebudu 
vybírat, protože bych se snadno mohl zaplést i do těch nebezpečných. 

A jak to je s těmi dvěma otázkami z úvodu eseje? V kostech cítím ten zne-
pokojivý „pohodlný úpadek“ Západu, o kterém tak výmluvně píše Ulrich Beck 
v knize „Riziková společnost“ (Slon, 2004). Na druhou stranu vím, že kdybych 
žil v Indii a Číně, byl bych pravděpodobně otřesen úpadkem Východu (Jazairiová 
2004). Svět je v rychlém zásadním pohybu a pro všechny ty různé chyby a omyly, 
o kterých každý den slýcháme v televizi, bychom neměli podceňovat síly klidu 
a tvořivosti jenom proto, že jsou méně vidět. Možná, že Západ upadá pomaleji 
než ostatní svět. Možná je situace ještě lepší a někde pod pěnou dní, korupčními 
skandály a hlukem z technoparty povstává klidný, barevný svět, který je s námi 
skoro neviditelně přítomen celá staletí. Stačí se projít ambity některého starého 
benediktýnského či cisterciáckého kláštera, abychom vstoupili do oné krásné 
směsice klidu, radosti, umění a řádu.

Hoří už Jižní Město?

Podzim roku 2005 se alespoň na předměstí Paříže podobá jaru 1968. Opět hoří 
automobily, ale zbytek je jinak. Žádní vysoškoláci a intelektuálové nevyšli do ulic 
a žádné politické požadavky nebyly vzneseny. Svět je o čtyřicet let dál a velké 
myšlenky docházejí.

Jak vypadá průměrný „palič“ z pařížského předměstí?  Je to mladík mezi 14–18 
roky, nestará se ani o náboženství, ani o své rodiče. Ti se asi tak v polovině případů 
hlásí k islámu. Znamená to něco podobného, jako když se rodiče ostravského 
sprejera hlásí ke katolíkům.  Jejich etnické pozadí je smíšené.  Zhruba třetina z nich 
jsou černoši, mnozí mají arabský původ, ale také je mezi nimi hodně Francouzů 
a občas nějaký chudý Polák a při troše snahy bychom snad nalezli i nějakého 
zachmuřeného mladého Čecha z rozvrácené rodiny. Na rozdíl od ministra vnitra 
s maďarským jménem Sarkozy nemají pocit, že jsou odpad společnosti.  Možná 
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si však na jeho adresu brumlají něco jako „Poturčenec horší Turka“. Provokují se 
stejným gustem jako naši „technaři“ a mají přitom pocit, že jsou v právu. 

Mnozí z nich mají rádi válku. Jeden na otázku, proč zapaluje automobily, 
řekl, že ho to baví, že se konečně něco děje. Zapalovat automobily je podle 
nich dobrá zábava. Noviny však hovoří o politických a náboženských příčinách 
revolty.  Skoro stejně bezvadná věc je zapálit mateřskou školku nebo základní 
školu.  Mají na ni své vzpomínky – chaos a nejhorší učitelé Francie v nich kdysi 
uzavřeli svornost a bratrství. Člověka hned napadne, že elitního učitele je na 
výběrové škole škoda, že by měl učit na předměstí, kde jej skutečně potřebují. 
Záběr z televize: na dvoře vězení pro těžké kriminálníky byly objeveny základy 
kostela. Jeden z vězňů nadšeně říká: „Úplně mně to vzalo, chci pracovat s ar-
cheology“.  Možná to je poprvé, co vidí někoho skutečně pracovat. Skutečně: 
úplně ho to vzalo. 

Každý člověk někam potřebuje patřit a s něčím se ztotožnit. Pařížský palič 
se jen těžko může ztotožnit s rodiči, co se hádají či rvou. Od státu se mu zatím 
nedostalo nic dobrého. Organizované náboženství jej nezajímá, ale cítí-li se být 
ohrožen většinovou společností, která je křesťanská, přeci jenom a spíš z nouze 
dá přednost islámu. Pařížský palič je především frajer. Ztotožňuje se se svou ulicí 
či čtvrtí.  Obvykle je členem nějakého pouličního gangu, který prodává drogy.  To 
je práce pro chlapa a ne každé ráno vstávat!  Ostatně škola ani rodiče jej přece 
pracovat neučili. Součástí jeho identity je nenávist k jiným gangům, ve kterých 
jemu podobní mladí lidé provozují stejně podivná zaměstnání. Možnosti, že 
by se ke společným akcím spojilo víc gangů, které by pod praporem islámské 
revoluce rozsévalo násilí, věří jen ministr s maďarským jménem, ale ne jeho 
podřízení. Gangy se na cizím území cítí nejistě. Občas provedou invazi na sou-
sední území, vymlátí pár obchodů, aby pozlobili své rivaly, a pak se stáhnou. 
Je to taková malá kmenová válka na dvou frontách – proti sousedům a proti 
státu. 

Největším rivalem je však policie a establishment. Když v televizi vidí, že frajeři 
ze sousedního gangu zapálili jedno parkoviště, pak je věcí cti nezůstat pozadu. 
To by se jim děvčata smála, že jsou bláto a ne zbojníci. Pokud se cítíte být víc 
členem nějaké skupiny než občanem státu, pak víc ctíte zákony této skupiny.

Dojít na konec historie a zmizet ve vodách, ze kterých povstane nový svět? Takové „štěstí“ mít nebu-
deme. Pěkně si odpracujeme to, co jsme si v industriální společnosti nadrobili. 
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Bez ní totiž už nejste vůbec nic. Britský Independent napsal, že když se násilí 
dostalo do televizního zpravodajství, musely i ostatní skupiny ukázat, že se 
umějí chovat stejně násilně, aby neztratily tvář. Zajímalo by mne, co by se stalo, 
kdyby neexistovala televize a francouzská policie pěkně v klidu vyčistila tu první 
neposlušnou čvrť. Televize, která objektivně plní své pravé poslání – informovat 
veřejnost – nemusí být vůbec nic neutrálního, ale pěkně nebezpečná věc. Jenže 
kdo tohle může rozhodnout?

Takže kdy bude hořet Jižní Město nebo sídliště Chodov, když je vlastně 
patrné, že ani ve Francii se nejedná jen o muslimy, černochy či jiné emigranty, 
ale obecně spíš o lidi na okraji společnosti, kteří podle zákona proletariátu 
mají blízko k jiným, třeba českým či rumunským marginalizovaným skupinám? 
Nejspíš k tomu ještě dlouho a možná vůbec nikdy nedojde.  Podle novějších 
výzkumů hodnot jsou čeští vysokoškoláci nihilisté tak asi z 10 % a u mladých 
lidí na okraji společnosti toto číslo nejspíš nepřekračuje 30 %. Většina českých 
mladíků viděla své rodiče pracovat. …a pak – mír na sídlišti přeci neudržují poli-
cisté, ale kvalitní učitelé z místní základní školy. 

Urputná sebereflexe jako jeden ze základů evropské civilizace

Fukuyama a Huntington mají dvě základní polohy. Základní, ale méně známá 
poloha je dána jejich vcelku opatrným dílem, zatímco ta druhá bývá způsobena 
nakladatelem, který si přeje mít titul v podobě jasného, provokativního sloganu, 
který chytí. Pokud se tak stane, tak o věci hovoří víc lidí, než jich četlo původní 
práci. Z původního textu se vydestiluje jiná zpráva tak, že některé věci se opomi-
nou, témata často okrajová se zesílí a uvedou do centrální pozice. Z velkých ne-
jistot se pak často stanou hlavní pravdy, které na nějakou dobu ovlivní způsob, 
jakým vnímáme svět. Tento proces je často kritizován. Na druhou stranu je to 
právě schopnost reflexe, která (snad) zachraňuje Evropu z nejhorších chyb. 
Neznám arabskou ani indickou literaturu, ale pochybuji, že by byla schopná 
se několik století soustavně zabývat svými vlastními prohřešky a bát se svých 
konců.

V zásadě získáváme dva typy zpráv o světě. Nazývám je zprávami z klidného 
a zprávami z neklidného světa. Neklidný svět, to jsou hlavní zprávy všech televizí 
světa. Klidný svět se týká modliteb trapistických mnichů v nových klášterech, 
filosofických zkoumání, jemného chvění v srdcích opilých básníků, vln vzájemné 
laskavosti mezi účastníky technoparty i starostí s návratem perlorodky do Otavy. 
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Neklidný svět nad hladinou předstírá svoji sílu a tváří se jako jediná možná rea-
lita. Slýchával jsem však, že pod povrchem neklidného světa žijí ve svých slujích 
ti nejhorší démoni, ale ještě o něco hlouběji klidně tepe zlaté srdce země.

A na úplný konec ještě jedna záležitost. Přemýšlivý Jaroslav Dušek mi řekl: 
„Všiml sis, Václave, kolik se v poslední době objevuje knih o Hitlerovi a Třetí říši? 
Nevynořuje se tady nějaký fenomén, který začíná být opět aktuální? Stesk po 
pevném řádu?“ Po čase odpovídám: „Nebezpečí není v těch několika hlučných 
neofašistech, ale ve slušných lidech ze středních tříd, kteří kritikou maskují ob-
div, jež přivolává staré stíny v nových oděvech“.
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Věž a vězení

Esej o kontrakultuře

Dívčí kámen a Děvín

Toto vyprávění je záznam jednoho dne na jednom z výletů, který pro americké 
studenty, kteří se učí na Filosofické fakultě Karlovy univerzity, podnikám zhruba 
dvakrát do roka. Vycházím z deníkového záznamu, který příliš neupravuji. To, 
co jsem ve Vídni mezi Věží bláznů a Arsenálem pozoroval, mi přijde důležitější 
než styl vyprávění. Nechávám jej plynout, aniž bych příliš přemýšlel o slovech. 
Na výletě si vyprávíme o rozdílech mezi městy. Vycházíme z královské Prahy, sta-
vujeme se v aristokratickém Českém Krumlově, odkud odjíždíme do imperiální 
Vídně. Pokračujeme Budapeští, která nás vždy znovu a znovu uchvátí, přestože 
má jen asi tak 2 % vídeňských památek. Secese tu je temná a pevnostní, Balkán 
je cítit ve vzduchu a na Růžovém kopci stojí hrobka zázračného derviše Gül Baby 
jako snad nejsevernější poutní místo celého islámu. Město se na rozdíl od Vídně 
nezbavilo řeky. Zde, když si sednu na lavičku v parku, mám pocit, že místním 
lidem rozumím. Pak jedeme do Bratislavy, což je město, které se rozhodlo spá-
chat sebevraždu a teď se z toho vzpamatovává. Někdy navštívím nejkrásnější 
prešpurskou stavbu – Modrý kostel ve stylu lidové secese od Ödöna (slovensky 
Edmunda) Lechnera. 

Část archeologické sbírky Sigmunda Freuda. Je téměř pravidlem, že lidé, kteří se vyjadřují k povaze 
světa, mají pevný kontakt s jeho minulostí. 
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Tato trasa je rámována Dívčím kamenem na počátku a Děvínem na konci. 
Vždy se jedná o podobný topos kultovního místa několika pravěkých kultur, 
skalisko nad řekou a ráj romantiků. Z celé cesty je nejkrásnější pohled přes široký 
tok Dunaje k místu, kde stávalo Carnuntum jako centrum Panonie v dobách, kdy 
Vídeň a Pešť, tedy Vindobona a Aquincum, bývaly jeho podpůrnými pevnostmi 
na okraji Barbarika. I příběh o Vercingetorixovi a bratislavském konci českých 
Bójů bych někdy měl vyprávět, ale právě teď vstupujeme do Schönbrunnu. 

Schönbrunn

Na Schönbrunnu je nejzajímavější téměř úplná absence umění. Jsou tu jakési 
velké budovy a mnoho soch. Kdyby nebyly z kamene a kolkovaných cihel, tak by 
si člověk myslel, že se tu točil nějaký velkofilm a američtí filmaři zde zapomněli 
kulisy Versailles nebo něčeho podobného (doopravdy to je tak hnusné). Celý 
objekt navíc nemá lidské měřítko, protože se zde jezdilo na koni. Je to něco tak 
nepatřičného jako barokní stavba, která počítá s automobily. Na Schönbrunnu, 
ale také na mnoha dalších vídeňských stavbách zejména druhé poloviny 19. sto-
letí se dá dobře pozorovat, jak jsou nenormální. Freud, který bydlel kousek od 
Ringstrasse a vedle Votivního kostela, si musel být dobře vědom, že neurotičtí 
jsou nejenom jednotliví pacienti, ale také celé civilizace. 

Zároveň je dobře patrné, jak prostředí Schönbrunnu či Belvederu dobře 
odpovídá hudbě typu Straussových valčíků a Mozartových dědiců. Kdo se ro-
zejde s touto architekturou anebo ji vnímá jako určitou hříčku přírody, něco 
jako dechovku pro aristokraty, odhodí i tuto hudbu. Ano, z nenávisti ke zdejším 
zahradám vede přímá cesta k Schönbergovi, Bergovi, Webernovi a dalším. 
Z nenávisti k architektuře fasád vede cesta k Wagnerovi a Loosovi. Otto Wagner 
si přál ukázat budovu svlečenou z fasády. Klimt dlouho před Freudem odložil 
konvenci historismu a v kresbách rybí krve, žen splývajících v proudu, nakreslil 
obraz vědomí pod hladinou. Klimt byl první praktik psychoanalýzy. 

Atmosféra vídeňských zahrad je podmanivá. Naleznete zde třeba cedulku 
„Hundzone“, tedy dobře organizovanou část parku vyhrazenou pro návštěvníky 
se psy. Do podobných zahrad šlechtických sídel chodíval i malý Oskar Kokoschka. 
V sladké rokokové zahradě použil vynález, který dobře vyhovoval jeho mladis-
tvému rozpoložení. Výbuch domácky vyrobeného střelného prachu předčil jeho 
očekávání. Dívka jeho snů omdlela pod houpačkou. Z parku byl vykázán, ale 
našel si cestu zpět přes městskou skládku. Uklouzl, spadl nazpět na mršinu 
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rozkládajícího se prasete, ze které vylétly ohavné masařky. Následovala infekce 
a přízračné sny. 

Kdybych byl konceptuální umělec, tak bych jednu ze schönbrunnských soch 
– právě tu od Platzera, od kterého je sv. Norbert na Karlově mostě –, přenesl 
někam do jiného prostředí, třeba do lesa, a čekal bych, zda se změní. Není 
totiž vyloučeno, že sterilizující duch tohoto sídla je tak silný, že mění umění na 
kulisy. 

Ve spojených nádobách vídeňských věd a umění konce 19. století se 
převaluje několik hlavních myšlenek napojených na hlubiny duše, sexualitu 
a nepříčetnost. Vídeň je tak silná ne kvůli jednotlivým osobnostem, ale tím, 
že tento proud zasáhl skoro současně výtvarná umění, architekturu, hudbu 
a vědu. Stavby jako Schönbrunn představují určitý stav mysli. Je velmi pevný, 
dobře strukturalizovaný a proto i odpor vůči němu musí být jasně artikulovaný. 
Umím si představit, že v Příboru na Moravě by klidně mohla fungovat a možná 
celá staletí fungovala jakási protopsychoanalýza reprezentovaná místní porodní 
bábou a panem farářem. Ve Vídni se musela stát uměním a vědou a otevřela 
tím dveře moderně. Říkám americkým studentům: představte si hippies a se-
xuální revoluci bez Freuda – ale že mu to trvalo 60 let, než k vám do Puritánie 
došel!

Věž bláznů

Na oběd se stavujeme v jedné z restaurací vídeňského univerzitního campusu, 
který sídlí v pozdně barokní stavbě hlavní nemocnice. Je zde velmi příjemně. 
Ukusujeme vídeňský řízek, počet vegetariánů v průběhu oběda výrazně klesá. 
Zapíjíme Johannisbeeresaftem, tedy šťávou z černého rybízu. Je tu klid. V jed-
nom koutě nemocnice vídávám stín zhrouceného Kokoschky a za jeho zdraví 
orodující Almu Mahlerovou. V druhém koutě si umím představit hromadu am-
putovaných rukou a nohou. Váleční lékaři hrozně rádi amputovali, i když to bylo 
zbytečné. Relaxujeme. 

Budova nemocnice není uváděna mezi běžnými architektonickými památkami 
Vídně. Je to škoda, protože Wagnerova a Loosova moderna účelně geometri-
zovaných, protofunkcionalistických budov je do značné míry odvozena z lev-
ných, pečlivě udělaných, utilitárních budov barokních vojenských a technických 
staveb. Nepředstírají a bývají dobře zasazeny do krajiny a kontextu sídla. 
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V zadní části bývalé nemocnice je jeden z divů Vídně. Strohá, kulatá stavba 
s malými okénky někdy z roku 1780, které se říká „Věž bláznů“. Je to snad je-
diná neopravená historická stavba centrální Vídně. Dokonce i trávník kolem ní 
je rozrytý a kolem jsou navršeny odkudsi vyvezené kopečky hlíny. Uvnitř stavby 
je Patologické muzeum, které je otevřeno snad jenom jednou do měsíce, jinak 
po ústní domluvě. Viděl jsem mnoho upoutávek na Albertinu, ale ani jednu na 
Věž bláznů. Věž-vězení. Uvnitř je okrouhlý dvůr a kruhová chodba otevírá úzké 
cely. Sem zacházel Freud, ale v základech stavby cítíme markýze de Sade. 

Teprve zde setřeseme Schönbrunn, v této budově nalezneme protiváhu jed-
nomu většinovému šílenství. Šplhám na kopeček a studentům vyprávím o tom, 
jak na dně Propasti sedí Baudelaire s Klímou a pijou rum. Dívají se nechápavě 
a tak opatrněji hovořím o tom, že nutnou součástí každé pravé kultury je stín 
šílenství, setkání anděla s prokletím (V. Holan). Scházíme z mírného kopce do 
nedaleké Berggasse. 

Pozdně barokní stavba vídeňského blázince – „Věže bláznů“, kam za svými klienty zacházel Sig-
mund Freud a přemýšlel o tom, že nejenom jednotlivci, ale celé civilizace mohou být šílené. 
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Berggasse 19

Freudův byt je místo, kde se prolíná skrze postavu Lou Andreas-Salome nejméně 
Nietzsche, Rilke a celá psychoanalytická škola. Jsem tu už potřetí. Dům je v lepším 
stavu, než když jej navštívil André Breton nebo když sem zacházel Alfred Kubin. 
Civím na skříňku s antickými soškami a pravěkým uměním a cítím se blíž Jungovi 
než Freudovi. Vnímám krizi středního věku, které dvěma duchovním blížencům 
Gustavu Klimtovi a Sigmundu Freudovi pomohla setřást stín otce a tedy tíhu 
autorit. Výsledky zhruba známe. 

S pocitem podivného posvátna otevírám a zavírám okno stejným pohybem 
jako Freud. Jdu na jeho záchod. Dohaduji se, zda zde čural i G. Trakl či S. Dalí. 
Vykláním se z okna a hledím na ulici stoupající do kopce k Věži bláznů. Po-
zoruji video o slavných návštěvnících se sekvencí, ve které si Freud na chvíli 
neuvědomuje, že je filmován. Živě si hraje se psem: jsou to nejosobnější sním-
ky vídeňského profesora, který se jinak umí kontrolovat. Vnímám Freudův byt 
jako doplněk Schönbrunnu, podobně budu o hodinu později pozorovat strohý 
Loosův obchodní dům Goldman & Salatsch jako facku do tváře Hofburgu. Hla-
vou se mi motají jména a příběhy – jak sem Stefan Zweig přivedl Salvatora 
Dalího a jak jej Freud doprovodil do hotelu Sacher, kde pokračovali v diskusi až 
do rána. Je-li pro mne Klimt otcem psychoanalýzy, pak je Freud velkým malířem 
bez štětce. Stejně si víc rozuměl s umělci a archeology než s kolegy z lékařské 
fakulty. Navíc není jisté, zda jeho dílo je věda, nebo literatura. 

Arsenál

Dalších několik hodin chodíme Vídní a střídáme všechny slohy a veškerá jmé-
na – od pomníku holocaustu na Judenplatz přes Plečnikův Zacherlův dům 
k románskému portálu Štěpánského dómu a Loosově „American baru“. Večer 
všichni sotva lezou. V televizi sleduji smrt papeže v přímém přenosu. Připadá mi 
to celé nějak divné. Jdu brzo spát, protože ráno chci soukromě navštívit zlatý 
hřeb vídeňského programu – budovu bulharského kulturního centra. Bláznivým 
Bulharům ji nepostavil žádný renomovaný architekt, ale divný filosof, který do 
ní chtěl vtělit řád etiky. Krátce nato Ludwig Wittgenstein architektury stejně 
nechal. 

Zaspal jsem, a tak jdu do Arsenálu. Pokud chce někdo porozumět sklonku 
monarchie, pak jde o to nejvýmluvnější místo. Je to velký obdélník asi 1 km 
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dlouhého areálu, ve kterém se nalézá 24 původně vojenských objektů, dnes 
rozdělených mezi poštovní ředitelství a Bundestheater. Velkých budov, tedy 
těch, které mají hranu o délce kolem 100 m, je devět. Jsou postaveny ve stylu 
zdobného romantického historicismu poslední třetiny 19. století. Podobají se 
jednak slavným zásobníkům plynu na východním předměstí, jednak kasárnám 
„Rossauer Kaserne“. Důležité je, že tyto stavby nebyly postaveny civilními ar-
chitekty, ale vojenskými. Civilové nejsou tak romantičtí. V kasárnách Rossauer 
zakládal E. E. Kisch rudé gardy, které by obsadily Západní nádraží, kdyby měly 
peníze na lístek na nástupiště. 

Kdyby se člověk díval na Arsenál jenom z fotografií, mohl by být oslněn bo-
hatou architekturou, krásnými vzory provedenými z různobarevných cihel, roz-
vinutou symbolikou, ve které se u vchodu do vojenských skladů střídají vlčí mordy 
s andělíčky. Nad tím se linou římsy složené z nekonečných uzlů a úplně nahoře 
se vznášejí cimbuří v pohádkovém stylu tudorské pozdní gotiky. Jiná vojenská 
budova pak vypadá jako byzantský chrám, jako kulisa k Ali Babovi v Turecku. 
Nejsem nepřítel historické architektury a snesu i zámek Hluboká, když to netrvá 
dlouho. Ale tady si představte mnohem větší a zdobnější Hlubokou a hned za ní 
ještě jednu podobnou a pak dalších sedm!

Hluboká je v pořádku v tom smyslu, že se jednalo a opět jedná o zázemí 
jakéhosi golfového hřiště pro aristokraty. Arsenál v pořádku není, protože se 
jedná o armádní sklady a kasárna. Vejdete dovnitř a v rámci té celé úpadkové 
zdobnosti a řemeslného manýrismu ucítíte, že ve vzduchu je síla subordinace. 
Hrubé stavby, obyčejná kasárna utlačují člověka, ale často nechávají jeho vnitřní 
duši v klidu, protože jsou jiné, kontrastní a nějak do intimní sféry člověka neza-
sahují. Tady to je k zblbnutí. Zde se jedná o vysokou vojenskou kulturu, která 
se dotýká citu pro krásu a pohádkovost. Tádž Mahal na předměstí Vídně. Něco 
jako dokonalá barokní rytina na pažbě brokovnice. Vysoká vojenská kultura 
ve službě toho, co skutečnou kulturu ničí. Úpadek impéria je zde jasně patrný. 
Po této věci už může nastat jenom konec. Zde není možné zůstat normální, 
celá společnost se organizovaně zbláznila a ti, co se ubránili, se zavřeli do Věže 
bláznů. 

A tehdy mi došlo, že kromě kultury také existuje něco, co se jí podobá, ale je 
kontra-kulturou. Není to hrubá síla, ale právě naopak jemná a kultivovaná moc 
plně využitá k tomu, aby rozmělnila vše skutečné, parodovala vše hluboké, ze 
snu vytvořila stroj na mechanický strach. Ve vzduchu jsou cítit nesmyslné rituál-
ní rozkazy a zákopy 1. světové války jako konečná cesty, která začala někde 
v prostředí Arsenálu. Tohle je Vídeň. Už tě, metropole, držíme pod krčkem! 
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Pěknou písničku zpíváš, sladká krasavice, stíne Dvora. Zesílila jsi tak, že jsi ve 
svém nitru vytvořila svůj protiobraz a ten tě zahubil. Skrze tento konflikt „s ot-
cem“ se probudila moderna. Tebe, hade, nosíme v rozpolceném srdci. 

Klika na okně Freudova bytu, kterou otec psychoanalýzy otevíral vždy, když se naklonil z okna, aby 
ještě na ulici pozdravil Salvatora Dalího, Stefana Zweiga nebo Járu Cimrmana. 
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Třetí kultura aneb Marx na houbách

C. P. Snow v roce 1959 napsal knihu „Dvojí kultura“, ve které za první kulturu 
považoval hlavně literární intelektuály a za druhou kulturu vědce. Obě kultury 
spolu téměř nekomunikují. John Brockman v roce 1996 navrhl, že v současné 
době se vynořuje „třetí kultura“. Tuto kulturu vytváří lidé z empirického světa, 
vědci a technici, kteří stále víc zaujímají postavení tradičních intelektuálů 
„první kultury“ a vyjadřují se i k otázkám smyslu člověka a světa či uspořádání 
společnosti. Pletou se do věcí, kterým nemohou rozumět, anebo tradiční intelek-
tuálové vršili velká slova tak dlouho, až se v nich utopili?

Drzý jako savec

Klima je zvláštní věc. Je výsledkem mezihry atmosféry s oceánem, ale hlavní 
řídící mechanismus je někde na nebesích, kde svítí Slunce, a to je opět ze své 
dráhy vychylováno působením hmotných planet Saturna a Jupitera. Tančí v kos-
mických cyklech jakési hudby sfér. Ale do této celé čistě geometrické záležitosti 
se vkládá nepředvídatelný život, který ovlivňuje cykly uhlíku, síry a dalších prvků 
v atmosféře, a tím zemský povrch ochlazuje či otepluje. Navíc drzí savci spalují 

Barokní satyr za pražským Klementinem si tiše říká verše Jacka Kerouacka: „Živly jsou, zaplať pánbůh 
v pořádku. To jen člověk musí se mít na pozoru, zatímco vesluje  peklem“. 
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fosilní paliva, uvolňují metan a vůbec se na Zemi chovají jako doma a nemají 
z toho rozum. 

Pokud se ale klima začne horšit, tak vymýšlejí bohy a Kjótský protokol a vůbec 
se jim ta celá klimatická patálie vpaluje do vědomí a tím do kultury a náboženství. 
Pokud by člověk nějak chtěl uchopit fenomén klimatických změn, musel by 
v sobě integrovat nejenom ty základní vědecké poznatky o proudění látek 
a přenosu tepla, ale také lidské strachy, politické postoje, filosofii sdělovacích 
prostředků a možná i hudbu gamelanového orchestru prosící za déšť. Tato kniha 
je až příliš široká. Začali jsme hurikánem a oceánským prouděním a skončili jsme 
u Sigmunda Freuda, jako by bylo zapotřebí zachovat ne snad kontinuitu světa 
(ten kontinuální je), ale textu o světě. 

Specialisté jsou skvělí a velmi chytří a svému výseku světa doopravdy rozumí. 
Oni a ještě další dva v Japonsku. Utápíme se v informacích, schází nám „velký“ 
obraz. Drobných kamínků obrovité mozaiky světa, s. r. o., je plný internet. Pro-
fesionálové musí být opatrní, aby příště dostali grant. Používají jazyk jako plot, 
kterým vymezují své teritorium. Okamžitě poznají, že užíváte jiná slova. A to 
znamená, že jste z jiného, pravděpodobně nepřátelského kmene. 

Wittgenstein a vysavač

Pojem „intelektuál“ byl dlouhou dobu vyhrazen lidem od literatury, zejména li-
terárním kritikům a vzdělancům s filosofickým zázemím. Mnoho z těchto lidí se 
distancovalo od přírodních věd a dodnes se veřejně chlubí třeba tím, že neznají 
matematiku jakoby neznat matematiku byla nezbytná vstupenka do intelek-
tuálního světa a nikoli nedostatek. Nenajdete však vědce, který by byl pyšný, že 
nezná Shakespeara. 

První kultura je ve své podstatě mimo-racionální, prostřednictvím hudby či 
poesie kultivuje emoce (tříbí ducha) a stojí na literární tradici tří tisíciletí. Pěstuje 
velký obraz světa a propracovává se k němu v podstatě scholastickým způsobem 
komentářů o komentářích. Má tendenci zacházet s velkými pojmy a slovy jako 
by ten, kdo jich používá, musel být rovněž velký. Tento nešvar je dobře vidět 
například na historicích umění. Snadno se rozplývá v sémantické mlze. Má sklon 
k pýše a ráda přehlíží. 
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Druhý svět empirické vědy má tu výhodu, že v něm zacházíte s „věcmi“, které 
se vám na rozdíl od slov většinou nějak vzpírají. Empirický vědec se pravidelně 
v konfrontaci s přírodou cítí jako idiot a jen si tiše mumlá : Já už ničemu nero-
zumím! Jeho řeč je opatrná, racionální a často jednostranná. Ve vědě se dobře 
píše o věcech, které se dají obsáhnout smysly – o kytkách a žížalách –, ale 
obtížně o věcech z „mimosmyslového“ světa, jako jsou například neutrina. 
Vědci jsou vesměs poctiví, a to znamená omezení. Z hlediska této doby však 
mají několik výhod – pokrok ve filosofii se dokládá hůř než třeba pokrok ve 
vývoji vysavačů. Věda je neustále nová a hmatatelně přináší tak úžasné věci jako 
atomová bomba nebo květiny z umělé hmoty, které se nemusí zalévat. Politika 
naproti tomu je nějak cyklická. Lidská povaha se mění pomaleji než okolní svět. 
Když si přečteme Plutarchovy „Životopisy slavných Řeků a Římanů“ nebo popis 
Velké francouzské revoluce, úplně ustrneme nad tím, jak aktuální problémy 
korupce, intrik a demokracie Římané či Galové řešili. 

Nezabýváme se zde problémem dvou kohoutů na smetišti světa a jejich zá-
pasem, kdo je víc a kdo má právo mluvit o světě, zda intelektuál či vědec, ale 
konceptem „třetí kultury“. Hlavní tezí Johna Brockmana je to, že vědci stále 
častěji vystupují v roli tradičních intelektuálů. Prostřednictvím vědy se stále 
častěji vyslovují k problémům dříve řešených humanitními vzdělanci. Není to 
tím, že by chtěli obsadit místo intelektuálů, ale lidé pociťují potřebu mít zprávy 
o reálném světě. V jedné sci-fi psal A. E. van Vogt, abychom rozlišovali mezi 
výrokem o věci, výrokem o výroku o věci a dalšími výroky o výrocích. Empirická 
věda je blíž tomu prvnímu. 

Hmota je veselá

Vědci se prostřednictvím studia vesmíru či pochodů v lidské hlavě začínají stále 
víc vyjadřovat k otázkám, které dřív řešila teologie či filosofie. Jaký je počátek 
vesmíru? Co to je myšlení? Kde se bere agresivita? Jak máme zacházet s pla-
netou a jejími tvory? Je tady ještě jeden důležitý aspekt – intelektuálové jsou 
převážně vážní, ale vědci často srší humorem. Pokud si přečtete nějaké eseje 
českých píšících vědců, jako jsou Jan Zrzavý, Stanislav Komárek, Vojtěch Novot-
ný, Cyril Höschl či Zdeněk Neubauer, tak jsou vtipné. Ono taky pozorovat třeba 
bernešku nebo makaka je humornější, než zabývat se ontologií nebo herme-
neutikou. Někdy pochybuji, zda si ekonomové a politologové dokáží vyprávět 
vtipy. A to je varovné. Vtip je schopnost vidět jednu věc ze dvou stran zároveň 
a bavit se napětím mezi oběma polohami. Sbírat trilobity, houby nebo lišejníky 
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je ve své podstatě legrační. A což teprve lovit motýly nebo třeba jenom sysla! 
Proto taky vážného Marxe či zasmušilého Freuda na houbách nikdo nikdy ne-
potkal. 

Dál zde existuje podezření, že tradiční intelektuál si přeje sdílet své myšlenky 
jenom s ostatními intelektuály, tedy že píše pro elitu. Píšící vědci, pokud dokáží 
odložit svůj žargon, vesměs píší pro všechny, hlavně pro vědce z jiných oborů, 
ale hodně myslí na studenty a na ostatní publikum. Hmota je odnaučila přílišné 
pýše. Možná, že hmotu můžeme nejlépe definovat jako „to, co si dělá legraci 
z vědců“. Píšící vědci jsou jiní než ostatní vědci, protože je vždy zajímá nějaký 
širší obraz, a ne jenom specializované znalosti. Ostatní vědci se na ně dívají 
s nedůvěrou nebo dokonce pohrdáním. Slovo „popularizátor“ má zhruba stej-
ný zvuk jako v jiném oboru „správce konkurzní podstaty“. 

Tři zdroje a tři součásti výkladu současného světa 

Třetí kultura možná vůbec neexistuje. Když přednáším studentům, tak se 
pravidelně každou chvíli zarazím: je vůbec pravda, co jim říkám? Vždyť mohu 
jmenovat hned několik výjimek z pravidla, které jsem je právě naučil. Říkám 
jim potom: Abychom věci porozuměli, musíme začít jasným schématem. 
Teprve později si dovolíme jej poněkud rozbít. Využil jsem volného dne, abych 
v několika anglických knihkupectvích a antikvariátech prošel oddíl „Non-fic-
tion, Essays, Philosophy“ a pár dalších. Všímal jsem si zastoupení knih, které 
nějak pojednávají o velkém obrazu světa. Knihy o vědě autorů, jako jsou Bill 
Bryson, Richard Dawkins, Brian Goodwin, Niles Elredge, Lynn Margulisová, Mar-
vin Minsky, Roger Schank, Daniel C. Dennet, Francisco Varela, Steven Pinker, 
Roger Penrose, Paul Davies či Stuart Kauffman, tvoří méně jak 20 % všech knih. 
Většinu ostatních knih tohoto typu napsali politologové, sociologové a ekono-
mové. Tradičních intelektuálů je rovněž méně jak 20 %, zatímco před nějakými 
dvaceti lety by sepsali možná až 80 % všech titulů. 

Co z toho vychází? Především úpadek monopolu klasických intelektuálů 
tradičně vyzbrojených Gaiem Juliem Cesarem, Freudem a Marxem. Vedle 
nich vyrůstá stále vlivnější a zajímavější skupina sociologů a přírodních vědců. 
Styčných bodů mezi těmito okruhy vykladačů světa je zatím poměrně málo, ale 
žádný z těchto tří hlavních hlasů nelze nějak odmítnout nebo zpochybnit. Ig-
norují se, či na sebe sočí, ale navzájem se doplňují. Pokud bych měl tyto tři části 
výkladu současného svět nějak nazvat, označil bych je jako kultura – sociologie 
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– přírodní vědy. A kde by byla filosofie, výkladu matka? Přece všude, spojovala 
by a držela pohromadě jako pavoučí síť všechny své syny a dcery, a to včetně 
těch nezdárných, co si „píchaj kokain rovnou do hlavy“, jak zpívá ostravská 
skupina „Uhlí“. 

Singularitě nablízku

Singularita je výraz původně používaný v matematice, kde označuje určitý druh 
řešení rovnice (matematikové ať mi prosím prominou). V biologii, paleontologii 
či naukách o zemském systému označujeme za singularitu nějaké nečekané, 
kreativní a předem neodhadnutelné řešení krize. Příkladem singularity může být 
například katastrofa způsobená pádem meteoritu, ve které sice vymřou dino-
sauři, ale začne vývoj savců. Charakteristickým rysem singularity je existence 
problému a nečekaně nápadité (což neznamená, že senzačně úspěšné) řešení 
krize. Singularita je singularitou, protože se nikdy neopakuje. Všechny histo-
rické krize světa nám mohou napovědět, ale ne vyřešit singularitu, která nás 
možná čeká. 
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Jeden z vědců, který vystupuje v knize Johna Brockmana „Třetí kultura“, je 
počítačový vědec W. Daniel Hillis, který pracuje v oboru „myslících strojů“. Hillis 
vysvětluje, jak funguje jeho programové vybavení. Zadá do počítače několik 
náhodných instrukcí, které vytvoří soubor programů schopných řešit zadaný 
úkol. Nechá, aby programy mezi sebou soupeřily, interagovaly a měly mezi sebou 
„sex“. Pak vezme 10 % nejúspěšnějších programů a zbytek vymaže. Těchto de-
set procent nejúspěšnějších znovu pošle do světa, kde mezi sebou musí soupeřit 
o úspěch, jinak jsou v dalším kole vymazány. Při použití superrychlých počítačů 
trvá vytvoření jedné generace programů pár milisekund až sekund. Evolučních 
kol může proběhnout až několik set tisíc. Kdyby se jednalo o živé organismy, 
trval by podobný vývoj miliony let. Jedny z nejzajímavějších takto vzniklých 
programů připomínají mnohobuněčné organismy, ve kterých hlavní program 
vytváří jakousi střechu nad tisícovkami paralelně běžících podprogramů. Možná 
nejdůležitější částí těchto složených paralelních programů je něco, co můžeme 
nazývat „kulturou“. Je to nejenom vědomí cíle a prostředků, ale rovněž jakási 
„sociální moudrost“, která umožňuje zvládat celou populaci programů. 
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Pro Hillise je důležité, že jeho programy nejenom jakoby opakují evoluci života 
od chemických sloučenin po buňky, mnohobuněčné organismy až po ekosys-
témy, ale zdá se, že této biologické evoluci rovněž odpovídá evoluce sociální. 
Při ní z málo koordinované skupiny „hloupých“ myslí vzniká chytrá společnost. 
Hillisovy programy po darwinovské selekci a neodarwinovské kooperaci nakonec 
fungují skvěle, ale jejich tvůrce neví jak. K cíli se snaží dostat například tak, že 
počítači zadá přání, aby generoval sto tisíc programů a pak vytřídil těch několik, 
které řeší to, co potřebuje. Nechává pracovat evoluci a neříká, jak má fungovat, 
ale co má být výsledkem. Je zjevné, jak inspirativní tyto pokusy mohou být pro 
biology, sociology a filosofy. 

Hillis se domnívá, že jsme nablízku nějaké další singularitě. Podobný pocit, 
ale z různých pozic, má řada dalších myslitelů a asi i mnoho běžných lidí. Na 
každodenní úrovni se projevuje katastrofickými scénáři přetavenými do holly-
woodských filmů, varovnými slovy ekologických iniciativ a klimatických, eko-
nomických či vojenských expertů. V pozadí je velmi mnoho nejistoty a někdy 
i velký a temný strach. Něco je ve vzduchu, časy se měnily vždycky, ale teď 
možná vstupujeme do tavicího kotle singularit hlouběji než jindy. Právě když 
dopisuji tento poslední odstavec celé knihy, mi volá L. Zadrobílek. Ptám se, co 
dělá. V jeho hlase je znát tíži. Vypráví o starověkých legendách o konci světa. 
Říkám mu: A co když celý tento svět je Noemovou archou a radost krkavci 
nezaženou?
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Shrnutí
Globalizace informací a deglobalizace zdrojů
– kolař na zdi ráje

1. Věřím, že 21. století bude stoletím zájmu o přírodní a sociální prostředí a že se 
začne čím dál víc ukazovat, že příroda, společnost a ekonomika představuje 
jeden celek navzájem provázaný na desítkách úrovní, že bez „přírody“ 
(což je například klima nebo mikrobiální systémy) nemohou fungovat ani 
lidé, ani politika a ekonomika. Dnes, v prvních letech nového tisíciletí, se 
zdá, že rozhodující společenskou silou je krátkodobý zisk. Budou-li však 
i nadále pokračovat klimatické změny – a není žádný důvod, proč by neměly, 
právě naopak – a dojde-li k ekonomickým, politickým a sociálním otřesům 
způsobeným až příliš rychlými proměnami společnosti, nálada společnosti se 
spíš soustředí na dlouhodobější stabilitu. 

2. Domnívám se, že lidé, národy a společnosti, které dosáhly určité úrovně bo-
hatství, se stále více budou snažit o to, aby žily v důstojném prostředí. To zna-
mená obojí – čisté životní prostředí podporované moderními technologiemi, 
ale také slušnou a kultivovanou společnost. 

3. Myslím si, že globalizace představuje stejně tak hrozbu jako záchranu 
„světa“. Není to jev ani jednoznačně škodlivý, ani prospěšný. Je to triviální 
konstatování, ale směřuje k tomu, abychom se vždy snažili provést bilanci 
zisků a ztrát. Za největší riziko globalizace považuji ztrátu zodpovědnosti vůči 
místu a hyperkompetici – vždy se najde někdo ve vzdáleném konci světa, kdo 
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pár let bude umět vyrábět laciněji než my. Mezitím zničí místní průmysl, aby 
byl posléze zničen ještě chudším konkurentem. Tato situace mi připomíná 
situaci středověkého feudála, který neustále válčí; pár desetiletí vyhrává, pár 
prohrává, ale dlouhodobě se vyčerpávají a prodělávají všichni. 

4. Navrhuji, že globalizace informací je v zásadě potřebná a prospěšná. 

5. Pokud však svět může jít cestou deglobalizace surovin a výrobků, měl by 
to učinit. Dlouhé řetězce jsou zranitelné. Vzdálenost vytváří lhostejnost. Ar-
gentinský ovocnář neví, že ničí místní sadaře. Je lepší – už z hlediska dálnic 
přeplněných kamiony –, aby cement pro Prahu pocházel z Radotína spíš než 
z Berlína. Na druhou stranu naše auta neuživí moravská ropa, ale právě ta 
arabská či ruská. Dálkový obchod existoval již v pravěku. Jeden z vhodných 
modelů pro budoucnost a některé kraje však může být ten, aby se důležitá 
část výrobků vyráběla a spotřebovávala na místě („nový středověk“). Zatím 
jdeme přesně opačnou cestou. 

6. Cítím, že tato společnost – na severu i na jihu, na východě i na západě 
– prochází zásadní mentální změnou, která pravděpodobně ovlivní budouc-
nost víc než nové ekonomie a technologie. Mentální změna (možná jednou 
budeme hovořit o singularitě či revoluci) sestává z mnoha aspektů. Většina 
z nich se projevuje víc než kdy jindy protichůdným způsobem – velkou 
každodenní lhostejností i velkou solidaritou během krize; ničením i rozvojem 
kultury; ztrátou náboženství i novou spiritualitou. 

7. Pozoruji civilizaci jako kolaře, který na svém bicyklu zostra šlape po úzké zdi 
ráje a trnu, zda se na ní udrží, anebo na kterou stranu sklouzne. Nic nového 
pod sluncem... možná. 

8. Klimatická změna není to, co jednou přijde, ona už tu je a zůstane dalších 
alespoň dvacet let. Pak si buď zvykneme, nebo se vyčerpá, nebo se ještě 
zhorší. Někde přinese lokální krize, jinde bude téměř nepozorovatelná. Per-
spektiva pro střední Evropu je nadprůměrně dobrá, ale jeden nikdy neví. Mění 
se nejenom klima, ale také sluneční aktivita je největší za posledních dvanáct 
století. Rovněž se vyvíjí společnost. V těchto několika letech a dvou třech de-
setiletích se tak setkávají a protínají tři velké koše změn – společnost, příroda 
a kosmos. Čekám, že výsledkem tohoto procesu bude nějaká nová singula-
rita, tedy světlo ve tmách, atraktor v chaosu, nečekané blahodárné kreativní 
řešení, jaké ovšem nikdy není v žádné singularitě dostupné každému. 
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Dodatek
Povodeň, která neměla nastat

Co má společného jarní povodeň roku 2006 s karikaturami proroka Mo-
hameda?

Ve chvíli, kdy se tato kniha již lámala a připravovala do tisku, přišly jarní povodně 
roku 2006. Protože podobná situace nastala u „Krajin vnitřních a vnějších“, 
které byly vytištěny těsně po povodni roku 2002 a redakce mne tehdy požádala, 
abych knihu na poslední chvíli doplnil o hodnocení povodní, opakuji toto sché-
ma. Zároveň se v posledních několika měsících roku 2006 objevilo několik knih, 
které prohloubily a posunuly naše úvahy o katastrofách. Jedná se o „Pomstu 
Gaie“ (Revenge of Gaia) od Jamese Lovelocka, důležitou knihu Jareda Dia-
monda „Collapse. How societies choose to fail or survive“ (Zhroucení aneb 
jak si společnosti rozhodují, zda selžou nebo přežijí), knihu Tima Flanneryho 
„The Weather Makers: the history and future impact of climate change“ (Tvůrci 
počasí, historie a budoucí dopady klimatické změny) a konečně důležitou knihu 
o „konci nafty“, kterou napsal Richard Heinberg „Party is over“ (Už je po večírku). 
Ze všech knih vane strach a melancholie z dalšího konce Západu. Nemohu si po-
moct, ale vnímám tuto zištnou, rozmazlenou a přece obdivuhodnou společnost 
jako civilizaci (tak, jak jsme ji znali) stojící před svým koncem a tedy novým 
začátkem a trávím zcela zbytečně mnoho času tím, že se pokouším odhadnout, 
které postoje, hodnoty a knihy mají vůbec nárok přežít. 
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V Geologickém ústavu Akademie věd pracuje na projektu, který se týká 
změn koryta řek za povodně, tým lidí. V průběhu celé zimy čekali na povodeň, 
protože potřebovali změřit, kolik splavené zeminy proud odnáší při extrém-
ních průtocích. Byli v kontaktu s řadou meteorologů a vodohospodářů. Ještě 
tři dny před začátkem povodně se nejvíc báli toho, že klesne teplota, ledové 
bariéry přimrznou ke dnu a vytvoří velká jezera, která bude nutné rozstřelovat. 
Ještě několik hodin před povodní panoval mezi odborníky názor, že tání sněhu 
způsobí zvýšení hladin, ale jen v měřítku několikaletých povodní. Tento odhad 
se opíral o několik skutečností – srážky neměly být velké, několik vln oteplení 
se mělo střídat s ochlazením a hlavně sníh i za slunečného počasí taje poměrně 
pomalu. Vývoj byl odlišný a zaskočil nejenom pisatele tohoto článku, ale většinu 
jeho kolegů. Co se vlastně stalo? Možná je na přesnou odpověď příliš brzy, ale 
nabídněme alespoň nějaký scénář krize. 

Tursko u Prahy. Jarní povodeň roku 2006 nezačala deštěm, ale táním sněhu na podmrzlých a tedy 

téměř nepropustných půdách.
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Co se vlastně stalo?

Zima byla dlouhá. Neobvyklým způsobem se kombinovalo východní, sibiřské 
proudění, které sice přináší mráz, ale jinak je suché, s prouděním západním, 
které sice přináší sníh, ale také teploty kolem nuly. Výsledkem byla studená zima 
a nečekaně mnoho sněhu. Na většině plochy republiky mrzlo téměř nepřetržitě 
čtyři měsíce a krátká oteplení nestačila rozehřát podmrzlou půdu. Ta byla místy 
zamrzlá ještě v hloubce 70 cm! Dlouho ležící sníh se hromadil celou zimu a měnil 
na ledový firn. Pak během zhruba 40 hodin došlo k oteplení o přibližně 20 °C. 
Za normálních okolností by se tající voda vsakovala do měkkého, porézního 
sněhu a měnila jej na sněhovou kaši. Nadbytečná voda by se pozvolna vsa-
kovala do půdy a jen na některých místech, třeba pod jižními svahy pohoří, 
by došlo k lokálním povodním. Sníh ale tál příliš rychle, protože jej rozpouštěl 
teplý déšť, který má mnohem větší tepelnou kapacitu než vzduch. Podložní 
vrstva zledovatělého sněhu špatně přijímala tavné vody, které se nevsakovaly ani 
do částečně podmrzlé a vodou nasycené půdy. Během dvou dní zcela zmizely 
v teplých srážkách obrovské kumulace ledových ker, jakoby na řekách nikdy ani 
nebyly. Značná část tepla, které toto vše způsobilo, pocházela z oteplujících se 
tropických a subtropických oblastí Atlantského oceánu. 

Pokud si představíme situaci, že během tří dní roztálo ve středních polo-
hách kolem 20 cm zledovatělého sněhu, pak toto množství odpovídá asi 
80 mm srážek, což už je povodňová situace. K tomu je nutné přičíst 30–40 mm 
dešťových srážek. V teplé polovině roku by zhruba platilo orientační „třetinové 
pravidlo“, podle kterého se třetina spadlé vody vsákne, třetina odpaří a třetina 
steče po povrchu. Vsakování bylo minimální. Odpar byl za nízkých teplot 
sněhové pokrývky a stále ještě odpočívajích bezlistých stromů mizivý, takže od-
tok byl podstatně větší než v teplé polovině roku. 

Hlavní příčinu jarních povodní roku 2006 – při kterých sice pršelo málo, 
ale teplý déšť pomohl uvolnit zásoby vody vázané mrazem – je nutné hledat 
v protnutí tří hlavních příčin: velkého množství sněhu, špatně propustné půdy 
a nečekaně teplých srážek. Možná se časem objeví někdo, kdo toto vše proroko-
val, ale ještě pár dní před povodní mezi těmi všemi „lidmi od vody“, kteří jí za ta 
léta rozumí, nevím o nikom, kdo by počítal s takto velkou záplavou. Tyto řádky 
píši ve chvíli, kdy se vracím z vernisáže obsáhlé monografie tří desítek odborníků 
„Voda v České republice“. Každý z nich očekával nějaké problémy, ale že by 
hladina Labe se na dolním toku přiblížila 9 metrům, to nečekal nikdo. 
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A přitom je dnes při zpětném pohledu tak snadné říct, že nepotřebujeme 
meteorologa, abychom pochopili, že sněhu je hodně a bude tát. Myslím, že to je 
tím, že se dostáváme mimo pole obecné zkušenosti do situací, kdy se nejenom 
odborníci mýlí, ale selhávají zákonitě, protože stavějí na zkušenostech z dob, 
kdy panovala jiná pravidla a nová ještě nikdo pořádně nezná. Neplatí to jenom 
o přírodních vědách, ale snad ještě víc o sociologii, ekonomice a politologii. 
V tomto pohledu má špatný odhad středoevropských povodní roku 2006 něco 
společného s katastrofálním přijetím karikatur proroka Mohameda v islámském 
světě. 

Zavést ekologické pětiletky!

Povodňové škody byly v letech 1995–2005 spočítány na 143 miliard korun, ale 
existují i vyšší odhady. Pokud by povodně 2006 způsobily jen pětinové škody 
některé z obou předcházejících velkých povodní, můžeme počítat s nějakými 
deseti miliardami. Podobná situace se navíc v klimatickém cyklu trvajícím kolem 
30–50 let obvykle několikrát opakuje. Jako počátek změněného klimatického 
režimu se obvykle považuje rok 1995. Znamená to, že prvních deset let klima-
tického neklidu máme za sebou a dalších nejméně dvacet let před sebou. Tady se 
už vyplatí zvažovat, zda peníze investovat raději do dálnic nebo protipovodňové 
ochrany. 

Jedním z problémů současné české politiky je nedostatek dlouhodobého 
uvažování. Nově zvolená strana má vlastní priority a recepty, které mají být 
zásadně odlišitelné od předcházející vlády, což je komentováno českým úslovím 
„ode zdi ke zdi“. Navíc obsazování pozic na ministerstvech se často děje podle 
politického klíče. Jestli je něco z hlediska veřejné správy zapotřebí, pak to je od-
politizovat ministerstva a nejméně střední články managementu větších obcí. 
Náprava krajiny a omezování dopadu klimatických rizik není práce na několik 
let, ale spíš na jedno, dvě desetiletí. Zatímco v ekonomice se centralizovanému 
a navíc pětiletému plánování příliš nedařilo, pak v otázkách životního prostředí 
jsou dlouhodobé a centrálně koordinované akce nutností. Vždyť i stav hladiny 
v Severočeském kraji regulují na svých přehradách Jihočeši. 

Jsou místa, kde se s povodněmi nedá mnoho udělat, a místa, jež se dají účinně 
chránit. Protipovodňová ochrana začíná péčí o půdu a les. Stromy se nemusejí 
kácet jako holoseč, ale selektivně. Lesy mohou mít víc listnatých stromů a tím 
i kyprou půdu, která zachytí víc srážek. Zemědělská půda může být orána po 
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vrstevnici a ponechávána přes zimu ve velkých hroudách, které umožňují vsako-
vání. V této zimě jsme lépe pochopili roli terasových polí, která byla zaváděna 
mnoha generacemi rolníků v chladných desetiletích malé doby ledové i studeného 
19. století. Zadržují nejenom půdu, ale také vodu, kterou pole v horkém létě bu-
dou potřebovat. Je možné obnovovat rybníky a místy budovat hráze či suché pol-
dry. Ještě lepší investicí do budoucna je zlepšování retenční schopnosti každého 
kousíčku půdy, podobně jako každý Číňan kdysi musel odevzdat pár much.

Na druhou stranu letecké záběry z povodní ukazovaly velké množství nikoli 
jenom nově opravených, ale také nově postavených domů. Developeři skoupili 
lacinou půdu v říčních nivách, postavili domy a teď rok, dva počkají, až se myš-
lenka na povodeň bude opět zdát absurdní. Pak je prodají lidem zdaleka, kteří 
si povodňové riziko neuvědomí. 

Aby otec měl synovi co předat

Tato povodeň správně ani neměla nastat. Nikdo s ní nepočítal a nikdo si ji – až na 
pár výzkumníků v Geologickém ústavu, kteří měřili pohyb sedimentů – nepřál. 
Geologové v rámci projektu provedli výpočet, kolik štěrků se za poslední století 
vytěžilo z koryta Berounky mezi Berounem, Hýskovem a Žloukovicemi. Kdyby-
chom tento štěrk měli vrátit na místo, řeka by tekla nejméně o metr výš. Je řada 
toků jako např. Litavka, Orlice, část Jizery, lužní lesy v Pomoraví či Podyjí, kde 
zástavba nivy je řídká a povodeň sama a zcela zdarma revitalizuje své toky. Zde 
je vhodné nechat přírodě volnou ruku. Na větších tocích kanalizovaných řek 
s hustě zastavěnými břehy se naopak ukazuje, že průběžné čištění říčního kory-
ta je nutnost. Některé řeky nebo jejich úseky vyžadují technokratický a jiné eko-
logický přístup. Někde pomůže ochranář, ale jinde vodohospodářský inženýr. 

Povodně roku 2006 byly mediálně zvýrazněny i tím, že máme jenom tři 
povodňové stupně a potřebovali bychom čtyři. Třetí stupeň by nás varoval, že 
od zátopy nás dělí už jenom krůček, zatímco čtvrtý stupeň by řekl, že pohro-
ma již nastala. V televizi vypadalo nesmírně sugestivně, že na mapě ČR blikalo 
50 ohrožených obcí, které mohly špatně dopadnout, jenže většinou nedopadly 
a voda se přes ně nepřelila. Povodeň roku 2006 bylo jen cvičení na další větší 
povodeň, které mělo ukázat, kde máme slabiny. 

Další dopady povodní jsou méně zřetelné. Je to především velká eroze půd, 
která může v takto neklidném klimatickém cyklu poškodit celé zemědělské ob-
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lasti. U terasování polí jsme si nebyli jisti, zda se nejednalo o nějakou země-
dělskou „módu“, ale ukazuje se, že při opakujících se tuhých a na srážky bo-
hatých zimách šlo o nutnost, aby otec měl synovi co předat. Další důležitá věc 
je, že povodeň je vždy nějaké narušení hydrologického cyklu. Nadbytek vody 
je druhou stranu nedostatku vody. Nejenom, že kolem České republiky vířily 
v posledních letech povodně, ale také neobvyklá sucha zasáhla části Maďarska, 
Rumunska, Řecka, Španělska a dalších států. Pokud příchod evropských po-
vodní do Čech a Moravy byl jen otázkou času, pak to platí i pro evropskou žízeň. 
Klima zavedlo Evropskou unii jako jeden propojený prostor s volným pohybem 
větru, deště a sněhu dávno před politiky. 

Pochmurný příchod mistra Lovelocka

V 60. letech minulého století navrhoval J. Lovelock, že nejjednodušší způsob, 
jak zjistit, zda je na Marsu nebo jiné planetě život, je analyzovat její atmosféru. 
Vycházel z předpokladu, že téměř veškerý kyslík, dusík, oxid uhličitý a metan 
v pozemské atmosféře je biogenního původu. Pozemská atmosféra není nějaká 
náhodná směs plynů, ale výsledek vzájemných vazeb tisíců organismů. O pár 
let později Lovelock navrhl, že celý planetární systém představuje určitý druh 
živého organismu, který se nejenom přizpůsobuje okolnímu prostředí, ale také 
si jej sám aktivně upravuje. Představme si, že život bychom nedefinovali jako 
nějakou vlastnost vázanou třeba na stromy nebo velryby, ale že vlastním pro-
jevem života by byly vztahy mezi růstem stromů na pevnině, oxidem uhličitým 
v atmosféře a činností mořských řas v severním Atlantiku. 

V té době chodil Lovelock na venkovskou poštu se sousedem, spisovatelem 
Williamem Goldingem a ten mu při jedné diskusi navrhl, že tento planetární 
organismus by se mohl jmenovat Gaia. Hypotéza přišla právě včas – lidé ob-
jevovali předkřesťanské vztahy k přírodě, počítačové vědy upozorňovaly, že 
svět má charakter sítě či matrix složené z mnoha zpětných vazeb a vědci začali 
postupně objevovat globální geochemické cykly uhlíku, síry a dusíku a přicházeli 
na to, že se jich účastní obrovské množství mikroorganismů. Z hlediska spiritu-
ality přinesla Gaia nový pohled na Zemi jako na něco, co je obdařeno nějakou 
formou života a možná i vědomí, z hlediska vědy upozornila na propojení mezi 
atmosférou, životem a horninami. 
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Země vrací lidstvu úder

Lovelock se později stáhl z veřejného života na svoji farmu, zdálky pozoroval 
dění a na gaiovské semináře za sebe posílal třeba Tima Lentona, který přednášel 
i v Praze a později spolupracoval s místní přírodovědnou obcí. Po dlouhé době 
o sobě dal Lovelock vědět několika rozhovory (reakcí je plný internet, stačí zadat 
hledaný výraz „James Lovelock“), ve kterých říká, že na změnu už je pozdě a že 
většina lidstva do konce tohoto století stejně vymře. Rozhovory předcházely 
jeho knihu „Odplata Gaii“, která vyšla počátkem února 2006. 

Normálně bychom si řekli, že se jedná o dobře načasovaný reklamní tah, 
anebo že na sebe chce spisovatel či vědec upozornit. Lovelock už je poměrně 
starý a nemá zapotřebí si budovat pověst. Dokonce, tak jak jej známe, se mu 
nejedná o prodej knihy a peníze, ale o myšlenky. Jeho autorita je sice kontro-
verzní, ale obrovská, protože v sobě kombinuje něco z vědce a něco z vizionáře. 
Když Lovelock mluví, tak naslouchají i lidé, kteří s ním nesouhlasí. 

Jádro jeho sdělení je následující: systém zpětných vazeb mezi organismy 
a celými zemskými systémy, jako je atmosféra a hydrosféra, je natolik poškozen, 
že již brzy dojde k nějaké velké změně. Bude se jednat o rychlý, nelineární pro-
ces. Netýká se jenom zvýšení teploty o pár stupňů, ale třeba o to, že rovníkové 
oceány by se mohly začít vařit. To je však naprosto extrémní předpoklad. Mno-
hem snáz si umíme představit situaci, kdy se dva roky po sobě neurodí obilí, 
protože dojde k podobně velkému sopečnému výbuchu, jako byla vulkanická 
erupce Tambory v roce 1815 nebo Laki v roce 1783. Dnes již lidé nežijí na 
venkově, kde se dá i za této situace víceméně přežít, ale ve městech, jejichž 
vlády mají zásoby obilí jenom na pár týdnů či měsíců, ale ne na ty dva kritické 
roky. 

Lovelock se domnívá, že jediný lék na spalování fosilních paliv, a tím vypouštění 
skleníkových plynů, je jaderná energetika, a to pokud možno ve formě malých 
jaderných elektráren. Předpokládá, že ve srovnání se skleníkovým jevem jsou 
nejméně tisíckrát bezpečnější než skleníkové plyny. Jaderný odpad mu nedělá 
starost. Jeho návrh je až osvěžující – žádná hluboká úložiště, ale umístil by jej 
třeba do deštného pralesa nebo na jiná přírodně hodnotná místa a tím by za-
bránil, aby tam lidé chodili a developeři drancovali pozemky. Jaderná energetika 
však není konečným řešením, ale právě jen hořkou medicínou na skleníkové 
plyny. 
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Bible, jež založí novou civilizaci

Lovelock nepochybuje o tom, že přijdou nová temná staletí. Myslí si, že se s tím 
nedá už příliš mnoho dělat. Nevěří, že by lidé nějak výrazně změnili své chování 
– podle jednoho sociologického výzkumu si tak zvykli na používání automobilů, 
že je budou využívat, i kdyby se jejich rodiny měly octnout na okraji chudoby. 
Budoucí středověk je pro Lovelocka fakt. Myslí si, že by bylo vhodné sestavit 
knihu (jen žádná elektronická média!) na dobrém papíře, která by obsahovala 
veškeré důležité, pracně sebrané poznatky, ke kterým lidstvo dospělo – třeba 
to, že bacily způsobují nemoci. Tato papírová suma vědění by měla být v každé 
rodině, aby bylo zajištěno, že některé exempláře přežijí a pomohou založit 
novou civilizaci. 

Co si o tom všem máme myslet? Je stárnoucí prorok moudřejší mladého 
vizionáře? Vyjdou příští Adam a Eva z ráje Antarktidy obklopené horkým oce-
ánem? Budou naši potomci jednou nacházet v sedimentech mořského dna 
zkamenělé automobily? Budou říkat, že tato hornina byla jednou Londýn či 
Amsterdam? Budeme-li se doopravdy ať již sérií skoků či pozvolna přesouvat 
do teplého klimatu, bude se pravděpodobně jednat o klima podobné konci 
třetihor – o dost teplejší a o něco vlhčí. Ale se stejnou pravděpodobností bu-
deme za nějakých 20 tisíc let čelit příchodu nové ledové doby, pokud ji sami 
neuspíšíme. 

Hovořit o konci světa či civilizace je nebezpečné. Čekali jej husité v 15. století 
i O. Spengler a fašistické Německo o čtyři století později. V obou případech věřili 
tomu, že konec světa představuje tak mimořádně krutou situaci, že přestává 
platit obecná lidská slušnost. Ve 20. století za velké myšlenky válčili Němci, Ruso-
vé i Číňani, ale Francouzi spíš bojovali za své sýry a víno a Angličané za své 
zahrádky a radost ze života. Na Lovelockově očekávání konce civilizace je něco 
velice atraktivního, protože nějak automaticky předpokládáme, že to zlé zahyne 
a to dobré nakonec zvítězí. Ale co když výsledkem jednoho velkého chaosu 
bude jiný velký chaos? To by snad bylo lepší žít v této civilizaci a trochu lépe si ji 
uspořádat. 

Třetí světová válka bude záležitostí klimatu

Myslím, že to byl G. F. Hegel, který navrhoval, že každá generace a každá doba 
má nějaký úkol. Řekl bych, že hlavním úkolem minulého století, ve kterém se 
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odehrály dvě světové války, byl boj proti jednoznačnému zlu. Očekávám, že 
v 21. století nebude hlavním lidským úkolem nějaká „Třetí světová válka“, ale 
způsob, jak se naučit žít v míru s planetou a zvládat klimatické, environmentální 
a sociologické změny. Základním motivem mého psaní je přesvědčení, že k nej-
bolestivějším transformacím společnosti dochází v okamžiku, kdy se protnou 
velké přírodní změny a velké sociální změny. To je přesně situace, ve které dnes 
jsme. Důležité je, že i tyto změny se při dobrém řízení a správných informacích 
dají zvládnout. 

Rotunda na Budči byla postavena v roce 895 a dodnes stojí i přes veškeré otřesy husitských 
a třicetiletých válek, pruských vpádů, industrializace, kolektivizace a mnoha dalších revolucí posled-
ních jedenácti století. Na Budči nikdy nenastal konec světa a dá se čekat, že tato stavba a myšlenkový 
svět, který v sobě obsahuje, přežije další staletí. Cítíme zde klid, jež se nepodobá klidným místům 
v okolí a v přítomnosti jistého druhu radostné věčnosti svět opět nabývá smyslu, jdeme dál a máme 
chuť žít.
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Životopisy

Tato kniha je věnována Vojenu Ložkovi, který se v roce 2005 dožil 80 let, a jeho 
příteli Jiřímu Georgovi Kuklovi, jemuž bylo 75 let. Oba stáli na počátku mo-
derních výzkumů kolísání klimatu a změn prostředí v nejmladší geologické 
minulosti i současnosti. Jejich dílo je obrovité – jenom V. Ložek publikoval přes 
1100 prací včetně řady knih. 

Vojen Ložek (*1925)

Dobré zboží se chválí samo. Vojena Ložka není nutné vynášet na přírodovědný 
Olymp. Stejně tam už je. Před pár lety jsem byl v Bonnu na setkání kvartérních 
geologů nazvaném „Loessfest“. Překvapilo mne, že několik přednášejících, a to 
z různých evropských států, se veřejně přihlásilo ke dvěma učitelům – k Vojenu 
Ložkovi a též k o pět let mladšímu Jiřímu Kuklovi. Proč se tak stalo a v čem 
spočívá Vojenův vliv na současnou tvář environmentálních věd? Především Vo-
jen Ložek jako jeden z prvních v Evropě soustavně studoval poslední interglaciál 
– holocén. Další věc, která jakoby předběhla dobu, je interdisciplinarita. V. Ložek 
není jeden člověk, ale tým specialistů, který je respektován v botanice, zoologii, 
geologii, fyzické geografii, speleologii, archeologii a ochraně přírody. Je přesně 
to, po čem se dnes v době víceméně izolovaných specialistů volá. Vždy totiž 
potřebujeme někoho, kdo v záplavě specializovaných studií vidí celkový obraz 
vývoje přírody, krajiny či ekosystému. Slovenští geologové tomu říkají „vidět 
celého psa“. Stále častěji se totiž stává, že neobyčejně detailně a exaktně vidíme 
jenom nohu od psa a máme pocit, že tohle je ta velká věda. 
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Vojen Ložek v CHKO Křivoklátsko, které od středověku náleželo ke královskému loveckému revíru. 
Zdejší les tak byl v nějaké formě chráněn nejméně osm století a také proto Křivoklátsko patří mezi 
druhově nejbohatší krajinné celky celé Evropy. (foto P. Mudra)

Podíváme-li se však podrobněji na onu interdisciplinární modernost, zjistíme, 
že patřila k poměrně běžnému vybavení přírodovědce v dobách mezi monarchií 
a druhou světovou válkou. Téměř všichni velcí přírodovědci té doby byli „inter-
disciplinární“. Takový Julius Komárek je dnes čten i kulturními antropology a fol-
kloristy. Příčina oné obecné široké vzdělanosti, jak nám ji dnes ovšem v extrémně 
propracované poloze předvádí V. Ložek, byla velmi prostá. Přírodovědci tehdy 
skutečně chodili do přírody. Byla to taková zvláštní doba, že i hajní ještě žili v lese 
a geologové používali geologická kladívka. Teprve v přírodě totiž přímo fyzicky 
cítíte, jak spolu souvisí substrát, utváření terénu, mikroklima, porost a žoužel, co 
po všem leze. Tam to je vidět i bez holistického přístupu ke světu. 

Zamyšlení nad životní dráhou V. Ložka je spíš meditací nad proměnou 
přírodních věd za posledních padesát let. Především co jsme získali: neuvěřitelný 
a nádherný pohled do nitra molekul, poznatky o metabolických drahách 
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a mechanismech přeměn vznětů, energií a tvarů. Objevil se téměř omamný svět 
genomu, molekulárních reakcí, evolučních mechanismů. Víme toho víc, než 
zde dokáži vyjmenovat. Ale také jsme něco ztratili – nazval bych to poučené 
chození do přírody. Dlouhé hodiny, kdy se skorem nic neděje, jen oko a mysl 
vstřebává krajinu a její stanoviště. Výsledkem tohoto vstřebávání je pak jakási 
zkušenost krajiny a přírody, kterou je nutné kombinovat s vědou, ale obojí je 
časově náročnější, než si v grantovém světě obvykle můžeme dovolit. 

Říkáme pak: obecná znalost přírody a krajiny ČR klesá. Jinak chytrá studentka 
se ve třetím ročníku zoologie přizná, že ještě nikdy neviděla kozu. Studenti geo-
logie tápou, kde leží Brdy. A podobných případů je mnoho. Na internetu, který 
často používám, se dozvím úžasné věci o probíhajících projektech, ale nena-
hradí mi to kontakt s přírodou. Lidí jako on je stále méně, a pokud se narodí, 
tak je přečasto semele systém, ve kterém se už společně nechodí do přírody, ale 
vyplňují se formuláře, které se naprosto neselektivně a ne-darwinovsky množí 
jako papíroví králíci ve virtuální Austrálii.

Dr. Radomír Štemberg, který nás na fakultě učil marxismu-leninismu a občas 
jsme jej slyšeli volat do telefonu věty typu: „Tak o Fučíkovi bych vám vyprávět 
nemohl, párkrát jsme se s Juldou minuli někde na Pankráci, ale to je tak 
všechno,“ zaznamenal půvabnou vzpomínku na Vojenovy začátky: 

Je to už téměř padesát let, když jsem cosi prodebatovával se slavným a téměř 
univerzálním zoologem, univ. prof. dr. Janem Obenbergerem. A tehdy tento 
významný vědec a oblíbený společník počal vyprávět. Mluvil svým charak-
teristickým způsobem: sytým hlasem plným uctivého „račte, prosím“ a ač na 
žebříčku univerzitních hodností byl mezi námi obrovský rozdíl, oslovoval mě 
„pane kolego“. Typické pro něj bylo nadměrné a zbytečné používání ukazo-
vacích zájmen, ale to patřilo neoddělitelně k němu. Jeho příběh zněl asi takto: 

 „Tak jsem slyšel, pane kolego, že vy prý kamarádíte s tím Ložkem. Ale to asi 
vědět nebudete, jak se stal tím slavným šnekařem. Vy to, pane kolego, račte znát 
v tom našem Národním muzeu: ty obrovsky vysoké stropy, ty obrovské místnosti 
a ty obrovsky mrňavé platy. A tak jsem tam jednou někdy na počátku třicátých 
let seděl zabraný do práce a tu přišel vrátný a hlásil, že mám návštěvu. A tak jsem 
řekl: »Tak ať vejde,« a jak jsem byl zabrán do té práce, ani jsem si neuvědomil, 
že mu to nějak divně cuká hubou. A tu se otevřely ty obrovské dveře a vešel ma-
linký chlapeček v těch námořnických šatečkách. To byla tenkrát taková móda. 
Připochodoval po tom dlouhém koberci až k tomu mému obrovskému stolu 
a řekl dětským hláskem: »Dobrý den, pane! Já byl na procházce a našel jsem 
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šneky, ale ti jsou tak zuřiví, že bych chtěl vědět, jak se jmenují.« Tak jsem mu 
řekl: »Víš co, já tě teď odvedu k jednomu hodnému pánovi a ten ti o nich poví 
všechno, co tě bude zajímat,« a odvedl jsem ho k tomu Petrbokovi a ten z něj 
udělal toho slavného šnekaře. Ale představa těch rozzuřených, rozběsněných 
hlemýžďů je pro mě stále úplně fantastická.“ 

„Ale pane profesore,“ dovolil jsem si namítnout, „v hantýrce malých kluků 
ve třicátých letech v Praze slovo zuřivý neznamenalo rozzuřený, ale neobyčejně 
pěkný, například »zuřivá skleněnka« byla skleněná kulička se zvlášť krásnými 
barevnými pruhy uvnitř.“ „Ale pane kolego,“ zanaříkal pan profesor, „to jste 
mi neměl říkat, to jste mi teď zkazil tu krásnou představu těch rozzuřených 
hlemýžďů, která mě tolik let fascinovala!” No, co se dalo dělat. 
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Jiří George Kukla (*1930)

Jiří Kukla je o pět let mladší kolega a přítel Vojena Ložka. Diplomovou práci na 
téma „Krasové výplně Zlatého koně“ dělal u profesora J. Koutka a R. Kettnera 
pod vzdáleným dohledem zarputilého J. Petrboka, jemuž ostatně do nemoc-
nice na Dědovo smrtelné lože přinesl první plán Chlupáčovy sluje na Kobyle, 
kde J. Petrbok tehdy kopal. Petrbok měl to jeskyňářské štěstí, že do nemoc-
nice byl odvezen přímo z jeskynních výkopů, když mu při návratu z Kobyly na 
plošině tramvaje číslo 14 praskl vřed. Jiřího prvních 14 publikovaných prací se 
týká jeskyní a krasu. Nějakou dobu se jako terénní geolog věnoval průzkumu 
nerudných surovin, zejména štěrků a kaolinů, pak v letech 1958–68 pracoval 
jako geolog Archeologického ústavu a posléze i Geologického ústavu ČSAV. 
V té době se již plně zajímal o čtvrtohorní sedimenty, zejména sprašové série 
s vloženými půdami interglaciálních cyklů.

Jiří George Kukla s ženou Helenou na Velké čínské zdi.
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Mezitím žil nějaký čas na Kubě jako podřízený Che Guevary („Bezvadný 
chlapík, ale nešlo se s ním bavit o politice“), který měl v té době na starosti roz-
voj kubánského průmyslu včetně využívání nerostných surovin. Od roku 1971 
žije trvale v USA, kde působí jako nezávislý výzkumník v Lamont-Dohertyho 
laboratoři věd o zemi, což je oddělení newyorské Columbia University. Je to 
místo, kde počátkem 70. let začal být znovu intenzivně studován skleníkový jev 
a v letech 80. let dopad oceánické cirkulace na zemské klima (díky výzkumům 
zejména W. Broeckera). Jiřího vliv na chod této instituce je závažný – mimo 
jiné zavedl kolektivní opékání špekáčků v lesíku za ústavem nad srázem řeky 
Hudson.

O okolnostech Jiřího příchodu do USA mi vyprávěl australský klasik kvar-
térních studií Rhodes Fairbridge. V 60. letech probíhal v USA velmi intenzivní 
výzkum mořského dna. Součástí celé řady projektů byly hluboké vrty, které byly 
na tehdejší dobu detailně zpracovávány. Ukázalo se při tom, že obsahují skoro 
dvě desítky teplých a studených výkyvů. Starý pohled na pleistocén jako na ob-
dobí, během kterého se udály čtyři, možná šest ledových dob, se začal bortit. 
Ve stejné době studoval J. Kukla nejprve s archeologem F. Proškem a později 
s V. Ložkem sprašové série v Praze-Sedlci, na Červeném kopci u Brna a na celé 
řadě dnes již zaniklých lokalit. Spraš, žlutá cihlářská hlína, je charakteristický 
sediment ledových dob. Naproti tomu černé, hnědé a ve starším pleistocénu 
i červené půdy vložené do spraší indikují teplé výkyvy meziledových dob. Sho-
dou okolností, i když to byla spíš náhoda, bylo i na moravském Červeném kopci 
a rakouském profilu v Kremsu odkryto a popsáno kolem dvaceti fosilních půd. 
Na samém Červeném kopci bylo v poslední magnetické epoše Brunhes (to je 
za posledních asi 780 tisíc let) zaznamenáno osm ledových dob stejně jako 
v moři.

Obrázek se začal skládat dohromady – v oceánu i na souši docházelo 
k současným klimatickým změnám. Očekávalo se, že severní a jižní polokoule by 
měly reagovat opačně – tedy že ledová doba na severní polokouli by odpovídala 
meziledové době na jižní a naopak. Ukázalo se však, že následkem mořského 
proudění, které v měřítku celé zeměkoule přenáší jako ústřední topení energii 
po celém globu, jsou obě polokoule spjaty do jednoho globálního systému. 
Hlavní spouštěč ledových dob však leží na severní polokouli, protože zde exis-
tuje dostatečně velká pevnina, odkud se kontinentální ledovec jako určitý druh 
viskózní kapaliny může rozšiřovat do středních šířek. Antarktida je naproti tomu 
do značné míry izolována mořskými hřbety i cirkumantarktickým systémem 
mořských proudů.
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Někdy v letech 1965–75 vzešla z tehdejšího Československa řada prací 
J. Kukly a V. Ložka, které na desítky let ovlivnily paleoklimatické výzkumy na 
pevnině. Pojmy jako hlinopísek – tedy půdní sediment složený z drobných 
agregátů půdy spláchnuté přívalovými dešti, nebo sprašový marker – tedy sedi-
ment náhlé prachové bouře indikující začátek chladného výkyvu, byly poprvé 
popsány z českých a moravských cihelen. Dnes jsou rozeznány na mnoha ev-
ropských a asijských sprašových profilech. Lokality jako Modřice či Červený ko-
pec jsou citovány například v souhrném přehledu J. a K. P. Imbriových „Ice 
ages – solving the mystery“ (1979), tedy v knize, která je doporučenou četbou 
mnoha amerických studentů geologie.
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Helena Wernischová (*1942)

Vystudovala keramickou školu, obor malířka porcelánu, v Karlových Varech, kde 
se seznámila se svým budoucím mužem, básníkem Ivanem Wernischem, který 
o ní ve slavném „Zimohrádku“ napsal: Tvé obrázky, Heleno, jsou podobné mým 
opakujícím se snům. 

Famózní 60. léta prožila u plotny na mateřské dovolené, pracovala jako 
dělnice, zahradnice, aranžérka, lepička sáčků. Koncem 60. a počátkem 70. let 
se o jejích křehkých, trochu proklatých, rozechvělých kresbách dozvídal nejen 
stále širší, byť poměrně uzavřený okruh básníků a výtvarníků, ale s úspěchem 
i veřejnost. Jevila se jako zásadní, nádherný talent kubinovského ražení, o jaký 
ovšem neměla následující normalizace zájem. 

Po rozpadu manželství uživila sice dva syny ilustrováním a užitou grafikou, 
ale jádro její tvorby, perokresby, kombinované techniky a grafika (a od 80. let 
i olejomalba) se rozprodalo po Čechách a do světa. (Pokud by mohla být, což je 
prakticky nemožné, všechna díla shromážděna, bohatě by zaplnila přinejmenším 
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dům U Kamenného zvonu.) V roce 1990 ilustrovala pověstného „Kašpara noci“, 
ale lidi už měli jiné starosti. 

Některé zásadní opusy se dochovaly ve 44 sešitech, které pod názvem Me-
lancholie v letech 1974–1984 kreslila a psala jako svůj osobní filosofický deník. 
Její kresby se rozpadají do dvou linií – buď se jedná o zjevné podivnosti velké 
imaginace, nebo o vcelku realistické kresby, které na první pohled vypadají jako 
nasládlý kýč, ale při podrobnějším zkoumání si člověk všimne, že pod cukrovým 
obalem je skryta dávka surrealistického cyankáli. Některé cykly kreseb se podo-
bají slavným cestovním deníkům Františka Skály (ale jsou o dost starší) – tvoří 
doprovod této knihy. 

V roce 1991 se k projektu soukromé melancholie vrátila dosud neukončeným 
cyklem dalších 45 deníků (někdy s přílohou „Nostalgie“). 

Helena Wernischová a čas se zatím míjely. 

Helena Wernischová drží v polovině 70. let ve svých rukou hodinky, které jí měří čas. Jak znepoko-
jivé! (foto I. Wernisch)
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Václav Cílek (*1955)

Po studiu na Přírodovědecké fakultě UK nastoupil do Geologického ústavu 
AV ČR (tehdy se jmenoval jinak, ale je to tatáž instituce, kde působil J. Kuk-
la i V. Ložek), kde pracuje dodnes. Zpočátku se zabýval výzkumem lunárních 
vzorků a různých kosmických skel a příbramským uranovým ložiskem. Později 
se věnoval výzkumu krasu, jeskynní mineralogii, pískovcovému reliéfu a klima-
tickým a environmentálním změnám v nejmladší geologické minulosti. Odtud 
byl jenom krok k ochraně přírody a obecně k péči o životní prostředí, jež je 
pochopitelně rovněž prostředím sociálním a kulturním. 

Napsal několik knih (Krajiny vnitřní a vnější – 2002, Makom, kniha míst 
– 2004), a kromě odborných i populárních článků rovněž větší množství ka-
pitol do knih například o Vltavě v Praze, Prokopském údolí, Středních Brdech, 
Středních Čechách, mezolitu v severních Čechách i souborných článků o klima-
tu a zemském systému (Johannesburg, Oxford), dále společně s B. Froula knihu 
„Prague between dreams and memory“ (Denver, Colorado) a řadu příspěvků ve 
sbornících a katalozích. Pokud vůbec má nějaký cíl, pak propojovat a integrovat 
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– a to i za cenu určité mělkosti a nedovzdělanosti – humanitní a přírodovědné 
discipliny. Věří, že věda by měla dávat odpovědi na otázky, které potřebujeme 
znát, a že ochrana přírody je víc než výzkum přírody, byť jedno bez druhého 
není možné. Důvěra v geologický čas a zemský systém jej vede k bytostnému 
optimismu i nejčernějším obavám. 

Václav Cílek a indiánští bohové. Kaňon Segal, Utah (foto B. Froula) 
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Ediční poznámka a použitá literatura

Východiskem těchto textů jsou články, fejetony a eseje publikované zejména 
v časopisech Vesmír, Proglas, Respekt, Analogon a v Hospodářských novinách. 
Některé kapitoly byly nově napsány, jiné byly zcela přepsány a doplněny. Po-
zorný čtenář zjistí, že k některým tématům se cyklicky vracím a snad mi promine 
malou, ale nezbytnou míru opakování. Soupis použité literatury by byl dlouhý 
a proto se snažím upozornit jen na hlavní či nenápadné prameny. 

Předmluva: Pocit doby, která se záhy dramaticky změní, je popsán ve význam-
né knize W. Reicha „Mass Psychology of Fascism“ (1957, řada vydání). Reich se 
počátkem 30. let zabýval psychoanalýzou mezi německými dělníky a podařilo 
se mu v jejich snech a přáních nalézt základní rysy nové nešťastné a nebezpečné 
epochy, které se postupně vynořovaly z hlubin doby. 

Hurikán jako budíček: zprávy o Katrině a Ritě jsou čerpány z velkého množství 
internetových odkazů a novinových článků. Přirovnání o budíčku poprvé použil 
americký politik John McCain a od něj jej převzal T. G. Ash. Chronologie 
hurikánu Katrina je uvedena na www.msnbc.msn.com. Výborné či zajímavé 
webové klimatické stránky má například NOAA, Science@NASA, Woods Hole 
Oceanographic Institute, Greenpeace, SEARCH – Study of Environmental Arctic 
Change, Global Hydrology and Climate Center, www.climatechangeeducation.
org a další. 

Tsunami je stále s námi: řada internetových zdrojů; z hlediska historické-
ho přehledu různých přírodních rizik je vynikající webová stránka U.S. Geo-
logical Service: www.usgs.org, která obsahuje odkazy například na sledování 
zemětřesení a klimatická rizika.
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Zničení Jericha, Sodomy a Gomory: Základní souhrnou publikací je kniha 
D. Neeva a K. O. Emeryho The destruction of Sodom, Gomorrah and Jericho. 
Geological, climatological and archaeological background. Oxford University 
Press 1995. Dlouholeté výzkumy Mrtvého moře jsou shrnuty v monografii The 
Dead Sea. The Lake and its Setting (editoři: T. M. Niemi, Zvi Ben-Avraham, 
J. R. Gat), Oxford University Press, Oxford-New York 1997.

Zánik Borobuduru v 11. století: Voute C. (1999): Environmental geology, 
Archaeology and History – What happened in Central Java (Indonesia) in the 
10–11th centuries AD?. Cogeoenvironment News 15, 8–11. IUGS. Haarlem. 
Holland.

O vodě a půdě: Upozorňuji na vynikající knihu – Daniel Hillel. Out of the Earth 
born. Civilization and the life of the soil. University of California Press. Berkeley 
1992.

Mayové: kultura jako výraz klimatického zoufalství: Nunez L., Grosjean 
M., Cartajena I. (2002): Human occupations and climate change in the Puna de 
Atacama, Chile. Science Vol. 298, 25 October 2002, pp 821–824. Haug G. H. 
et al. (2003): Climate and Maya. Pages News 11, 283, 28–32. Problematice 
byly rovněž věnovány články ve Science 299 (2003, str. 1731–1735), Science 
293 (2001, str. 1304–1308), Science 292 (2001, str. 1367–1370) a Science 290 
(2000, str. 1947–1951). K mexické tragédii viz též http://www.cricyt.edu.ar/.

Svět viděný skrze sinusoidu: Z několika souborných monografií o klimatic-
kých změnách v průběhu zemské historie je možné uvést výborný titul: Alverson 
K. D., Bradley R. a Pedersen F. eds. (2003): Paleoclimate, global change and the 
future. 219 stran. Springer Verlag.

Případ Lomborg: základem této kapitoly je kniha „Skeptický environmentalis-
ta“ (The sceptical environmentalist, 2001). K celému případu existují desítky spíš 
kritických a zatracujících článků (The Economist, u nás například Respekt, též 
www.lomborg.com), které jsou vesměs dostupné na internetu. Český překlad 
vyšel v dubnu 2006 v nakladatelství Dokořán pod názvem Skeptický ekolog. 

Spor o skleníkový jev: z mnoha pramenů odkazuji na zásadní klimatickou 
prognózu, jejíž zkrácené znění je možné si objednat zdarma – M. Parry editor: 
Acacia Report. 320 stran, cena 34,– Euro. 2001. School of Environmental Sci-
ences. University of East Anglia, Norwich. U.K. E-mail: jei@uea.ac.uk.
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Bude ještě tato generace žít v globálním Somálsku? Lohman U. (2002): 
Interactions between anthropogenic aerosols and the hydrological cycle. Global 
Change Newsletter 49, 14–19. April 2002. Montavalli J. ed. (2005): Feeling the 
heat. Reports From the Frontlines of Climate Change. Routledge. V této knize 
se Jim Montavalli vydal do míst, kde již krize proběhla a v osobním svědectví líčí 
skutečné dopady klimatických změn na místní komunity.

Příběh váhavého ledovce: Alley R. B. (2002): On thickening ice? Science 295, 
18th January, 451–452. Joughin J., Tulaczyk S. (2002): Positive mass balance 
of the Ross Ice Streams, West Antarctica. Science 295, 18th January, 476–479. 
Bentley M. J. (1999): Volume of Antarctic ice at the Last Glacial Maximum, 
and its impact on global sea level change, Quarternary Science Reviews, 18, 
1569–1595.

Radostné nové vztahy: Zde je literatury tolik, že nevím, co přednostně uvést. 
Asi bych doporučil prolistovat pár čísel časopisu Živel. Pokud se kolegové ge-
netici a kybernetici inspirují chladnými sci-fi novelami Grege Egana, Neilla 
Stephensona, vizemi China Mieville, pak já sahám po slovansky vřelém cyklu 
Andrzeje Pilipiuka o Jakubu Vandrovcovi, exorcistovi-amatérovi s alkoholickými 
sklony a folklórními prvky. Pochopit dobu rovněž pomáhá filosofický a absurdní 
komix jako je třeba „Padoucnice“. 

Sídelní mlhovina: Sýkora L. ed. (2002): Suburbanizace a její sociální, eko-
nomické a ekologické důsledky. 191 pp. Ústav pro ekopolitiku. Praha. Hnilička 
P. (2005): Sídelní kaše – otázky k suburbánní výstavbě rodinných domů. ERA, 
Brno. Moe R. a Wilkie C. (1997): Changing places. Rebuilding community in 
the Age of Sprawl. 288 pp. Henry Holt and Company. New York. Z této knihy je 
rovněž převzat titul celé kapitoly. Viz rovněž následující poznámku.

Aby auta byla šťastná: Problematice je věnováno několik zpráv EU, ze které 
obsahují další odkazy. Viz zprávu COM(2004)60 „Vstříc tematické strategii pro 
městské prostředí“. Rovněž například COM(2001)370. Hlavní odkazy jsou na 
www.europa.eu.int. Dílčí studie plánování měst a dopravy jsou Ecolup, Lasala, 
Emas, Integaire a mnoho dalších. Pozitivní aspekty suburbanizace hodnotí zprá-
va P. Gordona a H. W. Richardsona „Critiquing Sprawl´s Critics“, Policy Analysis 
No. 365. January 24, 2000.

Cestička k Majrovce: Zejména je třeba upozornit na dva čerstvé, navzájem 
se doplňující katalogy. Ten první je spíš o vizi pro současné Kladno, ten druhý 
představuje průvodce „do kapsy“ po industriálních památkách od Prahy až po
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Rakovník: (1) Schmelzová R. ed. (2005): Katalog Kladno+-Záporno, industriální 
safari. 1–70. Mamapapa. Praha. (2) Groszová O. ed. (2005): Industriální cesty 
českým středozápadem. 1–86. Kladno. Z další literatury je velice důležitá ob-
sáhlá studie: Gremlica T. et al. (2005, doplněná verze): Projekt VaV 640/10/03. 
Obnova krajiny Kladenska narušené dobýváním. Analytická studie stavu krajiny 
Kladenska v částech narušených těžbou černého uhlí. 240 stran, Ústav pro eko-
politiku a MŽP Praha. Dále viz například: Cílek V. (2002): Industriální příroda 
– problémy péče a ochrany. Ochrana přírody 57,10, 313–316. Praha. Cílek V. 
(2005): Kladenské haldy, jejich význam, hodnota a možnosti revitalizace. Ochra-
na přírody 7, 214–217. Praha. Žáček V. (1988): Zonální asociace druhotných 
minerálů z kladenských hořících hald. – Acta Univ. Carol., Geol., 3, 315–341. 
Praha. Výraz sociální rabování je převzat od D. Šubrtové.

Rehabilitace kopřiv a válka s lípami: V tomto případě bych šel vybrat 
správnou knihu do Domu kazatelů naproti Betlémské kapli, kde sídlí knihku-
pectví s pravděpodobně největším výběrem literatury o architektuře, a to včetně 
zahradní architektury. Viz například Pavlátová M. a kol. (2004): Zahrady a parky 
jižních Čech. 405 stran, vydala Společnost pro zahradní architekturu. Mnoho 
podnětného je skryto v 31 sbornících ze setkávání zahradních architektů v Kla-
tovech (vřelé poděkování V. Weinfurterovi). 

Vytvářet místo: Christian Day (2004): Duch a místo.1–273. ERA. Brno. Richard 
van Dülmen (1999): Kultura a každodenní život v raném novověku (16.–18. sto-
letí). Dům a jeho lidé I., 338 stran, Argo, Praha 1999. 

Úpadek jeskynního boha: Viz též (nejenom k této kapitole): Jean Delumeau 
(1998): Hřích a strach. Pocit viny na evropském západě ve 13.–18. století. 720 
stran, Volvox Globator. Praha. Francis Fukuyama (1989): The end of history. Na-
tional Interest 16. Samuel Huntington (1993): One clash of civilisations? Foreign 
Affairs 72,3. Friedrich Heer (2000): Evropské duchovní dějiny. Vyšehrad. Praha. 
Pavla Jazairiová (2004): V severní Indii. Radioservis. Praha.

Věž a vězení: V poslední době vyšly v češtině dvě vynikající knihy o Vídni. 
Jedná se o „Vídeň, toulky dunajskou metropolí“ (Praha, 2004) od Václava Fialy 
a o slavnou knihu Carl E. Schorskeho „Vídeň na přelomu století“ (Brno, 2000). 
Duch moderní Vídně ve sváru s tradicí popisuje kromě balkanofila Stanislava 
Komárka zejména z hudebního hlediska Theodor W. Adorno v eseji „Vienna“ 
z knihy „Quasi una Fantasia (Verso Classics, New York 2002). Atmosféru mo-
derní Vídně líčí střední část nádherného Werfelova románu „Barbora neboli 
zbožnost“. Dvě široká témata – „Muže bez vlastností“ a Kafkův „Dopis otci“ 
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ponechávám bez komentáře. V případě vídeňského fin de siecle byl otcem 
nejspíš Franz Josef I. 

Třetí kultura: Klíčová je kniha Johna Brockmana (1996, 1. vydání): The third cul-
ture. 415 pp. A Touchstone Book. New York. Určitou českou analogií této knihy 
je soubor rozhovorů, které pod názvem „Až přijde vakovlk“ sepsal P. Houser 
(Dokořán, Praha, 2005). Daniel Hillis zmiňovaný v této kapitole je spoluzaklada-
tel Thinking Machines Corporation, držitel mnoha amerických patentů a editor 
časopisů Artificial Life, Complexity a Future Generation Computer Systems. 

Doslov: Beck Ulrich (2004): Riziková společnost. Na cestě k jiné modernitě. 431 
pp. Slon. Praha. Etc. etc. 
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