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Úvod 

Během středoškolských studií jsem měl představu, že budu sociologem, 
věnujícím se lidem na "okraji společnosti". Na poslední chvíli jsem si to 
rozmyslel z obavy, že společenskovědní disciplíny byly počátkem osmde
sátých let příliš zahlceny marxismem a vědeckým ateismem. Zvolil jsem 
studium na Přírodovědecké fakultě Univerzity Palackého v Olomouci, obor 
ochrana životního prostředí. Nevím, jestli byla obava ze společenskověd
ních oborů oprávněná, ale vím zcela určitě, že jsem své volby nikdy neli
toval. Můj středoškolský učitel ruštiny a tělocviku, velmi dobrý člověk, mne 
varoval, že nenajdu po škole uplatnění. Naštěstí se mýlil. 

Získal jsem výbornou práci a poznal mnoho dobrých přátel v Ústavu 
krajinné ekologie Slovenské akademie věd, nejprve v Bratislavě, později 
v Nitře. Po revoluci, na jaře 1990, jsem stál před důležitou volbou - věno
vat se dál plně výzkumu a zůstat na Slovensku, nebo přijmout pozvání na 
nově vzniklou katedru ekologie na škole a ve městě, kde jsem strávil pět 
krásných studentských let. Zvítězil přesun do Olomouce. Tohoto rozhod
nutí jsem nikdy nelitoval. 

Výzkumná činnost byla doplněna přednášením a denním kontaktem 
se studenty. Stále více jsem přesouval svoji pozornost a zájem od speciál
ních otázek krajinné ekologie a krajinného plánování k obecnějším 
aspektům vývoje životního prostředí a udržitelného rozvoje. Už mne neu
spokojovalo pouze formulovat a zkoumat specifické problémy životního 
prostředí, chtěl jsem pomoci s prosazováním pozitivních řešení. Stal jsem 
se členem a předsedou regionální pobočky Společnosti pro trvale udrži
telný život (založené bývalým federálním ministrem životního prostředí 
Josefem Vavrouškem) a začal jsem publikovat populárně-odborné články 
i knížky. 

V roce 1994 jsem byl zvolen jako nezávislý na Zelené kandidátce do za
stupitelstva města Olomouce a začal se důsledněji zajímat o věci veřejné. 
Logickým vyústěním byl vstup ke Svobodným demokratům, kde právě Josef 
Vavroušek krátce před svým tragickým úmrtím prosadil životní prostředí 
a udržitelný rozvoj jako jeden z hlavních programových principů. Takto 
orientovaný program jsem se mezi Svobodnými demokraty a po jejich roz
padu v navazující Straně pro otevřenou společnost snažil prosazovat. 
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Knížka, kterou držíte, je výběrem článků z novin a časopisů za šestile
té období (čeLVen 1995 - čeLVen 2001). Připravil jsem ji v naději, že 
pomůže těm, kteří se zajímají o to, co se odehrálo v posledním desetiletí 
v oblasti životního prostředí a prosazování udržitelného rozvoje. Zároveň 
doufám, že bude povzbuzením pro vás, kterým není stav a vývoj životní
ho prostředí lhostejný; chtěl bych vás přesvědčit, že má smysl vyjít z ulity 
úzkých profesních či zájmových skupin a usilovat na komunální, krajské 
i národní úrovni o věci veřejně prospěšné. 

V Olomouci 22. listopadu 2001 Pavel Nováček 

STAV SVĚTA 
ANEB QUO VADIS? 



TŘETÍ GLOBÁLNÍ REVOLUCE? 

Podle Alvina Tofflera vstoupily do postindustriální etapy jako první 
Spojené státy v r. 1955, kdy počet duševně pracujících ve sféře služeb pře
výšil počet dělníků. (Dnes v USA pracují jen 2 - 3 procenta ekonomicky 
aktivní populace v zemědělství, 15% v průmyslu a 87% v terciální sféře. 
I v terciální sféře však dochází nyní k dělení na vskutku tvořivé pracovní
ky a obslužný personál. Například u počítačů jsou to tvůrci software 
a operátoři. Vytváří se tedy nový "vzdělaný proletariát".) Spojené státy by
ly následovány postupně dalšími státy industriálně rozvinutého světa. 
V posledních letech se připojují i státy, které prošly bouřlivou a urychle
nou industrializací nedávno - jižní Korea, Tchajwan, Singapur, Hongkong, 
ale i Malajsie, Indonézie, Thajsko a další. John Naisbitt tvrdí, že na počát
ku 21. století bude nejdynamičtěji se rozvíjející oblastí tichomořská oblast 
(obrovské území zahrnující západní pobřeží Severní a Jižní Ameriky, po
břežní oblasti Číny (a možná i východní část Ruska), Japonska, jihový
chodní Asie, Austrálie a Nového Zélandu). Soudě podle ukazatelů růstu 
HDP, levnější pracovní síly a pracovního nasazení v tomto regionu, nemá 
Evropa v konkurenčním soupeření mnoho šancí. Je však možné, že změ
na, která již začala a bude vrcholit v první polovině 21. století, bude ještě 
hlubší než "jen" přechod na postindustriální společnost. Půjde snad 
o změnu směřování naší civilizace, o přehodnocení našich cílů (dnes pla
tí příliš často "být znamená růst"), nového hledání smyslu života ("proč 
jsme vlastně tady?") a proměnu našich hodnotových orientací. Nesměřu
jeme jen k postindustriální společnosti, směřujeme ke třetí globální revo
luci. Bude to sice období informační společnosti, ale zároveň to bude 
období etické transformace, zduchovnění. Tretí globální revoluce je svým 
významem srovnatelná s revolucí neolitickou a industriální. Pokusím se 
dále přiblížit velmi podstatný, možná rozhodující předpoklad třetí globál
ní revoluce - trvale udržitelný rozvoj, resp. trvale udržitelný způsob živo
ta. Je však vhodné se nejprve vrátit zpět do období industriální éry a po
kusit se pochopit, čím se vyznačovala a co nám odkázala. 

Je pravděpodobné, že se blížíme k velkému kvalitativnímu přerodu 
globálního rozsahu. Před osmi tisíci lety se z člověka, lovce a nomáda stal 
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usedlý zemědělec - to byla neolitická revoluce. Před více než dvěma sta
letími jsme se naučili využívat energii fosilních paliv, technický a průmys
lový rozvoj udával směr euroamerické civilizace - to byla industriální re
voluce. V posledních třech desetiletích se industriálně nejrozvinutější 
země "probourávají" do další fáze, která bývá označována jako postindu
striální. K získání moci a vládnutí byla nejdříve rozhodující fyzická síla 
(jednotlivce nebo armád), později peníze. Nyní se rozhodujícími stávají 
vědomosti a informace. I postindustriální éra je futurology chápána jako 
pokračování dosavadního vývoje, jen hlavním předpokladem rozvoje už 
není ocel a energie z uhelných elektráren, ale znalosti a zvyšující se podíl 
nehmotných aktivit na hrubém národním produktu. 

Alvin Toffler ve své slavné knize "Třetí vlna" popisuje průmyslovou 
éru šesti hlavními charakteristikami: 

1. Standardizací neboli uniformitou, která je důsledkem hromadné výroby. 
2. Specializací neboli profesionalismem. Aby se lidé na trhu práce i ve 

společnosti prosadili, musí se stále více specializovat. Michael 
Pertschule (bývalý předseda US Federal Trade Commission) k tomu 
řekl: "Naše kultura je ovládána profesionály, kteří nás nazývají zákaz
níky a mluví o našich potřebách." 

3. Synchronizací neboli prací s časem. Čas jsou peníze - to, co by nás mělo 
osvobozovat, nás paradoxně spoutává. Např. drahé stroje nemohou běžet 
v továrnách naprázdno, a proto se zavádí práce v druhé a třetí směně. 

4. Koncentrací výroby, která podmiňuje i koncentraci osídlení. Vznikají 
obrovská průmyslová (ale později i obchodní, finanční aj.) centra. 

5. Maximalizací. Byli jsme omámeni velikostí a růstem. "Velký" se stal 
synonymem slova "efektivní", "růst" byl ztotožňován s "rozvojem" 
nebo dokonce s "pokrokem". 

6. Centralizace moci. V době průmyslové éry se moc centralizovala jako 
nikdy předtím, symbolem této moci se stala především suverenita a ne
dotknutelnost národních států. 

Toffler ještě vymezuje některé další charakteristiky, z nichž jsou pro 
nás zajímavé alespoň tři: 

a) Masové vzdělání. Teprve industriální éra umožnila, aby vzdělanost 
nebyla privilegiem šlechty a mnichů v klášterech. Naučili jsme se číst, 
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psát, počítat. Ale během pobytu ve školních lavicích jsme se naučili ta
ké přesnosti (vyučování začíná denně v osm hodin), poslušnosti (vůči 
nadřízené autoritě - učiteli) a schopnosti vykonávat monotónní, 
opakující se práci (výuka počtů stálým procvičováním). 

b) Nukleární rodina. Pro období předindustriální byla typická široká ro
dina (i s příbuznými), bydlící pohromadě. V industriální éře se lidé stě
hují do měst a v produktivním věku musí být co nejvíce osvobozeni 
pro práci v továrnách. Vznikají tak předškolní zařízení pro děti, útulky 
pro staré a nemocné ap. Postupně se rodina rozpadá až na nejzáklad
nější jednotku - rodiče a jejich děti. 

c) Výrobce se odděluje od spotřebitele prostřednictvím trhu. Trh je jako 
jakási výměnná síť, rozvodný panel, který mohutně přispěl k růstu vý
roby. Oddělení výroby od spotřeby však přináší také hluboký konflikt 
mezi požadavky vyšších mezd, zisků a požitků ze strany výrobců (pra
covníků i vedení) a opačným požadavkem nižších cen, kladených spo
třebiteli (přitom "výrobce" se mění ve "spotřebitele" každý den po 
opuštění továrny). Důsledkem je potřeba vyrábět více a následně i stá
le více spotřebovávat. To zrodilo konzumní styl života, který je dnes 
působením reklamy vybičovaný do extrému. 

Využívání energie z fosilních paliv, exponenciální růst a konzumní 
styl, společně s nedokonalými nebo špatnými technologiemi, ekonomic
kým i politickým řízením způsobily vážné ekologické i jiné problémy, kte
ré se poprvé v dějinách staly vskutku globálními. 

Současným globálním problémům by mohla být věnována encyklopedie 
o mnoha tisících stran. Zde se omezím jen na co nejstručnější charakteristi
ku problémů (nebo skupin problémů), které považuji za nejpodstatnější. 

1. Násilí ve světě. Nejedná se jen o přetrvávající hrozbu jaderného kon
fliktu, kdy stále více států teroristických skupin bude mít přístup k ato
mové bombě. Jde také o organizovaný zločin, který se v řadě zemí nebo ob
lastí stává stejně mocným, jako je moc vládní (Kolumbie, Sicílie, 
především však dnešní Rusko). Patří sem terorismus (podporovaný často 
z vládních míst některých států, náboženský bojovný fanatismus (jako vy_ 
hrocená forma náboženského fundamentalismu), etnická netolerance a ne
snášenlivost, ale také pohrdání lidskými právy, nám tak důvěrně známé 
z nedávné minulosti. Jako rakovina působí na lokální úrovni (především 
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ve městech) kriminalita, podněcovaná kultem násilí ve sdělovacích pro
středcích (především v televizi a v kinech) a agresívní reklama, podporu
jící rostoucí očekávání konzumního blahobytu, která nemohou být v reál
ném životě naplněna (to se týká především lidí v rozvojových zemích 
a chudých ve městech rozvinutého světa). 

2. Explozívní růst lidské populace v neindustrializovaných zemích 
(z více než 6 miliard lidí na planetě žije 80% v neindustrializovaných 
a většinou chudých zemích, doba zdvojnásobení lidské populace je dnes 
50 let) a naproti tomu stárnutí lidské populace (a někde dokonce absolut
ní úbytky, čili pomalé "vymírání") ve většině zemí industrializovaného 
světa. Důsledky explozívního růstu při nezměněném trendu jsou zřejmé. 
I v rozvinutých zemích však může dojít v příštích 20-30 letech k obrov
ským společenským otřesům, kdy ekonomicky aktivní populace nebude 
schopna se postarat o populaci v důchodovém věku podle jejích představ. 

Rozvinutému světu reálně hrozí, že se stane "ghettem bohatých", ob
klopeným přelidněným, chudým, frustrovaným a agresívním "zbytkem 
lidstva". Dokonce i uvnitř rozvinutých zemí bude růst etnické napětí jed
nak v důsledku imigračních vln z chudších a nestabilních oblastí, ale 
i kvůli nevyváženým populačním přírůstkům mezi jednotlivými etnický
mi skupinami. 

3. Nerovnoměrné a nespravedlivé rozdělení bohatství. Bipolarita 
Sever - Jih nahrazuje dřívější chápání světa, rozděleného na Východ 
a Západ. Dvacet procent světové populace dnes žije v katastrofální bídě, 
dvacet procent "vyvolených" spotřebovává osmdesát procent zdrojů a za
mořuje planetu odpadem. Ekvivalent spotřebované energie na obyvatele 
za rok činí v Etiopii 20 kg ropy, v Kanadě je to 10 000 kg ropy. Je možné 
namítnout, že v Kanadě jsou méně příznivé klimatické podmínky, přesto 
se poměr 1:500 nezdá být zcela spravedlivý. (Pro srovnání: v roce 1991 bý
valé Československo spotřebovalo ročně na obyvatele ekvivalent 5 100 kg 
ropy). Nerovnost mezi obyvateli uvnitř neindustrializovaných zemí je ješ
tě propastnější. Poměr příjmů mezi pětinou populace s nejvyššími příjmy 
a pětinou populace s nejnižšími příjmy je v Brazilii 31:1, u západních roz
vinutých zemí je tento poměr zhruba 6:1 až 9:1. Tyto nerovnosti podmi
ňují nespokojenost a migraci velkých skupin (hrozba nového stěhování 
národů) a také růst náboženského fundamentalismu v regionech, kde se 
místní kultury cítí ohroženy expanzí hodnot a způsobu života kultury zá
padní, resp. euroamerické. 
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4. Destrukce životního prostředí. 
Patří sem především: 
• Ohrožení rozmanitosti života - druhové, ekosystémové, u lidí i ohrože

ní kulturní diverzity. Euroamerická kultura na planetě dominuje, is
lámská kultura se jí snaží bránit (prostředky našemu chápání často ne
přijatelnými), ale mizí také řada kultur, především tzv. "primitivních". 

• Ohrožení a úbytek lesů, především tropických deštných pralesů. 
• Šíření pouští (desertifikace). 
• Ohrožení kvality vodních zdrojů (včetně moří a oceánů) a ohrožení kvan

tity dostupných zdrojů sladké a pitné vody v některých regionech. 
• Ohrožení zemědělské půdy (jejich kvality a kvantity). 
• Znečišťování atmosféry a narušení klimatu (kyselé deště, úbytek 

ozónu, skleníkový efekt...). 
• Znečištění a ohrožení ekosystémů odpady (především toxickými a ra

dioaktivními a objemovým odpadem komunálním). 

5. Naprosto nedostatečná účinnost politických a ekonomických ná
strojů a institucí, především v národním měřítku. Problematický je prin
cip tzv. národní suverenity. Je potřebné některé pravomoci decentralizovat 
(princip subsidiarity: ať je o všem rozhodováno na nejnižší možné úrov
ni), jiné pravomoci naopak centralizovat do rukou životaschopných 
a efektivních nadnárodních institucí (jak velká je to výzva, je patrné 
z dnešního sledování (ne)funkčnosti OSN, z jednání o principech fungo
vání Evropské unie apod.). 

V blízké budoucnosti budeme konfrontováni i s problémy "biologické re
voluce" (např. možné zneužití poznatků genetického inženýrství) a s problé
my spojenými se vstupem řady zemí do postindustriální éry (problém za
městnanosti a využití volného času, rozdělení populace na "schopné" 
a "neschopné" uplatnit se v intelektuálně náročných oborech atd.). Nutno 
však poznamenat, že řada zemí ještě dlouho zůstane ve fázi industriálního 
rozvoje a mnoho zemí bude nadále v Tofflerově "první vlně" - v zemědělské 
etapě rozvoje. To může vést k novému rozdělení světa na regiony postindu
striální (bohaté, s vysokým zastoupením tvůrčí, intelektuální práce), indu
striální (zajišťující hrubou industriální produkci) a preindustriální (s převa
hou zemědělské produkce a potížemi s chudobou, nezaměstnaností 

a uplatněním na mezinárodních trzích). 
Globální problémy se budou vyhrocovat zrychlujícím se tempem a bu-
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deme stále naléhavěji konfrontováni s nutností řešení. Problémem vysoce 
akutním je tedy i čas. Jak bychom měli reagovat na tyto vyhrocující se pro
blémy a krizové situace? Máme nejméně tři možnosti: 
• Můžeme je podceňovat a bagatelizovat. To znamená, že současné tren

dy zůstanou zachovány, na situaci nebudeme adekvátně reagovat a si
tuace se bude dále vyhrocovat. 

• Můžeme uznat jejich vážnost, ale skepticky se domnívat, že stejně ne
máme šanci situaci zásadně ovlivnit. Pak se buď můžeme oddat fata
lismu a zůstat pasívní, nebo pod heslem "Užij dne" urvat z darů Země 
a života, co se ještě dá, bez ohledu na budoucnost. 

• Můžeme se však také pokusit aktivně o pozitivní ovlivnění a změnu 
dnešních nepříznivých trendů, ať už je šance na úspěch jakákoliv. 
Jedním z možných aktivních přístupů při řešení globálních (nejen envi
ronmentálních) problémů je formulování a prosazování strategie trvale 
udržitelného rozvoje, resp. trvale udržitelného způsobu života. Vize tr
vale udržitelného rozvoje/způsobu života by měla být chápána jako zdroj 
naděje, pozitivního řešení, východiska z vyostřujících se globálních pro
blémů. Její předností je to, že by mohla být přijatelná pro představitele 
různých náboženských i kulturních systémů (tomu nasvědčuje napří
klad konference OSN v Rio de Janeiru konaná v roce 1992 o životním 
prostředí a rozvoji, jíž se zúčastnilo 178 národních delegací, i přijetí 
Agendy 21 na této konferenci). 

Podle zprávy Světové komise pro životní prostředí a rozvoj "Naše spo
lečná budoucnost," vydané v roce 1987 je trvale udržitelný rozvoj (sustai
nable development) "takový rozvoj, který uspokojuje potřeby současnosti 
bez ohrožení potřeb budoucích generací uspokojovat jejich vlastní potře
by. V nejširším smyslu je strategie trvale udržitelného rozvoje zaměřená na 
prosazování harmonie mezi lidskými bytostmi a mezi lidstvem a příro
dou". Tato definice je nejznámější, nicméně orientovaná dosti antropo
centricky a úzce. 

Jan Topercer definuje udržitelný rozvoj jako cílený proces změn v cho
vání lidské společnosti k sobě samé i ke svému okolí (krajině a jejím zdro
jům), směřující ke zvyšování současného i budoucího potenciálu uspoko
jování potřeb lidí i jiných bytostí, s ohledem na možnosti (limity) krajiny 
a jejích zdrojů. 

Udržitelný rozvoj je Topercerem definován více biocentricky (právo na 
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uspokojování potřeb je přiznáno nejen lidem, ale i jiným živým bytostem) 
a pozitivněji - důraz je kladen na zvyšování současného i budoucího po
tenciálu uspokojování potřeb, nejen na zajištění současných a "neohrože
ní" potřeb budoucích generací. Myslím, že tato definice směřuje k ideál
nímu stavu, je žádoucím cílem pro 21. století. 

Josef Vavroušek se domníval, že trvale udržitelný rozvoj, resp. trvale 
udržitelný způsob života, má usilovat o ideály humanismu a harmonie vzta
hů mezi člověkem a přírodou. Je to způsob života, který hledá rovnováhu 
mezi svobodami každého jedince a jeho odpovědností vůči jiným lidem 
a přírodě jako celku, a to včetně odpovědnosti vůči budoucím generacím. 

Z uvedených definic je zřejmé, že trvale udržitelný rozvoj nebo způsob 
života neaspiruje na to, stát se všeobsáhlou vizí, novým "náboženstvím", 
které vyřeší všechny problémy světa a nastolí ráj na Zemi. Trvale udrži
telný způsob života především znamená: 
• Požadavek, aby všichni lidé na Zemi mohli uspokojit své (alespoň zá

kladní) potřeby. Za základní potřeby můžeme považovat jídlo, nezá
vadnou vodu, oděv, úkryt a také možnost opatřovat si tyto potřeby dů
stojným způsobem, tedy prací. Mohli bychom sem však zařadit i právo 
na hygienicky nezávadné životní prostředí člověka. Stejně tak by chá
pání základních potřeb mělo být rozšířeno o potřeby nehmotného cha
rakteru, o kvalitu mezilidských vztahů. 

• Především u hmotných potřeb však nastává zásadní problém: kde jsou 
hranice jejich uspokojování? Kdy máme dost? Na toto nedokázal ani v te
oretické rovině odpovědět kdysi tolik ambiciózní komunismus: "Každý 
podle svých schopností, každému podle jeho potřeb." Je však oprávně
nou potřebou auto? Jachta? Let na Měsíc? Zatím se zdá, že naše touhy, 
chápány jako potřeby (a ty pak jako potřeby, na které máme právo), pod
statně předbíhají naše možnosti. Budeme tedy muset změnit svůj pří
stup. Naše potřeby mohou být uspokojovány jen do té míry, do jaké je to
ho schopna naše planeta, "vesmírný člun", z něhož alespoň v nejbližší 
době nebude úniku. 

• Požadavek, aby i budoucí generace lidí mohly uspokojovat své potřeby 
a žít důstojným životem alespoň do té míry, v jaké je to dopřáno nám. 
Toto je velká výzva. V historii si postupně další a další skupiny obyva
tel prosazovaly svá práva. Ať už to byli otroci, nevolníci, později si svá 
práva prosazovali černoši vůči bílým, nástup demokracie jako práva 
většiny, ale později také naopak práva menšin vůči většině, práva žen 
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apod. Vždy však došlo k uznání těchto práv po střetu, pod tlakem, po 
boji, který byl veden buď násilnými, nebo nenásilnými prostředky. 
Snad poprvé v historii však začínáme uvažovat o právech generací, kte
ré teprve přijdou, které se tedy nemohou obhajovat a prosazovat. 

• Požadavek na rovnováhu mezi svobodami a právy jednotlivce a jeho 
odpovědností. Slovy Josefa Vavrouška: "Svoboda jednotlivce nekončí 
jen tam, kde začíná svoboda druhého, ale končí také tam, kde začíná 
ničení přírody." Minulé století bylo, kromě jiného, charakteristické li
beralismem. Nejsou-li však naše svoboda a naše stále rostoucí možnos
ti vyváženy odpovědností a také schopností předvídat důsledky našich 
činů, zákonitě připravujeme sobě i přírodě mnoho utrpení. 

• Požadavek na respektování práv ostatních živých bytostí. Je to opět vý
zva, která před námi dříve nestála, resp. kterou jsme si při "dobývání" 
světa nepřipouštěli. Máme zhruba tři možnosti, jak se zachovat: 
a) i nadále uplatňovat právo silnějšího, dobývat svět a stavět se do ro

le "pána tvorstva"; 
b) stát se zodpovědnými správci této planety a v rámci svých možnos

tí o živou i neživou přírodu pečovat; 
c) považovat ostatní bytosti za sobě rovné (pohled přísně biocentrický). 

Osobně je mi nejbližší možnost druhá. I tento "kompromisní" přístup 
však na způsob našeho chování bude klást nezvyklé nároky, například silné 
omezení konzumace živočišné potravy, možná až přechod k vegetariánství. 
• Požadavek harmonie vztahů (nebo alespoň přibližování se tomuto sta

vu) mezi člověkem a živou i neživou přírodou. Nemá jít o extremistic
ký požadavek změny zákonitostí a přirozeného fungování ekosystémů 
a přírody, ale o důsledné naplňování odkazu A. Schweitzera: úcty k ži
votu a přírodě. 

• Požadavek učení se z budoucnosti a uplatňování principu předběžné 
opatrnosti. V minulosti bylo naše učení založeno na schématu pokus -
(omyl) - zkušenost. Je nejvyšší čas, abychom si osvojili tzv. anticipační 
učení, tedy učení založené na předvídání možných důsledků našich 
činností. Dodnes si například nejsme jisti, je-li hrozba skleníkového 
efektu reálná a modelové výpočty správné. Přesto musíme jednat tak, 
jako by reálná navýsost byla. Důsledky našeho případného omylu by 
byly tak dalekosáhlé, že by ohrozily a asi zničily celé civilizace. 
Podobně budeme muset princip předběžné opatrnosti vztáhnout na 
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čerpání neobnovitelných zdrojů, především fosilních paliv. Ta na Zemi 
vznikala desítky milionů let a my je můžeme znehodnotit během ně
kolika desetiletí tím nejprimitivnějším způsobem - spálením. Možná 
jednou opravdu budou fosilní paliva nahrazena jinými energetickými 
zdroji. Dokud tomu tak není, musíme i s fosilními palivy hospodařit 
způsobem trvale udržitelným. 

Kdysi jeden italský profesor radil farmářům, aby nedbali o ochranu pů
dy před erozí. Do dvaceti let, říkal, stejně budou zemědělské plodiny pě
stovány hydroponicky (ve vodních roztocích). Kdyby zemědělci vědce 
uposlechli a nerespektovali princip předběžné opatrnosti (nebo také 
v tomto případě můžeme říci zdravý selský rozum), byli by oni a s nimi 
část populace dnes bez obživy. 

Přechod společnosti na trvale udržitelný způsob života tedy znamená zá
sadní změny v jejím fungování, a dalo by se proto mluvit o třetí globální re
voluci. Je však vize udržitelného způsobu života aplikovatelná v různých 
kulturách a společnostech, aby byla vskutku globální? Domnívám se, že ano. 
Jednak, jak již bylo zmíněno, nemá aspirace stát se novým "náboženstvím", 
nebo v horším případě ideologií, která lidi sjednotí a učiní je šťastnými, ať 
chtějí, či nechtějí. Já věřím, že principy udržitelného rozvoje odpovídají "zá
konu přirozenosti". Tento zákon přirozenosti platí obecně, anglický spisova
tel C. S. Lewis jej vysvětluje takto: "Staří myslitelé mluvívali o zákonu správ
ného a špatného a nazývali jej "zákonem přirozenosti", míníce tím "zákon 
lidské přirozenosti". Jeho jádrem byla myšlenka, že stejně jako se tělesa řídí 
zákonem přitažlivosti zemské či jako se organismy řídí zákony biologickými, 
má svůj zákon i tvor jménem člověk, ovšem s tím podstatným rozdílem, že 
těleso zákonu gravitace podléhá, ať chce, či nikoli, zatímco člověk může zá
kon lidské přirozenosti dodržovat, či porušovat podle vlastní volby. Vím, že 
jsou lidé, kteří namítnou, že myšlenka zákona přirozenosti či slušného cho
vání jako čehosi známého všem lidem je neopodstatněná, neboť v různých 
civilizacích a v různých dobách platily různé mravy. To však není pravda. 
To, že se jejich mravní zásady navzájem liší, totiž nikdy neznamená napros
tou odlišnost. Dá-li si někdo tu práci a bude srovnávat mravní naučení třeba 
starých Egypťanů, Babylóňanů, Hindů, Číňanů, Řeků a Římanů, bude pře
kvapen, jak se podobají jedny druhým i mravním naučením našim. Lidé se 
mohou lišit v názorech na to, vůči komu si má člověk počínat nesobecky -
zda jen ke své rodině, či ke svým krajanům, anebo ke každému. Vždycky se 
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však shodnou, že na první místo nemá stavět sebe sama. Lidé se mohou ne
shodovat v tom, má-li mít muž jednu ženu, nebo čtyři. Vždycky se však shod
li na tom, že nemůže mít jakoukoli žnu, kterou si zamane." 

Ceskoslovenský časopis pro fyziku 45/1995 

Co ODKÁŽEME BUDOUCÍM GENERACÍM MY? 

V poslední době proběhly našimi sdělovacími prostředky téměř nepo
všimnuty tři naprosto nepolitické zprávy. V současném politicky horkém 
létu ani jiný osud čekat nemohly. A přesto mi připadají zajímavější a dů
ležitější než Sládkovo tlachání v parlamentu. Mohou nás inspirovat k za
myšlení nad současným děním z nadhledu až kosmického. 

Ta první zpráva potěší naši národní hrdost. Čeští odborníci vyvinuli a se
stavili družici pro výzkum magnetosféry a ionosféry, která bude do kosmu 
vypuštěna z bajkonurského kosmodromu. Řadíme se tak mezi dvacítku ze
mí, které na něco takového mají kuráž, schopnosti a případně prostředky. 

Druhá zpráva je pro snoby. V roce 2015 prý začnou na oběžnou dráhu 
létat první turisté. Už tedy neohromíte sousedy návštěvou Paříže, nedo
stupných končin Himálaje, amazonských pralesů nebo pustin Antarktidy. 
Abyste si však výlet do kosmu mohli dovolit, bude to chtít kupříkladu 
pěkných pár úspěšných spekulací na burze. 

Tretí zpráva informuje o úmyslu NASA vyslat ještě letos na Mars ves
mírné sondy v hodnotě jedné miliardy dolarů. Měly by zjišťovat, zdali na 
Rudé planetě mohou existovat primitivní formy života. Tato zpráva mě 
zaujala nejvíce, protože připomíná, že v sobě ještě máme schopnost vyvi
nout úsilí k něčemu, co přesahuje naše bezprostřední starosti a každoden
ní shon. 

V minulosti občas dokázali lidé vybudovat něco velkolepého (i když 
často nedobrovolně, pod bičem panovníka), co přetrvalo staletí. Byly to 
egyptské pyramidy, Tádž Mahal v Indii nebo třeba gotické katedrály. Co 
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odkážeme budoucím generacím my? Panelová sídliště a vydrancované 
přírodní zdroje? 

výzvou pro lidstvo na prahu třetího tisíciletí je cesta do vesmíru. 
Stejně závažnou výzvou však je, abychom si před velkým výletem trochu 
uklidili naši modrou planetu. Ekologická hnutí se na Západě probudila 
k životu v šedesátých letech, kdy jsme Zemi poprvé uviděli z vesmíru: 
malou, křehkou, zranitelnou. A o životě jinde dosud nevíme. Pokud ne
jsou nějaké ty bakterie a mikroby už na Marsu. Kdysi tam tekla voda, tak 
proč se nepřesvědčit? 

Myslím, že dnes čekáme na pozitivní impuls, který by se stal "malým 
krokem pro člověka a velkým skokem pro lidstvo" (N. Armstrong, první 
muž na Měsíci). Před pěti sty lety se zdálo vladařům ve Středomoří zby
tečné věnovat peníze na pochybný nápad Janovana Kryštofa Kolumba 
plout do Indie směrem na západ. Když narazil na Ameriku a jeho násled
níci přiváželi zlato, stříbro a drahé kamení, investice se mnohonásobně 
vyplatila. Avšak viděno s dnešním odstupem to nebylo to podstatné. 
Přivezli jsme na starý kontinent hlavně brambory, kukuřici a další plodi
ny, které umožnily lepší výživu i chudým, a omezily se tak epidemie mo
ru a jiných strašných nemocí. Evropa získala obrovský civilizační ventil 
a během následujících desetiletí a staletí osídlovaly statisíce přistěhoval
ců zdánlivě nekonečný kontinent. Před pěti sty lety byla na americkém 
kontinentu divočina a při všech výhradách vůči rozporuplným průvod
ním jevům (především původní obyvatelé, "Indiáni", by měli jistě jiný 
úhel pohledu) je obdivuhodné, čím je Amerika dnes. 

Osídlení amerického západu bylo možné především díky stavbě želez
nice. A mezi stavbou železnice a dnešním kosmickým výzkumem existují 
zajímavé analogie. Stavba železnice vyžadovala řešení nebývalých kon
strukčních problémů, přemostění řek, kopání tunelů apod., a po čase se ty
to přístupy a nová řešení ocitly v učebnicích. Kosmický program rovněž 
vyžaduje spoustu nových řešení. Lze předpokládat, že podobně jako dříve 
u železnice budou vědečtí a techničtí pracovníci, postupně uvolňovaní 
z kosmického programu, prosazovat využívání kosmických technologií 
k řešení pozemských problémů. Investice na rozvoj železnice ve druhé po
lovině devatenáctého století ve Spojených státech představovaly v průmě
ru 1,8% hrubého národního produktu, kosmický program dosahoval v 60. 
a 70. letech asi 1 % HNP. 

Na sklonku století potřebujeme opět naději probouzející chuť tvořit 
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a jít až na hranice fantazie. Třeba jako autoři expozice ve Smithsoniově 
muzeu letectví a astronautiky ve Washingtonu, když spekulují o koloniza
ci Marsu: 

Pokud bychom život na Marsu nenalezli, je možné jej tam přinést ze 
Země? Teoreticky je to uskutečnitelné ve dvou krocích. Prvním je zahřátí 
atmosféry Marsu natolik, aby vznikla hustá vrstva oxidu uhličitého. K to
mu by mohly být použity plyny způsobující skleníkový efekt (chlorofluo
rouhlovodíky), nebo by mohly být polární čepičky Marsu pokryty fóliemi 
absorbujícími teplo. To by vedlo k tání ledu a znovuobnovení tekoucí vo
dy na Marsu. Tento proces by trval přinejmenším 100 let. Atmosféra by 
postupně zhoustla a lidé by byli schopni na povrchu rudé planety žít s dý
chacími přístroji. 

Druhým krokem je vytvoření vzduchu. Přeměna atmosféry s oxidem 
uhličitým v životodárnou kyslíkatou atmosféru by trvala desítky tisíc let. 
Importované bakterie a rostliny by spotřebovávaly oxid uhličitý a produ
kovaly kyslík. Postupně, jak by hladina kyslíku rostla, by mohly být int
rodukovány různé druhy rostlin a živočichů. Nakonec by i lidé mohli na 
Marsu žít přirozeně, bez skafandrů. 

Člověk moudrý je na Zemi pouhých 40 000 let. Kdybychom stáří pla
nety (4,6 miliardy let) přirovnali k jednomu dni, objevil by se Homo sapi
ens sapiens teprve dvě sekundy před půlnocí. Kdo ví, co se uděje za dal
ší takové "dvě sekundy", pokud tu ještě vůbec budeme. Stojí-li to za 
přemýšlení, stojí také za to, aby v letošním politicky horkém létu ty tři na
prosto nepolitické zprávy úplně nezapadly. 

Lidové noviny 3. 8. 1996 
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NAŠíM POSLÁNÍM JE TVOŘIT 

Manželé Alvin a Heidi Tofflerovi vydali ve Spojených státech v minu
lém roce knihu o hlavních civilizačních trendech, které utvářejí naši bu
doucnost. Po Šoku z budoucnosti (1970), Třetí vlně (1980) a Posunu moci 
(1990) je nyní v amerických knihkupectvích k dostání další bestseller -
Vytváření nové civilizace (Creating of the New Civilization). 

Pro ty, kdo četli předcházející tři díla, nebude "Vytváření nové civili
zace" žádnou převratnou novinkou. Manželé Tofflerovi v této útlé knížce 
(108 str.) shrnují, doplňují a aktualizují své poznatky a názory týkající se 
přechodu industriální společnosti do éry společnosti postindustriální, in
formační (kterou oni nazývají civilizací Třetí vlny). Nebude na škodu se 
s hlavními myšlenkami manželů Tofflerových seznámit. Nemusíme bez
výhradně souhlasit se vším, nicméně všechny dosavadní práce Alvina 
a Heidi Tofflerových byly velmi inspirativní a provokativní, o čemž svěd
čí miliony prodaných výtisků jejich knih. 

Rodící se civilizace přináší nový kód chování a vede nás za věk stan
dardizace, synchronizace, centralizace, za věk koncentrace energie, peněz 
a moci. Jsme poslední generací staré civilizace a první generací civilizace 
nové. Je důležité identifikovat klíčové vzorce změn, jakmile se objeví, tak
že je pak můžeme ovlivňovat. 

Dnes není základní politickou otázkou, kdo kontroluje chod posled
ních dní průmyslové společnosti, ale kdo vytváří novou civilizaci, která 
rychle nahradí průmyslovou společnost. Protože masívní změny ve spo
lečnosti nemohou nastat bez konfliktu, věříme, že metafora historie jako 
změn ve "vlnách" je dynamičtější a výstižnější, než mluvit o přechodu 
k "postmodernismu". 

Tato teorie konfliktu vln nám říká, že hlavní střet se neodehrává mezi 
islámem a Západem, nebo "zbytkem světa proti Západu", jak nedávno tvr
dil Samuel Huntington. Amerika není v úpadku, jak vyhlašuje Paul 
Kennedy. Nestojíme ani na "konci historie" podle fráze Francise 
Fukuyamy. Nejhlubší ekonomická a strategická změna ze všech je nastá
vající rozdělení světa na tři odlišné, potenciálně se střetávající civilizace. 

Civilizace První vlny byla a je civilizací, která je nevyhnutně připoutána 
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k půdě. Civilizace Druhé vlny nastala s příchodem newtonovské vědy. 
Využití parního stroje a poté první továrny se začaly šířit v Británii, Francii 
a Itálii. Řada těchto změn byla podmíněna nOV)'Tffi způsobem vytváření bo
hatství, tovární výrobou. Mnoho různých prvků se sloučilo dohromady a vy
tvořilo nový systém: hromadnou výrobu, masovou spotřebu, masové vzdělá
ní, hromadné sdělovací prostředky. Byly vytvořeny specializované instituce. 
které novému systému sloužily - školy, korporace a politické strany. 

Dnes rychle směřujeme k úplně rozdílné struktuře moci, která povede 
k rozdělení světa na tři odlišné a soupeřící civilizace - první stále ještě 
symbolizovanou motykou, druhou symbolizovanou montážní linkou a tře
tí symbolizovanou počítačem. V tomto rozděleném světě bude První vlna 
poskytovat zemědělské a surovinové zdroje, Druhá vlna poskytne levnou 
pracovní sílu pracující v hromadné výrobě, a rychle expandující TIetí vl
na bude dominantní, založená na vytváření a využívání vědomostí. 

Národy TIetí vlny prodávají světu informace a inovace, management, 
kulturu, pokročilé technologie, software, vzdělání, výcvik, zdravotní péči 
a finanční a jiné služby. Jednou z těchto služeb by tak mohla být vojenská 
ochrana (jako např. obrana Kuvajtu a Saúdské Arábie ve válce v Perském 
zálivu). Komplexnost nového systému vyžaduje stále větší a větší výměnu 
informací. Lidský kapitál nahradil dolarový kapitál. V globálním měřítku 
se světový export služeb a "intelektuálního vlastnictví" nyní rovná světo
vému exportu elektroniky a automobilů dohromady, nebo světovému ex
portu potravin a paliv dohromady. 

U podniků Druhé vlny se obvykle koncentruje duševní práce na vrcho
lu jejich organizační struktury u několika málo lidí, ostatní vykonávají fy
zickou nebo rutinní práci. Podniky 'lretí vlny jsou postaveny na předpokla
du, že produktivita i zisky se rapidně zvýší, pokud rutinní, bezmyšlenkovitá 
práce bude redukována na minimum nebo transformována do pokročilých 
technologií při plném využití potenciálu a schopností pracovníka. Cílem je 
lépe placená, ale méně početná a kvalifikovanější pracovní síla. Představy, 
že hodnota je získávána z dřiny a potu dělníka samotného, nebo že je pro
dukována báječným kapitalistickým podnikatelem, vycházejí z materialis
mu a jsou falešné a zavádějící politicky i ekonomicky. Hodnota odpovídá 
celkovému úsilí, ne jednomu izolovanému stupni v procesu. 

V předindustriálních společnostech, kde dělba práce byla v počátcích 
a změny byly pomalé, bylo množství politických nebo administrativních 
rozhodnutí nutných k tomu, aby věci fungovaly, minimální. Rozhodovací 
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zátěž byla nízká. Nepočetná, polovzdělaná, nespecializovaná feudální ne
bo monarchická elita mohla víceméně spravovat věci bez pomoci zdola, 
mohla sama nést celou rozhodovací zátěž. Cílem je lépe placená, ale mé
ně početná a kvalifikovanější pracovní síla. 

Příchod Druhé vlny, nesoucí s sebou expanzi obchodu, větší dělbu prá
ce a skok na úplně novou úroveň komplexnosti ve společnosti, byl příči
nou toho, že rozhodovací schopnosti starých vládnoucích skupin byly 
překonány a musely vzniknout nové elity a subelity, které by byly schop
ny se s rozhodovací zátěží vyrovnat. Za tímto účelem byly vymyšleny re
volučně nové politické instituce. 

Pokud je tato představa alespoň zhruba správná, říká nám, že rozšíření 
demokracie nezávisí tolik ani na kultuře, ani na marxistických třídách, na 
odvaze v boji, na rétorice či na politické vůli, ale spíše na rozhodovací zá
těži společnosti. Veliká zátěž bude muset nakonec být nesena širší demo
kratickou partici pací. Demokracie se nestává záležitostí volby, ale evoluč
ní nutností. 

Některé generace jsou zrozeny k tomu, aby tvořily, jiné udržují civili
zaci. Generace, které spustily Druhou vlnu historické změny, byly vlivem 
okolností přinuceny být tvůrci. Montesquieuové, Millsové a Madisonové 
vynalezli většinu politických forem, které dodnes využíváme. Chyceni 
mezi dvěma civilizacemi, jejich osudem bylo tvořit. Obdobná situace na
stává dnes, při přechodu do TIetí vlny. 

Nikdy v historii nebylo tolik slušně vzdělaných lidí vyzbrojeno tak ne
uvěřitelným rozsahem vědomostí. Nikdy v minulosti nemohlo tolik lidí 
cestovat, komunikovat a učit se od jiných kuliur. Bez ohromného tlaku 
zdola bychom neměli očekávat, že většina dnešních představitelů - prezi
dentů, senátorů a členů výborů - bude podporovat změnu institucí. Tyto 
instituce, bez ohledu na to, jak jsou zastaralé, jim dávají prestiž, peníze a i
luzi, ne-li realitu moci. Někteří neobyčejní a prozíraví politikové podpoří 
úsilí o politickou transformaci. Ale většina se pohne jen tehdy, když po
žadavkům na změnu zvenčí již nebude možno vzdorovat nebo když krize 
již tak pokročí a bude mít tak blízko k násilí, že nebude jiná alternativa. 
Odpovědnost za změnu proto leží na nás. 

K myšlenkám Alvina a Heidi Tofflerových se dnes hlásí v USA řada vý
znamných osobností nejen akademického, ale i politického života. Z re
publikánů je to např. Newt Gingrich, který k této knížce napsal úvodní slo
vo. Mezi demokraty je to především Al Gore. Jeho návrhy na vybudování 
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tzv. informační superdálnice, strategické ekologické iniciativy nebo tzv. 
globálního Marshallova plánu byly inspirovány a ovlivněny vizí "uetí vl
ny" manželů Tofflerových. Do češtiny byl dosud přeložen Šok z budouc
nosti, do slovenštiny uetí vlna. 

Lidové noviny 18. 11.1996 

SVĚTOVÉ PROBLÉMY - VÝZVA, NEBO HROZBA? 

Od roku 1992 je pod záštitou Univerzity Spojených národů organizo
ván pravděpodobně nejrozsáhlejší futurologický projekt v historii, tzv. 
Millennium Project. Účastní se jej přes tři sta odborníků z několika desí
tek zemí, kteří z více než 140 světových problémů označili následujících 
patnáct za nejpodstatnější: 

1. Světová populace roste; potraviny, voda, vzdělání, bydlení a zdravot
ní péče musí s tímto růstem držet krok. Na světě nyní žije téměř 6 mi
liard obyvatel, každý rok přibývá sedmdesát milionů a při nezměně
ném trendu dosáhne světová populace v roce 2050 deseti miliard. 

2. Sladká voda se stává v některých oblastech světa nedostatkovou. 
Regiony, které mají nouzi o vodu, zahrnují jedenáct afrických zemí, 
devět zemí Středního východu, severní Čínu, Indii, Mexiko a částečně 
západ USA. 

3. Propast mezi životním standardem bohatých a chudých se stane ještě 
vyhrocenější. Téměř devadesát zemí je na tom dnes ekonomicky hůře 
než před deseti lety. Čistá hodnota jmění 358 světových miliardářů 
(v dolarech) se rovná celkovému příjmu nejchudších 45% světové po
pulace, tj. 2,7 miliardy lidí. Tento stav může vést ke zvýšené nestabi
litě a konfliktům. 

26 

4. Roste hrozba nových a znovu se objevujících nemocí a imunních mik
roorganismů. Mor v Indii, ebola virus v Africe a tuberkulóza odolná 
vůči lékům v Americe způsobují, že svět bude muset přehodnotit ve
řejnou zdravotní politiku. K rychlejšímu šíření nemocí vede rostoucí 
migrace, mezinárodní cestování. Rozšíření antibiotik navíc způsobilo 
vznik rezistentních mikroorganismů. 

5. Klesá schopnost efektivně rozhodovat. Problémy se stávají globálními, 
světovými, proto se zvyšuje nejistota a rizika. 

6. Roste intenzita, rozsah a nebezpečnost terorismu. Kromě konvenčních 
výbušnin činí hrozbu ještě závažnější možné zneužití jaderných a bi
ologických zbraní. 

7. Růst populace a ekonomický růst jsou v protikladu s kvalitou životní
ho prostředí. Ve většině zemí se očekává rostoucí spotřeba přírodních 
zdrojů a energie. 

8. Postavení žen ve společnosti se mění. V rozvojových zemích se za po
sledních dvacet let zvýšila gramotnost žen v porovnání s muži dvoj
násobně, střední délka stoupla u žen o devět let. Přesto mají ženy 
k rovnoprávnému postavení ještě daleko. 

9. Náboženské, etnické a rasové konflikty jsou krutější. Nesnášenlivost, 
která byla dříve v důsledku studené války potlačována, se objevuje ja
ko hlavní příčina ozbrojených konfliktů. 

10. Přínosy a nebezpečí informačních technologií. V roce 2000 bude exi
stovat 187 milionů napojení na Internet s 2,5 miliardami uživatelů, 
což bude více než uživatelů telefonů. 

11. Organizovaný zločin se stává sofistikovaným globálním podnikáním. 
S ohromným množstvím peněz z ilegálního obchodu s drogami 
a z dalších zdrojů kupuje organizovaný zločin technické know-how 
pro nové oblasti podnikání sahající od informačních podvodů po ob
chodování s lidskými orgány a zbraněmi. 
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12. Ekonomický růst přináší pozitivní i varující důsledky. Pesimismus se 
týká pracovních příležitostí, migrace, ohrožení životního prostředí, 
politických nepořádků. Optimismus vychází z ekonomického růstu, 
dostupnosti bydlení, zdravotní péče, vědomostí. 

13. Jaderné elektrárny ve světě stárnou. Více než tři sta zařízení bude mu
set být rozebráno do roku 2010. 

14. Šíření epidemie HIV bude pokračovat. V roce 1995 zemřelo na AIDS 
1,7 milionu lidí, infikováno bylo 4,7 milionu. 

15. Práce, nezaměstnanost a volný čas se mění. Pokud svět požaduje pod
statně méně pracovních sil, než je poptávka, povede to k tvořivějšímu 
využívání volného času, nebo to vyústí v chronickou a destabilizující 
nezaměstnanost? 

Pro nás, země střední a východní Evropy, by mělo být prioritní záleži
tostí o těchto výzvách nejen vědět, ale také být připraveni na ně reagovat. 
Čtyřicet let jsme byli uzavřenou, totalitní společností. Dnes jsme vnímáni 
jako skupina zemí někde mezi industrializovaným Severem a rozvojovým 
Jihem, které jsou ještě příliš pohlceny svými vlastními transformačními 
problémy. To však nemůže platit stále. Ve světovém měřítku patříme jed
noznačně mezi země rozvinuté a relativně bohaté. Můžeme okolní svět 
obohatit o nové, netradiční podněty, vycházející z naší historické, často 
bolestné zkušenosti? Chceme tak učinit? Jsme připraveni účastnit se 
v 21. století budování otevřené, občanské, trvale udržitelné globální 
společnosti? 

Zítřek 1/1997 
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STAV SVĚTA STŘEDOEVROPSKÝMA OČIMA 

Osm let po pádu komunistických totalitních režimů se země střední 
Evropy (bohužel s výjimkou Slovenska) začleňují stále zřetelněji mezi ci
vilizované demokratické a rozvinuté státy. Přijetí za členy OECD, pozvání 
k rozhovorům o přijetí do NATO a o vstupu do Evropské unie svědčí 
o tom, že přestáváme být tzv. "druhým světem" či pomlčkou mezi prvním 
(rozvinutým) a třetím (rozvojovým) světem. Stáváme se součástí rozvinu
tého světa a to s sebou nese i závazek k odpovědnosti za stav Země a osu
dy lidí, kteří žijí v méně šťastných regionech. Abychom mohli aktivně 
ovlivňovat mezinárodní dění a účinně se angažovat, kde je třeba (a aby to 
bylo našimi občany vnímáno pozitivně), je vhodné udělat si solidní před
stavu o stavu dnešního světa. K tomu útržkovité šoty televizního zpravo
dajství nestačí. Studovat ročenky OSN, Světové banky apod. zase většina 
lidí nemůže, přinejmenším z časových důvodů. V nesmírném množství 
analytických údajů je poměrně náročné vystihnout to podstatné, aby ob
raz stavu světa byl co nejméně zkreslený. 

Pokusili jsme se o kombinaci vybraných analytických údajů ze světo
vých ročenek a zpráv, které by podaly stručný, přehledný a pokud možno 
věrný pohled na dnešní globální situaci. Zaměřili jsme se zejména na dva 
demografické a ekonomické ukazatele. 

Počet obyvatel. Nejlidnatější zemí je Čína s 1,2 mld. obyvatel, násle
duje Indie s 913 mil. obyvatel. S velkým odstupem jsou třetí nejlidnatější 
zemí Spojené státy (260 mil. obyv.), pak Indonésie (190 mil. obyv.), 
Brazílie (159 mil. obyv.) a Ruská federace (148 mil. obyv.). 

Prognóza počtu obyvatel do r. 2000. Čína dosáhne pravděpodobně 
1,3 mld. obyvatel, Indie překročí 1 miliardu obyvatel, USA budou mít 
275 mil. obyv., Indonésie dosáhne 211 mil. obyv., ale počet obyvatel 
v Ruské federaci o 2 milióny poklesne. 

Hustota obyvatel na km2 v r. 1993. Největší hustotu obyvatel mají měst
ské státy Monako (15 320 obyv.!km2

) a Singapur (4 501 obyv.!km2
). 

Ostrovní stát Malta má 1 148 obyv'!kmz. Tchajwan má hustotu 580 
obyv./km2

• Z velkých států má největší hustotu Bangladéš (802 obyv.!km2). 

Hustota obyvatel v Číně je 123 obyv'!kmz, což je stejně jako v případě 
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Dánska (120 obyv.lkm'). Jinou otázkou jistě je, kolik procent území v Číně 
a v Dánsku je možné kultivovat a využívat. Rozvojové země mají obvykle 
nízkou hustotu obyvatel (Bolívie 7 obyv.lkm', Benin 45 obyv.lkm', Chile 
18 obyv.lkm' apod.). 

Ozbrojené síly. Tento údaj vyjadřuje nárůst nebo pokles početních sta
vů armád jednotlivých zemí mezi lety 1985 a 1992. V případě Angoly se 
počet vojáků v uvedeném období zvýšil více než dvaapůlkrát, v Botswaně 
více než dvakrát, v Kambodži téměř čtyřikrát, v Čadu dvakrát, v Kolumbii 
více než dvakrát, v Gabunu dvakrát, v Malawi dvakrát, na Maltě více než 
dvakrát, v Mosambiku více než třikrát, v Saudské Arábii dvaapůlkrát, 
v Siera Leone dvakrát, na Srí Lance téměř třikrát, v Ugandě téměř čtyři
krát. Všimněme si, že až na případ Malty jde o chudé rozvojové, zpravidla 
nestabilní země. 

Za uvedené období snížila své stavy Argentina o 40%, Bulharsko 
o 28%, Ghana o 52%, Guyana o 70%, Maďarsko o 24%, Irák o 26% (jako 
důsledek prohrané války v Perském zálivu), Laos o 30%, Mongolsko 
o 58%, Nikaragua o 77%, Jihoafrická republika o 92%, Španělsko o 32% 
a Uruguay o 23%. U většiny států tyto poklesy souvisí s pádem komunis
tických a vojenských totalitních režimů. 

Zemědělsky využívaná plocha. V Číně je kultivovaných jen zhruba 
10% území, v Brazílii je to méně než 10%, v Austrálii něco přes 5%, 
v Kanadě méně než 5% a v Egyptě je to 2,5%. 

Skutečná hustota obyvatel na km'. Ukazatel vypočítaný jako podíl po
čtu obyvatel a rozlohy kultivovaných ploch. Přiblížíme si jej na příkladu 
Egypta. Egypt má rozlohu 997 739 km' a počet obyvatel 57,5 miliónů (v r. 
1994). Hustota tak činí 57 obyv.lkm', což nevypadá špatně, uvažujeme-li 
o přelidnění. Kultivovaná plocha Egypta však představuje jen 24 860 km' 
(převážně delta Nilu a úrodný pás půdy kolem Nilu, zbytek tvoří poušť, což 
je jen 2,5% celého území. Skutečná hustota je pak v Egyptě 2 315 obyv.lkm2! 
Úvahy o přelidnění a nadměrném antropogenním tlaku se tak dostávají do 
úplně jiného světla, než kdybychom uvažovali o hustotě 57 obyv.lkm'. 

Hustota v Číně tak naroste na 1190 obyv.lkm2 oproti původním 123 
obyv.lkm', hustota v Bahrajnu na 32 400 obyv.lkm' oproti původním 
762 obyv'!km', Izrael má hustotu 1297 obyv.lkm', Japonsko 2726 
obyv.lkm', Kuvajt neuvěřitelných 55 033 obyv.lkm', Holandsko 4411 
obyv.lkm', Spojené arabské emiráty 10 912 obyv.lkm' atd. 

Všeobecně lze říci, že nejvyšší reálnou hustotu mají země Blízkého vý-
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chodu vyvážející ropu, většina ostatních zemí, včetně evropských, má re
álnou hustotu několik set obyv.lkm2 • 

Předpokládaný růst populace za období 1992 - 2000 v procentech. Ve 
sledovaném období se předpokládají velmi vysoké přírůstky v Afghánistánu 
(4,2%), Kuvajtu (4,4%), Svazijsku (3,6%), Ománu (3,5%), Libyi (3,6%), 
Gambii (3,5%), Pobřeží slonoviny (3,5%), ale i Kazachstánu (3,4%). 
Záporný přírůstek se předpokládá v Bulharsku (-0,1%), Estonsku (-0,3%), 
na Grenadě (-0,2%), v Lotyšsku (-0,4%) a v Ruské federaci (-0,5%). Jedná se 
tedy prakticky výhradně o země bývalého socialistického bloku. 

Podíl mladé populace v procentech. Tento ukazatel udává procentní 
podíl populace do 14 let věku na celkové populaci. Obecně lze říci, že 
v rozvinutých zemích je populace "stará" (což bude přinášet potíže s eko
nomickým zajištěním obyvatel v postproduktivním věku), v rozvojových 
zemích mladá (což znamená, že bude pokračovat růst počtu obyvatel, pro
tože tato část populace se brzy přesune z předreprodukčního věku do vě
ku reprodukčního. 

Velmi mladá populace je v Angole (45% populace do 14 let věku), 
v Beninu (47%), v Kamerunu (45%), v Kongu (46%), na Pobřeží slonovi
ny (48%), v Eritrei (46%), v Etiopii (47%). To přinese problémy nejenom 
s přírůstky obyvatel a potřebou je uživit. Africký kontinent je nejzranitel
nější i vůči řadě nemocí, zejména vůči AIDS (odhaduje se, že ve střední 
Africe je již dnes asi jedna třetina populace nakažena virem HIV). 
Nejméně mladých lidí je v evropských rozvinutých zemích: Monako 12%, 
Dánsko 17%, Francie 19%, Německo 25%, Holandsko 18%, Španělsko 
18%, Švýcarsko 17%, Švédsko 19%. 

Podíl staré populace v procentech. Ukazatel udává procentní podíl po
pulace nad 64 let věku na celkové populaci. U chudých rozvojových zemí 
je tento podíl obvykle do 5 procent (u Bangladéše, Nigérie, Rwandy 
a Jemenu je to pouhé jedno procento). U rozvinutých zemí tento podíl vět
šinou přesahuje 10 procent (Rakousko, Bulharsko, Dánsko a Francie mají 
20%, Německo 22%, Japonsko 19%, Monako 23%, Norsko 21 %, Španěl
sko 20%). 

Podíl mladých a starých lidí. Tento údaj udává, kolik lidí do 14 let vě
ku připadá na jednoho člověka nad 64 let věku. V Bangladéši tak připadá 42 
mladých na jednoho člověka nad 64 let, v Nigérii 47, ve Rwandě 49, 
v Jemenu 49. U většiny rozvojových zemí se tato čísla pohybují zhruba me
zi 15 - 25. U rozvinutých, zejména evropských zemí, je situace jiná. 
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V Chorvatsku je poměr 1:1, v Estonsku 1,7 mladých na 1 obyvatele nad 64 
let, ve Finsku 1,0, v Německu 0,7, v Japonsku 0,9, v Monaku 0,5 (tedy 
2 obyvatelé nad 64 let připadají na 1 obyvatele do 14 let věku), v Holandsku 
1,0 atd. 

Střední délka života. Vysoká střední délka života je v Kanadě, na 
Islandu, v Řecku, Španělsku, Švédsku a Švýcarsku (78 let) a v Japonsku 
(79 let). Velmi nízká střední délka života je v chudých rozvojových ze
mích, např. v Afghánistánu (na faktu se asi podílí i permanentní občanská 
válka), v Gambii, v Guinei, v Guinei-Bissau a v Malawi (45 let) a v Sierra 
Leone (39 let). V Africe se předpokládá, že kvůli epidemii AIDS může 
např. v Keni a dalších zemích poklesnout střední délka života až o 30 let 
(v Keni z dnešních 58 let na 30 let!). 

Kojenecká úmrtnost. Nejhůře jsou na tom Afghánistán (162 úmrtí na 
1000 kojenců), Gambie (132), Guinea (134) a Guinea-Bissau (140), Malawi 
(138), Mali (159), Mosambik (130), Sierra Leone (143) a území západní 
Sahary (176). Nejlépe jsou na tom státy, které mají kojeneckou úmrtnost 
pod 10 případů na 1000 kojenců (např. Kanada 7, Dánsko 6, Švédsko 5, 
Japonsko 4, Singapur 6 atd.). 

Počet obyvatel na 1 lékaře. Udává dostupnost lékařské péče. Tento 
ukazatel však nic neříká o regionální dostupnosti lékařské péče (např. hor
ské oblasti v Pakistánu mohou být prakticky bez lékaře) a o kvalitě posky
tované péče (bývalý Sovětský svaz vykazoval velmi příznivé údaje, přesto 
kvalita poskytovaných služeb vyjma špičkových zařízení byla problema
tická). Nejhůře jsou na tom Čad (30 030 obyvatel na 1 lékaře), Etiopie 
(32 500), Malawi (45 700), Mosambik (43 500), Niger (38 500), Rwanda 
(40610). Jednoznačně nejproblematičtějším kontinentem je v tomto ohle
du Afrika. Nejlepší poměr počtu obyvatel na 1 lékaře má Rakousko (230 
obyvatel na 1 lékaře), Arménie (250), Bulharsko (300), Kuba (300). Česká 
republika (300), Estonsko (210), Řecko (300), Itálie (210), Kazachstán 
(250), Kirgizstán (270), Lotyšsko (200), Litva (220), Španělsko (260). Velice 
dobře tedy statisticky vycházejí bývalé socialistické státy, sami však máme 
osobní zkušenost, jak tento údaj může být zavádějící, zajímá-li nás také 
kvalita poskytované péče. 

Počet případů nemoci AIDS na 100 000 obyvatel. Tento údaj je převzat 
ze zprávy Human Development Report z roku 1995, ale čísla se rychle mění, 
protože v řadě zemí, především afrických, má již AIDS charakter epidemie. 
V některých zemích statistika chybí a nebo mohou být reálná čísla tajena. 
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Nejhůře jsou na tom Zambie (239,3 případů na 100 000 obyvatel), 
Bahamské ostrovy (121,2), Botswana (68,5), Malawi (52,8J, Namibie (71,8), 
Uganda (45,2). AIDS se může stát metlou afrického kontinentu, protože 
bude velmi těžké změnit chování populace ("přirozené" promiskuitní 
chování některých kmenů). 

Ve Spojených státech je 25,4 případů AIDS/100 000 obyvatel a na tuto 
nemoc zde zemřelo již přes 100 000 lidí. 

Spotřeba potravin v procentech. Za základ je brána spotřeba potravin 
ve výši 2300 kalorií (= 100%). V některých státech se lidé výrazně "přejí
dají", z čehož pramení řada nemocí způsobených nadváhou (nemoci obě
hového systému apod.). 

Arménie má spotřebu potravin na úrovni 148%, Rakousko 151%, 
Bělorusko 148%, Kanada 150%, Řecko 161%, Lucembursko 170%, 
Slovensko 154%, Spojené státy 158%, Spojené arabské emiráty 152%, 
Česká republika 154%. 

U slovanských národů přistupuje k nadměrné konzumaci i její ne
vhodná skladba (málo zeleniny, ovoce a ryb, hodně cukrů, alkoholu, 
moučných výrobků). Nejvážnější deficit ve výživě mají Angola (79% z po
žadovaných 2300 kalorií), Eritrea (75%), Mosambik (70%), Rwanda 
(79%), Sierra Leone (79%), Somálsko (77%). 

Gramotnost. Rozvinuté státy dosahují 100% gramotnosti nebo hodno
ty blízké tomuto číslu. Stupeň gramotnosti mohou snižovat přistěhovalci 
nebo skupiny, které jsou problematicky vzdělavatelné. Francie tak vyka
zuje 99% gramotnost, Česká republika má uvedeno 100%, ale v ročence 
OSN bylo již uvedeno i 99,5% - a je třeba přiznat, že ne všichni lidé u nás 
jsou gramotní, i když k tomu samozřejmě příležitost mají. 

Mezi země s nejnižším stupněm gramotnosti patří Etiopie (5%), 
Burkina Faso (18%), Benin (23%), Sierra Leone (21 %), Somálsko (24%), 
Súdán (27%). I ostatní africké země jsou na tom špatně. Za povšimnutí 
stojí nízká gramotnost arabských zemí Blízkého východu, vyvážejících ro
pu. Nebylo by problémem poskytnout obyvatelstvu alespoň základní 
vzdělávání. Přesto gramostnost v Ománu je 41 %, v Kataru 76%, v Saudské 
Arábii 62%, ve Spojených arabských emirátech 73%, v Bahrajnu 75%, 
v Kuvajtu 73% (většina negramotných jsou ženy, které ke vzdělání nedo
stanou příležitost). 

Hrubý národní produkt na osobu. Mezi země s největším HNP/osobu 
patří Lucembursko (39 850 USD) a Japonsko (34 630 USD). Ostatní vyspě-
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lé země mají HNP mezi 20 - 30 tisíci USD/osobu. Naopak nejchudší země 
dosahují HNP několika set USD/osobu (např. Malawi 140 USD/os., Keňa 
260 USD/os.). Ukazatel však zkresluje skutečnost zejména u chudých ze
mí, protože řada činností neprochází oficiální ekonomikou a není tedy ani 
statisticky podchycena. 

Hrubý národní produkt na osobu podle parity kupní síly. Někde jsou 
sice vysoké příjmy, ale také vysoké životní náklady, jinde nízké příjmy, ale 
také nízké životní náklady. Kurs domácí měny může být vůči dolaru pod
hodnocen nebo nadhodnocen. Proto se používá i hrubý domácí produkt 
vyjádřený podle parity kupní síly, nebo-li podle spotřebitelského koše. Na 
základě několika set sledovaných položek (potraviny, bydlení...) jsou spočí
tány životní náklady a z nich se pak odvodí kupní síla obyvatel, která 
se vzájemně mezi státy porovnává. Japonsko tak z předchozích 34 630 
USD/osobu klesá podle parity kupní síly na 23 730 USD. Naproti tomu Keňa 
má podle parity kupní síly 380 USD/os., oproti původním 260 USD/os. 

Hrubý domácí produkt na osobu podle parity kupní síly se liší od ná
rodního produktu. U domácího produktu se započítává výkonnost ekono
miky dosažená na území daného státu. U národního produktu je započítá
na i výkonnost nadnárodních společností podle místa jejich registrace. 
Nejrozvinutější státy dosahují hodnoty RDP kolem 20 000 USD/osobu, 
chudé státy se pohybují pod hranicí 1000 USD/osobu. 

Index lidského rozvoje (HDI). Údaj je převzat z publikace organizace 
OSN pro rozvoj (UNDP) "Human Development Report" za rok 1995 a je vý
slednou hodnotou kombinace následujících ukazatelů: 
• střední délka života; 
• gramotnost dospělých; 
• studující na základních, středních a vysokých školách; 
• hrubý domácí produkt podle parity kupní síly. 

RDI je tedy pokusem vyjádřit životní úroveň či kvalitu života obyvatel 
vhodnějším ukazatelem, než je hrubý domácí produkt, který zaznamená 
pouze výkonnost ekonomiky. Hodnoty se pohybují od O do 1,0. Nejlépe 
jsou na tom podle tohoto ukazatele Kanada (0,950), USA (0,937), Japonsko 
(0,937), následovány skupinou evropských vyspělých států: Holandsko, 
Finsko, Island, Norsko, Francie, Španělsko atd. 

Nejhůře jsou na tom africké státy. Mezi dvaceti nejníže postavenými 
státy (index 0,332 - 0,207) jsou jen dva neafrické státy (Bhútán 
a Afghánistán). Dobře na tom nejsou ani arabské státy Blízkého východu, 
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bohaté na ropu. Např. Saudská Arábie je na 76. místě (index 0,762), Omán 
na 91. místě, Irák na 106. místě, Kuvajt je na 61. místě. 

Umístění státu vyjádřené HDP/osobu podle parity kupní síly mínus 
umístění státu podle HDI. Údaj vyjadřující nepoměr mezi výkonností eko
nomiky (vyjádřenou HDP) a kvalitou života obyvatel (HDI). Jestliže je např. 
Kanada podle HDP na osmém místě a podle HDI na prvním místě, je vý
sledná hodnota 8 - 1 = +7. Čím dosáhne stát vyššího kladného čísla, tím je 
kvalita života obyvatel vyšší s ohledem na dosažený HDP. Naopak čím vyš
ší je záporné číslo, tím horší je kvalita života obyvatel s ohledem na dosa
žený HDP. Proto lze např. o Kostarice mluvit jako o zemi, jejíž HDP není vy
soký, ale kvalita života obyvatel je na dané ekonomické možnosti velmi 
dobrá (+32). Podobná situace je ve Vietnamu (+31), Sao Tomé a Principe 
(+36) nebo na Madagaskaru (+30). Naopak velmi špatné životní podmínky 
mají s ohledem na výkonnost ekonomiky v Brunei (-34), Spojených arab
ských emirátech (-41), Kataru (-53), Libyi (-38), Saudské Arábii (-43), 
Ománu (-60), Gabunu (-36) a v Namibii (-31). Zde přímo "bije do očí" špat
né postavení arabských ropných zemí a cosi to napovídá o společenských 
poměrech, které jsou pro nás nepřijatelné a těžko pochopitelné. 

Přijatá rozvojová pomoc. Udává, jaký objem rozvojové pomoci obdrže
la země v dolarech na osobu. Pomoc poskytují rozvinuté státy, které se ne
oficiálně zavázaly věnovat částky ve výši 0,7% svého RDP. To však nedo
držuje nikdo, kromě skandinávských zemí a Holandska. Výše příspěvku 
ostatních zemí je mezi 0,1 - 0,7% RDP. 

Česká republika vyčlenila v r. 1996 na rozvojovou pomoc finanční pro
středky ve výši 350 mil. Kč, což je 0,02% HDP. Tato suma by se měla po
stupně zvyšovat, důležité však také je, abychom tyto prostředky uměli 
efektivně distribuovat. 

Vysokou pomoc obdrželo např. Džibuti (235,2 USD/osobu), Mauretánie 
(154,2 USD/os.), Sao Tomé a Principe (378 USD/os.), St. Kitts and Nevis 
(261,9 USD/os.), Vanuatu (198,8 USD/os.). Tyto vysoké částky se objevují 
zejména u malých, málo lidnatých ostrovů. Indie obdržela 1,7 USD/os., je
jí populace se však blíží jedné miliardě lidí. 

Nezaměstnanost. V řadě zemí tento údaj není k dispozici. V rozvojo
vých zemích pracuje velký počet lidí mimo oficiální ekonomický sektor 
(často v téměř otrockých podmínkách). Údaj je tedy třeba chápat pouze 
jako orientační. 

Rozvinuté země vykazují nezaměstnanost přibližně od 3 do 15 procent. 
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Za pozitivní je považována nezaměstnanost asi do šesti procent, vyšší 
hodnoty spíše ekonomiku brzdí a zatěžují státní rozpočet velkými sociál
ními výdaji. 

V rozvojových zemích údaje dosahují několika desítek procent. Např. 
v Džibuti 40 - 50%, Hondurasu 30 - 40%, v Íránu a Iráku kolem 50%, 
Madagaskaru a Namibii 30 - 40%, v Nikaragui 60%, v Jihoafrické republi
ce 40 - 50%, v Tanzánii a Zimbabwe 30 - 40%. 

Uvedené informace jsou výtahem nejzajímavějších dat z námi připra
vené databáze, obsahující v 69 položkách údaje o 191 státech světa. 
Vyhledat a utřídit celkem 13 179 položek bylo pracné a časově náročné, 
ale v podstatě jednoduché. Mnohem složitější by byly kroky, jež by měly 
logicky následovat: analyzovat příčiny dnešního stavu, připravit návrhy 
možných řešení a především usilovat o jejich prosazení. To samozřejmě 
není úkol pro několik jedinců, ale spíše pro představitele států, pro ne
vládní organizace, církve, podnikatelskou komunitu atd. Středoevropské 
země by už jen díky svým historických zkušenostem, kulturním tradicím 
i geografické poloze neměly být v tomto úsilí na chvostu, ale mezi vyspě
lými a odpovědně se chovajícími státy této planety. 

Napsáno společně s Petrem Mederlym Dialog Evropa 4/97 

STOLETÍ ASTMATICKÉHO TYGRA 

Bude 21. století stoletím pacifické oblasti? Přesune se centrum světo
vého dění ze zemí Ameriky a Evropy do jihovýchodní Asie? Ztratila euro
americká civilizace dynamiku? Pokud bychom chtěli vše poměřovat skrze 
optiku ekonomického růstu, bude nejspíše odpověď na všechny tři otázky 
kladná. Hrubý domácí produkt tam roste, i přes současné potíže, o 6 - 10 
procent ročně, o čemž si západní, střední i východní Evropa mohou dnes 
nechat jenom zdát. Je však tento růst dlouhodobě udržitelný? Pochybuji. 
Ale hlavně, je žádoucí a hodný následování? Osobně tomu nevěřím. 
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V Japonsku, Hongkongu, Indonésii apod. dokáží lidé vyrábět zboží 
srovnatelné kvality se zbožím západním nesrovnatelně levněji. Pracovní 
síla, pro danou činnost dostatečně kvalifikovaná, je oproti Evropě výkon
nější a hlavně levnější. Nemáme tedy mnoho šancí soupeřit s jihovýchod
ní Asií ve způsobu hospodářského růstu, který jsme v Evropě před dvěma 
staletími, na počátku průmyslové revoluce, nastartovali. Jaké jsou však 
průvodní jevy takového způsobu rozvoje? 

Jaromír Štětina a Petra Procházková píší o Hongkongu jako o synony
mu pro peníze. "Žádná kultura, žádné mravy, nic, jen prachy." Podle nich 
město mrakodrapů kromě nakupování skoro nic nenabízí. "Člověk se zpo
čátku topí v záplavě mikrovlnných trub, videokamer, džínových bund, 
mobilních telefonů, počítačů, televizí, molitanových matrací a rostlinných 
tuků. Pak pomaličku začne nakupovat. Nejdřív to, co potřebuje. Pak to, co 
se mu líbí, nebo ještě nemá. A nakonec to, na co narazí. Na hongkong
ských smetištích se válejí hromady květovaných matrací ještě v originál
ním igelitovém obalu. Svůj osud si vysloužily proto, že jejich majitelé se 
do bytu už prostě nemohli vejít. Přesto každý den přivlekli další balík. Je 
to nemoc. Nákupní horečka, mánie, zoufalá potřeba utrácet peníze a hro
madit majetek". Takovýto způsob rozvoje má samozřejmě své ekologické 
důsledky. Například indonéští farmáři vypalují každoročně část pralesa, 
aby získali novou půdu pro plantáže (půda v tropickém pralese je totiž po 
vypálení úrodná jen několik málo let). Učinili tak i loni v září, jenže pří
chod monzunu se nečekaně opozdilo několik týdnů, nejspíše v důsledku 
globálních klimatických změn. Nikdo neměl šanci oheň uhasit. Smrtící 
kouřová clona pokrývá část jihovýchodní Asie - na šesti až osmi stech ti
sících hektarů indonéských lesů už zuří více než měsíc požáry. Emise již 
zasáhly nejen Indonésii, ale i Malajsii, Singapur, Brunej a částečně 
Vietnam, Thajsko a Filipíny. Během těchto požárů se uvolní do ovzduší 
dvě miliardy tun oxidu uhličitého, tj. více než pětina celoroční globální 
produkce C02. 26. září se kvůli kouřovému mračnu zřítil v Indonésii air
bus s 234 cestujícími. 

"Už přes měsíc jsme neviděli slunce. Dusíme se. Tohle nemůžeme vy
držet. Když se já ráno budím s bolestí hlavy a břicha, jak potom musí být 
malým dětem," říká tisku místní lékař. 

Cesta úspěšného, ale nekontrolovaného ekonomického růstu je cestou 
do pekel. Bude-li se Evropa, včetně Evropy střední, snažit pouze "dohonit 
a předhonit" asijské tygry, čeká nás jen frustrace a zklamání. Naší šancí je 

37 



hledat kvalitativně novou vizi rozvoje. Za takovou vizi považuji koncept 
udržitelného rozvoje, resp. udržitelného způsobu života. 

"Lidská společnost dospěla na významnou křižovatku své historie. Po 
ekonomii přežití v primitivních společnostech a po ekonomii růstu ve spo
lečnosti průmyslové se nyní musíme orientovat na ekonomii rovnováhy 
v postindustriální společnosti, čili na ekospolečnost" (De Rosnay). Přijmout 
odpovědnost za osud budoucích generací, stejně jako za stav Země, před
stavuje takovou revoluci v myšlení, jaká je možná srovnatelná se středově
kou náhradou geocentrického vnímání světa chápáním heliocentrickým. 

Nebude to snadné. Loni v prosinci se v Bonnu konala konference 
o ovzduší, která byla přípravou na zásadní konferenci o změnách klimatu 
v japonském Kjótu. Evropská unie prosazovala požadavek snížit do roku 
2010 emise C02: (hlavního skleníkového plynu) oproti roku 1990 o 15%. 
Americký prezident Clinton pod vlivem domácí průmyslové lobby tento 
návrh smetl ze stolu a všechny přítomné šokoval: Spojené státy snad zač
nou snižovat své emise C02 na úroveň roku 1990 někdy mezi lety 2008-
2012. Aby konference v Kjótu neskončila fiaskem, zachraňoval situaci 
kompromisní japonský návrh - snížit emise oxidu uhličitého do roku 2010 
o 5% oproti roku 1990. Delegáti ze 159 zemí se nakonec dohodli na sní
žení skleníkových plynů na základě japonského návrhu. 

Evropská unie tak má v období 2008-2012 snížit emise o 8 procent 
oproti úrovni z roku 1990 (k tomu se zavázala i Česká republika), USA 
o 7 procent, Japonsko, Kanada a další o 6 procent. Rusko, Ukrajina a ně
které další země mohou zůstat na nule. Bez závazků jsou rozvojové země 
a mohou tedy produkci skleníkových plynů zvyšovat. To je zlé, nebudou
li jim rychle poskytnuty účinné ekologicky příznivé technologie. Např. 
Čína se nechce zavázat příštích 50 let k žádným omezením. Přitom má 
1,2 miliardy obyvatel, velký hlad po energii, zastaralé technologie a ob
rovské zásoby uhlí na svém území. 

Tato krátkozrakost a absence odpovědnosti bude nás všechny v bu
doucnu bolet. Jihovýchodní Asie i Spojené státy jsou očividně fascinová
ny ideou rychlého ekonomického růstu, a respektování tzv. principu před
běžné opatrnosti by je zjevně zdržovalo na cestě do konzumního ráje. 
Nezbývá tedy, než aby "změnu kurzu" formulovala a prosazovala stará 
dobrá Evropa, přesněji Evropská unie, do které chceme také jednou patřit. 

Listy 1/1998 
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ČÍM VÍCE SLASTI SI V ŽIVOTĚ URVEME, TÍM VÍCE NÁM 

BUDE TO PODSTATNÉ UNIKAT MEZI PRSTY 

V polovině září uspořádaly česká a slovenská Společnost pro trvale 
udržitelný život v Tatrách čtvrtý ročník memoriálu Josefa a Petry 
Vavrouškových. Na jaře roku 1995 zde bývalý federální ministr životního 
prostředí a zakladatel Společnosti pro trvale udržitelný život (STUŽ) za
hynul pod lavinou i se svou dcerou. Součástí akce byl výstup dolinou 
Parichvost ke dvěma kamenným mohylám, které připomínají místo ne
štěstí. Kdo chtěl, přidal na mohylu svůj kámen. Večer proběhl na horské 
chatě seminář věnovaný současným aktivitám a projektům STUŽ. S po
kročilou večerní dobou se situace zákonitě stočila k předvolební situaci na 
Slovensku. Pokud jsme některé dřívější absurdity slovenské politické scé
ny vcelku zdárně napodobili tzv. opoziční smlouvou, v současnosti vlád
ní HZDS odkrývá nové možnosti. Světová top-modelka stříhá s Mečiarem 
pásku na dálnici, což prý má dokázat, že Slovensko směřuje do Evropy. To 
stříhnutí ovšem stálo šest milionů korun. 

Po návratu jsem si doma pilně zakoupil noviny z předchozího dne a na 
jediné straně jsem objevil čtyři zajímavé zprávy, které spolu určitým způ
sobem souvisejí. 

Zpráva první: Šestapadesátiletý invalidní důchodce z Rumunska obě
toval celý svůj majetek, aby si koupil viagru, která povzbuzuje sexuální 
výkonnost. Koupil však od podvodníka prášky na spaní a v přítomnosti 
dvou mladých žen hned zbaštil šest tablet. Za celé své jmění se vydatně 
prospal. 

Zpráva druhá: Bill Clinton si kvůli sexuální aféře s Lewinskou opět sy
pal popel na hlavu. 

Zpráva třetí: Polští biskupové vyzvali polský stát, aby zakázal výrobu 
a distribuci pornografického materiálu. "Je paradoxní, že zatímco sílí vše
obecná péče o čistotu přírodního prostředí, vzduchu, vody a potravy, vy
trácí se starost o čistotu lidských srdcí" uvádějí biskupové. 
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Zpráva čtvrtá: Japonci sestrojili "živou" kočku, která váží 1,5 kilogra
mu, pohybuje ocasem a končetinami, při hlazení přede, otvírá a zavírá oči, 
mňouká a rozhlíží se po okolí. Nemusí se však krmit ani venčit a dá se 
kdykoliv vypnout. 

Léta se zabývám devastací životního prostředí, ale dnes vidím, že zde
vastovaní jsme především my. Chceme svobodu bez odpovědnosti, a pro
to vyvineme za obrovské peníze kočku, která se dá vypnout a nepočurá ko
berec. Clintonův sex v prezidentském úřadu zastíní všechny ostatní 
světové události a v rozvojových zemích (především v islámské oblasti) 
způsobí pohrdání nejen jeho chováním, ale i zemí, kterou jako "nejmoc
nější muž planety" reprezentuje, a jejím demokratickým zřízením. 

Rumunský invalidní důchodce, na kterého se sype sex a erotika ze sdělo
vacích prostředků, reklamy i z výkladních skříní, utratí poslední peníze, 
aby si dokázal, že je muž a užil si slasti. Paradoxně však téměř celá Evropa 
demograficky rychle stárne a pomalu vymírá. Mít děti je nákladné (ve 
Francii prý náklady na jedno dítě představují pro rodiče milion franků) 
a nedají se vypnout. Možná se nám splní naše tužby vybuzené reklamou 
a touhou být také tak úspěšný a dokonalý. Nebude to však výhra, ale od
souzení k tyranii pachtění se po nekonečné slasti. A čím více požitků 
a rozkoše si urveme, tím více nám bude to podstatné unikat mezi prsty. 

Josef Vavroušek zemřel příliš brzy, v padesáti letech, ale to důležité for
muloval velmi přesně: Kořistnický vztah k přírodě musí být nahrazen vě
domím sounáležitosti s přírodou, hedonistická orientace na konzumní 
způsob života musí být vystřídána důrazem na kvalitu života a uvědomě
lou skromnost, důraz na lidská práva a svobody musí být vyvážen respek
továním dlouhodobých důsledků lidských činností. Je to závod s časem 
a výsledek je nejistý. Ale vydáme-li se na tuto cestu udržitelného způsobu 
života, jedno je jisté - budeme žít skutečný život, ke kterému patří náma
ha i slast, smutek i radost. 

Zemské noviny 22. 9. 1998 
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HROZÍ NÁM ELEKTRONICKÝ PEARL BARBOR 

V minulých dnech zaútočil s netušenou silou počítačový virus "I love 
you" a způsobil škody přesahující částku tří miliard dolarů. Pravděpodobně 
jde o "žertík" počítačového piráta a je otázkou, zda bude vůbec kdy vypát
rán a potrestán, přes snahu filipínské policie. Naplňuje se tak předpověď 
manželů Tofflerových z roku 1993: "Vládní a komerční počítačové systémy 
jsou dnes tak špatně chráněny, že je můžeme považovat za bezbranné. 
Elektronický Pearl Harbor leží před námi. Hrozí nám info-teror." 

Fungování vyspělých společností je stále více založeno na dostupnosti 
a využitelnosti informací. Mluvíme o postindustriální éře či informačním 
věku. To ale také znamená, že nepřátelé společnosti budou stále více orien
tovat své údery proti informační struktuře společnosti. A rozhodně nepůjde 
jen o hackery se zvráceným smyslem pro humor. Nejenom jaderné, chemic
ké a biologické zbraně budou hrozbou. Stejné nebezpečí může představovat 
útok nepřátelského státu, teroristické skupiny či organizovaného zločinu na 
naše informační centra. Manželé Tofflerovi k tomu v knížce "Válka a proti
válečná hnutí - přežití na úsvitu 21. století" říkají: "Informace nebo znalos
ti mohou vyhrát války. Mezi prostředky, které armády využívají, jsou infor
mace, dezinformace, propaganda, pravda (pokud se hodí) a vytváření image 
pomocí masových médií." 

Spojené státy vydávají ročně na zahraniční zpravodajskou službu 30 mi
liard dolarů. Národní bezpečnost už nemá jen vojenskou složku, ale také e
konomickou, diplomatickou, a dokonce ekologickou. Posláním zpravodaj
ských služeb brzy nebude pouze věnovat se detekci a analýze stíhacích 
letadel a dalších moderních zbraní, ale také detekci starých letadel pašují
cích drogy, partyzánských skupin, teroristických band apod. Média jsou 
dnes schopna vytvářet "fiktivní" svět, na který reagují vlády, armády a celé 
populace tak, jako by šlo o skutečnost. 

Během války v Perském zálivu sledovali lidé televizi více hodin denně 
než kdykoliv předtím. "V minulosti agresívní vlády uskutečnily provokace, 
pokud chtěly ospravedlnit vojenský útok; v budoucnosti je bude možné 
pouze simulovat," tvrdí Alvin a Heidi Tofflerovi. 

Svět se rychle mění a jen stěží se nám daří na tyto změny pružně reago-

41 



vat. Na viru "I love you" a dalších je možné nalézt něco pozitivního - varu
jí nás před naší vlastní nepřipraveností. Všichni si vzpomínáme na Y2K -
přechod počítačů na rok 2000. Chmurné předpovědi o globálním kolapsu se 
naštěstí nenaplnily, ale jak je možné, že nejmocnější počítačové firmy a nej
lepší mozky na počítačový software nebyly schopny odhadnout, co se vlast
ně stane? 

Svět je dnes "globální vesnicí" propojenou informační sítí Internet, na 
kterou se každý den připojují tisíce dalších uživatelů. Musíme se naučit tu
to životně důležitou informační strukturu chránit. A nejen chránit, ale také 
využívat k prosazování míru ve světě. Existuje řada příkladů, jak mohou 
moderní informační technologie pomoci udržování i prosazování míru 
v místech potenciálních konfliktů. Brzy bude možné ze satelitů lokalizovat 
každého jednotlivého střelce. Obloha se stane otevřenou, ať už se to vládám 
líbí, nebo ne. Budou vyvinuty zbraně, které budou obsahovat "chytré kom
ponenty". Ty zajistí, že zbraně budou moci být použity jen za určitých 
okolností, budou mít implantovány sebedestruktivní čipy (například letadla 
a rakety). V oblastech hrozícího konfliktu by OSN mohla vyhlásit embargo 
na nenávistnou propagandu. Je technicky snadno realizovatelné umlčet lo
kální televizní a rádiové programy a vytvořit protiváhu k nenávistné propa
gandě místních diktátorů. 

Dejme ještě naposledy slovo manželům Tofflerovým: "Předpokladem 
pro ekonomický rozvoj je snadný přístup k informacím a komunikacím. 
Protože chudoba není přítelem míru, mohla by být armáda využita k tomu, 
aby se dostalo co nejvíce informací a informačních technologií do méně roz
vinutého světa, takže lidé v těchto regionech by se stali snadněji součástí 
globálního společenství. V zájmu naší bezpečnosti je třeba využít znalostí 
k tomu, aby byla prosperita přenesena do ostatních částí světa dříve. než se 
všichni tamní lidé stanou imigranty, uprchlíky nebo sociálními případy 
v západním světě." 

Virus "I love you" se údajně začal šířit odkudsi z předměstí Manily 
na Filipínách. Těžko říct, je-li to pravda, ale s jistotou můžeme tvrdit, že 
musí být učiněny dvě věci, aby naše informační společnost byla bez
pečnější: chránit se preventivně a včas proti "elektronickému Pearl 
Harboru" a pomoci lidem v chudých regionech získat naději a víru v lep
ší budoucnost. 

Zemské noviny 10.5.2000 
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VÍTEJTE V ÉŘE GLOBALIZACE, POZEMŠŤANÉ 

Ještě před několika desetiletími se nám zdála planeta Země, ale také 
moře či atmosféra nekonečně velké. Teprve lety do vesmíru přinesly zá
sadní zlom. Uviděli jsme planetu jako malý člun, plující nekonečným 
oceánem vesmíru. Rozvoj počítačů a internetu pak umožnil nejen Zemi vi
dět a poznávat, ale také komunikovat v reálném čase s kýmkoliv kdekoliv. 
Svět se zmenšil, stal se "globální vesnicí", započal proces, kterému se ří
ká globalizace. 

Globalizace je velmi často používané slovo, ale s velmi nevyjasněným 
významem, pod kterým si lidé mohou představovat velmi různé procesy. 
Není divu, že si pak nerozumějí. 

Především, globalizace nemá jen ekonomický rozměr. Netýká se tedy 
pouze působení nadnárodních korporací, Světové banky a Mezinárodního 
měnového fondu, o kterých se nejvíce mluví. Globalizace se dotýká zá
sadně kulturní diverzity, tedy zachování rozmanitosti civilizací, národů, 
etnik a kmenů. Samuel Huntington v knize "Střet civilizací" vyčleňuje de
vět civilizací: západní křesťanskou, konfuciánskou, japonskou, islámskou, 
hindskou, buddhistickou, slovansko-ortodoxní, latinsko-americkou 
a africkou. Tyto civilizačně-kulturní okruhy by se měly učit spolupracovat 
a žít na jedné malé planetě, ale budou spolu také soupeřit. Obzvláště 
islámská a čínská (konfuciánská) civilizace budou vzhledem k populační
mu růstu a ekonomické síle aspirovat na převzetí vůdčí role civilizace 
západní. 

Státy si žárlivě střeží svou suverenitu a budou se velmi neochotně 
vzdávat části svých práv ve prospěch globálního společenství. A celé se to 
ještě zkomplikuje tím, že existují národy a etnika bez vlastních států: 
Kurdové, původní obyvatelé Ameriky, Tibeťané, domorodí obyvatele 
Austrálie a další. Ztráta kulturní identity jakéhokoliv kmene, etnika či ná
roda by byla nenahraditelná, stejně jako je nenahraditelná ztráta jakého
koliv rostlinného či živočišného druhu. 

Zde se dostáváme k příkladům pozitivních aspektů globalizace. Z hle
diska národních států je dnes nereálné efektivně pečovat o ekosystémy 
globálního významu. Pokud Brazilci ničí amazonský deštný les, který 
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představuje plíce planety, dělají to samé, co jsme my v Evropě a v sever
ní Americe provedli během minulých století. Chceme-li tropický deštný 
les chránit, musíme s dotčenými zeměmi uzavřít kontrakt a kompenzovat 
jim újmu. To je řešitelné pouze na globální úrovni. Narušení ozónové 
vrstvy a globální klimatické změny jsou dalšími příklady z téže oblasti. 

Národní státy také nedokáží adekvátně a rychle reagovat na projevy 
pošlapávání lidských práv či genocidy. I zde tedy potřebujeme mnohem 
efektivnější řízení prostřednictvím reformované OSN a snad i elitní vo
jenskou jednotku OSN, která by byla schopna nejen udržovat mír, ale ta
ké vynutit zastavení násilí. Přestože v příštích letech budou takovéto vo
jenské intervence nespravedlivě selektivní (nikdo vojensky nezasáhne 
proti okupaci Tibetu; nikdo nepůjde vynucovat lepší postavení Kurdů vů
či Turecku, členskému státu NATO), jsou nezbytné. 

Nakonec i v ekonomické oblasti nutně potřebujeme vymyslet a prosa
dit formy globálního řízení. Na světě dnes působí přes čtyřicet tisíc sil
ných nadnárodních korporací. Sám General Motors má větší ekonomic
kou výkonnost než celá Belgie, firma Volkswagen vykazuje větší 

ekonomický produkt než Česká republika (pomíjím srovnání s mizivou 
ekonomickou silou většiny rozvojových zemí). Tyto korporace nemají 
protihráče, kteří by byli schopni korigovat jejich chování. Pokud jsou 
v jedné zemi přijata přísná zákonná opatření na ochranu životního pro
středí, přesune korporace provozy jinam, kde dosud přísná pravidla ne
platí. Pokud je daňové zatížení někde vysoké ve prospěch sociálního stá
tu, není problém přesunout sídlo firmy do některého z daňových rájů. 
Rozvíjející se státy jako Filipíny, Malajsie, ale také země střední Evropy 
nahánějí kvůli přílivu zahraničního kapitálu a zaměstnanosti tyto silné 
hráče a vytvářejí jim co nejlepší podmínky (daňové prázdniny apod.). 
To jen prohlubuje propast dělící nás od chudých a nestabilních států, kde 
se neinvestuje prakticky vůbec a celé regiony pak "padají přes okraj 
planety". 

Připomeňme Járu Cimrmana: "s globalizací můžeme nesouhlasit, mů
žeme proti ní protestovat, ale to je asi tak všechno, co můžeme dělat". 
Pokud už tedy je globalizace realitou, měli bychom se pokusit reagovat 
aktivně a globalizaci transformovat v efektivní globální řízení. Může k to
mu napomoci i jednání Světové banky a Mezinárodního měnového fon
du v Praze. Avšak nejen samo jednání, ale i doprovodné akce nevládních 
organizací. Podaří-li se dodržet princip nenásilí, mohou dostat světové 
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finančníky, ekonomy i politiky pod tlak a přimět je k tomu, aby k dosud 
živelnému procesu globalizace vytvořili a prosazovali jasná pravidla, kte
rá dají šanci na rozvoj a důstojné podmínky k životu všem. 

Zemské noviny 27.5.2000 

HLEDAJÍ SE ŘEDITELÉ ZEMĚKOULE 
Globalizační procesy potřebují všemi státy respektované mezinárodní 
řídící instituce 

"Svět potřebuje střed a důvěru, že je tento střed pevný; jediným důvě
ryhodným kandidátem je OSN." Toto je prohlášení zahraničního výboru 
kanadské Dolní sněmovny. Jestliže má být proces globalizace řízený a ne 
chaotický, musí být vytvořeny adekvátní instituce globálního řízení. Přes 
všechny nedostatky a chyby je hlavním favoritem pro globální řízení 
Organizace spojených národů. 

Charta OSN byla vyhlášena jménem světového lidstva: "My, lid spoje
ných národů ... " Lidé na planetě však nikdy plně nenabyli dojmu (kvůli bi
polárně rozdělenému světu na komunistický Východ a kapitalistický 
Západ), že OSN je jejich a neztotožnili se s ní. Přestože OSN byla po pa
desát let nástrojem uplatňování národních zájmů, dosáhla řady úspěchů 
dekolonizace, pokrok v prosazováni lidských práv, vymýcení některých 
nemocí apod. 

Hlavním neúspěchem je to, že zakládající státy (mezi něž patřilo i Čes
koslovensko) neobdařily OSN pravomocemi, jež by se dotkly národní su
verenity a hlavní pravomoci zůstávají členským zemím. 

V současnosti je OSN přebyrokratizovaná a neefektivní a existují zhru
ba čtyři možnosti, jak se vůči ní chovat: 1. rezignovat a dát od ní ruce pryč; 
2. usilovat o prosazení zásadní reformy; 3. usilovat jen o kosmetické změ
ny; 4. podporovat pouze některé akce OSN a na ty vázat své příspěvky. Za 
nejlepší považuji kombinaci druhého a čtvrtého přístupu. 
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Dnes je populární kritizovat OSN a její plýtvání. Jen jeden příklad za 
všechny: Institut pro výzkum a výcvik se sídlem v New Yorku, který měl 
zajišťovat školení diplomatů z rozvojových zemí, nemohl jeden rok reali
zovat svůj program, protože jeho šéf, pocházející z Kamerunu, utratil celý 
rozpočet za své cesty po světě. 

Na druhé straně není pravda, že OSN jako kandidát globálního řízení 
je drahý. Běžný rozpočet OSN (rozpočet na udržování aparátu a dlouho
dobé činnosti) činí 1,25 miliardy dolarů. Například roční náklady na čin
nost požárního sboru v samotném New Yorku jsou vyšší. Běžný rozpočet 
OSN by finančně nepokryl ani 12 hodin celosvětových výdajů na zbroje
ní. Spojené státy jako největší přispěvatel (podílejí se na financování OSN 
25 procenty) zatíží ročně jednoho svého občana jedním dolarem a dvaceti 
centy, což je pětina ceny lístku do kina. 

OSN bude muset být reformována, nebo nemá budoucnost. Na tom se 
shodnou všichni. Šestadvaceti členná Komise OSN pro globální řízení 
publikovala už v roce 1995 řadu návrhů, jak OSN dílčími kroky reformo
vat (prezidenta Václava Havla v této komisi zastupoval Jiří Dienstbier): na
příklad pět stálých členů Rady bezpečnosti by mělo ustoupit od užívání 
práva veta, před každoročním zasedáním Valného shromáždění by mělo 
být svoláno Fórum občanské společnosti sdružující zástupce nevládních 
organizací, podnikatelské komunity a církví; země, které neplní své fi
nanční závazky, by měly být zbaveny dočasně hlasovacího práva atd. 

V době, kdy byl Josef Vavroušek federálním ministrem životního pro
středí, pokusil se o vytvoření alternativního modelu OSN, který přednesl 
na konferenci o životním prostředí a rozvoji v Rio de Janeiro v roce 1992. 
Navrhoval skončit s vytvářením stále nových institucí a vytvořit čtyři zá
sadní subsystémy, které by zvýšily efektivitu OSN: 

• bezpečnostní systém, jehož cílem by bylo řešení mezinárodních kon
fliktů mírovou cestou; 

• ekonomický systém, který by podporoval vyvážený globální ekono
mický rozvoj; 

• sociální systém, který by se soustředil na podporu kultury, vzdělání. 
zdravotní péče a sociální zajištěnosti; 

• environmentální systém, který by se zaměřil na ochranu a obnovu pří
rody a na životní prostředí člověka zvláště. 
Tento návrh bohužel nepodpořil prezident Havel (do Ria nejel kvůli 
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domácím volbám) ani tehdejší ministr zahraničních věcí Jiří Dienstbier. Je 
to škoda. Návrh zapadl, byl pouze publikován ve Velké Británii (v knížce 
Hrozby bez nepřátel). Svět zatím dál čeká na politiky se smělou vizí, pře
sahující hranice národních států, kteří budou mít dostatek odvahy i mož
ností postupně prosazovat globální řízení. 

Zemské noviny 17.6.2000 

KDE VZÍT PENÍZE NA BOJ S CHUDOBOU? 

"Je třeba říct, že jsme se nenarodili pro jeden kout, ale že celý svět je na
ší vlastí." Autorem tohoto výroku není současný zastánce globalizace, ale 
římský filozof, básník a politik Seneca, žijící na počátku našeho letopočtu. 
Abychom však celý svět mohli považovat za svůj domov, musí být na 
celém světě vytvořeny důstojné podmínky k životu. K tomu má současný 
proces globalizace, zejména ekonomické, napomoci. Může však také pro
hloubit propastné rozdíly mezi chudými a bohatými, bude-li ponechán 
"neviditelné ruce trhu". 

Potřebujeme globální řízení a potřebujeme také finanční zdroje pro glo
bální řízení. V rodině je normální, že rodiče "dotují" děti, ve státě ekono
micky výkonnější regiony dotují chudší oblasti. Stejně tak se to děje 

v Evropské unii mezi členskými státy a je zřejmé, že se kvůli sociálnímu 
smíru a politické stabilitě jedná o výhodnou investici. Na globální úrovni 
projevy solidarity zatím chybějí. Pokud někdo namítne, že bohaté země do 
chudých regionů posílají rozvojovou a humanitární pomoc, překvapí jej 
asi, že celkový objem finančních toků z rozvojových zemí do rozvinutých 
je třikrát větší než naopak. Rozvojové země dnes už dluží přes 2500 mili
ard dolarů (!) a jen splácení úroků je drží v pasti zaostalosti a chudoby. 
Papež Jan Pavel II., jedna z největších osobností současnosti, k tomu říká: 
"Potřebujeme vytvořit řešení na světové úrovni nastolením ekonomiky sku
tečného sdílení a rozdělování statků jak na mezinárodní, tak na národní 
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úrovni. To je kromě kulturního bohatství jediná cesta, která respektuje 
důstojnost osob a rodinu." Kde však vzít miliardy dolarů na boj s chudo
bou, nemocemi, kde vzít investice na rozvoj infrastruktury v chudých ob
lastech, na ochranu ekosystémů globálního významu, na mírové operace? 

Požadovat výrazné zvýšení příspěvků členských států OSN je možné, 
ale asi nereálné. Podobně je v současnosti těžko prosaditelné zavedení glo
bální daně navrhované Václavem Havlem. Nicméně prezident Havel nevi
dí její přínos v množství vybraných peněz, ale v tom, že bychom se jako ob
čané více zajímali o světové dění a přijali globální instituce více za své. 
Existuje však celá řada dalších prozíravých návrhů, které by při troše dob
ré vůle mohly být realizovány. Bylo by například možné zavést vybírání 
malého poplatku k letence za každý mezinárodní let. Podle Komise OSN 
pro globální řízení by bylo žádoucí zavést poplatky za využívaní zdrojů 
společného dědictví lidstva - za námořní dopravu po oceánech, za ukládá
ní netoxického odpadu v mořích, za oceánské rybaření, za lov ryb a další 
aktivity v Antarktidě, za "parkování" geostacionárních satelitů na oběžné 
dráze apod. Jiným návrhem je Tobinova daň (profesor James Tobin je lau
reátem Nobelovy ceny za ekonomii), která by se platila ze všech devizo
vých obchodů. 

Cílem nejsou jenom příjmy, ale zejména zlepšení efektivity a kontroly 
největšího globálního trhu - devizových obchodů, kde se odehrává velké 
množství spekulativního obchodování. Podle jiného návrhu by mohlo být 
globální daňovou základnou zdanění nadnárodních společností. Ve světě, 
kde je stále více společností vskutku globálních, nemá smysl identifikovat 
daňové domény v přísně národním smyslu (otázkou je však proveditelnost 
tohoto návrhu). Mezi nereálné pro zatím patří nejspíše i globální prosazení 
uhlíkové daně a ekologické daňové reformy, i když právě to by mohlo způ
sobit zásadní pozitivní změnu ve směřování lidského společenství. Nápadů 
na financování globálního řízení je dostatek a většina z nich je realizova
telných. Bohatství a peněz je ve světě také dost, vždyť světový ekonomický 
produkt činí na jednoho obyvatele planety 4000 amerických dolarů. Chybí 
však zatím politická vůle ke změnám, která může být nejlépe povzbuzena 
zájmem a požadavky občanů. 

Zemské noviny 1. 8. 2000 
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METLA UnSTV A, NEBO (JENOM) SPORT? 

Milióny kluků chtějí napodobit své idoly, chybí jim k tomu však ade
kvátní podmínky. 

V červnu ovládl evropský kontinent fotbal. Milióny diváků usedaly 
denně před televizi, aby viděli některý ze zápasů turnaje EURO 2000. 
Politici hromadně cestovali do Holandska a Belgie, aby ukázali svým vo
ličům, jak jsou s nimi naladěni na stejnou notu. Taková pozornost se lo
gicky odrazila nejen ve sportovních komentářích, ale i v reakcích, převáž
ně negativních, všímajících si dění kolem tohoto nejpopulárnějšího 
sportu. Velmi ostře fotbal napadl známý britský historik a spisovatel Paul 
Johnson: "Zaujetí fotbalem je v podstatě důkazem opožděného vývoje 
osobnosti. Dnes se z něho stala metla lidstva a je více odpovědný za pro
jevy násilí než filmy Hollywoodu a televize dohromady. Již to není sport, 
ale průmysl, v němž se hraje kvůli penězům, moci a vlivu, kvůli ještě vět
šímu množství peněz, ješitnosti a etnické a rasové nadřazenosti. Přitahuje 
naprosto stejný druh mladých lidí, jaké získávala do svých řad nacistická 
a komunistická strana, když spolu bojovaly o ovládnutí ulice v Německu 
ve dvacátých letech tohoto století." 

Vrcholový sport se opravdu stal průmyslem, kde se hraje kvůli peně
zům. Ale nemyslím, že je tento sport odpovědný za násilí, ješitnost a et
nickou a rasovou nesnášenlivost. Je pouze místem, kde se ventiluje pocit 
vlastní prázdnoty, frustrace a zakomplexovanosti. Ne však hráčů, ale znač
né části fanoušků. Každý mladý a normální muž chce žít pro ideál. Jak jej 
ale najít? Rytíři už neexistují a napodobovat Foglarovy Rychlé šípy připa
dá dnešním dospívajícím drsňákům málo atraktivní. Kde tedy vzít příkla
dy hodné následování? 

Mezi politiky? To těžko, alespoň zatím. Mezi vědci? Jejich následování 
je příliš zdlouhavé a málo akční. A tak nacházejí své vzory mezi umělci 
(herci, zpěváky), do jejichž rolí se ve snění vžívají, a mezi sportovci. A na 
sportu samém přece není nic špatného. 

Sport vyžaduje trénink, to znamená jistou dávku disciplíny, odříkání 
a fyzické zdatnosti. Neplatí to jen o vrcholOvých sportovcích. Kdo hrál 
alespoň okresní fotbalový přebor (to je i můj případ), ví, že není možné se 
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na sobotní zábavě opít a do rána vyvádět, chci-li být následující den scho
pen vyběhnout na hřiště a být mužstvu něco platný. Nehledě na to, že 
i okresní přebor vyžaduje pravidelný trénink. 

Tady jsme asi u jádra problému. Milióny kluků chtějí napodobit 
Jaromíra Jágra, Pavla Nedvěda nebo Tomáše Dvořáka, Martina Doktora 
a další. Ale kolik z nich dostane příležitost a kolik z nich má to štěstí, že 
má nejen idol (Jágra, Nedvěda ... ), který jej pro sport či jinou zájmovou čin
nost získá, ale také přítele (trenéra, spoluhráče), který mu ukáže, že se dá 
hrát a má hrát především pro radost, i když hvězda vyroste jen z jednoho 
mezi tisíci? 

Za pár měsíců se opět naplno roztočí veliký kolotoč sportu a peněz -
olympijské hry v Sydney. Mladí lidé poznají několik nových idolů. Měli 
by dostat šanci pokusit se je následovat. K tomu ale potřebují podmínky -
ne špičkové vybavení, ale stovky dětských hřišť a sportovišť ve městech 
i nejmenších obcích. Jinak mohou začít koketovat s jinými "idoly" (alko
holem a drogami) a jinými "hrdiny" - hospodskými povaleči a dealery. I na 
to jsou třeba peníze a oni je seženou, což se projeví v nárůstu drobné kri
minality. Nepřestanou ale snít svůj sen o mužných a hrdinských činech. 
V lepším případě pak při příštím vítězství našich hokejistů budou na uli
ci řvát ochraptělým hlasem: "Kdo neskáče, není Čech." V horším případě 
vyrazí za velké peníze na veliký turnaj rozpoutat velkou fotbalovou válku. 
A při ní mohou být i mrtví, jak vědí z poslední doby třeba Turci 
a Angličané. 

Zemské noviny 5. 8. 2000 
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PRYČ S GLOBALIZACÍ! 

ANEBO VÍCE RACIONÁLNÍHO GLOBÁLNÍHO ŘÍZENÍ? 

Dříve jsem se domníval, že zářijové zasedání Mezinárodního měnové
ho fondu a Světové banky v Praze je nešťastným rozhodnutím, které nás 
připraví o hodně milionů a přinese řadu potíží. Už si to nemyslím. Drahé 
to bude, potíže budou také, ale konečně se u nás mluví a píše o globálních 
problémech současného světa. Každý, kdo není slepý a hluchý, bude více 
či méně konfrontován s problémy chudoby a zadlužení v rozvojových ze
mích, globalizace, vztahů industrializovaných zemí Severu a nerozvinu
tých zemí Jihu atd. To, doufejme, přispěje k naší větší gramotnosti v zále
žitostech, které přesahují hranice české kotliny. 

To, že ministr vnitra Gross chystá masívní nasazení policejních jedno
tek, mi nevadí. Naopak, ať nasadí v dostatečném počtu pokud možno elit
ní jednotky, které budou natolik disciplinované a sebevědomé, aby se ne
nechaly vyprovokovat k odvetě možnými násilnými činy (rozbíjení 
výkladních skříní, rabování), o které se mohou pokusit skupinky idiotů. 
Razantní zásah proti takovým lidem, vyskytnou-li se, je v zájmu přede
vším demonstrantů samých. 

Požadavky odpůrců světových finančních institucí, alespoň jak jsou 
s předstihem prezentovány v médiích, totiž vypadají rozumně. Myslím 
tím především odpuštění dluhů nejchudším zemím. Jestliže se v loňském 
roce Světová banka, MMF a Pařížský klub věřitelů zavázaly k částce 100 
miliard dolarů, je hanba, že zatím odpustily jen 15 miliard. Paradoxně tak 
MMF i Světová banka kritiky a demonstrace potřebují. Cítí potřebu se re
formovat a změnit chování, ale jsou příliš byrokratické a zakonzervované. 
Vedení institucí může být nakrásně osvícené, avšak změnit myšlení stovek 
úředníků není jednoduché. Tlak zvenčí je proto žádoucí a k budoucímu 
prospěchu těchto organizací. 

Avšak obávám se, že zatím panuje v celé věci jiné velké nedorozumě
ní, alespoň v médiích. Protesty nemají být zaměřeny proti globalizaci sa
mé. Tu jednak nikdo nezastaví, jednak obě zmíněné instituce nejsou 
v tomto procesu klíčovými hráči (těmi jsou především ekonomicky ne
smírně silné nadnárodní korporace). Co je ale nejpodstatnější, globalizaci, 
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resp. globální řízení velmi potřebujeme. Kdo jinak p:os~dí ir:lUnizační 
programy v rozvojových zemích, projekty ochrany blOdlverzlty a eko
systémů globálního významu, kdo dojedná důstojné obchodní podmínky 
pro ekonomicky slabé rozvojové země, zaměřené navíc často na obchodo
vání s jedinou komoditou (káva, banány ... )? Kdo zkrotí a nasadí náhubek 
běsnícím diktátorům, kteří devastují vlastní zemi a trýzní obyvatelstvo? 

Vrátíme-li se ke konkrétnímu a oprávněnému požadavku protestují
cích, odpuštění dluhů, měli bychom říci nejen A, ale také B. Odpuštění 
dluhů může být u nedemokratických režimů kontraproduktivní. Kde je zá
ruka, že země jako Barma, Laos, Vietnam, Severní Korea (nemluvě o vět
šině afrických zemí) využijí sejmutí břemene dluhů k investicím do vzdě
lání, když zakazují vlastním lidem přístup na internet, aby se nedostali 
k ideologicky závadným informacím? Odpuštění dluhů je velkou příleži
tostí vynutit si metodou cukru a biče pro zdecimované obyvatelstvo reali
zaci smysluplných projektů. Například: mohou vám být odpuštěny platby 
úroků i část dluhu, ale z ušetřených peněz musíte jistou částku věnovat na 
konkrétní projekty ve zdravotnictví, školství, na budování infrastruktury, 
na ochranu přírody apod. 

Pokud dluhy pouze odpustíme, můžeme si nadělat více problémů, než 
máme doposud. Celkové zadlužení rozvojových zemí je totiž 2500 miliard 
dolarů (zhruba celosvětové výdaje na zbrojení za čtyři roky). Odpuštění 
100 miliard znamená náročná diplomatická jednání a napětí mezi dlužní
ky a věřiteli, komu a kolik má být odpuštěno. Odpuštění bez podmínek ty
to tenze jenom zvýší. Navíc není záruka, že nepovede k nezodpovědnému 
jednání těch, kterým bylo odpuštěno ("příště se to tak vyřeší zase"), i těch, 
kteří na pomoc čekají ("nebudeme splácet nic a přinutíme věřitele, aby 
nám odpustili"). 

Prezident Havel chce uspořádat neformální setkání mezi zástupci pro
testujících nevládních organizací a představiteli finančních institucí. 
Možná by právě z takových jednání mohl vzniknout návrh, který by nebyl 
kompromisem, ale obohacením požadavku nevládních organizací a který 
by zároveň byl vůči Světové bance a MMF vstřícnější než pouze velmi 
obecně proklamované nároky typu "pryč s globalizací". 

Zemské noviny 22. 8. 2000 
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RIZIKA VĚDECKÉ HRY S NESMRTELNOSTÍ 

Na prahu třetího tisíciletí před lidmi vyvstávají etické problémy, které 
jsme před několika desetiletími neuměli ani formulovat. Například pro
blém genetických manipulací či eutanazie. Má člověk právo zasahovat do 
procesu zrození lidského jedince, nebo sám rozhodovat, kdy a jak ukončí 
svůj život? 

Je zajímavé, že takové otázky se objevují v nejrozvinutějších zemích, 
a ne v zemích, kde lidé žijí v bídných materiálních poměrech. I když na
příklad kanadští Eskymáci v dobách, kdy ještě kočovali, znali svůj způsob 
"eutanázie". Bylo zvykem, že starý člověk, který již nemohl udržet s putu
jícím klanem krok, se omluvil, že si chvíli odpočine a pak skupinu dojde. 
Všichni věděli, že jej vidí naposledy, že se chystá zemřít, aby nezdržoval 
lovce při cestě za potravou. To však byla nutnost daná bojem celého ro
dinného klanu o přežití v zimních měsících. 

Myslím, že nejlépe vystihl jádro tohoto problému profesor Tomáš 
Halík: "Musíme se rozhodnout, jestli život budeme brát jako dar, nebo 
jako produkt." Přijmeme-li život jako dar Boží, je nedotknutelný. 
Považujeme-li život za "výrobek", budeme s ním dříve či později manipu
lovat jako s každým jiným zbožím. 

O dobrovolném ukončení života se napsalo již mnoho, ale co opačný 
problém? Velmi brzy bude známa mapa celého lidského genomu. Díky ge
netickému inženýrství budeme schopni prodloužit život o mnoho let. 
Snad kromě mozku budeme schopni jednou nahradit všechny lidské 
orgány, budeme umět léčit cukrovku, rakovinu a mnoho dalších nemocí. 
Odvážnější autoři spekulují o nesmrtelnosti díky klonování nebo díky fú
zi technologie (počítačů) s lidským mozkem a osvobození vědomí z lid
ského těla. Zůstaňme ale při zemi a zkusme se zamyslet nad některými dů
sledky prodloužení života na 100-120 let, což se zdá být velmi reálné. 

Dnes se v průměru dožíváme v rozvinutých zemích zhruba 75 let a zá
padní společnosti mají velký problém. Rodí se málo dětí, populace stárne 
a neustále roste podíl lidí v postproduktivním věku. Nehezky řečeno, dů
chodce nemá kdo živit a ti se přirozeně cítí podvedeni, když se najednou 
začíná důchodový věk zvedat z šedesáti na šedesát pět i více let. 
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A teď si představme, že se někteří lidé začnou dožívat stovky či ještě 
vyššího věku. Budou to samozřejmě jen bohatí, což je samo o sobě velká 
rozbuška, která může rozvrátit společnost. Nebude už také existovat kla
sický vzor soužití tří generací (prarodiče, rodiče, děti), který sám přináší 
dost problémů, ale objeví se praprarodiče a prapraprarodiče, tedy alespoň 
pět generací vedle sebe. A protože si vymožeností genetického inženýrství 
budou moci užívat jen bohatí, půjde také o inteligentní, sebevědomé 
a úspěšné lidi. Není jisté, kdy a jak budou ochotni odstupovat z význam
ných funkcí a pozic, které v podniku či společnosti zastávali (vzpomeňme 
jen na současné problémy mezi nastupující, střední a odcházející genera
cí v každém větším pracovním kolektivu). 

Myslím, že proces prodlužování lidského života nikdo nezastaví. I kdy
by se nakrásně státy dohodly na omezení výzkumu v některých oblastech 
genetického inženýrství (což je velmi nepravděpodobné), existuje dost 
ambiciózních vědců i bohatých mecenášů, kteří budou ve výzkumu po
kračovat na privátní bázi a třeba i tajně. 

Nakonec se tedy opět dostáváme k otázce, kterou si budeme muset zod
povědět každý sám: chceme chápat život jako dar, nebo jako produkt? 

Je-li život dar, není přípustné jej předčasně ukončit, ale nebude asi ani 
žádoucí jej uměle prodlužovat dál a dál. Těžko si dnes představit, jak by 
se takovým lidem žilo. Obávám se, že by se pro ně tento pozdní život 
mohl stát i peklem. Bez odvahy odejít přirozenou smrtí by se nekončící ži
vot stal bezpochyby trestem bez konce. Ostatně stejně jako roboty i toto 
předpověděl dosti přesně Karel Čapek ve své "Věci Makropulos". 

Zemské noviny 9. 10. 2000 
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EVROPA 21. STOLETÍ POTŘEBUJE VIZI 

Bez velkých oslav i strachu jsme vstoupili do třetího tisíciletí. Je to 
možná tím, že jsme své nadšení rozmělnili již loňskými oslavami přícho
du roku 2000 a svou dávku obav z kulatého a magicky působícího letopo
čtu vyčerpali na počítačový problém Y2K. Možná jsme se také nechali po
hltit současnými aktuálními událostmi, především úsilím redaktorů 
a dalších zaměstnanců o zachování nezávislosti České televize. A možná 
jsme už tak roztěkaní, že o žádné větší zastavení a hlubší zamyšlení na 
prahu nového století a tisíciletí nestojíme. Kdo ví. 

Před dvěma tisíci lety samozřejmě lidé žádný počátek letopočtu nesla
vili. Kdo mohl tušit, že kdesi na východní periferii mocné římské říše se 
ve chlévě narodí dítě, které změní svět, a náš kalendář se bude odvíjet prá
vě od tohoto okamžiku? Na přelomu prvního tisíciletí křesťanský svět in
tenzívně očekával druhý příchod Ježíše Krista. Byla tu naděje, ale také 
strach z konce světa, který má mít podle bible apokalyptický průběh. 
V stup do dvacátého století se zdál být optimističtější, ale také ateističtěj
ší. Věda a industriální rozvoj slavily jeden úspěch za druhým, světlé zítř
ky se zdály být na dosah i bez Boha. 

Pouze o dvanáct let později dostala nová víra první vážnou trhlinu - ke 
dnu šel hned při své první plavbě nepotopitelný Titanik. Následovalo pek
lo první světové války, zrození komunismu v praxi, fašismus, druhá svě
tová válka, studená válka a na konci dvacátého století globální ekologické 
problémy a vzrůstající napětí mezi bohatými, rozvinutými zeměmi a chu
dými, rozvojovými zeměmi. 

Ve dvacátém století se samozřejmě děly také báječné věci - přistání člo
věka na Měsíci, vstup do informačního věku, rychle rostoucí síla a vý
znam nevládních organizací, ve kterých se dobrovolně angažují desítky 
milionů lidí. 

Jaké však bude začínající 21. století a třetí tisíciletí? Učiní nás pokroky 
v genetickém inženýrství nesmrtelnými? Budeme postupně kolonizovat 
Měsíc, Mars a další, stále vzdálenější objekty ve vesmíru? Osvobodí se po
mocí počítačů naše vědomí od nedokonalého lidského těla a přesuneme se 
do kyberprostoru? Nebo se spíše změní klima, dojde ropa, euroamerická 

55 



civilizace se otřese v základech a svět se na řadu desetiletí propadne do 
chaosu a násilí? 

Jedno se zdá být, myslím, jisté. Euroamerická civilizace, která byla ně
kolik posledních století ve světě dominantní, je unavená, stárne a vymírá. 
Řešením by bylo otevření se migrantům z jiných civilizačně-kulturních 
okruhů, ovšem s rizikem, že už především Evropa nebude nikdy tím, čím 
bývala. Starý kontinent i severní Amerika se dostanou pod sílící tlak dal
ších civilizací, které by chtěly převzít dominantní roli. V ekonomické 
a vojenské oblasti je to Čína, v náboženské oblasti pak zejména islámská 
civilizace, podpořená trvajícím vysokým demografickým růstem. Velkou 
neznámou je Rusko. Může se stát součástí civilizované Evropy, ale stejně 
tak se může stát sudem střelného prachu, který rozvrátí a nadlouho zmr
začí sebe i své okolí. Podobně Afrika může být jednou Evropě partnerem, 
který obohatí starý kontinent o svou vitalitu a energii, ale ještě předtím bu
de spíše místem konfliktů, válek, nemocí, bídy a ekologických katastrof. 

Přežije tedy Evropa 21. století? Myslím, že ano, stejně jako přežila ve 
století minulém fašismus a komunismus. Potřebuje však novou vizi, která 
by definovala její místo a poslání v rozmanitém a globalizujícím se světě. 
O této vizi, o co usilovat, kam a proč směřovat, je třeba začít přemýšlet už 
dnes, na prahu nového století a tisíciletí, což se pochopitelně týká i nás, 
Čechů a Moraváků, protože jsme a chceme být součástí Evropy. 

Zemské noviny 4. 1.2001 
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Po NÁS POTOPA 

Americký prezident George Bush není ve funkci ještě ani sto dní, ale 
už teď je jasné, že je to "ostrý hoch" z Texasu, který se s ničím moc maz
lit nebude. Na Aljašce se dost možná začne těžit ropa a hlavně Spojené stá
ty asi odstoupí od závazků z Kjóto, týkající se snižování emisí hlavního 
skleníkového plynu, oxidu uhličitého. Jeho předvolební kampaň stála sto 
miliónů dolarů, z nichž podstatnou část zaplatil automobilový průmysl, 
a je tedy čas projevit vděk a vstřícnost. Svět na to sice doplatí, ale Spojené 
státy jsou přece dost velký svět, který si stačí sám pro sebe. 

Před třemi lety se v japonském Kjóto zavázaly rozvinuté země ke sní
žení emisí oxidu uhličitého o pět až osm procent do roku 2010 oproti hla
dině z roku 1990. V případě USA to bylo konkrétně o sedm procent. 
Bohužel dohodu ratifikovalo zanedbatelné množství zemí a bylo zřejmé, 
že je třeba něco udělat. Vloni v listopadu se proto sešli mocní tohoto svě
ta v holandském Haagu a - nedohodli se na ničem. Vypadalo to, že emise 
oxidu uhličitého by bylo možné globálně snížit ne o pět až osm procent, 
ale maximálně tak o dvě a půl procenta. Za to je zástupci nevládních en
vironmentálních organizací odměnili protestními akcemi a létajícím ovo
cem, zeleninou a vajíčky. Následně se konala ještě konference v kanadské 
Ottawě s totožným výsledkem. Nyní tedy vnesl do tohoto komplikované
ho procesu vyjednávání jasno americký prezident. Nebude nic. Kola aut 
i celého průmyslu se musí točit, ekonomický růst je bližší, než ekologická 
odpovědnost. 

Jak tedy vypadá pravděpodobný scénář pro blízkou budoucnost? 
Dohoda z Kjóto je v troskách a odstoupí od ní asi další státy, např. Kanada 
a Austrálie. Svůj závazek osmiprocentního snížení emisí možná dodrží 
Evropská unie, ale bude osamocena a pod tlakem vlastních průmyslových 
zájmových skupin. Rozvojové země vezmou tuto skutečnost jako fakt, že 
ani nejrozvinutější země nedodrží své závazky, když se jim to hodí. 
V Kjóto byla například Čína pod velkým diplomatickým tlakem, že se ne
chce zavázat ke snížení emisí C02. Teď už jistě pod tlakem nebude, 
Spojené státy s ní srovnaly krok. USA jsou dnes největším producentem 
oxidu uhličitého (vzniká zejména spalováním fosilních paliv) s třicetipro-
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centním celosvětovým podílem, Čína je na druhém místě a v dohledné do
bě Spojené státy předežene. Tyto dvě mocnosti tedy budou produkovat 
nadpoloviční podíl světových emisí C02. Čína má navíc zastaralé techno
logie, ale velké zásoby uhlí a obrovskou touhu stát se světovou ekonomic
kou mocností. 

Jaké budou důsledky? Neuplatní-li se nějaké přírodní faktory, kterých 
si zatím nejsme vědomi a které by klima na Zemi ovlivnily, nastoupí glo
bální klimatické změny, jejichž součástí je globální oteplení. Nejdříve se 
to projeví nečekanými přírodními poruchami - sucha, větrné smrště, zá
plavy apod. v místech, kde by se vyskytovat neměly nebo v intenzitě, kte
rá je neobvyklá. V tomto stadiu jsme již dnes. Začnou roztávat arktický, 
antarktický a grónský ledovec, stejně jako začnou ustupovat horské ledov
ce. To se také již děje. Horské ledovce v Alpách nebo v Kanadě ustupují, 
na severním pólu v loňském létu poprvé roztál led a vytvořilo se pětikilo
metrové jezero, v Antarktidě se odlamují z pevninského ledovce občas ob
rovské kusy ledu. 

V horizontu dvou až tří desetiletí se zvedne hladina světového oceánu. 
Na to doplatí především obyvatelé malých karibských a tichomořských 
ostrovů, jejichž obyvatelná část doslova zmizí pod vodou. Podobně na tom 
budou lidé v Bangladéši či v Holandsku. Holanďané možná budou schop
ni vynaložit obrovské finanční prostředky a vybudovat hráze, zato 
v Bangladéši se dají milióny lidí na pochod, protože za zády budou mít 
postupující Indický oceán. Kam půjdou a jaké to bude mít důsledky není 
radostné téma k přemýšlení. Dobře na tom nebudou ani obyvatelé řady 
světových velkoměst, která leží na břehu moří či oceánů, včetně některých 
severoamerických měst (např. New York). 

Střední Evropa se zaplavení bát nemusí, ale vážné budou důsledky pro 
zemědělskou činnost, těžko však předvídat, co se přesně stane. Celá Evropa 
žije totiž ve velké nejistotě, co se stane s Golfským proudem. Ten výrazně 
zmírňuje evropské klima, jenže v důsledku tání ledovce v Severním ledo
vém oceánu může snížená salinita (obsah soli) způsobit odklonění a dří
vější zanoření Golfského proudu do hlubin. Pak by se paradoxně globální 
klimatické změny a oteplení v Evropě projevily výrazným ochlazením až 
o šest stupňů Celsia. 

Co tedy dodat? Lidstvo v současnosti provádí globální experiment, je
hož důsle'dky neznáme a hlavně tyto důsledky nebudeme mít možnost 
ovlivnit. George Bush se na začátku svého prezidentského období projevil 
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jako muž, který zásadním způsobem ovlivní světové děnL V období dů
sledků tohoto rozhodnutí už nejspíše nebude ve svém úřadu, ale za jeho 
rozhodnutí mu určitě vděční nebudeme. 

Zelení a doba 512001 

VESMÍRNÝ KORÁB ZEMĚ 

Když Hospodin viděl, že země je zkažená a plná násilí, "protože všech
no tvorstvo pokazilo na zemi svou cestu", řekl Noemu: "Rozhodl jsem se 
skoncovat se vším tvorstvem. Zahladím je i se zemL" (Gn 6, 13). 

Před potopou byl uchráněn jenom Noe, obyvatelé jeho domu a zvířata, 
která vybral, díky arše, kterou na Boží příkaz zhotovil. Potopa trvala, pod
le biblického vyprávění, téměř rok a kdokoliv by se pokusil archu opustit, 
zahynul by. 

Podobnou "archou" je i naše planeta Země. Obklopena nekonečným 
prostorem mrazivého vesmíru, proniknutého smrtícím kosmickým záře
ním, je Země jediným známým místem pro vznik a rozvoj života. V po
sledních dvou stech letech, kdy jsme začali masově využívat fosilních pa
liv, náš společný vesmírný koráb svou činností značně devastujeme. 
Přesněji řečeno, ničíme jednotlivé složky životního prostředí, ať už se jed
ná o narušení ozónové vrstvy, klimatické změny, kácení tropických dešt
ných lesů, postup pouští či zánik tisíců živočišných a rostlinných druhů. 
Přitom z této společné lodi není úniku. 

Nezbývá tedy, než se pokusit přijmout odpovědnost za sebe i ostatní ži
vé tvory a začít se podle toho chovat. V omezeném prostoru a s omezený
mi zdroji není možný nekonečný hospodářský růst. Je však možný dlou
hodobý rozvoj jedince i společnosti, kdy by dnešní jednostranný důraz na 
materiální produkci a spotřebu byl vyvážen rozvojem kulturním a du
chovním. Již patnáct let se ve světě diskutuje a rozvíjí tzv. koncept udrži
telného rozvoje, který klade důraz na mezigenerační a dokonce mezidru
hovou solidaritu. To znamená, že bychom měli budoucím generacím 
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přenechat naši planetu alespoň v takovém stavu, v jakém jsme ji dostali 
my. A znamená to také, že jsme spoluodpovědní za zachování i vytváření 
důstojných podmínek k životu nejen pro své bližní a lidstvo jako celek, ale 
i pro ostatní živé bytosti, které s námi naši společnou "loď" sdílejí. Realita 
je zatím značně jiná: v době, kdy létáme do kosmu a používáme internet, 
přes půl miliardy lidí hladoví, jeden a půl miliardy lidí nemá přístup 
k pitné vodě, každý den vyhubíme několik desítek živočišných druhů 
a hlavní "palivo" civilizace, ropa, dojde za padesát let. 

Křesťanství a náboženství obecně se mohou snažit změnit naše hodno
tové orientace tak, aby byly slučitelné s udržitelným rozvojem. Na rozdíl 
od politiků a podnikatelů uvažují náboženství v dlouhodobém, mezigene
račním horizontu. Jsou také schopna oslovit široké vrstvy populace, ze
jména na venkově, na rozdíl od vědců a dalších intelektuálů, jejichž řeč je 
pro běžného člověka obvykle nesrozumitelná a neatraktivní. 

Životní prostředí a udržitelný rozvoj tedy zůstávají velkou výzvou i na 
prahu 21. století - nejen pro křesťany, ale určitě také pro křesťany. 

Katolický týdeník 24. 6. 2001 
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POMOZME RUSKU 

V. Už jen s~motný titulek může vyvolat averzi. Sovětský svaz nás po čty
n~~t let dUSIl ve ~vém objetí, byli jsme kolonií ruského impéria. Jenže im
penum se zhroutllo a Rusko je, slovy Alexandra Solženicyna, v troskách. 
Nedávná nabídka Rusů odebírat ze světa vyhořelé jaderné palivo 
a uskl~d~ovat j~ za odměnu (až 20 miliard USD) je toho jen viditelným 
a medlahzovanym symbolem. Nikdo však pořádně neví, co se v Rusku 
s )aderným, vyhořelým i nevyhořelým materiálem děje a kam se pašuje, 
m~do nedo~áže zmapovat úniky chemických a ropných látek z vojen
~~~ch skl~du za Uralem. Kdo ví, kolik odpadu leží na dně moří, obepína
JICICh velIkou ruskou zemi? 
. ~uskj lid vždy trpěl a ještě dlouho bude trpět a odříkat si, aby alespoň 
Jakž takz mohly fungovat bývalé "výkladní skříně" Ruska - armáda kos
mický program a snad pár dalších odvětví. Měli bychom se však se ~ado
stiučiněním pošklebovat tristní situaci bývalých pánů? Jistě ne, byl by to 
jen úšklebek bývalých nevolníků, kteří neví, co se snadno nabytou svobo
dou. Nám přece neohnul záda ruský lid, ale představitelé a služebníci ko
munistické ideologie. 

, Někteří z nás si možná ještě vzpomenou, jak roku 1990 prezident 
~aclav Havel vyzval americké politiky v Kongresu: "Chcete-li nám pomo
CI, pomozte především Rusku." Byla to tehdy doba euforie z nově získané 
svobody, ale ta výzva platí možná dnes více, než tehdy. 

Rusko je v troskách a potřebuje pomoci. Západní mocnosti zkusily na
lít do země desítky miliard dolarů, ale bylo to k ničemu. Díky obrovské ko
rupci funguje stát jako bezedná žumpa. To nakonec neplatí jen o Rusku, 
ale o řadě jiných rozvojových zemí, resp. jejich elit, které zkoušejí vydírat 
chudobou vlastních obyvatel. 

Stálo by proto za pokus vyzkoušet jiný způsob pomoci, byť v mnohem 
menším měřítku. Ruská federace dluží České republice přes dvě miliardy 
dolarů. Rusko přitom není schopno splácet tyto dluhy v hotovosti. Mohl 
by proto vzniknout Rusko-středoevropský fond, kam by Rusko každoroč
ně splácelo část dluhu, který by se z celkové sumy odepisoval. Fond by 
formou grantů podporoval ruské nevládní neziskové organizace a kon-
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krétní projekty menšího rozsahu, především v oblasti zdravotnictví, škol
ství, rozvoje občanské společnosti a ochrany životního prostředí. Zvláštní 
typ grantů by představovaly cestovní granty, umožňující intenzívnější 
kontakty mezi středoevropskými a ruskými nevládními organizacemi 
a komunitami, účast na konferencích, studijní cesty a pobyty atd. Tato 
myšlenka není nová, přišel s ní už před rokem na Slovensku Dr. Juraj 
Mesík, ředitel Nadace Partnerství, jen vůle slovenské politické elity k ta
kovému odvážnému činu je mizivá. Samozřejmě i v tomto případě je mož
né část peněz zneužít, ale je to mnohem namáhavější a zmizet mohou ti
síce dolarů, ne však miliardy. 

Demokratické a prosperující Rusko je strategickým zájmem středoev
ropských zemí a jejich spojenců. Tyto země by si konverzi části ruského 
dluhu mohly započítat do programu rozvojové pomoci, který od nás bude 
v souvislosti s budoucím členstvím v Evropské unii stále důsledněji vyža
dován. 

Rusko nebude v příštích třiceti letech (a dost možná už nikdy) super
velmocí. Tou jsou nyní Spojené státy a dalším kandidátem je Čína, možná 
i Japonsko a Evropská unie, dokáže-li fungovat efektivně. Je však v zájmu 
všech obyvatel planety, aby lidé v Rusku mohli věřit v lepší budoucnost. 
Úmysl vybudovat globální jaderné smetiště v Rusku se může stát výzvou 
k obratu, nebo také signálem přicházející doby chaosu a anarchie. 

Zelení a doba 6/2001 
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GLOBÁLNÍ KRIZE - PŘELUD, NEBO REÁLNÁ HROZBA? 

V poslední době byly v Lidových novinách opakovaně publikovány 
články zpochybňující existenci globální ekologické krize. Pokusím se 
ukázat, v čem ekologové a environmentalisté spatřují zásadní problémy 
a co považují za možné a reálné východisko z této situace. Současným glo
bálním problémům by mohla být věnována encyklopedie o mnoha tisíci 
stranách. Omezím se jen na co nejstručnější charakteristiku problémů (ne
bo skupin problémů), které považuji za nejpodstatnější. 

Za první z nich považuji násilí ve světě. Nejde jen o přetrvávající hroz
bu jaderného konfliktu, kdy stále více států i teroristických skupin bude 
mít přístup k atomové bombě. Jde i o organizovaný zločin, který se v řadě 
zemí nebo oblastí stává stejně mocným, jako je moc vládní (Kolumbie, 
Sicílie, především však dnešní Rusko). Patří sem i terorismus (podporo
vaný často z vládních míst určitých států), náboženský bojovný fanatis
mus (jako vyhrocená forma náboženského fundamentalismu), etnická ne
tolerance a nesnášenlivost, ale také pohrdání lidskými právy, nám tak 
důvěrně známé z nedávné minulosti. Jako rakovina působí na lokální 
úrovni (především ve městech) kriminalita, podněcovaná kultem násilí ve 
sdělovacích prostředcích, a agresivní reklama podporující rostoucí očeká
vání konzumního blahobytu, který nemůže být v reálném životě naplněn 
(to se týká především lidí v rozvojových zemích a chudých ve městech 
rozvinutého světa). 

Druhým problémem je explozivní růst lidské populace v neindustriali
zovaných zemích. Z 5,6 miliardy lidí na planetě žije 80% v neindustriali
zovaných a většinou chudých zemích, doba zdvojnásobení lidské popula
ce je dnes 41 let a naproti tomu stárnutí lidské populace (a někde dokonce 
absolutní úbytky, čili pomalé "vymírání") je typické ve většině zemí in
dustrializovaného světa. Důsledky explozivního růstu při nezměněném 
trendu jsou zřejmé. I v rozvinutých zemích však můžete dojít k obrovským 
společenským otřesům v příštích 20 až 30 letech, kdy ekonomicky aktiv
ní populace nebude schopna či ochotna postarat se o populaci v důcho
dovém věku podle jejích představ. 

Rozvinutému světu reálně hrozí, že se stane "ghettem bohatých", 
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obklopeným přelidněným, chudým, frustrovaným a agresivním "zbytkem 
lidstva". Dokonce i uvnitř rozvinutých zemí bude narůstat etnické napětí 
jednak v důsledku imigračních vln z chudších a nestabilních oblastí, ale 
i vlivem nevyváženosti populačních přírůstků u jednotlivých etnických 
skupin. 

Za třetí problém lze považovat nerovnoměrné a nespravedlivé rozděle
ní bohatství. Bipolarita Sever - Jih nahrazuje dřívější chápání světa, roz
děleného na Východ a Západ. Dvacet procent světové populace dnes žije 
v katastrofální bídě, dvacet procent "vyvolených" spotřebovává osmdesát 
procent zdrojů a zamořuje planetu odpadem. Ekvivalent spotřebované 
energie na obyvatele za rok činí v Etiopii 20 kg ropy, v Kanadě je to 
10000 kg ropy. Je možné namítnout, že v Kanadě jsou méně příznivé kli
matické podmínky, přesto se poměr 1:500 nezdá být zcela spravedlivý. 
(Pro srovnání: v roce 1991 bývalé Československo spotřebovalo ročně na 
obyvatele ekvivalent 5100 kg ropy.) Nerovnost mezi obyvateli uvnitř ne
industrializovaných zemí je ještě propastnější. Poměr příjmů mezi pětinou 
populace s nejvyššími příjmy a pětinou populace s nejnižšími příjmy je 
v Brazílii 31:1, v západních rozvinutých zemích je tento poměr zhruba 5:1 
až 9:1. Tyto nerovnosti podmiňují nespokojenost a migraci velkých skupin 
(hrozba nového stěhování národů) a také růst náboženského fundamenta
lismu v regionech, kde se místní kultury cítí ohroženy expanzí hodnot 
a způsobu života kultury západní či euroamerické. 

Čtvrtým podstatným problémem je destrukce životního prostředí. Patří 
sem především ohrožení rozmanitosti života - druhové, ekosystémové, 
ale u lidí i ohrožení kulturní diverzity. Euroamerická kultura na planetě 
dominuje, snaží se jí bránit islámská kultura (prostředky našemu chápání 
často nepřijatelnými), ale mizí také řada kultur, především tzv. "primitiv
ních". Mezi další významné environmentální problémy patří: 
• Ohrožení a úbytek lesů. Především tropických deštných pralesů. Ročně 

se vykácí nebo vážně naruší asi 210 000 km tropických pralesů, což se 
rovná přibližně 50 hektarům za minutu. 

• Šíření pouští (desertifikace). Nesprávným obděláváním půdy, nadměr
ným pasením a kácením stromů a křovin na palivové dříví, ničením 
tropických pralesů a změnami klimatu se pouště stále rozšiřují. Dvacet 
devět procent pevniny je ohroženo postupem pouště. V pustinných ob
lastech přitom žije více než 850 miliónů lidí, z toho 320 miliónů žije 
na místech bezprostředně ohrožených postupem pouště. 
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• Ohrožení kvality vodních zdrojů (včetně moří a oceánů) a ohrožení 
kvantity dostupných zdrojů sladké a pitné vody v některých regionech 
(střety států o vodní zdroje mohou nastat např. v oblasti Blízkého vý
chodu). 

• Ohrožení zemědělských půd (jejich kvality i kvantity). Odhaduje se, že 
člověk od svého vzniku patrně zničil tolik hektarů produktivní půdy, 
kolik je jí dnes na světě. To bylo příčinou rozkladu nebo úplného zá
niku celých civilizací. Během posledního století ubylo zemědělství asi 
10 miliónů km' půdy, jedná se zejména o oblast Afriky a Dálného 
východu. 

• Znečištění atmosféry a narušení klimatu (kyselé deště, úbytek ozónu, 
skleníkový efekt. .. ). Znečištění a ohrožení ekosystémů odpady (přede
vším toxickými a radioaktivními a objemným odpadem komunálním). 
Pátým problémem je naprosto nedostatečná účinnost politických 

a ekonomických nástrojů a institucí, především v nadnárodním měřítku. 
Proble~atický je ?rincip tzv. národní suverenity. Je potřebné některé pra
vomOCI decentralIzovat (princip sub subsidiarity - ať je o všem rozhodo
vá~o na nejnižší úrovni, na jaké je to možné), jiné pravomoci naopak cent
ralIzovat do rukou životaschopných a efektivních nadnárodních institucí 
(jak velká je to výzva, je patrné z dnešního sledování funkčnosti OSN 
z jednání o principech fungování Evropské unie apod.). ' 

V blízké budoucnosti budeme konfrontováni i s problémy "biologické 
revoluce" (např. možné zneužití poznatků genetického inženýrství) 
a s problémy spojenými se vstupem řady zemí do postindustriální éry 
(problém zaměstnanosti a využití volného času, rozdělení populace na 
"schopné" a "neschopné" uplatnit se v intelektuálně náročných oborech 
atd.). Nutno však poznamenat, že řada zemí ještě dlouho zůstane ve fázi 
in~ustriáln!~o r~zvoje a mnoho zemí bude nadále v zemědělské etapě roz
vo]~~ !~,rr:uze vest. k novému rozdělení světa na regiony postindustriální 
(za)lstU]ICI hrubou mdustriální produkci) a preindustriální (s převahou ze
mědělské produkce a potížemi s chudobou, nezaměstnaností a s uplatně
ním na mezinárodních trzích). 

Globální problémy se budou vyhrocovat zrychlujícím se tempem a bu
deme stále paléhavěji konfrontováni s nutností řešení. Problémem vysoce 
akutním je tedy i čas. 

. Jak bychom měli reagovat na tyto vyhrocující se problémy a krizové 
SItuace? Máme nejméně tři možnosti: 
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• Můžeme je podceňovat a bagatelizovat. To znamená, že současné tren
dy zůstanou zachovány, na situaci nebudeme adekvátně reagovat a si
tuace se bude dále zhoršovat. 

• Můžeme uznat jejich vážnost, ale skepticky se domnívat, že stejně ne
máme šanci situaci zásadně ovlivnit. Pak se buď můžeme oddat fata
lismu a zůstat pasivní, nebo pod heslem "Užij dne" a "Po nás potopa" 
urvat z darů Země a života, co se ještě dá, bez ohledu na budoucnost. 

• Můžeme se však také pokusit aktivně o pozitivní ovlivnění a změnu 
dnešních nepříznivých trendů, ať už je šance na úspěch jakákoliv. 
Jedním z možných aktivních přístupů při řešení globálních (nejen en
vironmentálních) problémů je formulování a prosazování strategie tr
vale udržitelného rozvoje, resp. trvale udržitelného způsobu života. 
Nedávno zesnulý bývalý federální ministr životního prostředí Josef 

Vavroušek se domníval, že "trvale udržitelný rozvoj, resp. trvale udržitel
ný způsob života, má usilovat o ideály humanismu a harmonie vztahů me~ 
zi člověkem a přírodou. Je to způsob života, který hledá rovnováhu meZI 
svobodami a právy každého jedince a jeho odpovědností vůči jiným lidem 
a přírodě jako celku, a to včetně odpovědnosti vůči budoucím generacím". 

V minulosti bylo naše učení založeno na schématu pokus - (omyl) -
zkušenost. Je nejvyšší čas, abychom si osvojili tzv. anticipační učení, tedy 
učení založené na předvídání možných důsledků našich činností. Dnes si 
například nejsme jisti, je-li hrozba skleníkového efektu reálná a modelové 
výpočty správné. Přesto musíme jednat, jako by reálná navýsost byla. 
Důsledky našeho případného omylu by byly tak dalekosáhlé, že by ohro
zily a asi i zničily celé civilizace, o utrpení ostatních živých tvorů nemlu
vě. Podobně budeme muset princip předběžné opatrnosti vztáhnout na 
čerpání ne obnovitelných zdrojů, především fosilních p~liv·v Ta na vZe~i 
vznikala desítky miliónů let a my je můžeme znehodnotIt behem nekolI
ka desetiletí tím nejprimitivnějším způsobem - spálením. Možná jednou 
budou fosilní paliva nahrazena jinými energetickými zdroji. Přesto musí
me s fosilními palivy i s ostatními neobnovitelnými zdroji hospodařit způ
sobem trvale udržitelným. Neznamená to přitom, že bychom se využívání 
těchto zdrojů museli vzdát. 

Trvale udržitelné hospodaření se zdroji znamená podle ekonoma 
Světové banky Hermana Dalyho respektování tří základních principů: 
1. Míra užívání obnovitelných přírodních zdrojů nepřekročí míru jejich 

regenerace. 
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2. Míra užívání neobnovitelných přírodních zdrojů nepřekročí míru, ja
kou budou rozvíjeny substituující obnovitelné zdroje. 

3. Míra emisí škodlivin do životního prostředí nedosáhne hranice asimi-
lačních schopností prostředí. 

Předpokládám, že v blízké budoucnosti se i u nás začne rychle rozvíjet tzv. 
environmentální ekonomika, která již nebude stavět do protikladu hospo
dářství přírody (ekologii) a hospodářství lidské společnosti (ekonomii). 

Lidové noviny 23.6.1995 

TAJEMNÁ A PODEZŘELÁ EKOLOGIE? 

Premiér Klaus se ve svém článku "Nový radikalismus a poctivé hledá
ní?" (LN 15.7.) věnuje kriticky radikálním ekologům. Vznáší vůči nim zá
važná obvinění: konkrétní řešení si vynucují nátlakovými akcemi, prosa
zují velmi nebezpečné radikální, téměř apokalyptické ideologie, více 
méně obhajují centrální plánování a kolektivní vlastnictví. Jejich chování 
prý má v sobě prvky názorového absolutismu, iracionality, nabubřelého 
moralizování, antivědeckosti, opovrhování daty a jistého intelektuálního 
elitářství. Následuje však obvinění těžkého kalibru, které mne přimělo na
psat tuto reakci. Podle Václava Klause "se znovu - v tomto století po fa
šismu a komunismu již potřetí - útočí na lidskou svobodu. Už ne ve jmé
nu utlačovaných, vykořisťovaných, ale ve jménu přírody." 

Předseda vlády má tu nevýhodu, že se potřebuje vyjadřovat k nejrůz
nějším oborům lidské činnosti, a je pochopitelné, že jeho výroky nebudou 
vždy přesné. V oblasti ekologie a životního prostředí jde však již nejméně 
o třetí zavádějící a nešťastnou formulaci. Po "ekologii jako šlehačce na 
dortu, který je třeba nejprve upéct" nedávno v Olomouci prohlásil před 
posluchači Univerzity Palackého ekologii za "ideologickou doktrínu". 
Protože pracuji na katedře ekologie, měli bychom se snad přejmenovat na 
"katedru ideologie". Chci tím říct, že ekologie je již více než sto let exakt-
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ní vědou, zabj'rvající se vzájemnými vztahy mezi organismy a jejich pro
středím. Pan premiér měl snad na mysli environmentalistiku (zabývající 
se problematikou životního prostředí člověka, kterou můžeme, podle de
finice UNESCO, vymezit jako tu část světa, se kterou je člověk ve vzájem
ném působení, tj. kterou používá, ovlivňuje a které se přizpůsobuje). Ale 
i v tom případě je takové označení naprosto neoprávněné. 

Uvědomuji si. že také ekologové a environmentalisté se dopouštějí ve 
svých výrocích významných nepřesností, vyjadřují-li se např. k ekono
mickým aspektům určitého problému. Vzájemná tolerance, vstřícnost 

a trpělivost jsou tedy na místě. Výroky premiéra však mají svůj význam 
a váhu, a proto by snad v jeho týmu měl být člověk, který podobné omyly 
dokáže "vychytat". 

Vzhledem k definici ekologie uvedené výše nerozumím ani premiéro
vu pojmu "radikální ekolog", stejně jako on by nechápal označení "radi
kální ekonom". I když pod označení "ekolog" zahrneme všechny lidi, pro
fesionály i laiky, zabývající se ekologií a problematikou životního 
prostředí (tak to snad bylo míněno), jde opět o označení, které nelze kon
kretizovat. Má být "radikální" chápáno ve smyslu "zásadový"? V tom pří
padě více takových ekologů. Nebo jsou tím míněni členové Hnutí Duha, 
Dětí Země, Greenpeace a dalších "extremistických" skupin? Pak jim do
kažme, v čem je jejich občanská angažovanost, projevující se dosud vždy 
nenásilnými prostředky, protizákonná či nemorální a za tyto konkrétní či
ny je odsuďme, ať už před soudem, nebo morálně. Nebo je radikálním 
ekologem myšlen opravdu jen člověk "útočící na lidskou svobodu, nesou
cí v sobě prvky iracionality, nabubřelého moralizování, intelektuálního 
elitářství, antivědeckosti a opovrhování daty"? V tom případě na základě 
své patnáctileté osobní zkušenosti tvrdím, že neznám v naší zemi jediné
ho takového ekologa. Potom je však kritika zbytečná, vedená vůči nikomu. 
Špatné je, že článkem pana premiéra bylo zpochybněno úsilí mnoha lidí 
angažujících se v oblasti ekologie a životního prostředí. Chci věřit, že 
i tentokrát jde jen o nešťastný a nedomyšlený výrok, a ne o úmysl. 

Lidové noviny 26.7.1995 
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DISKUZE O NAŠICH PRIORITÁCH A PREFERENCÍCH 

V poslední době vzbudil značnou pozornost vládou schválený doku
ment "Státní politika životního prostředí". Tento materiál předkládaný 
Ministerstvem životního prostředí ČR byl přijat až na několikátý pokus 
a oproti dřívější verzi je okleštěný. Vytratil se princip trvale udržitelného 
rozvoje, zásada, že znečišťovatel platí, a princip nejlepší dostupné techno
logie. Nesmírně důležitý princip předběžné opatrnosti je zmíněn okrajově. 

Vláda se hlásí ke dvěma základním principům politiky životního pro
středí: principu přijatelné míry rizik a principu ochrany vlastnických 
práv. Druhý zmíněný princip je diskutabilní. Pokud by bylo vlastnictví 
chápáno jako neomezené panství nad věcmi (např. nad přírodním zdro
jem), šlo by o princip problematický, až nepřijatelný. Mělo by být jasně ře
čeno, že vlastnictví má mít v dnešních podmínkách i svou sociální funk
ci (vlastnictví by mělo být využíváno ku prospěchu širšího celku, nemá 
sloužit jen zájmům vlastníka) a ekologickou funkci (omezení práv v zájmu 
ochrany životního prostředí, především v zájmu tzv. životodárných systé
mů, jako např. lesních ekosystémů, mokřadů apod.). 

Je chvályhodné, že vláda deklaruje za základní východisko své politi
ky životního prostředí odpovědnost současné generace vůči budoucím 
generacím zachovat a předat základní životní hodnoty (což je vlastně pod
statou definice trvale udržitelného rozvoje). Ovšem upřesnění typu 
"dýchatelný vzduch" či "snesitelné klima" jsou tak vágní, že přijatý záva
zek spíše znehodnocují a neměla být raději vzpomínána. 

Dokument vyvolal v tisku živou diskusi. Je kritizován nevládními en
vironmentálními organizacemi, některými opozičními stranami, ale i stra
nou lidovou (LN 29. 8. 1995). 

Na jeho obranu vystoupili například náměstek ministra životního pro
středí Vladislav Bízek (LN 12. 7. 1995), ministr hospodářství Karel Dyba 
(LN 31. 8. 1995) i premiér Václav Klaus (LN 2. 9. 1995). Jejich argumenta
ce má solidní základ, se kterým se těžko polemizuje: objem finančních 
prostředků vydávaných do oblasti životního prostředí roste (v r. 1994 do
sáhl podle údajů MŽP ČR asi 3 miliardy) a podíl těchto výdajů na hrubém 
domácím produktu je vyšší než ve většině vyspělých zemí (v r. 1994 to 
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bylo 3,5%, v zemích OECD obvykle 0,5-2% ); kvalita řady složek životního 
prostředí se zlepšuje (nezapomínejme však na vliv propadu výroby a HDP 
v minulých letech o více než 20% a tím způsobený pokles znečištění). 
Vypadá to tedy, že problémy se rychle, účinně a úspěšně řeší a čekají nás 
už jen "samá pozitiva". Přesto je namístě opatrnost, obezřetnost a zdravá 
skepse z následujícího dilvodu: zlepšuje se především kvalita složek ži
votního prostředí v ukazatelích bezprostředně viditelných a měřitelných 
(například emise S02, vypouštění nerozpustných látek do vodních toků). 

Existují však i jevy méně zřejmé až skryté, zprostředkované, probíhají
cí obvykle s dlouhým časovým zpožděním. Sem patří např. ohrožení bio
sférických systémů (ohrožení klimatu), snižování biologické rozmanitosti 
(genetické, druhové, ekosystémové), degradace přírodních zdrojů a ohro
žení krajiny (drancování ne obnovitelných zdrojů, změna hydrologického 
režimu krajiny), ohrožení lidského zdraví. Proto tam, kde se nám podaři
lo odstranit příčinu problému, můžeme být ještě dlouho konfrontováni 
s důsledky svých dřívějších aktivit. Např. freony v posledních letech vy
puštěné do ovzduší budou stoupat do stratosféry 15 i více let, poté dojde 
k reakci těchto halogenů s ozónem. I při okamžitém a naprostém zastave
ní produkce a užívání freonů nás tedy narušená ozónová vrstva bude trá
pit ještě dlouhou řadu let. 

Podstata sporu mezi kritiky a obhájci přijatého vládního dokumentu 
však tkví v něčem jiném, "v prioritách a preferencích (neboli v tom, čemu 
dáváme přednost)", jak říká V. Klaus. On věří, že "uvažování se odvíjí od 
člověka, ne od přírody, že nedotknutelný je člověk a jeho život, nikoli pří
roda". Sociologové nazývají tento postoj "arogantním antropocentris
mem" a podle empirického průzkumu provedeného výzkumným týmem 
Ekorsa v r. 1992 jej zastává 1 % populace v České republice (identifikační 
formulace zněla: "Člověk je pánem přírody a má právo s ní nakládat pod
le svých potřeb"). Alternativou k tomuto postoji je úcta k živé i neživé pří
rodě. To, že vládou přijatý dokument "Státní politika životního prostředí" 
neobsahuje princip trvale udržitelného rozvoje neznamená, že je špatný. 
Zůstává však v rovině problémů "bezprostředně viditelných a měřitel
ných". Snad není ekologickým fanatismem věřit, že v budoucnu budeme 
mít odvahu jít k podstatě věci a přijmout alternativu ke konzumnímu 
způsobu života. 

Lidové noviny 21.12.1995 
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AMERICKÉ "ZELENÉ" vÝZVY 

V USA vrcholí předvolební boj mezi dvěma prezidentskými kandidáty 
demokratem Clintonem a republikánem Doleem. Výsledek bude pro nás 
Středoevropany zajímavý nejen z hlediska budoucího přijetí do NATO. 
Bill Clinton pod vlivem viceprezidenta Ala Gorea vytáhl poprvé v historii 
do předvolebního zápolení úplně nové téma - životní prostředí a udržitel
ný rozvoj. Bude proto zajímavé sledovat, jak americká veřejnost zareaguje. 

Půdu pro tento předvolební tah připravil Clintonovi již na jaře ministr 
zahraničních věcí Warren Christopher, když 9. dubna pronesl na 
Stanfordově univerzitě zásadní projev "Americká diplomacie a globální 
environmentální výzvy 21. století". Christopher se zavázal "umístit pro
blematiku životního prostředí tam, kam patří, do centra americké zahra
niční politiky". Ohrožení životního prostředí se stává pro demokratickou 
vládu stejnou prioritou, jakou je ohrožení bezpečnosti Spojených států: 
"Budeme používat naší diplomacie zaštítěné mohutnou vojenskou silou 
k tomu, abychom se vypořádali s tradičními a trvajícími hrozbami naší 
bezpečnosti. Stejně tak budeme čelit novým hrozbám terorismu, šíření 
zbraní, obchodování s drogami a mezinárodního zločinu. Ale musíme ta
ké zápasit s novými vážnými hrozbami našim národním zájmům, vyvola
nými poškozováním životního prostředí, které v důsledku ohrožuje glo
bální a regionální stabilitu." Nesmírně důležité v globálním měřítku je, že 
Christopher deklaruje odhodlání vlády pracovat na reformě OSN a posílit 
její klíčové programy v oblasti životního prostředí a rozvoje. 

V regionálním měřítku se USA budou angažovat proti znečištění a nou
zi o zdroje v klíčových oblastech, kde tyto problémy způsobují dramatic
ký nárůst napětí uvnitř státu i mezi národy navzájem. Christopher však 
zmiňuje i nutnost spolupráce se zeměmi střední Evropy a bývalého 
Sovětského svazu. Konstatuje, že vlády, které zneužívají své vlastní obča
ny, pohrdají obdobně i životním prostředím. A vyhlašuje závazek, který, 
bude-li realizován, je nesmírně významný: "Abychom zvýšili naši envi
ronmentální angažovanost v regionech, ustavíme oddělení pro životní 
prostředí na našich velvyslanectvích v klíčových zemích. Ta budou moni
torovat aktuální regionální problémy, podporovat trvale udržitelný rozvoj 
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a pomáhat americkým podnikatelům prodávat moderní environmentální 
technologie. " 

Zdravé životní prostředí je předpokladem prosperity a ochrana pro
středí otevírá nové podnikatelské příležitosti. Již dnes dosahuje podíl a
merických společností na environmentálních technologiích 400 miliard 
dolarů. Pokud republikáni volby prohrají, může je mrzet, že téma životní
ho prostředí ignorovali a umožnili Clintonovi pasovat se do role moudré
ho správce, který bojuje za záchranu planety. 

Lidové noviny 11.1.1996 

STAČí OBČANŮM ÚČAST VE VOLBÁCH? 

V souvislosti s výstavbou jaderné elektrárny Temelín již delší dobu 
probíhá diskuse mezi zastánci a odpůrci jaderné energetiky. Mezi vý
znamné argumenty odpůrců patří například nevyřešené ukládání vyhoře
lého paliva, vysoké náklady na výstavbu, provoz, ale i na zakonzervování 
jaderné elektrárny po dožití, krátká životnost a nebezpečí (byť malé) ha
várie nebo teroristického útoku (jedná se o vysoce centralizovaný zdroj vý
roby energie). Zastánci argumentují především tím, že jde o stabilní zdroj 
významného množství energie, kde i ekologická rizika jsou jen potenciál
ní, na rozdíl od akutního ohrožení ekosystémů i lidského zdraví, působe
ného spalováním sirnatého hnědého uhlL 

Lidé, kteří se o tuto problematiku zajímají, patří zpravidla mezi za
stánce jedné z uvedených skupin a není šance, že by jedna skupina pře
svědčila druhou. Zásadní otázka přijatelnosti, či nepřijatelnosti výstavby 
JE Temelín se tedy asi nakonec bude týkat hodnotových orientací, které si 
naše společnost chce zvolit. Je pro nás i za předpokladu, že dílo bude re
alizováno technicky dokonale, zatížení budoucích generací výše uvede
nými riziky přípustné? Rizika mohou být nízká (havárie, nedokončený pa
livový cyklus), faktem ale zůstává, že naším dnešním rozhodnutím budou 
ovlivněny desítky a stovky budoucích generací. 
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Osobně mám vůči současnému způsobu prosazování jaderné energeti
ky tři zásadní výhrady, které nebyly jinými autory tak často vzpomínány. 
Ta první se týká lidského faktoru. Sebedokonalejší technické dílo se nedá 
zabezpečit proti selhání člověka. Příkladem mohou být letecké katastrofy, 
kdy v naprosté většině případů bylo příčinou havárie selhání pilotů nebo 
pozemního obslužného personálu. Konečně i před Černobylem se tvrdilo, 
že pravděpodobnost katastrofy je stejně zanedbatelná jako možnost pří
mého zásahu jaderného zařízení meteoritem. A přesto k havárii došlo. 
Pokud se dobře pamatuji, v Černobylu byly přes zákaz svévolně pracovní
ky vypnuty tři bezpečnostní okruhy. Druhá zásadní výhrada spočívá v za
konzervování současné vysoké spotřeby energie. Naše energetická nároč
nost tvorby hrubého domácího produktu je totiž v porovnání se 
západoevropskými zeměmi dvojnásobná. Za komunistické vlády jsme se 
stali v rámci RVHP "kovárnou socialismu". Orientace na těžký průmysl, 
náročný na energii a suroviny, přetrvává. Vytápění elektřinou je vydáváno 
za ekologické atd. Zkrátka, nedávno se zdálo, že s dostavbou Temelína by
chom získali nadbytek elektřiny. Spotřeba však začala růst nad očekávání 
rychle. 

Jaderná energie tedy pomáhá zakonzervování vysoké energetické ná
ročnosti našeho průmyslu i spotřeby společnosti a je možné, že po do
stavbě Temelína bychom byli přesvědčováni o nutnosti výstavby další 
jaderné elektrárny, obzvláště s ohledem na omezenou životnost JE 
Dukovany. V této souvislosti by bylo zajímavé vědět, kolik se v posledních 
letech v porovnání s masivními "jadernými investicemi" věnovalo na pro
gramy úspor energie a vývoje obnovitelných zdrojů. Úsporami by podle 
různých odhadů bylo možno snížit spotřebu energie o 30-50%. Konečně 
podstatu třetí závažné výhrady tvoří snaha o vyloučení veřejnosti z proce
su rozhodování. Vláda zatím v oblasti jaderné energetiky uplatňuje tzv. ex
pertní přístup. To znamená, že o věcech mají rozhodovat odborníci z mi
nisterstev, jejichž expertiza je předložena vládě a poté parlamentu. Podle 
sociologa Jaroslava Kapra je občan chápán jako jednotka, která splnila 
svou úlohu tím, že delegovala ve volbách svou rozhodovací pravomoc na 
své zástupce. Struktura řešení má od počátku povahu autoritativního roz
hodnutí orgánu na základě konzultací s odborníky. Hlas občana není po
važován za věcně přínosný. Proto také chybí návyk veřejnosti angažovat 
se a žádat o vysvětlení návrhů a postojů. 

Existuje však také tzv. partnerský (participativní) přístup. V tomto pří-
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padě vláda přizve k rozhodování veřejnost. Protože však většině občanů 
chybí potřebné speciální informace, zorganizuje za pomoci např. odborů, 
nevládních organizací a sdělovacích prostředků krátkodobé informační 
kurzy, ve kterých se občan může dozvědět o výhodách a nevýhodách ja
derné energetiky i alternativních řešení. O výsledcích takové celonárodní 
akce je pak uspořádáno referendum. Opět podle J. Kapra, je občan nyní 
pojat jako jednotka, která svou pravomoc rozhodovat nedeleguje, ale po
kouší se ji uplatnit přímo. Předpokládá se o něm, že vlastní informace 
a zkušenosti, které mohou být rozumně využity při rozhodování. S jeho 
stanoviskem se nezachází jako s něčím nepotřebným, ale jako s užitečným 
pohledem osoby jiné profese. 

Zmínil jsem se o tom, že v otázce jaderné energetiky proti sobě stojí dva 
argumentačně dobře vyzbrojené tábory, které se navzájem nepřesvědčí a ne
dohodnou. Jedná se o problém, který ovlivní život mnoha desítek budou
cích generací. Přitom je potřebné rozhodnout, alespoň v otázce JE Temelín, 
co nejdříve. Půjde vlastně o vyjádření hodnotových preferencí společnosti, 
o volbu míry přijatelného rizika. Proto jsem přesvědčen, že v tomto případě 
není namístě ze strany vlády přístup autoritativní, ale partnerský. 

Proto také spatřuji největší zásluhu environmetálních nevládních or
ganizací v tom, že se snaží povzbudit vládu, odborníky i veřejnost k tomu, 
aby se osud jaderné energetiky v naší zemi stal věcí veřejnou. 

Lidové noviny 27.1.1996 
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ČEKÁNÍ NA MINISTRA 

V pondělí 8. července uvedl premiér Václav Klaus do funkce ministra 
životního prostředí Jiřího Skalického. Exministr František Benda se na pře
dání ministerstva nedostavil, prý pro pracovní zaneprázdnění. Chtělo by se 
na to říci něco jedovatého, ale protože se do politických ztroskotanců bušit 
nemá, bude lepší zdržet se komentáře. Po třech uznávaných ministrech ži
votního prostředí (Bedřich Moldan, Ivan Dejmal a federální ministr Josef 
Vavroušek) a jednom nevýrazném a neúspěšném ministrovi očekávají eko
logové a environmentalisté zvědavě první kroky ministra nového. 

První reakce na jmenování Jiřího Skalického ze strany nevládních or
ganizací byly rozpačité. J. Skalický v oblasti životního prostředí dosud ne
pracoval, a to nutně budí dojem, že šlo o přidělení křesla za minulé zá
sluhy týkající se privatizace státního majetku. O to nadějnější jsou první 
výroky nového ministra. Je si vědom, že jej čeká v prvním období přede
vším koncepční práce, a chce prosadit urychlené úpravy a přijetí někte
rých klíčových zákonů (např. zákon stavební, horninový, zákon o hodno
cení vlivů na životní prostředí aj.). 

Jiří Skalický má při nástupu do funkce jednu velkou výhodu a jednu 
velkou nevýhodu. Výhodou je, že environmentální organizace i angažova
ná veřejnost na změnu čekaly a věří, že horší než jeho předchůdce být pro
stě nemůže. Nevýhodou jsou'pravděpodobně současné mezilidské vztahy 
a organizační chaos na ministerstvu. Pravděpodobně proto, že mohu po
měry na ministerstvu životního prostředí odhadovat jen zvenčí, podle 
zprostředkovaných informací. 

V červnu roku 1993 se pokusil Josef Vavroušek zhodnotit ekologickou 
politiku vlády a parlamentu po prvním roce funkčního období. Připomeň
me si stručně jeho hlavní postřehy, v mnohém jsou totiž aktuální i na za
čátku funkčního období nové vlády a nového parlamentu. Podle Josefa 
Vavrouška byl tehdejší přístup české vlády i Poslanecké sněmovny k řeše
ní vážných ekologických problémů především bezkoncepční. Podceňová
ní problémů spojených s narušováním životního prostředí a bezohlednou 
exploatací přírodních zdrojů se projevovalo zejména: 
1. Nedostatečnou pozorností věnovanou životnímu prostředí v progra-
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movém prohlášení vlády (připomeňme si, že nynější koaliční dohoda 
se o problematice životního prostředí zmiňuje jednou větou na závěr 
v různém). 

2. Neuspokojivým zakotvením péče o životní prostředí a úplným ignoro
váním strategie trvale udržitelného rozvoje v Ústavě České republiky. 

3. Pasivitou při přípravě a přijímání právních norem v oblasti péče o ži
votní prostředí. 

4. Přerušenou kontinuitou polistopadové péče o životní prostředí. 
5. Nerespektováním vztahů mezi ekologickými, sociálními a ekonomic

kými problémy a rezignací na jejich komplexní řešení. 
6. Preferováním hodnotových orientací směřujících k maximalizaci osob

ního prospěchu. 
7. Poklesem finančních prostředků věnovaných ze státního rozpočtu na 

řešení ekologických problémů. 
8. Podceňováním mezinárodních aktivit. 
9. Nízkým kreditem ministerstva životního prostředí ve společnosti a ne

uspokojivým postavením v soustavě centrálních orgánů, ztrátou kom
petencí (především v oblasti územního plánování) přišlo MŽP o klíčo
vý nástroj umožňující co nejrychleji napravovat existující ekologické 
škody a předcházet vzniku škod nových. 

10. Nevhodnými veřejnými vystoupeními některých vládních představitelů. 

To, že Jiří Skalický se problematice životního prostředí dosud profesi
onálně nevěnoval, nemusí být nutně nevýhodou. Jeho kolega Jan Stráský 
také dokázal se ctí zvládnout resorty, se kterými měl dříve pramálo spo
lečného. Nebo již zmíněný Josef Vavroušek byl původní profesí strojní in
ženýr a během několika let se stal uznávanou vůdčí osobností v oblasti 
ekopolitiky a životního prostředí. Díky svým zkušenostem a ekonomické 
orientaci z minulé vlády má J. Skalický reálnou šanci, že se dokáže mezi 
kolegy ministry prosadit a nebude jen "lehkou váhou". 

Kromě činnosti v oblasti legislativní, o níž se sám zmiňuje, by bylo 
dobré, kdyby se pokusil pro ministerstvo získat zpět ztracené kompeten
ce, především co se týče územního plánování. Tady se možná naskýtá prá
vě nyní šance na úspěch. Ministerstvo hospodářství (kam územní pláno
vání dnes patří) se po změně kompetenčního zákona "rozpustí" mezi 
ostatní rezorty, především mezi ministerstvo pro rozvoj regionů, měst 
a obcí a ministerstvo průmyslu a obchodu. Nehynoucí zásluhy by nový mi-
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nistr životního prostředí získal, kdyby se pustil během svého funkčního 
období do politicky poněkud riskantního podniku: rozpracování a postup
ného prosazování ekologické daňové reformy. Ta je pro důstojný a udrži
telný rozvoj v první polovině 21. století naprosto klíčová. Pro nejbližší ob
dobí by však bylo nanejvýš žádoucí, aby si pan ministr několika vstřícnými 
kroky získal respekt a úctu nevládních organizací. Ať už je to např. odbor
ně orientovaná Společnost pro trvale udržitelný život, na kampaně zamě
řené Hnutí Duha, Český svaz ochránců přírody s mnohatisícovou člen
skou základnou či koordinací aktivit pověřený Zelený kruh, ti všichni 
nechtějí konfrontaci, ale spolupráci. I když určitě tyto organizace nebudou 
s řadou věcí na "svém" ministerstvu souhlasit, věřte, že si přejí ministra, 
kterého si opět budou vážit. 

Lidové noviny 19. 7. 1996 

Z TOVÁREN SE KOUŘÍ, DĚTI OČI MHOUŘÍ ... 

Nejdříve trochu poezie z čítanek padesátých let: "Z továren se kouří, 
děti oči mhouří. Mhuř si oči, mhuř, kdyby se z nich nekouřilo, bylo by 
nám hůř." 

A nyní novinová zpráva z letošního července: "Čistá spotřeba elektři
ny dosáhne historického maxima 55 TWh (55 miliard kWh) nejspíš už le
tos. Společnost ČEZ, která nyní vyrábí 75% elektřiny, proto zahájila již 
přípravu podkladů pro výstavbu nových zdrojů. Dostavba jaderné elekt
rárny Temelín deficit mezi nabídkou a poptávkou nevyřeší." (LN 27. 7.) 

Před čtyřiceti lety nám byl symbolem pokroku kouř z továren, dnes to 
má zřejmě být rychle rostoucí výroba energie, pokud možno bez kouře. Po 
listopadu 1989 se snížila spotřeba elektrické energie vlivem výrazného 
poklesu HDP. Prognózy předpovídající, že na úroveň spotřeby elektřiny 
z roku 1989 se dostaneme až v roce 2000, vzaly rychle za své. Tuto hladi
nu jsme překročili už letos. Naše spotřeba energie na jednotku HDP je 
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zhruba dvakrát vyšší než v západní Evropě. Přitom se asi snadno shodne
me, že např. němečtí občané nestrádají a těší se vyšší životní úrovni. 

V této situaci navrhuje CEZ pro ně nejpohodlnější řešení: postavíme 
nové zdroje. Kolik jsme za poslední léta investovali do podpory výzkum~ 
a rozvoje obnovitelných energetických ~drojů? ~?lik d~ ~sp~:: Odborní~l 
na energetické úspory vám potvrdí, že usporaml Je mozn,e sn:zlt o 2v5-30 Yo 
naši energetickou spotřebu. V osobním rozhovoru mluvl o VIce nez pade
sáti procentech, tento údaj se však těžko exaktně prokazuje. 

Ctyřicet let jsme byli společně s bývalým výc~od~ín: Ně~ecken:, ko: 
várnou socialismu. Protože jsme byli po druhé svetove valce mdus:rlaln~ 
nejrozvinutější zemí komunistického b~oku~ b~lo :o~ho~nuto o on~nt~cl 
naší země na těžký, energeticky a surovmove narocny prumysl. Nym nam 
hrozí že se dobrovolně staneme kovárnou Evropské unie. Již však ne jako 
nejro~vinutější země, ale naopak jako mírně zaostalá průmyslová země 
v klubu postindustriálních evropských zemí. ., . o • 

CEZ v současnosti mluví o výstavbě nových energetlckych zdroJu, neJ-
lépe v lokalitách dnešních uhelných elektráren, poč~rady, T~šimice ne~? 
Dětmarovice, popřípadě i Mělník nebo Hodonm. Tlm to vsak neskoncl. 
Nezačneme-li bít na poplach dnes, energetická spotřeba nadále poroste 
a bude třeba budovat další zdroje. A to nejen uhelné či plynové, ale také 
jaderné. Životnost JE Dukovany je plánována na 30 let. Možná dojde k pro
dloužení o deset let, ale při zachování současných trendů začne být brzy 
po roce 2000 veřejnost připravována na to, aby akce~tovala.vt.~tavb~.~~l
šího jaderného zdroje, který přece určitě bude tlm neJP~l]atelneJslvm 
a v rámci možností i tím "nejekologičtějším" řešením. Jde totlz o hodne -

o zakázku za zhruba 100 miliard korun. 
Dostávám se k tomu podstatnému, co mám na srdci. Ve své lednové 

úvaze v LN (O Temelínu trochu jinak) jsem uváděl tři zásadní důvody, 
proč považuji třeba i technicky dokonalou jadernou elek~árnu v T~melí~ě 
za nepřijatelnou: 1. možnost selhání obslužného, personalu" 2. radIOaktIV
ní odpad odkázaný desítkám a stovkám budouclch generacI, v3. zakonze:
vování struktury průmyslu orientovaného na vysokou spotřebu e~ergle 
a surovin. Přidávám argument čtvrtý: při dnešních sporec~ o, Temeh,n ne
jde jen o Temelín, ale také o další jadernou elektrá:nu (mo~na elektra~ny), 
která by v první polovině 21. století kryla rostoUCl ~~e:getlck~u spotřebu 
a nahradila JE Dukovany. Jde o energetickou strategn teto ,zeme. " . 

Vrátím se o několik let nazpět, kdy jsem pracoval v Ustavu kraJmneJ 
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ekológie SAV na Slovensku a dokončovala se stavba v řadě ohledů 
Temelínu podobná, vodní dílo GabČíkovo. 

V roce 1977 byla mezi Ceskoslovenskem a Maďarskem podepsána do
hoda o výstavbě vodního díla Gabčíkovo-Nagymaros (Maďarsko později 
jednostranně od smlouvy odstoupilo). Hlasy kritiků byly nejdříve jedno
duše ignorovány. Když to již nebylo možné, docházelo k zesměšňování od
půrců stavby a zpochybňování jejich argumentů i odbornosti. Později ani 
to již nebylo udržitelné a přišly "vstřícné" kroky návrhů na jednání, která 
se ukázala jako nekonečná. Oba tábory se přesvědčily, že se nedohodnou, 
a přišel tedy čas na nezávislé expertizy a studie - nejdříve domácí, pozdě
ji zahraniční. To vzalo čas. Spoustu času. A stále se ve stavbě pokračova
lo. Poté se akceptovalo, že jde spíše o nešťastnou a megalomanskou stav
bu, ale bylo prý nutno hledat to nejlepší ze všech špatných řešení. A to 
znamenalo dílo dokončit, když už stálo tolik peněz. Stavba byla dostavě
na, ale tím to neskončilo. Hydrostav a další společnosti nabraly během bu
dování Gabčíkova tisíce pracovníků, nakoupily techniku za stamilióny ko
run a vytvořily silnou vodohospodářskou lobby. Vrhly se do stavby 
nových vodních děl a úprav na dalších slovenských řekách. A tak jsem 
těsně po rozdělení federace mohl podél silnic vidět na Slovensku obrov
ské optimistické billboardy: "Váhostav neváha. Stavia." 

Pozoruji něco velmi podobného na Temelínu a obávám se obdobného 
scénáře u případné další jaderné elektrárny v nedaleké budoucnosti. 
Nejlepší živnou půdou pro realizaci takového scénáře je vysoký stupeň 
lhostejnosti a apatie veřejnosti. 

Na otázku co dělat, abychom nemuseli stavět další a další energetické 
zdroje, tudíž nenacházím jednoduchou odpověď. Ale je mi blízký snad 
každý nenásilný pokus, který nás, spokojené a mírně apatické konzumen
ty energie, provokuje k tomu, abychom začali přemýšlet o důsledcích na
šeho pohodlí a nezájmu. 

Jestliže tedy letos v létě uspořádalo asi tři sta členů a sympatizantů 
Hnutí Duha v okolí Temelína mediálně zdařilé divadlo, nepovažuji je ani za 
škůdce společnosti (co je údajných pár desítek tisíc korun škody proti mili
ardám, o které se stavba neplánovaně prodražujeJ, ani za potenciální tero
risty. Sám nemám potřebu ani kuráž lézt na chladicí věž nebo se přivazovat 
k betonovým sudům, ale tito lidé jsou mi sympatičtí. Možná není všem zná
mo, že se při svých kampaních a akcích řídí důsledně dvěma principy: 
1. Nenásilí, jinak řečeno: nechceme použít sílu. Jestliže ji použijete vy, 
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budeme to my, kdo na to doplatí (o čemž svědčí občas vyražený zub ne
bo naštípnutá kost mezi protestujícími, ne mezi členy zásahových ko
mand). 

2. V krajním případě mohou porušit zákon (např. neoprávněné vniknutí 
na cizí pozemek) za účelem změny poměrů, které považují za nedobré. 
Činí to však veřejně a počítají s postihem (tím se liší např. od zlodějů). 
Snad tento způsob angažovanosti není ideální a určitě není jediný 

možný. Možná tito mladí idealisté prohrají bitvu o Temelín, jako sloven
ští ochranáři prohráli bitvu o GabČíkovo. Jestliže však prohrají i bitvu o na
še srdce, o náš nezájem a lhostejnost, pak se připravme, že Temelín nebu
de na našem území poslední jadernou elektrárnou. 

Lidové noviny 12.10.1996 

JAK JSME V OLOMOUCI PLAVALI 

Jako ekologové jsme si často stěžovali, že se dnešní společnost chová 
podle hesla "Po nás potopa". Teď máme jednu potopu za sebou. Asi by 
přišla, i kdybychom se chovali vždycky ekologicky vzorně. Jen by byla 
podstatně menšího rozsahu. O tom, že hydrologický režim naší krajiny 
a retenční schopnost lesů je narušená, není sporu. Pro ty, kteří přišli o své 
blízké nebo jim voda sebrala dům či velkou část majetku, je to tragédie a je 
třeba, aby se jim dostalo potřebné podpory. Myslím, že zatím vláda i par
lament reagují velice dobře a hlavně rychle. Pro nás, kterým voda zalila 
pouze sklepy panelových domů, to tak zlé není a za několik měsíců už bu
deme známým s trochou nadsázky vyprávět, jak jsme "plavali". 

Rozhodně je to zajímavá zkušenost a jako přímý účastník si dovolím 
několik dílčích, dosud neuspořádaných postřehů. První šok, kdy "času ne
ní a voda stoupá", jsem nezažil, byl jsem s rodinou na Vysočině na dovo
lené a celé to dění jsem sledoval jen přes sdělovací prostředky. Přestože 
jsem věděl, že doma najdu ve sklepě spoustu vody a taky bahna a zniče
ných věcí, celá věc se mě jakoby přímo netýkala. Bylo to téměř podobné 

82 

jako poslouchat zprávy o záplavách v Bangladéši, Číně a v Japonsku (kte
ré nastaly jen o pár dní později). 

Poprvé jsem zatopené oblasti viděl na vlastní oči v okolí Kroměříže. 
Přítel lékař mi vyprávěl, že potkával mladé lidi, kteří obvykle vše berou 
s nadhledem, opravdu vystrašené. Někteří si ani nestačili vzít občanku 
jak prchali před živlem do vyšších podlaží svých domovů. ' 

Když jsem se vrátil do svého bytu, u mých sousedů i u mne se začalo 
dostavovat jakési vystřízlivění z prvního překvapení, úleku. Voda opadla 
~ bylo jasné, že ten smradlavý nepořádek se opravdu bude muset uklidit, 
Jak doma, tak na pracovišti, kde byla situace obdobná. Co jsem mohl po
zorovat, naprostá většina postižených spoluobčanů se chovala výborně 
a ,někde. se lidé sblížili asi více než při odborářské rekreaci či předvánoč
mm mejdanu na pracovišti. Možná proto, že se chovali přirozeně. 

Při vyklízení vlastního sklepa si uvědomíte, kolik haraburdí vlastně lé
ta schraňujete a hromadíte zbytečně. Teď je to všechno pryč. S tím i někte
rév potřebn~,věci, ale to přebolí. Pokud se našli lidé, kteří se zachovali špat
ne',,~ebo pnmo p.odle: myslím, že to nebyli přímí účastníci katastrofy. Dost 
se JIZ napsalo o hdskych hyenách, které kradly a parazitovaly na cizím ne
štěstí. .~Tí~ přiro~ná~ím vlastně křivdím skutečným hyenám, protože ty se 
chova)l pnrozene a JSou v přírodě velmi užitečné jako "hygienická služ
ba"). Méně se psalo o lidech, kteří také nejsou svým chováním vzorem so
lidarity a altruismu - o čumilech, kteří, sami nepostiženi, přijížděli v au
tech, slamáček na hlavě, video v ruce, natočit si zoufalou situaci druhých. 
. ,~a ~r~hou s:ranu jsem vděčný za obětavou a nezištnou pomoc deseti

tISICU lIdI z cele republiky. Osobně jsem ji naštěstí nutně nepotřeboval 
přesto si odnáším krásný pocit, že jde-li do tuhého, probudí se ve většině 
z nás šlechetné stránky naší osobnosti. Jak již někdo poznamenal, třeba to 
napomůže i tomu, aby ve společnosti zmizela, alespoň na čas, "blbá nála
da". Nebo jak řekla prodavačka v knihkupectví, "snad ted' na sebe budeme 
hodnější". Zdá se mi, že vyplavení občané mají právě teď opravdu více 
smyslu pro věci podstatné. Když včera kdosi na nástupišti remcal, jak 
dlouho nejede tramvaj, byl usměrněn paní, která bydlí na zatopeném síd
lišti, ať si pořád nestěžuje a jde se podívat, jaké by také mohl mít starosti. 

Chci závěrem vyjádřit jednu nyní zdánlivě odtažitou, ale přesto důle
žitou věc. V podmínkách, ve kterých jsme my na Moravě strávili několik 
dní, žijí ve světě miliony lidí permanentně. Ba v mnohem horších. A ne
ní pro ně úniku ani velké naděje na zlepšení. Zatím se mi v životě stalo 
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jen jednou, že jsem naprosto nevěděl, jak reagovat na lidskou bídu a ne
štěstí. Bylo to při návštěvě slamové oblasti na předměstí Díllí v Indii. 

Lidé ve slumech rozvojových zemí žijí bez elektřiny, plynu, bez nezá
vadné vody, s nedostatkem potravin a sužováni řadou nemocí neustále. 
Chtěli by pracovat na zlepšení svého údělu, ale nemají šanci rozetnout blud
ný kruh bídy a nezaměstnanosti. Až se vzpamatujeme z katastrofy v této ze
mi, pamatujme na ty vzdálené nešťastníky, jejichž osudy můžeme sledovat 
jen neosobně, prostřednictvím sdělovacích prostředků. Pracuje u nás řada 
nadací a institucí, které poskytnutou pomoc poctivě a efektivně využijí v je
jich prospěch. Buďme s nimi solidární, jako jsme byli k sobě navzájem. 

Lidové noviny 19. 7. 1997 

MALÉ POUČENÍ Z VELKÉ POVODNĚ 

Polovinu letních prázdnin máme za sebou, povodeň je za námi naštěs
tí celá, byť důsledky záplav budou postižené bolet ještě dlouho. Pokusme 
se nejen vyhodnocovat škody, ale zamyslet se nad některými příčinami ka
tastrofy a zejména nad tím, jak v budoucnu na podobná ohrožení reagovat. 
Protože, jak tvrdí moudří, kdo se z minulosti nepoučí, je odsouzen k tomu, 
aby ji prožil znovu. Odborníci se v současnosti přou, byla-li povodeň způ
sobena nešťastnou shodou okolností, nebo je jedním z projevů nastupují
cího skleníkového efektu. Budou-li zastánci obou názorů poctiví, přizna
jí, že s určitostí odpověď nezná nikdo. Globální změny klimatu jsou příliš 
složité na to, abychom je mohli přesně analyzovat, modelovat a vyvodit 
z toho exaktní závěry. 

První poučení tedy znamená, že se musíme učit žít v nejistotě a chovat 
se obezřetně, podle principu předběžné opatrnosti. Druhé poučení je, že 
neporučíme větru a dešti. Příroda je náš partner a my bychom měli usilo
vat nanejvýše o to, stát se jejími rozumnými správci. 

Vědci budou dál řadu let bádat nad skleníkovým efektem. To je v po-
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řádku. Ale připravovat se na jeho pravděpodobné důsledky musíme už 
dnes. Proč? Protože ke globálním změnám klimatu dojde a zasáhne nás to. 
Vzrůst úrovně oxidu uhličitého v posledních desetiletích způsobily pře
vážně rozvinuté země spalováním fosilních paliv. Nyní však začala indu
strializace v řadě ambiciózních rozvojových zemí, které mají zastaralé 
technologie. Čína s 1,2 miliardy obyvatel leží na uhlí a nezastaví se na ces
tě za prosperitou a materiálním blahobytem. Obdobné ambice má Indie, 
Brazílie, Mexiko, Nigérie, a mohli bychom dlouho pokračovat. To, co za
tím vychrlily do ovzduší rozvinuté země, je nesmělý začátek, nenajdeme
li a nepřijmeme-li jinou koncepci rozvoje. 

Na konferencích o životním prostředí a rozvoji se nejvíce brání zavede
ní limitů na vypouštění oxidu uhličitého do ovzduší Saúdská Arábie a dal
ší producenti ropy. Důvod je zřejmý. Řešením by mohlo být poskytnout 
rozvojovým zemím vyspělé technologie. Jenže know-how, tj. znalosti, je to, 
čeho si bohaté státy nejvíce cení a co zadarmo nedají. Přesto budeme mu
set dříve nebo později všichni přejít na obnovitelné zdroje, chceme-li za
chovat civilizaci. Jde však o to, bude-li to cestou evoluční, tedy cestou po
stupných, systémových a řízených změn, nebo cestou revoluční, tedy 
cestou náhlou, šokovou, provázenou nestabilitou, chaosem a násilím. 

Protože ještě řadu let a možná několik desetiletí bude lidstvo jako ce
lek chrlit do ovzduší miliony tun oxidu uhličitého ročně a současně se ab
sorpční schopnost ekosystémů bude zhoršovat, čekají nás klimatické změ
ny. Nejde jen o oteplení, věc je složitější. Bude docházet ke změně 
cirkulace vzdušných mas, některá místa na Zemi budou vlhčí (např. se
verní Afrika), jiná sušší (např. Sibiř). Pro Velkou Británii může globální 
oteplování paradoxně znamenat drastické ochlazení, protože se Golfský 
proud pravděpodobně odkloní více severním směrem. 

Pojišťovny již dnes zaznamenávají zvýšený výskyt pohrom typu tor
nád, povodní apod., a to i na místech, kde normálně "nemají co dělat". 
TIetí poučení tedy je, že stoletá voda nemusí přijít za dalších sto let, ale za 
deset, za pět, za dva roky. Může to udeřit kdekoliv a nemusí to být jen po
vodně. Podobně, jako se nedávno přehnala větrná smršť nad severní Itálií. 
To není snaha strašit a přihřát si "ekologickou polívčičku" na jedné po
hromě. Jde o to, abychom byli na příští možnou kalamitu lépe připraveni. 
Nezbytné je provést minimálně tři věci: 

Za prvé musíme vzít vážně péči o naši krajinu. Kvalitní les a zdravá 
krajina by byly schopny výrazně omezit devastační účinky záplav. Nebude 
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to snadné, nepůjde to rychle a bude to drahé. Jen realizace územních 
systémů ekologické stability krajiny by stála desítky miliard korun, ne
mluvě o jejich údržbě. To stát sám nemůže zvládnout, ale může zaintere
sovat zemědělce na údržbě krajiny. I formou často odsuzovaných dotací. 
Zemědělec pak nebude vnímán jen jako producent potravin, ale také jako 
správce krajiny (která tím získává i na turistické atraktivnosti), za jejíž stav 
je odpovědný, ale je za to také odměňován. Obdobně se to týká i lesohos
podářů a vodohospodářů. 

Za druhé je třeba připravit zákon a navazující legislativní předpisy, kte
ré by vymezily kompetence, činnost a koordinaci zainteresovaných složek 
při živelní pohromě. Soudě podle sdělovacích prostředků, jsou si potřeby 
takového zákona vláda i zákonodárci vědomi a začnou snad už na podzim 
podnikat nezbytné kroky. 

Za třetí je třeba přijmout účinný systém včasného varování obyvatel
stva a občany s tímto systémem dobře seznámit. Myslím, že v Olomouci 
i ve všech dalších zaplavených oblastech se stala jedna zásadní chyba - ne
byli jsme včas varováni. Buď to byla něčí neschopnost, nebo obavy z mož
né paniky. Obojí je špatně. Kdybychom byli jen několik hodin předem va
rováni (což bylo možné a proveditelné), mohli lidé vyvézt své automobily 
do bezpečí, mohli vynosit do vyšších podlaží elektroniku, knihy, část ná
bytku. Dvě tři hodiny v takových situacích rozhodují o podstatné části ma
jetku občanů, někdy o životech. 

Na závěr si dovolím čtvrté, poslední poučení, týkající se nás všech. 
Připustíme-li, že můžeme být přírodní kalamitou ohroženi v brzké bu
doucnosti opět, a ne až za další století, měli bychom umět na varování 
adekvátně reagovat. Ale ne panikou, ani bagatelizováním situace. 

Když před pár lety v jaderné elektrárně Dukovany sirény omylem spus
tily poplach signalizující havárii, měli obyvatelé přilehlé vesnice běžet do 
sklepů a čekat na pokyny sdělované prostřednictvím rozhlasu. Místo toho 
vyběhli na náves a pozorovali, co se děje. V případě skutečné havárie by 
to bylo jejich poslední podívání - zní to trochu cynicky, trochu komicky. 
Ale je to v nás. Chováme se nezodpovědně, protože nevěříme, že by se ně
jaká havárie či katastrofa mohla týkat právě nás, právě tady a teď. To je tře
ba změnit. Tím netvrdím, že bychom neměli dělat to nejlepší, čeho jsme 
schopni, aby taková situace vůbec nenastala. 

Lidové noviny 29. 7. 1997 
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KONEC EKOTERORISTŮ V ČECHÁCH 

Dne 15. října odvysílala ČT2 diskusní pořad Na hraně na téma 
Ekologická hnutí a ekoterorismus. Byli jsme svědky zanícené diskuse me
zi aktivisty nevládních environmentálních hnutí a "zbytkem světa": tisko
vou mluvčí ČEZ, novinářem, poradcem předsedy Fondu národního majet
ku, studentem. Těžko říci, zdali pořad nepřinesl více škody než užitku. 
Pokusím se vysvětlit proč. 

Občas jsou naši environmentální aktivisté nařčeni z ekoterorismu, 
z ohrožování demokracie a tržního hospodářství, ze sociálního inženýr
ství. Informovaní mi přitom dají za pravdu, že česká pobočka Greenpeace 
je velmi umírněná ve srovnání se skupinami Greenpeace v západních stá
tech. A tam je Greenpeace velmi umírněnou organizací vůči některým ra
dikálním (a problematickým) hnutím, jako je třeba Earth First. Protože se 
nařčení z ekoterorismu opakují a na dané téma se vedou diskusní pořady 
ve sdělovacích prostředcích, vzniká u laického posluchače dojem, že na 
tom asi něco bude. Známe to, "na každém šprochu pravdy trochu". Pro ta 
hnutí je to rána pod pás. Proti pomluvám se bojuje nejhůře. 

Téma pořadu bylo špatně zadáno a nebylo vlastně o čem diskutovat. 
Ekologičtí aktivisté, např. z Hnutí Duha, opravdu občas překročí zákon, 
třeba při blokádě Temelína. Jenže na rozdíl od teroristů tak činí veřejně 
a jsou ochotni za to nést odpovědnost. Navíc se zásadně řídí principem ne
násilí vůči jiným osobám. Jsem-li přesvědčen, že se něco děje špatně, mo
hu v krajním případě překročit zákon a uchýlit se k občanské neposluš
nosti, avšak jen tehdy, vyvaruji-li se násilí a jsem ochoten nést 
odpovědnost. Znáte teroristickou skupinu v Irsku, Baskicku či Alžírsku, 
která by takto jednala? Pak by nebyla teroristická. Mimochodem, Hnutí 
Duha letos ukončilo blokádu Temelína předčasně a jeho členové odjeli na 
Moravu pomáhat občanům postiženým záplavami. To také nepatří k běž
ným praktikám teroristů. 

Slavný americký spisovatel Henry David Thoreau jeden čas odmítl pla
tit vládě daně. Učinil tak veřejně a nesl za to odpovědnost. V naší zemi le
tos došlo k hospodářské kriminalitě ve výši 15 miliard korun, další desítky 
miliard tvoří daňové úniky a nezaplacení sociálního a zdravotního pojiště-
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ní. Našel by se mezi příslušnými "podnikateli" jediný, který by se chtěl in
spirovat Thoreauovým příkladem? Myslím, že by měl reálnou šanci dostat 
se do čítanek, nebo alespoň do budoucích učebnic českého dějepisu. 

Nechci nikomu upírat právo otevírat debatu o ekoterorismu až do úpl
ného "rozžvanění". Buďme však rádi, že některým lidem o něco jde, v ně
co věří a jsou pro své ideály ochotni ledacos obětovat. Vždyť většina jejich 
spoluobčanů vyplňuje svůj čas sledováním seriálů a reklam na ještě bělej
ší prádlo. Pokud vydrží i na zpravodajskou relaci, uvidí třeba krvavé vyři
zování účtů mezi ruskými, čečenskými, čínskými či albánskými gangy za 
bílého dne v centru Prahy. Jsou to první příznaky reálného terorismu, kte
rý má však podstatně jiné cíle než ekologické. 

Lidové noviny 25. 10. 1997 

HROZÍ NÁM EKOTERORISMUS? 

Existuje hranice mezi občanskou neposlušností a protispolečenskou 
kriminální činností. Bylo by lepší, kdyby údaje uvedené v následujících 
řádcích neexistovaly nebo nebyly aktuální. Bohužel tomu tak není. Podle 
řady pozorovatelů roste, především v západních zemích, počet skupin 
ochránců přírody, které se při prosazování svých cílů uchylují k násilí. 
A co je horší, tyto násilné akce nabývají na intenzitě a tvrdosti. Na pultech 
knihkupectví v USA je možné zakoupit knihu "Ekoteror" (R. Arnold). 
"Nemůžeme a nebudeme tolerovat domácí terorismus ve jménu matky Pří
rody," hřímá republikán Bill McCollum, předseda podvýboru Kongresu pro 
vyšetřování ilegálních aktivit v oblasti životního prostředí a práv zvířat. 

Násilné akce se většinou nezaměřují proti lidem, ale proti jejich vlast
nictví. Restaurace McDonald's v Holandsku a v Belgii čelí telefonickým 
výhrůžkám žhářství, protože se firma údajně podílí na ničení tropických 
pralesů. Ve Švédsku byly zničeny dva nákladní vozy patřící závodu na 
zpracování masa. Společnost Nestlé !talia, která je obviňována z používá-
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ní geneticky upravených surovin, byla varována, že do jejich produktu 
(předvánočních koláčů) byl vstříknut jed na krysy. V Anglii bylo dokonce 
vyhrožováno smrtí deseti vědcům, kteří při lékařských pokusech používa
jí zvířata. 

Ve Spojených státech to není lepší, spíše naopak. Ve státě Oregon byl 
založen požár v budově vedení dřevařské těžební společnosti. V Coloradu 
bylo zapáleno lyžařské středisko a škoda dosáhla 12 milionů dolarů, což 
je zatím nejvyšší hmotná škoda u takového druhu útoku. Většina činů zů
stane neobjasněna a nepotrestána, protože zatím jde pravděpodobně o čin
nost jednotlivců nebo malých skupin, které jednají nepředvídatelně. 

K odpovědnosti za útoky v Oregonu a Coloradu se přihlásily dvě ne
známé organizace, o nichž zatím policie neví prakticky nic: Fronta za 
osvobození Země (Earth Liberation Front) a Fronta za osvobození zvířat 
(Animal Liberation Front). Své činy organizace považují za "nenásilnou 
ekonomickou sabotáž." 

"Jestliže porušujeme zákony, činili tak i američtí vojáci, kteří vnikli do 
bran Hitlerových táborů smrti," vyhlašují. Jestliže jsme zloději, byli jimi 
i členové Podzemní dráhy, kteří osvobodili otroky na Jihu, a jestliže jsme 
vandalové, byli jimi také ti, kteří navždy zničili plynové komory 
v Osvětimi." Hnusná demagogie, což? Pokud bude někdo z aktivistů 
Fronty za osvobození zvířat chycen, bude svou organizací považován za 
"válečného zajatce". 

První náznaky takových akcí se nevyhnuly ani bývalým socialistickým 
zemím ve střední Evropě. Poláci tvrdí, že v jejich zemi bylo provedeno za 
posledních devět měsíců třicet útoků tohoto typu. Nemám dostatek infor
mací, ale domnívám se, že toto číslo je nadnesené, resp. je otázka, co 
všechno se mezi násilné a teroristické činy zařadí. V severním Polsku by
la například nedávno postříkána neškodným sprejem část kožešiny sedmi 
set zvířat na liščí farmě. Tím se stává kožešina neprodejnou a zabití lišek 
bezúčelné. Takový případ bych osobně za terorismus nepovažoval. Již 
před řadou let vyzkoušela podobnou taktiku tuším organizace Greenpeace 
na záchranu kanadských tuleňů a úspěšně. Tuleni byli dříve lovci ubíjeni 
holemi a zaživa jim byla z těla stahována kůže (aby nebyla kulkou zne
hodnocena). 

Může však podobný druh "ekologických iniciativ" dorazit i k nám? 
Nejspíše ano a nezbývá, než se snažit připravit. Řada našich politiků by 
měla upustit od přihlouplého osočování z ekoterorismu organizací typu 
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Hnutí Duha, Děti Země a Greenpeace. Ty jimi prostě nejsou. Nebezpečí 
hrozí od neznámých zakomplexovaných vandalů, kteří ?y svojiouboh~~t 
a schopnost pouze ničit, nikoliv tvoř~t, rv~di ide~~o~lck~ .zd~vod~lh. 
Teoreticky by se mohli násilníky stát i nekten ekologlctl aktl~l~te, k~en se 
budou cítit frustrováni dlouhodobým nezájmem ze strany vereJnostl a po-
výšeným přehlížením ze strany politiků a státních úředníků. . 

Myslím, že by proto bylo dobré, aby již v předs~i~u ~aly ne:lá~ní en~:
ronmentální organizace a hnutí najevo, že se od nasllnych akcl dlstancuJl. 
Měly by si ponechat "právo" na porušení zá~ona, ~okud Je ~á~on špatný 
a legální prostředky k nápravě selhaly: Ale pn~adn~ ~orusen:v~akona r::~
sí být regulováno dvěma jasnými pravldly, ~tera a~tlVlsty, O.d;lSl od o~~~eJ
ných lumpů: porušení zákona se bude dlt zasadne ,bez n~s.l.h a za sve Cl?y 
budou původci činu ochotni nést odpovědnost, ~yt by z JeJlch pohled~ slo 
o křivdu. Tady někde, myslím, vede hranice meZl obcanskou nep.~slusno~~ 
tí a protispolečenskou kriminální činností. Gándhí ~yl, ochoten Jl; za ~:~! 
nenásilný odpor do vězení, i když to bylo nespravedhve. Bankovm lUplC Cl 
(eko)terorista jedná jinak. Po činu se snaží co nejrychleji zmizet. 

Zemské noviny 24. 2. 1999 

NEKONEČNÝ PŘÍBĚH" SPĚJE KE KONCI 
~rodloužení životnosti Dukovan a nedostavění Temelína by mohlo být 

přijatelným kompromisem 

Kdyby nebylo války v Jugoslávii, stal by se v .~ouča~né době !8II~~lín 
opět mediálním hitem. Jihočeské matky protestuJl proh dostavbe, "Jlh~: 
čeští taťkové" (odboráři a zaměstnanci jaderného průmyslu) demonstruJl 

za dostavbu jaderné elektrárny. v . v 
Vláda by měla brzy s konečnou pla~~stí, roz:lOdnou~,(~~ Jen,proto, ze 

denně nás stavba přichází na 20-40 mlllOnu Kc), ale pnhs se Jl nechce. 
Hlasování by dopadlo zhruba nerozhodně, takže hlavní odpůrce dostavby 
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ve vládě (ministr životního prostředí Kužvart) i hlavní obhájce jaderné 
lobby (ministr průmyslu a obchodu Grégr) se snažÍ" přetáhnout na svou 
stranu nevyhraněné kolegy. I společnost je v názoru na dostavbu rozděle
na přibližně půl na půl. Přesto se především ve vnímání problému veřej
ností situace mění. Temelín je typický příklad problému, který je příliš 
složitý na to, aby se v něm laik spolehlivě orientoval. Je tedy odkázán na 
argumentaci lidí, kteří tvrdí, že věci rozumí. Ještě před pár lety se většina 
společnosti výrazně přikláněla k názoru profesionálních energetiků a od
půrce z nevládních hnutí považovala spíše za naivky či rovnou za igno
ranty. Jenže termín dostavby Temelína se už odsunul čtrnáctkrát a předpo
kládané náklady na stavbu se zvýšily na dvojnásobek. Navíc v posledních 
dnech ČEZ přiznal, že v nejbližších letech spotřeba elektrické energie ne
poroste. Naopak, ČEZ dnes vyváží pět procent produkce do zahraničí. 

Do povědomí veřejnosti se také konečně dostává fakt, že podpora in
stalace přímotopů počátkem 90. let nebylo ekologické, ale antiekologické 
opatření, které je obhajitelné jen v některých lokalitách (např. obce bez 
plynofikace, jež leží v inverzních údolích). Když přemýšlím o argumen
tech pro dostavbu Temelína, připadá mi jako podstatný pouze jeden: ja
derná energetika je potenciálním zdrojem ohrožení životního prostředí 
člověka, kdežto hnědouhelné elektrárny představovaly akutní ohrožení ži
votního prostředí (především emisemi oxidu siřičitého). Minulý čas je na 
místě, protože ČEZ investoval do modernizace těchto elektráren téměř pa
desát miliard korun. 

Argumentů proti dostavbě je řada, čtyři však považuji za zásadní: 
1. Lidský faktor. I kdyby temelínský experiment s křížením ruské a ame

rické technologie byl technicky dokonalý a naprosto bezpečný, nikdy 
nemůžeme plně eliminovat selhání člověka. Jako se to stalo v Černo
bylu, kdy byly svévolně překročeny tři bezpečnostní bariéry. 

2. Jaderný odpad. Dodnes nemáme trvalé úložiště pro vyhořelé palivo, 
pouze mezisklad v Dukovanech. Životnost jaderné elektrárny je 30-40 
let, odpad bude radioaktivní a nebezpečný po tisíce let. Jedna až dvě 
současné generace, které budou jadernou energii využívat, zatíží po
tenciální hrozbou doslova stovky budoucích generací. Pokud by byla 
vyvinuta a v praxi odzkoušena metoda dalšího zpracování jaderného 
odpadu, je třeba to přivítat. Zatím se tak ale nestalo a spoléhat na tuto 
možnost již dnes je hazardováním s budoucností příštích generací. 

3. Podpora neefektivních a energeticky náročných výrob. Deset let po 
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listopadové revoluci potřebuje Česká republika v přepočtu na paritu 
kupní síly více než dvojnásobek elektřiny na jednotku hrubého domá
cího produktu oproti zemím OECD. Dostavba Temelína by tento trend 
zakonzervovala. Elektřiny by byl mnohem větší nadbytek, než dnes 
a vyvážet ji bude nemožné, protože západní Evropa má značný přeby
tek levnější elektřiny. 

4. Náklady na zakonzervování jaderné elektrárny po dožití. V minulosti 
se odhadovalo, že náklady na odstavení jaderné elektrárny budou tvo
řit asi 15 % z nákladů na výstavbu (v případě Temelína tedy zhruba 15 
miliard). Není to pravda. Ve Spojených státech již dosloužilo několik 
elektráren a náklady na zakonzervování tvořily 130% z nákladů na vý
stavbu elektrárny. To by v případě Temelína znamenalo vytvářet nezá
vislý fond, kde se po 30 letech musí nastřádat dalších 130 miliard Kč 
v dnešních cenách. 
Pominu další "drobné" výhrady, jako je zhyzdění okolní krajiny beto

novým monstrem, ovlivnění mezoklimatu vodními parami, nároky na 
vodní zdroje, ztráty elektřiny při rozvodech na velké vzdáleností, centra
lizovaný energetický zdroj, který se může stát cílem teroristického útoku 
apod. Zmíním však dvě závažné skutečnosti, které by měli občané i mi
nistři vzít v potaz při přemýšlení o osudu Temelína. 

ČEZ investuje do modernizace jaderné elektrárny Dukovany 25 miliard 
Kč a bude usilovat o prodloužení její životnosti o 15 let, tedy přibližně do 
roku 2025. Prodloužení životnosti Dukovan a nedostavění Temelína se mi 
jeví jako přijatelný kompromis mezi zastánci a odpůrci jaderné energie. Tím 
by také byl pro příští čtvrtstoletí garantován dostatek elektrické energie. 

Ministr Grégr před nedávnem vypustil pokusný balónek, když navrhl 
uvažovat o další jaderné elektrárně "někde na severní Moravě." Bude-li 
dostavěn Temelín, můžeme si být jisti, že jaderná lobby začne bojovat 
o další stomiliardovou zakázku podle klasického vzorce: co nejvíce proin
vestovat a pak argumentovat nezbytností dokončit nákladnou stavbu. 

A úplně na závěr - škoda těch 70 miliard utracených na temelínské 
stavbě. Ale ve hře je dalších nejméně 35 miliard potřebných na dostavbu 
plus náklady na zakonzervování elektrárny po dožití. Mějme na paměti, že 
dvě třetiny akcií ČEZ vlastní stát, a jedná se tedy o naše peníze. 

Zemské noviny 10.5. 1999 
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DOBRÉ zPRÁVY ZE SVĚTA ZVÍŘAT 
Úcta k živým tvorům může pozitivně ovlivnit vzájemný respekt mezi 
občany i mezi politiky 

Politici se usilovně snaží, aby novmarum zkrátili letní okurkovou 
sezónu na minimum. A tak poslanci odhlasují, že vláda republice nepro
spívá, ale k odstoupení ji nevyzvou. Premiér nazývá novináře velmi neli
chotivými výrazy a přikládá pod kotel nekonkrétními nebo nepodložený
mi obviněními žurnalistů z korupce. Předseda Poslanecké sněmovny se 
zviditelňuje opakovanou kritikou akcí Severoatlantické aliance, jejímiž 
jsme čerstvými členy. Vláda i poslanci se dohodnou na pomoci Balkánu 
ve výši dvou miliard korun, které však z valné části spolknou naše vojen
ské jednotky vyslané do oblasti. Vlastně asi nespolknou - peníze se mají 
získat pomocí dluhopisů a nevěřím, že si je občané budou ve větší míře 
kupovat. Také jsem raději podpořil hodnověrnou humanitární organizaci, 
než abych dal peníze na takto vymyšlený fond solidarity. 

Všechny tyto zprávy mohou zaplnit vysílací čas nebo stránky novin, 
mají ale jednu vadu, jsou negativní. Během dovolených by neškodilo do
zvědět se i něco pozitivního. Možné to je, jen je třeba se na chvíli přenést 
ze světa lidí do světa zvířat. Zvířata možná získají lidská práva, a tím šan
ci na slušné zacházení a právo na důstojné podmínky k životu. Na Novém 
Zélandu se zákonodárci chystají projednávat návrh zákona, který by při
znal určitá práva lidoopům (tedy gorilám, šimpanzům a orangutanům) 
a jejich právní ochranu aspoň teoreticky postavil na úroveň lidí. Zdá se to 
bláznivé? Ne tak docela. Jistě lze těžko předpokládat, že gorila za výtrž
nosti v ZOO stane před soudem a bude jí přidělen obhájce. Má jít spíše 
o průlom v chápání našich práva povinností vůči zvířatům, podložený 
právní normou. Oprávněná námitka však může znít: proč pouze lidoopi, 
a ne třeba velryby a delfíni, kteří jsou vývojově zhruba na stejné úrovni? 
Odpověď je pragmatická - takový návrh by nyní neměl šanci na úspěch 
ani na Novém Zélandu. U lidoopů působí psychologický efekt - jsou nám 
podobní. A navíc nemají pro člověka hospodářský význam, na rozdíl od 
velryb. Na Novém Zélandu lidoopi nežijí (vyjma zoologických zahrad), 
takže půjde o symbolický akt (pokud k projednání zákona vůbec dojde), 
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který by měl vyprovokovat společnost k zamyšlení a zákonodárce k větší 
aktivitě v oblasti ochrany zvířat. Není však třeba brát legislativce z Nového 
Zélandu úplně na lehkou váhu. Tuším, že to bylo právě zde, kde bylo před 
několika generacemi přiznáno ženám volební právo. A věřím, že tehdy se 
to mužům jinde ve světě mohlo jevit jako ztřeštěný nápad. To si někteří 
mohou myslet dodnes, ale na veřejnosti by s takovým přístupem určitě ne
uspěli, v tom je jistě citelný posun našich hodnotových orientací. 

Pojďme však ze vzdáleného Zélandu zpět do Evropy. V těchto dnech 
schválil v Německu parlament jedné spolkové země (Porýní-Vestfálsko) 
zvětšení minimální velikostí klecí pro chov kuřat. Za dvanáct let by měl 
být chov kuřat a slepic v klecích zakázán v celé Evropské unii. Důstojnější 
zacházení se zvířaty se tedy stane jedním z faktorů, které mohou ovlivnit 
proces našeho přijímání do Evropské unie. A to je dobře. 

Je-li společnost bohatá a prosperuje, je šance, že si dovolí luxus sluš
ného zacházení s ostatními živými tvory (především hospodářskými zví
řaty). Při loňské návštěvě Eskymáků v kanadské Arktidě jsem hodně sly
šel o tom, jak tvrdě se chovali muži k ženám a ke svým psům, když ještě 
kočovali a zápasili neustále s přírodou o přežití. Když přestali kočovat, ne
chali své psy chcípnout přivázané u řetězu. Tehdy jim to nepřišlo divné. 

Na našich vesnicích se dodnes občas vyskytují případy krutého zachá
zení se zvířaty ve velkém, když se například nějaký primitiv realizuje na 
jatkách ubíjením zvířat tyčí. Nejpádnějším argumentem proti takovému 
zacházení je pak, bohužel, pouze fakt, že se takovým stresem u zvířat zne
hodnocuje maso. 

Chceme být společností bohatou a prosperující, tak tomu přizpůsobme 
i náš vztah ke zvířatům, stejně jako se o to snaží i Nový Zéland a některé 
země Evropské unie. Určitě se naše úcta k živým tvorům odrazí i na vzá
jemné úctě a respektu mezi občany i mezi politiky. To by byla velmi dob
rá zpráva a vokurkové letní sezóně možná přímo novinářský "sólokapr". 

Zemské noviny 19. 7. 1999 
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ZLEPŠUJE SE STAV ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ, STAGNUJE 

NEBO SE ZHORŠUJE? 

Je-li tématem dnešní diskuse otázka "Novináři, jak pomáháte životní
mu prostředí?" je třeba si položit další otázku: "Je životní prostředí spole
čenskou prioritou?" Odpověď je zřejmá i laikovi. Není prioritou. Podle so
ciologických průzkumů umísťují obyvatelé českých zemí kvalitu 
životního prostředí na konec první desítky svých hodnot. 

Nebylo tomu tak vždy. Po sametové revoluci bylo obyvateli Českoslo
venska životní prostředí opravdu vnímáno jako priorita. Je možné to 
dokumentovat i na volebních preferencích Strany zelených v únoru 1990 
- v České republice byla tato strana s 18% preferencí po bezkonkurenčním 
Občanském fóru druhou až třetí nejsilnější politickou stranou. Stačily 
však čtyři měsíce a propad volebních preferencí se v červnových volbách 
zastavil na 2,5 %, což nestačilo na vstup do Poslanecké sněmovny. Zmíním 
jen jeden důvod, proč se tak stalo (i když jich samozřejmě bylo více): ab
sence pozitivního programu. Ukázalo se, že nestačí jen stav životního pro
středí analyzovat a kritizovat, je třeba nabídnout hodnověrnou alternativu, 
která není zaměřena jen na úzce pojatou oblast životního prostředí. 
Takovou alternativou může být prosazování udržitelného rozvoje, ale 
o tom se v roce 1990 u nás ještě příliš nemluvilo. 

I přes výše zmíněné mohu říci, že do června roku 1992 prožívali envi
ronmentalisté a ochránci životního prostředí dobré období. Federálním 
ministrem životního prostředí se stal Josef Vavroušek, českým ministrem 
Bedřich Moldan, později Ivan Dejmal. Ve federálním i republikovém par
lamentu působila řada environmentálně osvícených osobností, které pro
sadily celou řadu zákonů, které nás dodnes tak říkajíc drží nad vodou 
a které by se dnes prosadit nepodařilo (např. zákon o hodnocení vlivů na 
životní prostředí, zákon o ochraně přírody a krajiny aj.). Ze strany novi
nářů však byla, domnívám se, problematika životního prostředí podceně
na a bagatelizována. Dovolím si to dokumentovat na příkladu, kolik a v ja
ké kvalitě bylo u nás v červnu 1992 referováno o konferenci v Rio de 
Janeiro o životním prostředí a rozvoji. Nezájem novinářů však pouze ko
píroval nezájem našich politiků. Konference v Riu navazovala na známou 
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zprávu Světové komise OSN pro životní prostředí a rozvoj "Naše společ
ná budoucnost", publikovanou v r. 1987. 

Na této zprávě se podílelo 998 odborníků, avšak nikdo z Českosloven
ska. Na konferenci v Riu se ke klíčovému poselství zprávy - potřebě for
mulování a prosazování udržitelného rozvoje, přihlásilo 187 členských ze
mí OSN. 115 zemí bylo reprezentováno svými nejvyššími představiteli -
prezidentem, ministerským předsedou nebo králem. Naše země se, bohu
žel, zařadila mezi ostatní členské země, jejichž delegaci vedl jen ministr 
vlády. Naši skupinu vedl Josef Vavroušek, muž lidsky i odborně samozřej
mě na výši, přesto však byl pouze ministrem "lehké váhy" (ministrem ži
votního prostředí) a oficiálně se nemohl řady jednání zúčastnit několik 
připravených dohod nemohl ze své pozice podepsat. Tedy nezájem novi
nářů často odráží nezájem politiků a ti zase věrně odráží zájem či nezájem 
veřejnosti, nehezky řečeno zájem či nezájem "většinového voliče". 

Léta 1992 - 1996 byla pro životní prostředí téměř pohromou. V České 
republice se Václavu Klausovi a jeho straně i vládě podařilo prosadit eko
nomickou transformaci, která slibovala snadnou a rychlou prosperitu. Kdo 
by po čtyřiceti letech reálného socialismu nebyl vidinou prosperity nad
šen? Nic proti prosperitě samé, ale dnes platíme a ještě dlouho budeme 
platit za prostředky, které jsme na cestě ke zbohatnutí přijali: trh bez pří
vlastků, peníze až na prvním místě, ne ochota a deklarovaná neschopnost 
rozlišit čisté a špinavé peníze, potřeba "útěku před právníky" nebo také 
potřeba "na chvíli zhasnout" během privatizace apod. Nejde mi teď o dů
sledky ekonomické, i když jsou v obou našich republikách tristní. Jde mi 
o hodnoty, ke kterým jsme se upnuli, o morální klima, které jsme sobě 
a našim dětem vytvořili. Prostředek jsme zaměnili za cíl. Peníze se pro nás 
staly nejvyšší hodnotou, ať jsou získány jakkoliv. Budu to dokumentovat 
na vyhroceném, ale ilustrativním příkladu: v České republice bylo vloni 
spácháno přes 300 vražd. Nejrychleji rostou vraždy na objednávku, pá
chané ne v afektu, ve chvilkovém pomatení smyslů, ale naprosto racio
nálně. Život člověka se stal zbožím. Není divu, že společnost nyní vnímá 
jako nejzávažnější problém bezpečnost, následovaný problémem neza
městnanosti. Kéž bych se mýlil, ale obávám se, že tato deformace, či zma
tení hodnot, je záležitost dlouhodobá. Vstup do konzumního ráje snadno 
a rychle se nekoná a budeme z toho frustrovaní a rozhněvaní. Je logické, 
že v takové situaci se problematika životního prostředí ve vnímání obyva
telstvem propadá ke konci první desítky priorit. 
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Optimista by mohl nabídnout jiné vysvětlení. Životní prostředí není pri
oritou: ~rotože jsme ~o něj hodně investovali a kvalita prostředí se v první 
polovme 90. let zlepslla. Je pravda, že i za Klausovy vlády se do oblasti ži
votního prostředí investovalo ročně 2,5 - 3 procenta z hrubého domácího 
produktu (HDP). Je však třeba připomenout Churchillův výrok: "Ze statisti
ky věřím jen číslům, která si zfalšuji sám." Většina peněz šla na kanalizace, 
plynofikace a další vylepšení infrastruktury obcí. To je jistě v pořádku, ale 
jde o investici do rozvoje obcí, která sekundárně přispívá také ke zlepšení 
kvality životního prostředí. Je to obdobná situace, jako když za bolševika byl 
podnik na výrobu těžkých zemních strojů veden jako podnik civilní výroby, 
ale devadesát procent produkce sloužilo potřebám ženijních vojsk. 

Zb~vá odpovědět klíčovou otázku: zlepšuje se stav životního prostředí, 
stagnuJe, nebo se zhoršuje? Lžou ministři životního prostředí když tvrdí 
že se stav životního prostředí zlepšil? Ano i ne. Měli bycho~ totiž rozli~ 
šovat jevy primárního charakteru, které jsou zjevné, měřitelné a působí 
bezpr,ostřed~ě, např. emise SOz, nebo množství nerozpuštěných látek ve 
vodmch toclch. Zde se ve většině ukazatelů kvalita životního prostředí 
opravdu zřetelně zlepšila. Existují však jevy sekundární, působící zpro
stř~dko;aně, se zpožděním a jsou těžko měřitelné. Například narušení 
ozonove vrstvy ve stratosféře působením freonů: i kdybychom dnes již ne
vyrobili a nevypustili ani kilogram freonu, situace se 15 - 50 let nebude 
zle?~ovat, ?r?to~e p~ tuto ~O?U ~eony stoupají do stratosféry. Dnes tedy 
skhzlme dedlctvl svych aktlVlt pred 15 - 50 lety a dnešní důsledky již ne
můžeme ovlivnit. Mohli bychom jmenovat další příklady: globální klima
tické změny, ohrožení rozmanitosti života (biodiverzity), zdravotní stav 
obyvatel, narušení hydrologického režimu krajiny, narušení ekologické 
stability krajiny atd. Potíž je v tom, že tyto jevy působí nejen zprostředko
vaně a se zpožděním, ale mají nadnárodní, většinou globální charakter. 

Byli}m~ čtyř!cet let uza~řenou společností a nestaráme se příliš o to, 
co s~ de]e mlmo ceskou kotlmu. Budeme schopni reagovat gramotně a od
povedne na globální environmentální problémy, které způsobují již dnes 
mnoho utrpení v rozvojových zemích a mohou otřást základy euroameric
ké, tedy naší civilizace? 

Přiznávám, že jsem neodpověděl na otázku, která tvoří název této dis
kuze: "Novináři, jak pomáháte životnímu prostředí?" Myslím, že nikdo 
z nás nemá hotovou odpověď, jak přitáhnout pozornost veřejnosti k pro
blematice životního prostředí a učinit směřování k udržitelnému rozvoji 
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prioritou společnosti, a tím i prioritu politických představitelů. Je to běh 
na dlouhou trať a mnohé si v diskusích budeme muset vyjasnit. Dovolím 
si však závěrem uvést dva dílčí postřehy: 

V první polovině roku 1990 bylo životní prostředí vnímáno veřejností 
jako priorita, ale my, environmentalisté, jsme nebyli připraveni toho vyu
žít. Chyběl nám pozitivní program, který by dokázal konkurovat Klausově 
líbivé vizi rychlé prosperity a zbohatnutí. Jednou, až česká společnost při
jme svůj omyl a odezní hněv a zklamání z nenaplněných očekávání, vě
řím, že budeme mít další šanci nabídnout vizi udržitelného rozvoje. Na tu
to chvíli bychom se měli připravovat už dnes a vy, novináři, nám v tom 
můžete velmi pomoci. Například tím, že nás donutíte kvalifikovaně odpo
vídat na vaše podněty a dotazy. 

Aby environmentalisté byli přinuceni kvalifikovaně a kvalitně reago
vat na podněty veřejnosti a novinářů, potřebujeme kvalifikované, envi
ronmentálně či ekologicky gramotné novináře. To zatím většinou chybí. 
V Brně byl na Fakultě sociálních studií Masarykovy univerzity ustaven 
magisterský studijní obor "Humanitní environmentalistika", který se sna
ží propojit přírodovědný pohled na problematiku životního prostředí 
s přístupem společenskovědním. Předpokládáme, že z některých absol
ventů se stanou ekologicky orientovaní žurnalisté. To je náš malý příspě
vek k tomu, aby novináři více pomáhali životnímu prostředí. 

Mosty 14.9. 1999 

PROMARNĚNÉ ŠANCE? 
Deset let péče o naše životní prostředí 

Po roce 1989 měli naši environmentalisté dobrou výchozí pOZICI. 
Aktivně se podíleli na společenských změnách, byli dobře organizovaní 
a mohli navázat na své zkušenosti z předlistopadových časů. Také veřej
nost vnímala ochranu přírody jako prioritu číslo jedna. Dnes musíme s lí
tostí konstatovat, že předpokladů pro zlepšení našeho životního prostředí 
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nebylo náležitě využito - především v legislativě, v prosazování ekologické 
daňové reformy, a v podpoře obnovitelných zdrojů a energetických úspor. 

Je tomu tak hned z několika důvodů. Ochraně životního prostředí na
kloněná polistopadová atmosféra vydržela jen několik měsíců. Už v polo
vině roku 1990 se hodnotový žebříček začal výrazně měnit ve prospěch 
ekonomické transformace, ačkoli vrcholovou politiku dosud ovlivňovala 
řada ekologicky osvícených lidí (Bedřich Moldan, Josef Vavroušek, Ivan 
Dejmal). Během působení na Ministerstvu životního prostředí (dále jen 
MŽP) a Federálním výboru pro životní prostředí prosadili 14 klíčových 
environmentálních zákonů, předložili tzv. "Duhový program" - vůbec prv
ní náš pokus formulovat strategii péče o životní prostředí a směřování 
k udržitelnému rozvoji, atd. Vidina rychlé prosperity však upřednostnila 
"trh bez přívlastků", "útěk před právem" a honbu po penězích. 

Léta 1992-96 byla obdobím zmařených příležitostí. Po rozpadu čs.fe
derace byl rychle zrušen Federální výbor pro životní prostředí, navíc se 
při jeho překotné likvidaci ztratila řada důležitých informací. Skončily vý
znamné mezinárodní aktivity Československa v environmentální oblasti, 
především ty, které navazovaly na první konferenci evropských ministrů 
životního prostředí v Dobříši z roku 1991. Na českém MŽP usedl do křes
la nevýrazný František Benda, který se nejvíce ze všeho snažil o to, aby 
nepřekážel zájmům ekonomických ministrů. 

Žádná koncepce, žádná pozornost 

V červnu roku 1993 se ekologickou politiku ústavních orgánů ČR po 
prvním roce funkčního období pokusil zhodnotit Josef Vavroušek. Jeho 
postřehy jsou zajímavé i ze sedmiletého odstupu. Dospěl mj. k závěru, že 
parlament ani vláda nemají žádnou ekologickou koncepci, a problémy, za
viněné narušováním životního prostředí a bezohlednou exploatací přírod
ních zdrojů, hrubě podceňují. Bylo to zřejmé už z faktu, že environmen
tální pol~tice nevěnovalo náležitou pozornost ani programové prohlášení 
vlády a Ustava ČR zcela ignoruje strategii udržitelného rozvoje. Vavroušek 
vládě dále vyčetl pasivitu v přípravě a přijímání ekologických právních 
norem, nerespektování vztahů mezi ekologickými, sociálními a ekono
mickými problémy a rezignaci na jejich komplexní řešení, preferování ma
ximálního osobního prospěchu a krácení státních financí na ekologické 
projekty. Podle Vavrouška mělo české MŽP nízký společenský kredit 
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a ztrátou kompetencí (především v oblasti územního plánování) přišlo 
o klíčový nástroj, umožňující rychle napravovat již napáchané ekologické 
škody a předcházet novým. 

Lze říci, že minimálně do voleb roku 1996 nebylo třeba nic měnit na 
této neradostné charakteristice nic měnit. Ochranáři se nedočkali žádných 
nových zákonů, některé dříve rozpracované byly naopak zablokovány. 

Po volbách v roce 1996 se stal ministrem životního prostředí Jiří 
Skalický. Přestože nebyl v dané oblasti odborníkem, vedl si lépe než jeho 
předchůdce Benda. Hodně úsilí však musel vynaložit na odstraňování ná
sledků katastrofálních povodní z léta roku 1997, zaměstnávala ho také 
stranická funkce v ODA. Na životní prostředí jako takové mu tedy mnoho 
energie nezbývalo. Přesto se začalo pracovat na pří?ravě ř~dy nových r:~
bo novelizovaných zákonů, např. o odpadech, o pravu na mformace o Zl

votním prostředí, o chemických látkách aj. 
Tyto práce nabraly tempo za krátkého "ministrování" Martina Bursíka. 

V roce 1998 byl konečně přijat zákon o zřízení Národního parku České 
Švýcarsko, poté došlo na přípravu dalších, např. o prevenci havárií, nebo 
na aktualizaci zákona o vodách z roku 1973. 

Mohlo to být lepší? 

Není lehké posoudit, jestli uplynulé desetiletí bylo obdobím promar
něných šancí nebo zda se situace jinak vyvíjet nemohla. Díky investicím 
ve výši zhruba 2,5 procenta HDP ročně se zlepšila .kval,ita ži~otní~o p:v~
středí, je to však jev tzv. primárního charakteru, to Jest ukaz zJevny, men
telný a působící bezprostředně. Například emise oxidu siřičitého klesly 
o tři čtvrtiny a ubylo nerozpustných látek ve vodních tocích. Horší je to 
s ukazateli sekundárními, které působí zprostředkovaně, se zpožděním 
a navíc jsou těžko měřitelné a kvantifikovatelné (třeba globální klimatické 
změny, úbytek biodiverzity, narušení hydrologického režimu i :elko~.é 
oslabení ekologické stability krajiny aj.). V tomto ohledu stav naseho Zl

votního prostředí stagnuje, nebo se dokonce zhoršuje. Dodejme však, že 
podobné jevy mají často nadnárodní až globální charakter a Česká repub
lika je tedy může ovlivňovat jen zčásti. 

Naším největším problémem je fakt, že se nepodařilo snížit energetic
kou náročnost hospodářství (především průmyslu). Ve srovnání se země
mi Evropské unie je energetická spotřeba českého průmyslu 2,5 krát vyš-
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ší. Nadále vítězí zejména atomová lobby, která v nejnovější koncepci e
nergetické politiky, vypracované Ministerstvem průmyslu a obchodu, pro
sazuje záměr vybudovat další jadernou elektrárnu. Ceny energie u nás 
i nadále dotuje stát. Výše příspěvků v letech 1994-1998 je velmi výmluv
ná: na fosilní zdroje 197,3 mld., na jaderné 39,6 mld., na obnovitelné zdro
je a energetické úspory 7,2 mld. korun (údaje Střediska pro efektivní vyu
žívání energie, Praha). Dotace na využívání neobnovitelných zdrojů 
energie tedy víc než třicetkrát převýšily sumu, kterou stát poskytl na 
úspory energie a na rozvoj obnovitelných zdrojů. 

Potřebujeme ucelený program 

Slibům o prosperitě a brzkém zbohatnutí, jimiž hýřili především ekono
mičtí ministři (Václav Klaus, Vladimír Dlouhý, později Karel Dyba a další) 
mohli občané po čtyřiceti letech reálného socialismu těžko odolat. Společně 
s anglickým publicistou T. G. Ashem tedy můžeme konstatovat, že revoluce 
na přelomu osmdesátých a devadesátých let změnila realitu, ale neprosadila 
nové myšlenky (a to nejen v environmentální oblasti a nejen v naší zemi). 

Co z výše řečeného vyplývá pro environmentální aktivisty? Řekl bych, 
že se blíží druhá příležitost, na kterou bychom se měli připravit. Až 
opadne kocovina po nenaplněném konzumním snu, bude společnost vní
mavější vůči alternativám. Jde o to, abychom měli co nabídnout. 

Potřebujeme dobře formulovaný a ucelený program udržitelného roz
voje, dopracovaný až do úrovně akčního plánu (co, kdy a kde by se mělo 
udělat). Velmi důležitý bude důraz na ekonomické a legislativní nástroje 
udržitelného rozvoje, případně i na institucionální zajištění. 

Různě zaměřená environmentální hnutí musí lépe spolupracovat 
a svou činnost koordinovat. Zatím spíš převažuje skrytá rivalita mezi 
stoupenci "přímé akce" (Greenpeace, Duha, Děti Země) a skupinami, kte
ré se orientují na formulování změny (STUŽ, pracoviště Akademie věd ČR 
a vysokých škol) nebo na jiné nepřímé aktivity (Brontosaurus, ČSOP). 

Tristní je zastoupení environmentalistů v politické sféře. Ve vládě dnes 
hájí zájmy životního prostředí a udržitelného rozvoje jen ministr životní
ho prostředí Miloš Kužvart, jehož občas podpoří místopředseda vlády 
Pavel Rychetský, ojediněle i někdo další. 

V Poslanecké sněmovně Parlamentu ČR je jediný "zelený" poslanec -
Libor Ambrozek z KDU-ČSL. V Senátu se snaží hájit životní prostředí se-
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nátorka Jitka Seitlová z ODA. Environmentálním hnutím a celé ekologic
ké politice chybí po odchodu Josefa Vavrouška charismatická, sjednocují
cí a respektovaná osobnost. 

Dlouhodobým handicapem je samozřejmě nedostatek financí. Nadšení 
se může časem vyčerpat, granty od vládních institucí a nevládních nada
cí jsou velmi omezené, neustálé žadonění o peníze je ponižující a energii 
aktivistů vyčerpává. V budoucnu by snad mohli pomáhat i podnikatelé, 
ale zatím se tak neděje. Světový trh s environmentálními technologiemi je 
přitom velmi perspektivní, rychle se rozvíjí a dosahuje již úrovně 500 mld. 
USD ročně. 

Západním ochráncům životního prostředí velmi pomáhá podpora ve
řejnosti, vyjádřená pasívním členstvím v jejich organizacích. Například 
v USA a ve skandinávských zemích jim miliony lidí platí členské přís
pěvky. Za to dostávají časopis či jiné informační materiály, nic víc se po 
nich nežádá. Díky početné členské základně jsou však organizace finanč
ně zajištěny. Pokud vím, u nás se o vybudování sítě sympatizantů zatím 
pokouší jen Hnutí Duha. K získání veřejné přízně může lvím dílem přispět 
také televize. U nás nejspíš veřejnoprávní, tedy ČTI a ČT2. Ekologické po
řady však dosud nedokázaly získat širší publikum, snad proto, že jsou 
vnímány jako příliš kritické a "negativní". 

Prožíváme třetí globální revoluci 

Chci zdůraznit, že ve svém úsilí musíme vytrvat a dále to rozvíjet. če
ho již bylo dosaženo. Josef Vavroušek nám "odkázal" Společnost pro trva
le udržitelný život. Pokračují i některé další jím založené iniciativy, 
například se připravuje studijní obor "Sociální ekologie" na Univerzitě 
Karlově. 

Nedejme se deprimovat desetiletím pouhých dílčích úspěchů. Naše 
úsilí je součástí epochální proměny, přechodu společnosti z industriální 
éry do éry udržitelného rozvoje. Názor, že probíhá velká civilizační trans
formace, sdílí řada světově proslulých futurologů (A. Toffler, J. Naisbitt, H. 
Handerson, 1. Brown), i když ji mohou nazývat rozdílnými jmény (infor
mační společnost, postindustriální společnost) a klást rozdílný důraz na 
její jednotlivé aspekty. 

Žijeme v období "třetí globální revoluce", kterou charakterizuje změna 
hodnotových orientací, vyváženost lidských svobod a práv, odpovědnost 
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vůči bližním, budoucím generacím a přírodě, princip předběžné opatrnos
ti, nástup tzv. environmentální ekonomie, důraz na obnovitelné zdroje, ú
sporné technologie, recyklaci atd. Tato civilizační proměna bude i v rozvi
nutých zemích trvat několik desetiletí, v globálním rozměru ještě déle. 

Udržitelný rozvoj dnes nejenergičtěji prosazuje Evropská unie. 
Chceme-li patřit k jejím členům, čeká nás dvou až tříleté období hektické 
práce především v legislativní oblasti. Zákony, související se zdravým ži
votním prostředím, musíme sladit s normami EU. Bylo by smutné, kdyby
chom v tomto směru neuspěli a zavřeli si tak vstupní bránu do společen
ství vyspělých evropských států. 

Listy 2/2000 

ATOMOVÁ VÝZVA MINISTRA GRÉGRA 
Začneme-li budovat další jaderné elektrárny, budeme se nejspíš později 
velmi stydět. 

Miloš Zeman v době, kdy "šel vládě po krku", rád zdůrazňoval sociál
ní a ekologický rozměr ekonomické transformace. Již téměř dva roky má 
šanci tuto vizi naplňovat. V oblasti ekologické politiky sice ani dnešní ka
binet nesplňuje očekávání nevládních environmentálních organizací, ale 
ve srovnání s minulými vládami (s výjimkou Tošovského týmu) si nevede 
špatně. 

Nedávno však ministr průmyslu a obchodu Grégr vypustil pokusný ba
lónek, který považuji za velmi nebezpečný pro budoucí hodnocení vlády 
a zejména pro společnost. Potřebujeme prý nejen dostavět Temelín, ale je 
nutné začít uvažovat o stavbě další jaderné elektrárny na severní Moravě. 
Bohužel se naplnilo to, čeho se již několik let obávám - dokončením 
Temelína boj mezi zastánci a odpůrci výstavby jaderných elektráren ne
skončí, jen se pozornost přesune k další stavbě. Ta se rodí již dnes - nejen 
v hlavě ministra Grégra, ale možná už i na rýsovacích prknech projektan
tů. Pokušení je to veliké - nejméně stomiliardová zakázka stojí za pokus, 
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co vše si občané nechají líbit. Chceme do Evropské unie, ale v oblasti 
energetiky bychom kráčeli přesně v protisměru. Některé státy EU jsou bez
jaderné, jiné nechávají své elektrárny pouze dožít. Do roku 2010 budou 
státy Unie získávat nejméně dvanáct procent energetické spotřeby z obno
vitelných zdrojů, my jsme už dnes smířeni s tím, že tento cíl nejsme 
schopni (nebo ochotni?) splnit. 

Po druhé světové válce se Československo stalo díky svému průmyslo
vému potenciálu "kovárnou socialismu". Jednostranná orientace na těžký 
průmysl a absence konkurenčního prostředí způsobily nejen devastaci ži
votního prostředí, ale také zaostávání v technologickém vybavení o dvě až 
tři desetiletí. S tím jsme se dodnes nevyrovnali. 

Nápady ministra Grégra, pokud by byly realizovány, nás přivedou do 
ještě absurdnější situace. Můžeme si to ukázat na příkladu ze země, kde 
donedávna "zítra již znamenalo včera" a Lenin tvrdil, že komunismus rov
ná se elektrifikace plus vláda sovětů. Jak ale získat energii pro veliký 
Sovětský svaz? Nabízelo se využití velkých sibiřských řek, začala se 
budovat vodní díla. Bylo zřízeno ministerstvo hydroenergetiky a Bydro
projekt, které v rámci státem plánovaného hospodářství a byrokratické 
mašinérie rychle nabývaly na významu a síle. Po čase bylo zřejmé, že sta
vět velké přehrady v nížinách není dobrý nápad. Bylo zatopeno 190 měst 
a více než 5000 vesnic, přemístěny byly statisíce, možná miliony lidí. Jen 
Rybinská vodní nádrž zaplavila 740 dědin a tři města, ztratilo se 500 000 
ha úrodné půdy. Ekonomicky to byla jedna velká katastrofa. Bylo zatope
no 14 milionů hektarů půdy i s okolními zamokřenými a devastovanými 
plochami činily ztráty 100 milionů hektarů. Na daleké Sibiři běželo mno
ho turbín naprázdno. Kdyby se nepostavila Rybinská vodní nádrž a v ko
telnách pálilo seno, které by se získalo z původních luk, vyrobilo by se ně
kolikrát více elektřiny. Přesto tento absurdní vývoj pokračoval až do 
počátku osmdesátých let, kdy silné vodohospodářské lobby zlomila vaz 
perestrojka a glasnosť. Údaje jsem citoval ze sovětského filmu "Přehrada", 
který v polovině osmdesátých let vyhrál ostravský Ekofilm. 

Věřím, že se jednou budeme divit, proč jsme vlastně stavěli Temelín za 
sto miliard korun. A jestli začneme budovat v 21. století další jadernou 
elektrárnu nebo elektrárny, měli bychom se velmi stydět, protože se po
zději nebudeme moci vymluvit na totalitní režim či na nedostatek infor
mací. Neprobudí-li se veřejnost, budou ekologičtí aktivisté nejspíše smě
řovat k další prohrané bitvě. 
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Chci se však tímto článkem obrátit nejen na veřejnost, ale také na Vás, 
vážený pane premiére, dostane-li se Vám do rukou. Za několik let bude asi 
většina činů Vaší vlády zapomenuta. V myslích lidí zůstane jen několik 
nejvýraznějších úspěchů a neúspěchů. Nedopusťte, aby během Vaší vlády 
začalo vznikat na severní Moravě (či jinde) nové atomové monstrum. Byl 
by to pomník nejméně na půl století. 

Zemské noviny 4.3.2000 

DEN ZEMĚ - DEN OSLAVY ŽIVOTA 

Křehkou slupku na povrchu naší mateřské planety musíme chránit, je 
jedinečná. V letošním roce se na celém světě slaví 22. duben jako Den 
Země už potřicáté. Poprvé se však tato akce konala ve Spojených státech 
již v roce 1970, kdy miliony Američanů takto demonstrovaly svou touhu 
a vůli žít ve zdravém a trvale udržitelném prostředí. Tehdy se rodilo mo
derní environmentální hnutí. Zakladatel Dne Země a pozdější senátor za 
stát Wisconsin Gaylord Nelson k tomu říká: "Naším cílem bylo zorganizo
vat tak velikou demonstraci za životní prostředí, aby otřásla politickou 
scénou a životní prostředí se stalo součástí politické agendy na národní ú
rovni. Byl to risk, ale podařilo se." Denis Bayes, národní koordinátor Dne 
Země, tehdy se svým štábem zorganizoval demonstrace, do kterých se za
pojily tisíce vysokých škol a univerzit ze všech koutů USA, aby protesto
valy proti pokračující devastaci životního prostředí. Stala se nebývalá věc 
- Den Země získal podporu mezi republikány i demokraty, mezi bohatými 
i chudými, mezi obyvateli měst i venkova. Díky této akci brzy vznikla 
Agentura pro životní prostředí, byly přijaty zákony o ochraně ovzduší, vo
dy a ohrožených druhů rostlin a živočichů. Od té doby se Den Země koná 
každý rok. V roce 1990, dvacet let po založení, se jej zúčastnilo 200 mili
onů lidí ze 141 států a národní kampaň tak přerostla v kampaň vskutku 
globální. 
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Řadu let se Den Země slaví také u nás. Proč však environmentální hnu
tí organizují oslavu Země? 

A proč nachází tato akce, především v rozvinutých zemích, mezi obča
ny natolik silnou odezvu? Protože jde o oslavu života a Země, která je no
sitelkou tohoto života. Zatím jsme ve vesmíru nenašli další modrou pla
netu. Nenašli jsme ani sebemenší známky života, který by nepocházel ze 
Země. Jenže i na Zemi se život vyskytuje pouze ve velmi tenké slupce 
obepínající planetu, které říkáme biosféra. Tato biosféra je mocná pouhých 
dvacet kilometrů, ale naprostá většina rostlinných a živočišných organis
mů obývá ještě menší prostor, který je mocný pouze 3,7 kilometru (po
měrně hojně se život vyskytuje do výšky 3500 metrů nad mořem a pou
hých 200 metrů pod hladinou moří a oceánů, protože hlouběji již 
neproniká sluneční záření a nemůže zde probíhat fotosyntéza). Planeta 
Země má průměr 12 756 kilometrů a jenom vrstva 20 km obsahuje život. 
Pouhé rýhování na slupce pomeranče by bylo mocnější než celá biosféra, 
pokud bychom pomeranč zvětšili na velikost Země. 

Dnes také víme, že život na Zemi prošel za poslední půl miliardy let 
(tedy od vzniku mnohobuněčných organismů) několika "katastrofami". 
Buď se jednalo o srážku s asteroidem nebo o rozsáhlou sopečnou činnost. 
Hynuly přitom statisíce rostlinných a živočišných druhů, život na Zemi se 
otřásl v základech, ale vždy pokračoval a rozvíjel se do stále dokonalejších 
forem. Před 65 miliony let se Země srazila s asteroidem o průměru 20 ki
lometrů, a to bylo nejspíše příčinou vyhynutí veleještěrů. Začala éra sav
ců a na vrcholu evolučního vývoje dnes stojí člověk. Ten ovlivňoval své 
prostředí nejdříve nepatrně, ale pak stále více a v posledním půlstoletí již 
dokážeme svou činností ovlivnit život na Zemi stejnou měrou jako geolo
gické síly v historii planety. 

Ve své honbě za stále rostoucí materiální produkcí a spotřebou podko
páváme podmínky pro důstojný život budoucích generací. Právě proto se 
již třicet let koná 22. dubna Den Země. Naši jednostrannou orientaci na 
hospodářství společnosti (ekonomiku) je třeba vyvážit respektováním eko
logických podmínek. Žádný růst nemůže být nekonečný. Neustálý nárůst 
materiální a energetické spotřeby i znečišťování životního prostředí se nám 
vymstí, nebudeme-li reagovat rychle a účinně. Na to má upozornit Den 
Země a přimět lidi k zamyšlení. Navrhuji, abychom Den Země vyhlásili za 
státní svátek. Nevím, zda to některý stát již učinil. Ale když jsem v loňském 
roce jeden semestr působil v USA na College of the Atlantic ve státu Maine, 
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čekalo mne překvapení. Tato soukromá škola, orientující se na ekologii člo
věka, neslaví ani jeden státní svátek a výuka v semestru probíhá bez přeru
šení. S jedinou výjimkou. Slaví se pouze 22. duben - Den Země. 

Zemské noviny 22. 4. 2000 

NĚCO SE DĚJE A NEJEN V ARKTIDĚ 

Procesy klimatických změn jsou zřejmě nevratné. Dokážeme je alespoň 
dál nezhoršovat? Již několik let jsme varováni, že se klimatické změny stá
vají realitou. V Antarktidě se odlamují z pevninského ledovce nebývale 
velké kry, hurikán El Niňo dosáhl v Tichomoří před třemi lety zatím nej
vyšší intenzity, zvýšenou měrou ustupují i alpské ledovce. Také arktický 
ledovec taje a během několika let bude možné proplout severní cestou ko
lem Ruska i Kanady. Letos se však stalo cosi nebývalého přímo na sever
ním pólu. Přes léto se tu objevilo velké, asi pětikilometrové jezero. Pokud 
byste se tedy vydali dobývat severní pól, vezměte si nejen saně a sněžni
ce, ale také člun (otužilejší případně plavky). 

Bude velmi zajímavé sledovat, jestli se bude stejný jev opakovat i příš
tí rok a v jakém rozsahu. Nyní, s přicházející zimou, jezero samozřejmě 
zamrzne, ale pokud se příští léto objeví znovu, znamená to, že nejde o ná
hodný jev. Předpokládá se, že došlo k nějaké změně mořských proudů 
a teplejší voda zespodu led rozpustila. Nakonec i slavný Golfský proud se 
v důsledku globálních klimatických změn možná odkloní od Evropy, což 
paradoxně povede k ochlazení starého kontinentu. Zdá se tedy, že úplné 
letní tání arktického ledovce, které i pesimisté předpokládali nejdříve tak 
za padesát let, může nastat mnohem dříve, snad už za patnáct let. To by 
ovšem mělo dalekosáhlé důsledky. Změnila by se slanost Severního le
dového oceánu, a tím by se také změnila trasa mořských proudů. Sníh 
a led by již neodrážely většinu slunečního záření zpět do atmosféry. 
Naopak, tmavší oceán by pohlcoval mnohem více energie. Tím by se ne-
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ustále prodlužovala doba, kdy by severní oblasti byly bez ledu, a také by 
se vypařovalo do atmosféry z oceánu mnohem více vody. Vzhledem k to
mu by mnohem více sněžilo i na pevnině, zejména v kanadské Arktidě, 
na Aljašce, v Grónsku, ve Skandinávii a v severních oblastech Ruska. 
Podle Josefa Svobody, profesora Torontské univerzity, který se výzkumem 
arktické tundry zabývá přes čtvrt století, to znamená, že větší vrstva sně
hu bude na pevnině více odrážet sluneční záření. Jakmile jeden rok sníh 
nestačí plně roztát, nastartuje se proces vytváření pevninského ledovce. 
Těžko samozřejmě předpokládat, že New York a Kodaň budou opět pod 
kilometrovou vrstvou ledu. Žijeme v době meziledové a ta má své přiro
zené výkyvy. 

Do těchto přírodních cyklů, které ani příliš neznáme, nicméně stále ví
ce svou činností zasahujeme a provádíme tak nekontrolovatelný experi
ment, jehož výsledky neznáme. A to je velmi nebezpečné. Procesy klima
tických změn, které jsme spustili, už nemůžeme zastavit ani významněji 
ovlivnit. Zdá se, že probíhají mnohem rychleji, než jsme čekali, a my se 
maximálně můžeme snažit je dále nezhoršovat. Což nakonec není tak má
lo a je otázkou, jestli alespoň to dokážeme. 

Zářijový newyorský summit milénia nám příliš naděje nedává. Krásné 
řeči, i z úst diktátorů jako například Fidela Castra, klimatické změny ne
zastaví. Státy se dál chovají sobecky a zejména rozvojové země dávají 
nepokrytě najevo, že jsou rozhodnuty zbohatnout jakýmkoliv způsobem. 
Čína s více než miliardou obyvatel tak dále pálí uhlí v zastaralých elekt
rárnách a investice do ochrany životního prostředí jsou pro ni očividně 
třešničkou na dortu. Velmi brzy překoná Spojené státy a stane se největ
ším producentem skleníkových plynů, zejména oxidu uhličitého. V jejích 
stopách odhodlaně kráčejí další, rychle se industrializující státy: Malajsie, 
Indonésie, Filipíny, Indie, Nigérie, Mexiko, Venezuela, Brazílie, Argentina 
a další. 

Zemské noviny 26. 10.2000 

108 

KDYŽ SE NEDOKÁŽEME DOHODNOUT, 

PŘÍRODNÍ KATASTROFY ZMĚNÍ SVĚT 

Poté, co v listopadu skončila v Haagu nezdarem konference OSN o sni
žování emisí skleníkových plynů, jednali v kanadské Ottawě zástupci 
amerických států a Evropské unie o možnostech, jak mezinárodní úmlu
vu, která má za cíl snížit rizika globálního oteplování, zachránit. Opět 
však nedospěli k dohodě. Co to pro planetu a naši civilizaci znamená, je 
dnes už zřejmé. Když na konci druhé světové války vybuchly nad 
Japonskem dvě atomové bomby, zachvěla se lidská civilizace v základech. 

Po rozpadu komunistického bloku jsme uvěřili, že se dokážeme vyma
nit se starého vzorce chování "pokus - omyl- zkušenost" a že začneme jed
nat a reagovat preventivně, s ohledem na možná budoucí ohrožení. 
Neúspěšná listopadová konference zástupců 180 států v holandském 
Haagu a následná nedohoda z Ottawy však touto vírou otřásly. 

Před třemi lety se státy po těžkých vyjednáváních a kompromisech 
v japonském Kjóto dohodly na snížení emisí skleníkových plynů do roku 
2012 o pět procent ve srovnání se stavem v roce 1990. Čína (dnes po USA 
druhý největší producent hlavního skleníkového plynu, oxidu uhličitého) 
už zde ale bez skrupulí dala najevo, že se v příštím půlstoletí k žádným 
omezením nezaváže. A následně nastaly potíže s ratifikací a naplňováním 
této dohody i v mnoha rozvinutých státech, které ji podepsaly. Dodnes 
smlouvu ratifikovalo třicet států (mezi nimi je ovšem řada bezvýznamných 
producentů skleníkových plynů typu Fidži) a reálně se zdá, že do roku 
2012 se globálně sníží emise tak o dvě procenta.To je samozřejmě žalost
ně málo a jednání v Haagu a Ottawě se měla pokusit o nápravu. Skončila 
fiaskem a největší vinu na tom má hlavní světová velmoc, Spojené státy. 
Ty sice nebezpečí klimatických změn nepopírají, ale zároveň chtějí co nej
déle udržet svůj současný ekonomický boom a prosperitu. Přísloví "koši
le bližší než kabát" je tu docela výstižné. Na stranu USA se přidala také 
Kanada, ale i Austrálie, Japonsko a Rusko a společně učinily z dohody cár 
papíru. 

Upřímně řečeno, ani snížení skleníkových plynů o pět procent globál
ním klimatickým změnám nezabrání, snad by jen jejich nástup učinilo 
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o něco pozvolnější. Vědci, kteří se touto problematikou zabývají, odhadu
jí, že by byl nutný pokles emisí o šedesát až osmdesát procent. Krach jed
nání však zřetelně ukazuje, že kvůli ekonomickému růstu a materiálnímu 
blahobytu nejsme schopni přijmout žádná, ani symbolická omezení. Je to 
především selhání euroamerické civilizace, která zneužívá své současné 
dominantní postavení. Netvrdím samozřejmě, že by se čínská, islámská či 
jiná civilizace chovala lépe, kdyby byla ve stejné situaci. 

Pryč je optimismus z přijetí Montrealského protokolu o zastavení vý
roby a používání freonů do roku 2005. Tato dohoda byla možná jen proto, 
že chemici objevili látky, jimiž lze nahradit freony ve sprejích, mraznič
kách a klimatizačních zařízeních. Velké a silné koncerny měly na jejím 
přijetí dokonce zájem, protože si mohly dovolit investice do vývoje 
nových látek. 

U emisí oxidu uhličitého je situace jiná. Nejlépe ji vystihují slova 
Winstona Churchilla, když marně varoval před neschopností britské vlá
dy připravit se na Hitlerův útok: "Tato vláda se prostě nedokáže rozhod
nout. Proto pokračují v tomto podivném paradoxu, rozhodnuti k neroz
hodnosti, odhodláni k ničemu se neodhodlat, tvrdošíjní ve své váhavosti, 
pevní v rozbředlosti, silní v bezmoci. Blíží se konec éry odkladů, polovi
čatých řešení, konejšivých a nesmyslných výmluv, zdržování. Namísto to
ho vstupujeme do období jejich důsledků." 

Britové nakonec smrtelné nebezpečí fašismu překonali, ale museli 
v sobě najít sílu přijmout na několik let jen "krev, pot a slzy". Avšak dnes 
se ukazuje, že rozvinuté země nejsou schopny přijmout ani pětiprocentní 
snížení emisí skleníkových plynů. Nezbývá tedy, než se připravit na ob
dobí důsledků. 

Zemské noviny 11.12.2000 
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POLITIKA 
ANEB ZÁJEM O VĚCI VEŘEJNÉ 



ČLENSTVÍ V OECD - ZÁVAZEK K ODPOVĚDNOSTI 

V závěru loňského roku se stala Česká republika členem Organizace 
pro ekonomickou spolupráci a rozvoj (OECD), nedávno jsme podali při
hlášku do Evropské unie, to jsou nesporně výborné zprávy. Vracíme se me
zi nejvyspělejší země a ve světě tak také začínáme být vnímáni. Tento ús
pěch však s sebou přináší některá omezení a jisté závazky. Chci 
připomenout dva aspekty, na které bychom měli být připraveni reagovat. 

Vracíme se mezi nejvyspělejší země a ve světě tak také začínáme být 
vnímáni. 

Jedním z omezení je to, že od nás postupně odcházejí významné za
hraniční nadace, které nám šest let pomáhaly vytvářet občanskou společ
nost. Pro nevládní a neziskové organizace bude stále těžší získat podporu 
od nadací jako jsou Pew Charitable Trust, German Marshall Fund, 
Environmental Partnership for Central and Eastern Europe a dalších. 
Jejich zájem se přesouvá na Balkán a do zemí bývalého Sovětského svazu. 
Naše členství v OECD je pro ně jasným znamením, že jsme již schopni stát 
na vlastních nohou. Má to však jeden háček. V naší zemi stále ještě není 
sponzorování nevládních neziskových organizací jaksi zavedeno. Většina 
prosperujících podnikatelů hledí na neziskové organizace spíše jako na 
přítěž, někdy také jako na příživníky, kteří žadoní o kousek z jejich krají
ce. Nakolik prospěšnou činnost jednotlivé neziskové organizace pro spo
lečnost dělají, ocenit neumějí, a obvykle je to ani nezajímá. Ze strany vlád
ních institucí není situace o mnoho lepší. A tak hrozí, že většina 

nevládních neziskových organizací bude živořit a jejich členové stráví vět
šinu času a energie sháněním peněz, vypisováním desítek žádostí o grant, 
zdůvodňováním prospěšnosti své činnosti apod. 

Je pravda, že se v neziskovém sektoru mohou vyskytnout podvodníci, 
jako všude jinde. Pokud některá organizace "sežere" na svou režii třeba ví
ce než osmdesát procent příjmů (jako se to nedávno stalo ve Francii), je to 
zlodějna, která poškodí důvěru sponzorů i občanů v tento typ aktivit. Není 
to však důvod, abychom již dopředu odepřeli podporu všem. 

Jedním ze závazků, které by pro nás ze členství v OECD měly vyplývat, 
je pomoc rozvojovým zemím. Po listopadové revoluci jsme žádali pomoc 
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od Západu a nebylo na tom nic špatného. Konečně, naše bolestná zkuše
nost s reálným socialismem možná odradila nejednu západoevropskou ze
mi, aby s podobným experimentem koketovala. 

Měli bychom si však být vědomi, že naše zaostalost a chudoba je veli
ce relativní. Kdosi poznamenal, že chudý Afričan by neviděl žádný pod
statný rozdíl mezi řeznictvím v Praze, kde si může vybrat mezi dvaceti 
druhy salámů, a mezi řeznictvím v Hamburku, kde si možná může vybrat 
mezi padesáti druhy. 

Je načase, abychom přijali svůj díl globální spoluzodpovědnosti. 

Dvacet procent nás, privilegovaných v zemích rozvinutého Severu, spo
třebovává osmdesát procent surovin a energie. Přes všechnu složitost jevů 
v zemích rozvojového Jihu se musíme i my začít učit, jak účelně spolu
pracovat, ale i pomáhat. A to jak na úrovni vládní, tak i nevládní. 

Již před dvaceti lety doporučoval nositel Nobelovy ceny za ekonomii 
Jan Tinbergen ve třetí zprávě pro Římský klub, nazvané "Změna meziná
rodního pořádku", aby země rozvinuté poskytovaly jedno procento ze své
ho hrubého domácího produktu na pomoc zemím rozvojovým. Tomuto cí
li bylo schopno se přiblížit jen Holandsko, skandinávské státy a Francie. 
Porovnáváme-li míru naší "oběti" při pomoci rozvojovým zemím, není 
bez zajímavosti, že například obyvatelé Spojených států vydají za alkoho
lické nápoje čtyřikrát více dolarů, než je celková zahraniční pomoc. 
Přitom největší položku zahraniční pomoci USA tvoří vojenská pomoc. 

Pokud by dnes někdo ve vládě či parlamentu navrhl, aby Česká repub
lika věnovala např. 0,5 % HDP na rozvojovou pomoc a spolupráci, vyvolá 
v lepším případě menší politické zemětřesení, v horším případě narazí na 
naprostý nezájem, ignoranci a nevšímavost. Přesto nás to však čeká, chce
me-li být v OECD a později v Evropské unii rovnoprávnou, sebevědomou 
a uznávanou zemí. 

Nejde konečně jen o otázku solidarity, altruismu a morálky. Pomocí 
rozvojovým zemím pomáháme i sobě. Budeme-li se vůči utrpení miliard 
lidí chovat netečně, můžeme být v první polovině 21. století konfrontová
ni s hněvem a nenávistí chudých, nesených na vlnách nacionalismu, ná
boženského fanatismu a organizovaného zločinu, o dalších, např. ekolo
gických globálních problémech nemluvě. 

Vzpomínáme si ještě na geniální myšlenku Marshallova plánu, který 
umožnil zemím západní Evropy včetně poražených zemí Německa a Itálie 
povstat z válečných rozvalin a vybudovat ekonomicky prosperující spo-
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lečnost? Vzpomeneme si ještě na velkorysost prohlášení Václava Havla 
těsně po listopadové revoluci v americkém Kongresu: "Chcete-li pomoci 
nám, pomozte především zemím Sovětského svazu?" Svět potřebuje nový, 
globální "Marshallův plán". A u nás potřebujeme budovat vědomí spolu
zodpovědnosti za globální problémy. I to patří k zemi, která se právem za
řazuje mezi skupinu nejvyspělejších. 

Lidové noviny 24.2.1996 

DALŠí VOLBY SKONČILY. ZAPOMEŇTE!? 
Klíčová témata 21. století naše politické strany zřejmě ještě nezajímají 

Senátní a komunální volby skončily, pachuť zůstává. Do volebních 
místností přišlo v prvním kole pouhých 40 % voličů, poté dokonce jen 
20 %. Tedy čtyři z pěti občanů rezignovali na možnost prostřednictvím za
stupitelské demokracie spoluvytvářet budoucnost své obce a země. Navíc 
se ve většinovém systému úspěšně prosadili komunisté a získali v senát
ních volbách jen o křeslo méně než vládnoucí strana. Těžko odhadovat, jak 
by volby skončily, kdyby se k současným domácím problémům přidalo 
působení nějaké silné mezinárodní krize. 

Myslím, že hlavním problémem volební kampaně byla absence zají
mavých témat a tvůrčích myšlenek. V Olomouci proti sobě vytáhli tři 
hlavní kandidáti na senátní křeslo s hesly "Myslíme jinak", "Ano nové po
litice" a "Jsem připraven". V celorepublikovém měřítku nakonec senátní 
volby vyhrála čtyřkoalice, a to velmi výrazně. Vždyť ve druhém kole zís
kala ze čtrnácti želízek v ohni třináct, naproti tomu ČSSD z patnácti šan
cí proměnila ve vítězství pouze tři. Zřejmě se tedy nenaplní předpoklad, 
že tu postupně zůstanou jen ODS a ČSSD, které změnou Ústavy vyšachu
jí menší strany ze hry. To si dnes sociální demokraté zřejmě rozmyslí, pro
t?že v přímém střetu s ODS v drtivé většině obvodů kupodivu prohráli. 
Uspěch různorodé čtyřkoalice nasvědčuje i tomu, že voliče dnes netrápí, 
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je-li politika (především ta hospodářská) pravicová nebo levicová, ale je-li 
dobrá nebo špatná. Jsem přesvědčen, že je možné jít ještě dále. 

Střety 21. století se rovněž nebudou odehrávat mezi pravicí a levicí, ale 
mezi zastánci otevřené společnosti (společnosti otevřené ke změnám, se 
silně rozvinutým neziskovým, nevládním sektorem) a zastánci uzavřené 
společnosti, vyznávajícími ať už zjevný, či skrytý nacionalismus, rasismus 
nebo náboženský extremismus. Žádná ze stran kandidujících v senátních 
volbách neotevřela témata, která považuji pro budoucnost za klíčová, ale 
která dnes nemusí přinést bezprostřední politický zisk a je k nim zapotře
bí odvahy: budování otevřené společnosti, prosazování udržitelného roz
voje a přijetí globální spoluodpovědnosti. 

Když po 2. světové válce prosazovali představitelé Spojených států 
Program evropské obnovy (tzv. Marshallův plán), byla americká veřejnost 
proti. Přesto měli politici vůli a odvahu Marshallův plán prosadit i proti 
veřejnému mínění a právě díky tomu se ze západní Evropy stala na pade
sát let oáza prosperity a míru. 

U nás na politiky takového formátu čekáme v exekutivě i zákonodár
ném sboru zatím marně. 

Na komunální úrovni je situace jistě různorodější a přímo závislá na 
konkrétních osobnostech, o čemž svědčí úspěch nezávislých kandidátů. 
Považuji však za poučnou situaci, která nastala po volbách v Olomouci: 
Vyhrála ODS, ale společně s komunisty zůstane v opozici. Nikdo ze zby
lých stran, které se do zastupitelstva prosadily (ČSSD, KDU-ČSL, US 
a Sdružení Olomouc 21) s ODS nechce na základě minulých zkušeností 
spolupracovat. Že by další tajemné spiknutí? Ne, jenom nabídnutá šance 
hledat v klidu opozičních časů důvody (způsoby chovánO, které vítěze vo
leb odsunuly na nepříliš lukrativní posty v zastupitelstvu. 

Zemské noviny 28.11.1998 
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CUNTON V OHROŽENÍ, NOVÍ UCHAZEČI NA OBZORU 

S Novým rokem začala na severovýchodě a středozápadě Spojených 
států řádit zima a tisíce lidí zůstaly několik dnů uvězněny na letištích. Ve 
Washingtonu, D. c., je naopak politicky pěkně horko. V těchto dnech, ale 
spíše týdnech, bude Senát rozhodovat, zda vydá Billa Clintona tzv. impe
achmentu (obvinění a postavení před soud), což by jej připravilo o prezi
dentský úřad. Podle poměru hlasů demokratů a republikánů v Senátu by 
teoreticky měl Clinton politicky přežít, ale komentátoři se shodují v jed
nom: jakmile se proces rozběhne, je to jako s válkou a nikdy se nedá přes
ně určit, jak se bude vyvíjet. 

Ať už to dopadne jakkoliv, začíná veřejnost vzrušovat další věc: prezi
dentské volby, které se uskuteční na podzim roku 2000. Svou kandidatu
ru ohlásilo již šest kandidátů a o řadě dalších se spekuluje. Podívejme se 
alespoň na tři z nich, kteří jsou něčím výjimeční a budou asi patřit k fa
voritům. Mezi demokraty má v primárkách jednoznačně největší šanci 
současný viceprezident Albert Gore. Nejvíc by mu ke zvolení v roce 2000 
pomohlo odvolání Clintona v příštích týdnech nebo měsících. Do příštích 
voleb by totiž převzal prezidentský úřad, a pokud by neudělal zásadnější 
chybu, byl by téměř určitě zvolen v příštím roce na další čtyři roky. A prá
vě proto jsou někteří republikánští senátoři ve schizofrenním postavení. 
Na jednu stranu by Clintona s obrovskou chutí vyhnali z Bílého domu 
s hanbou, na druhou stranu vědí, že by vlastnímu kandidátovi přibouchli 
dveře. 

Pokud bude Al Gore prezidentem zvolen, bude nesmírně zajímavé sle
dovat, jak si bude počínat. V roce 1992 totiž ještě jako senátor publikoval 
knížku Earth in Balance (u nás vyšla pod názvem "Země na misce vah" 
v nakladatelství Argo), v níž prokazuje velký stupeň uvědomění a osobní 
angažovanosti v oblasti životního prostředí. Soudě podle jeho knihy je to 
mezi špičkovými představiteli státu jednoznačně nejosvícenější politik. 

Když se stal v roce 1992 viceprezidentem, byly do něj environmentál
ní komunitou vkládány velké naděje, a to i za hranicemi Spojených států. 
Jenže se zdá, že jako viceprezident má přece jen svázané ruce. Prosadil si
ce například vyhlášení mezinárodního programu sledování životního pro-
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středí "Globe" nebo pomohl zachránit mokřady na Floridě, ale to má k zá
sadnější změně řízení země stále ještě velmi daleko. Jako prezident by 
jistě také nemohl vše, ale bylo by pro něj velkou výzvou, zda o ozdravení 
Země dovedl jen poutavě psát, nebo chce i změnu kurzu opravdu 
prosadit. 

Mezi republikány se rýsují dva zajímaví kandidáti. Jednak je to guver
nér státu Texas George Bush junior (jeho bratr Jeb Bush se vloni stal gu
vernérem Floridy, po rodině Kennedyových se tak možná objevuje další 
politický klan). Bush junior si prý jednak velmi dobře vede jako guvernér 
Texasu, jednak může těžit z popularity svého otce, bývalého prezidenta 
USA. Navíc mluví plynně španělsky, a to je veliká výhoda v zemi, v níž 
bude v příštím století nadpoloviční většina obyvatel mluvit tímto jazy
kem. A k tomu se do rodiny Bushových přivdala Mexičanka, což je u po
četné hispánské komunity další významné plus. 

Dalším očekávaným uchazečem o prezidentský úřad zřejmě bude 
Elizabeth Doleová, manželka republikánského vyzývatele Billa Clintona 
z roku 1996 Boba Dolea. Nedávno se vzdala místa předsedkyně americké
ho Červeného kříže, což je bráno jako pravděpodobná příprava na ohláše
ní kandidatury. Bob i Elizabeth Doleovi se těší mezi americkým obyvatel
stvem značným sympatiím. Byla by to první žena v nejvyšším úřadu 
Spojených států v historii (v minulosti už ženy několikrát kandidovaly, ale 
vždy neúspěšně). 

Je dost možné, že americká společnost dá najevo svou nevoli nad prak
tikami současných profesionálních politiků a Elizabeth Doleovou zvolí. 
Kdo by se ještě před pár měsíci odvážil tvrdit, že se novým guvernérem 
Minnesoty stane bývalý wrestlingový zápasník Jesse Ventura? (Wrestling 
je druh zápasu, který vypadá velmi surově, obecenstvo řve nadšením, 
když teče krev, a přitom je to všechno dopředu značně nahrané před
stavení.) 

V centru pozornosti americké veřejnosti jsou dnes problémy zdravotní 
a sociální péče a vzdělání, což je považováno spíše za ženskou doménu 
(v době válečného ohrožení nebo velkého mezinárodního napětí by na
opak měl mnohem větší šanci muž, nejlépe bývalý vysoký důstojník). 
A v neposlední řadě je tu fakt, že se už za Clintona začaly ženy do vysoké 
politiky úspěšně prosazovat, například nám dobře známá ministryně za
hraničních věcí Madeleine Albrightová. 

Jakkoliv se situace vyvine, bude i pro nás zajímavé a poučné sledovat 
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průběh kampaně a výsledky voleb. Vždyť také nás čeká v novém tisíciletí 
volba nového prezidenta (či prezidentky), který to bude mít velmi těžké, 
aby nezůstal pouze ve stínu prezidenta současného. 

Zemské noviny 18. 1. 1999 

PROČ SE MI LÍBÍ GLOBÁLNÍ MARSHALLŮV PLÁN 

Loni jsem měl možnost zúčastnit se jako host pražské konference FO
RUM 2000. Nikdo nečekal, že přinese hotové návrhy řešení vyhrocujících 
se problémů lidstva. Žádný z delegátů se však nepokusil příjít ani s dílčí
mi náměty, jak reagovat na současné, převážně nepříznivé trendy. Pokud si 
dobře pamatuji, nikdo se nezmínil o myšlence tzv. globálního Marshallova 
plánu, formulované poprvé v knize víceprezidenta Spojených států Al 
Gora "Země na misce vah". Jsem přesvědčen, že právě takový plán může 
výrazně napomoci především ke zmírnění napětí mezi Severem a Jihem 
a k řešení problémů životního prostředí. Goreova vize mne zaujala natolik, 
že jsem se ji pokusil rozpracovat do konkrétnější podoby. 

Uvědomíme-li si složitost globálních problémů, sílící napětí v rozvojo
vých zemích i mezi rozvojovými a rozvinutými zeměmi navzájem, zdá se 
být situace zoufalá, téměř bezvýchodná. V historii se však již vícekrát ob
jevila idea geniální svou jednoduchostí, která, byla-li realizována, stala se 
katalyzátorem dalekosáhlých pozitivních změn. 

Po druhé světové válce byly Evropa a Japonsko v troskách. Vlastními 
silami by se vzpamatovávaly po desetiletí a celou tu dobu by byly ohnis
kem nestability. Spojené státy, válkou výrazně nezasažené, se rozhodly po
skytnout zničeným zemím mohutné investice. Umožnily jejich rychlou 
obnovu; Japonsko a Evropa (s výjimkou bývalé Jugoslávie) díky tomu ne
poznaly po půl století válku. Národy, kterým se dobře daří, spíše nebudou 
válčit, neboť konflikty mohou hodně ztratit. Kdo je chudý a v bezvýchod
né situaci, uvažuje spíše o násilném řešení. 
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Poválečný Marshallův plán, chápaný jako Program evropské obnovy, 
se soustředil na odstranění překážek, které bránily rozvoji národních eko
nomik, na obnovu infrastruktury a překonání obchodních bariér. Byl do
statečně dlouhodobý, takže mohl přispět k zásadní vývojové orientaci. 

Goreův globální Marshallův plán chce napomoci řešení problémů sou
časného světa, především otázek ekologických, a zmírnění napětí mezi 
rozvinutými a rozvojovými zeměmi. Předpokládá, že dárci by byly pro
sperující evropské státy, Japonsko a především opět USA. Al Gore přitom 
nevěří na koordinované globální řízení a tvrdí: 

"Mnozí zastánci společného globálního úsilí mají sklon považovat 
nadnárodní autoritu za nevyhnutelnou. Tato myšlenka je však nejen poli
ticky neprůchodná, ale i prakticky nerealizovatelná. Politický problém je 
zjevný: tato idea vyvolává takový odpor, že se přestává debatovat o sa
motných cílech našeho úsilí. To platí zvláště v USA, které si zuřivě brání 
své individuální svobody. Administrativní problémy při takovém úsilí by 
musely být gigantické." 

Navzdory citovanému výroku jsem přesvědčen, že do globálního 
Marshallova plánu (dále také GMP nebo Plán) by měla být zapojena refor
movaná OSN, že GMP by měl být součástí globálního úsilí. Nevím, proč 
by instituce globálního řízení měly být pro individuální svobody občanů 
větším nebezpečím než státní instituce. 

Bylo by vhodné, aby Plán byl vícestupňový a koordinovaný. Dílem by 
se realizoval na globální úrovni, kde by zdrojem příjmu byla část budoucí 
"globální daně". (V Evropské unii členské země také odvádějí jistou sumu 
do společného měšce, z něhož je pak podporován především rozvoj méně 
rozvinutých regionů EU). GMP může mít složku národní, dokonce i regio
nální a místní. Už dnes například financuje anglický Sheffield projekt 
školního vzdělávání v partnerské obci v Malawi. Mohou se na něm podí
let také nevládní organizace, případně i církve atd. Rozhodující bude, po
daří-li se jednotlivé úrovně účelně zkoordinovat (nikoli vertikálně, hierar
chicky řídit, jen horizontálně koordinovat). 

Pět strategických cílů 

Globální Marshallův plán by byl hezkým vstupem do nového století 
a tisíciletí; po vítězství západních demokratických principů nad komu
nismem je také plánem reálným. Má ovšem i svá úskalí. Velkým rizikem 
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je např. fakt, že jeho potenciální účastnické země se vyznačují obrovskou 
kulturní, politickou i ekonomickou rozmanitostí. Přesto uvedu alespoň 
stručně hlavní body Plánu. 

Úsilí světa o záchranu životního prostředí musí být soustředěno kolem 
strategických cílů, které jednak představují největší změny, a jednak 
umožňují rozpoznat, měřit a hodnotit náš pokrok při jejich dosahování. 
Albert Gore navrhuje pět strategických cílů: 
1. Stabilizace světové populace. Vytváření podmínek pro tzv. demogra

fický zlom - přechod od dynamické rovnováhy vysoké porodnosti 
a úmrtnosti ke stabilní rovnováze charakterizované nízkou porodností 
a úmrtností. 

2. Rychlé vytváření a rozvoj ekologicky šetrných technologií. Týká se to 
především dopravy, energetiky, zemědělství, stavebnictví a průmyslo
vé výroby. 

3. Ucelená a všeobecná změna ekonomických norem, používaných pro 
hodnocení ekologických dopadů našich rozhodnutí; musí být správně 
stanovena cena ekologických důsledků našich aktivit. 

4. Projednání a schválení nové generace mezinárodních dohod. 
5. Vytvoření společného plánu na vzdělávání občanů světa o životním 

prostředí planety. 

V nejobecnější rovině by integrujícím cílem Plánu mělo být vytvoření 
takových sociálních a politických podmínek, které by - zvláště v rozvojo
vých zemích - nejvíce přispívaly ke vzniku udržitelné společnosti, tj. so
ciální spravedlnosti (včetně rovnoprávného vlastnictví půdy); dodržování 
lidských práv; zajištění přiměřené výživy, přístřeší a zdravotnické péče; 
vyšší gramotnosti, větších politických svobod, účasti na řízení politického 
života a odpovědnosti vlád vůči občanům. 

Existují tři předpoklady podmiňující rozvoj ve všech zemích, na které 
by se globální Marshallův plán měl zaměřit. Jsou to vzdělání a dovednos
ti (řemesla), infrastruktura (doprava, telekomunikace atd.) a efektivní ve
řejná administrativa (státní správa). 

Jedním z hlavních cílů GMP je zaměstnat lidi, nejcennější zdroj země, 
a to i veřejně prospěšnými pracemi. Tím se, kromě jiného, posílí schop
nost tržního hospodářství vytvářet pracovní příležitosti a absorbovat pra
covní síly. 

Pomoc rozvojovým zemím by v rámci Plánu měla být poskytována 
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selektivně po přijetí základních podmínek globálního řízení (respektová
ní demokratických pravidel, přijetí principů tržního hospodářství) a se zá
vazkem, že tyto země budou působit jako katalyzátory pomoci a budou 
ochotny později samy pomáhat druhým. 

Globální Marshallův plán by byl zaměřen především na zmírnění pro
pastných rozdílů mezi Severem a Jihem. Bývalé komunistické země přijaly 
a přijímají omezenou rozvojovou pomoc. Není na tom nic špatného. Po ně
kolika desetiletích komunistické vlády jsou celé regiony zdevastované (pře
devším ekologicky). Zkušenost s "reálným socialismem" možná před tako
vým experimentem varovala a odradila jiné, dnes bohaté a vyspělé země. 

Ghetto bohatých? 

Bývalé socialistické státy by však nyní rozhodně měly budovat vlastní 
zdroje a instituce pro poskytování rozvojové pomoci a spolupráce. 

Proč by industrializované státy měly v rámci globálního Marshallova 
plánu pomáhat? Samozřejmě z důvodů prosté lidské solidarity, ale také 
z vlastního zájmu. Představa, že se opevníme za novou železnou nebo 
elektronickou oponou, vytvoříme "ghetto bohatých", nikoho k nám ne
pustíme a budeme si spokojeně žít, je naivní, scestná a nebezpečná. 

A další důvod: průmyslové země zbytek světa kolonizovaly, braly si 
z něj energetické a surovinové zdroje (to se děje dodnes), levnou pracovní 
sílu, znečišťovaly tamní prostředí a ničily kulturu. Nemá smysl nutit roz
vojové země, aby se vydaly stejnou cestou. Právem chtějí dobré materiál
ní podmínky, ale bez průmyslového, továrního zotročení. Bylo by spra
vedlivé, abychom jim nabídli vzdělání a vyspělé technologie (OSN by je 
mohla nakoupit z globálních daní v rámci GMP), aby nemusely projít fází 
primitivní industrializace. 

Nemenší význam má duchovní posila. Chudí lidé i chudé státy berou 
svou bídu obvykle jako jisté provinění. Neschopnost vymanit se z nuzoty 
je frustruje, přivádí k extrémismu, agresivitě a násilí. Pomůžeme-li jim 
k úspěchu, posílíme v nich pocit důstojnosti a sebedůvěry. Kdo si věří, je 
velkorysý a tolerantní, kdo je zakomplexovaný, kope kolem sebe. 

Arabové byli v minulosti vyspělí, sebevědomí a velkorysí. Před několi
ka staletími platil u nich mužný stisk ruky víc než psaná smlouva. Po zku
šenosti se západní civilizací důvěru vůči Evropě a Americe ztratili. Dnes je 
časté, že nejen stisk ruky, ale i písemná smlouva znamená míň než nic. 
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Když v roce 1948 bojovali Arabové se Židy o Jeruzalém, zacházela 
Arabská legie, nejlépe vycvičený a poměrně ukázněný vojenský sbor, se 
zajatými Židy slušně. Při dobývání historické části města se dokonce sna
žila uchránit památky, včetně jiných než jen islámských chrámů. Arabští 
dobrovolníci z nepravidelných jednotek naopak vynikali krutostí a rabo
vali, kde mohli. Stejně tak na židovské straně. Pravidelné jednotky Hagany 
se chovaly mnohem lépe než teroristické skupiny Irgunu a Stern Gangu, 
jejichž členové z přímého boje spíše utíkali a "válčili" zákeřnými bomba
mi na autobusových nádražích a v restauracích. Důstojnost, sebeúcta a se
bedůvěra mají obrovský význam. Lidem je třeba dát šanci, aby tyto vlast
nost mohli uplatnit a rozvíjet. 

Přístup rozvojových zemí ke vzdělání a kvalitním technologiím pro
střednictvím globálního Marshallova plánu je dobrá strategie. V minulos
ti se umění a kultura rozvíjely v teplých krajích, vždyť například africká 
Velká příkopová propadlina je kolébkou lidstva. Podobně oblast 
Středomoří je rodištěm naší evropské civilizace. 

Lidé v severnějších oblastech v té době zápolili s přírodou o přežití. 
Tato nevýhoda se postupně změnila ve výhodu - naučili jsme se pracovi
tosti, výkonnosti a tvořivosti, kultivovali jsme přírodu. Do značné míry 
jsme díky vědě a technice zvládli hmotu, a to nám umožňuje, abychom se 
dále rozvíjeli. Podobné předpoklady k tvořivé práci, "zvládnutí hmoty", 
a obecně k přechodu do postindustriálního vývojového stadia bychom 
měli umožnit zemím Jihu. 

Jak se zbavit dluhů 

Globální Marshallův plán předpokládá obrovské investice. V Rio de 
Janeiru, na konferenci OSN o životním prostředí a rozvoji v roce 1992, žá
daly rozvojové země jen pro realizaci Agendy 21 (akční plán přechodu na 
udržitelný rozvoj) ročně 125 miliard USD, což je 0,35 % světového hrubé
ho domácího produktu. Tento požadavek neuspěl, a není divu. Jen obec
ná, bez bližších podmínek a kontroly poskytnutá pomoc totiž přímo svádí 
ke zneužití. V rozvojových zemích je velkým problémem únik kapitálu, 
který si bohaté elity převádějí na svá zahraniční konta; peněz jim obvykle 
přibývá úměrně k poskytované zahraniční pomoci. Další potíž je v tom, že 
polovina dluhu rozvojových zemí jde na vrub nákupu zbraní a vojenské 
techniky. 
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Spíše než pomoc musí proto Plán prosazovat spolupráci prostřednic
tvím kontraktů. Jedním z výborných nápadů je idea Toma Lovejoye z was
hingtonského Smithsonova institutu, aby se dluhy "vyměňovaly za příro
du". (Většina zemí totiž není schopna splácet své dluhy a často ani úroky 
z dluhů, takže pohledávky jsou nedobytné). Podle Lovejoye by se dluhy 
neodpouštěly, ale zadlužená země by se smluvně zavázala k tomu, že je
jich ekvivalent v domácí měně použije na péči o přírodu a životní pro
středí, především na záchranu ekosystémů globálního významu. 

Například v Brazílii je to především amazonský prales, jehož ochrana 
je v životním zájmu všech obyvatel planety. Brazilci by pro sebe i pro nás 
tuto službu vykonávali v rámci uvedeného kontraktu. Je to rozumné, ne
boť v Evropě i v severní Americe lidé vykáceli desítky procent lesních 
ploch (v jižní Anglii zůstalo z původní rozlohy pouhých sedm procent). 
Rozvojové země někdy namítají, kde bereme právo po nich žádat, aby se 
chovaly jinak než my v minulosti. 

Výměna dluhů za přírodu je dalším příkladem jednoduché, ale výbor
né myšlenky, která může zmírnit současný napjatý vztah mezi Severem 
a Jihem. Uzavřít kontrakt je také mnohem důstojnější než být odkázán na 
dary. 

V rozvojových oblastech by vyplácení podpory, třeba v nezaměstna
nosti, mělo být podmíněno účastí na všeobecně prospěšných pracích, kam 
by patřila i stromová výsadba. Opět je však důležité dotahovat věci do 
konce. Nestačí jen vyplatit odměnu za sázení stromků. Jakmile dostanou 
peníze, lidé se o mladé sazenice nejspíš přestanou starat, případně je pou
žijí jako palivové dříví. Smlouva musí znít na výsadbu a ošetřování a hlav
ní částka by měla být vyplacena, až když stromy dorostou do věku, kdy už 
nepotřebují lidskou ochranu a údržbu. 

Škodliviny "na příděl" 

Plán může zahrnovat i řadu dalších oblastí spolupráce, například ob
chodování s limity oxidu uhličitého a dalších škodlivých látek. Začaly 
s tím Spojené státy. Určitému regionu se stanoví maximálně přípustná vý
še emisí a jednotlivé subjekty (podniky) dostanou kvóty, jejichž součet se 
rovná této výši. Podniky mohou se svými kvótami obchodovat. Podnik, 
který se rozhodne pořídit si moderní a čistou technologii, může svůj "pří
děl" nebo jeho část prodat závodu, který se do stanoveného limitu neve-
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jde. Kromě toho může své podíly prodávat státu, který je postupně vyku
puje a navíc každoročně o něco snižuje celkový limit, čímž zlepšuje ži
votní prostředí. Podniky jsou nuceny postupně zavádět čisté provozy, ji
nak zkrachují. 

Proč se nepokusit o něco podobného v globálním měřítku? Bylo by to 
sice obtížné, ale rozhodně spravedlivé. Státy produkující mnoho oxidu 
uhličitého a dalších nežádoucích emisí by musely kupovat (prostřednic
tvím OSN) kvóty od zemí, které své příděly nečerpají. Nemuselo by to být 
vždy za peníze. Rozvinuté státy by mohly "platit" např. svou moderní 
technologii, svým know-how, čímž by se rozvojové země vyhnuly obdob
ně špinavým výrobám, jaké ve světě existovaly přibližně od počátku sto
letí do šedesátých let. 

Velká potíž by ovšem byla se stanovením globálních kvót, například 
pro oxid uhličitý. Zde by se nejspíš musel použít obdobný přístup, jaký 
mají projektanti mostů. Podle principu předběžné opatrnosti nenavrhují 
nosné pilíře jen pro přesně předpokládané zatížení, ale nosnost raději ně
kolikanásobně předimenzují. Podobně by se měly expertním odhadem ur
čovat maximálně přípustné globální emise a pojistit je dodatečným zpřís
ňováním limitů. Když spadne most, je to špatné. Ale když ohrožujeme 
fungování biosféry, je to nesrovnatelně závažnější. 

V této úvaze lze jít ještě dál. Můžeme se pokusit kalkulovat nejen s roč
ními limity, ale přistoupit k vymezení kvót historicky, řekněme za po
sledních padesát nebo sto let. Zjistíme, že dnešní rozvinuté státy - ve srov
nání s rozvojovými zeměmi - většinu svého limitu již vyčerpaly. 

Předpokládejme, že např. Velká Británie vyčerpala 95% svého historic
kého limitu C02, zatímco například Mosambik téměř nic. Británie by tedy 
měla produkci C02 urychleně zastavit, což je nereálné. Nebo by od 
Mosambiku kupovala část jeho historického limitu za peníze, za know
how, za rozvojové projekty, za výsadbu lesů apod. Takové obchodování by 
bylo koordinováno na úrovni globálního řízení (a v rámci Plánu), podobně 
jako je v USA koordinuje federální vláda nebo jednotlivé státy Unie. 
Obdobně lze uvažovat nejen o skleníkových plynech, ale také o čerpání ne
obnovitelných energetických a surovinových zdrojů a produkci odpadů. 

Dále je tu nápad hongkongského podnikatele Gordona Wu, který vy
myslel a v jihovýchodní Asii realizuje tzv. systém BOT (build - operate -
transfer). Soukromá firma vybuduje třeba dálnici nebo elektrárnu. Na dál
nicích pak vybírá mýtné a elektrárnu provozuje po předem smluvenou do-
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bu a za předem dohodnutou maximální cenu. Když se firmě vrátí investi
ce i se ziskem, předá zařízení státu. Země tím zdarma nebo velmi levně 
získá důležitě dálnice, elektrárny apod. nezbytné pro rozvoj. Soukromá 
společnost je také zisková, zejména uskuteční-li výstavbu rychle a efek
tivně. A obyvatelstvo získá možnost využívat daného zařízení. Jediným 
velkým rizikem při tomto druhu aktivit jsou politické tlaky a politická ne
stabilita. 

Klíč pro Afriku i Sibiř 

Prioritní pozornost v rámci Plánu by měla být zaměřena na subsahar
skou Afriku - kontinent, jehož postavení vypadá téměř beznadějně. I zde 
se asi bude muset objevit nějaký nový, dosud neznámý přístup, který se 
stane klíčem k rozvoji Afriky. Snad by se motorem mohla stát Jihoafrická 
republika, pokud se úspěšně vypořádá s přetěžkým úkolem přejít z apart
heidu na demokratickou společnost. Dnes někteří bílí farmáři odcházejí do 
sousedních zemí (např. do Angoly a Mosambiku), kde si pronajímají pů
du. Díky svým schopnostem by mohli být katalyzátorem změn, které při
nesou přinejmenším potravinovou soběstačnost regionu. 

Afričané chtějí nový systém, který by byl v souladu s jejich kmenový
mi tradicemi. Postoje Západu neuspokojují potřeby kmenů a venkovských 
komunit. Proto je záhodno restrukturalizovat dědictví koloniálního uspo
řádání Afriky. Venkov je příliš často vysáván korupcí elit a splácením stát
ních dluhů. Chybí také vhodné technologie pro venkovské komunity - na
př. kamna na vaření, využívající solárních panelů. Kmenové upořádání by 
tedy mělo být akceptováno jako jeden z možných nástrojů pozitivních 
změn v Africe. 

Posledním příkladem je Sibiř - oblast s obrovským přírodním bohat
stvím, těžko dostupná, na níž si vylámala zuby i ambiciózní sovětská moc 
(nicméně dokázala závažně zdevastovat tamější ekosystémy). Sibiřané žijí 
v chudobě, bez perspektivy. Továrny na zpracování dřeva a ryb jsou za
vřené a chátrají. Rusko nemá a v dohledné době nebude mít investice na 
obnovu, která by místním národům umožnila důstojný život, pro nadná
rodní společnosti nejsou investice na Sibiři nijak lákavé. Vzrůstá zde kri
minalita, alkoholismus, korupce. 

Pro globální Marshallův plán, samozřejmě ye spolupráci s ruskou vlá
dou, by to měla být velká výzva. Sibiř, obdobně jako amazonský prales, je 
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ekosystém globálního významu. Měla by se najít možnost, jak zde investo
vat a zaměstnávat lidi. Především v projektech "přátelských" vůči přírodě. 

Většina států (včetně Ruska) se dnes nebrání příchodu a působení nad
národních společenství. Naopak, často je k sobě zvou, poskytují daňové 
prázdniny a jiné výhody. Proč by obdobná aktivita nemohla existovat na 
úrovni globálního řízení, prostřednictvím Plánu, jedná-li se o projekty vý
znamné pro celou planetu? 

Cíl pro příští století 

S koncem komunismu se zhroutil i bipolární svět. Uvolnění zdrojů (ne
jen vojenských) by mohlo vytvořit předpoklady pro nový velkolepý cíl 
spolupráce lidí a národů na prahu 21. století - Marshallův plán, globální 
řízení a udržitelný rozvoj. Velkou potíží je bohužel fakt, že tak náročný 
projekt bude vyžadovat zásadní transformaci nejen od rozvojových, ale 
i od silných ekonomik. Pokud vyspělé státy nepůjdou příkladem, nebude 
rozvojový svět ochoten potřebné změny přijmout a provést. 

V Evropě stagnuje ekonomický růst kvůli sociálním vymoženostem, ja
ké jsou např. v jihOVýchodní Asii nepředstavitelné. Podstatnou část její e
nergie může navíc nadlouho pohltit proces sjednocování a rozšiřování 
Evropské unie. Tím spíš by však mohla být vstřícná k výzvě udržitelného 
rozvoje a globálního řízení. Jinak hrozí, že Evropa, respektive celý tzv. roz
vinutý svět, se ekonomicky "rozpustí" pod náporem konkurence - levné 
pracovní síly lidí, pracujících v nelidských podmínkách, v rozvojových 
nebo právě se industrializujících zemích. 

Alternativou by bylo uzavření trhu a hranic, ale to je špatné a přede
vším neproveditelné. Jediným řešením proto bude s největší pravděpo
dobností globální řízení a nová etapa Marshallova plánu. Platí to pro roz
vojové i rozvinuté země, stejně jako pro bývalé komunistické státy, ten 
někdejší "druhý svět". 

Listy 1/1999 
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Y2K - STRAŠÁK NEBO REÁLNÁ HROZBA? 

Rok 2000 se blíží a s ním, kromě oslav, mohou přijít i některé nečeka
né problémy. Ve Spojených státech se v posledních měsících v tisku vě
nuje velká pozornost počítačovému "problému roku 2000" (v angličtině 
označovanému jako Y2K). 

Většina počítačů uchovává ve své paměti pouze poslední dvě čísla ka
lendářního roku a předpokládá, že tato čísla mohou být od 1 do 9. V prv
ních vteřinách roku 2000 počítače nebudou vědět, jak se vypořádat s ro
kem ,,00", a mohou jej přečíst jako rok 1900, nebo mohou přestat fungovat. 

Velmi vážně tuto hrozbu berou v USA, kde je společnost na fungování 
počítačů nejvíce závislá. Tisíce odborníků kontrolují počítačové kódy, kte
ré jsou často psány v dnes už zastaralých programovacích jazycích. 
Odhaduje se, že celý svět by mohlo odstranění tohoto problému přijít na 
150 - 1000 miliard dolarů. Jihoafrická republika odhaduje své náklady na 
4,8 miliardy USD, Rusko na 1,5 - 3 miliardy USD. Ruská vláda tyto pení
ze nemá, a protože ví, jaké obavy má Západ především z jejich zastaralé 
vojenské technologie, zkouší i zde vydírat svou chudobou. 

Peníze na vyřešení tohoto problému však nemá většina rozvojových ze
mí. Tyto, ale i další země se navíc s "problémem roku 2000" vypořádat 
prostě nestihnou. 

Americká konzultační firma The Gartner Group hodnotila 80 států 
podle připravenosti společností a podniků. Do nejlépe připravené skupi
ny, kde se očekává možné selhání počítačově řízených systémů pouze u 15 
procent podniků, patří například Belgie, Kanada, Nizozemsko, Izrael, 
Spojené státy. Do druhé skupiny, kde je riziko selhání u 33 procent pod
niků, patří Brazílie, Chile, Francie, Maďarsko, Peru, Španělsko, Jižní Korea 
a další. U třetí skupiny může dojít k selhání u 50 procent podniků. Sem je 
zařazena Argentina, Egypt, Indie, Turecko, ale také Rakousko, Německo, 
Japonsko, Česká republika a Polsko. Zdá se tedy, že střední Evropa vidí 
tento problém jako okrajový, jehož význam je nafouknut touhou sdělova
cích prostředků po senzačních zprávách s katastrofickou příchutí. To mů
že být pravda, a nemusí. 

Do čtvrté skupiny, kde může dojít k selhání u 66 procent a více podni-
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ků, patří například Afghánistán, Bangladéš, Etiopie, Nigérie, Zaire, ale ta
ké Rusko a Čína. V případě těchto států je navíc již teď jasné, že se s pro
blémem vypořádat nestihnou. U některých je aspoň výhodou, že závislost 
na počítačích zde není příliš vysoká a životní úroveň obyvatel je tak níz
ká, že selhání počítačových systémů příliš nepocítí. V Súdánu nebo 
v Somálsku výpadky elektřiny většinu obyvatel nemohou ohrozit, protože 
celé komunity žádnou elektřinu nemají. Jiné to může být v Číně a v Rusku, 
kde tou dobou navíc bude zima. 

K drobným selháním počítačů již v několika případech došlo. Ve Velké 
Británii měly banky problémy s vydáním kreditních karet, jejichž doba 
platnosti končila v roce 2000. Jinde počítače "přikázaly" vyhodit potravi
ny, kterým záruční lhůta končila v roce 2000 nebo později. V Izraeli 
armáda očekává první vážnou zkoušku svých počítačových systémů 9. zá
ří (devátý měsíc) tohoto roku. Kombinace čtyř devítek u některých počíta
čů označuje nekonečno. 

V dnešní době globální závislosti se objevuje ještě další, prakticky ne
řešitelný problém. I když například holandská letecká společnost KLM bu
de na "problém roku 2000" perfektně připravena, neznamená to, že její le
tadla nebudou mít problémy na letištích cizích států. Stejně tak velmi 
dobře připravená automobilka může mít potíže s dodávkami komponentů 
od stovek domácích i zahraničních subdodavatelů. 

Ve Spojených státech v současné době přímo kvete obchod s naftový
mi a plynovými generátory. Jejich prodej narostl oproti stejnému období 
v loňském roce přibližně čtyřnásobně. Podobně si lidé začínají pomalu vy
tvářet zásoby potravin a někteří se připravují, že stráví raději první dny 
nového roku na chatě v lesích, mimo město. 

Svým studentům na College of the Atlantic jsem zadal esej na téma 
pravděpodobného a žádoucího vývoje Spojených států a světa v příštích 
dvaceti letech. Byl jsem překvapen, kolik z nich v práci zmiňovalo před
pokládané selhání počítačů v roce 2000. 

Nevýhodou většiny lidí je, že tomu prostě nerozumíme. Nákupní ho
rečka v USA se mi zdá zbytečná a přemrštěná. Pokud se obavy nepotvrdí, 
zůstanou lidem na památku naftové generátory a pár týdnů či měsíců bu
dou dojídat rybí konzervy. Na druhou stranu mám vážné obavy ze suve
rénního klidu představitelů našich bank a dalších společností, ale i české 
vlády, kteří tvrdí, že jsme již dnes dobře připraveni. Tomu nevěřím, a sou
dě podle zahraničních expertů, obávám se, že dobrá polovina našich pod-

129 



niků se už ani připravit nestačí. Takže se v nás opět jednou probudil sta
rý dobrý (?) voják Švejk - nějak to dopadne. To je v podstatě pravda, nějak 
to dopadne. 

Pokud by se Zemanův kabinet či významné české strategické podniky 
(především v odvětví energetiky) přece jen rozhodly tímto problémem in
tenzívně zabývat a měly vůli jej vyřešit, lze nabídnout zajímavou inspira
ci, kupodivu z Číny. Čínská vláda nařídila představitelům domácích 
leteckých společností usednout 1. ledna 2000 s ostatními pasažéry do le
tadel. Výborná motivace pro včasnou prevenci možného selhání. 

Zemské noviny 18.3.1999 

"PLÁNY IMPERIALISTŮ ZHATÍ NAŠI VEPŘI BOUBELATÍ" 

Říká se o nás, že jsme národ švejků. Za totality jsme na naši schopnost 
ohnout se a uhnout konfrontaci s problémy byli pyšní. Dnes, deset let po 
sametové revoluci, poznáváme, že narovnat hřbet není snadné, příliš jsme 
se ve své vychytralosti zabydleli. 

Název článku jsem si vypůjčil z knížky pana Švandrlíka "Černí baro
ni". Jestliže si totiž ostatní členské země NATO začnou všímat, co část na
ší politické reprezentace předvádí, nebudeme vypadat už jen jako švejci, 
ale spíše jako Švandrlíkův major Terazky. Rád by působil dojmem zásado
vého člověka, ale takový právě vůbec není. Není zlý, jen se chová hloupě 
a občas se mu plete, jestli za války bojoval proti fašistům nebo bolševikům. 
Ví však, že teď právě je přítelem bolševik a nepřítelem hnusný imperialis
ta, který, soudě podle vyvěšených agitačních hesel, nemá šanci. To ale ne
vylučuje možnost v budoucnosti v případě potřeby pružně změnit názor 
a přijmout další "nové" myšlení. Zdá se vám toto srovnání příliš tvrdé 
a nespravedlivé? 

Teprve před měsícem jsme se stali členy NATO, i přes to, že na to za
tím nemáme. Rozpočet armády jsme po léta využívali (spíše zneužívali) 
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jako finanční polštář pro řešení transformačních problémů. Před patnácti 
lety jeden důstojník ve chvilce otevřenosti poznamenal: "Naše armáda ne
potřebuje nepřítele. Když vyjede do pole, zničí se sama." Dnes není situa
ce lepší. Nebudeme-li si vážit armády, nebudeme důstojnými partnery o
statním zemím NATO a dáme tím najevo, že si nevážíme vlastní svobody. 

Máme jinou možnost, než se smířit s rolí švejků a Terazkyho? Určitě 
ano. Můžeme podpořit prezidenta, který svými slovy i činy vytváří proti
váhu a zároveň alternativu k jednání předsedy Poslanecké sněmovny 
a předsedy vlády. Můžeme podpořit morálně i finančně nevládní organi
zace, jako například nadace Člověk v tísni, Adra aj., které se v zemích bý
valé Jugoslávie dlouhodobě angažují v oblasti humanitární pomoci a jsou 
(alespoň pro mě) v tuto chvíli skutečnými reprezentanty naší země. A mů
žeme také v rámci svých možností vyvíjet tlak na své zvolené zástupce-po
slance a senátory. Ty moudřejší povzbudíme, ostatní možná dojdou k prag
matickému úsudku, že deset let po pádu komunismu si přece jen většina 
obyvatel nepřeje hrát v NATO roli Švejka a Terazkyho a zařídí se podle 
toho. 

Zemské noviny 8. 4. 1999 

EVROPA BY MĚLA POČÍTAT 

S "PROGRAMEM BALKÁNSKÉ OBNOVY" 

Bombardování Jugoslávie už trvá přes měsíc. Pokusme se formulovat, 
bez nároku na úplnost, některé teze, co se může dít dál v krátkodobém 
i dlouhodobém horizontu: 
• Miloševič má velkou podporu srbského národa a neustoupí. Jako dik

tátor má velikou výhodu. Může si dovolit, aby zahynuly tisíce jeho vo
jáků a civilní obyvatelstvo těžce trpělo. Během války v Perském zálivu 
padlo 100 000 iráckých vojáků a Saddám zůstal u moci. Naproti tomu 
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stačily necelé dvě desítky padlých amerických vojáků v Somálsku a ve
řejnost přinutila prezidenta zastavit operaci Obnovená naděje. 

• Protože Miloševič leteckým úderům neustoupí, bude nutné nasadit po
zemní síly. NATO si však nechce a nemůže dovolit větší ztráty na ži
votech svých vojáků. Pro budoucí možné konflikty by proto asi bylo 
účelné vybudovat pod kontrolou NATO početně omezenou žoldnéř
skou jednotku, která by fungovala jako soukromá (přísně kontrolovaná) 
firma, která by byla najímána na nejnebezpečnější a nejproblematičtěj
ší fáze vojenských operací NATO či OSN. 

• Osud Kosova se pak bude asi odvíjet podle jednoho ze tří následujících 
scénářů: 

a) Kosovo zůstane součástí Jugoslávie, ale bude mu opět přiznána široká 
autonomie. Tato varianta je s pokračujícím konfliktem stále méně prav
děpodobná, i když před pár týdny by ještě nejspíše byla nejlepším 
možným kompromisem. 

b) Kosovo bude rozděleno na část srbskou a albánskou s tím, že část obý
vaná albánským etnikem nebude samostatně hospodářsky života
schopná. 

c) Celé Kosovo bude odtrženo od Jugoslávie a vytvoří samostatný, ale 
hospodářsky rovněž neživotaschopný celek. 
Ať už to dopadne jakkoliv, jedno je jisté. Kosovský problém si vyžádá 

mnohaletou přítomnost mezinárodních mírových sil, což bude finančně 
náročné, ale nezbytné. Po Bosně je to druhé ohnisko nestability v této ob
lasti a otázkou zůstává další vývoj v Černé Hoře a Makedonii. To nás při
vádí k myšlence, kterou můžeme pracovně nazvat Program balkánské 
obnovy a která by byla obdobou Programu evropské obnovy (tzv. 
Marshallova plánu). Po druhé světové válce se Američané rozhodli věno
vat na obnovu Evropy v rámci Marshallova plánu po několik let přes dvě 
procenta ze svého hrubého domácího produktu. Pomoc byla určena i po
raženému nepříteli - Německu. Díky této injekci se západní Evropa rych
le vymanila z devastace způsobené válkou a stala se na příštích padesát let 
oázou prosperity a míru. 

Pokud lidé prosperují a hledí do budoucna s nadějí, nemají tendenci 
válčit, protože ve válečném konfliktu mohou mnohé ztratit. Pokud jsou 
však chudí a frustrovaní, válčí snadněji, protože se domnívají, že mohou 
více získat než ztratit. Což tedy zkusit nabídnout Bosně a Hercegovině, 
Kosovu, Makedonii, Albánii, ale také Černé Hoře a Jugoslávii program 
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balkánské obnovy? Kdo by před padesáti lety měl odvahu předpovědět, že 
Francie a Německo nebudou nepřátelé, ale naopak spolupracující hnací 
motor evropského sjednocení? 

Pokud něco nabízíme, můžeme také něco žádat: dodržování lidských 
práv, přijetí demokratických pravidel hry, odstranění válečných zločinců 
od moci, případně jejich vydání mezinárodnímu tribunálu apod. 

Tak či tak, Balkán přijde Evropu draho, ať už v nákladech na mírové 
sbory, program balkánské obnovy, či na obojí, nebo (v horším případě) za 
další vojenské hašení pokračujících regionálních konfliktů. Nemluvě 
o miliónech uprchlíků z oblasti, kteří zaplaví Evropu, nebudou-li doma vi
dět žádnou perspektivu. 

Zemské noviny 24. 4. 1999 

VÁLKA O Kosovo A TŘETÍ SVĚT 

Můj přítel se vrátil nedávno z Etiopie a vyprávěl mi, jak místní lidé 
fascinovaně hleděli na televizní obrazovky a sledovali letecké nálety na 
Jugoslávii. Jejich vlastní válka s Eritreou jim přišla méně absurdní než vál
ka ve vysněném ekonomickém ráji v Evropě. Není však absurdní jen to, 
že se na jihu Evropy válčí, ale také to, jak tento konflikt usměrňuje toky 
financí. 

Jeden den vojenské operace stojí 200 milionů dolarů. Nejsou započítá
ny výdaje na válku na srbské straně a další vyvolané náklady (např. pro
voz uprchlických táborů). Náklady výrazně vzrostou po nasazení 50 000 
vojáků do oblasti. Těžko říct, kdy skončí bombardování, ale snad v průbě
hu týdnů. Přítomnost pozemních jednotek je však záležitostí dlouhodo
bou, v řádu let. Výdaje proto dosáhnou desítek, možná i několika set mili
ard dolarů. 

Předpokládejme, že Miloševič bude poražen a bude nalezeno nějaké 
přijatelné řešení pro udržení klidu zbraní. Tím to ale neskončí. Kosovo 
je ekonomicky v troskách, domy vypáleny Srby i UCK, infrastruktura 
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v Kosovu, v Srbsku a Černé Hoře zničena spojeneckými údery. Makedonie 
je vlivem přílivu uprchlíků před kolapsem, v Albánii není situace o mno
ho lepší. Z války se dodnes nevzpamatovala ani Bosna a Hercegovina. 
Není tedy jiné řešení než další angažovanost mezinárodního společenství 
při programu balkánské obnovy v rámci jakéhosi nového Marshallova plá
nu. Jinak se celý region bude po léta, spíše však po desetiletí, potácet 
v ekonomickém kolapsu a Balkán bude permanentním ohniskem nestabi
lity, etnické nesnášenlivosti a organizovaného zločinu. Náklady na takový 
Marshallův plán budou určitě v řádu desítek miliard dolarů, možná vyš
ším. Celkem tedy válka v Kosovu bude stát sto, spíše však několik set mi
liard dolarů. 

Cynik by se na problém mohl podívat pragmatickým pohledem: Válka 
je drahá, ale Západ je tak bohatý, že to nebude problém. Objeví se velké 
zakázky pro armádu, jako bomby, řízené střely, letadla - to vše je nutné do
plnit a modernizovat. Tím se podpoří zaměstnanost a prosperita velkých 
firem. Podobně i program balkánské obnovy bude sice financován, ale ta
ké prováděn především západními státy a jejich firmami. To jsou další za
kázky za miliardy, další poptávka, zaměstnanost, ekonomický rozvoj. 
A ekonomická síla členských států NATO je tak velká, že to daňový po
platník na své životní úrovni ani nepocítí. 

To vše je pravda, ale je tu jeden zásadní problém. Když kosovští 
Albánci řadu let usilovali o přiznání autonomie (kterou kdysi měli) jed
náním, neuspěli a neupoutali ani pozornost světové veřejnosti. Když se 
zformovala VCK, nabyla na síle a začala partyzánský (můžeme ale také ří
ci teroristický) boj, vyprovokovala Miloševiče k akci, to přitáhlo pozornost 
světových médií, a tím i pozornost veřejnosti a politiků. Jedním z důsled
ků celého kolotoče je to, že mezinárodní společenství do oblasti nasype 
nejméně sto miliard dolarů. Sto miliard je tak vysoká cifra, že se vymyká 
našim představám, a proto se v těchto finančních výšinách snadno s čísly 
žongluje. Srovnejme však tato čísla s údajem Světové zdravotnické orga
nizace. Ročně se ve světě nakazí 300-500 milionů lidí, zejména dětí, ma
lárií. Z nich umře ročně jeden milion. Polovina z nich, tedy půl milionu, 
by mohla být zachráněna, kdyby byla k dispozici jedna miliarda dolarů na 
léky a prevenci. Tito lidé mají smůlu, že nepřitáhnou pozornost světových 
médií, veřejnosti a politiků. 

Na světě jsou stále přibližně tři miliony lidí trpících malomocenstvím. 
Náklady na léčbu prvního stadia lepry (bez nutnosti hospitalizace) jsou 
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pouhých pět dolarů na jednoho nemocného. Nejenom lepra, ale několik 
dalších nemocí by mohlo být zásadně eliminováno nebo úplně vymýceno, 
podobně jako se to mezinárodnímu společenství poda-řilo v sedmdesá
tých letech s pravými neštovicemi. Chybí jediné - peníze. 

Myslím, že je dobře, když členské země NATO nerespektovaly princip 
národní suverenity, aby zastavily páchání zla v Kosovu. Jak to ale udělat, 
aby dostali šanci na rozvoj i lidé v jiných, neevropských regionech? Válka 
v Kosovu je varováním dalším diktátorům, že zločiny proti lidskosti, byť 
páchané uvnitř státu, nemusí zůstat bez odplaty. Nebude však také pouče
ním, že teprve frustrace přetavená ve výbuch hromadného násilí přinutí 
mezinárodní společenství k pomoci a solidaritě? 

Zemské noviny 4. 6. 1999 

BOHATÍ A CHUDÍ, LIDUMILOVÉ A SKRBLÍCI, TI ŠŤASTNÍ 

A TI S BLBOU NÁLADOU 
Stamilionům lidí na světě musí denně stačit na živobytí méně než jeden 
dolar 

Bill Gates se pravděpodobně rozhodl ještě během života rozdat majetek 
na dobročinné účely. Z dnešních sto miliard dolarů chce ponechat sobě 
a rodině pouhých 27 milionů dolarů. Ihned se objevily spekulace, co se za 
tím skrývá. Snaha vyhnout se placení vysokých daní? Pokus zvrátit mož
né rozhodnutí antimonopolního úřadu o nuceném rozdělení Microsoftu? 
Co když ale chce Gates opravdu peníze darovat nezištně? Vždyť i s 27 mi
lióny dolarů se dá slušně žít. Je nejbohatším člověkem na planetě, tak ja
kou může mít motivaci k dalšímu hromadění majetku? 

Šéf Microsoftu není první, kdo se dobrovolně vzdává velkého jmění. 
Před dvěma lety tak učinil vlastník televizní stanice CNN Ted Turner a po 
deset let bude dávat na zvláštní fond OSN každý rok sto milionů dolarů, 
celkem jednu miliardu. Také někteří umělci a sportovci (např. Martina 
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Navrátilová) poskytují značnou část příjmů na dobročinné účely. Možná 
jsou to ojedinělé, ale přesto pozitivní příklady inteligentních lidí, kteří do
kázali rozetnout bludný kruh vydělávání peněz a hromadění majetku. 

Na světě bylo před dvěma lety 358 lidí vlastnících majetek větší než 
jednu miliardu dolarů. Jejich jmění se rovnalo majetku 45 procent světo
vé populace s nízkými příjmy. To znamená, že 358 lidí vlastnilo stejné bo
hatství jako téměř tři miliardy jiných obyvatel planety. I když miliardáři 
jsou asi chytří a pracovití lidé, zdá se, že je někde chyba v pravidlech hry, 
která umožňují takové disproporce v příjmech. Potíž je, že nevíme, co 
s tím. Socialismus se pokoušel reagovat na propastné sociální rozdíly 19. 
a první poloviny 20. století, avšak před deseti lety definitivně zkolaboval. 
Švédský model socialismu s progresivním zdaněním příjmů byl úspěšněj
ší, ale přiměl řadu movitých (např. tenistu Bj6rna Borga) prostě se přestě
hovat jinam a platit nižší daně. 

Příklad Gatese a Turnera může zůstat ojedinělý, ale je pozoruhodný. 
Počítačový a mediální boom jim umožnil vydělat miliardy, ale počítače 
a média, stejně jako nejmodernější technologie, nedokázaly zabránit tomu, 
aby stamilióny lidí denně musely vystačit na živobytí s méně než jedním 
dolarem. Snad tedy chtějí svým darem přispět ke zmírnění tohoto parado
xu. Neměli by zůstat sami. Bill Gates je správcem majetku ve výši 100 mi
liard USD a to je velká zodpovědnost. Většina z nás spravuje majetek v řá
du desetitisíců až několika set tisíc korun. To je nepoměrně méně, ale 
nezbavuje nás to morální odpovědnosti být solidární s méně privilegova
nými obyvateli této planety. Výkonnost ekonomiky České republiky, naše
ho společného podniku, je přibližně 1300 miliard korun ročně (hrubý do
mácí produkt), což je zhruba 40 miliard USD, tedy necelá polovina 
hodnoty majetku Billa Gatese. Co kdybychom přiměli vládu a Parlament, 
aby třeba alespoň malou část věnoval na stagnující rozvojovou pomoc? 

Před revolucí Československo poskytovalo podle hrubých odhadů asi 
jedno procento z hrubého domácího produktu na rozvojovou pomoc, 
pravda často velmi pochybného charakteru (vojenská pomoc spřízněným 
režimům ve třetím světě). Program rozvojové pomoci byl obnoven v roce 
1995 a na rok 1996 bylo vyčleněno 350 milionů korun (podstatnou část té
to částky však tvoří povinné příspěvky do fondů OSN). Částka měla vý
razně narůstat, ale díky Klausovým ekonomickým balíčkům, povodním na 
Moravě v roce 1997 a následné neradostné ekonomické situaci ve státě po
moc stagnuje. Těch 350 miliónů představuje asi 0,02 procenta z hrubého 
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domácího produktu. Země OECD dávají v průměru desetkrát až dvacetkrát 
více (např. USA 0,2% HDPJ, ale Nizozemsko, Norsko, Dánsko a Švédsko 
poskytují každý rok téměř jedno procento z HDP. Výmluva, že teď není na 
solidaritu čas, neobstojí. Stejně jako většina miliardářů nemá, až na vý
jimky, stále dost, tak i my, česká společnost, můžeme zůstat uzavřeni do 
své blbé nálady, neschopni rozšířit horizont svého vnímání za okraj české 
kotliny. 

Na Univerzitě Palackého v Olomouci jsme v loňském roce uspořádali 
ve spolupráci s UNDP (Program OSN pro rozvoj) a Ministerstvem zahra
ničních věcí první ročník Letní školy rozvojové pomoci a spolupráce, kte
rého se zúčastnilo přes 150 mladých lidí - budoucích potenciálních dob
rovolníků na rozvojových projektech. Na letošní druhý ročník se 
přihlásila stovka zájemců. Tito dobrovolníci mají s ojedinělými velkými fi
nančními dárci něco společného. Nemohou sice poskytnout přebytečnou 
miliardu, ale jsou ochotni dát svůj čas a schopnosti ve prospěch bližních, 
třeba geograficky vzdálených. To je nezanedbatelný kapitál, který může 
Česká republika na mezinárodním poli nabídnout. 

Může se zdát paradoxní a těžko pochopitelné, že se Bill Gates chce 
vzdát většiny majetku. Větší paradox však postřehl můj slovenský přítel 
Mikuláš Huba, který navštívil New York a zanedlouho poté venkovské ob
lasti v Ghaně: "Všude v Africe jsem potkával pohostinné vesničany a smě
jící se děti, i když byli na naše poměry velmi chudí. V New Yorku jsem se 
jednoho dne procházel po Wall Streetu a nepamatuji si, že bych viděl je
diný spontánní úsměv nebo radostnou tvář." 

Zemské noviny 26. 8. 1999 
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DESET DŮVODŮ, PROČ BÝT ČECHEM 

Máme tu opět 28. říjen a především se nám blíží desáté výročí listopa
dové revoluce, nálada ve společnosti však není sváteční. Vymysleli jsme 
kupónovou privatizaci i tunelování, chtěli jsme být ekonomickými tygry 
střední Evropy a místo toho se brodíme bahnem opoziční smlouvy. Cesta 
do Evropské unie se prodlužuje. Snad je dnes nelichotivé nastavení zr
cadla nezbytné a užitečné. Vždyť každá krize se může stát zárodkem nové 
naděje. Těch deset let nebylo ztracených, jen jsme bloudili, a když přišly 
potíže, ohlížíme se po starých jistotách, jako to dělali Židé na poušti po 
odchodu z Egypta. 

Do dalších let nepotřebujeme blbou náladu a rezignaci, ale víru a na
ději v lepší budoucnost. Pokusil jsem se proto vzpomenout si alespoň na 
deset důvodů, proč být hrdý na svou zemi a národ i při vědomí mnoha ne
dostatků, kterých by také byl alespoň stejný počet: 
1. V roce 1989 proběhla revoluce nenásilným způsobem, v duchu velko

rysosti, usmíření a odpuštění. Že toho různí padouši zneužili a atmo
sféra odpuštění a bratrství se začala postupně vytrácet, je věc druhá. 
Nejsme andělé, aby zázrak mohl žít stále, ale těch několik porevoluč
ních měsíců zázrakem bylo. 

2. Máme prezidenta, který žil, a dokonce seděl ve vězení pro ideál. Jednota 
jeho myšlení a činů oslovila svět a nikdo už nám nevezme, že převýšil 
o hlavu mnohé mocné tohoto světa. Proti vší politické bídě posledních 
let se objevilo i několik dalších politiků, kteří vyrostli ve vynikající 
osobnosti, mezi něž chci započítat alespoň Josefa Vavrouška a Josefa 
Luxe. Samozřejmě v oblasti umění a sportu na tom také nejsme vůbec 
špatně. Vím, kolik mých amerických kolegů zná Havla, Formana, 
Kunderu, Dvořáka či Lendla, Navrátilovou, Haška a Jágra. Pro malý ná
rod kdesi ve střední Evropě to není vůbec špatné vysvědčení. 

3. Počátkem roku 1993 se rozpadlo Československo, což za pozitivní jev 
rozhodně nepovažuji, ale určitě je velmi pozitivní, jakým způsobem se 
to stalo, když už se to stalo. Ve světě jsou bohužel častější jiné způso
by rozchodu, které otřásají nejen domácí, ale i světovou bezpečnostní 
a politickou situací. Dovolím si přidat ještě trpělivost Moravanů, kteří 
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by si snad přece jen zasloužili nějakou formu uznání historické a kul
turní svébytnosti. 

4. Přes všechnu kritiku máme velmi slušnou úroveň škol. Ale hlavně má
me touhu se vzdělávat. Důkazem toho je nejen počet uchazečů o přije
tí na vysoké školy, ale především počet knihkupectví a kvalitních kniž
ních titulů, které stále vycházejí a lidé je i v tíživé ekonomické situaci 
kupují. 

5. Ať si kdo chce co chce říká, za velmi pozitivní považuji i velkorysost 
a vůli nemstít se počátkem 90. let komunistům. Za správnou považuji 
také tehdejší více než velkorysou amnestii prezidenta republiky, jako 
symbol nového začátku. Jiná věc je, že byla asi provedena příliš rychle 
a nebyla dotažena do konce. 

6. Na co můžeme být hrdí stále, po celé generace, jsou samozřejmě 
historické a kulturní památky a přírodní krásy, o které se staráme, jak 
můžeme. 

7. Dokážeme být solidární s lidmi v neštěstí a netýká se to jen příslušní
ků našeho národa. Vždyť Nadace Člověk v tísni vybrala letos v rámci 
pomoci Kosovu a přilehlým oblastem přes šedesát milionů korun. 
Další peníze i materiální položky se sešly u Charity, nadace ADRA, 
Červeného kříže ad. V poměru k našim příjmům byla tato částka, pře
počtena na jednoho obyvatele, více než nadprůměrná. 

8. Naše maminky jsou stále ochotny zůstávat s dětmi tři i čtyři roky do
ma a naši zákonodárci byli tak moudří, že jim to umožnili. Toto pova
žuji od mladých žen, které tak činí, doslova za hrdinství. Po revoluci 
se nám otevřely velké možnosti seberealizace a zůstat doma se dvěma 
či třemi dětmi osm let i více je velká oběť. Ale také je to naděje pro bu
doucnost národa, protože děti obklopené péčí a mateřskou láskou ma
jí v životě větší šance. 

9. Za ctnost i oběť považuji trpělivost venkovských obyvatel, když jim při 
ekonomické reformě byla téměř sedřena kůže z těla. Pocházím z vesni
ce na Vysočině a vím, jak je zde dnes život těžký. Myslím, že se tu řa
du let zneužívala stará pravda, že venkované politický systém neohro
zí, i když se jim šlape po hřbetu. 

10. Lidé, především mladí, hodně cestují, učí se jazyky, poznávají cizí kul
tury. To asi nejlépe napomáhá postupné přeměně společnosti z uza
vřené, xenofóbní a zakomplexované na společnost otevřenou, tolerant
ní, vytvářenou zdravě sebevědomými občany. 
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To vše mne vede k mírnému optimismu, že při příležitosti obou vý
znamných dat našich národních dějin můžeme vzkázat spoluobčanům 
z Evropské unie: navzdory všem klopýtnutím jsme ušli velký kus cesty, ži
jeme vedle vás a přesto, že jste nás zatím mezi sebe nepřijali, jsme jedně
mi z vás. 

Zemské noviny 27. 10. 1999 

ODPUŠTĚNÍ DLUHŮ A BOJ PROTI CHUDOBĚ JSOU 

vÝzvou I PRO ČESKOU REPUBLIKU 

S příchodem roku 2000 se blíží doba bilancování a přemýšlení o klíčo
vých faktorech, které ovlivní první roky třetího tisíciletí. Během 20. století 
lidské společenství dosáhlo neuvěřitelného pokroku v oblasti vědecko
technického rozvoje. Temnou stránku tohoto století představuje fašismus 
a komunismus. Od obou strašných ideologií je lidstvo nyní osvobozeno, ale 
cena byla obrovská - milióny životů. Celými dějinami lidstva nás však pro
vází jev, který si vyžádal mnohem více lidských životů a utrpení a je příči
nou nejzávažnějších globálních problémů. Je to chudoba. 

Chudí byli a budou s námi a mezi námi vždy, přesto se s tímto jevem 
nesmíme smířit a rezignovat na pokusy o jeho řešenÍ. Létáme do vesmíru, 
celý svět je propojen internetem, hrubý světový produkt na jednoho oby
vatele se rovná 4000 amerických dolarů, a přesto statisíce lidí umírají 
hladem, půl miliardy lidí je podvyživených a milióny lidí umírají zbyteč
ně na vyléčitelné nemoci. Je to hanba nás všech. Jestliže selžeme a nic zá
sadního nepodnikneme, zhroutí se dříve či později i celá euroamerická 
civilizace. 

Chudí, zoufalí a frustrovaní lidé budou spíše válčit a páchat násilné či
ny, protože mohou se samopalem v ruce mnoho získat, ale jen málo ztra
tit. Chudí lidé mají mnoho dětí, které jsou odsouzeny opět k životu v chu-
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době, a problém přelidnění v rozvojových zemích se vyhrocuje. Přitom ti
to lidé se chovají racionálně, protože tam, kde neexistuje zdravotní, soci
ální a důchodové pojištění, jste odkázáni v nouzi jen na pomoc nejbliž
ších, rodiny. Nehledě na to, že děti jsou levnou pracovní silou. Chudí lidé 
také ničí životní prostředí. Jestliže dnes večer potřebujete uvařit na ohni 
jídlo a v noci se ohřát, bez váhání pořežete ve svém okolí poslední zbytky 
vegetace. 

Čím dál více lidí, kteří mají přístup k penězům nebo k "velké politice", 
si však tento problém začíná uvědomovat. Před sedmi lety dnešní vice
prezident USA Albert Gore přišel s ideou nového globálního Marshallova 
plánu. Minulý měsíc se finančník George Soros přimlouval na konferenci 
FÓRUM 2000 v Praze za nový "Marshallův plán" pro Balkán. Další účast
ník FÓRA 2000, ekonom Jeffrey Sachs, překvapil a možná i šokoval pří
tomné tématem svého referátu "Potřeba zásadních činů v boji proti chu
době v rozvojových zemích". 

Mezinárodní měnový fond, Světová banka a Pařížský klub věřitelů le
tos odpustí nejchudším zemím dluhy ve výši 100 miliard dolarů. Je to ob
rovská částka, rovnající se šestinásobku ročního rozpočtu České republiky. 
Přesto je to málo. Jeffrey Sachs navrhuje odpustit alespoň 200 miliard do
larů. Jenom zadlužení afrických států činí neuvěřitelných 300 miliard 
dolarů. Splátky nestačí často ani na placení úroků, například Zambie na 
počátku 90. let vynakládala na splácení dluhu a úroků třicetpětkrát více 
prostředků než na vzdělávání. Je to past, ze které není úniku, protože dluh 
neklesá. 

Samotné odpouštění dluhů však není řešení. V minulosti si tamní vlá
dy mnohdy půjčovaly na nesmyslné projekty a zbrojní výdaje a není zá
ruka, vzhledem k charakteru mnoha politických režimů v rozvojových ze
mích, že se to nebude opakovat. Odpuštění dluhů se ale může stát 
příležitostí k "nabourání" suverenity rozvojových zemí v pozitivním 
smyslu a je možno podmínit odpuštění části dluhů nastartováním dlou
hodobých, životnímu prostředí přátelských rozvojových programů, které 
by rozetnuly bludný kruh chudoby a zoufalství. 

Projekt oddlužení skýtá velikou příležitost i pro nás. Česká republika 
slíbila, že se bude na oddlužení podílet sedmi miliony dolarů. 

Rusko a rozvojové země nám dluží téměř šest miliard dolarů a tyto dlu
hy jsou prakticky nedobytné. Česká republika by tedy mohla velice výraz
ně posílit svůj poddimenzovaný program rozvojové pomoci a z rozpočtu 
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by nemusela vzít ani korunu. Mohla by jednat s Ruskem a dalšími vybra
nými dlužníky (Nikaraguou, Vietnamem, Etiopií, Sýrií aj.) o vytvoření roz
vojových projektů, které by přispěly k udržitelnému rozvoji a eliminaci 
chudoby. Výhody jsou zřejmé. Dluhy jsou stejně z velké části nedobytné 
a takto by se posílilo naše mezinárodní renomé, aniž by byl zatížen státní 
rozpočet. Navíc by to znamenalo i vynikající šanci proniknout alespoň 
částečně zpět na ztracené, avšak do budoucna velmi perspektivní trhy. 

V případě, že by byla Česká republika ochotna tento přístup experi
mentálně odzkoušet, třeba jen v malém měřítku, a zkušenosti by byly po
vzbuzující, mohla by tento model nabídnout mezinárodnímu společenství 
jako svou iniciativu. Nebo se může na experimentu podílet s několika vě
řitelskými zeměmi, aby se tak získaly větší prostředky na rozvojové pro
jekty a v případě úspěchu by iniciativa měla větší mezinárodní ohlas a vá
hu. Nejednalo by se pak pouze o platonickou výzvu s dobrým úmyslem, 
které však chybí vůle a prostředky ji prosadit, ale o iniciativu podloženou 
konkrétními činy a výsledky. 

Zemské noviny 16.11.1999 

OPANUJE NÁS BůH KONZUMU? 

"Reklama je navoněná zdechlina", nazval svou knížku Oliviero 
Toscani. Tuto "zdechlinu" konzumujeme v přebohaté míře. Průměrný 
Američan uvidí jen v televizi ročně 35 000 reklam. Kdyby jedna reklama 
trvala pouze 15 vteřin, zabere mu jejich konzumace téměř 130 hodin, tedy 
pět a půl dne. Účelem reklamy je přimět nás k větší spotřebě. 

Udělal jsem si malý soukromý průzkum, jak jsme působení reklamy 
vystaveni v České republice. Naše televizní stanice, komerční či veřejno
právní, se kvantitou reklamy nemohou americkým komerčním stanicím 
zatím rovnat. Televizi Prima jsem sledoval 5. ledna od 18.50 do 19.20 ho
din. Pět minut bylo věnováno regionálnímu vysílání, z toho dvě minuty 
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byly věnovány reklamě. U celostátního vysílání byly z 25 minut věnová
ny reklamě tři minuty (z toho minuta na nadcházející filmy na Primě, zby
tek reklamě na lék proti chřipce a na auto). 

V tentýž den bylo na ČT1 od 19.30 do 20.00 hodin věnováno reklamě 
sedm minut, z toho pět minut nadcházejícím pořadům České televize. 
O zbytek času se podělily reklamy na šampon, jogurt, sázkovou kancelář, 
prací prostředek a lék proti chřipce. 

K televizi obvykle usedáme večer, ráno či odpoledne po příchodu 
z práce si spíše pustíme rozhlas. Nejlépe něco lehčího, na odreagování. 
Regionální stanice Rádio Haná odvysílala 6. ledna mezi 8.10 a 8.40 hodin 
čtyři a půl minuty reklam ve třech blocích. Propagovala podlahové kryti
ny, banku, prodejnu automobilů, počítačovou techniku, obuv, film v ki
nech a dopravní společnost. Asi čtvrtinu této doby propagovala vlastní vy
sílání. Následující den od 18.00 do 18.30 hodin věnovalo Rádio Haná 
reklamě 75 vteřin, z toho třetina byla propagace vlastního vysílání, zbytek 
byl věnován filmu v kině a sázkové kanceláři. 

Většina z nás si přečte nebo alespoň prolistuje noviny. Vydání Mladé 
fronty Dnes ze 13. prosince má včetně příloh čtyřicet stran. Žádná reklama 
se neobjevuje na jedenácti stranách, naopak sedm stran je věnováno pouze 
reklamě. Na dalších devíti stranách je reklamě věnováno padesát nebo ví
ce procent. Celkem zabírá reklama třicet pět procent plochy deníku. 

Noviny a dopisy nám pošťák dává do poštovní schránky. A to je místo, 
odkud na nás vypadne další příděl reklamou popsaného papíru, ať už 
chcete, nebo ne. Jeden měsíc jsem shromažďoval reklamní materiály, kte
ré se mi objevily ve schránce. Bylo to přesně 600 gramů s barevným tis
kem, občas na křídovém papíře. Většinou tu své zboží propagovaly super
markety a hypermarkety. V Olomouci je 35 000 domácností, to znamená, 
že během jediného měsíce tu bylo distribuováno 21 tun papíru, který obra
tem skončil v popelnici. Ten papír se musel vyrobit, potisknout, roznést 
do schránek, vyhodit do kontejneru, odvézt na skládku. A to vše se musí 
zaplatit. Přitom bych se vsadil, že naprostou většinu příjemců reklamy ce
lý tento podnik pouze obtěžuje. 

Reklamě neunikneme ani na ulici nebo na dálnici. V Olomouci je to 
z Žižkova náměstí na nádraží 900 metrů. Na jedné straně ulice jsem napo
čítal 31 reklam, z toho sedm na cigarety a čtyři na coca-colu nebo pepsi
colu. Na druhé straně se na sebe snažilo upozornit 19 reklam, z toho de
vět na pepsi nebo coca-colu, šest na pivo a čtyři na cigarety. Při výjezdu 
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z Olomouce směrem na Brno je na prvních třech kilometrech dálnice 
umístěno jedenáct reklam, stejný počet je i v opačném směru. Z těchto 
22 reklam je sedm věnováno automobilům a tři cigaretám. V pěti přípa
dech se jedná o velkoplošné billboardy. 

Jestliže množství televizní reklamy u nás zdaleka nedosahuje úrovně 
ve Spojených státech, pak reklamou podél dálnic Ameriku spolehlivě 
předčíme. Především množství velkoplošných billboardů podél našich 
dálnic je bezkonkurenční, navíc jejich umístění těsně v blízkosti krajnice 
rozptyluje pozornost řidičů. 

Co z toho všeho vyplývá? Podle mého názoru následující. Není prav
da, že jsme ateistickou zemí a náboženství u nás i ve světě je na ústupu. 
Křesťanského Boha vytlačuje bůh konzumu. Obchodní a finanční domy 
jsou jeho chrámy, reklama je jeho nejvyšším veleknězem. Účast na neděl
ních bohoslužbách nahrazujeme víkendovou, případně celotýdenní trho
službou. 

Co s tím? Zakázat reklamu? To je neproveditelné a v demokratické spo
lečnosti i nepřijatelné. Zdanit reklamu? To by za úvahu stálo, ale kdo bu
de mít sílu a odvahu to prosadit? Nebo je jediným řešením snažit se být 
vůči jejímu působení imunní a nevšímat si ji? Asi nám nic jiného nezbý
vá, ale příjemné to není - mít stále ve své blízkosti navoněnou zdechlinu. 

Zemské noviny 15.1.2000 
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NEPODCEŇUJME DIKTÁTORY, POHRDAJÍ NEJEN NÁZORY, 

ALE I ŽIVOTY JINÝCH LIDÍ 

V osmdesátých letech koloval mezi lidmi vtip: Castro přijede za 
Brežněvem a stěžuje si, co všechno potřebuje, aby socialismus na Kubě pře
žil: auta, lokomotivy, stroje ... Brežněv na všechno kývá, a když Castro ne
chce věřit, že by opravdu od Rusů toto vše dostal, dostane pokyn: "Jeď do 
Prahy a ptej se na Hrad. Tam je takový brýlatý skladník, který ti vše vydá." 

Dnes už Husák naštěstí na Hradě není. Jenže Castro se rozhodl využít 
Prahu zákeřnějším způsobem - zviditelnit se na náš účet. A kupodivu mu 
to vychází. Zatkne dva české občany a během několika dnů přitáhne po
zornost světových sdělovacích prostředků. A o to mu přece jde. Kuba je 
hospodářsky téměř v troskách, tak hlavně neupadnout do zapomenutí 
a bezvýznamnosti. Revoluční vůdce instinktivně tuší, že už mu mnoho ča
su nezbývá, tak je třeba ještě se aspoň párkrát dostat do centra pozornosti. 
Pozve předsedu českého Senátu a nechá jej pět dní čekat. Pak s ním ně
kolik hodin jedná, aby nakonec triumfálně řekl ne. ° to od začátku šlo, 
ukázat vlastním lidem, jak umí čelit světu. Nějaký předseda Senátu stře
doevropské země přece nesahá velkému revolucionáři ani po kotníky a to, 
že je tato země členem NATO, celou kauzu ještě povyšuje. Kvůli dvěma li
dem přece válka nebude a revoluce dobude cenného vítězství nad světo
vým imperialismem. Alespoň v Castrových očích. 

V čem to vězí, že diktátoři mají často tak dlouho navrch nad předsta
viteli demokratických států? Myslím, že je to v jejich pohrdání lidskými 
životy, včetně vlastních lidí. Demokracie si naopak úzkostlivě váží života 
každého občana. 

V roce 1991 zahynulo ve válce v Perském zálivu sto tisíc Iráčanů. 
Sadám Hussajn to přesto označil za své velké vítězství a politicky přežil 
dva americké prezidenty. V roce 1992 se rozpadlo Somálsko, stát praktic
ky přestal existovat. Pomoci se pokusili Američané, ale stačilo šestnáct je
jich padlých vojáků v přímém přenosu televizní stanice CNN a prezident 
Clinton musel misi "Obnovená naděje" odvolat. Bohužel kvůli tomu za
hynuly v klanových válkách tisíce Somálců, o hladu a jiném utrpení 
nemluvě. 
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V bývalé Jugoslávii docházelo k velkým zvěrstvům a jedni z hlavních 
viníků, Miloševič a Karadžič, jsou dosud na svobodě. Severní Korea ničí 
své občany již několik let téměř permanentním hladomorem. Nic jí ale ne
zabrání využívat humanitární potravinovou pomoc k nasycení početně ob
rovské armády, a dokonce prodá část těchto potravin do zahraničí za tvr
dou valutu. 

Opakuje se to stále znova. Naprostým pohrdáním lidskými životy je 
vydíráno společenství demokratických států. Nyní to zkouší v malém 
Castro - rozhodl se "ztrestat" bývalého spojence, který se v jeho očích za
prodal nepříteli. Nepodceňujme nebezpečí stárnoucích diktátorů. Budou 
se tetelit blahem, když jim dopřejeme iluzi, jak opět bojují v první linii ja
ko za mlada. Pro nás je teď nejdůležitější dostat oba zadržené občany do
mů. Být představitelem českého státu, klidně bych se za oba kubánskému 
diktátorovi omluvil. Stejně jako vynucená přísaha není platnou přísahou, 
tak i vynucená omluva nesnižuje čest a důstojnost omlouvajícího se. 

Následovat by měla přiměřená ale rázná reakce - okamžité stáhnutí na
šich diplomatů z Kuby a vyhoštění všech kubánských diplomatů z území 
České republiky by bylo adekvátní. Z dlouhodobějšího hlediska však by 
pro nás měl ze současné krize vyplynout ještě jeden závazek: podrývat 
a rozleptávat kubánský režim (stejně jako dříve totalitní režimy), kde je to 
možné a jak je to možné. Co kdybychom od nynějška vyčlenili, jako reak
ci na současnou krizi, každoročně pár milionů na aktivní podporu proti
castrovské domácí i zahraniční opozice? 

Zemské noviny 6. 2. 2001 
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NEBOJME SE KONKURENCE STRAN 

Premiér Miloš Zeman se opakovaně veřejně vyjádřil, že by rád sprovo
dil ze světa malé politické strany, aby se situace zpřehlednila a politická 
vyjednávání zjednodušila. Za perspektivní považuje jen tři strany - ČSSD, 
ODS a KDU-ČSL. Podobným přáním se netají ani ODS, a tak obě strany 
přistoupily společně k dílu. 

Návrhy na vysoké limity pro vstup do parlamentu a krajských i obec
ních zastupitelstev, společně se systémem financování, který jednoznačně 
zvýhodňuje dnes silné strany, měly scénu dostatečně "vyčistit". Naštěstí 
volební zákon napadl prezident a Ústavní soud mu dal téměř ve všem za 
pravdu. Tím jsou hlavní principy změny volebního zákona, k nelibosti 
opozičně-smluvních stran, zrušeny. 

Někteří politici, kteří jsou schopni na sebe upozornit pouze razancí 
svých výroků, mají potíže takový projev "hrubé nekázně" unést. Podle mí
stopředsedy ODS Ivana Langra tím Ústavní soud umožnil mrhání pro
středků daňových poplatníků pro politické strany, které nezískaly silnou 
podporu ve volbách, a naopak jde o útok vůči parlamentním stranám, kte
ré v příštích měsících nedostanou od státu peníze, se kterými počítaly. 

"Pražský hrad už zřejmě ovládl brněnské podhradí," nechal se slyšet 
po vyhlášení rozsudku Langer. Jenom autor sám by měl vědět, jestli se jed
ná o výrok zlomyslný (zpochybnění nezávislosti Ústavního soudu), nebo 
prostě jen hloupý. Smutné je, že ODS velmi často vidí nepřátele ve všech, 
kteří s ní nesouhlasí a polarizuje tak společnost. 

Myslím, že se zásadně mýlí i Miloš Zeman, když chce eliminovat ma
lé strany, a ČSSD tak společně s ODS vytváří v této věci nebezpečný tan
dem. Mít na politické scéně jen tři až čtyři hráče Oe totiž iluzorní se do
mnívat, že komunisté zmizí ze scény) je samozřejmě jednodušší. Ještě 
snadnější by to bylo ve dvou (s jednou stranou na scéně naštěstí máme 
snad dostatečnou, čtyřicetiletou zkušenost). Nejsme však ve Spojených 
státech, kde existují dvě velmi silné strany, ale kde má také demokracie 
dvousetletou nepřerušenou tradici. Navíc i v USA existuje řada malých 
stran, které pomáhají regionálně prosazovat menšinové zájmy a vytváří tak 
prostor, kde se profilují nová politická témata. 

147 



Především však ve společnosti platí, stejně jako v přírodě, že diverzita 
(rozmanitost) je předpokladem stability a dlouhodobé prosperity. Z přiro
zeného lučního porostu nikdy nezískáte stejný výnos jako z kukuřičného 
pole. Na louce spolu mnoho druhů rostlin soupeří o světlo, vodu, prostor, 
ale právě konkurence činí tento ekosystém dlouhodobě stabilním a živo
taschopným i bez vnějšího zásahu. Z monokultury naopak získáte vyšší 
výnos, ale jedná se o vysoce nestabilní společenstvo. Třeba jen krátkodo
bý výpadek přísunu vnější energie vede ke zhroucení celého systému. 

Nebojme se tedy rozmanitosti a konkurence, nejen v oblasti ekologické 
a ekonomické, ale i politické. Je to nezbytný předpoklad vitality a prospe
rity naší společnosti. 

Den 3. 3. 2001 
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ANEB CHVÁLA PUTOVÁNÍ 



TŘI PROBLÉMY IZRAELE 

Izrael měl koncem r. 1990 celkem 4882000 obyvatel (o 5,7 % více než 
v r. 1989). Z tohoto množství tvoří Židé 81,7 procenta, muslimové 14,3%, 
křesťané 2,3%, drúzové a jiní 1,7 procenta. Hlavní město Jeruzalém má 
550 100 obyvatel; z nich 404 300 jsou Židé, 131 100 muslimové, 14 600 
křesťané a 100 jich patří k jiným vyznáním. 

Do zaslíbené země 

Izrael je země menší než Morava. Najdete v něm ale středozemní ráz 
krajiny na severu i naprosto vyprahlou zem na východě a na jihu. 
Střetávají se tu čtyři biogeografické oblasti, takže z fauny a flóry tu žijí dru
hy africké, perské, indické i středozemní. Ze severu k jihu se táhne syr
skoafrický rift, kudy migrují živočichové, zejména ptáci z Evropy do 
Afriky. Najdete tu nejhlubší proláklinu světa, oblast Mrtvého moře, která 
leží 400 m pod hladinou Středozemního moře. 

Dvacet tři let nebylo pro občana Československa možné Izrael navštívit. 
Když se začalo mluvit o obnovení diplomatických styků, začali jsme se sta
rat, aby tato země byla naší první, kam vyrazíme za přírodou, za poznáváním 
ekologických problémů a souvislostí. Ve druhé polovině srpna 1990 jsme ja
ko členové ekologické skupiny při zemědělském družstvu Ivanovice na Hané 
skutečně vyrazili s obyvatelnou Avií - Furgon. Věděli jsme, že jen z Řecka je 
možné se dostat do izraelského přístavu Haifa. Po souši to nejde, Sýrie vás 
nekompromisně vrátí, jakmile celník zahlédne izraelské vízum. 

Díky Židům původem ze Slovenska a Čech jsme měli možnost strávit 
s obyvateli Izraele desítky hodin rozhovorů, seznámit se s řadou životních 
příběhů. Ze všech informací, které jsme do sebe devatenáct dní vstřebáva
li, se postupně vynořovala odpověď na otázku: Jaké jsou hlavní problémy 
dnešního Izraele? 

Prostor 

Od počátku civilizace se zde střetávaly myšlenkové proudy stejně jako 
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armády mocných. V zemi zaslíbené Židům se postupně usazovali 
Babylóňané, Asyřané, Římané, Peršané, Arabové, Křižáci, Turci a Britové. 
Pro tři nejvlivnější světová náboženství - křesťanství, židovství a islám - je 
Izrael, a zvláště pak Jeruzalém, velmi významným centrem, středem světa. 
Celý ten prostor je přehuštěn historií, přírodními divy, událostmi i lidmi. 

Když byli po roce 70 našeho letopočtu Izraelité po neúspěšném po
vstání proti Římanům rozprášeni do celého světa, obydleli území na téměř 
2000 let Palestinci. Po druhé světové válce se Židé vrátili, vytvořili vlast
ní stát, obsadili rozsáhlá území, kde žijí milióny Arabů. Není možné říci, 
kdo má na tuto zemi větší právo. Ten, kdo ji obýval 2000 let, nebo ten, kdo 
tu byl předtím? 

Současná životní úroveň Židů je srovnatelná se západní Evropou. 
Země se dobrovolně vystavuje silnému vlivu amerikanizace. I proto v po
sledních letech přicházejí statisíce imigrantů. Jen v loňském roce jich by
lo přes sto šedesát tisíc. V dalších letech to může být ještě vážnější. Jde ze
jména o Židy ze Sovětského svazu. Vznikají problémy s ubytováním, noví 
přistěhovalci by měli osídlovat nehostinné oblasti, ale většina z nich to 
nerespektuje. Přitom Izrael nemůže zavřít hranice. Je to přece země zaslí
bená všem Židům. I s okupovanými územími má však jen něco málo přes 
dvacet tisíc čtverečních kilometrů, z toho více než třetinu zabírá Negevská 
poušť. 

Voda 

Voda je v Izraeli limitujícím faktorem rozvoje. Na ní závisí celé izrael
ské zemědělství, které je snad nejproduktivnější na světě. Díváte-li se na 
vzkvétající židovské pozemky a často zanedbaně vyhlížející pole arab
ských obyvatel, objevíte klíč k tomuto jevu. Je to zavlažování. Nemám dů
vod Židům nevěřit, že mají nejlépe vypracovaný systém zavlažování na 
světě. 

V údolí řeky Jordánu pod Genesaretským jezerem sídlí družstvo stara
jící se o vodu a zavlažování pro dvanáct kibuců. (Kibuc je zhruba obdoba 
našeho zemědělského družstva.) Zavlažují 6000 hektarů a berou ročně 
z jezera a z řeky Jordánu 40 miliónů m3 vody. Voda se filtruje, čistí a čer
pá na pozemky, z nichž podstatná část leží na náhorní plošině, 500 metrů 
nad hladinou Jordánu. Vše, ať je to kvalita vody, tlak, obsah nádrží, stav 
zavlažovacích systémů a podobně, je sledováno automaticky. V případě 
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poruchy počítač v centrále ihned lokalizuje závadu. Do dvou minut vyjíž
dí technik v klimatizovaném voze. Do pěti až dvaceti minut, podle vzdá
lenosti poruchy od centra, je v naprosté většině případů závada odstraně
na a systém pokračuje v zavlažování. 

Celkově je však v Izraeli vody málo. Z Jordánu berou vodu Sýrie i Izrael 
a do Mrtvého moře dotéká vlastně jen potok. I proto hladina Mrtvého mo
ře každý rok povážlivě klesá a koncentrace soli se dál zvyšuje. 

Na západě, kolem Tel Avivu, se zase vcezuje do podzemí voda ze 
Středozemního moře a může znehodnotit zásoby podzemní sladké vody. 
O vážnosti situace svědčí fakt, že Izrael má již připraveny projekty na do
voz pitné vody z Turecka nebo dokonce z Arktidy. Odtud by ledovcové kry 
byly taženy vlečnými čluny a proti rozmrzání chráněny speciálními fólie
mi, do kterých by byly zabaleny. 

Zeptáte-li se na problémy životního prostředí, opět uslyšíte: "Našim 
hlavním problémem je voda." Izrael samozřejmě má své výrazné ekolo
gické problémy. Ať je to přístav a průmyslová zóna v Haifě, elektrárny na 
černé uhlí, závody na výrobu chemických hnojiv v Haifě a Negevské 
poušti, ukládání odpadů. Ale podstatné je, že jsou to problémy pouze lo
kální, případně regionální povahy. V zemi působí silné nevládní ekolo
gické organizace. Z nich Společnost pro ochranu přírody (Society for 
Protection of Nature) má 50 000 členů, štáb o 1400 lidech a do jejich akcí 
se ročně zapojuje 750 000 účastníků. Jsou nezávislí a dokážou vyvinout 
opravdu silný tlak zdola. 

V současnosti bojují především proti plánovanému vysílači Hlasu 
Ameriky v Negevské poušti, který má vysílat pro jižní a jihovýchodní ob
last Sovětského svazu. Tvořilo by jej šestnáct věží vysokých jako 
Eiffelovka a elektromagnetické vlnění by mohlo znemožnit roční migrace 
ptáků, kteří táhnou z Evropy do Afriky syrsko-africkým rif tem. 

Mír 

Bezpečnost a mírový život je pro obyvatele Izraele nejvážnějším pro
blémem a jeho dosažení se zdá být v nedohlednu. Jablkem sváru mezi Ži
dy a Araby je dnes rozsah státu Izrael, jeho hranice. Už samotné odhlaso
vání práva Židů na existenci vlastního státu Oranizací spojených národů 
po druhé světové válce chápali Arabové (resp. Palestinci) jako křivdu. 
Vypukla první vlna násilí. Pak Židé zabrali a dodnes okupují Golanské vý-
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šiny na severu, pásmo Gazy na jihu a rozsáhlá území od Jeruzaléma až 
k řece Jordánu na východě. To, co by snad ještě před dvaceti lety šlo řešit 
kompromisem a vzájemnou tolerancí, přivádí dnes Izrael do zoufalé situ
ace. Nástup náboženských fundamentalistů v okolních arabských státech 
situaci vyhrotil. Před čtyřmi lety Arabové na okupovaných územích vy
hlásili intifádu, boj za osvobození. Měli jsme možnost osobně se seznámit 
s tímto způsobem boje. Čtyřikrát dopadly na náš vůz kameny skrytých 
útočníků. Jedenkrát prorazily střechu. Tragické je, že do boje se zapojují 
malé děti. Dopustí-li se násilného činu dospělý občan, je přísně potrestán. 
Ale co uděláte s dvanáctiletými dětmi? Tak je u nich pěstována nenávist, 
která u Židů vyvolává nenávist opačnou. Nikdo z našich známých nebyl 
schopen odhadnout, kam až situace dospěje, nikdo nevidí východisko. 

Celý rozpor je umocněn náboženskými rozdíly. Ani jeden národ se své 
země nevzdá. Jedinou šancí je naučit se žít ve vzájemné toleranci. Jenže 
judaismus a islám těžko nacházejí společnou řeč. Zatím jsou Židé obklo
peni nepřátelsky se chovajícím arabským světem a stejně je tomu uvnitř 
země. Intifáda stále hrozí. Podle toho se také stát Izrael zařídil. Za miliar
dy dolarů se ročně dováží moderní vojenská technika ze Spojených států. 
Muži chodí na vojnu na tři roky, a pak až do 55 let svého věku každý rok 
na 40 až 50 dní trvající cvičení. Ženy chodí na vojnu na jeden a půl roku 
a do doby, než se vdají, každoročně na 30 dní na cvičení. 

Izraelská armáda je na naše poměry velmi decentralizovaná. Vojáci ma
jí velké rozhodovací pravomoci. Často jsou na hlídce v okupovaném úze
mí sami nebo ve dvou a mohou být kdykoliv napadeni. Pak je na nich, kdy 
a jak použijí zbraň. Voják se od své zbraně po celou dobu služby nevzdá
lí. Ať je na vycházce, na opušťáku, na schůzce se svým děvčetem, stále má 
samopal u sebe i s ostrými náboji. Jaké štěstí, že Židé nepijí alkohol! 

Více než dvě třetiny krásné Negevské pouště zabrali vojáci a jsou tu 
střelnice, letiště, rakety. Také daň bezpečnosti. Přitom bez nadsázky mů
žeme říci, že Izraelité jsou na vojáky hrdí. Chlapci se obyčejně chtějí do
stat k elitním jednotkám, letcům nebo výsadkářům. Pocit permanentního 
ohrožení dělá své. Arabové samozřejmě na vojnu nechodí a střelnou zbraň 
vlastnit nesmějí. 

Byli jsme v Izraeli čtrnáct dní po obsazení Kuvajtu Irákem. Odjížděli 
jsme tam se smíšenými pocity a jen peníze investované do lodních lístků 
a vynaložená organizační práce nás přiměly akci neodložit. Přesto jsme 
přímo na místě nějakým strachem netrpěli. Lidé říkali: "Jsme ohroženi, ale 
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zvykli jsme si. Husajn na nás může vystřelit chemické granáty. Pak bude
me utíkat do kopců. Všechny nás zabít nemůže a my odtud nikdy neode
jdeme." To byl nejčastější smysl odpovědi. A někteří dodávali: "Neví, co 
máme my." Já to také nevím, ani mne to příliš nezajímá. Přeji této krásné 
zemi, kde se rodila naše civilizace a kultura, která přinesla světu židovství 
i křesťanství, zemi, kde působil i prorok Mohamed, aby došlo ke smíření. 

A snad ještě na závěr: Je fantastické, jak se Židé zajímají o dění v Čes
koslovensku a kolik toho o nás vědí. Pomáhali jsme jim v padesátých le
tech při budování obrany státu, i vojenskými dodávkami, a to dodnes ne
zapomněli. Židé i Arabové si Československo ihned spojují se jménem 
Havel. Oba národy jej uznávají za nový typ politika, který dokázal, co vět
šina světových vůdců odmítla: morálku povýšit nad vykalkulovaný prag
matismus. 

Chcete-li jet do Izraele a neznáte anglicky, hebrejsky či arabsky, nezou
fejte. Slovenština, čeština nebo jiný slovanský jazyk je tu velmi běžný. 

Salvo 

SPOJENÉ STÁTY - ZEMĚ KRÁS I ROZPORŮ 

Doufal jsem, že první příspěvek z Washingtonu budu moci uvést zmín
kou o počasí - jak je tu oproti střední Evropě hezky a teplo. Washington to
tiž leží na čtyřicáté rovnoběžce, tedy zhruba na úrovni jižní Itálie. 

Hezky tu skutečně je. Krásné slunečné počasí, nebe bez mráčku. Zato 
teploty jsou nejnižší za poslední dva roky. Deset stupňů Celsia pod nulou 
a patnáct centimetrů sněhu už je důvod, aby se počasí minulý víkend stalo 
tou nejsledovanější a nejkomentovanější událostí v televizi, v rozhlase, 
v novinách. I takto můžete být po příjezdu do Spojených států konfrontová
ni s tím, že Amerika, země za velkou louží, má řadu odlišností a specifik. 

Dostat se do Severní Ameriky před šesti a více lety bylo pro většinu 
z nás téměř stejně nemožné, jako letět na Měsíc. Byli jsme uzavřenou 

155 



společností, přesvědč ovanou do omrzení našimi ideology, jak je ten kapi
talismus v čele se Spojenými státy v posledním taženÍ. A protože tlak bu
dí protitlak, představovala si většina z nás, jak to v té Americe musí být 
dokonalé a skvělé. 

Chci se s vámi podělit o dojmy a postřehy, které tu mne a mou rodinu 
potkaly. Protože jsem měl možnost být ve Spojených státech dvakrát v ro
ce 1992, troufám si říci, že je to země rozporuplná. Přesněji řečeno spo
lečnost je rozporuplná, krajina a přírodní krásy jsou obdivuhodné. Nedě
lám si iluze, že bych této zemi plně porozuměl. Ale snad i některé 
subjektivní postřehy zaujmou a probudí touhu dozvědět se více. 

Bylo co oslavovat! 

Ameriku objevil Kryštof Kolumbus v roce 1492 (nepočítám-li dřívější 
plavby Vikingů). Před třemi lety se na celém kontinentě oslavovalo pětisté 
výročí Kolumbovy plavby. Někteří tvrdí, že oslavovat nebylo co, když pů
vodním obyvatelům, Indiánům, následující století přinesla tolik utrpení. 
Co se vlastně stalo? Kolumbus jel do Indie pro koření a narazil na nový 
kontinent. Brzy se odtud do Evropy začalo přivážet zlato, stříbro, draho
kamy. Ale později také brambory, kukuřice, rajčata, tabák, cukrová třtina 
a další plodiny. A to bylo pro rozvoj Evropy mnohem důležitější než 
všechno zlato a drahé kamení. Především brambory a kukuřice umožnily, 
že i chudší vrstvy obyvatel byly v Evropě lépe živeny a staly se odolnější 
vůči nemocem a epidemiím. V letech 1492 - 1892 tak počet obyvatel 
v Evropě vzrostl čtyřnásobně. 

Indiáni podlehli evropské civilizaci 

Z Evropy do Ameriky jsme také ledacos dovezli - alkohol, koně, ne
moci. A právě běžné nemoci, jako třeba chřipka, na které nebyli původní 
obyvatelé adaptováni, se staly strašnou metlou. Za 400 let od objevení 
Ameriky počet původních obyvatel kleslo devadesát procent! Tuto zkázu 
dovršila vynucená změna životního stylu. Nemám na mysli jen alkohol, se 
kterým se Indiáni dodnes většinou nevyrovnali, ale především technicky 
orientovanou civilizaci, která zabrala jejich životní prostor a na kterou ne
byli ochotni nebo schopni se adaptovat. Proto se někteří lidé před třemi le
ty bránili oslavám. 
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Na druhé straně je obdivuhodné, co se podařilo v Severní Americe za 
poslední staletí vybudovat. Kolega z univerzity v Daytonu (stát Ohio) mi 
řekl: "Představ si, co tu bylo ještě před dvěma stoletími. Jen divočina, pus
tina. A dnes?" Má pravdu. Dnes jsou tu mrakodrapy, dálnice, nejsilnější 
ekonomika na světě. Můžeme se přít, je-li toto ten správný pokrok. Co se 
tu však udělalo, stálo nesmírnou spoustu energie lidí, kteří do Nového 
světa přišli s nadějí na nový začátek a lepší život alespoň pro své děti. 

Současné dění ve společnosti je opravdu rozporuplné, ale právě od
vážná vize, víra a naděje v lepší budoucnost a nezměrné úsilí tuto vizi re
alizovat nám může být poučením a inspirací z historie severní Ameriky 
a Spojených států. 

SPOJENÉ STÁTY - ZEMĚ KRÁS I ROZPORŮ II 

Cesta z Prahy na východní pobřeží Spojených států dnes trvá letadlem 
pouhých devět hodin a je velice komfortní. Jedinou nepříjemností je časo
vý posun. Zde ve Washingtonu máme o šest hodin méně než doma. V dří
vějších dobách bylo cestování na "Nový kontinent" delší, náročnější a ne
bezpečnější. Pokud letíte do New Yorku a máte trochu štěstí, spatříte už 
z letadla Sochu svobody. Stojí na ostrůvku vzdáleném asi tři míle od jiho
východního cípu Manhattanu a vítá návštěvníky Nového světa dnes, stej
ně jako v minulosti. 

Méně známá je skutečnost, že nedaleko za Sochou svobody leží další 
ostrov, na kterém sídlil imigrační úřad. A to byl postrach nových přistě
hovalců, kteří přijížděli z Evropy lodí (jinak to v minulých staletích 
nešlo). Zde musel každý - muži, ženy, děti - projít lékařskou prohlídkou, 
a pokud trpěl vážnější fyzickou nebo psychickou poruchou, byl poslán ne
kompromisně zpět. Takto nedobrovolně byla vrácena jen asi čtyři procen
ta přistěhovalců. Ale přesto - dokážete si to představit? Irská nebo polská, 
slovenská či jiná rodina se vydá ze všech svých úspor, aby mohla vyrazit 
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na cestu z domova, kde ji nic kromě bídy nečeká. Podaří se jí dostat na loď 
a po několika týdnech strádání na moři má na dohled zemi, ke které upí
ná veškeré své naděje na nový a lepší začátek. A pak jí někdo zakáže vy
stoupit na pevninu. Co dělat? Rozdělit rodinu navždy? Vrátit se? 

Hispánci útočí na USA 

Z imigračního úřadu je dnes muzeum, ale drama pokračuje. Do 
Spojených států se valí ročně statisíce ilegálních přistěhovalců z Asie, 
Latinské Ameriky i odjinud. Jen mexickou hranici se snaží denně překro
čit ilegálně tři sta osob. To je ročně více než sto tisíc lidí. Právě v minu
lých dnech pohraničníci "zatáhli" hranici a noviny přinášely obrázky, jak 
překvapení ilegálové prchají před svými pronásledovateli. Je to potíž. 
Spojené státy chtějí být svobodnou zemí s liberální ekonomikou, ale do
slova to splnit nejde. Můžete dosáhnout volného pohybu kapitálu (to už 
se celosvětově děje), víceméně můžete mít i volný pohyb zboží, ale volný 
pohyb pracovních sil ani USA, ani další rozvinuté země nepřipustí. V roz
vojových zemích totiž žije 80 procent populace. V rozvinutých zemích ži
je 20 procent obyvatel planety, ovšem spotřebovávají 80 procent surovino
vých a energetických zdrojů. Pokud by bohaté státy otevřely hranice, dají 
se desítky miliónů lidí na cestu a rozvrátí ekonomický i politický systém, 
na kterém je západní společnost postavena. 

Ať už jsou hranice hlídány jakkoliv, složení společnosti se ve 
Spojených státech zásluhou imigrace a vyšších populačních přírůstků 
(především mezi hispánským obyvatelstvem) mění. A tak už dnes jsou na 
jihozápadě Spojených států oblasti, kde většina obyvatel mluví španělsky. 
Pokud by tento trend pokračoval dalších padesát let, mluvilo by v celých 
Spojených státech více lidí španělsky než anglicky. 

Americký melting pot 

Že se něco děje, zpozoruje i turista. V letadlech už si můžete instrukce 
přečíst anglicky i španělsky. Stejné je to s návody na řadě výrobků apod. 
Manželka mého přítele, učitelka na základní škole ve Virgínii, se naučila 
španělsky, aby mohla lépe komunikovat s některými dětmi a jejich rodiči, 
kteří angličtinu dostatečně neovládají. 

Ale Američané, mohu-li posoudit, to berou s nadhledem. ueba oprav-

158 

du platí, že tato země je jeden velký "tavicí kotlík" (melting pot), který z li
dí nejrůznějších národností vytváří národ nový, americký. A jestli lidé 
mlu,::í anglicky, nebo španělsky, je druhořadé. Já sám si tím ovšem nejsem 
jist. Rada rodin, přestože žije v Americe třeba několikátou generaci, se stá
le cítí být Italy, Číňany, Mexičany. Na obou přístupech je kus pravdy a je 
těžké se v tom vyznat. Pro Čecha i pro Američana. 

SPOJENÉ STÁTY - ZEMĚ KRÁS I ROZPORŮ III 

Právě proto, že jsem daleko od domova, sháním se více než kdy jindy 
po novinkách, co se u nás děje. Je to však těžké. Zdejší noviny jsou zahl
ceny zprávami a komentáři, týkajícími se souboje republikánských kandi
dátů na prezidenta a zahraničním událostem příliš místa nevěnují. Dne 
27. února byl sice ve Washington Times celostránkový článek o České re
publice, ale to je opravdu výjimka. Zbývá tedy počítačová síť Internet, kde 
se dají některé naše deníky přečíst, nebo si občas zajít na české velvysla
nectví a využít jejich informací. 

Dozvěděl jsem se, že náš ministr životního prostředí František Benda 
se v únoru zúčastnil v Paříži zasedání Výboru OECD pro životní prostře
dí. Ministři se prý dohodli, že kvalita životního prostředí v evropských 
zemích se v řadě ukazatelů zlepšuje, je však nutno se bránit vlivům do
pravy. Ministři podle novinářů také "naprosto bezradně" hledali způsoby, 
jak řešit některé následky dopravy. 

Špatný americký příklad 

Velkým příkladem nám v otázce dopravy mohou být Spojené státy. 
Ovšem příkladem negativním. Pamatuji se, že těsně po revoluci nám ame
ričtí ekologové říkali: "Kromě všeho toho špatného, co jste zdědili po reál-
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ném socialismu, máte několik dobrých věcí, které vám můžeme závidět. 
A mezi nimi je na prvním místě vaše veřejná doprava" Jistěže kvalita slu
žeb dostatečná nebyla, nicméně na kratší i delší vzdálenosti bylo možno 
se dostat vlakem, autobusem, tramvají či metrem vcelku všude a relativně 
rychle. 

Jak to vypadá zde? K životu v Americe potřebujete auto. Jsem tu s ro
dinou na čtyři měsíce a váhali jsme, jestli také nějakou ojetinu nepořídit. 
Kdybychom tu byli na rok, asi by nebylo o čem přemýšlet. Naštěstí bydlí
me blízko metra, takže se do práce i do města dostanu vcelku rozumně. Na 
řadě míst při silnicích vůbec nejsou chodníky. Nepředpokládá se, že by 
někdo chodil pěšky. Autobusy po městě jezdí, ale velice málo a jsou pod
statně dražší než cestování autem. Je to bludný kruh: protože jsou autobu
sy drahé, jezdí s nimi málo lidí. Protože je málo pasažérů, jezdí autobusů 
málo a ve velkých časových odstupech. Protože je jízda drahá a časově ná
ročná, jezdí lidé raději autem. Protože všichni auta mají, jsou autobusy 
málo využité, tedy drahé atd. 

Vlak je dražší než letadlo 

Jiný příklad - metro. Washington má snad nejlepší metro ve Spojených 
státech. Přesto je minimální cena jízdenky 1,1 USD. Projet celým městem 
stojí asi 3 USD. Cesta do práce a zpět tedy může přijít na 6 USD (mě stojí 
3,6 USD). Chcete-li jet třeba s rodinou do zoo, zaplatíte 10-15 USD. 
Naproti tomu benzín stojí něco málo přes dolar (1,1-1,3 USD) za galon 
(zhruba čtyři litry). Najet 100 km tedy stojí méně než dva dolary. Ve měs
tě je to trochu komplikovanější - platí se hlavně za parkování. Velkým zá
žitkem je vidět americká města z letadla - kolem centra města se táhne ne
konečný prstenec rodinných domků a parkovišť. 

A poslední příklad - vlak. Věřte či ne, ale cestování vlakem je v USA 
dražší než cestování letadlem. Proto na delší vzdálenosti vlakem jezdí jen 
ti, které to baví (a kteří na to mají), a ti, kdo mají z létání strach. Spousta 
lidí vám potvrdí, že americká veřejná doprava by byla výhodnější, a to ne
jen z ekologického hlediska. Není však zatím síla, která by bludný kruh 
dokázala rozetnout. Před čtyřmi lety navrhoval prezidentský kandidát 
Ross Perrot, že odbourá vnitřní dluh Spojených států (který dnes činí přes 
4000 USD na hlavu) tím, že postupně během pěti let zvýší zdanění benzí
nu asi na 1,8 USD za galon. Neuspěl. 
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Zůstáváme bezradní 

Na závěr se vrátím k nám domů. Jen v roce 1994 v České republice při
bylo 273 tisíc osobních automobilů, z nichž 90 tisíc bylo vybaveno kata
lyzátorem. Celkově však stále jen asi osm procent osobních aut má u nás 
katalyzátor. Nehodovost roste a dnes je Česká republika statisticky tam, 
kde jsme před 5 lety byli i se Slovenskem: ročně zahyne na silnicích přes 
1300 lidí, více než 6000 je jich těžce zraněno a téměř 30 tisíc je zraněno 
lehce. Rušení železničních a autobusových spojů pokračuje. Je to škoda. 
Doprava je jedním z mála odvětví, jímž by se náš ministr životního pro
středí mohl pochlubit a nekonstatovat jen "naprostou bezradnost". 

SPOJENÉ STÁTY - ZEMĚ KRÁS I ROZPORŮ IV 

Minule jsem se zmínil o dopravě v USA, dnes bych se rád věnoval pře
pravě informací. Američané jsou totiž společností informační, chcete-li 
postindustriální. Co to znamená? Již v roce 1995 překročil v USA počet 
pracovníků v odvětví služeb (tzv. terciární sféra, lidově řečeno "bílé lí
mečky") 50 procent. Dnes pracuje v odvětví služeb přes 80 procent eko
nomicky aktivního obyvatelstva, v průmyslu asi 15 procent a v zeměděl
ství 2 - 3 procenta obyvatelstva. 

Viceprezident Albert Gore prosazuje vybudování tzv. informační su
perdálnice - tato země a postupně celý svět by byl počítači dokonale pro
pojen a mohli byste pak třeba uprostřed Sahary získat informace (přes sa
telit) kdykoliv, odkudkoliv a o čemkoliv. Ročně se na budování 
informační dálnice v USA vydává přibližně miliarda dolarů. Je to výzva 
i pro nás, abychom budování telekomunikační infrastruktury nezane
dbali, jinak by nám účast v "první lize" nejrozvinutějších států mohla být 
odepřena. 
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Sedm hodin II televize 

Víte, jak dlouho v průměru čtou lidé denně noviny? Deset minut. Jak 
dlouho poslouchají rozhlas? Čtyřicet minut. A jak dlouho se dívají na tele
vizi? Sedm hodin! Zdráhám se tomu uvěřit, ale prý je to tak. Lidé přijedou 
domů, "pustí bednu", a ta je potom jejich společníkem, dokud nejdou spát. 
Ve Washingtonu můžete volit ze 120 programů. Některé se věnují jen před
povědi počasí, jiné zprávám, historii, cestování. A placené kabelové pro
gramy taky třeba pornografii. Teď se v tisku probírá případ jedenáctiletého 
chlapce, který znásilnil pětiletou holčičku. Viděl to prý v televizi a chtěl 
scénu napodobit. Prezident Clinton podepsal zákon, podle kterého musí 
být do nových televizních přístrojů vmontovány čipy, jež odbourají pořady 
s násilnými scénami. Dospělí mohou požádat o jejich odblokování. Je to 
forma cenzury? Kdo ví. Ale pochybuji, že to situaci zásadněji ovlivní. 

Reklamy, reklamy, reklamy ... 

Na placených kanálech a u několika veřejných televizních stanic ne
jsou během pořadu reklamy. Ale jinak? Zlatá televize Nova! Sledoval jsem 
film "Tanec s vlky". Každých 10 minut přerušení a série reklam. Viděl 
jsem jich během filmu několik desítek. 

A ještě k počítačovým sítím. Internet je věc, jež vám otevře dveře do 
světa, a je to mimo jiné mocná zbraň proti diktátorům, kteří by rádi odříz
li vlastní obyvatelstvo od informací. Ale Internet také začíná být zaplaven 
tzv. znečištěním, např. opět pornografií. Na konferencích se diskutuje, jak 
se s tímto problémem vypořádat, aniž by byla omezena svoboda pohybu 
a výměny informací. 

Virtuální realita 

A co nás čeká v blízké budoucnosti? Virtuální realita. Díky stále vý
konnějším počítačům a propracovanějším programům si můžete už dnes 
"jakoby ve skutečnosti" projít byt, otevírat skříně. Brzy se budete moci "ja
koby" procházet pralesem, zdolávat horské velikány. Na jednu stranu pří
ležitost třeba pro zlepšení výuky. Na druhou stranu je to druh drogy, kte
rá může vést k útěku z reálného světa do světa "jakoby". Počítačové hry 
byly jenom nesmělý začátek. 

Hanácké noviny 9. 3. 1996 
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KEŇA - AFRIKA PRO ZAČÁTEČNÍKY 

Chcete-li navštívit subsaharskou Afriku, pak doporučuji Keňu. Tento 
východoafrický stát je šestkrát větší než ČR a má skoro třikrát více obyva
tel. Za 20 let to bude díky populačnímu přírůstku pětkrát víc. Je několik 
důvodů, proč by si měl nepříliš zkušený cestovatel vybrat Keňu jako 
vstupní bránu do Afriky. Je to bývalá anglická kolonie, úředním jazykem 
je angličtina (společně se svahilštinou). Z koloniálních dob tu existuje síť 
silnic. Zemi protíná železnice z Mombasy u Indického oceánu směrem do 
Ugandy. Keňané se těší na Afriku nebývalé politické stabilitě a relativně 
demokratickým poměrům. Z toho plynou další výhody. Hlavní město 
Nairobi se stalo sídlem mezinárodních organizací a institucí. To přináší 
investice, pracovní příležitosti a poměrně dobré služby. Do Keni směřují 
podnikatelé, obchodníci a v neposlední řadě turisté. Díky tomu létá do 
Nairobi řada leteckých společností, které si konkurují. Proto lze pořídit 
zpáteční letenku z Prahy do Nairobi asi za 26 tisíc korun. Do sousedních 
zemí to přijde kolem padesáti tisíc. 

V Keni můžete zažít a vidět leccos zajímavého. Safari, ale také vysoké 
hory, pláže, savany přecházející na severu země v polopoušť, jezero 
Viktoria, kdysi obávané Masaje na jihu. Navíc tu není draho. Ceny ubyto
vání, stravování a dopravy jsou srovnatelné s našimi poměry. 

Nairobi 

Nairobi je výstavním městem Afriky. Úředníci OSN a dalších meziná
rodních agentur si nechali vybudovat přepychové hotely a administrativní 
budovy. Překročíte-li však ulici Kirinyaga Rd., ocitáte se v typicky přelid
něné, chudé a špinavé aglomeraci rozvojového světa. Kolem Nairobi pak 
najdete prstenec slumových oblastí, kde v plechových a dřevěných bou
dách bez elektřiny, nezávadné vody a kanalizace žijí ti nejchudší. 
Zpravidla jsou to přistěhovalci z venkova, kteří doufali, že se v hlavním 
městě uchytí. Slumy, to je jedna veliká beznaděj a často i semeniště krimi
nality. Jedna mladá Angličanka pojmenovala pro sebe Nairobi na 
Nairobbery (robbery -loupež). Opravdu, za Kirinyaga Rd. či v parku Uhuru 
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(jinak architektonicky zdařilém projektu) si můžete být po setmění téměř 
jisti okradením. Ale pozor - ve srovnání třeba s New Yorkem je tu podstat
ný rozdíl. Zloděj jde především po peněžence, fotoaparátu. Pokud se ne
postavíte ostře na odpor, neměl by vám ublížit. Nezní to příliš optimistic
ky, ale je výhodné mít u sebe 20-30 dolarů, které útočníka uspokojí a jejichž 
ztráta vás nezruinuje. Ovšem nejlepší je těmto situacím předcházet. 

Zloději v Nairobi nemají lehký život. Ostatní domorodci zloděje nená
vidí a jsou velmi emotivní a vznětliví. Překvapila mne poznámka z prů
vodce Lonely Planet: "Jste-li v Nairobi okradeni, dobře si rozmyslete, zda 
volat o pomoc. Jestli zloděje polapí dav na ulici, může jej ubít k smrti dří
ve, než se objeví policisté". 

Pobýval jsem v Nairobi šest dní na konferenci Světové federace pro stu
dia budoucnosti. Nejvíce mi utkvěly v paměti slova kolegy z Keni, pracu
jícího v Anglii: "Nad Afrikou se vznášejí dva temné mraky, od kterých 
jsme se dosud nedokázali osvobodit. Prvním je otroctví. Bylo to obrovské 
ponížení a pokoření, které na nás dosud leží. Druhou temnou stránkou je 
kolonialismus. Víme, že v závislosti a podřízenosti žít nechceme, ale do
sud jsme se nestali dostatečně emancipovanými a sebevědomými. Víme, 
že kolonisté dovedli spravovat zemi efektivně, vybudovali infrastrukturu. 
Návrat ke starým pořádkům možný není, ale naše snahy o izolaci a od
mítnutí všeho západního také nikam nevedou. Ještě stále jsme dědictví ko
lonialismu nepřekonali." 

Doprava 

Předpokládal jsem, že v Keni budu odkázán na železniční a autobuso
vé spojení. Proto jsem jedenáctidenní putování chystal opatrně a vysně
nou návštěvu jezera Turkana (koloniálním názvem Rudolfovo jezero) na 
severu země jsem byl připraven vzdát. Všechno ale bylo jinak. 

S železnicí je to opravdu slabší. Vlaky jsou pohodlné, ale drahé a hlav
ně jezdí jen v noci. Pro krajinného ekologa je to dosti nepřijatelné. Autobusy 
jsou levné (300 km i za 3 dolary), ale jezdí málo, s mnoha pře-stávkami 
a často také v noci. Pak jsou tu ovšem matatu - minibusy (obvykle japonské 
značky) pro 8 pasažérů, běžně se však do nich vměstná 15 - 20 lidí. O něco 
menší, dražší a rychlejší jsou Peugeot taxi. Tam by se měli vejít 4 pasažéři, 
běžně je to ale 7 - 10 lidí. Matatu a Peugeot taxi stojí na vyhrazených par
kovištích a odjíždějí, jakmile se naplní. Pak se ihned přistavuje další vůz. 
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Jízdní řád neexistuje. Jakmile je vozidlo dostatečně nacpáno, řidič pustí na 
plné pecky reprodukovanou africkou hudbu a cesta může začít. 

Tak jsem se přepravoval. Rychle. 300 km z Nairobi do Kisumu 
u Viktoriina jezera trvalo necelých 5 hodin. Také vcelku levně - trasa při
šla na 10 dolarů. Troufám si tvrdit, že v Keni se cestuje hromadnými do
pravními prostředky podstatně rychleji než v ČR. Přichází však velké 
"ale". Auta jsou přeplněna (nejen lidmi, také zavazadly a někdy i drůbe
ží), jsou většinou v zoufalém technickém stavu a řidiči jezdí jak šílení. 
Během pobytu jsem několikrát přejel Velkou příkopovou propadlinu 
(Great Rift Valley). Mezi Nairobi a Nakuru je zhruba 200 kilometrový úsek, 
na němž se během posledních 2 týdnů zabilo 50 lidí! Nějaký čas po kon
ferenci jsem dostal zpravodaj futurologické společnosti. Stálo v něm, že 
hlavní organizátor konference již nežije. Zabil se při autonehodě. 

Je to zvláštní. Před cestou do Keni či jiné rozvojové země se bojíme ma
lárie, tyfu, cholery, přepadení. To jsou reálná nebezpečí, naprosto největ
ším nebezpečím v Keni je však osobní automobilová doprava. 

Lake Viktoria 

Viktoriino jezero je největší africké sladkovodní jezero. Z Nairobi za
míříte na západ, přejedete Velkou příkopovou propadlinu, vyšplháte se do 
hor, projedete kolem nekonečných čajovníkových plantáží u města 

Kericho a pak už následuje táhlý sešup do města Kisumu u jezera. Z vlíd
ného horského podnebí sjedete rovnou do prádelny - vlhko a vedro se sta
nou nerozlučnými společníky. A také spousta komárů. Na rozdíl od vyso
ko položeného Nairobi jsou zde ty patvary nebezpečné. Je proto nezbytné 
brát antimalarika těžkého kalibru. 

Kisumu je třetí největší město Keni (necelých sto tisíc obyvatel). Kdysi 
to býval velký vnitrozemský přístav, spojující Keňu s Ugandou a Tanzánií. 
Politická nestabilita v těchto zemích lodní dopravu prakticky vymazala 
a z Kisumu se stalo provinční město. Turistů přijíždí málo a nakrátko. 
Navštíví jezero (kvůli nebezpečí přenosných chorob se koupání nedopo
ručuje), místní muzeum a během dvou hodin si prohlédnou město. 

Safari 

Vyjet si na safari znamená splnit si klukovský sen. Váhám, jestli si 
mám dopřát 3 dny pod Kilimandžárem. Nakonec vyhrává národní park 
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Masai Mara na jihovýchodě, který je pokračováním tanzanského 
Serengeti. Je začátek srpna a probíhá tu velkolepá migrace zvěře na 
sever, za potravou. 

Po návštěvě cestovních kanceláří v Nairobi a nezbytném smlouvání 
si u vyvolené cestovky pořizuji třídenní safari se spaním ve stanu za 
160 dolarů. 

"Brzy ráno" (tj. v 9 hodin) vyjíždíme s řidičem Fredem, tříčlennou zá
možnou americkou rodinou a dvěma dánskými studentkami na cestu. První 
den se jen přesouváme. Fred je unavený a přesvědčí nás, že na večerní vy
jíŽĎku po národním parku je pozdě. Druhý den nám to však vynahradí. Vozí 
nás dlouhé hodiny hned po úsvitu a pak i večer. Kromě nosorožce jsme vi
děli asi všechno, co se vidět dá. Včetně gepardů, což je vzácnost. 

Masai Mara je jeden z nejatraktivnějších národních parků v Keni. 
Rubem toho je příliš velká zátěž turismem. Řidiči a průvodci v jedné oso
bě jsou hnáni požadavky turistů a ve snaze ukázat co nejvíc nerespektují 
vytyčené trasy. Po období dešťů celý park začíná připomínat tankodrom. 
Další problém je pytláctví. Pytláci riskují život, bohatnou však především 
překupníci. 

V oblasti Masai Mary žijí Masaiové - pastevci dobytka a dříve obávaní 
válečníci. Dodnes je jejich hlavní stravou maso, krev a mléko. Bývali di
vocí a nevzdělaní. Ale rozhodně ne hloupí. Vláda a četné misijní stanice 
mají zásluhu na tom, že masajské děti dnes většinou chodí často několik 
kilometrů denně pěšky do školy. V určitém období se z mladých masaj
ských mužů stávají bojovníci a ochránci stád. Aby mohli dospívající mu
ži vstoupit do tohoto váženého stavu, musí prokázat svou odvahu a bojo
vé umění. Dříve bylo takovou zkouškou zabití lva. Díky ochraně přírody 
však mají dnes Masajové problém: je málo lvů, které mají povoleno zabít. 
Proto se na lov vydává početná skupina mužů a všichni jsou pak uznáni 
za bojovníky. To však bývá někdy nebezpečnější, než kdyby lovil jeden. 
Největší pocty totiž patří Masajovi, který první zabodne do šelmy kopí. 
Ctižádostiví bojovníci pak bývají příliš horliví a málo obezřetní. Občas na 
to někdo doplatí. 

Několik Masajů nás v kempu po oba večery navštívilo. Ukázali nám jen 
svou mírumilovnou tvář. Protože někteří mluvili anglicky, bylo možné se 
ledacos dozvědět. Žijí dodnes z našeho pohledu primitivním životem, ale 
ti mladší jsou obvykle slušně vzdělaní a vědí, že jejich život se změní. 
Myslím, že jim to ani nějak zásadně nevadí, nebude-li to příliš rychle. 
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Přítel Tom 

Mířím na sever. Z Kisumu do města Kitale nedaleko ugandských hra
nic a dál z hor dolů do polopouští Sahelu. Opět se stává stálým společní
kem vedro. Pět hodin jízdy rychlým a klimatizovaným matatu po nedáv
no vybudované asfaltce a jsme v Lodvaru. Je to konec světa. Oblast 
obývaná beduíny a lidmi kmene Turkana. Jezero Turkana je pro turisty 
přístupné ze západu. Východní cesta je nezpevněná, průjezdná jen džípy, 
které navíc kvůli lupičům mohou jezdit pouze v kolonách. 

Vystupuji z vozu a hned se ke mně přidává africký kluk černý jako noc. 
Prý je průvodce. Nejdřív ho odmítám, ale pak na přímluvu majitelky zdej
šího hotelu si jej najímám. Je to jeho první práce po dvou měsících čeká
ní. Můj nový přítel se jmenuje Tom. Druhý den vyrážíme do 60 kilometrů 
vzdálené osady Kalokol, ležící téměř na břehu jezera Turkana. Veze nás 
Peugeot taxi. Cesta tam ještě jde. Jedu s dalšími nejméně 20 lidmi (sám tu
rista a běloch, napresován jak sardinka). Ale nazpátek na nás zbylo jen 
místo na zadním nárazníku. Sdílel jsem je s dalšími třemi mladými hochy. 
Ruce i nohy mě bolely, ale jiná cesta zpět nebyla. 

Tom je devatenáctiletý povídavý kluk, a tak se ledacos dozvím. Učí se 
v Kalokolu na střední škole, je to spíše učiliště. Zdi jsou proutěné, podla
ha čistá, je zde jen několik plynových lamp. Škola je tu od té doby, co je 
zde studna. Tu vyhloubili v rámci rozvojové pomoci Izraelci. Pěkný pří
klad, že pomoc může být užitečná a smysluplná. 

Cestou k jezeru míjíme italskou odchovnu ryb. Nefunguje a je opuště
ná. Pokračujeme kolem norské továrny na zpracování ryb. Ta funguje a dá
vá práci dvěma stovkám domorodců. Fotit domorodé obyvatelstvo je třeba 
obezřetně. Někteří chodí téměř nazí a vadí jim, fotografujete-li jejich zao
stalost a bídu. 

Tom je sirotek. Otec zemřel při autonehodě, matka na střevní nemoc. 
Má tři mladší sourozence. Podle vlastních slov někdy mají co jíst, někdy 
mají hlad. Pozval jsem jej na večeři a bylo znát, že už to potřeboval. 
Nicméně mne dojalo, když část večeře zabalil a odnesl sourozencům. 

Během dvou dnů mne Tom přesvědčil, abych mu z domova poslal pe
níze na dokončení školy. Šlo o několik tisíc korun a vím, že je lepší po
skytnout prostředky osvědčené organizaci nebo fondu, ale po rozhovoru 
s místním knězem-misionářem jsem to risknul. Snad Tomovi peníze došly. 
Dostuduje-li totiž, dostane práci a bude schopen se postarat o sourozence. 

167 



Naivasha 

Mou poslední zastávkou je jezero Naivasha. Leží ve Velké příkopové 
propadlině, asi 80 kilometrů od Nairobi. Jedu navštívit přítele, který vede 
Earthwatch program. Earthwatch, "pozorování Země", umožňuje movitěj
ším, aby strávili netradiční dovolenou v atraktivním prostředí a pod ve
dením odborníků pomáhali s vědeckým výzkumem. Turisté-dobrovolníci 
platí sebe, odborného vedoucího i náklady na výzkum. Jsou pak spoluau
tory vydané publikace - závěrečné výzkumné zprávy. Převážně američtí 
dobrovolníci však musí mít svůj standard ubytování a služeb a takový pře
pych mi nesedí. Zdržím se raději jen jeden den. 

Naivasha byla rekreačním sídlem pro britské kolonisty. Dodnes tu má 
své vily místní smetánka. Za vše mluví fakt, že kolem jezera je 18 polních 
letišť! Zde také psala své slavné příběhy o lvici Else Joy Adamsová. Tady 
byl zastřelen její muž, později i Joy Adamsová byla v těchto místech za
bita svým sluhou. 

Kolem jezera jsou obrovské květinové plantáže. Díky příznivé a ne
smírně levné pracovní síle se květiny vyvážejí do celého světa a zdárně 
konkurují holandské produkci. Co však nevidíte, jsou podmínky domoro
dých dělníků. Kdyby mi to neprozradil můj známý, nikdy bych neřekl, že 
tu pracuje 20 tisíc lidí. Nemají ubytovny, spí pod dekou v savaně. Na dlou
há období opouštějí svůj kmen a jdou za výdělkem. Dá-li se o výdělcích 
mluvit. Po takové zkušenosti mám chuť říci, že kolonialismus či nevol
nictví, zkrátka vydírání pokračuje. Jen není tolik vidět. 

Poslední den si pronajímám kolo a jedu na vyjížďku do Hells Gate 
National Park. Je to jeden ze dvou parků v Keni, kam můžete pěšky nebo 
na kole. Neměli by tu totiž být lvi ani další šelmy. Snad je to pravda, ale 
když projíždím parkem osamocen na bicyklu, nechráriěn karosérií auta, je 
mi trochu úzko. Po šestnácti dnech mě letadlo Air France odváží do 
Evropy. Po návštěvě Indie o rok dříve je to má druhá návštěva v rozvojové 
zemi. A já jsem ještě více utvrzen v tom, co jsem si myslel už před cestou. 
Buďme vděční za to, že jsou hranice otevřené. Ale chceme-li poznávat 
svět, nestačí jezdit jen do Evropy nebo Severní Ameriky. Existuje také svět 
rozvojových, neindustrializovaných států, kde žijí tři čtvrtiny lidstva. Člo
věk je tu konfrontován s odlišnými přírodními, kulturními, ekonomický
mi i sociálními podmínkami. Jet do takových regionů znamená vzdát se 
trochy pohodlí a neočekávat "odborářskou rekreaci". Pokud jsme však 
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schopni dívat se zvídavýma očima, můžeme hodně vidět. A někdy možná 
i něco pochopit. 

Hanácké noviny 28.9. 1996 

HROZÍ MEXICKÉMU CHIAPASU DALŠí POVSTÁNí? 

V roce 1955 se v Chiapasu, nejchudším státu Mexika, na ranči Las 
Rosas, setkali Ernesto Che Guevara a Fidel Castro. Rok nato se s osmdesá
ti muži nalodili na jachtu a odpluli na Kubu dělat revoluci. O čtyřicet let 
později, na počátku roku 1994, skupina venkovanů známá jako 
Zapatistická národně osvobozenecká armáda napadla vládní úřady ve 
městech San Cristobal de Lal Casas a Ocosingo. Během několika dní bylo 
povstání potlačeno armádou - povstalci utekli do džungle. Při obrovských 
sociálních nerovnostech, které jsou pro Chiapas typické, není vyloučeno, 
že se tu brzy bude bojovat znovu. 

Cílem zapatistického povstání bylo spravedlivější rozdělení vlastnictví 
půdy a omezená autonomie pro původní obyvatele - Indiány, kterých žije 
v Chiapasu přibližně 850 tisíc. Na podzim roku 1995 se mexická armáda 
pokusila zatknout hlavní vůdce povstalců, ale marně. Pouze jejich velitel, 
přezdívaný Marcos, byl identifikován jako bývalý vysokoškolský učitel 
Rafael Guillén. 

Začalo období vyjednávání, které vlastně trvá dodnes. Zapatisté při 
nich dosáhli řady úspěchů. Prakticky zanechali násilných akcí a vedou 
propagandu přes internet. Už neusilují jen o lepší postavení chudých 
obyvatel Chiapasu a Mexika, ale jsou známí také jako kritici globálního 
neoliberalismu, volného obchodu a velkého vlivu nadnárodních korpora
cí. Mezi jejich sympatizanty patří i biskup katolické církve v San 
Cristobalu, který si za to vysloužil přezdívku "rudý biskup". 

Propagační válka přes internet se zdá účinná a úspěšnější než násilí. 
Zapatisty už přijeli navštívit třeba americký režisér Oliver Stone nebo 
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Danielle Mitterrandová, vdova po bývalém francouzském prezidentovi. 
Své obdivovatele mají zapatisté i v České republice mezi aktivisty někte
rých nevládních organizací. 

Napětí ve společnosti 

Chiapas je neklidný a není divu. Obrovské sociální rozdíly ve společ
nosti vytvářejí napětí. Lidé na venkově jsou chudí, rolníci obdělávají po
zemky tak kamenité a svažité, že by v našich podmínkách byly dávno za
lesněny. Indiánské ženy ve vesnicích kolem San Cristobalu den za dnem 
tkají látky s krásnými vzory a dlouhé hodiny sedí i s dětmi ve městě na trž
nici a snaží se něco prodat turistům. 

Výkonnost mexické ekonomiky vyjádřená výší hrubého domácího pro
duktu na obyvatele je přibližně stejná jako v České republice, sociální ne
rovnosti jsou však propastné. Velké skupiny lidí jsou v Mexiku 
a v Chiapasu především zbaveny možnosti podílet se na rozvoji země a své 
budoucnosti. Přitom řešení je známé, rozsáhlá pozemková reforma a roz
voj lidského a sociálního kapitálu, hlavně investice do vzdělání, zdravot
ní péče a sociálního zajištění. Není však zatím síla, která by dokázala spra
vedlivější dělbu zdrojů a bohatství prosadit. To se ostatně týká všech zemí 
Latinské Ameriky. 

Ráj na zemi? 

Chiapas by mohl být rájem na zemi. Vysoká nadmořská výška na větši
ně území činí život i v tropech příjemným, nádherná krajina s přírodními 
divy, jako jsou například vodopády Aqua de Azul, úžasné mayské památ
ky, džungle s neuvěřitelnou pestrostí rostlinných a živočišných druhů, to 
vše by se mohlo stát základem pro rozvoj nejperspektivnějšího odvětví, tu
ristického ruchu. 

Dostat se lze prakticky všude, jen vám nesmí vadit časté kontroly po 
zuby ozbrojených vojáků. Největším nebezpečím nejsou lidé, divá zvěř 
v džungli nebo tropické nemoci, ale provoz na silnicích. Auta i silnice bý
vají v žalostném stavu a někteří řidiči jezdí doslova jako blázni. 

Chiapas se může svým přírodním a kulturním bohatstvím proslavit 
a turistika by dokázala v blízké budoucnosti přinést lidem obživu a pro
speritu. Nebo, pokud bude bohatství přinášet prospěch jen úzké vrstvě 
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privilegovaných, připoutá tento chudý mexický stát dříve či později po
zornost světových médií dalším povstáním, které už nemusí být relativně 
nenásilné, jako tomu bylo v minulém případě. 

Zemské noviny 19. 5. 2000 

MEZI KANADSKÝMI ESKYMÁKY 

V červnu minulého roku jsem měl možnost zúčastnit se díky pozvání 
brněnského rodáka, prof. Josefa Svobody z University of Toronto, výpravy 
do Arktidy. Účelem expedice bylo sledování důsledků globálních klima
tických změn na křehký ekosystém tundry. Využil jsem této šance i pro po
zorování přechodu života Eskymáků z kočovného způsobu života na život 
usazený, komfortnější a z našeho pohledu civilizovanější. 

17. června vyrážíme s Josefem Svobodou na sever. Letenka z Toronta 
k Baker Lake je dvakrát dražší než letenka z Prahy do Toronta. Nejdříve le
tíme do Winnipegu, pod námi je mraky přikryto obrovské Hořejší jezero. 
A pak už pokračujeme malým vrtulovým letadlem do odlehlých končin 
Kanady. 

První zastávkou je Churchill na padesáté osmé rovnoběžce severní šíř
ky. Nejdříve však musíme přeletět oblast kanadské prérie a tajgy. Do 
Churchillu nevede silnice, jen železnice, která spojuje zemědělský 
Winnipeg s námořním přístavem u Hudsonova zálivu. Pro nás je však 
Churchill zajímavý tím, že má nejvyšší hustotu výskytu ledních medvědů 
na světě. Ve speciálně upravených autech se za nimi vydávají turistické 
výpravy, takové kanadské safari. Lední medvědi jsou doma na zamrzlé 
vodě. Během zimy se vykrmí tuleni až k prasknutí a na jaře, jak led taje, 
stahují se právě do okolí osady Churchill. Zde se válí na plážích, medvě
dice rodí mláďata. Mládě je velké jen asi jako myš (medvědice má obvykle 
jedno až tři mláďata) a je třeba je vykrmit do váhy pěti kilogramů, pouze 
z mateřského mléka. Jedná se tedy o obrovský výdaj energie. V srpnu jsou 
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už medvědi hladoví, nervózní a ne)VICe nebezpeční. Čekají jen, jak 
Hudsonův záliv zamrzne a oni budou moci vyrazit opět na moře. 

O dvě stě kilometrů dále na sever leží Arviat, dříve Eskimo Point, nej
jižnější eskymácká vesnice na šedesátém stupni severní šířky. Od 
Churchillu už jsme v oblasti tundry, což je ekosystém bez výskytu lesa, 
s věčně zmrzlou půdou (permafrostem), která v létě roztává jen do hloub
ky několika centimetrů. Jedná se o křehký ekosystém, který krutě narušu
jí především vozidla s úzkými koly nebo s pásy. Proto Eskymáci používa
jí terénní vozidla, čtyřkolky s tlustými koly, kde se váha rozloží a škoda je 
minimální. 

Na šedesáté třetí rovnoběžce, u osady Rankin Inlet, odbočujeme od 
Hudsonova zálivu na severozápad a letíme 300 kilometrů podél Bakerova 
jezera až k vesnici stejného jména na šedesáté čtvrté rovnoběžce. Žije zde 
1400 obyvatel, převážně Eskymáků. 

Nyní je vhodné říci si něco z historie a způsobu života Eskymáků, resp. 
Inuitů (Eskymák znamená v překladu "požírač syrového masa", a není 
proto divu, že tito původní obyvatelé tundry raději říkají Inuité, tedy "li
dé"). Před 20 000 lety přešli z Asie do Ameriky přes Beringovu úžinu li
dé, kterým dnes říkáme Indiáni, přesněji domorodí Američané (native 
Americans). Ze severu postupovali na jih, až do střední Ameriky a dále do 
Amazonského pralesa, do And a na území dnešního Chile a Argentiny. 
Zhruba před 8 000 lety (po posledním zalednění) přišla z Asie další mi
grační vlna, ze které se vyvinuli Eskymáci. Indiáni je totiž vůbec nepusti
li směrem na jih, pod hranici lesa. Jakmile se Eskymáci pokusili dostat do 
lesa, kde byly k životu příznivější podmínky, narazili na obsazená terito
ria a byli Indiány vyhubeni. Museli se tedy adaptovat na podmínky, kdy 
je přes zimu téměř stále tma, teploty se pohybují mezi mínus 30-40 stup
ni Celsia a obydlím je iglů, útočiště z ledu. 

V osadě Baker Lake 

Eskymáci žili donedávna doslova v době kamenné. Za zvěří neustále 
migrovali, lovili především jelena karibů a tuleně. Příroda k nim byla kru
tá a oni byli krutí k ní a často i k sobě navzájem. Když muži nevystopova
li karibů nebo když při lovu zahynuli, vyhynul celý klan. Žili v malých 
skupinách po dvaceti až pětadvaceti lidech, ve větším počtu by pro nedo
statek potravy nepřežili. Eskymáci mezi sebou, na rozdíl od Indiánů, ne-
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bojovali. Všechny síly museli šetřit na boj s přírodou o přežití. Vysokou 
porodnost řešili tak, že odkládali děti po narození na sníh a nechali je 
zmrznout. Je zdokumentován případ, kdy se ženě narodilo dítě, chlapec. 
Mělo tak větší šanci, že bude jako budoucí lovec ušetřeno. Nebylo, starší 
klanu přikázal, že musí být odloženo na sníh. Tam plakalo a začalo rych
le promrzat. Žena dítě v zoufalství nabídla bezdětné sousedce, která je při
jala za své. I pak však přišel starší klanu a snad aby neztratil autoritu, ta
ké jí dítě vzal, dal na sníh a nechal zahynout. Staří lidé, když jim 
docházely síly a nestačili již klanu při putování za potravou, úmyslně zů
stali pozadu a obě strany věděly, že se vidí naposledy. Ženy musely být na
prosto podřízeny svým mužům, jinak by prostě nepřežily. Nejvíce byla ce
něna kvalita jejich zubů, kvůli schopnosti rOZŽvýkat a zpracovat kůži. 
Muži o ženy často hráli hazardní hry, takže bud' o manželku přišli, nebo 
si přivedli nějakou navíc. Ke psům se chovali Eskymáci velmi krutě, a to 
nejen v minulosti, ale i v době velmi nedávné. Dnes si už málokdo vydr
žuje deset či dvanáct psů na psí spřežení. Všichni mají sněžné skútry. 
Přesto si ze zvyku drží alespoň jednoho psa. Ti žijí za vesnicí, uvázaní po 
celý rok na řetězech po několika metrech od sebe, aby se nervali. Často zů
stávají hladoví. Psy, které už Eskymáci nepotřebovali, někdy nezastřelili 
ani nepustili, ale nechali je chcípnout přivázané ke kůlu. 

Velmi drsné prostředí vede člověka k drsnému až krutému chování vů
či svému okolí. Není pravda, že přírodní národy žily v idylickém a har
monickém vztahu s přírodou. Okolní přírodu neničili tak jako my dnes, 
ale zejména proto, že k tomu neměli možnosti. Běloši přinesli 
Eskymákům, Indiánům a dalším přírodním národům hodně dobrého 
i hodně špatného. Ale cesta zpět není možná. Sami Eskymáci si to nepře
jí a už by toho ani nebyli schopni. V tundře by nepřežili. Přešli doslova 
z doby kamenné do postindustriální společnosti během dvou či tří gene
rací. Taková změna samozřejmě způsobí kulturní šok, se kterým se ještě 
nějakou dobu budou vyrovnávat. 

V misii sv. Pavla 

Do osady Baker Lake přilétáme v devět hodin večer, ale slunce pálí jak 
v pravé poledne. Jediným místním taxíkem se odvážíme na misii sv. Pavla, 
která bude následující dva týdny naším domovem. Misie je dnes opuštěná 
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a jen několikrát do roka přijíždí kněz. Oblast, kde žijí Eskymáci, má téměř 
dva milióny kilometrů čtverečních a spravují ji jen tři katoličtí misionáři. 
Dříve jich bývalo padesát. Anglikáni jsou na tom o něco lépe. 

Je třeba říci, že misionáři odvedli v minulosti úžasnou a záslužnou prá
ci. Ještě před čtyřiceti lety někteří z nich kočovali s Eskymáky, sdíleli je
jich těžký život, připravovali je postupně na setkání s moderní civilizací. 
Učili také Eskymáky dělat si zásoby potravy na zimu a v případě těžkého 
hladu přivolávali pomoc. 

Dílo misionářů částečně podkopali dobrodruzi - lidé, kteří přišli na 
Sever s úmyslem zbohatnout, ať už lovem zvěře pro kožešinu, hledáním 
diamantů, či jinak. Velký rozvrat ale přinesla až televize. Dnes je v každé 
domácnosti kabelová televize se seriály o obyčejném životě texaských mi
lionářů, s pořady plnými násilí a s nekonečnou reklamou na život v kon
zumním ráji. Eskymáci jsou velmi vnímaví, citliví a dosud málo imunní 
vůči tomuto balastu. Žijí nesrovnatelně komfortněji než před čtyřiceti le
ty a přesto jsou frustrováni, že nikdy nedosáhnou úrovně života smetánky 
v Kalifornii či na Floridě. Proto je dnes mezi nimi mnohem větší počet se
bevražd než v dobách, kdy v zimě bojovali o holé přežití. Roste kriminali
ta, především krádeže i násilné činy, což je často důsledek alkoholového 
opojení. Na druhou stranu je zajímavé, že v Baker Lake si Eskymáci sami 
zakázali prodej alkoholu v obchodech. Kdo chce pít, musí si láhev nechat 
poslat letecky z jihu a to se značně prodraží. Viděl jsem eskymáckou svat
bu a ta byla úplně bez alkoholu, což bychom si u nás těžko dokázali před
stavit. Zato kouření je velký problém, týkající se nejen mužů, ale i žen a do
spívajících dětí. Díky kouření, špatné stravě a nedostatku pohybu často 
vypadají lidé o hodně starší, než ve skutečnosti jsou a umírají předčasně. 

Kouzlo tundry 

Se svolením biskupa tedy obsazujeme s Josefem Svobodou misii sv. 
Pavla. Pobyt v hotelu by se totiž prodražil. Jedna noc stojí na osobu 180 
dolarů. Já, nadšený z polárního léta v tundře, ještě před půlnocí vyrážím 
za osadu, kousek do tundry, fotit západ slunce. Přesně o půlnoci se roze
zní požární siréna. Že by hořelo? Ne, to je jen znamení, že malé děti musí 
jít domů a nezdržovat se na hřištích a v ulicích. Eskymáci si totiž užívají 
krátkého léta s dny, kdy je světlo celých 24 hodin. V zimě naopak budou 
mít dlouhé měsíce samou tmu, až na pár krátkých hodin denně. Teprve po 
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půlnoci se na severu slunce na chvíli schová za obzor a za hodinu se již 
opět objeví. Začíná nový den. Josefa mírně vyděsím svým pozdním návra
tem. Bál se, jestli jsem neskončil někde na jezeře pod ledem. 

Další den vyrážíme do tundry. "Budeš na tundru vzpomínat," říká Josef 
a já poznávám, že měl pravdu. Tundra má své kouzlo. V rozhledu do kra
je nic nebrání; žádné stromy, zde ani žádné hory. Nekonečné pláně, které 
se táhnou tři tisíce kilometrů na západ, až ke Skalistým horám. Krajina 
modelovaná a zaoblená ledovcem. Tundra však není chudá. V létě všech
ny byliny rozkvétají a koberce mechů a lišejníků jsou obohaceny milióny 
květů. Dokonale čistý vzduch, nepřítomnost stínu lesních porostů a odraz 
slunečního záření od zbytků sněhových polí způsobí, že se opalujete 
intenzívně jak někde v subtropech. U některých rodin se v lidech probudí 
kočovná krev a vytáhnou se svým stanem do tundry lovit, vařit, žít. Vždyť 
za tři měsíce se dny zkrátí, vše zamrzne a ponoří se do tmy. 

Jediné, co pohodu polárního léta znepříjemňuje, jsou komáři. 

Především v červenci a v srpnu jsou ty bestie za bezvětrného počasí ne
snesitelné. Pravou komáří invazi jsem nezažil, ale přesto bych je bez 
ohledu na své ekologické vzdělání hubil a ničil, kdyby to bylo co platné. 

Skleníky pro Eskymáky 

Josef Svoboda provádí výzkum v Arktidě pravidelně každý rok už čtvrt 
století. V současnosti je Josefův výzkum zaměřený na sledování důsledků 
globálních klimatických změn na ekosystém tundry. Takže např. sleduje, 
jak se v jednotlivých letech mění teplota permafrostu (věčně zmrzlé půdy) 
pod sněhovou závějí, která postupně během léta mizí. Nebo se u vybra
ných druhů rostlin sleduje doba nástupu a počet květů. Musíte to však dě
lat každý rok na stejných rostlinách o počtu přibližně třiceti kusů, kvůli 
statistické průkaznosti. Dalším projektem je vsazení kruhových otevře
ných fólií do půdy o rozloze asi dvou metrů čtverečních. Díky těmto 
"miniskleníkům" vzroste uvnitř teplota oproti okolní tundře o dva stupně 
Celsia, což je předpokládané globální oteplení, kterého asi dosáhneme 
někdy koncem prvního desetiletí ve 21. století. Opět se sleduje chování 
vybraných druhů rostlin. Přesto, že dosud nemáme jasné a nezvratné dů
kazy o přicházejících globálních změnách, je Josef Svoboda o reálnosti to
hoto jevu přesvědčen. Čekají nás nemilé proměny, které nepůjde v brzké 
době zastavit a zdá se, že krátkodobé klimatické poruchy - tornáda, zápl a-
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vy či sucha na různých místech planety jsou prvními hmatatelnými pří
znaky těchto klimatických změn. 

Je však třeba se zmínit ještě o dalším projektu, který Josef Svoboda dě
lá řadu let jaksi "nad plán". Je jím stavba skleníků, přesněji fóliovníků pro 
pěstování zeleniny. Eskymáci byli po tisíciletí lovci a jedli hlavně maso 
a tuk. Přesto dnes rádi kupují v obchodě brambory, ředkvičky, salát a jinou 
zeleninu i ovoce. To je však velmi drahé, protože se vše musí vozit letec
ky. Například pětikilový pytlík brambor stojí 15 kanadských dolarů, což je 
mnohonásobek ceny, kterou zaplatíte na jihu Kanady. Přitom mezi 
Eskymáky je osmdesáti procentní nezaměstnanost, většina je na podpoře 
a nadbytkem peněz neoplývají. Josef Svoboda se jim tedy snaží dokázat, že 
je možné vypěstovat kvalitní zeleninu i v arktických podmínkách. 

lnuité nejsou zemědělci 

V Baker Lake postavil malý fóliovník a každý rok vysází nejrůznější sa
zenice, zalévá je a úrodu si mohou Eskymáci koncem července zadarmo 
sklidit. Je to, jak říká, určitý druh osvěty a "vnitřní rozvojové pomoci", 
protože Arktida dodnes doopravdy má řadu rysů rozvojové země. Jde to 
však pomalu. I starosta Baker Lake, Eskymák, našemu úsilí s fóliovníkem 
pochvalně přikyvoval, poté zamručel a pronesl: "Inuité jsou lovci, ne ze
mědělci." Přesto Josef věří, a já také, že jednou se v Arktidě bude zelenina 
pěstovat a odpadne nákladný letecký dovoz. Vždyť takové brambory ros
tou i volně v tundře, jen je zapíchnout do země. Relativně teplé letní kli
ma a světlo po celý den dělá divy. A navíc, pokud se tento projekt podaří, 
získají domorodci práci a trochu více sebedůvěry, že jsou schopni být so
běstační i v podmínkách moderní civilizace. Eskymáci během krátké do
by tří generací přecházejí ze způsobu života doby kamenné do moderní 
společnosti s televizí a internetem, a to není jednoduchý přerod. 

Fórum občanskej spoločnosti 31. 10.2000 
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INDIE JE VELMI ROZPORUPLNÁ 

Pane doktore, jak dlouho a za jakým účelem jste v Indii pobýval? 

V Indii jsem byl celkem pět týdnů, na přelomu loňského září a října. 
Oficiální, kratší část mého pobytu byla na univerzitě v Ajmeru. V součas
né době tam pracuje jeden náš kolega, Ind Praveen Mathur, který čtyři ro
ky pobýval jako postgraduální student na naší Přírodovědecké fakultě. 
V Ajmeru spoluzakládá středisko pro populaci, životní prostředí, rozvoj 
a přírodní zdroje. U něj jsem měl jednu přednášku na téma trvale udrži
telný rozvoj a také diskusi o stavu životního prostředí ve střední Evropě. 
Samozřejmě jsme ale trávili řadu dnů rozhovory nad možnostmi další spo
lupráce a vzájemné pomoci. Na závěr jsem pak cestoval po Indii. 

Jaké hlavní úkoly se v Indii v oblasti ekologie v současné době řeší? 

Těžko říci. Indie je velmi rozporuplná, klasická chudá rozvojová země, 
i když jsou tam ještě vidět pozůstatky anglické koloniální nadvlády. Takže 
třeba na trhu můžete koupit skoro všechno, ale je pravda, že zdaleka ne 
všichni na to zboží, které chtějí či potřebují, mají peníze. 

Pokud se týká problémů spojených se životním prostředím, vede jed
noznačně problém populační. Přelidnění je ovšem patrné především ve 
městech, jako jsou třeba Bombaj nebo Kalkata a další. Tam je situace pros
tě hrozná. Lidé, kteří nemohou na venkově přežít, protože se tam neuživí, 
se potom stěhují do měst, kde doufají, že přece jen nějakou práci seženou. 
Naprostá většina z nich ovšem končí ve slumech, v prstencích příbytků 
kolem měst, kde není kanalizace, chybí elektřina. Život v chatrčích posta
vených z plechu nebo pod pouhými igelitovými přístřešky je skutečně 
ubohý. Takže vlastně základní ekologický problém Indie, přelidnění měst, 
jde ruku v ruce s dalším, tedy s chudobou. Je to takový kolotoč. 

Avšak v této souvislosti mě překvapilo, že velká část Indie je neobděla
ná, půda leží ladem, přestože je podle mého názoru potenciálně obděláva
telná. Není to třeba tropický prales, mám na mysli pustiny, které by mohly 
být využity. Když si přepočtete počet obyvatel Indie (900 miliónů) na její 
rozlohu, vyjde vám hustota osídlení téměř stejná jako v České republice. 
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Takže by se dalo vlastně říci, že Indie přelidněná v pravém slova 
smyslu není... 

Ano. Indové ale stojí před otázkou, zda svou zemi chtějí zkultivovat tak, 
jak se to stalo kupříkladu s Evropou. Ponechávám teď přitom stranou otáz
ky financí, technologií a toho všeho, ale - je v zájmu lidstva, či jinak řeče
no chceme vůbec, aby v rozvojových zemích proběhl ten proces stejně? 

Na co se doktor Mathur· přes rozsáhlost názvu střediska· v Ajmeru 
soustřeďuje? 

V Ajmeru je nově zakládána celá univerzita z prostředků federální vlády 
a zároveň z prostředků vlády Rájastanu. Tato škola má být trochu netradič
ní. Dnes tam stojí jen dvě budovy, ale během zhruba pěti, maximálně dese
ti let tam má vzniknout komplex asi sedmnácti budov. Takže to bude uni
verzita poměrně velká, větší než třeba olomoucká. Podle Praveena by se 
chtěli věnovat především interdisciplinárním vztahům, vytváření týmů lidí 
z různých vědních oborů. Jednou z takových částí této univerzity má být 
právě Institut pro životní prostředí, zdroje, populaci a rozvoj. Doktor 
Mathur má v rámci této instituce na starosti právě oddělení pro životní pro
středí, nebo chcete-li - ono středisko, o kterém jsem se už zmínil. 

Praveen Mathur je hydrobiolog a jedním z prvních úkolů jeho skupiny je 
vypracovat studii pro jezero Anasager. Jezero je zásobárnou vody, jak pitné, 
tak užitkové, pro město Ajmer, které má přibližně 700 000 obyvatel. 

Anasager je ovšem pod silným vlivem nadměrné zemědělské činnosti 
v okolí, především pastevectví. Obrovský příliv organických hnojiv jistě 
kvalitě vody nepřidá. Navíc je v jezeru nadbytek fosforu, a to především -
pro Evropana to zní přinejmenším netradičně - z praní. Denně v tomto je
zeře tisíce lidí perou šaty, koupou se tam. Takže doktor Mathur by se svým 
týmem měl nejprve analyzovat situaci a potom rozšířit svou práci na ná
vrhy změn, až po vypracování jakéhosi "managementu povodí jezera 
Anasager". A právě v této práci nás, přesněji naši katedru ekologie 
Přírodovědecké fakulty UP, žádalo pomoc. 

Co jim můžeme nabídnout? 

Bezprostředně jim lze nabídnout pomoc při řešení úkolu týkajícího se 
jezera Anasager a jeho využití pro potřeby města Ajmeru. Podali jsme do-
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konce žádost o grant. Protože by šlo nejen o spolupráci dvou univerzit, ale 
v širším slova smyslu i o kooperaci České republiky s rozvojovou zemí, 
doufáme, že nám budou nějaké prostředky přiděleny. Kromě toho může
me také nabídnout stáže nebo krátkodobější přednáškové pobyty našich 
odborníků a samozřejmě - podobně jako Praveen Mathur - by zde na 
Přírodovědecké fakultě UP mohl někdo další řádně studovat. Moc bych se 
přimlouval také za to, aby čas od času mohl nějaký náš student nebo stu
dentka do Indie za doktorem Mathurem jet, ať už na pobyt několikaměsíč
ní, nebo delší. 

Buďme vděčni za to, že dnes můžeme jezdit za zkušenostmi do 
Spojených států nebo do západní Evropy. Jsem však hluboce přesvědčen, 
že stejným, ne-li ještě větším přínosem by pro naše lidi, především třeba 
biology, lékaře či ekology, mohl být pobyt v rozvojové, neindustrializova
né zemi. Jazykově se třeba moc nepřiučíte, ale všechno to nové, s čím se 
tam setkáte, může být přínosem mnohonásobně větším. Konfrontujete 
způsob života, tradice, kulturu ... potkáte se se strašnou bídou, o jaké se ne
dá skoro ani vykládat, a musíte si k tomu všemu najít vlastní vztah, vlast
ní přístup. A to je neocenitelné. 

Přednáším o globálních environmentálních problémech a myslím, že 
než jsem jel do Indie, měl jsem skoro všechnu dostupnou literaturu pro
studovánu. Domníval jsem se, že mě nic nemůže zvlášť překvapit nebo do
konce rozházet. Nicméně osobní zkušenost daleko překračuje vše sdělo
vané jiným způsobem. Sama se pak dokonce snad ani sdělit nedá. rreba 
konfrontace s tou strašnou chudobou, kdy člověk neví, jak se má tvářit, jak 
má reagovat na ty stovky a tisíce žebráků, nemocných ve velmi těžkých 
situacích. 

Co vás tedy překvapilo nejvíce? 

Abych pravdu řekl, nevím. Ale snad uvedu jen takový střípek, dojem, 
na který si vzpomínám. O Indech se říká, že jsou nesmírně tolerantní. To 
je pravda. Nemusíte se například bát, že vás někdo přepadne, zbije. 
Oloupit vás samozřejmě mohou, ale pravděpodobně to nebude násilným 
způsobem. Je tu ovšem i odvrácená tvář této tolerantnosti. Nazval bych ji 
snad bezcitností. Jestliže třeba vidíte ležet na zemi člověka, který je prak
ticky u konce, který umírá, žádný Ind mu neublíží, ale zároveň mu ani ne
pomůže, překročí jej. Stejně tak, a možná dokonce paradoxně ještě hůř, na 
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mne zapůsobil třeba pohled na psa, který byl na ulici plný boláků, bez srs
ti, a z našeho evropského pohledu by bylo asi nejlepší jeho trápení ukon
čit, zabít jej. V Indii je odsouzen k tomu, že dokud nepadne sám, nikdo si 
jej ani nevšimne. 

Ostatně vztah ke zvířatům je, jak známo, v Indii velmi specifický. Je 
jasné, že třeba kráva je pro hinduisty zvíře posvátné, ale osobně nemohu 
pochopit, proč třeba ten dobytek nevyženou z měst, ven, kde se mohou 
pást, kde mohou žít, aniž by se musel potulovat po několikaproudových 
silnicích. Krávy jsou stresovány a zároveň způsobují velké problémy v do
pravě, nehledě na to, že svým vyměšováním zase umožňují vznik a rozši
řování řady chorob. 

A co mezilidské vztahy, kasty? 

Kastovnictví zde existovalo velmi dlouhou dobu a je jasné, že se tento 
systém nepodaří změnit během několika desítek let. Vláda se sama do
konce snaží jisté kasty preferovat. Například ve státní správě: úředníkem 
se stane snáze ten, kdo patří ke kastě nižší. Srovnatelné je to snad trochu 
se současnou situací ve Spojených státech, kde jsou mírně preferováni čer
noši nebo hispánci. Mluvili jsme o tom pochopitelně s Praveenem, který 
sám patří do některé z vyšších kast, a ten mi potvrdil, že je prakticky vy
loučeno, aby si muž z vyšší kasty vzal ženu z nižší. V návaznosti na to - ji
stá solidarita existuje právě v rámci jednotlivých kast, ale to, co jsem na
zývallhostejností, se týká právě toho předělu mezi kastami. 

Abychom se vrátili ke konkrétní spolupráci mezi Univerzitou 
Palackého a Ajmerem. Na čem její rozvoj záleží? 

Především pochopitelně na penězích. Náš pan rektor je této spoluprá
ci příznivě nakloněn, stejně jako rektorka ajmerské univerzity, se kterou 
jsem se sešel v Praze. Bude tedy teď důležité, jak se k tomu všemu posta
ví indická strana. Výchozí předpoklady jsou dobré: známe se s indickým 
vědcem, který studoval na naší univerzitě a mluví také česky. 

.Ptáte-li se na konkrétnější plán spolupráce, pak v první fázi by se mě
lo Jednat o naší pomoci s řešením situace kolem jezera Anasager, v další 
pak o krátkodobé pobyty omezeného počtu našich postgraduantů nebo 
učitelů v Indii a také Indů u nás a v poslední fázi potom snad i o úzkou, 
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ale přece jen realizovatelnou výměnu studentů mezi oběma univerzitami 
- dejme tomu systémem "jeden za jednoho". 

Zurnál UP 12/1995 

TRVALE UDRžITELNÝ ROZVOJ - STRATEGIE LIDSTVA 

PRO PŘÍšTÍ TISÍCILETÍ 

V čele kandidátní listiny SD-LSNS za severní Moravu je ekolog RNDr. 
Pavel Nováček, který pracuje na katedře ekologie Přírodovědecké fakulty 
UP v Olomouci. Před týdnem se vrátil ze studijního pobytu v USA. 

Co bylo předmětem vašeho studia v USA? 

Do Spojených států jsem jel na Fulbrightovo stipendium. Pracoval jsem 
na Millenium Institute ve Washingtonu, který se zabývá otázkami bu
doucnosti. Tedy s jakými předpoklady chce lidstvo vstoupit do příštího 
tisíciletí. Dokončoval jsem tam projekt Strategie udržitelného rozvoje, kte
rý bude přeložen do angličtiny a knižně vydán. 

Vrátil jste se do probíhající předvolební kampaně. Zatím u nás nebý
vá zvykem, aby strany dávaly ekology na čelná místa kandidátek. Jak je 
tomu v USA? Jak Američané vnímají ekologii? 

Je známo, že na podzim budou v USA prezidentské volby. Je také zná
mo, že za republikány kandiduje Bob Dale a za demokraty Bill Clinton. 
A právě on vyrukoval s životním prostředím a trvale udržitelným rozvo
jem. Domnívám se, že je to především zásluhou jeho viceprezidenta Al 
Gora, který se začíná zřetelněji projevovat. Clinton dokonce vytvořil 
Komisi pro trvale udržitelný rozvoj, která nedávno vydala zprávu Trvale 
udržitelné Spojené státy, jež vyšla ve velkém nákladu a byla vzápětí roze-
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brána. Z toho je vidět, že USA začínají tento problém brát vážně. Zatímco 
u nás ví o ekologii každý, o významu trvale udržitelného rozvoje se příliš 
nemluví a jen málokdo tuší, o co jde. Ekonomika by měla být zhruba na 
stejné úrovni jako ekologie. 

Tedy žádná šlehačka na dortu, jak se vyjádřil Václav Klaus, který 
o ekologii hovoří jako o něčem druhořadém? 

V USA a ve vyspělých zemích západní Evropy už dávno ekologie není 
šlehačkou na dortu. Myslím, že dnes tento výrok premiéra Klause mrzí, 
ale nechce jej odvolat. Otázky životního prostředí a trvale udržitelného 
rozvoje berou v Americe vážně nejen občané, ale také jejich nejvyšší re
prezentanti. Například ministr zahraničí Warren Christopher měl před 
měsícem zásadní projev na Stanfordské univerzitě, v němž prohlásil, že 
v zahraniční politice USA mají otázky životního prostředí a globálního 
ohrožení planety stejnou prioritu jako bezpečnost. 

Kdo vás nejvíce ovlivnil? Dospěl jste k strategii udržitelného rozvoje 
vlastní cestou? 

Celý život jsem ovlivňován někým i něčím. Ale jestli mě někdo výraz
ně ovlivnil, tak to byl bývalý federální ministr životního prostředí Josef 
Vavroušek, který bohužel loni zahynul s dcerou pod lavinou ve Vysokých 
Tatrách. Měl jsem to štěstí, že jsem se s ním dvanáct let znal, když ještě 
pracoval jako řadový výzkumník v Praze. Jako první ministr životního 
prostředí se zasloužil o mnohé ekologické zákony a měl i vynikající systé
mové myšlení a koncepci. Přirozeně, že i cesty a studijní pobyty formova
ly mé myšlení. Kromě USA jsem také navštívil Indii a Keňu, kde jsou ob
rovské problémy s životním prostředím a s chudobou. Tady teprve člověk 
pozná, jak hluboký je rozdíl mezi bohatým Severem a chudým Jihem. 

Hanácké noviny 25.5.1996 
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FÓRUM 2000 - PROBLÉM GLOBALIZACE 

Ve dnech 11. - 13. října 1998 proběhl na Pražském hradě v pořadí dru
hý ročník konference FÓRUM 2000, které se zúčastnilo padesát význam
ných světových osobností politiky, vědy, ekonomie, práva, náboženství 
a filozofie. Diskusi delegátů, která byla letos věnována problému globali
zace, bylo přítomno podobně jako loni kolem stopadesáti hostů, převážně 
z České republiky a ze Slovenska. Mezi nimi byl i RNDr. Pavel Nováček, 
CSc., ředitel Centra interdisciplinárních studií UP, kterého jsme požádali 
o informace a postřehy z průběhu této významné události: 

Jaké konkrétní téma nebo osobnost vás nejvíce zaujaly? 

Například sociolog Jiří Musil, profesor Středoevropské univerzity, 
uvedl zajímavou analogii: V době, kdy začala jezdit první auta, neexisto
valy žádné dopravní předpisy. Když jich ale začalo jezdit stále víc, byla 
přijata pravidla, podle kterých jezdíme dodnes a jsme rádi, že se jimi řídí
me. Podle jeho názoru pravděpodobně proběhne něco podobného v ob
lasti globalizace: dnes se jakýmkoli "pravidlům" vzpíráme, ale jak se svět 
bude propojovat, tak dříve nebo později budeme muset nějaká pravidla za
vést, protože to bude pro nás všechny výhodné a bezpečné. 

Hans Kung, švýcarský profesor teologie a myslitel, který měl velký vliv 
na některé papežské encykliky zdůrazňoval, že v procesu globalizace po
třebujeme především přijmout nějaké společné etické normy, určité zá
kladní hodnoty, které by byly přijatelné pro lidi ve všech kulturách a ci
vilizacích, a tvrdil, že takové normy existují, že je lze nalézt. A není sám, 
kdo je o tom přesvědčen. Na konferenci jej mj. podpořil i čínský disident 
Wej-Ťing-šeng, který varoval Západ před přizpůsobováním se rétorice čín
ských vůdců, že lidská práva platí v Číně "modifikovaně". Základní lid
ská práva jsou stejná na celém světě. Tyto myšlenky podpořil také vrchní 
rabín Izraele Meir Lau, který zdůraznil, že mezi základní lidská práva pat
ří rozhodně právo na život, ale také na přežití a že všichni máme odpo
vědnost za ostatní lidské životy. Když v roce 1968, v období hladomoru 
v africké Biafie zemřely dva miliony dětí hladem, k přikázání "nezabiješ" 
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na vývěsce své synagogy připsal "ani v Africe", aby zdůraznil, že se nás to 
týká také. 

Další zajímavý příspěvek měl Adam Michnik, který forn:~loval ~i mo
dely globalizace: První, který se naštěstí nepovedl, b!,la sovetlzace, tj. ~na: 
ha vytvořit komunistický "ráj" na celé zemi. ~ruhy ~od~l ~yl amer:cky 
melting pot, tj. americký "tavicí kotlík", ve kterem se ruzne narodnostl ~e
hem několika generací "přetaví" na americkou národnost. Ten ale podle Je
ho názoru také nefunguje, protože lidé v USA si sice říkají Američané~ ale 
jejich zvyky, prostředí, kultura přetrvávají v italské, ~ín~ké a dalších c~vr
tích. Tretí model by měl být podle Michnika tzv. prazsky model globalIza
ce. V Praze docházelo ke střetávání různých jazyků, myšlenek a kultur, a to 
by mohla být určitá inspirace pro nějakou vizi budoucí globalizace. v 

Hazel Hendersonová, americká alternativní ekonomka a futurolozka, 
uvedla, že se připravuje deklarace lidské odpověd~~sti, (P?dobně ja.ko 
existuje Deklarace lidských práv), což je snaha o vyvazem. dura~u na },ld
ská práva připomenutím lidské odpovědnosti. Co mne z~uJalo, pr~.devsl~, 
bylo její sdělení, že velká skupina nadnáro~ních spole~nostl pnpravuJe 
společnou deklaraci, ve které by s~ zav~zal~, ze,neb~dou mv:stovat a ~od
nikat ve státech, kde jsou porusovana lIdská prava - Jako napr. v Barme, na 
Kubě atd. Příprava takového z~vaz!<u je !i~t~ povz~~zující. v o. "-

Hillary Clintonová zdůrazmla, ze pOlItlCl by m~h ~:llt ~b~as ~ulI Jlt prv~
ti veřejnému mínění, pokud jsou o něčem pevne pr~sved~em. Jako pn: 
klad uvedla Marshallův plán, proti kterému byl ve sve dobe v USv~ vel~~ 
odpor. Lidé si říkali: "Tak my jsme osvobodili Evropu, spousta naslch lIdI 
tam padla, tak proč bychom do nich měli ještě pumpovat dvě pr~cen:a 
svého hrubého domácího produktu ročně?" H. Clintonová zdůrazmla, ze 
tehdy byli ti politici tak silní, že plán p:osadili, a dí~y tomu se Evropa 
a Japonsko postavily na nohy a staly se oazou prospenty. 

Vnímáte nějaké vazby osobností, které se tam sejdou, na praktickou 
politiku, mají vliv na podobu současného světa? 

Určitě, ale jejich vliv se neprojevuje tak, že by ~e ná~ledke:n té~o k~n: 
ference např. určitá země přihlásila k dodržování hdskych prav. TIto hd.e 
mohou ovlivňovat neformálními cestami ty, kteří jsou zrovna u mocI. 
Domnívám se, že např. význam Henryho Kissingera nelze měřit nějak 
exaktně, ale pokud působí jako poradce nějakého současného nebo 
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budoucího prezidenta, píše do novin a setkává se s řadou dalších osob
ností, tak rozhodně má význam, že se takové konference účastní. 

Objevily se na konferenci nějaké konkrétní vize, jak by budoucnost 
světa měla vypadat a k jakému cíli bychom měli směřovat? 

Přestože i letos byl na Fóru velmi reprezentativní výběr účastníků, kte
ří o globalizaci světa uvažují, převládaly podle mého názoru spíše referá
ty popisující stav světa a téměř se neobjevila nějaká souvislejší nebo uce
lenější vize, kam bychom vlastně měli směřovat. Málokdo se tam např. 
zmínil o tom, že by měla být reformována Organizace spojených národů, 
přestože existuje řada studií, jak by reformována být měla. Nikdo se tam 
pOdobných témat nedotkl, neřku-li, že by se pustil do nějakých úvah 
o konkrétnějších krocích. 

V čem spatřujete význam konference? 

Smysl má určitě přinejmenším dvojí. Jeden spočívá v tom, že máloko
mu na světě se podařilo, podobně jako Václavu Havlovi, sezvat takovou 
skupinu lidí, ať už jsou to umělci nebo disidenti či nositelé Nobelových 
cen, kteří přijedou a jednají. Jako loňský i letošní host mohu potvrdit, že 
je to velice inspirativní. Myslím, že řada hostů i delegátů toto ocenila. 
A význam to má nesporně také pro Českou republiku. To tam několikrát 
zaznělo. Praha se nestane ani finančním, ani politickým centrem, ale mo
hla by se stát jakýmsi kulturním centrem, kde se střetávají a rodí zajímavé 
vize. Z těchto hlavních důvodů je konference významná, i když by se z ní 
podle mého názoru dalo vytěžit více. 

Žurnál UP 13.11.1998 
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JEDINÝ SporAHLIvý FAKTOR, KTORÝ DOKÁŽE 

STABILIZOVAŤ POPULÁCIU NA ZEMI, JE EKONOMICKÁ 

PROSPERITA 

Český environmentalista si myslí, že kl'úč k zvládnutiu populačného 
problému, ale aj ku kvalitatívnému posunu v ochrane životného prostre
dia na Zemi majú v rukách bohaté štáty. 

Námietky voči globalizácii nie sú vlastné len ochranárom či environ
mentalistom. Ako povedali účastníci FŮRA 2000 v októbri v Prahe, 
o miestnu identitu a lokálny trh sa obávajú aj politici národných štátov. 
To pozitívne je zatial' v tieni, či nie? 

Sme len na začiatku globalizácie. Zatiar si len vyjasňujeme, čo to je 
a ako na tento proces reagovať. Pozitívna je istá solidarita. V súčasnosti sa 
najvačšie zverstvá nedejú medzi národmi a štátmi, ale vnútri štátov, 
v Rwande, Somálsku, bývalej Juhoslávii, bývalom Sovietskom zvaze. 

Práve vďaka globálnému riadeniu alebo globalizácii je čoraz ťažšie, aby 
sa štáty úplne izolovali. Ak sa raz dohodneme na globálnej úrovni na ne
jakých základných normách, na akejsi ústave, rudských právach, ktoré bu
dú presadené globálne, do značnej miery to obmedzí i zv6lu jednotlivých 
potenciálnych diktátor ov alebo vládcovo 

Henry Kissinger na FŮRE 2000 povedal, že ekonómovia riadia tento 
svet, ale zatial' ne optimálne. Dokazom toho je súčasná finančná kríza, 
o kríze životného prostredia ani nehovoriac. Ako hodnotíte globálne ria
denie ekonómov? 

To, že ekonómovia riadia svet, je pravda. Bohužial' sami. Nanajvýš s po
litikmi. Domnievam sa, že na globálnom procese by sa malo podiel'ať viac 
profesných skupín vrátane mimovládnych organizácií. V súčasnosti sa kri
tizujú najma finančné praktiky nadnárodných spoločností. Mnohé z nich 
majú obrat a ekonomickú výkonnosť vačšiu ako niektoré stredne rozvinu-
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té krajiny. Pod ich kontrolu patrí jedna tretina všetkých aktív súkromého 
sektora a ich obrat dosahuje 5,5 bilióna amerických dolárov. To je porov
natel'né s hrubým domácim produktom USA. Tieto spoločnosti odvádzajú 
dane v tom štáte, kde sú formálne zakotvené - napríklad v USA - čo sa 0-

právnene kritizuje. Pritom majú továrne po celom svete. Niekde sú eko
nomicky úspešné len preto, že sa vyhýbajú zákonom, aké platia v ich kra
jine, a podiel'ajú sa na devastování životného prostredia. Bolo by ovel'a 
čestnejšie a férovejšie, aby tieto nadnárodné spoločnosti odvádzali dane 
do nejakého globálneho fondu, z ktorého by sa potom financovali projek
ty na záchranu tzv. globálneho dedičstva l'udstva, ako je Antarktída, moria 
a oceány, tropické pralesy. 

Členovi a týchto spoločností sa však pýtajú, prečo by sa mali podielať 
na záchrane týchto území, kecl' ich devastáciu priamo nesposobili alebo 
choroby nevyvolali... 

Mnohé z nich, o čom svedčí vel'a dokazov, devastáciu sposobili. Pred 
pokutami ich zachranili len benevolentné normy a zákony v krajinách, 
kde posobia. A potom, tak ako jestvuje solidarita medzi zdravými a cho
rými, alebo zamestnanými a nezamestnamými, potrebujeme aj nejakú mi
eru solidarity medzi rozvinutými a rozvojovými krajinami. Nerad hovorím 
o pomoci. Vzbuzuje to nadradený postoj - my vám chudákom prihodíme 
zopár dolárov a niečo už so sebou konečne urobte. 

Skor by sme mali hovoriť o kontraktoch. Poviem príklad. Prales je glo
bálne dedičstvo, ktoré aj my potrebujeme kvoli kyslíku, pohlcovaniu oxi
du uhličitého, kvoli budúcim potencionálnym produktom farmaceutické
ho a potravinárskeho priemyslu (ktoré doteraz nie sú presne zmapované, 
ale sú dokazy, že prales má obrovský potenciálliečiv a ušfachtilých odrod 
potravín). Kontrakt bude vyzerať asi takto - my vám poskytneme účinné 
technológie, prípadne financie, vy budete zodpovední za to, aby prales zo
stal zachovaný. Takýto kontrakt poskytne rozvojovým krajinám zodpo
vednosť, d6stojnosť a sebed6veru. Podobným variantom je návrh 
Američana Toma Lovejoya, že bysme dokonca mohli, čo sa týka Latinskej 
Ameriky, navrhnúť výmenu dlhov za prírodu - pralesy v Argentíne, 
Brazílii, Venezuele, Mexiku. Odpustíme vám dlhy, ak sa o pralesy budete 
starať a nebudete ich nadmerne vyrubúvať. 
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Globálne ekonomické riadenie sa v budúcnosti bude musieť zmeniť. 
lsté reguly v poskytování požičiek Svetovou bankou sa už aj zmenili. Ako 
však možno globálne regulovat' vol'ný trh, po čom volali účastníci FŮRA 
2000? Kde je hranic a rozvoja a limitov riadenia vol'ného trhu? 

Isté reguly vo vol'nom obchode boli vo svete už po druhej svetovej voj
ne. Napriek tomu globálnemu ekonomickému riadeniu chýba istá rovno
váha uplatňovania medzinárodných pravidiel. V nadnárodných organizá
ciách (Svetovej banke, Medzinárodnom menovom fonde, OSN) majú 
hlavné slovo ekonomicky silné krajiny, ktoré presadili pravidlá vyhovujú
ce najviac im a ktoré poznajú a ovládajú. Rozvinuté krajiny dovážajú 
z rozvojových suroviny bez toho, aby na ne uvalili clo. Ale ak rozvojové 
krajiny spracujú suroviny a pol'nohospodárske produkty, sú na ne uvalené 
clá, pretože by konkurovaly tovaru z Európy, USA a Japonska. To nepova
žujem za spravodlivé ekonomické riadenie. 

Toto je len jeden z príkladov, prečo je doležité zmeniť globálne ekono
mické riadenie a ako voliť reguly či nástroje. Komisia pre globálne riade
nie navrhuje, aby bol založený Úrad pre globálnu konkurenciu, ktorý by 
mal vytvoriť pravidlá pre celosvetovú súťaž. Mal by limitovať korupciu 
v nekontrolovatel'ných nadnárodných korporáciách, kontrolovať devízové 
operácie a podobne. 

Napatie v rozvojových krajinách narastá, rovnako ako napatie medzi 
rozvojovými a rozvinutými krajinami. Bude riešením navrhovaný glo
bálny Marshallov plán? 

Čo som sa doteraz dopočul a čo všetko som prečítal, zatial' nemáme 
lepší nápad. Ten nápad je povodne od Alberta Gora, viceprezidenta USA, 
ktorý však dnes nemá možnosť realizovať ho. Mal by byť financovaný 
z globálnych zdroj ov, napríklad zo zdaňovania medzinárodných devízo
vých operácií (tzv. Tobinovej dane), alebo z poplatkov za medzikontinen
tálne lety, za využívanie hlbokých morí, Antarktídy. 

Zjednoduším vyjadrenie sporu medzi rozvojovými a rozvinutými kra
jinami. Je to klasický konflikt medzi bohatým a chudobným. Navyše - bo
hatého obyvatel'a USA nemusí zaujímať bieda, napríklad Somálčana. Má 
byt' toto napatie tlumené globálne? Prečo? 
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Určite. A hneď z niekolkých dovodov. Už na koferencii o životnom 
prostredí v Štokholme v roku 1972 Indira Gándhíová povedala, že naším 
najvačším znečištením je chudoba. Inými slovami, kým sme chudobní, ne
čudujte sa, že poškodzujeme i životné prostredie. Ide nám o prežitie do 
nadchádzajúcého dňa. Iný príklad solidarity - Marshallov plán po druhej 
svetovej vojne, ktorý pomohol postaviť na nohy Evrópu a Japonsko. V USA 
bol vo verejnosti odpor, ale politici ho napriek tomu schválili. Vďaka tomu 
bola Európa 50 rokov bez vačšieho vojenského konfliktu. Keď prosperuješ, 
nechceš bojovať. Keď neprosperuješ a si chudobný, tým skor budeš bojovať, 
lebo máš šancu, že niečo získaš a menej stratíŠ. Nakoniec sa to spatne vrá
tilo aj USA, lebo v Európe a Japonsku našli partnerova vytvorili trojuhol
ník ekonomickej prosperity. Keby sa Európa a Japonsko prebíjaly biedou 
a povojnovou traumou ešte niekol'ko rokov alebo desaťročí, situácia by vy
zerala úplne inak. Možno by bolo aj niekolko ďalších vojen. 

Hovorí sa, že peniaze sú bránou do sveta. lsteže, netreba ich glorifi
kovat'. Kedy sa možu stať účinným prostriedkom na riešenie problémov? 
Mám na mysli najma v životnom prostredí. 

Ten, kdo prosperuje, dokáže si vyriešiť podstatnú čiasť svojich problé
mov. Aj v životnom prostredí. Existuje tzv. environmentálny zlom - vo 
chvíli, keď dosiahneme hrubý domáci produkt okolo devaťtisíc dolárov na 
obyvatel'a, začíname sa starať o životné prostredie. Naposledy takový zlom 
zažil napríklad Taiwan. Krajina, ktorá začala v rámci ázijských tigrov pro
sperovať, bola materiálne nasytená a začala si uvedomovať hodnotu život
ného prostredia. Prijali účinné zákony, vyhlásili zopár národných parkov. 
Ludia, ktorí prešli určitou fázou prosperity - majú chladničku, televizor, 
auto, mažu si dopriať dovolenku v zahraničí - si začnú uvedomovať, že 
chcú aj menšie pracovné zatiaženie, lepšie medzifudské vzťahy. Že si ni
ekto maže zájsť do prírody, relatívne neporušenej, že sa maže v prírode na
piť z potoka, je chápané ako velká hodnota. Teda to, čo sa nám zdá ako ne
podstané, kým sme chudobní. Preto sú chudoba a životné prostredie tak 
úzko spojené. 

Vyzerá to tak, že ekonomická prosperita može určoval' hierarchiu 
hodnot takú doležitú pre ochranu životného protredia a blízku trvalo 
udržatel'nému trendu. Pre niektoré krajiny to však može znamenal' 
dlhotrvajúci proces. V tejto oblasti má trpezlivosť svoje hranice, či nie? 
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Je pravda, že hodnotové orientácie sa menia v dlhodobom horizonte. 
Lenže to neznamená, že bysme mali z toho rezignovať. To, čo dokáže rea
govať na globálnu krízu, sú ekonomické nástroje, daňová ekonomická re
forma. Iste, zatial' nie je politická vól'a ju prijať. No na druhej strane sme 
konfrontovaní s obrovskými problémami s klimatickými zmenami. V dó
sledku toho dachádza k čoraz početnejším katastrofám - povodniam, taj
fúnom. K daňovej reforme sa pomaly blíži Europská únia. Najďalej sú 
škandinávske krajiny a Holandsko. Vo Fínsku zdaňujú využívanie fosíl
nych palív - uhlia, ropy, plynu. Za uhlie napríklad zaplatia 104 percent 
z pavodnej ceny, štyri percenta sú určené na ochranu životného prostre
dia. Daňová reforma však musí byť presadená globálne. Ak by sme naprí
klad v Česku alebo na Slovensku iniciatívne presadili účinnejšiu daňovú 
reformu ako v okolitých krajinách, zničí nás to. Ak by sme zvýšili cenu su
rovín, palív a zdrojov, zvýšila by sa aj cena výrob kov a neboli by schopné 
vývozu. Mohli by sa k nám valiť lacné výrobky zo Západu, ktoré by nebo
li do takej miery zdanené. Preto sa na také čosi mažeme odvážiť iba v gl?
bálnom priestore, alebo aspoň v takom ekonomickom priestore, ako je EU. 
Európska únia je vo svetovom meradle zatial' najďalej, USA silno pokriv
kávajú, lebo sú pod silným tlakom priemyselnej lobby automobilového 
priemyslu. 

To sa prejavilo aj na svetových konferenciách v Kjóte v roku 1997 
alebo v Berlíne v roku 1995 ... 

USA najskar nechceli vabec prijať nejaké obmedzenia emisie skleníko
vých plynov. Nakoniec súhlasili s tým, že do roku 2010 svoju produkciu 
oproti 1990 znížia o pať percent. Iné krajiny sú na tom ešte horšie. Čína sa 
nezaviazala na nič, podobne ako rozvojové krajiny. Česká,republika prija
la podmienky ako EÚ. Je to dané tým, že smerujeme do EU, takže sme pri
jali rovnaké limity - znížiť emisie do roku 2010 oproti roku 1990 o osem 
percent. Slovenská republika urobila podobne. 

To vytvára predpoklad, že ekologická daňová reforma je dlhodobý pro
ces, rozvrhnutý na podstatne dlhší čas, ako uvažujú politici vo svojom 
štvor- alebo patročnom volebnom období. Som presvedčený, že keďže sa 
raz rozbehne ekologická daňová reforma, budeme sa ešte čudovať, prečo 
sme nezačali skar. Pritom na daňovej reforme štát ani nezarobí, ani nepre
robí - príjmy do štátného rozpočtu sa nezvýšia. To znamená, že sa naprí-
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klad zníži daň z pridanej hodnoty a zvýši sa cena energie. To bude stimu
lovať podnikatel'ov a nás v domácnostiach, aby sme investovali do úspor
nejších technológií. Ako dókaz, že je to reálne, stačí jeden fakt. Česko má 
oproti Nemecku o tretinu vyššiu spotrebu energie, ale pritom nedosahuje 
taký štandard v životnej úrovni, akú má obyvatiel' Nemecka. 

Presazovať nové myšlienky je vždy ťažké. Ako sa však dohodnúť na 
globalizačných modeloch s takmer šiestimi miliardami rudí a v čase 
elektronických trhov? Keď sa nevieme vyhnúť ani praktikám špekulatív
ného pohybu kapitálu ... 

Niektorí odborníci hovoria, že by se mala vybudovať počítačovo riade
ná sieť devízových operácií pod hlavičkou nejakej nadnárodnej inštitúcie, 
ktorá by tieto operácie vel'mi mierne zdaňovala. Aspoň trochu by sa dal 
kontrolovať špekulatívny kapitál, ktorý často dokáže zničiť celé regióny. 
Americká futurologička Hazel Hendersonová hovorí, že dnes asi 90, mož
no 95 percent medzinárodných finančných operácií je viac-menej pohy
bom špekulatívného kapitálu. Používá pojem, že žijeme v dobe globálne
ho ekonomického kasína - už ti nepomaže, či je tvoja ekonomika zdravá 
alebo nie, ale si vystavený útokom žralokovo Jednotlivé štáty nemajú šan
cu brániť sao Dnes už ani USA nedokážu kontrolovať svoju vlastnú menu, 
a nie pohyby svetového kapitálu. Je to paradox, ale práve kapitálové a de
vízové operácie ani nadnárodné spoločnosti - a to všetko hýbe svetom - nie 
sú kontrolované. Ak sa v nejakej krajine - napríklad v USA - sprísni legis
latíva týkajúca sa životného prostredia, nie je problém, aby sa spoločnosť 
presťahovala do Zimbabwe. S tým všetkým treba rátať. 

Zastavme sa pri populačnom raste. Existuje nejaké rozumné riešenie? 
Krívka rastu populácie avizuje obrovské problémy tejto planéty. 

Žije nás 6 miliard. V druhej polovici 21. storočia tento počet narastie 
na na osem, desať miliard. Existuje jediný spol'ahlivý faktor, ktorý dokáže 
stabilizovať populáciu. Je to ekonomická prosperita. Ludia, ktorí dnes 
chcú mať vel'a detí, sa správajú racionálne. Chcú mať vel'a detí, lebo ne
existuje sociálne, dachodkové či nemocenské poistenie, a tak sa spolie
hajú na svoje deti. Keď ich majú viac, aspoň jedno sa o nich postará v prí
pade nemohúcnosti. Tam, kde sa štát stáva bohatším (dosiahne hrubý 
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domáci produkt aspoň zhruba tisíc dolárov na obyvaťela), začíná preberať 
zodpovednosť. Začína fungovať sociálne poistenie a rudia začínajú veriť, 
že nielen deti, ale aj štát sa o nich postará. Tam, kde sú viac vzdelaní, majú 
vačšie očekávania a vedia, že ich mažu splniť len obmedzenému počtu de
tí. Paradoxne, v krajinách, kde začali mať vačšie ekonomické vyhliadky, 
klesla velmi p6rodnosť. 

Myslíte si, že rozvojové krajiny chápu ret'azec: populačná explozia -
nadspotreba - likvidácia prírodných, surovinových zdroj ov - ohrozenie 
vlastného života? 

Tento model nechápe bežná verejnosť ani v rozvinutých krajinách. 
Riešenie vidím vo vzdelávaní, v osvete a vo výchove. V čo by som chcel 
dúfať, že aj medzi rozvojovými krajinami sa najdu štáty, ktoré budú aký
misi katalyzátormi zmeny. Začnú prvé a ostané ich budú nasledovať. 
Dobrým príkladom je Kostarika. Leží v nestabilnom regióne, vedra 
Hondurasu, Salvádora, Nikaraguy a Panamy. Kostarika nemá armádu, 
ekonomicky viac prosperuje, prijala rad opatrení na ochranu životného 
prostredia, je tam vermi dobrý sociál'ny program. 

Waiming Tu (historik a filozof čínského povodu) na pražskom FÓRE 
2000 povedal, že všetci by sme sa mali cítit' zodpovední za budúcnost' 
sveta, za globalizáciu, ktorá tento svet ovplyvní. Cítite sa vy zodpovedný? 

Iste. Všetci sme zodpovední svojou šesťmiliardtinou a každý individu
árne podra svojich možností. Iná je zodpovednosť robotníka a rorníka 
v Brazílii, iná šéfa Svetovej banky, iná národohospodára a ekonóma. 
Zodpovednosť je odstupňovaná. Obrovskú zodpovednosť majú médiá. H. 
Hendersonová povedala, že nežijeme v demokracii, ale medioakracii. 
Svetové komerčné média nie sú zodpovedné nikomu, iba svojmu zisku. 
A je tiež paradox, že dnes o tom, kdo chce byť prezidentom, nerozhodujú 
v prvom rade jeho schopnosti, ale fotogenickosť tváre v médiach. Čo sa tý
ka akademickej komunity, sme zodpovední najma za snahu formulovať 
problém. Určitým sp6sobom sme tiež zodpovední za to, aby sme sa snaži
li to, o čom sme presvedčení, presadzovať. A to je vel'ká dilema. Ak chceš 
niečo presadiť, musíš sa namočiť do politiky, a to priamo alebo nepriamo. 
Inak, ako hovoril Josef Vavroušek, budeme stále skupinka rudí, ktorá sa 
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bude vzájomne potrapkávať po pleci a vyplakúvať, ako nás nikto nechápe, 
ako to my myslíme dobre ... Politici, aj keď sú pod istým tlakom každo
denných rozhodnutí, by nemali rezignovať z uvažovania v dlhodobejších 
horizontoch. To sa treba naučiť. 

Trend 16.12.1998 

EKOLOGICKOU HROZBOU PRO MĚSTO JE AUTOMOBILISMUS 

Názory na kvalitu životního prostředí v Olomouci se různí. Někteří se 
domnívají, že se v posledních deseti letech zhoršila, další tvrdí pravý 
opak. Olomoucký ekolog Pavel Nováček, autor několika publikací s téma
tikou trvale udržitelného rozvoje a ředitel Centra interdisciplinárních stu
dií Univerzity Palackého míní, že kvalita prostředí ve městě je zatím do
konce nadprůměrná. 

Pane doktore, jste sice odborné veřejnosti znám spíše jako odborník, 
který životní prostředí zná z celosvětového pohledu, ale žijete 
v Olomouci a znáte důvěrně celou oblast regionu. Zlepšilo se podle vás, 
nebo zhoršilo životní prostředí Olomoucka? 

Chtěl bych vysvětlit, že má orientace na globální otázky není až tak od 
věci, protože životní prostředí nezná hranic. Jako příklad mohu uvést 
předloňské záplavy, které jsou důkazem toho, jak se nás, tedy i obyvatel 
olomouckého regionu, dotýkají globální klimatické změny. Co se týče sta
vu životního prostředí v Olomouci a blízkém okolí, tato převážně země
dělská oblast není naštěstí postižena nadměrnou průmyslovou výrobou. 
Dokonce si myslím, že samotná Olomouc má dobrou šanci stát se centrem 
budoucího kraje s orientací na zemědělství, zpracovatelský potravinářský 
průmysl, turistiku a v neposlední řadě na středisko vzdělanosti. Lze tedy 
shrnout, že životní prostředí na Olomoucku je podle mne nadprůměrné. 
Samozřejmě pokud si to nepokazíme. 
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Slova nadprůměrné životní prostředí myslíte vážně? 

V podstatě ano. Musím však upozornit na několik závažnějších problé
mů, z nichž nejvýraznějším je stále narůstající individuální automobilová 
doprava. V městě Olomouci se již dá hovořit o přehuštěnosti automobilové
ho provozu, který se stává jistou hrozbou pro nejbližší budoucnost. 

Jak lze zmíněnému problému čelit? Existuje podle vás nějaké řešení? 

Jako příklad možného řešení můžu uvést šestnáctimiliónové 
Holandsko, které jsem poznal. V městech Nizozemí, kde jezdí sedm mili
ónů aut, je individuální doprava vytlačována a omezována především 
v centrech měst. zejména postupným zvyšováním poplatků za parkování, 
posilováním městské hromadné dopravy a významnou podporou při bu
dování cyklistických stezek. 

Ale vytlačováním dopravy z města bude následně omezována podni
katelská činnost mnohých firem a jejich aktivity, které jsou přece důleži
té pro rozvoj ... 

Samozřejmě, že nejsem pro omezování podnikatelských aktivit ve měs
tě. Vyhánět podnikatele z města by bylo holým neštěstím. Zákazy a ome
zení by měly mít platnost pro všechny, ale určitě s výjimkou pro podni
katele, kteří by mohli platit přiměřený obnos za parkování. Lidem, kteří 
zde bydlí, bych asi poplatky odpustil zcela. 

V Olomouci je automobilovou dopravou neJVIce zatížena oblast 
v okolí ulic Velkomoravská, Foerstrova, Pražská. Myslíte si, že by této lo
kalitě pomohlo urychlení výstavby západní tangenty vysokorychlostní 
komunikace, která se však z různých důvodů stále odkládá? 

Jako dílčí kompromis zcela určitě. Má to však jeden háček. Ze zmíně
ných ulic se sice odkloní nákladní doprava, ale osobní zůstane. A pokud 
mám zkušenosti ze světa, individuální doprava brzy v počtu vozidel na
hradí kamióny, bude více a více narůstat a zanedlouho budou ulice opět 
zahlceny. Osobně bych se přimlouval za radikálnější, i když nepopulární 
řešení: postupně znepříjemňovat život individuální automobilové dopra-
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vě. Připouštím však, že problémy s individuální dopravou trápí téměř 
všechna města na světě a jejich řešení bude stále obtížnější. 

Region 6.4. 1999 

CHCEME-LI DO EU, MUSÍME BRÁT VÁŽNĚJI PROGRAM 

ROZVOJOVÉ POMOCI 

Na naší alma mater vzniklo po r. 1989 několik specializovaných vý
zkumných "center" (např. Centrum pro srovnávací kulturní studia, Cen
trum pro československá exilová studia aj.). Jedním z nich je i Centrum in
terdisciplinárních studií UP, jehož ředitele RNDr. P. Nováčka, CSc., jsme 
požádali, aby čtenářům Žurnálu UP přiblížil aktivity, jimiž se centrum 
v současnosti zabývá, a jaké úkoly jej čekají v nejbližší době. 

Jaké je poslání Centra interdisciplinárních studií UP? 

Naše centrum bylo založeno tehdejším rektorem UP prof. Josefem 
Jařabem v r. 1996 a jeho úkolem je podporovat studia, která nejsou na 
Univerzitě Palackého ani na dalších českých univerzitách dostatečně za
stoupena. Centrum interdisciplinárních studií UP se specializuje na čtyři 
oblasti: enviromentální studia (tj. studia životního prostředí), studia udr
žitelného rozvoje, futurologická studia, což není předpovídání budouc
nosti z křišťálové koule, ale snaha o identifikaci a sledování rozvojových 
příležitostí i ohroženÍ, a studia rozvojových zemí. Posledně jmenovaná 
oblast mě v současné době zajímá nejvíce, protože právě v rozvojových ze
mích se řada problémů životního prostředí vyhrocuje nejostřeji. 

Kolik má centrum pracovníků a jaké konkrétní projekty v současné 
době řeší? 

Pokud jde o personální obsazení centra, jsem po odchodu Z. Vlčáka na 
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brněnskou Masarykovu univerzitu jeho jediným pracovníkem. Činnost 
centra je v současné době podporována dvěma granty OSN: první se týká 
rozvojových zemí a organizování Letní školy rozvojové pomoci a spoluprá
ce, na němž se mnou spolupracuje pětice odborníků z Filozofické fakulty 
UP i institucí mimoolomouckých. Druhý grant se týká udržitelného rozvoje 
v České republice. Na něm spolu se mnou participuje deset lidí z Ústavu 
mezinárodních vztahů, který spadá pod Ministersvo zahraničních věcí ČR, 
Geografického ústavu SAV a Prognostického ústavu SAV v Bratislavě, ze 
Společnosti pro udržitelný život v Praze a firmy Regioplan z Nitry. 

uetí projekt, na němž se podílím a jehož si cením snad nejvíce, je tzv. 
"Millennium Projec", v současnosti největší světový futurologický projekt 
týkající se globálních varovných i žádoucích trendů. Na tomto projektu se 
podílí asi 500 odborníků ze 60 zemí světa, já v něm zastupuji Českou re
publiku. Každoročním výstupem z tohoto projektu je zpráva "Stav bu
doucnosti", kterou vydává "Americká rada pro Univerzitu Spojených 
národů". 

Se kterými zahraničními odborníky a institucemi spolupracujete? 

V r. 1992 jsem získal Eisenhowerovo stipendium a v r. 1996 ještě 
Fulbrightovo stipendium. Právě díky tomu jsem navázal většinu svých 
pracovních kontaktů s odborníky v USA, ale mnohem méně ze zemí EU. 
Jsou to např. Theodore Gordon a Jerome Glenn z Millennium Project, ne
bo Gerald Barney, bývalý poradce prezidenta Cartera, dnes ředitel 
Millennium Institute v Arlingtonu. Mám taky kontakt s prof. Peterem 
Bishopem z University of Houston at Clear Lake City, který založil magis
terský studijní obor studií budoucnosti, s College ofthe Atlantic, se kterou 
UP oficiálně spolupracuje a na níž jsem v loňském roce deset týdnů před
nášel, nebo s centrálou Eisenhowerova stipendia ve Philadelphii. 

Několikrát jste se zmínil o udržitelném rozvoji, což je jistě termín pro 
mnoho lidí poměrně neznámý. Můžete jej čtenářům Žurnálu UP vysvětlit? 

Máte pravdu, o udržitelném rozvoji zatím slyšelo pouhých 6-8 % čes
ké populace. V roce 1972 1. Gándhíová na konferenci o životním prostře
dí ve Stockholmu řekla, že naším největším znečištěním je chudoba. Tím 
chci říci, že péče o životní prostředí je spojena s rozvojem. V roce 1987 
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pak tato myšlenka dostala konkrétnější podobu ve zprávě OSN "Naše spo
lečná budoucnost". Nejbližší je mi však definice bývalého federálního mi
nistra životního prostředí J. Vavrouška, který definoval udržitelný rozvoj 
(sustainable development) jako "rozvoj, který usiluje o ideály humanismu 
a harmonie vztahů mezi člověkem a přírodou. Je to způsob života, který 
hledá rovnováhu mezi svobodami a právy každého jedince a jeho odpo
vědností vůči jiným lidem a přírodě jako celku, a to včetně odpovědnosti 
vůči budoucím generacím". Jde vlastně o pokus dát do souladu ekonomii 
jako nauku o hospodaření lidské společnosti s ekologií jako naukou o hos
podaření přírody. Od té doby se také velmi rychle rozvíjí např. tzv. envi
ronmentální ekonomie, která se snaží zakomponovat do ekonomických 
kalkulací skutečnosti, které dříve ohodnocovány vůbec nebyly, např. zne
čištění životního prostředí nebo vyčerpání neobnovitelných zdrojů. 

Problematice udržitelného rozvoje se věnuji v knize "Strategie udržitelné
ho rozvoje" (Praha, 1996), na níž se autorsky podílelo téměř třicet odbor
níků z různých oblastí, a také ve své nové knize "Křižovatky budoucnos
ti" (Praha, 1999). 

Zmínil jste se o grantové podpoře OSN pro vámi organizovanou Letní 
školu rozvojové pomoci a spolupráce. Připravujete již její letošní ročník? 

Letní škola rozvojové pomoci a spolupráce je součástí širšího projektu 
podpory českého programu rozvojové pomoci. Na pomoc rozvojovým stá
tům vyčlenila ČR v roce 1995 ze státního rozpočtu 350 milionů korun 
(tj. 0,02 % hrubého domácího produktu), což jsou ale stejně z podstatné 
části naše povinné příspěvky do fondů OSN. V dalších letech měla tato po
moc narůstat, ale bohužel byla díky Klausovým ekonomickým "balíčkům" 
zmrazena na uvedené částce. Ovšem i takové země jako Portugalsko po
skytují na fond rozvojové pomoci desetkrát více finančních prostředků než 
naše republika (vyjádřeno v % hrubého domácího produktu), Holandsko či 
skandidávské státy téměř padesátkrát více. Pokud tedy chceme směřovat 
do EU, budeme nuceni v brzké době tento program brát vážněji. 

Pokud jde o letošní, již třetí ročník Letní školy rozvojové pomoci a spo
lupráce, bude probíhat v Olomouci od 26. 8. do 1. 9. 2000, přednášet bu
dou již tradičně odborníci, kteří dlouhou dobu působili v rozvojových ze
mích nebo se této problematice léta věnují. Je dost možné, že třetí ročník 
letní školy bude zároveň ročníkem posledním, protože letos končí granto-
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vá podpora OSN, a zatím nevíme, zda se nám podaří financovat školu 
z místních zdrojů. Naší ambicí je pokusit se právě na základě těchto tří 
ročníků Letní školy rozvojové pomoci a spolupráce a na základě toho, že 
v ČR bude kladen stále větší důraz na program rozvojové pomoci, v blíz
ké budoucnosti otevřít na naší univerzitě studijní program "mezinárodní 
rozvojová studia" (International Development Studies). 

Co připravujete kromě zmiňované letní školy v nejbližší době? 

Na konec dubna (25. - 28. 4.) letošního roku připravujeme česko-slo
venskou konferenci "Směřování k udržitelnému rozvoji", která bude na
vazovat na dvě předchozí konference z let 1993 a 1997 a jíž se zúčastní cca 
150 odborníků. Svou účast na konferenci již přislíbil i Miloš Kužvart, 
ministr životního prostředí, který ji také slavnostně zahájí. 

2urnál UP 3.3. a 10. 3. 2000 

PRIŠTINA NENÍ NEBEZPEČNÁ, JDE O PŘED SUDKY 

O EKOTÉMATA JE V Kosovu ZNAČNÝ ZÁJEM 

S cílem nabídnout pomoc a spolupráci navštívil koncem září ředitel 
Centra interdisciplinárních studií Univerzity Palackého Pavel Nováček 
univerzitu v kosovské Prištině. Univerzita, která je v Kosovu jediná a z cel
kového počtu 2,2 milionů obyvatel její kapacity umožňují studium pouze 
14 tisícům studentů, je v žalostném stavu a snaží se nyní obnovit meziná
rodní kontakty. S Pavlem Nováčkem jsme tak hovořili nejen o návštěvě, 
ale i současné situaci v Prištině. 
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Pane doktore, jak vůbec vznikla spolupráce mezi vámi a prištinskou 
univerzitou a co bylo cílem vaší nedávné návštěvy? 

První kontakt vznikl během jedné z konferencí rektorů evropských univer
zit v Olomouci, kdy k nám přijel šéf mezinárodních styků univerzity 
v Prištině. Ten v červnu projevil zájem o spolupráci se středoevropskými uni
verzitami, protože poválečné Kosovo stojí o navázání kontaktů s jinými země
mi a o společné projekty, jako jsou výměny studentů. Tehdy jsme se dohodli, 
že na podzim jejich univerzitu jako zástupce Univerzity Palackého navštívím 
a uspořádám přednášku o životním prostředí. Myslím si totiž, že stejně jako 
nám pomohly vyspělé země na počátku 90. let, měli bychom alespoň malou 
měrou přispět druhým i my. Přesto jsem byl sám, kdo nabídky využil. 

Z jakého důvodu se lidé této oblasti vyhýbají? 

Jednak za to mohou předsudky o tom, že Priština není bezpečná. Podle 
mě při dodržení základních pravidel předběžné opatrnosti během pobytu 
v Prištině žádné nebezpečí nehrozí a pravděpodobnost, že vás tam někdo 
přepadne, je stejná jako u nás. Dalším důvodem je i to, že většina lidí dnes 
cestuje spíše do západních zemí. 

S jakou odezvou se vaše přednáška setkala? 

Hovořil jsem o vývoji stavu životního prostředí a péči o ně v naší re
publice. Domnívám se totiž, že něco obdobného, byť s malým zpožděním, 
čeká i je. V době mé návštěvy ještě nezačal školní semestr, měl jsem tak jen 
pětatřicet posluchačů, z toho asi polovina byli učitelé. Ale i tak jsem měl 
radost, protože téma vzbudilo zájem a proběhla i dlouhá diskuse. Katedra 
ekologie a životního prostředí na prištinské univerzitě zatím chybí a její 
zřízení u nich v těchto dnech z pochopitelných důvodů není prioritou, ale 
perspektivně o jejím zřízení uvažují. 

Priština má v této době spoustu environmentálních problémů, jak to 
vypadá s ekologií? 

V Prištině je problémem zejména znečištění ovzduší. Důvodem je míst
ní tepelná elektrárna, která připomíná naše budovatelská léta, ale i dopra-
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va, kdy většina obyvatel používá dovezené ojeté vozy bez katalyzátorů. 
Problémem jsou také odpady. Rád bych však zdůraznil, že cesta byla pro 
mne velkým obohacením. Přesto, že na první pohled působí vybombardo
vané a vypálené domy depresívně, vidět poválečnou obnovu i zkusit mír
né nepohodlí pomůže vidět naše problémy v mezinárodních souvislos
tech, a tedy i v lepším světle. 

A co se týče další spolupráce ... 

Snad se podaří pozvat příští rok na naši univerzitu jednoho nebo dva 
prištinské studenty. Kdyby alespoň jeden z nich byl ochoten naučit se čes
ky, mohl by tu později zdarma studovat. Sám bych se přikláněl i k ambi
cióznějším projektům přímo v Kosovu, jako je např. příprava vyhlášení ná
rodního parku. 

Den 26.10.2000 

FIASKO V HAAGU: ŠPATNÁ ZPRÁVA PRO PLANETU ZEMI 

Konference zástupců více než 160 zemí světa, která pod názvem "Šesté 
zasedání konference smluvních stran Rámcové úmluvy OSN o změnách 
klimatu" proběhla ve dnech 13. až 24. 11. 2000 v nizozemském Haagu, 
skončila neúspěchem. Účastníci konference nesplnili očekávání světové 
veřejnosti, když se jim nepodařilo dosáhnout dohody o konkrétní podobě 
opatření ke snižování emisí skleníkových plynů. Na dosažení této dohody 
přitom závisela ratifikace tzv. Kjótského protokolu, stanovující v tomto 
směru konkrétní cíle pro snižování emisí ze strany vyspělých zemí. Podle 
světových tiskových agentur ztroskotala jednání v Haagu hlavně na poža
davku USA, který měl zaručit, aby si státy mohly započítávat do své kvóty 
pro redukci emisí oxidu uhličitého také ty emise, které pohltí lesy. 
Evropské státy velmi rozhodně odmítly takový přístup - argumentovaly 
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tím, že úroveň vědeckého zkoumání neumožňuje dnes s jistotou říci, jak se 
lesy chovají, tedy kdy a v jakém množství pohlcují oxid uhličitý, nebo ho 
naopak vypouštějí. Podle aktivistů z Hnutí DUHA by návrh umožnil USA 
namísto snížení emisí o 7 %, k němuž se zavázaly, naopak zvýšení o 2 %. 
Celková redukce emisí všech průmyslově vyspělých zemí o 5,2 %, kterou 
slibuje kjótský protokol, by se náhle změnila v mírný růst (o necelé pro
cento). Vědci na konferenci se shodli, že snížení o 5,2 procenta v letech 
2008 - 2012 oproti roku 1990 v 38 průmyslově vyspělých zemích je tím ne
jminimálnějším závazkem; mnozí pochybovali, zda bude stačit. Po dnešku 
ovšem nadále neexistuje mechanismus dosahování této mety, takže proto
kol z Kjóta z roku 1997 nadále nebude aplikován. Postoj EU je podle mi
nistra životního prostředí ČR M. Kužvarta mnohem odpovědnější: "Nikdo 
neví, zda je za pět minut dvanáct nebo už pět minut po dvanácté," řekl 
ČTK. Předseda konference J. Pronk, nizozemský ministr životního prostře
dí, bezprostředně po ukončení konference prohlásil, že účastníci po jejím 
neúspěchu rozhodně "nemohou prostě jít od toho" a musejí se znovu pus
tit do práce. Podle zatím nepotvrzených informací z kruhů EU má jednání 
klimatické konference OSN pokračovat v květnu příštího roku v Berlíně. 

V této souvislosti jsme položili přednímu odborníkovi v oblasti ekolo
gie a životního prostředí RNDr. P. Nováčkovi, CSc., následující otázky: 

Pokud se na jaře příštího roku podaří uspořádat další kolo o snižo
vání emisí skleníkových plynů a zúčastněné země se dohodnou na sta
novené kvótě, bude ještě čas na zavedení konkrétních opatření k zame
zení globálního oteplování? 

Nenacházím žádné důvody k optimismu. Ani snížení skleníkových 
plynů o pět procent globálním klimatickým změnám nezabrání, snad by 
jen jejich nástup učinilo o něco pozvolnější. Vědci, kteří se touto proble
matikou zabývají, odhadují, že by byl nutný pokles emisí o 60 - 80 pro
cent. Pracují samozřejmě s velkou mírou nejistoty a jde pouze o kvalifiko
vané odhady, protože celý proces je pro nás příliš složitý. Krach jednání 
v Haagu však zřetelně ukazuje, že kvůli ekonomickému růstu a materiál
nímu blahobytu nejsme schopni přijmout žádná, ani symbolická omezení. 

Po listopadové konferenci v Haagu jednali ještě v kanadské Ottawě zá
stupci severní Ameriky a Evropské unie o možnostech, jak mezinárodní 
úmluvu, která má za cíl snížit riziko globálního oteplování, zachránit. 
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Opět však nedospěly k dohodě. Současnou situaci výborně vystihuje více 
než šedesát let starý výrok Winstona Churchilla, který marně varoval před 
neschopností britské vlády připravit se na Hitlerův útok: "Tato vláda se 
prostě nedokáže rozhodnout. Proto pokračují v tomto podivném parado
xu, rozhodnuti k nerozhodnosti, odhodláni k ničemu se neodhodlat, tvr
došíjní ve své váhavosti, pevní v rozbředlosti, silní v bezmoci. Blíží se ko
nec éry odkladů, polovičatých řešení, konejšivých a nesmyslných výmluv, 
zdržování. Namísto toho vstupujeme do období jejich důsledků." 

Samozřejmě má smysl usilovat o snížení emisí skleníkových plynů 
(nejde jen o oxid uhličitý, ale také o metan, oxidy dusíku, freony a někte
ré další látky), které budou mít vliv na to, jak drastické budou důsledky. 

Během 21. století zmizí mnoho ostrovů v Pacifiku i v karibské oblasti 
pod vodou, stejný osud potká řadu světových velkoměst i rozsáhlých po
břežních oblastí (Bangladéš, Holandsko, Egypt aj.). Dojde k rozšíření pou
ští (zejména v Africe, Austrálii, ale také v USA a na jihu Evropy). Tomu 
budou předcházet záplavy, větrné smrště, sucha i požáry a další klimatic
ké poruchy i v místech, kde se dříve nevyskytovaly. Není jisté, jestli 
v Evropě dojde k výraznému oteplení (Česká republika by Se dostala do 
oblasti subtropů), nebo naopak ochlazení (rozpuštění arktického ledovce 
způsobí nižší obsah solí v Severním ledovém oceánu, což může vést k od
klonu teplého Golfského proudu od evropských břehů). Můžeme se přít 
o míře oteplení či ochlazení, ale jedno je, myslím, jisté: v důsledku kli
matických změn dojde k ohromné migraci ekologických uprchlíků - mili
ónů lidí, jejichž domovy se stanou neobyvatelnými a jejichž pohyb žádné 
administrativní hranice nezastaví. Svět se změní a už nikdy nebud tím 
čím býval. 

Jaký stimul hy podle vašeho názoru vyspělé země přiměl k přijetí do
hody? 

V minulých letech jsme promarnili šanci vymanit se ze zaběhaného 
vzorce chování "pokus - omyl- zkušenost" a jednat předvídavě a preven
tivně. Pokud tedy něco přiměje významné světové hráče jednat, bude to 
strach. Osobně se domnívám, že přijetí pětiprocentního snížení emisí oxi
du uhličitého do roku 2012 oproti hladině z roku 1990 je naprosto nedo
statečné a prosazení výrazně většího omezení je nereálné. I kdyby rozvi
nuté země byly ochotny něco takového provést (což není pravděpodobné), 
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narazíme na odpor v industrializujících se zemích rozvojového světa (Čí
na, Indie, Indonésie, Brazílie, Mexiko, Argentina, Nigérie a další, které 
chtějí s nedokonalými technologiemi napodobit náš minulý způsob roz
voje). Např. Čína je dnes druhým největším producentem emisí C02 (po 
Spojených státech) a během několika let se posune na první místo (má ob
rovské zásoby uhlí, které spaluje v tepelných elektrárnách). Nijak se při
tom netají tím, že v příštích padesáti letech nehodlá přijmout žádná ome
zení emisí skleníkových plynů. 

Žurnál UP 12. 1.2001 

DÁME ŠANCI ČISTÉ ENERGII, A TÍM VLASTNÍ EXISTENCI? 

USA volí mezi ekonomickou a ekologickou krizí. Změny, které nás po
stihnou vlivem globálního oteplování, můžeme jen odhadovat a tipovat, 
zda v našich končinách zavládnou subtropy, nebo naopak přijde ochlaze
ní. Nedávná zpráva OSN nicméně vyzněla jednoznačně - za změny klima
tu může člověk. Evropská komisařka pro životní prostředí Margot 
Wallstr6mová v této souvislosti prohlásila, že se Evropská unie zaměří na 
podporu "čistých" energetických technologií a obnovitelných zdrojů 
energie ve snaze snížit produkci tzv. skleníkových plynů. O tom, že to ne
bude snadné, jsme si povídali s Dr. Pavlem Nováčkem z Centra interdis
ciplinárních studií, který studentům Univerzity Palackého v Olomouci 
přednáší také o problematice globálního oteplování. 

Z klimatických změn jsou viněny skleníkové plyny. O jaké nepřátele 
to vlastně jde? 

V první řadě o oxid uhličitý, který se uvolňuje při dýchání. Při zacho
vání rovnováhy v přírodě jej spotřebovávají rostliny, problém je v tom, že 
používáme fosilní paliva, která obsahují uhlík a jeho spalováním vzniká 
C02. To, co se tu ukládalo desítky milionů let v druhohorách a třetihorách, 
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spálíme najednou během několika desetiletí. To je ropa, uhlí, případně 
plyn. Potom narůstá koncentrace C02 v atmosféře. S těmito koncentrace
mi začíná globálně růst teplota. C02 totiž působí jako sklo ve skleníku, od
tud název skleníkový plyn. Propustí jen viditelnou část spektra světla, kte
ré se mění po dopadu na zem v teplo, a to už se nedokáže zpátky vyzářit 
do atmosféry. Světlo dovnitř může, teplo ven ne. 

Mezi skleníkové plyny patří také freony, oxidy dusíku, které produku
je automobilová doprava, a vodní páry. Někteří autoři ovšem tvrdí, že 
hlavním viníkem jsou vodní páry. Nevím, jestli mají pravdu, ale pokud 
ano, tak je to možná ještě horší. Dostali bychom se totiž do tzv. pozitivní 
zpětné vazby. Čím je tepleji, tím více dochází k odpařování a tvorbě páry. 
A člověk by s tím zřejmě nic nenadělal. 

o problematice změn klimatu se hovoří už nějakou dobu, ale stále to 
vypadá, že chybí chuť udělat zásadní kroky ... 

Na omezení emisí skleníkových plynů se pokusily státy dohodnout už 
v roce 1997 na konferenci v Kjótu. Jednání byla těžká a hrozila krachem. 
Nakonec byl domluven kompromisní návrh, kdy se například EU zaváza
la, že do roku 2012 sníží emise skleníkových plynů asi o 7 procent oproti 
hladině z roku 1990. USA se nejdříve nechtěly zavázat k ničemu, protože 
se bojí o svůj ekonomický růst a jsou pod tlakem automobilové lobby. 
Nakonec se zavázaly k pěti procentům. Rusko řeklo, že se bude držet na 
současné hladině, a Čína, která má 1,3 miliardy obyvatel, přímo řekla, že 
se příštích 50 let nezaváže k ničemu. 

Stejný postoj zastávají i rozvojové země, protože chtějí projít stejným 
procesem industrializace. Vidí to totiž jako jedinou cestu, jak si zlepšit ži
votní úroveň. My půjdeme vlastní cestou, říkají, budeme používat takové 
technologie, jaké máme, a pokud se vám to nelíbí, dejte nám lepší. A to ne
jsme ochotní, protože know-how je to nejcennější zboží. 

Jak je to se skutečným plněním dohod? 

Celosvětově se měly do roku 2012 emise snížit o pět procent. Teď se u
kazuje, že se to vůbec nedaří plnit. Asi 30 států stačilo dohodu z Kjóta je
nom ratifikovat. Jedním z prvních, kdo smlouvu ratifikoval, bylo Fidži, 
což ale není žádný industriální obr. Loni v Haagu skončil summit ještě vět-
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ším fiaskem, protože se účastníci nedohodli na ničem. Dohodli se jen na 
tom, že nejsou schopni garantovat ani těch pět procent. To je malér. 
Můžeme jen spoléhat, že to příroda nějak unese. Že krize a katastrofy, kte
ré nás čekají, nebudou fatální. 

Nejméně ochotné ke změnám byly v Haagu Spojené státy. Jak je vidět, 
jejich postoj se po celou dobu nezměnil. 

Spojené státy jsou ve dvojím ohni. Na jednu stranu vědí, že by měly 
omezení přijmout, na druhou stranu se zoufale bojí ohrožení ekonomic
kého růstu. Posledních deset let prožívá jejich ekonomika boom. Všichni 
vědí, že to jednou skončí, ale bojí se toho. Kdyby přijali závažnější ome
zení, tak by to skončilo poměrně brzy. USA se rozhodují mezi ekologickou 
a ekonomickou krizí. Jejich pohled je velice úzkoprsý, krátkodobý, ale bo
hužel je to tak. Obávám se, že s příchodem nového prezidenta, George 
Bushe, se tento přístup zakonzervuje a změnu chování ze strany vlády 
Spojených států nemůžeme čekat. 

V souvislosti se změnami klimatu zazněly názory, že nás spasí jader
ná energie ... 

Úvaha je to logická, protože jaderná energie neprodukuje skleníkové 
plyny. Nicméně je to vymítání čerta ďáblem. Jaderná energetika má totiž 
celou řadu nevýhod. Není především dořešeno ukládání a zpracování ja
derného odpadu. Ten bude radioaktivní ještě po desetitisíce let. Treba 
v ČR nemáme do dneška trvalé úložiště. A představte si, že by jadernou 
energetiku začaly využívat i rozvojové země, tedy vůbec celý svět. Dostali 
bychom se do absurdních čísel. 

Řešením jsou tedy obnovitelné zdroje energie. Ty však nemají velkou 
podporu z oficiálních míst... 

Bylo by zajímavé zjistit, kolik bylo v ČR investováno do vývoje jader
né energetiky a kolik do vývoje obnovitelných zdrojů. Jsem přesvědčen, že 
by to byl těžký nepoměr. Pak tu máme lobbystické zájmy. Temelín stál sto 
miliard, a to už stojí podnikům za to, aby lobbovaly u poslanců a prosadi
ly si celou řadu výhod. Za obnovitelné zdroje nemá pro zatím kdo lobbo-
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vat. Nevládní organizace a několik drobných či středních podnikatelů, 
kteří obnovitelné zdroje podporují, nedokáží vyvinout potřebný tlak. 

Potenciál obnovitelných zdrojů v ČR by mohl přitom představovat až 
28 procent. Týká se to sluneční energie, vodní energie a především bio
masy. Dnes máme nadprodukci zemědělských plodin. Dají se třeba plan
tážním způsobem pěstovat rychle rostoucí plodiny (např. vrby), kde máte 
z hektaru výnos 20 tun. To platí i o technickém konopí. Jeho výhřevnost 
je přitom lepší než výhřevnost hnědého uhlí. 

Podpora obnovitelných zdrojů by měla rozhodně vzejít především ze 
strany vlády, která může nastavit ekonomické nástroje tak, aby se přechod 
na alternativní zdroje začal vyplácet. Ještě nějaký čas se budou plnit auta 
ropou a benzínem. Ale i velké automobilky si dobře uvědomují, že zásoby 
jednou dojdou, a samy dnes v laboratořích vyvíjejí alternativní pohony. 
Postupně budeme určitě na obnovitelné zdroje přecházet, jestli to ovšem 
stihneme. 

Den 8. 2. 2001 

NovÁ STRANA PRO OTEVŘENOU SPOLEČNOST CHCE 

NAVÁZAT NA SVOBODNÉ DEMOKRATY 

Vědecký pracovník olomoucké Univerzity Palackého Pavel Nováček je 
autorem knihy Křižovatky budoucnosti, ve které zveřejnil svoji vizi mož
né budoucnosti lidstva. Je spoluautorem velmi ceněné práce Vize České 
republiky v roce 2015. Zároveň zastává funkci předsedy Strany pro otev
řenou společnost. 

V programu vaší strany se odvoláváte na poselství Občanského fóra 
a na stranu Svobodných demokratů s odkazem Josefa Vavrouška. 
Nebojíte se, že to mohou voliči chápat jako snahu vstoupit podruhé do 
téže řeky? 
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Jsme hrdí na to, že můžeme navázat na program Svobodných demo
kratů, protože jsme z nich vzešli a jejich program i náš program Strany pro 
otevřenou společnost je podle našeho přesvědčení dobrý a potřebný nejen 
pro naši zemi, ale zcela jistě přesahuje její hranice a je programem evrop
ským. Stojíme si nejen za ideou udržitelného rozvoje, ale také za budová
ním tolerantní společnosti, otevřené ke změnám, a za vytvářením vědomí 
globální spoluodpovědnosti. 

Nicméně liberálové a Svobodní demokraté se hlásili k liberalismu 
a u veřejnosti nijak nevyhráli s důrazem na odpovědného jedince a s od
mítáním výrazné role státu. Občané České republiky dali hlas spíše těm, 
kteří slibovali, že se postarají o slabší... 

Souhlasím. Přežívá v nás minulost. Kdo prožil řadu let ve státě spra
vovaném komunisty, zvykl si na péči státu a může mít touhu zbavit se od
povědnosti za vlastní osud a za osud bližních. Kdybychom chtěli rychle 
uspět v politice, museli bychom asi do svého programu vložit trochu po
pulismu. To ale neuděláme. Jsme liberální strana s důrazem nejen na 
osobní práva a svobody, ale také na osobní odpovědnost vůči sobě i ostat
ním lidem, včetně budoucích generací. 

Kdy vznikla Strana pro otevřenou společnost? A kdo ji založil? 

Já jsem do politiky vstoupil po smrti Josefa Vavrouška, a to ke Svobod
ným demokratům. Asi po měsíci došlo ke sloučení s Liberální stranou ná
rodně sociální, a to nebylo šťastné. Když bylo jasné, že sloučením vzniklý 
politický subjekt spěje k rozpadu, zůstalo jádro lidí, kteří nechtěli připus
tit, aby program a odkaz Svobodných demokratů upadl do zapomnění. Už 
tehdy nám bylo jasné, že půjde o běh na dlouhou trať. Strana pro otevře
nou společnost byla založena v březnu 1998 v Pardubicích, máme 14 zá
kladních organizací v šesti krajích. Z toho je také vidět, že není reálné při 
současných pravidlech usilovat samostatně o vstup do Poslanecké sně
movny. Na podzim roku 1998 jsme šli do komunálních voleb a uspěli jsme 
celkem dobře. Získali jsme, samostatně nebo ve spolupráci s dalším poli
tickým subjektem, 109 mandátů a uspěli jsme nejen v menších obcích, ale 
také například v Liberci, v Pardubicích, v Hradci Králové, Otrokovicích 
a v dalších městech. V krajských volbách jsme v loňském roce kandidova-
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li v pěti krajích, ve dvou místech (kraj Liberecký a Pardubický) jsme vý
razně uspěli. 

Ve vašem programu čtu slova o dobré a špatné politice. Jaká je ta 
špatná? 

Bylo by arogantní hodnotit, kdo je dobrý nebo špatný politik, ale obecně 
platí, že špatná politika je taková, ve které převažují zájmy vlivných lob
bystických skupin. Tržní hospodářství je nejvíce ohrožováno skupinovými 
zájmy, které jsou nadřazovány obecnému veřejnému zájmu. Opět jsme u to
ho dlouhodobého procesu zrání politiky. Dnes se hraje o to, s jistou nadsáz
kou, budeme-li úrovní politiky blíže Německu, nebo třeba Kolumbii. 

Jak chcete bránit vlivu ekonomiky na politiku? Naše ekonomická 
reforma byla přece realizována s ohledem na Mezinárodní měnový fond 
a Světovou banku. Lidé jsou dnes přesvědčeni, že se i v politice o všem 
rozhoduje s ohledem na peníze ... 

Důležité je snažit se rozlišit to dobré od špatného. Ano, MMF a Světová 
banka mají velký vliv. K nám jistě jezdili vedle dobrých poradců i někteří 
horší, kteří o to více demonstrovali velikou sebedůvěru ve vlastní schop
nosti. Zdatné partnery podobného ražení našli i na české straně. Jak se vy
hnout tlaku ekonomických zájmů, je těžká otázka. Naše strana má v tom
to jednu výhodu. Je před námi dlouhá cesta, a nejsme proto atraktivní pro 
kariéristy, kterým jde především o vlastní prospěch. 

Zeptám se na to, co teď čeří hladinu veřejného mínění. Jaký je postoj 
Strany pro otevřenou společnost k finanční spoluúčasti na vzdělávacím 
procesu, na lékařské péči? 

Spoluúčast na financování školství a zdravotnictví ano, ale s ohledem 
na sociální postavení občana. Například v případě školství by měla být 
k dispozici sada nástrojů (státem garantované půjčky, stipendia ze státních 
i soukromých zdrojů, možnost práce a výdělku pro studenty i v rámci uni
verzity), která umožní studovat i těm, kteří si úhradu školného z vlastní 
kapsy nemohou dovolit. 

Den 4/2001 
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UDRžITELNÝ ROZVOJ VYŽADUJE MYSLET V SOUVISLOSTECH 

V posledních týdnech se opakovaně dovídáme o globálním oteplová
ní, ropných haváriích a jiných hrozbách pro životní prostředí. Starost 
o přežití lidstva se dostává na začátku tisíciletí oprávněně do středu po
zornosti. Ale stranou zájmu by jistě nemělo zůstat ani životní prostředí 
okolo nás, které globální klima spolutvoří. O ekologii domácí i světové, 
a především o nutnosti sladění ekonomického rozvoje s ochranou příro
dy, jsme nechali promluvit odborníky. Peter Mederly se zabývá posuzo
váním vlivu na životní prostředí a je členem předních slovenských insti
tucí zabývajících se trvale udržitelným rozvojem, Pavel Nováček působí 
na Univerzitě Palackého v Olomouci. Oba se podíleli na vzniku Národní 
strategie udržitelného rozvoje pro Slovenskou republiku i obdobné české 
studie, financovaných OSN. Společně vypracovali také indikátory udrži
telného rozvoje pro celosvětový projekt Millennium. 

* MOSTY: Na první pohled se zdá, že životní prostředí v České 
i Slovenské republice je na tom lépe než před dvanácti lety. 

*MEDERLY: Pred rokom 1990 boli prvoradé takzvané hospodárske ús
pechy budovania socializmu. To sa odrazilo na znečistení ovzdušia, vo
dy, pody, a v dosledku toho muselo byť v roku 1992 na Slovensku vyhlá
sených dvanásť ohrozených oblastí. K zlepšeniu životného prostredia 
v 90. rokoch prispela hospodárska recesia. Ůalšími, jednoznačne pozitív
nymi faktormi bolo prisposobovanie sa legislative vyspelých krajin 
a v poslednom čase proces vstupovania do EÚ, ktorý nás núti prijímať 
v tejto oblasti tvrdšie zákony. Významný pokrok znamenal v oboch re
publikách zákon o hodnotení vplyvov na životné prostredie. Na 
Slovensku vznikli samostatné Úrady životného prostredia. A doležitá bo
la aj zmena myslení rudí. 

Roku 1996 ale prišlo na Slovensku k reorganizácii štátnej správy, samo
statné úrady životného prostredia sa zrušili a úroveň ochrany životného 
prostredie sa opať zhoršila. Za súčasnej vlády možno zase badať pokrok, 
ministerstvo životného prostredia lepšie spolupracuje s mimovládnymi 
organizáciami, viacej sa dbá o odbornú stránku tejto problematiky. 
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Vyčlenila sa samostatná organizácia - Štátna ochrana prírody - a plá
nuje sa, že sa osamostatnia aj Úrady životného prostredia 

*NOVÁČEK: Minulý režim nepřipouštěl kritiku a chyběla mu zpětná 
vazba, proto jsme nabrali možná až pětadvacetileté zpoždění za Západem. 
Přestože v druhé polovině 80. let byli už i komunisté nuceni zabývat se ži
votním prostředím, vinou setrvačnosti se situace dále zhoršovala. Šťastné 
období nastalo v letech 1990 až 1992. Tehdy se přijalo na federální úrov
ni 14 dobrých environmentálních zákonů. Dnes je naopak snaha některé 
"změkčit" či přímo zrušit. Pozitivní však je, že za posledních deset let se 
do životního prostředí hodně investovalo, přibližně 2,5 procenta hrubého 
domácího produktu ročně. O plných 87 procent se snížily emise oxidů sí
ry, zlepšila se kvalita povrchových vod. Přetrvává však nedobrý zdravotní 
stav lesů, nízká kvalita půdy, podpovrchových vod. 

Peter se zmínil o změně v myšlení lidí - krátce po listopadu 1989 se ži
votní prostředí ocitlo dokonce na prvním místě preferencí. Pak se však lo
gicky dostaly do popředí jiné priority - prosperita, bezpečnost. Nyní se 
pohybuje životní prostředí v průzkumech na 8. až 10. místě důležitosti. 
Myslím ale, že časem se opět začne posouvat do středu zájmu, že dojde 
k vystřízlivění z honby za výhradně materiálně chápanou prosperitou. 

*MEDERLY: Dnes už nie je možné od seba odtrhnúť ekonomiku, život
né prostredie, sociálny rozvoj, vzdělanosť. Šanca, že sa životné prostredie 
dostane na vyšší hodnotový stupeň existuje, až keď vačšina l'udí začne 
rozmýšlať v širších súvislostiach. Nemožno trvať na ortodoxnej ochrane 
prírody za cenu ekonomického prepadu. Treba, aby sa tí, čo rozhodujú 
o budúcnosti krajiny, naučili brať do úvahy všetky súvislosti. A práve ta
kémuto rovnomernému rozvíjaniu všetkých oblastí sa hovorí trvalo udr
žatel'nÝ rozvoj. 

*MOSTY: Dostáváme se k indikátorům udržitelného rozvoje, které jste 
vytvořili. .. 

*NOV ÁČEK: O hodnocení států z hlediska vyváženosti jejich rozvoje 
se snaží OSN i další instituce, problém však je, že mnohé údaje nejsou do
stupné. My jsme se rozhodli využít údajů Světové banky a z nich jsme 
zpracovali indikátory udržitelného rozvoje pro 145 zemí světa. 

*MEDERLY: Celkom 58 indikátorov je zoradených do šiestich hlav
ných oblastí. Prvá sú l'udské práva, sloboda a rovnosť, druhá demografic
ký vývoj, tretia zdravie a zdravotný stav obyvatel'ov, štvrtá vzdelanosť 
a technológia, piata ekonomický rozvoj, šiesta kvalita životného prostredia 
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a spotreba zdrojov. V tejto oblasti zaujíma Slovensko 31. a Česká republi
ka 24. miesto. O vel'a horšie sme na tom, samozrejme, v ekonomike. 
Celkovo však možno povedať, že východisková pozícia bývalých socialis
tických štátov je - okrem Ruska a Ukrajiny - dobrá. 

*MOSTY: Jak tedy konkrétně celkově obstály země střední Evropy? 
*NOVÁČEK: Česká republika je 24., Slovensko 31., Polsko 33. 

a Maďarsko je na tom nejhůře s životním prostředím. Pro úplnost dodám, 
že v čele jsou Norsko, Švýcarsko a Rakousko a na posledních deseti mís
tech skončily africké státy. 

*MOSTY: K čemu budou tyto indikátory sloužit? 
*NOVÁČEK: Jednak jako doplněk k projektům Trvale udržitelná Česká 

republika a Trvale udržitelné Slovensko. Využity však budou hlavně 
v projektu Millennium, s nímž oba spolupracujeme. Tento projekt je koor
dinován v rámci OSN a už několik let se snaží identifikovat hlavní vývo
jové trendy, rozvojové příležitosti a ohrožení ve světě a v jednotlivých re
gionech. Jeden z ředitelů projektu, Ted Gordon, zpracovává dokonce 
takzvané indikátory stavu budoucnosti. Postupoval podobným způsobem 
jako my, jeho záběr je ale širší, posuzuje 15 hlavních globálních výzev, na
příklad etiku tržního hospodářství, přechod od autokratických režimů 
k demokratickým, postavení žen, nové technologie nebo zásoby vody. My 
jsme se zabývali pouze jednou, byť největší současnou výzvou, udržitel
ností rozvoje. V únoru jsme se spolu ve Washingtonu na zasedání rady 
projektu Millennium dohodli, že své práce zřejmě představíme společně. 
uetí možné využití souvisí s tím, že si velice přejeme, aby začaly fungo
vat české a slovenské programy rozvojové pomoci. Za minulého režimu 
jsme poskytovali na rozvojovou pomoc skoro jedno procento HDP, to by 
dnes u nás odpovídalo 14 miliardám korun. Tato pomoc ovšem zahrnova
la tanky do Sýrie a podobně. Když jsme se začali transformovat na demo
kracii, rozvojovou pomoc jsme zastavili, spíše jsme se sami stali jejími pří
jemci. V roce 1995 ale projevila Česká republika zájem vstoupit do 
Organizace pro ekonomickou spolupráci a rozvoj (OECD) a od té doby při
spívá na rozvojovou pomoc ročně 350 miliony korun. Jenže podle tehdej
ší koncepce jsme dnes už měli poskytovat každý rok 1,6 miliardy. Nejde 
ale jen o peníze, pomoc by měla být v budoucnu efektivnější, proto chce
me indikátory udržitelného rozvoje nabídnout jako pomocný nástroj pro 
rozhodování, v kterých zemích a v jaké oblasti se angažovat. 

*MEDERLY: Na Slovensku nijaký konkrétny program rozvojovej po-
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moci neexistuje. Na rozdiel od Českej republiky ale zase máme Radu vlá
dy pre trvalo udržaterný rozvoj. Prvým významným krokom, ktorý sa 
v tomto smere urobil, je vypracovanie národnej stratégie trvalo udržate
Tného rozvoja. Tá sa robila v rokoch 1999 až 2000 a momentálne je na med
zirezortnom pripomienkovom konaní. Tento rok by mala byť schválená vo 
vláde a v parlamente. Na jej základe by mali byť revidované politika hos
podárska, sociálna, politika životného prostredia. Mala by vytvárať rámec 
pre budúci rozvoj celej krajiny. Jednak sme sa tým zaviazali na pode OSN 
(všetky krajiny by mali mať takúto stratégiu do roka 2002), jednak sa teraz 
stáva, že jednotlivé stratégie sú protirečivé a nezlučiteTné. 

*NOVÁČEK: Je trošku paradox, že v České republice jsme stejný doku
ment začali zpracovávat dříve, ale dokončíme jej později. Současně ale 
vzniká dokument širší, nazvaný Vize rozvoje České republiky do roku 
2015. Garantuje ho místopředseda vlády - Pavel Mertlík, zpracovatelem je 
Centrum ekonomických a sociálních strategií Univerzity Karlovy. Měl by 
sladit různé resortní střednědobé koncepce, vytvořit střechovou vizi na 
patnáct let dopředu, najít určitý koridor, kudy se můžeme a máme ubírat. 
Co mě ale trápí, je podceňování významu otázek životního prostředí v za
hraniční politice. Konference v Rio de Janeiru v roce 1992 se nezúčastnil 
prezident Václav Havel ani federální premiér Marián Čalfa, ale pouze Josef 
Vavroušek, který byl vynikající člověk, ale jen ministr. Dveře při jednání 
115 nejvyšších představitelů států pro něj tudíž zůstaly zavřené. Po kon
ferenci v Riu jsme se zavázali přeložit její základní dokument, tzv. Agendu 
21. Na Slovensku to trvalo 4 roky, u nás 6 let. Svět se kvůli tomu nezboří, 
ale dělá nám to špatné jméno. V červnu příštího roku se bude 
v Johannesburgu konat konference "Rio + 10". Je otázka, kdo tam povede 
českou delegaci - ve stejné době jsou volby - a s čím tam vystoupíme. 

*MEDERLY: V čase konferencie Slovensko nebolo samostatné. Teraz 
má šancu, náš prezident veTmi nahlas vyslovil myšlienku, že třeba vypra
covať ucelenú stratégiu rozvoja spoločnosti a podTa nej potom postupovať. 
Možno sa na konferencii zúčastnÍ... 

*MOSTY: V České republice je stále dost vyznavačů ultraliberalismu, 
pokládajících ekologii a ochranu životního prostředí za ideologii nebo pří
mo za jakousi metastázu komunismu. Vyskytly se dokonce názory, že pří
rodní zdroje jsou nevyčerpatelné a že je nevytváří příroda, ale člověk. 

*NOVÁČEK: Ekologie je, jak známo, nauka o vztazích mezi organismy 
a prostředím, a často se zaměňuje s environmentálním hnutím. To má 
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možná blíž k levici než k pravici, protože prosazuje solidaritu - s lidmi 
i s přírodou. Nejjednodušší definice ekologie ale zní: je to hospodářství 
přírody. Tak jako je ekonomie naukou o hospodářství lidské společnosti. 
Hospodářství společnosti nemůže fungovat bez hospodářství přírody a tr
vale udržitelný rozvoj spočívá v jejich souladu. 

Úvaha o nevyčerpatelnosti zdrojů předpokládá, že lidská invence do
káže, když je to nutné, nahradit vyčerpané zdroje novými. Myslím, že je to 
projev pýchy rozumu. I kdyby se něco vynalézt podařilo, nemusí to být 
včas. Fosilní paliva se vytvářela desítky milionů let a my je spálíme za dvě 
stě roků. Když o tyto zdroje budoucí generace ochuzujeme, měli bychom 
zavést ekologickou daň, z níž by se platil vývoj obnovitelných zdrojů. 

* MOSTY: Existují podobné ultraliberální názorové proudy i v jiných 
zemích, nebo je to česká specialita? 

*NOV ÁČEK: Řekl bych, že je to anomálie transformujících se postko
munistických zemí. Čtyřicet let jsme závistivě vzhlíželi k Západu, a když 
Václav Klaus přišel s tím, že ví, jak snadno dovést zemi k prosperitě, bylo 
marné říkat nějaká "ale". Obávám se, že v rozvojových zemích bude ten 
třesk ještě větší, i tam se projeví touha za každou cenu rychle zbohatnout. 

*MOSTY: Jenže podobně se k ekologii v praxi staví také ekonomicky 
nejsilnější země, Spojené státy. Prezident Bush odmítl dohodu z Kjóta 
o omezení emisí. .. 

*NOV ÁČEK: Spojené státy se v tomto směru chovají na mezinárodním 
poli nezodpovědně a egoisticky již delší dobu. Panicky se bojí hospodář
ské recese a jsou tomu ochotny obětovat vše. Dohody o omezení skleníko
vých plynů bojkotovaly už dříve. Pokoušely se i o různé kličky, například 
chtěly zavádět do rozvojových zemí své technologie a přičíst si to ke svým 
vlastním limitům omezení emisí. 

*MEDERLY: K tým extrémným postojom - také pozície vždy boli, aj 
budú, jednostranné preferovanie ekonomiky aj ekologický radikalismus. 
Boj týchto táborov vačšinou prinesie viac nepriaznivých dasledkov než 
úžitku. Praktický príklad je diaTnica okolo Plzne. Bez vytvorenia pružné
ho legislatívneho prostredia a inštitučného rámca nedospejeme k želate
Tnému stavu. Možno nám k tomu pomaže aproximácia práva k EÚ. 

*NOVÁČEK: Jenom legislativa ale nestačí. Zákon o vodách z roku 1973 
byl ve své době nejprogresívnější v Evropě, a také jsme se tím chlubili. 
Problém byl jen v tom, že z něj existovalo 2200 výjimek pro zhruba 90 
procent všech podniků. 
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Za neospravedlnitelnou považuji i výjimku, kterou udělil ministr ži
votního prostředí Kužvart pro stavbu dálnice v severních Čechách. Vyšel 
vstříc vyděračským lobbystickým skupinám, které postavily dálnici až 
k Českému středohoří a pak se ptaly - co dál? Jsem přesvědčen, že měl 
buď trvat na svém, nebo rezignovat. Největší naději, kterou do přistoupe
ní k EU vkládám, vidím v tom, že se naučíme dodržovat normy a zákony, 
které máme. 

A1os8i 10. 4. 2001 
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BEZ DOBRÝCH zÁKoNů NÁS EU NEVEZl\1E 

EKOLOG A PŘEDSEDA STRANY PRO OTEVŘENOU SPOLEČNOST 
PAVEL NOVÁČEK HLAVNĚ O ŽIVOTNÍM PROSTŘEDÍ 

Jak lidé a politici vnímají životní prostředí? Přispívají ekologové k roz
voji společnosti? Na tyto a další otázky odpovídal ekolog a předseda 
Strany pro otevřenou společnost Pavel Nováček v diskuzním pořadu 
Studio Dnes, které připravuje redakce MF DNES ve spolupráci s Českým 
rozhlasem Olomouc. 

Pane předsedo, jak hodnotíte význam Ekologických dnů Olomouc, 
které ve městě vrcholí? Existuje v zemi podobná přehlídka diskuzí, vý
stav a koncertů, která lidem přibližuje ekologii? 

Myslím, že v takovém rozsahu a tak dlouho neexistuje. Ekologické dny 
jsou letos v Olomouci pojedenácté. Osobně velmi obdivuji kolegu Michala 
Bartoše, který táhne s ekologickým střediskem Sluňákov tuto akci. Je mi 
ale trošku líto, že z celostátního pohledu zaujmou více než ekologické dny 
demonstrace anarchistů nebo skinheadů, kteří rozbijí výklady a přetlačují 
se s policisty. 

Zabýváte se trvale udržitelným rozvojem. Co tato idea znamená? 

Velice stručně řečeno jsou to dvě hlavní věci. Měli bychom respektovat 
únosnou kapacitu životního prostředí, dovolit si jen to, co snese. Druhým 
aspektem je ohleduplnost vůči budoucím generacím. Stejně jako se učíme 
být ohleduplní k menšinám, měli bychom přijmout odpovědnost vůči ge
neracím, které teprve přijdou, a podle toho se také chovat. 

Před rokem 1989 byla ekologie popelkou, pak se přístup k životnímu 
prostředí znatelně změnil. Jak lidé nyní vnímají životní prostředí? 

Nedokážu přesně odpovědět, protože jsem profesionálně deformován. 
Je ale pravda, že jsme v sedmdesátých a osmdesátých letech oproti západ-
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ním zemím nabrali asi dvacetileté zpoždění. Na problematiku životního 
prostředí jsme rezignovali, nebo jsme popírali, že by nějaké problémy 
v centrálním plánovaní mohly být. Na konci osmdesátých let se sice už 
snažili něco řešit i komunisté v rámci svých možností; ale nejlepší situa
ce byla v letech 1990, 1991, až do poloviny roku 1992, kdy životní pro
středí bylo podle sociologických průzkumů na prvním, druhém, případně 
třetím místě žebříčku hodnot. Potom jej nahradily problémy, jako je bez
pečnost, zaměstnanost, prosperita, zbohatnutí. Od roku 1992 až do roku 
1996 jsme stagnovali, nebyl přijat ani jeden environmentální zákon, ačko
li se dva nebo tři připravovaly. Nešťastně se na tom podepsal i František 
Benda, tehdejší ministr životního prostředí, který nebyl tvrdým partnerem 
Klausovi. Pro dalšího ministra Jiřího Skalického nebylo životní prostředí 
prioritou. Z mého pohledu byl nejlepším ministrem Martin Bursík. I když 
měl jen pět měsíců na to, aby něco udělal, udělal toho dost. Současný mi
nistr Miloš Kužvart se snaží, ale je pod tlakem členů vlády a bohužel ve 
všem důležitém prohrává. 

Chystáme se na vstup do Evropské unie. Oblast životního prostředí 
má pro nové vstupující země velmi přísná kritéria. Nám chybí některé 
důležité zákony, například o odpadech, o obalech. Co podle vás brání je
jich přijetí? 

Prosazují se nejrůznější zájmová lobby, která se snaží už i přijaté záko
ny změkčit, neřku-li přímo zrušit. Například velice dobrý zákon o posu
zování vlivu na životní prostředí, tak zvaná EIA. Nicméně jsem přesvěd
čen, že jestliže opravdu chceme do Evropské unie vstoupit, čeká nás 
mohutné přijímání environmentálních zákonů. Jinak se reálně může stát, 
že se životní prostředí stane podobně jako zemědělství jednou z bariér, 
proč bychom nemohli být do unie přijati. Upřímně řečeno, naše legislati
va není až tak tragická, ale pro některé země EU může být životní prostře
dí záminkou, aby náš vstup odkládaly. 

Zmínil jste, jak se k životnímu prostředí stavěli jednotliví ministři. 
Sledujete jako ekolog i jako šéf Strany pro otevřenou společnost, jak se li
ší přístup politických stran k životnímu prostředí? 

Mně nejde ani tak o to, co mají strany v programu, ale hlavně mě zají
má, co skutečně dělají. Pokud se nebudu bavit o komunistech, kteří děla-
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jí populisticky jen to, na čem lze získat body, tak z parlamentních stran mi 
vychází nejhůře ODS. K životnímu prostředí rozhodně vstřícná není. 
ČSSD sice proklamovala sociálně ekologicky orientované tržní hospodář
ství, ovšem realita ji tlačí úplně někam jinam. Myslím si, že už v ní není 
ani vůle to změnit. Dokumentuje to i to, že Petr Kužvart, bratr ministra, vy
stoupil z ČSSD. Nejnadějnější je z mého pohledu Čtyřkoalice, speciálně 
KDU-ČSL. Tam velice dobrou roli hraje už asi šest nebo sedm let ve sně
movně Libor Ambrosek, který je takovým dělníkem legislativy. Dělá sice 
ne moc viditelnou, ale dobrou práci. Mrzí mě, že Martin Bursík, který je 
členem KDU-ČSL, je ve straně zatím odstaven na vedlejší kolej. Nemohu 
ovšem soudit poměry v KDU-ČSL, vnímám to jen jako vnější pozorovatel. 
Mně osobně je poměrně blízký postoj senátorky Jitky Seitlové z ODA, kte
rá je v Senátu jediným reprezentantem životního prostředí, který se per
manentně o něco snaží. 

Je vůbec podstatné, jaký mají strany vztah k ekologii? Nezáleží více 
na odbornících, kteří v této oblasti pracují? 

Jeden americký kolega rozlišoval tři skupiny lidí, které by se měly spo
lečně snažit o změnu. První skupinu nazval pracovně rebely, což jsou 
v našich podmínkách hnutí Greenpeace, Duha nebo Děti Země. Ti přitáh
nou pozornost sdělovacích prostředků. Druhá skupina jsou zastánci změ
ny, kteří mají formulovat určitá stanoviska, programy. To jsou třeba 

Společnost pro trvale udržitelný život, univerzity. Tito lidé ovšem moc 
velkou pozornost sdělovacích prostředků nepřitáhnou, a proto se o jejich 
úsilí moc neví. uetí skupinou jsou rozhodovači nebo političtí aktéři, kte
ří, ať chceme, nebo ne, jsou nesmírně důležití. Můžeme nadávat, jak jsou 
zkorumpovaní, ale strašně je potřebujeme. Ať si klidně vezmou životní 
prostředí jako téma ke zviditelnění, ale musí jí to dělat poctivě a dobře. 

Jak přispívají ekologičtí odborníci svými myšlenkami k rozvoji spo
lečnosti? Existuje vůbec něco jako ekologická lobby? 

Jediná výraznější ekologická lobby je snad Společnost pro trvale udrži
telný život, tedy nevládní organizace založená v roce 1992 Josefem 
Vavrouškem, bývalým federálním ministrem životního prostředí. 

Sdružuje asi šest set lidí a snaží se vypracovávat program udržitelného 
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rozvoje, nejrůznější stanoviska, návrhy, pořádá konference, publikuje 
knížky. Lobbování není jednoduché. Partnerů, kteří by byli ochotni na
slouchat, není mnoho. 

Když zmíníme jadernou elektrárnu Temelín, dálnici přes České stře
dohoří, obchvat Plzně, jsou to kauzy, v nichž jde o souboj ekologie s eko
nomikou, nebo spíše zelených aktivistů proti socialistickým velkopláno
vačům, respektive místním zájmům? 

Rozhodně to není souboj ekonomika versus ekologie. Dříve se to moh
lo říkat v nedorozumění, ale kdo to tvrdí dnes, je demagog. Spíše bych se 
ztotožnil s bojem proti velkoplánovačům. Nechci říct socialistickým, ale 
to, co prezentuje ministr Grégr, je trend sedmdesátých let, který už je 
překonán. 

Strana pro otevřenou společnost, kterou vedete, se pomalu tlačí do 
politiky. Jak se vám jeví dosavadní úspěchy ve volbách? 

Založili jsme stranu, která usiluje o prosazování udržitelného rozvoje, 
o podporu neziskového sektoru a o prosazování globální odpovědnosti. 
První zkouškou pro nás byly komunální volby v roce 1995, v nichž jsme 
sami nebo společně s jiným uskupením získali 109 mandátů. Sázíme na 
pomalejší cestu a ani příští rok se nebudeme pokoušet o Poslaneckou 
sněmovnu. Bylo by to předčasné. Nechceme sebe ani voliče frustrovat tím, 
že získáme 0,03 procenta. 

Kde vlastně vaše strana stojí? Kdo je vaším nejbližším partnerem? 

Stojíme ve středu nebo velice mírně napravo od středu politického 
spektra. Nejbližším partnerem by pro nás byla Čtyřkoalice, ale na celo
státní úrovni to ještě nelze brát vážně. Nemáme vybudovanou strukturu, 
působíme jen v šesti krajích. Co se týče krajské nebo komunální politiky, 
jsme schopni spolupracovat se Stranou zelených, s Volbou pro město, se 
Čtyřkoalicí nebo klidně i s ČSSD. To záleží na lidech. 

Mladá fronta 9. 5. 2001 
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