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Předmluva

SVET PODĽA PAVLA NOVÁČKA
(Predslov ku knihe Udržitelný rozvoj)
S autorom knihy, ktorú práve držíte v rukách, sa poznáme bezmála štvrťstoročie. Od čias, keď 
Pavel, ako čerstvý majiteľ vysokoškolského diplomu, začínal svoju nádejnú vedeckú kariéru v tej 
istej Slovenskej akadémii vied ako ja, len na trochu inom ústave. A odvtedy nás oboch zaujímajú 
obdobné problémy. Asi aj preto sa mi dostalo pocty uviesť toto nevšedné dielo do života. 

Začnem, ak dovolíte, malou rekapituláciou našich spoločných stretnutí a následne sa pokúsim 
stručne predstaviť Pavla Nováčka tak, ako som ho mal možnosť poznať za uplynulých dvadsaťpäť 
rokov.

S Pavlom sa stretávame pri najrozličnejších príležitostiach – od pracovných cez spoločenské až 
po rodinné. Tieto stretnutia majú spoločného menovateľa – naše záujmy sú si v mnohých smeroch 
nápadne podobné. Svedčí o tom okrem iného aj to, že sme spoločne napísali a vydali šesť kníh. 
Do verejného povedomia vošla najmä naša spoločná trilógia Šok z prosperity – čítanka z glo-
bálnej problematiky: výber niekoľkých desiatok textov zo svetovej literatúry na témy, ktoré nás 
oboch zaujímajú. O niečo neskôr sme zostavili niečo ako stručnú správu „o stave, vývoji a ohrození 
biosféry“ pod názvom Ohrožená planeta, ktorú sme o niekoľko rokov neskôr – spolu s Petrom 
Mederlym – v rozšírenej a aktualizovanej podobe vydali pod názvom Ohrožená planeta na prahu 
21. století. V posledných rokoch sa stretávame najmä pri prednášaní a v rôznych grémiách v rámci 
Prírodovedeckej fakulty Univerzity Palackého v Olomouci, kde doc. Nováček postupne buduje 
„svoju“ Katedru rozvojových studií.

Myšlienka (trvalo) udržateľného rozvoja, alebo lepšie povedané spôsobu života či existencie, 
ako nová rozvojová paradigma, príťažlivá vízia a globálna výzva, vyznačujúca sa obrovskou kom-
plexnosťou i nemalou vnútornou protirečivosťou a nastolujúca nekonečné množstvo otvorených 
otázok (a občas i odpovedí), nás oboch zaujala od prvej chvíle, ako sa začalo o nej u nás hovoriť. 
Čiže približne od druhej polovice 80. rokov minulého storočia: presnejšie od prijatia správy Naša 
spoločná budúcnosť Valným zhromaždením OSN. 

Po Nežnej revolúcii v novembri 1989 sa pred nami otvorili nové možnosti – doma i v zahraničí 
– a opäť sme boli pri ich realizácii často spolu. Jednu strechu tejto spolupráci vytváral Federálny 
výbor pre životné prostredie pod vedením nášho spoločného priateľa Josefa Vavrouška, ktorý 
aktívne podporoval projekty v oblasti výskumu životného prostredia i rozpracúvania koncepcie 
(trvalo) udržateľného rozvoja. Do tých čias spadá aj veľký, Pavlom vedený projekt: Trvale udržitelná 
budoucnost pro Českou republiku a Slovensko.

Neskôr ten istý Vavroušek prišiel s myšlienkou vytvoriť Spoločnosť pre trvalo udržateľný život, 
a opäť sme boli s Pavlom Nováčkom od začiatku pri tom – on ako líder olomouckej odbočky STUŽ, 
ja ako predseda slovenskej STUŽ-ky. Spoločne – aj keď najmä Pavlovou zásluhou – sme začali 
organizovať semináre a konferencie na tému udržateľného rozvoja a spôsobu života, ktoré sa tra-
dujú od r. 1993 až do súčasnosti. Spoločne sa dlhodobo angažujeme aj v národných asociáciách 
Rímskeho klubu – Pavel to dokonca nedávno dotiahol až na predsedu tej českej. V roku 2000 sme 
spoločne vydali publikáciu The World Perceived by the Heart of Europe (Svet vnímaný srdcom 
Európy), antológiu 13 esejí českých a slovenských autorov, preložených do angličtiny. Dali sme jej 
trochu provokatívny podtitul: Inšpirácia pre stredoeurópsku Správu Rímskemu klubu. 

Pavel i ja sme sa podieľali na vzniku národných stratégií trvalo udržateľného rozvoja Českej 
i Slovenskej republiky. Z Pavlovej iniciatívy som sa mal pár rokov možnosť zúčastňovať na najväč-
šom futurologickom projekte sveta s názvom Millennium Project.

Obaja sme sa angažovali aj politicky. Pavlovi záujem ovplyvňovať veci verejné aj touto cestou 
zostal až dodnes. 

V 90. rokoch minulého storočia sme Pavel aj ja získali Eisenhowerovo štipendium a po podobnej 
trase sme prešli mnoho amerických štátov. Obaja sme tiež absolvovali nezabudnuteľný výskum-
no-prednáškový pobyt na College of the Atlantic v Bar Harbore v štáte Maine, obaja – aj keď nie 
spoločne – sme navštívili tie isté končiny: Brazíliu, Indiu, Austráliu, Južnú Afriku, Kanadu, Japonsko…

Jeden z výrokov, ktoré Pavel s obľubou cituje, znie: „Budúcnosť už nie je to, čo bývala“. Budúcnosť 
a naše neustále sa meniace predstavy o nej sú jednou z veľkých tém nášho autora.

Píše preto zasvätene nielen o tom, ako to s naším svetom je a ako k tomu došlo, či o tom, prečo 
to tak je, ale aj o tom, akým scenárom možnej budúcnosti čelíme.

Celé novodobé dejiny pokusov riešiť vzniknuté environmentálne problémy len cestou techno-
logických riešení mu pripomínajú metódu „vyháňania čerta diablom“. Ale nie je ani programovým 
skeptikom, čo sa týka nových technických objavov a používania nových technológií. So záujmom 
ich sleduje. Aj o tom, čo si o niektorých z nich myslí, sa dozvieme z tejto knihy.
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Pavel Nováček je profesiou environmentalista – poznať to i podľa toho, ako zasvätene hovorí 
o všetkých podstatných problémoch nášho životného prostredia. Environmentálnu optiku v sebe 
skrátka nezaprie, čo však neznamená, že by podceňoval ostatne piliere koncepcie (trvalo) udrža-
teľného rozvoja: ekonomický, sociálny, inštitucionálny… 

Ofi ciálne je vyštudovaný (krajinný) ekológ – aj preto myslí, uvažuje v súvislostiach. Prostredie, 
ktoré nás obklopuje, je pre neho systém interagujúcich funkčných prvkov, a nie len suma vzájomne 
izolovaných častí.

Je učiteľ a propagátor vedeckého poznania – a preto šíri poznanie. Nie je ideológ ani sektár 
s „klapkami na očiach“ – a preto nepresadzuje len jednu, vopred preferovanú pravdu. Dáva nám 
na výber, aj keď sa netají svojimi preferenciami. Je systematik – vďaka tomu má vo svojom poznaní 
poriadok a informácie, ktoré nám zdeľuje, nám podáva so zjavnou didaktickou gramotnosťou. Je 
skúsený autor, a preto vie ako štruktúrovať text, ako namiešať príťažlivý „koktajl“ slova, štatistiky, 
grafi ky a ďalších vzájomne sa dopĺňajúcich prvkov. Vie čitateľa zaujať – nikdy nenudí. Je vedec, 
a zároveňaj popularizátor vedy – jeho odborné texty sa neraz čítajú ako napínavé príbehy. Ale je aj 
človek, ktorý sa nebojí vybrať za hranice vedy – či už v úvahách o kóde zašifrovanom v Biblii, alebo 
v kapitolkách venovaných astrológii a numerológii. Nie náhodou má jedna z kapitol jeho knihy 
názov: Na hranici reality a fantázie a iná: Na hranici reality a fi kcie. O tom, že Pavel inklinuje k trans-
cendentnu, svedčí aj názov poslednej kapitoly: Smäd po živote, vôľa k zmyslu, túžba po absolútne. 

Pavel je kriticky uvažujúci človek, a preto sa na realitu pozerá kriticky a vedie k tomu i svojho 
čitateľa. Píšuc zasvätene a angažovane o kľúčových problémoch ľudstva chtiac-nechtiac pobáda 
k nepokoju. Neoddáva sa falošnému optimizmu a nesnaží sa sebe a druhým nahovoriť, že svet je 
na tom lepšie, ako v skutočnosti je, ani to, že naša perspektíva je ružová. Ako človek veriaci však 
zároveň neprestáva veriť, že nádej zomiera posledná.

Je cestovateľ, ktorý chodí s otvorenými očami i srdcom. Zrejme aj preto ho tak oslovujú problémy 
tretieho sveta, ako aj problémy všetkých odkázaných, diskriminovaných a biednych, bez ohľadu 
na to, v ktorej časti sveta sa nachádzajú. Vďaka tomu, že prešiel kus planéty, môže si dovoliť písať 
„z prvej ruky“ o tom, čo videl na vlastné oči a zažil na vlastnej koži.

Je verejne angažovaný a dlhodobo „koketuje“ s politikou. Preto ho zaujímajú spôsoby riešenia 
problémov i konkrétne nástroje, pomocou ktorých by sa dali dosiahnuť pozitívne zmeny. Pohybuje 
sa na všetkých hierarchických úrovniach: od takpovediac vesmírnej cez planetárnu (globálnu), 
kontinentálnu, národnú, regionálnu až po lokálnu. Analyzujúc strategické dokumenty na národnej 
úrovni, celkom logicky, vzhľadom na zameranie svojej knihy, najväčšiu pozornosť venuje národným 
stratégiám (trvalo) udržateľného rozvoja v oboch našich republikách. S istou dávkou zadosťučinenia 
musím konštatovať, že pozitívnejšie hodnotí stratégiu slovenskú.

Sledujúc aktivity Pavla Nováčka nevdojak človeka napadnú paralely (a snáď aj vzory?), ktoré 
pripomína a ktorými sa zrejme necháva inšpirovať: 

V systematickej vedeckej analýze, v záujme o indikátory a podobné exaktné nástroje i v zrozu-
miteľnej interpretácii aktuálnych problémov nášho sveta sa podobá na Bedřicha Moldana.

V systematickom prístupe, hľadaní súvislostí, navrhovaní riešení, triezvom vizionárstve i verej-
nom angažovaní sa mi pripomína svoj vzor – Josefa Vavrouška, v syntéze kritičnosti a viery zasa 
Ivana Dejmala.

V presadzovaní ideálov humanitných sa priamo či nepriamo hlási k učeniu T. G. Masaryka, Václava 
Havla i Erazima Koháka. Jeho humanizmus je poznať nielen v miere jeho empatie a solidarity voči 
odkázaným, ale i v pozornosti, ktorú venuje etickým hodnotám zlúčiteľným s predstavou udrža-
teľného spôsobu života.

Podobne by sme mohli pokračovať vo výpočte svetových vzorov: zo súčasnosti i z minulosti, ale 
to by bolo na dlhšie rozprávanie.

Pavel, hoci už dlho patrí k československej duchovnej elite, nikdy to nedával a nedáva najavo. 
A nikdy sa nehral ani na „ťažkého intelektuála“, ktorému genialita, múdrosť a právo kritizovať iných 
padli z neba. Naopak, vždy vystupoval a vystupuje skromne, slušne a seriózne, ale zároveň pristu-
puje k životu s úsmevom a humorom. O tom, že nehovorí do vetra, svedčí aj kvantum ním preštu-
dovaných materiálov – o čom svedčí okrem iného i prehľad literatúry citovanej na konci tejto knihy.

Osvojiť si, absorbovať obsah tejto knihy je ako vyštudovať ďalšiu univerzitu. Každá časť 
Nováčkovej knihy akoby zodpovedala inej dimenzii svojho autora. Ale vo všetkých kapitolách 
zároveň cítiť všetky tieto dimenzie, cítiť za nimi toho istého autora. Ako vedec, pedagóg a autor sa 
vyznačuje všeličím, len nie povrchnosťou. Všetko, čo považuje za dôležité, dôkladne a zrozumiteľne 
vysvetlí. O tom, že nerád začína Inmedias res a najskôr musí popísať genézu a širšie súvislosti toho, 
o čom sa chystá písať, svedčí aj to, že k slovnému spojeniu udržateľný rozvoj, ktoré tvorí názov jeho 
práce, sa dostáva až v polovici knihy.

Nepochybujem o tom, že Pavel vydá v živote ešte veľa diel zásadného významu, ale nepredpokla-
dám, že by šírkou a komplexnosťou svojho záberu mohli prekonať túto: aspoň moja predstavivosť 
na to nestačí. Myslím si, že Pavel sa na tento počin odhodlal v pravej chvíli: na prahu päťdesiatky, 
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s dostatkom vedomostí, poznatkov i skúseností, ale aj energie, potrebnej na ich utriedenie, kritické 
prehodnotenie a spracovanie do podoby výsledného uceleného diela. Podarilo sa mu to vo chvíli, 
kedy sa odhodlanie a skepsa dostávajú do vzácnej rovnováhy, keď si stále ešte viac pamätáme, 
než zabúdame.

Možno ste čakali, že sa budem zaoberať (trvalo) udržateľným rozvojom či spôsobom života 
a napíšem čosi ako paralelnú úvahu k tomu, o čom uvažuje Pavel. Netvrdím, že v Pavlovej knihe je 
na túto tému povedané úplne všetko, ale myslím si, že pre túto chvíľu 430 strán bohato stačí, a ne-
mám potrebu zaťažovať vás ďalšími informáciami, vedeckými výsledkami či fi lozofi ckými úvahami.

Pri čítaní najnovšieho diela Pavla Nováčka vám želám podobne silný zážitok, ako som mal pri 
stretnutí s ním ja.

Mikuláš Huba, máj 2010

Předmluva
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1 ÚVOD
„Je to malý krok pro člověka – a velký skok pro lidstvo.“ To byla slova prvního člověka, Neila 
Armstronga, který stanul 21. července 1969 ve tři hodiny padesát šest minut a dvacet jedna vteřin 
středoevropského času na Měsíci. Tři čtvrtě miliardy lidí tehdy sledovalo televizní přenos jedné 
z nejvýznamnějších událostí 20. století. Byl to v nejlepším slova smyslu triumf lidské naděje, vůle 
a tvořivosti.

Let Apolla 11 a vstup člověka na mimozemské těleso by nám měly připomínat, že má-li člověk 
vizi a vůli ji uskutečnit, dokáže veliké věci. 

Počátkem 50. let 20. století nebrali politici na Západě ani na Východě možnost vypuštění družice 
na oběžnou dráhu Země vážně. V roce 1953 například přednesl A. V. Cleaver na zasedání Britské 
meziplanetární společnosti následující předpověď: okolo roku 1965 první umělá družice Země, 
1975 první člověk ve vesmíru, 1985 první lety k Měsíci, 1990 první lety k planetám a asi v roce 2000 
přistání první výpravy na Měsíci (Pacner, 1972).

Jenže už 4. října 1957 se ozvala z vesmíru první, sovětská družice a 12. dubna 1961 Sověti vyslali 
do vesmíru prvního člověka, Jurije Gagarina. To byl pro Američany a celý demokratický svět šok. 
Rusové ukázali, že jsou schopni získat technologickou převahu, ale hlavně to byl signál do světa, 
že socialistický systém může být velmi konkurenceschopným, a tedy perspektivnějším než systém 
kapitalistický. Koncem 80. let 20. století něčemu takovému už nikdo rozumný nevěřil, ale šestnáct 
let po druhé světové válce Rusové ve vesmíru opravdu nadělali Američanům a celému demokra-
tickému světu hluboké vrásky na čele.

Na podzim 1960 v předvolební prezidentské kampani senátor John Kennedy upozorňoval na to, 
že „stát, který bude kontrolovat vesmír, bude moci kontrolovat i Zemi“.

John Kennedy byl ve funkci prezidenta Spojených států dva měsíce a z vesmíru se ozval hlas 
prvního kosmonauta světa. Hned druhý den si Kennedy zavolal ředitele NASA, jeho náměstka, 
svého vědeckého poradce a svého tajemníka. Probírali, jak by bylo možné Sovětský svaz v pronikání 
do vesmíru předehnat. Diskutovali také možnost přistání člověka na Měsíci. Náměstek ředitele 
NASA Hugh Dryden přirovnal tento úkol k Projektu Manhattan1/ a odhadl cenu na 20–40 miliard 
dolarů, tedy cenu dvacetkrát vyšší, než stálo sestrojení první atomové pumy. Pravděpodobně už 
během porady se Kennedy rozhodl, protože na závěr oznámil, že neexistuje nic důležitějšího než 
dostat člověka na Měsíc jako první (Pacner, 1972).

Ve zprávě „O stavu Unie“ John F. Kennedy 25. května 1961 řekl: „Věřím, že tento národ si může 
vytýčit za cíl přistání člověka na Měsíci a jeho bezpečný návrat na Zemi před koncem tohoto de-
setiletí.“

Je zajímavé, že 58 % Američanů (podle výzkumů Gallupova ústavu pro výzkum veřejného mínění) 
s tímto záměrem pro jeho fi nanční náročnost nesouhlasilo. To, co se zdálo být na začátku nemož-
né, se však stalo o osm let později skutečností. Smělá vize byla přetavena v konkrétní cíl, který se 
stal realitou. A co je důležité a poučné – bylo toho dosaženo navzdory převažujícímu veřejnému 
mínění v prvních fázích projektu.

Dnes potřebujeme také odvážnou vizi, jak dál. A snad ještě více potřebujeme dostatek vůle 
takovou smysluplnou vizi vytrvale prosazovat. Projekt Apollo není jediným příkladem pozitivní 
vize proměněné v konkrétní a úspěšný čin. Dalším známým příkladem je Marshallův plán, neboli 
velkorysý Program evropské obnovy, který napomohl tomu, aby se západní Evropa stala oázou 
prosperity a míru.

V 70. letech 20. století Světová zdravotnická organizace vyhlásila válku pravým neštovicím a bě-
hem jediného desetiletí ji dovedla do vítězného konce. Anebo starší příklad – objevení a koloni-
zace Severní Ameriky. Na to, jak jsme se chovali k původním obyvatelům, hrdí být nemůžeme, ale 
představme si to obrovské množství energie, které byli lidé schopni vyvinout na přeměnu divočiny 
do dnešní podoby.

V současnosti stojíme před podobnou výzvou, ovšem mnohem většího, globálního rozsahu. 
Jsme konfrontováni s velikou bídou ve světě. Před čtyřiceti lety jsme dokázali vyslat lidi na Měsíc, 
ale zabránit tomu, aby lidé umírali hladem, neumíme dodnes. Životní prostředí je v mnoha regio-
nech poškozeno či přímo devastováno. Nenávratně nám vlivem člověka mizí živočišné a rostlinné 
druhy. Počet obyvatel na zemi pořád ještě roste, a zvyšuje se tak antropogenní tlak na ekosystémy 
a na čerpání přírodních zdrojů. Ale nejzásadnější pro vývoj v první polovině 21. století budou asi 
tři relativně nové a velmi komplikované megavýzvy – klimatické změny, ropný zlom a terorismus. 
Později se o nich zmíníme podrobněji.

Potřebujeme tedy vizi, jak dál, ale možná více než jen to. Potřebujeme hledat a nacházet (na úrov-
ni individuální i celospolečenské) „vůli ke smyslu“. Viktor Frankl (2006), rakouský psychiatr a za-

1/ Projekt sestrojení atomové bomby v průběhu druhé světové války.
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Člověk je připraven a ochoten přijmout 

jakékoliv utrpení, jakmile a dokud 

je schopen v něm vidět nějaký smysl.

Viktor Frankl

kladatel logoterapie, který jako jediný z rodiny přežil nacistický koncentrační tábor, k tomu říká: 
„Společnost blahobytu, popřípadě stát blahobytu, jsou schopny uspokojit prakticky všechny potře-
by člověka, přičemž jednotlivé potřeby konzumní společnost teprve vytváří. Pouze jedna potřeba 
vychází naprázdno, a to je ‚vůle ke smyslu‘, to znamená potřeba najít ve svém životě nebo snad lépe 
řečeno v každé jednotlivé životní situaci smysl – a oddat se mu, naplnit jej!“

Tato knížka je pokusem o komplexní přístup k udržitelnému rozvoji. A udržitelný rozvoj je, jak si 
ukážeme později, jakýmsi pokusem o „kvadraturu kruhu“ – o formulování a prosazování způsobu 
života, který by umožnil uspokojovat v rozumné míře potřeby všech lidí na světě (a to včetně 
budoucích generací), ale zároveň by byl šetrný k životnímu prostředí a nepřekračoval by únosnou 
kapacitu využívání ekosystémů.

Budeme se zabývat jevy zřejmými a celkem snadno prokazatelnými (např. analýzou řady globál-
ních problémů), ale také jevy těžko prokazatelnými, které však jsou pro vývoj lidské společnosti 
neméně důležité. A zmíníme se také, byť jen letmo a laicky, o věcech na pomezí reality a fantazie, 
či dokonce na pomezí reality a fi kce. To jistě může iritovat některé zástupce exaktních přírodověd-
ných oborů, ale domnívám se, že při hledání „vůle ke smyslu“, či jinak, při hledání smyslu a vyústění 
lidského příběhu na Zemi, má i toto své nezastupitelné místo.
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2.1 Vznik vesmíru a planety Země
Když v noci, někde mimo město, pohlédneme 
na jasnou oblohu, můžeme prostým okem vi-
dět asi dva tisíce hvězd. Je jich tam samozřejmě 
mnohem více, ale i tak pohled do vesmíru vždy 
naplňoval většinu lidí úžasem, úctou, obdivem 
a bázní. Abychom měli šanci pochopit velikost 
daru života zde na Zemi, pokusme se pohléd-
nout na naše konání a postavení ve vesmíru 
z nadhledu, a to z nadhledu přímo kosmického.

„Vesmírná skutečnost je nejen prapodivnější, 
než si dnes představujeme, ale i prapodivněj-
ší, než si kdy budeme moci představit,“ napsal 
téměř před sto lety John Burdon Sanderson 
Haldane (1927).

Jak tedy vypadá současný pohled na vznik 
a vývoj vesmíru?1/ V roce 1929 Edwin Hubble 
došel k důležitému postřehu, že ať se podíváte 
kamkoli, vzdálené galaxie se pohybují velkou 
rychlostí směrem od nás. Vesmír se tedy rozpíná. 
To naznačovalo, že kdysi dávno nastal okamžik 
nazývaný Velký třesk (Big Bang), kdy byl ves-
mír nekonečně malý, a tudíž nekonečně hustý. 
Počátek času leží ve velkém třesku v tom smys-
lu, že předešlé okamžiky prostě nelze defi novat. 
(Filozofi ckou otázkou zůstává, jak může vůbec 
existovat něco někonečně malého.)

Už v roce 1924 také Edwin Hubble prokázal, že 
naše galaxie, nazývaná Mléčná dráha, jejíž sou-
částí je také naše sluneční soustava, není jediná. 
Naše galaxie je jednou z přibližně 100–140 mi-
liard galaxií ve známém vesmíru a každá z těch-
to galaxií obsahuje kolem 100 miliard hvězd. 
Mléčná dráha měří napříč přibližně 100 tisíc 
světelných roků2/ a naše Slunce, okolo kterého 
Země a dalších sedm planet3/ obíhá, je všední 
hvězdou druhé generace o průměrné velikosti, 
která se nachází poblíž vnějšího okraje jednoho 
ze spirálních ramen.

Objev rozpínání vesmíru byl jednou z velkých 
intelektuálních revolucí dvacátého století. Ještě 
když Albert Einstein formuloval v  roce 1915 
obecnou teorii relativity, byl si jist, že vesmír 
musí být statický. Později to považoval za svoji 
velikou chybu.

Domníváme se, že Velký třesk nastal někdy 
před 13–15 miliardami let. (Podle nejnovějších 
měření se ukazuje, že to bylo pravděpodobně 
před 13,7 miliardami let.) Hustota vesmíru a za-
křivení časoprostoru byly v tom okamžiku ne-
konečné. Jakmile se však začal vesmír rozpínat, 
teplota hmoty v něm a záření klesaly. Teplota 
je přitom mírou průměrné energie částic. Proto 
chladnutí vesmíru mělo zásadní vliv na hmotu 
v něm obsaženou. Za velmi vysokých teplot se 
částice pohybují tak rychle, že jsou schopny 
uniknout jakékoli vzájemné přitažlivosti způ-
sobené jadernými či elektromagnetickými si-
lami. Jak ale chladnou, dá se předpokládat, že 
částice, které se navzájem přitahují, se začnou 
shlukovat.

V okamžiku Velkého třesku měl vesmír nulo-
vou velikost. Jakmile nabyl téměř nekonečně 
malého objemu, uvolnila se energie, z níž se 
vesmír v kratičké době zformoval. Jinými slovy, 
musel být rozžhavený na téměř nekonečnou 
teplotu. Jak se ale rozpínal, jeho teplota se sni-
žovala. Jednu sekundu po Velkém třesku klesla 
na asi deset tisíc milionů stupňů. To je přibližně 
tisícinásobek teploty ve středu Slunce (tako-
vých teplot jako ve Slunci se také dosahuje při 
výbuchu vodíkové bomby). V tomto okamžiku 
obsahoval vesmír převážně fotony, elektrony 
a neutrina a jejich antičástice, spolu s malým 
množstvím protonů a neutronů.

Asi 100 sekund po Velkém třesku klesla tep-
lota na tisíc milionů stupňů. Při této teplotě již 
protony a neutrony neměly dostatečnou energii 
na to, aby unikly přitažlivosti silné jaderné inter-
akce. Začaly se spojovat a vytvářet jádra atomů 
deuteria neboli těžkého vodíku. Jádra deuteria 
se potom spojovala s dalšími protony a neutro-
ny a vytvářela jádra helia.

Během pouhých několika hodin po Velkém 
třesku se vytváření héliových jader výrazně zpo-
malilo. Po dobu následujícího zhruba milionu let 
vesmír pokračoval v rozpínání. Nakonec, když 
teplota poklesla na několik tisíc stupňů, neměly 
již vířící elektrony a jádra dostatek energie na to, 
aby překonaly vzájemnou elektromagnetickou 
přitažlivost. Tehdy se začaly spojovat a vytvářet 
atomy vodíku a helia.

Vesmír jako celek se nadále rozpínal a chlad-
nul. Od sebe letící a vzájemně se vzdalující vo-
díková a heliová mračna se začala vlivem gravi-
tační přitažlivosti shlukovat a vytvářet obrovské 
zárodečné galaxie (protogalaxie). Proces shluko-
vání (hroucení se do sebe) pokračoval i uvnitř 
protogalaxií. Začaly vznikat prvotní protohvěz-

Dvě věci naplňují mysl vždy novým 

a rostoucím obdivem a úctou, 

čím častěji se jimi zabývá: hvězdné nebe 

nade mnou a mravní zákon ve mně.

Immanuel Kant

V každé době, v každé společnosti,

vždy se najde alespoň jedna bytost,

která má schopnost úžasu a klade otázky.

Eileen Lynch

Foto 1: Mléčná dráha

(fotobanka Pixmac)
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dy, které byly miliokrát větší, než jsou dnešní 
největší pozorovatelné hvězdy.

Později se rozpadal plyn v galaxiích do men-
ších mračen, která se hroutila díky své vlastní 
gravitaci. Jak se mračno smršťovalo, teplota ply-
nu rostla, až byla dostatečně vysoká na to, aby 
se zažehly jaderné reakce. Ty opět přeměňovaly 
vodík na helium.

Hmotnější hvězdy musejí být žhavější, aby tak 
vyrovnaly svou silnější gravitační přitažlivost. To 
má za následek, že termonukleární fúze v nich 
probíhá o tolik rychleji, že tyto hvězdy spotře-
bují svůj vodík během pouhých stovek milionů 
let. Potom se trochu smrští a – jak se tím znovu 
zahřejí – začnou přeměňovat helium na těžší 
prvky, jako je uhlík nebo kyslík. Následně se 
pravděpodobně centrální oblasti hvězdy zhroutí 
do velice hustého stavu, jako je například neu-
tronová hvězda nebo černá díra. Vnější vrstvy 
hvězdy mohou být odvrženy v obrovské explozi, 
nazývané supernova, jež zastíní všechny ostatní 
hvězdy v galaxii. Některé těžší prvky, které vznik-
ly ke konci života hvězdy, jsou odmrštěny zpět 
do galaktického plynu a stanou se surovinou 
pro příští pokolení hvězd.

Naše Slunce obsahuje přibližně dvě procen-
ta těchto těžších prvků, protože jde o hvězdu 
druhé nebo třetí generace. Vznikla asi před pěti 
miliardami let z rotujícího mračna plynu, které 
tvořily zbytky z předchozích supernov. Malé 
množství těžších prvků se však shluklo a vy-
tvořilo některá tělesa, která dnes obíhají Slunce 
ve formě planet, včetně naší mateřské planety 
Země. (Např. Jupiter a Saturn do této skupiny 
nepatří, protože jsou to plynné oběžnice.)

„Pokud teorie Velkého třesku opravdu platí, 
počáteční stav vesmíru musel být zvolen veli-
ce pečlivě,“ říká S. Hawking. „Vysvětlit, proč by 
měl vesmír vzniknout právě takhle, by bylo 
velice obtížné, pokud by nešlo o zásah vyšší 
moci, jejímž záměrem bylo stvořit bytosti, jako 
jsme my.“4/

Teorie Velkého třesku je elegantní a úchvat-
ná teorie. Nicméně, jak říká Josef Svoboda 
(Svoboda, Nováček, 2002), měli bychom mít 
na paměti, že to vše mohlo být i  jinak, než si 
představujeme a než to i dnes kosmologům 

a astrofyzikům dokazují matematické rovnice. 
Na  cestě poznávání vesmíru nás jistě čekají 
mnohá překvapení. 

Einstein svou teorií relativity úplně změnil 
naše nazírání na  hmotu a  energii. Kvantová 
mechanika jde ještě dál, když mluví o podvojné 
manifestaci existující reality. Poslední objeve-
nou elementární částicí hmotného světa jsou 
jednorozměrné „struny“ (strings), což jsou té-
měř nekonečně malá kvanta vlnící se energie. 
Průkopníci strunové teorie si už vymysleli nový 
koncept  „blán“ (branes), které jsou vícerozměr-
né a  lze jimi lépe vysvětlit strukturu vesmíru 
a hmoty v něm, prostoru i času, a smířit rozpo-
ry mezi relativitou a kvantovou mechanikou. 
(Ale opět je otázkou, jestli musí být nezbytně 
realitou to, co ukazují matematické rovnice. I ty 
nejposlednější a fascinující poznatky kosmolo-
gie je třeba považovat pouze za „pracovní hypo-
tézy“, nebo jak říká Josef Svoboda, za moderní 
 legendy.)

Pojďme se nyní stručně podívat na vývoj pla-
nety Země. Ani tady nebude o záhady a nezod-
povězené otázky nouze, nicméně přece jen se 
dostáváme na pevnější půdu.

Foto 2: Slunce

(fotobanka Pixmac)

Foto 3: Sluneční soustava

1/ Základní údaje jsou převzaty z knihy Stephena Hawkinga (2004): Ilustrovaná teorie všeho. Počátek a osud vesmíru.

2/ Jedna světelná vteřina je vzdálenost, kterou urazí světlo ve vakuu za jednu vteřinu, tedy 300 000 km.

3/ Donedávna měla naše sluneční soustava celkem devět planet, v současné době však už velmi vzdálené a malé Pluto mezi planety řazeno není.

4/ Nezodpovězenou otázkou zůstává, proč se začal vesmír rozpínat rychlostí tak velice blízkou kritické rychlosti, kdy se jen těsně vyhne opětovnému zhrou-

cení. Pokud by byla rychlost rozpínání jednu sekundu po Velkém třesku byť i jen o pouhou jednu tisícinu miliardtiny miliardtiny procenta nižší, vesmír 

by se opět zhroutil a nikdy by nedosáhl své dnešní velikosti. Na druhou stranu, pokud by byla rychlost rozpínání v čase jedna sekunda po Velkém třesku 

o stejný zlomek vyšší, vesmír by se rozpínal natolik, že by teď byl v podstatě prázdný.

Foto 3: Sluneční soustava

(fotobanka Pixmac)
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2.2 Vznik a vývoj života na Zemi
Před necelými pěti miliardami let se z velkého 
mračna plynu, pocházejícího z dřívější hvězd-
né exploze, vytvořila naše sluneční soustava. 
99,9 % hmoty sluneční soustavy je soustředě-
no na Slunci. Po zhruba 200 milionech let se 
na oběžné dráze ze zbytků tohoto vesmírné-
ho mračna zformovala Země a další planety 
(Bryson, 2003).

Planeta Země je třetí nejbližší planetou 
Slunce. Je nejhmotnější z kamenných planet 
(např. Jupiter je těžší a o hodně větší, avšak je 
tvořen plyny), vzdálená od  Slunce přibližně 
150  milionů kilometrů. Země má atmosféru 
a 70 % povrchu planety je pokryto vodou. Voda 
a atmosféra potlačují teplotní extrémy, a pod-
miňují tak vývoj života.

Vznik atmosféry úzce souvisí se vznikem 
Země. V počátcích svého vzniku (před 4,6 mili-
ardami let) obklopovala Zemi pravděpodobně 
rozsáhlá atmosféra kosmických plynů včetně 
vodíku, který postupně unikl do kosmického 
prostoru.

Předpokládá se, že před 4,5 miliardami let se 
vesmírné těleso velikosti dnešního Marsu srazi-
lo se Zemí a vyvržená hmota vytvořila našeho 
společníka, Měsíc.

Když Země postupným ochlazováním na po-
vrchu začala vytvářet pevnou kůru, uvolňovaly 
se plyny jako oxid uhličitý, oxidy dusíku, oxidy 
síry, metan a vodní páry. Vytvořily atmosféru, 
jejíž složení se podobalo současným sopečným 
výronům.5/ Další ochlazování povrchu planety 
vedlo ke srážkám vodní páry, která do té doby 
tvořila část prvotní atmosféry, a tím ke vzniku 
oceánů. Mnohem později, zásluhou fotosynte-

tizujících rostlin, se v atmosféře objevil kyslík, 
který se z nich uvolňoval jako produkt slučování 
vody a oxidu uhličitého (za spolupůsobení slu-
nečního záření) v uhlohydráty.

Země je zatím jediným místem ve vesmíru, 
o kterém víme, že tu je život. Protože je ve ves-
míru více než 100 miliard galaxií a každá má 
přibližně sto miliard hvězd, je pravděpodobné, 
že je život i jinde, ale prokázané to zatím není. 
Dosud bylo mimo náš solární systém objeveno 
více než 400 planet, nicméně předpokládáme, 
že existují miliardy trilionů planet. 

Aby na planetě mohl vzniknout život, je zapo-
třebí řady předpokladů (Bryson, 2003): 
1. Dobré umístění 

Čím větší je slunce, okolo kterého planeta obí-
há, tím rychleji shoří. Kdyby naše Slunce bylo 
10× větší, vyhořelo by po 10 milionech let místo 
10 miliard a my bychom tu dnes nebyli. Kdyby 
Země byla o 15 % dále od Slunce, zamrzly by 
oceány. Kdyby byla o 5 % blíže, vypařila by se 
voda. Venuše je jen o 25 milionů kilometrů blí-
že Slunci a v počátcích sluneční soustavy byla 
jen o něco teplejší a měla oceány. Ty se vypařily 
a jako husté mračno vytvořily skleníkový efekt. 
Dnes je na Venuši 470 stupňů Celsia.
2. Správný typ planety

Bez tekutého magmatu bychom tu dnes nejspí-
še nebyli. Kromě mnoha jiného tekuté magma 
způsobilo, že na povrch pronikaly z nitra Země 
plyny, které utvářely naši atmosféru. Dále vytváří 
okolo Země magnetické pole, které nás chrání 
před kosmickým zářením. Díky magmatu také 
existuje pohyb tektonických desek, které pře-
tvářejí neustále povrch Země. Kdyby Země byla 
„zarovnaná“, byla by všude pokryta 4 kilometry 
vody. Na Zemi také máme ty správné chemické 
prvky ve správných proporcích.
3. Jsme dvojitou planetou

Náš Měsíc má průměr čtvrtiny zemského prů-
měru a  je vlastně „doprovodnou planetou“ 
(např. satelity Marsu Phobos a Deimos mají jen 
asi 10 km v průměru.) Měsíční gravitace udr-
žuje Zemi, aby se otáčela správnou rychlostí 
a ve správném úhlu, což vytváří potřebné sta-
bilní prostředí pro dlouhodobý vývoj života. To 
nebude trvat navždy. Měsíc se od nás vzdaluje 
rychlostí 3,8 centimetrů za rok. 
4. Správné načasování

Kdyby před 65 miliony lety nevymizeli veleješ-
těři po srážce s asteroidem, člověk by tu nebyl 
a savci by se nemohli vyvinout do dnešní podo-
by. K evoluci jsou potřebná jak dlouhá období 
stability, tak i krátká období „katastrof“ přimě-
řené intenzity. 

Naše oživená planeta Země se vyznačuje ně-
kolika hierarchickými stupni organizace či „sfé-
rami“ (Svoboda, 1997). Jsou to:

Foto 4: Země

(fotobanka Pixmac)

Země je zatím jediným místem ve vesmíru, 

o kterém víme, že tu je život.
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Minerosféra. Kosmické těleso – naše Země – 
má 92 prvků, z nichž jen malá část se zúčastňuje 
biologických procesů.

Biosféra. Tenká blána živých organismů při-
způsobených životu ve  vodě, na  souši nebo 
ve vzduchu.

Homosféra. Je defi nována přítomností člově-
ka a dosahem jeho vlivu.

Noosféra. Je to nemateriální intelektuálně-
-emocionální „vyzařování“ homosféry.

Život se na Zemi objevil před 3,85 miliarda-
mi let. Přitom ještě před 3,9 miliardami let zde 
neexistoval pevný povrch a Země byla žhavá. 
Je tedy fascinující, že se život objevil, jakmile 
to bylo jen trochu možné. Je otázkou, jestli to 
bylo „nějak“ předurčeno, jestli neživá hmota 
za příznivých podmínek nesměřuje „zákonitě“ 
k vytváření živých forem.

Cokoliv způsobilo, že se život objevil, stalo se 
to jen jednou. A cokoliv kdy žilo na Zemi, rostli-
ny i zvířata, vše se datuje k jednomu společné-
mu začátku. Všichni, kteří se na jakékoliv úrovni 
těšíme ze života, máme společné předky.

Jak život na Zemi vznikl, je dodnes záhadou. 
Nedokážeme se shodnout nad otázkou, jak se 

vývoj udál, tím méně, kam směřuje a jaký je jeho 
smysl. Existují zajímavé hypotézy, které však nej-
spíše nebudeme moci ověřit, protože nemáme 
k dispozici čas, který příroda pro svoji evoluci 
měla.6/

Slavný je pokus amerického postgraduálního 
studenta Stanleyho Millera z roku 1952. Miller 
napodobil v laboratorních podmínkách předpo-
kládané složení atmosféry z počátečního obdo-
bí Země a vystavil tuto „atmosféru“ elektrickým 
výbojům. Po několika dnech složení vzduchu 
analyzoval. Našel cukry a hlavně aminokyseliny, 
což jsou stavební jednotky bílkovin. A bílkovi-
ny, jak známo, jsou nezbytné pro vývoj živých 
organismů.

Potíž je v tom, že uběhly desítky let a my jsme 
příliš nepokročili. Teprve v roce 1999 vytvořili 
japonští vědci v laboratorním prostředí bloky, 
z nichž se formují proteiny (bílkoviny) tvořící 
podstatu biologického života. To by mohlo být 
velkým průlomem, protože byl v laboratorních 
podmínkách simulován proces polymerizace, 
v němž se z jednoduchých aminokyselin vytvá-
řejí oligopeptidy, což je jedna ze složek tvořících 
proteiny. 

Skutečnost naší existence je divoce 

nepravděpodobná událost!

Stephen Jay Gould 

Infobox: Aminokyseliny, bílkoviny a DNA
Aminokyseliny jsou ve srovnání s bílkovinami nesmírně jednoduché sloučeniny. V lidském těle je asi mili-

on druhů bílkovin a každá je tak trochu zázrak. Podle zákonů pravděpodobnosti by bílkoviny vůbec neměly 
existovat. Například k vytvoření kolagenu, běžné bílkoviny, musí být 1055 aminokyselin sestaveno v přesném 
pořadí. Většina bílkovin je tvořena menším počtem, zhruba dvěma stovkami aminokyselin. Šance, že se dvě 
stovky aminokyselin samostatně uspořádají v přesně stanoveném pořadí, je 1:10260 (to znamená číslo začínající 
jedničkou a za ní 260 nul). To je větší číslo, než je počet atomů ve vesmíru.

Známá bílkovina hemoglobin (červené krevní barvivo, které je obsaženo v červených krvinkách obratlovců; 
má schopnost vázat a uvolňovat kyslík a přenášet oxid uhličitý) obsahuje jen 146 aminokyselin. To znamená, 
že je možných 10190 různých kombinací uspořádání těchto aminokyselin.

Bílkoviny by také nebyly příliš užitečné, pokud by se nedokázaly samy reprodukovat, a to samy nedokážou. 
Je k tomu třeba DNA (deoxyribonukleová kyselina). Bílkoviny nemohou existovat bez DNA a DNA nemá žádný 
smysl bez bílkovin. Budeme tedy předpokládat, že bílkoviny a DNA vznikly současně, aby se podporovaly? A že 
se to stalo „nahodile“, samovolně? 

Navíc DNA, bílkoviny a další složky života musí být chráněny nějakou membránou před vnějším světem. 
Tu poskytuje buňka. Bez ní by byly bílkoviny i DNA jen zajímavými chemickými sloučeninami. Pokud je tedy 
takto vše na sobě závislé, jak se mohl objevit život (Bryson, 2003)?

5/ Toto složení atmosféry způsobilo tzv. skleníkový efekt, který Zemi ochránil před věčným zamrznutím.

6/ Papež Jan Pavel II. teprve v dopise Pontifi kální akademii věd 23. října 1996 prohlásil, že evoluční výklad stvoření je slučitelný s vírou křesťana, pokud se 

tím nevylučuje primární Boží intervence.

7/ Život mohl být na Zemi samozřejmě zavlečen z vesmíru. Pak bychom se ale mohli ptát podobně – kde, kdy a hlavně jak vznikl život ve vesmíru?

Cokoliv způsobilo, že se život objevil, stalo 

se to jen jednou. Jak život na Zemi vznikl, 

je dodnes záhadou.

Poměrně stará je Oparinova koacervátová te-
orie vzniku života, má však stále své obhájce. 
Koacerváty byly Oparinem považovány za před-
stupeň života. Jsou to malé uzlíky komplexněj-
ších molekul, které jsou schopny koncentrovat 
organické molekuly z roztoku, a dokonce si je 
s roztokem vyměňovat. Zatím ale zůstává pro-
blémem, jak Oparinovu teorii smířit s astrono-
mickou nepravděpodobností, že koacerváty 
vznikly nahodilým seskupením, samovolnou 
syntézou.

Dalším příspěvkem k  otázce vzniku života 
bylo objevení a popsání tzv. fullerenů. Jsou to 
komplexní organické molekuly s atomy uhlíku 
pospojovanými do podoby geodetického dómu 
architekta Westminstera Fullera. Mohly by snad 
mít něco společného s koacerváty, a tím i s po-
čátkem života (Svoboda, Nováček, 2002).

Život se tedy na Zemi vyvíjí necelé čtyři mili-
ardy let, i když nevíme, jak vznikl.7/ Po více než 
tři miliardy let byly oceány obydleny pouze 

Život se na Zemi vyvíjí necelé čtyři miliardy 

let, i když nevíme, jak vznikl. Po více než 

tři miliardy let byly oceány obydleny pouze 

bakteriemi a primitivními řasami.
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bakteriemi a primitivními řasami. Až začátkem 
kambria (kambriem začínají prvohory, zhruba 
před 550 miliony lety) život zaznamenal náhlý 
evoluční rozmach. Objevily se početné skupiny 
už morfologicky diferencovaných organismů, 
které byly klasifikovány do více než jednoho 
sta kmenů.8/ Došlo k tzv. „kambrijské evoluční 
explozi“.9/

Kmeny se v průběhu evolučního procesu za-
čaly větvit ve třídy, řády, čeledi a rody. „Listoví“ 
na tomto evolučním stromu pak představují 
nejrozmanitější druhy.

Proč došlo k  tomuto evolučními „velkému 
třesku“, se zatím nepodařilo vysvětlit. Jeden 
z důvodů je snad ten, že jednodušší mikroorga-
nismy (bakterie) nejprve mohly vytvořit a do at-
mosféry uvolnit dostatek kyslíku. Trvalo dvě mili-

ardy let, tedy více než pětinu celé historie Země, 
než se koncentrace kyslíku v atmosféře dostala 
víceméně na dnešní úroveň (21 %).10/ Poté se 
velmi rychle objevil nový typ buněk, které již 
obsahovaly jádro a malá tělíska, zvaná organe-
ly, z nichž jsou zajímavé zvláště mitochondrie. 
Mitochondrie jsou velmi malé, jedna miliarda by 
se jich vešla do prostoru velikosti písečného zrn-
ka. Dokážou uvolňovat za pomoci kyslíku ener-
gii z potravy. Obsahují vlastní DNA a reprodukují 
se v čase nezávisle na hostitelské buňce.11/ 

Tento nový typ buněk je znám jako eukaryota, 
na rozdíl od starších prokaryot (předjaderných 
buněk). Eukaryota, na rozdíl od prokaryot, byla 
asi 10 000× větší a obsahovala až 1000× více 
DNA. 

Foto 5: Africká savana (Keňa)

(archiv autora)

8/ Od ordoviku (450–500 milionů let) se tento počet ustálil. Zůstalo 32 kmenů, které přestály všechny pozdější pohromy.

9/ Bill Bryson (2003) uvádí, že komplexní organismy existovaly přinejmenším 100 milionů let před kambrijským obdobím. Složité živočišné organismy už tu 

asi byly, jen byly příliš malé, abychom si jich všimli. Stopu nám ukázali trilobité, kteří byli dříve prakticky jedinou známou komplexní formou raného živo-

ta. Kambrijská exploze proto znamenala asi spíše zvětšení velikosti živých tvorů než explozivní výskyt nových druhů. Podobné to bylo se savci po vyhynutí 

veleještěrů. Také náhle zvětšili dramaticky svoji velikost, i když se to samozřejmě odehrálo v řádu milionů let.

10/ Během první miliardy let života cyanobakterie, neboli modrozelené řasy, vázaly z vody vodík a uvolňovaly kyslík jako odpad a to postupně vedlo k „obje-

vu“ fotosyntézy. Fotosyntézu můžeme považovat za nejdůležitější metabolickou inovaci v historii života na této planetě (Bryson, 2003).

11/ Původně snad mitochondrie vznikly z bakterie, která pronikla do jiné bakterie a vytvořily spolu určitý druh symbiózy, vzájemně výhodného soužití. 

Vypadají totiž jako bakterie, dělí se jako bakterie a někdy reagují na antibiotika podobně jako bakterie (Bryson, 2003).

12/ Genom je veškerá genetická informace uložená v DNA konkrétního organismu.

13/ V současné době je v tzv. Mendělejevově tabulce 117 známých prvků, z nichž se 94 vyskytuje přirozeně na Zemi, ostatní byly připraveny uměle.

14/ Genotyp je soubor veškerých genetických informací organismu.

15/ Fenotyp je soubor všech pozorovatelných vlastností a znaků organismu.

Infobox: Jak probíhá evoluce?
Jedním z možných výkladů vzniku a vývoje světa je kreacionismus. Bůh tvoří svět, oživuje jej rostlinami a živo-
čichy a nakonec, k obrazu svému, tvoří člověka. Tomu své dílo zde na Zemi předává do správy.

V 19. století přichází s fascinující teorií vývoje rost-
linných a živočišných druhů Charles Robert Darwin. 
Darwin nebyl první, kdo vyslovil domněnku, že se 
rostliny a živočichové mohou měnit v průběhu času. 
Procesem přírodního výběru se zabýval i Alfred Russel 
Wallace. Už v roce 1809 (v roce, kdy se Darwin naro-
dil) Jean Baptiste de Lamarck předložil svoji ideu o pro-
měnlivosti živých organismů. Podnětným elementem 
změny organismu je jeho „tužba“ či „potřeba“ se změ-
nit. U Darwina nebyla podnětným elementem změny 
tužba či potřeba, ale princip „užívání nebo neužívání“ 
orgánu či zdatnosti (Svoboda, 1997).

Darwin znamenal pro biologii to, co pro fyziku 
Albert Einsten. Vývojová teorie měla velký vliv na se-
kularizaci moderního člověka.

Darwin nevěděl o svém současníku Gregorovi 
Johanovi Mendelovi, objeviteli zákonů dědičnosti, 
a nemohl ve své době vědět nic o genech a DNA, do-
konce ani o mutacích. Evoluce byla pro Darwina řízena 
prostě „přírodním výběrem zdatnějších populací“.

Vývoj organismů však nebyl zdaleka tak plynulý, jak 
si Darwin před sto padesáti lety představoval. Evoluční 
teoretikové Niles Eldredge a Stephen Jay Gould zfor-
mulovali v roce 1972 novou verzi evolučního procesu. 

Nazvali ji teorií přerušených rovnováh (theory of punctuated equilibria), krátce „punktualismus“. Evoluce 
probíhá v náhlých rozpucích, kdy vždy po katastrofě dochází k rychlému a bohatému druhovému rozrůzňo-

Darwin znamenal pro biologii to, 

co pro fyziku Albert Einsten.
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vání. Po čase se však uprázdněné ekologické niky nasytí a vznikání nových druhů (speciace) se zpomaluje. 
Organismy suchozemských biomů i jejich dílčích ekosystémů se uspořádávají v novou dynamickou rovnováhu. 
Eldredge a Gould tímto Darwina doplnili, ale nenahradili (Eldredge, Gould, 1972).

Přírodní výběr je mocný nástroj evoluce, ale ne všemocný. Spontánní mutace fi ltrované přírodním výběrem 
jsou limitovány samotným procesem, kterým vznikají. Nelze jimi objasnit nesmírnou komplexnost genomu.12/ 
(Svoboda, 1997) Ken Wilber (1996) tvrdí, že neodarwinistickému vysvětlování evoluce skrze „přírodní výběr“ 
už nevěří naprosto nikdo.

Existuje vazba mezi přírodním výběrem, který je nepopíratelný, a schopností živé hmoty sebe sama uspořá-
dat. Proces organizování sebe sama začal už Velkým třeskem, kdy čirá energie se začala „zhmotňovat“ nejprve 
v subatomické částice, pak v jednoduché atomy vodíku a následně v otevřenou řadu 94 prvků, které se vyskytují 
v nám známém vesmíru.13/ Zrod organického života, který dal vznik biosféře, se tedy jeví jako logické pokračo-
vání evoluce vesmírné minerosféry. Podle Fritjofa Capry (1996) je evoluce zákonitý proces, který je po fyzické 
stránce pokračováním hierarchické strukturalizace hmotné reality.

Vývoj u vyšších živočichů se už po miliony let uskutečňuje ve dvou rovinách. Je to především všeobecně zdů-
razňovaná základní rovina biologická, kde změny v genotypu14/ organismu podmiňují změny fenotypické.15/ Už 
méně je připomínán vývoj v rovině psychologické (para-genové), kde zdatnost přežití organismu je předávána 
z generace na generaci skrze proces učení.

Pro přežití živočichů nadaných inteligencí přímé naprogramování skrze dědičnou hmotu (např. pud) nestačí. 
Jedinec by bez naučené schopnosti, jak přežít, zahynul a jeho druh vyhynul. Výuka a výchova mladých se už 
dávno v minulosti stala součástí evoluce.

Obr. 1: Zjednodušená historie biologické 

evoluce
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Naše nabytá zkušenost, je-li zapamatována a uplatňována, se stává evoluční výhodou. Formování mladé 
generace vyspělých živočichů představuje tedy paralelní evoluční linii souběžnou a nadřazenou linii čistě 
biologické. Evoluce se tak stává samonosnou a skrze člověka nakonec sama sebe řídící (Kaufmann, 1995).

Další vývojový stupeň, tzv. meta-genová evoluce, se již nezabývá biologickým přežíváním lidského rodu, ale 
jeho společenským, to znamená civilizačním rozvojem. Rozkvět meta-genové evoluce nastává s příchodem 
kulturní evoluce před 40 000 lety. Kromaňonci trvalo 30 000 let, než dospěl k prvnímu pluhu. Ale již méně než 
200 let od vynálezu parního stroje vynesla kosmická loď Apollo 11 lidskou posádku na Měsíc.

Od subatomických částic po člověka můžeme sledovat vývoj od obecnosti k jedinečnosti a nezaměnitelnosti. 
Každý člověk je originální, neopakovatelný prototyp. S ubýváním identity ubývá i předurčenosti. Jen člověk je 
obdařen svobodnou vůlí, tj. schopností si svůj indeterminismus uvědomovat. Stupeň svobody člověka je úměrný 
plnosti jeho osobnosti (Svoboda, 1997).

16/ Pojem katastrofa není zcela přesný. Například srážka Země s asteroidem před 65 miliony lety byla jistě katastrofou pro veleještěry a 75 % ostatních druhů, 

ale naopak velikou evoluční příležitostí pro prvotní savce, kteří této šance dokonale využili.

Obr. 2: Velké vymírání v průběhu posledních 

500 milionů let (upraveno podle UNEP, 1995)
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V průběhu posledních 500 milionů let se vyskytlo několik období, kdy z různých příčin vyhynula značná část
biologických druhů. Poslední bylo na konci křídového útvaru (před 65 mil. lety), kdy vyhynuli dinosauři.
Za nejkrutější období se považuje konec útvaru permského, kdy bylo ztraceno více než 90 % druhů.
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2.3 Katastrofi cké jevy v průběhu 
evolučního procesu

Foto 7: Hlavní hřeben Himalájí

(archiv autora)

Foto 6: Tokio

(archiv autora)

V minulosti planety Země se mnohokrát vyskyt-
ly katastrofi cké situace,16/ které přivodily zánik 
naprosté většiny druhů. Evoluční proces tím 
však kupodivu nebyl vržen nazpátek. Naopak, 
po každé takové „katastrofě“ se život rozvinul 
do bohatších, rozmanitějších a pokročilejších 
forem.

Na konci 18. století si George Cuvier, zaklada-
tel vědecké paleontologie, všimnul, že na konci 
velkých geologických period vždy také končí pa-
leontologický záznam velké většiny organismů, 
které tuto geologickou epochu charakterizovaly. 
Změna v geografi cké stratigrafi i i změna v pa-
leontologickém záznamu tak byly vždy důsled-
kem nějaké velké přírodní katastrofy. Dosud se 
paleontologům podařilo identifi kovat pět vel-
kých (a řadu menších) katastrof, kterými byly 
náhle ukončeny geologické periody:
1. v ordoviku (před 440 miliony lety, vyhynulo 

80–85 % druhů);
2. v devonu (před 365 miliony lety, vyhynulo 

80–85 % druhů);
3. v permu (před 225 miliony lety, vyhynulo 

95 % druhů);
4. v  triasu (před 210 miliony lety, vyhynulo 

70–75 % druhů);
5. v křídě (před 65 miliony lety, vyhynulo také 

70–75 % druhů).

Dosud se paleontologům podařilo iden-

tifikovat pět velkých (a  řadu menších) 

katastrof.
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Příčinou těchto extinkcí byla srážka s asteroi-
dem nebo také intenzivní sopečná a tektonická 
činnost, způsobená pohybem a kolizemi tekto-
nických desek.

Povrch Země je tvořen osmi velkými tekto-
nickými deskami a  řadou menších. Všechny 
se pohybují různými směry a různou rychlostí. 
Mají jen náhodný vztah k pevnině, která na nich 
leží. Severoamerická deska je například mno-
hem větší než kontinent, který je s ní spojován. 
Patří k ní i Grónsko a část Islandu. Ten je upro-
střed rozdělen a  tektonicky patří polovinou 
do Ameriky (Severoamerická tektonická deska) 
a polovinou do Evropy (Euroasijská tektonická 
deska). Proto je také vulkanicky značně aktivní, 
o čemž jsme se mohli velmi názorně přesvědčit 
v dubnu 2010.

Stálý pohyb desek brání tomu, aby se spojily 
v jednu velkou nepohyblivou desku. Pokud vše 
bude pokračovat jako dosud, Atlantický oceán 
se bude rozpínat, až se stane větším než Tichý 
oceán. Většina Kalifornie se oddělí od pevniny 
a stane se „Madagaskarem v Pacifiku“. Afrika 
se bude tlačit na  sever směrem k  Evropě, 
Středozemní moře zmizí a  vytvoří se horský 
hřeben srovnatelný s  Himalájemi od  dnešní 
Paříže po Kalkatu. Austrálie bude putovat smě-
rem k Asii.

Evropa a Severní Amerika se od sebe oddělují 
rychlostí růstu nehtů na lidské ruce, tedy zhruba 
1,8 metrů během lidského života (Bryson, 2003).

Při pohybech tektonických desek vznikají 
v  zemské kůře zlomy, tření a  pnutí. Nahro-
maděná energie se vyrovnává někdy náhle, 
v podobě tektonických zemětřesení. Vznikají 
také žhavá ohniska magmatu a uvolňuje se vel-
ké množství plynů a par. Jejich přetlakem pak 
dochází k sopečnému výbuchu.

Intenzita zemětřesení se měří podle Rich-
terovy stupnice, která je exponenciální. To zna-
mená, že např. zemětřesení o síle 7 stupňů je 

50× mocnější než zemětřesení o síle 6 stupňů 
a 2500× mocnější než zemětřesení o síle 5 stup-
ňů. Největší zemětřesení o síle 9,2 stupňů bylo 
naměřeno v roce 1964 na Aljašce.

V budoucnosti můžeme očekávat mimořádně 
katastrofální zemětřesení v oblasti Tokia. Nelze 
však předpovědět, kdy se tak stane. Tokio leží 
na hranici tří tektonických desek. Velké země-
třesení se zde odehrálo v roce 1923, kdy zahy-
nulo 200 000 lidí. Od té doby se pod městem 
hromadí energie pro další zemětřesení. V roce 
1923 žily v Tokiu 3 miliony obyvatel, dnes je to 
(společně s Jokohamou, se kterou vytváří sou-
městí) 30 milionů.

Zemětřesení jsou v historii častá, jen v Ja-
pon sku dojde k velkému zemětřesení alespoň 
jednou za  sto let. Při zemětřesení zahynulo 
v Antiochii (Sýrie) v roce 526 n. l. 250 000 osob. 
V Číně roku 1290 to bylo 100 000 lidí, roku 1556 
dokonce 800 000 lidí. Erupce sopky na Islandu 
v roce 1783 usmrtila pětinu obyvatel ostrova.

V tektonicky aktivních oblastech ani riziko 
smrti nepřiměje lidi k  opuštění těchto míst. 
V San Francisku bylo poslední katastrofální ze-
mětřesení v roce 1906, zahynulo při něm 7000 
lidí. Protože se u  pobřeží Kalifornie na  sebe 
nasouvají dvě tektonické desky (zlom San 
Andreás), je otázkou času, kdy dojde k dalšímu 
zemětřesení. 

V  prosinci 2004 se nejničivější zemětřese-
ní poslední doby odehrálo v jihovýchodní Asii. 
Následná vlna tsunami zabila přes čtvrt milionu 
obyvatel, od Indonésie a Thajska až po Indii, Srí 
Lanku či Maledivy.17/

Podobně ničivé zemětřesení postihlo v lednu 
2010 Haiti, zejména jeho hlavní město Port au 
Prince. Ztráty na životech přesáhly 230 000 obě-
tí (dosáhly možná až 300 000 obětí, nikdo neví 
přesně), počet lidí, kteří zůstali bez přístřeší, je 
odhadován na 1,5 milionu.

Se zemětřesením jsou spojeny sesuvy půdy. 
Největší známý sesuv se nachází v horách státu 
Wyoming ve Spojených státech. Pokrýval plo-
chu 2000 km2. Naštěstí k němu došlo před 30 
miliony lety. Před 10 000 lety se zřítila na území 
dnešního jihozápadního Íránu kamenná lavina 
o objemu 20 miliard m3 skal.

Příčinou těchto extinkcí byla srážka s aste-

roidem nebo také intenzivní sopečná 

a tektonická činnost.

Infobox: Velká zemětřesení s tragickými důsledky za posledních 20 let
– 21. června 1990: provincie Gílán a Zandžán v Íránu; 7,3 stupně Richterovy stupnice, 40 000 obětí
– 17. ledna 1995: město Kóbe v Japonsku; 7,2 stupně, 6400 obětí
– 17. srpna 1999: severozápad Turecka; 7,4 stupně, 19 000 obětí
– 26. ledna 2001: západoindický Gudžarát, část Pákistánu a Nepálu; 7,9 stupně, 30 000 obětí
– 26. prosince 2003: jihovýchodní Írán, zničeno město Bám; 6,8 stupně, 26 000 obětí
– 26. prosince 2004: indonéský ostrov Sumatra; 9,1 stupně, následná vlna tsunami způsobila až 250 000 obětí
– 8. října 2005: pákistánský Kašmír, části Indie a Afghánistánu; 7,6 stupně, 19 600 obětí
– 15. ledna 2010: Haiti, oblast kolem hlavního města Port au Prince, 7,3 stupně, 230 000 obětí

Atlantický oceán se bude rozpínat, 

až se stane větším než Tichý oceán.

Evropa a Severní Amerika se od sebe od-

dělují rychlostí růstu nehtů na lidské ruce, 

tedy zhruba 1,8 metrů během lidského 

života.

S pohyby tektonických desek je spojena so-
pečná činnost, další přírodní jev, který význam-
ně ovlivňoval vývoj života na Zemi. V západní 
části Spojených států je obrovská kaldera mag-
matu, který kataklyzmaticky vybuchl za posled-
ní dva miliony let třikrát, tedy zhruba každých 
600 000 let. Přitom poslední erupce se odehrála 
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snad jen několik tisíc jedinců (Bryson, 2003). To 
by znamenalo, že veškeré lidstvo je potomkem 
velmi malé populační základny, což by vysvět-
lovalo velmi nízkou genetickou rozmanitost 
(diverzitu) lidí.

Největší známou erupcí v nedávné minulosti 
byl výbuch ostrova Krakatoa v Indonésii v srp-
nu 1883. Celý ostrov vyletěl do povětří. Otřesy 
byly zaznamenány na všech seizmologických 
stanicích světa. Do vzduchu se dostalo 20 km3 
popela. Příbojová vlna vyvolaná erupcí zabila 

17/ Je přitom jasné, že počet obětí mohl být řádově nižší, kdyby dobře fungoval varovný systém. Z epicentra zemětřesení u indonéských ostrovů se vlna 

tsunami hnala ke břehům Srí Lanky přes pět hodin. Na varování tedy bylo času dost, protože před vlnou tsunami lze utéct na nějaké vyvýšené místo nebo 

do pevné vícepodlažní budovy.

18/ Pokud by veškerá hmota vyvržená erupcí sv. Heleny měla velikost hrášku, yellowstonský výbuch by představoval kouli o velikosti, do které by se vešel 

dospělý člověk.

Foto 9: Sopky na Havaji (Mauna Kea)

(archiv autora)

Foto 8: Krajina Yellowstonského NP

(archiv autora)

Yellowstone je tzv. supervulkánem. Pod 

povrchem je komora magmatu o průmě-

ru 72 kilometrů a mocnosti 13 kilometrů.

Poslední erupce supervulkánu se odehrá-

la na území severní Sumatry před 75 000 

lety. Ze vzorků ledu grónského ledovce z té 

doby víme, že po výbuchu následovalo při-

nejmenším šest globálních „vulkanických 

zim“.

před 630 000 lety a místo, kde se tak stalo, dnes 
známe jako Yellowstonský národní park. Popílek, 
který tvořil spad z erupce, pokryl území všech 
dnešních devatenácti států západní části USA 
plus části Kanady a Mexika.

Když v  roce 1960 studoval geolog Bob 
Christiansen vulkanickou historii Yellowstonu, 
nemohl najít sopku a  především sopečnou 
strukturu nazývanou kaldera. Později, vícemé-
ně náhodou, NASA testovala na oběžné dráze 
své kamery s vysokou rozlišovací schopností tak, 
že pořídila podrobné snímky Yellowstonského 
národního parku. Když Christiansen fotografi e 
spatřil, bylo mu jasné, proč kalderu nemohl na-
jít. Doslova celý národní park – 8900 km2 – je 
kalderou. Exploze v minulosti zanechala kráter, 
který má v průměru 65 kilometrů. Yellowstone 
je tedy tzv. supervulkánem. Pod povrchem je 
komora magmatu o  průměru 72 kilometrů 
a mocnosti 13 kilometrů. Tlak, který toto mag-
ma vytváří, zvedl povrch Yellowstonu a území 
v okruhu 500 kilometrů o 500 metrů výše, než 
tomu původně bylo. 

V roce 1984 byla centrální oblast parku o je-
den metr výše, než v roce 1924. Yellowstone 
tedy není místo dávného supervulkánu, je to 
aktivní supervulkán. Netušíme kdy, ale dříve či 
později opět vybuchne. Může to být za deset let, 
nebo také za deset tisíc či sto tisíc let (Bryson, 
2003).

Takovéto supervulkány nejsou ojedinělé 
a známe asi 30 takových míst – Island, Havaj, 
Azorské ostrovy, Kanárské ostrovy, Galapágy 
atd. Všechny se však nacházejí v oceánu, mimo 
pevninu. Jen Yellowstone je pod kontinentální 
deskou, a nikdo netuší proč. Yellowstone, po-
dobně jako např. sopka sv. Heleny a na rozdíl 
od Havajských ostrovů, vybuchuje explozivně. 

V roce 1980 vybuchla ve Spojených státech 
sopka sv. Heleny. Tato sopka neměla „ventil“ 
(jako např. vulkány na  Havaji), kterým by se 
nahromaděná energie a  láva postupně uvol-
ňovaly. Když sv. Helena vybuchla, uvolnilo se 
tolik materiálu, že by pohřbil centrální část New 
Yorku, Manhattan, zeminou do výše 100 metrů. 
Sv. Helena explodovala silou 500× větší, než byla 
energie atomové bomby svržené na Hirošimu.18/ 
Smrtelně žhavý oblak plynů a prachu se šířil rych-
lostí přesahující 1000 kilometrů za hodinu. Sv. 
Helena je po výbuchu o 400 metrů nižší, zdevas-
továno bylo téměř 600 km2 lesa (Bryson, 2003).

Poslední erupce supervulkánu se odehrála 
na území severní Sumatry před 75 000 lety. Ze 
vzorků ledu grónského ledovce z té doby víme, 
že po výbuchu následovalo přinejmenším šest 
globálních „vulkanických zim“. To pravděpodob-
ně přivedlo člověka na pokraj vyhubení, přežilo 
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36 000 lidí. Jako důsledek výbuchu se některé 
ostrovy propadly, jiné nově vznikly.

Erupce Santorini, sopky na malém ostrově 
severně od Kréty, v polovině druhého tisíciletí 
př. n. l., byla dost možná podnětem k pozděj-
šímu líčení zániku Atlantidy řeckým fi lozofem 
Platonem.

Vulkánům dodnes nerozumíme. Vesuv v Itálii 
byl aktivní 300 let do poslední erupce v roce 
1944 a pak aktivita ustala. Jestli se opět probudí 
a kdy se tak stane, nevíme.

Snad nejvíce ovlivnily v historii vývoj živo-
ta na Zemi srážky s kosmickými tělesy – aste-
roidy (planetkami). Asteroidy jsou kamenné 
objekty nacházející se v pásmu mezi Marsem 
a Jupiterem. Asteroidů je kolem jedné miliardy, 
přesto jsou od sebe vzdáleny v průměru necelé 
dva miliony kilometrů. Dva tisíce asteroidů, kte-
ré jsou dost velké na to, aby zdevastovaly naši 
civilizaci, pravidelně kříží oběžnou dráhu Země.

Především prvních 500 milionů let své exis-
tence byla Země „bombardována“ meteority19/ 
a dalším galaktickým „smetím“, které přinášelo 
na Zemi vodu, z níž se tvořily oceány.

První asteroid, který jsme byli schopni pozo-
rovat, nás těsně minul v roce 1991 ve vzdále-
nosti 170 000 kilometrů. O dva roky později nás 
další asteroid minul o 145 000 kilometrů. To je 
z kosmického měřítka ekvivalent toho, jako když 
kulka mine něčí ruku tak těsně, že rozetne rukáv, 
ale ruku neporaní (Bryson, 2003).

V roce 1980 oznámil nositel Nobelovy ceny 
za fyziku Luis Alvarez, že analyzoval velmi ten-
kou stratigrafi ckou vrstvu, která odděluje dru-
hohory od třetihor. Alvarez zjistil, že popílek 
vyškrábaný z této vrstvičky obsahuje značné 
množství iridia. Tento prvek je v zemské kůře 
velmi vzácný, ale v meteoritech a asteroidech 
se vyskytuje v 1000× vyšší koncentraci. Alvarez 

z koncentrace iridia vypočítal, že asteroid, který 
se před 65 miliony lety se Zemí srazil, byl velký 
jako Mount Everest (měl průměr kolem 10 km). 
Místem tehdejšího dopadu je kráter Chicxulub 
na pobřeží Yucatánského poloostrova v Mexiku.

Velikost asteroidu se nezdá být nijak ohromu-
jící, když uvážíme, že průměr Země je 12 756 km. 
Asteroid však putoval kosmickým prostorem 
rychlostí kolem 10 kilometrů za vteřinu a měl 
tedy při srážce se Zemí energii ekvivalentní 100 
milionům megatun trinitrotoluenu, což se rovná 
asi sedmi miliardám bomb ničivé síly, jaká byla 
svržena na Hirošimu.

Asteroid dopadl do  moře jen deset metrů 
hlubokého. Mořské dno velikosti Belgie bylo 
v mžiku proměněno na aerosoly sirných kyse-
lin, které byly vyvrženy do atmosféry. Několik 
následujících měsíců pršely na celé Zemi kyselé 
deště takové síly, že dokázaly spálit kůži. 

Dalším důsledkem srážky bylo zatemnění 
oblohy vyvrženým prachem a popelem požárů 
a následné prudké ochlazení. Na několik měsíců 
byla také kvůli nedostatku světla silně omezena 
fotosyntéza, a tím i růst rostlin, které jsou dále 
potravou pro živočichy – býložravce.

Když se po  mnoha měsících prach usadil, 
přežili z bohaté druhohorní vyšší fauny jen malí 
plazi, někteří z ptáků a také zástupci prvotních 
savců. Veleještěři, kteří po 200 milionů let neměli 
na Zemi konkurenci, zmizeli. A společně s nimi 
70–75 % všech dalších druhů rostlin a živočichů.

Avšak, jak uvádí Bill Bryson (2003), jsou tu 
i některé nezodpovězené záhady. Koráli v tep-
lých mořích potřebují k přežití řasy a ty vyžadují 
sluneční světlo pro fotosyntézu. Koráli i řasy po-
třebují k životu také stabilní teplotu. Jak to, že 
koráli srážku Země s asteroidem přežili? Nevíme 
také, proč na severní polokouli byly extinkce 
mnohem větší než na jižní polokouli. Zdá se, že 
některým živočichům se v období extinkcí do-
konce dobře dařilo, například želvám. Není také 
správný předpoklad, že srážku s asteroidem pře-
žily jen malé organismy, přežili např. i krokodýli.

Vlastně víme velmi málo o  tom, co velké 
extinkce v minulosti způsobilo. Mohlo to být 
globální oteplení, globální ochlazení, změny 
hladiny moří, vyčerpání kyslíku v  oceánech, 
epidemie, obrovské výrony metanu z mořské-
ho dna, srážky s kosmickými tělesy, mohutné 
hurikány, vulkanická činnost, náhlé změny slu-
nečního záření a další faktory.

Slunce každou vteřinu vyzařuje 3,8 × 1019 
megajoulů energie, což odpovídá výkonu 1016 
jaderných reaktorů. Tedy pro nás nepředstavi-
telné číslo. Na Zemi dopadá jen jedna deseti-
miliardtina energie, to je však stále ekvivalent 
jednoho milionu atomových reaktorů.

Intenzita slunečního záření však není kon-
stantní, ale periodicky se mění. Zvýšení intenzi-
ty záření se projevuje výskytem tzv. slunečních 
skvrn. Typická sluneční skvrna, které si na Zemi 
v běžném životě ani nevšimneme, uvolní energii 

Foto 10: Pobřeží Yucatánského poloostrova 

v Mexiku (archiv autora)

Mořské dno velikosti Belgie bylo v mžiku 

proměněno na aerosoly sirných kyselin, 

které byly vyvrženy do atmosféry.



31

2 Globální výzvy

rovnající se miliardě vodíkových bomb a stov-
ky miliard tun smrtelných vysoce energetických 
částic jsou vyvrženy do kosmického prostoru. 
Pokud by v té době nebyla Země chráněna mag-
netickým štítem, došlo by k masovému vymírání 
druhů, které by po příčině nezanechalo praktic-
ky žádnou stopu.

Magnetické pole, které nás chrání před kos-
mickým zářením, se vytváří tak, že tekutá část 
zemského jádra se otáčí (díky rotaci Země, kdy 
na  rovníku se Země otáčí rychlostí 1675 km 
za hodinu, směrem k pólům tato rychlost klesá) 
a působí jako „elektrický motor“. Měsíc či Mars 
tekuté jádro nemají, a proto také nemají mag-
netické pole.

Intenzita magnetického pole se měnila v prů-
běhu historie. Každých zhruba 500 000 let do-
chází k přepólování, poslední takové přepólová-
ní nastalo před 750 000 lety. V minulosti nejdelší 
známá perioda bez přepólování byla 37 milionů 
let, nejkratší 20 000 let. Netušíme však, proč se 
tak děje. Je to považováno za největší záhadu 
v geologických vědách (Bryson, 2003).

Dost možná právě teď dochází k dalšímu pře-
pólování, protože za poslední století se intenzita 
magnetického pole snížila o šest procent.

Intenzita slunečního záření má vliv (společně 
s pohyby litosférických desek, obsahem skle-
níkových plynů v atmosféře a dalšími faktory) 
na změny klimatu a na vznik ledových dob.

Ledové doby se na Zemi vyskytovaly poměrně 
zřídka. První snad byla v prahorách, před 2,2 mi-
liardami let, další před 400 miliony let, pak před 
250 miliony let. Poslední doba ledová skončila 
před pouhými 10 000 lety.

Po době ledové před 2,2 miliardami let násle-
dovalo teplé období asi jedné miliardy let. Pak 
možná nastoupilo další ochlazení. Sluneční záře-
ní pokleslo o šest procent a navíc poklesla kon-
centrace skleníkových plynů, takže Země nebyla 
schopna udržet svoji teplotu. Přibývá důkazů, že 
před 700 miliony let prošla Země stadiem tzv. 
„sněhové koule“ (Snowball Earth) a byla celá 
(tedy i na rovníku) pokrytá sněhem a ledem. 
Oceány zamrzly do hloubky jednoho kilometru. 
Tehdejší primitivní život v mořích nezanikl, ale 

udržel se i pod ledem. Možná, že na některých 
místech existovala rozmrzlá „mořská okna“ se 
specializovaným ekosystémem řas a různého 
planktonu, jako je tomu i dnes uprostřed zimy 
ve vysoké Arktidě. Tam evoluce pokračovala 
(Svoboda, Nováček, 2002).

Pokud Země načas opravdu byla „sněhovou 
koulí“, jak se oteplilo? Snad to bylo vlivem vul-
kánů, které se prodraly skrze zaledněný zemský 
povrch a chrlily do ovzduší spoustu tepla, plynů, 
prachu a popela. To vedlo k rozpuštění sněhu 
a ledu a k proměně složení atmosféry.

Když led roztál, vrátila se Země do svého nor-
málního termálního stadia a v neuvěřitelně krát-
ké době jen několika milionů let proběhl vývoj 
mnohobuněčných organismů.

I relativně malé změny intenzity slunečního 
záření mají vliv na živé organismy. Anglický ast-
ronom Frederick William Herschel se už na pře-
lomu 18. a 19. století zabýval vztahem mezi 
počtem skvrn na Slunci a úrodou obilí. Mezi 
podobné vypozorované závislosti patří také pří-
růstek dřevní hmoty stromů, šíření rostlinných 
chorob, vydatnost rybolovu na moři, migrace 
stěhovavých ptáků a další. V 18. a 19. století byla 
vypozorována výrazná shoda vzniku epidemií 
cholery s intenzitou sluneční aktivity.

I dnes relativně běžné jevy, jako je hurikán 
nebo obyčejná bouřka, uvolňují obrovské 
množství energie, která má na lokální či regio-
nální úrovni na život velký vliv. Tropický hurikán 
může během jediného dne uvolnit tolik energie, 
kolik spotřebují obyvatelé Francie za celý rok. 
Jediná bouřka může obsahovat energii, která 
se rovná čtyřdenní spotřebě elektřiny v celých 
Spojených státech. V každém okamžiku přitom 
na světě probíhá 1 800 bouřek, každý den je to 
40 000 bouřek (Bryson, 2003).

Vidíme tedy, že od svého počátku byla Země 
a následně biosféra Země formována a ovliv-
ňována řadou mohutných přírodních faktorů. 
Život na Zemi se několikrát otřásl v základech, 
ale nikdy nezanikl. V poslední době se další silou 
(s přírodními faktory srovnatelnou), která ovliv-
ňuje stav biosféry, stal člověk. Jeho nástup byl 
z geologického hlediska velmi rychlý.

Obr. 3: Počet velkých záplav podle světadílů 

(upraveno podle World Resources Institute, 

2005)
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19/ Meteorit je menší kosmické těleso, které dopadlo na povrch Země. Musí mít průměr více než jeden metr, hmotnost alespoň jednu tunu a rychlost 

10–20 kilometrů za vteřinu. Z celého tělesa dopadne na zemský povrch jenom několik kilogramů materiálu.

Před 700 miliony let prošla Země stadiem 

tzv. „sněhové koule“ (Snowball Earth) 

a  byla celá (tedy i  na  rovníku) pokrytá 

sněhem a ledem. 
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2.4 Vznik a vývoj člověka
na rozdíl od gorily či šimpanze, zpříma. Je jejich 
nejbližším příbuzným, ale nachází se na vývo-
jově vyšší úrovni.

Před třemi a dvěma miliony let asi koexisto-
valo v Africe šest druhů hominidů. Jenom jeden 
však zůstal – rod Homo. Nikdo přesně neví, jaký 
je vztah mezi Australopithekem a rodem Homo, 
ale víme, že spolu koexistovali přes milion let. 
Nikdo neví, proč Australopithekus zmizel.

Prvním příslušníkem rodu člověk byl Homo 
habilis (člověk zručný), všežravec žijící v Africe 
přibližně před 2–3 miliony lety. Dalším vývojo-
vým stupněm byl Homo erectus (člověk vzpří-
mený), který se na scéně objevil před 1  milio-
nem let a zabydlel postupně Afriku, Asii i Evropu.

Před zhruba 200 000–280 000 lety se obje-
vuje na scéně Homo sapiens (člověk moudrý), 
který je dnes jediným žijícím druhem rodu 
Homo. V tomto období existoval také člověk 
neandrtálský, který vymizel relativně nedávno 
– před 24 000 lety. Lidé zcela moderního typu, 
tzv. kromaňonci, se rozšířili před asi 45  000 
lety. Neandrtálec vyráběl již kamenné nástroje. 
Kromaňonec dokázal vyrábět kamenné a kos-
těné nástroje a byl zdatným lovcem, nejen sbě-
račem plodin. Měl již dobře rozvinutou řeč, což 
podporovalo dále rozvoj mozku. Vytvářel první 
umělecké projevy (jeskynní malby, sošky), a byl 
proto schopen abstraktního myšlení (věřil prav-
děpodobně v posmrtný život, a byl tedy scho-
pen uvažovat o budoucnosti, což nejspíše žádný 
jiný živočišný druh nedokáže).

Obr. 4: Poměr hmoty Země k biomase 

(upraveno podle Svoboda, 2006)

Když se před 65 miliony lety srazila Země s aste-
roidem a vyhynulo 70–75 % všech rostlinných 
a živočišných druhů, nejednalo se jen o zničení 
dosavadního stavu, ale zároveň o šanci na vy-
tvoření něčeho nového. A té evoluce využila. 
Dominantní veleještěři zmizeli ze scény a jejich 
místo zaujali postupně savci. Mezi vývojově ješ-
tě mladými savci přežilo i malé zvíře podobné 
rejskovi, pojmenované Purgatorius. Jedná se 
o nejranějšího primáta. A pak následoval rychlý 
evoluční vývoj:
– před 55 miliony lety se objevily poloopice;
– před 45 miliony lety se objevily opice;
– před 35 miliony lety se objevili lidoopi.
Před 15 miliony lety se v třetihorách objevil bý-
ložravý Ramapithecus, první předchůdce homi-
nidů, který žil v Africe a Asii. Před 7 miliony lety 
se z tropických lesů Afriky vynořila nová skupina 
živých bytostí a začala obývat savany.20/ Byl to 
Australopithecus, který se na pět milionů let stal 
dominantním druhem hominidů na Zemi (do-
sud bylo popsáno 20 různých druhů hominidů). 
Nejslavnějším nálezem zůstává 3,18 milionů let 
starý Australopithecus, nalezený v Etiopii v roce 
1974. Byla to žena, která dostala přezdívku Lucy. 
Tento nález představuje nejspíše našeho nej-
ranějšího předka a  je chybějícím spojovacím 
článkem mezi opicemi a lidmi.21/ V říjnu 2009 
přinesl časopis Science zprávu o  senzačním 
objevu nového předchůdce člověka, který žil 
před 4,4 miliony lety v severovýchodní Etiopii. 
Byl nazván Ardipithecus ramidus a je o více než 
milion let starší než Lucy. Tento tvor již kráčel, 

PLANETA ZEMĚ (60 × 10  tun)20
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Jenom jeden však zůstal – rod Homo.
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Foto 11: Velká příkopová propadlina – Keňa

(archiv autora)

20/ V roce 2002 byl v čadské poušti nalezen dosud nejstarší hominid (starý téměř 7 milionů let), který byl nazván Sahelanthropus Tchadensis. 

21/ Proměnu lidoopa v člověka nebude asi nikdy možné časově přesně určit. Antropologové hovoří o postupném vynořování vědomí.

Infobox: Jak si představit stáří Země a vesmíru
Stáří Země je něco přes 4,5 miliardy let, což je doba, která se naprosto vymyká lidské zkušenosti a kterou si 
neumíme představit. Všichni si však velmi dobře umíme představit časové rozpětí jednoho dne. Pokud bychom 
tedy 4,5 miliardy let historie Země smrštili na jeden den, pak život začíná velmi brzy, zhruba ve 4 hodiny ráno. 
Pak se šestnáct hodin vývoj života odehrával na úrovni jednobuněčných organismů. V 8.30 večer se objevují 
první mořské rostliny a za dalších 20 minut první medúzy. V 10 hodin večer probíhá invaze rostlin na pevninu. 
Veleještěři se na scéně objevují těsně před 11. hodinou. 21 minut před půlnocí mizí a začíná éra savců. Lidé 
(rod Homo) se objevují přibližně minutu před půlnocí a moderní člověk necelé dvě vteřiny před půlnocí. Podle 
tohoto přirovnání se Ježíš Kristus narodil pouhé čtyři setiny vteřiny před půlnocí a průmyslová revoluce začala 
pět tisícin vteřiny před půlnocí.

Kdybychom mohli cestovat zpátky v čase tak, že jeden rok by představoval jednu vteřinu, trvalo by přes půl 
hodiny, než bychom se dostali do doby Ježíše Krista, jeden měsíc bychom cestovali k počátkům lidského rodu. Ale 
trvalo by přes 15 let, než bychom se dostali k prvním mnohobuněčným organismům na počátku kambrijského 
období, a 140 let, než bychom se dostali ke vzniku Země (Bryson, 2003).

Carl Sagan (1977) dává do „lidského rozměru“ vývoj vesmíru následujícím přirovnáním: „Kdybychom trvání 
vesmíru v délce necelých patnácti miliard let stlačili do jediného roku, vytvořila by se sluneční soustava teprve 
9. září, Země by se zhustila z mezihvězdné hmoty 14. září a život na Zemi by vznikl 25. září. Dinosauři by se 
objevili na Štědrý večer a po čtyřech dnech by vyhynuli. První savci by se objevili 26. prosince, první primáti 
29. prosince a první hominidé 30. prosince. Homo sapiens by se objevil na Silvestra v půl jedenácté večer 
a veškeré zaznamenané lidské dějiny by se odehrály až v posledních deseti vteřinách roku.

Paleontolog Richard Leakey a psychiatr Roger Lewin (1982) předkládají jiný způsob vnímání času. 
„Představme si dějiny Země jako knihu, která má tisíc stránek. Pokrývá-li každá stránka období čtyř a půl 
milionu let, pak bude vznik života v mořích teprve na stránce 750. Hominidé se objeví až na třetí stránce 
od konce a používání kamenných nástrojů v polovině poslední stránky. Příběh ‚Homo sapiens‘ by se odehrál 
až na poslední řádce knihy a na vše – od jeskynních maleb přes pyramidy až k holocaustu a věku počítačů – by 
muselo stačit poslední slovo.“

Pokud bychom 4,5 miliardy let historie 

Země smrštili na jeden den, Ježíš Kristus 

by se narodil pouhé čtyři setiny vteřiny 

před půlnocí.

Představme si dějiny Země jako knihu, kte-

rá má tisíc stránek. Příběh Homo sapiens 

by se odehrál až na poslední řádce knihy.
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Celá moderní antropologie je založena 
na předpokladu, že lidé vyšli z Afriky ve dvou 
vlnách. Nejdříve Homo erectus, jehož potomky 
jsme našli v Indonésii a Číně, a později mnohem 
pokročilejší Homo sapiens, který nahradil po-
tomky první migrační vlny.

Bill Bryson (2003) uvádí, že o prvních lidech 
toho víme překvapivě málo. Nikdo dokonce 
přesně neví, kdy a kde se moderní člověk obje-
vil. Někteří autoři datují stáří moderního člověka 
až na 120 000 let a umísťují jeho výskyt do jižní 
Afriky.

Dříve jsme mysleli, že Austrálie byla lidmi 
obydlená ne více než 8000 let. Jenže u  jeze-
ra Mungo byly nalezeny lidské kosti staré až 
60 000 let. Lidé, kteří osídlili Austrálii, tedy už 
tehdy museli být schopni přeplout 100 nebo 
více kilometrů (z indonéských ostrovů), aniž by 
věděli, čeká-li je na konci cesty pevnina. Jak se 
lidé dostali do Austrálie, tedy zůstává záhadou.

Na  Papui-Nové Guinei je velmi nepřístup-
ný terén a  lidé zde pěstují sladké brambory. 
Ty jsou však původem z Jižní Ameriky. Jak se 
na Papuu-Novou Guineu dostaly? I to zůstává 
podle Brysona záhadou.

Foto 12: Australská pustina v okolí Ayers Rock

(archiv autora)

Obr 5: Mapa světa podle hrubého domácího 

produktu (upraveno podle GeoHive.com, 
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O  prvních lidech toho víme překvapivě 

málo. Nikdo dokonce přesně neví, kdy 

a kde se moderní člověk objevil.

Tělo je začátek našeho díla a my jsme 

sestoupili na zemi, abychom je proměnili 

v ducha.

Jacques Bergier, Louis Pauwels
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Obr. 6: Rozšíření člověka na zemi

(upraveno podle Diamond, 1999)

Foto 13: Jericho – vykopávky jednoho 

z nejstarších měst světa

(archiv autora)

0 5 000 km

22/ To by možná mohlo mít souvislost s erupcí supervulkánu na Sumatře před 75 000 lety, kdy následkem šesti globálních „vulkanických zim“ snad přežilo 

jen několik tisíc jedinců Homo sapiens.

Neandrtálec a moderní člověk spolu tisíce let 
koexistovali, než neandrtálec z nějakého důvo-
du vymizel. Neandrtálec se zřídka dožíval více 
než 30 let, ale jako druh byl neuvěřitelně odolný. 
Měl větší mozek (objem 1,8 litru) než člověk (1,4 
litru). To je více, než je rozdíl mezi Homo erectus 
a Homo sapiens. Podle rozborů DNA se zdá, že 
není žádná genetická spojitost mezi neandrtál-
cem a moderním člověkem.

Moderní lidé vykazují pozoruhodně nízkou 
genetickou variabilitu. Důvodem nejspíše je, 
že jsme potomci velmi malé původní populace 
předků.22/

V  roce 2001 publikoval Bryan Sykes knihu 
„Sedm dcer Evy“ (The Seven Daughters of Eve), 
ve které na základě studií DNA tvrdí, že je scho-
pen vystopovat evropskou populaci nazpět až 
po zakládající skupinu původních sedmi žen, 
„dcer Evy“, které žily někdy před 10 000–45 000 
lety.

V roce 2002 vyšla kniha „The Journey of Man: 
A Genetic Odyssey“ od Spencera Wellse. Podle 
tohoto významného genetika vyšel moderní 
člověk z Afriky před 60 000 lety. Autor zmapo-
val genetický kód založený na chromozomu Y 
(mužský chromozom), který ho přivedl až k af-
rickému „Adamovi“. Podobně také další kniha 

„Before the Dawn: Recovering the Lost History 
of Our Ancestors“, kterou napsal Nicolas Wade 
v roce 2006, ukazuje, že migrace z Afriky nastala 
asi před 50 000 lety.

před 22 000 lety

před 1000 let

před 3200 lety

před 
35 000 

lety

před 1500 lety

před 1 mil. let

před 
7 mil. 
lety



36

Pavel Nováček Udržitelný rozvoj

2.5 Kulturní evoluce

Foto 14: Řeka Nil v Egyptě

(archiv autora)

Obr. 7: Úrodný půlměsíc, místa pěstování 

plodin na úsvitu neolitické revoluce (cca před 

9000 lety) (upraveno podle Diamond-Guns, 

Germs, 1997)

Člověk se liší od ostatních tvorů. Překročil práh 
z nevědomí do vědomí. Mysli se spolu setká-
vají a komunikují a začíná zpětná vazba, mysl 
ovlivňuje tělo. Evoluce biologická je v člověku 
transformována v evoluci kulturní, která probíhá 
nejméně stokrát rychleji.23/ 

Prvobytně pospolné tlupy „pračlověka“ se 
po několik desítek tisíc let živily převážně sbí-
ráním semen, hmyzích larev, vybíráním hnízd 
ptáků a výhonky rostlin. Později člověk okusil 

maso zvířat uhynulých při požárech lesa či sa-
vany, začal čerstvá spáleniště vyhledávat a také 
sám požáry zakládal. Stal se lovcem. Svoje pro-
středí byl schopen tímto způsobem ovlivnit 
a změnit v lokálním měřítku. Značný počet dru-
hů lovné zvěře byl vyhuben potulnými tlupami 
tehdejšího člověka-lovce. Tyto první ekologické 
pohromy způsobené člověkem před možná více 
než 50 000 lety jsou známy pod pojmem pleis-
tocénní vybíjení (Pleistocene overkills).
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S koncem doby ledové (před 10 000–12 000 
lety) se změnilo podnebí. Krajina dostala nový 
ráz, měnila se fauna a fl óra.24/ Proto člověk-lo-
vec musel hledat doplňující zdroje obživy. Stal 
se nomádem, domestikoval postupně zvířata 
(psy, ovce, kozy, prasata, hovězí dobytek a další). 
Zabral rozsáhlá pastviště a vypudil původní pa-
soucí se zvířata. Nadměrné přepásání zbavovalo 
krajinu nejprve původního rostlinného pokryvu 
a pak i obnažené půdy, která byla buď odplave-
na vodní erozí, nebo odváta erozí větrnou.

Člověk také postupně rozvinul rybolov a shro-
mažďoval zrní některých rostlin. Následovalo 
umělé pěstování divoce rostoucích travin a obi-
lovin. Začala neolitická (zemědělská) revoluce.

V mladší době kamenné, neolitu, se paste-
vectví a  zemědělství úspěšně rozvíjelo. Lidé 
se usazovali především v teplých oblastech se 
sprašovými půdami. Stávali se připoutanými 
k určitému místu nebo regionu. Pomocí holo-
sečí a vypalováním zbavili krajinu přirozeného 
porostu lesa, křovin a travin. Budovali stálá sídla, 
která se postupně rozrůstala.

Novým způsobem obživy se uživilo mnohem 
více lidí než sběračstvím a lovem. Vlivem po-
pulačních přírůstků docházelo ke sdružování 
lidských rodů a skupiny pokrevně příbuzných 
rodů se sdružovaly v kmeny a později v kmeno-
vé svazy. Příslušníky kmenů a kmenových svazů 
spojoval společný jazyk, zvyky, náboženské ob-
řady a obrana osídlených území. Tyto skupiny 
lidí hledaly novou příhodnou půdu (často až 
po vyčerpání půdy v původních osadách). Ze 
zajatců nepřátelských kmenů se stávali otroci,25/ 
organizační struktura společnosti se hierarchi-
zovala a vytvářely se postupně říše. Centra ta-
kových velkých komunit, ze kterých se později 
vynořovaly celé civilizace, se utvářela nejprve 
v úrodných naplaveninách mohutných řek sub-
tropického a mírného klimatického pásu (řeky 
Nil, Eufrat, Tigris, Indus, Ganga, Žlutá řeka a další).

Před pěti až šesti tisíci lety (3–4 tisíce let 
př. n. l.) začali lidé vyrábět a vypalovat nádoby 
z hlíny a tkát látky z rostlinných vláken. Tehdy 
také došlo k převratnému vynálezu kola a ná-
sledně dvoukolového vozu.26/

Před čtyřmi až pěti tisíci lety začali lidé vy-
rábět první nářadí, zbraně z bronzu a nádoby 
ze skla. Před třemi tisíci lety se začalo využívat 
železo. Naučili jsme se také postupně využívat 
energii větru a vody. Egypťané měli již v 17. sto-
letí př. n. l. veslice, které pomocí plachty uměly 
využít energii větru. Budovaly se již hospodářské 
stavby, zavodňovací soustavy, vodovody a sil-
nice.

V této době už člověk dokázal měnit své pro-
středí (ať už pozitivně, či negativně) v regionál-
ním měřítku. A z pohledu tehdejších lidí bychom 
mohli mluvit dokonce o měřítku „globálním“. 
Vždyť kolébkou naší dnešní euro-americké ci-
vilizace je východní Středomoří. A pro lidi žijící 
v tomto regionu před naším letopočtem bylo 
Středomoří skoro celým tehdy známým světem. 
Cestu na východ téměř znemožňovaly pouště 
a hory, cesta na západ končila nejdále na území 
dnešního Španělska a Portugalska, pak byl jen 
nekonečný oceán. 

V  tomto světě jsme zásadně změnili kraji-
nu Země zaslíbené, území dnešního Izraele 
a Palestiny. Podle starozákonních proroků to 
byla země oplývající medem a mlékem. Kvůli in-

Foto 15: Polopouštní krajina na západním 

břehu Jordánu (archiv autora)

Foto 16: Extenzivně využívané plochy v Řecku

(archiv autora)

23/ V mezidruhové a vnitrodruhové kompetici (soutěži) přežívá zdatnější partner. Každý evolučně zvýhodněný druh, od rychle mutujících virů po králíky 

v Austrálii, se vždy choval podobně. I člověk využíval každé své evoluční výhody, aby se jeho vlastní rod rozrůstal. Choval se tedy ekologicky. Nedostatek 

prostředků k ničení u prvobytně pospolných společností nesmí být interpretován jako uvědomělé, rozumné a přírodě nakloněné chování. Na druhou 

stranu lidé vždy a všude poškozovali přírodu především z neznalosti (Svoboda, 1997).

24/ Se změnou klimatu a krajiny také migrovaly živočišné a rostlinné druhy od rovníku na sever.

25/ Americký futurolog Alvin Toffl  er (1980) k tomu říká, že šlo ve své době vlastně o pozitivní posun ve vývoji lidské společnosti, o její humanizaci. Před 

„vynálezem“ otroctví byli zajatci jako nepotřební zabíjeni.

26/ Původní obyvatelé Ameriky, např. Inkové, kolo nikdy nevynalezli a až do příchodu španělských dobyvatelů je nevyužívali.

Centra velkých komunit se utvářela nejpr-

ve v úrodných naplaveninách mohutných 

řek subtropického a mírného klimatického 

pásu.
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tenzivní pastvě27/ a hlavně kvůli zemědělskému 
zavlažování28/ se krajina měnila v polopoušť či 
poušť. Po svém vzniku v roce 1948 se stát Izrael 
snaží část země opět zalesnit a obsah minerálů 
v závlahové vodě je velmi bedlivě monitorován 
počítači. Zemědělskou krajinu se postupně daří 
zúrodnit, ale stojí to velké investice a čas.

Pro Libanon byly typické cedrové lesy, kte-
ré však byly vykáceny na stavbu měst a  lodí 
(i na stavbu Šalamounova chrámu v Jeruzalémě 
se používal libanonský cedr). Podobně byly vy-
káceny lesy v Řecku. Pokud projíždíte řeckou 
krajinou, překvapí vás, jak velkou část krajiny 
tvoří jen extenzivně využívané plochy pro past-
vu ovcí či koz. Původně to bývaly lesy.

Foto 17: Sahara (Egypt)

(archiv autora)

Foto 19: Forum Romanum v Římě

(archiv autora)

Foto 18: Centrální část Chřibů

(archiv autora)

Podobný osud potkal Dinárský kras, který 
na severu navazuje na Julské Alpy ve Slovinsku 
a směrem na jih se táhne Chorvatskem až k se-
verním hranicím Albánie. Lesy byly vykáceny 
kvůli pastvě, která však způsobila vodní erozi 
a následné odplavení půdy dolů, do údolí.

Severní Afrika, jíž se po třech punských vál-
kách ve 3. a 2. století př. n. l. a porážce Kartága, 
svého hlavního rivala v západním Středomoří, 
zmocnili Římané, bývala až do konce antiky obil-
nicí Říma. Nešetrné zemědělské postupy však 
vedly k erozi půdy a následné desertifi kaci, takže 
na místech kdysi kvetoucí krajiny se dnes nalé-
zá poušť. Hluboko v ní nacházíme i impozantní 
ruiny římských měst.

Kdysi dávno byla pro pastevectví využívá-
na a  lidmi obývána i dnešní největší světová 
poušť, Sahara. Svědčí o tom např. skalní kresby 
v alžírském pohoří Tasíli, znázorňující lidi, zvířata 
i stromy. Jak pravděpodobně došlo k přeměně 
savany v poušť, píše Otakar Štěrba (1979):

„Velká stáda domestikovaného skotu přispí-
vala k odstranění drnového fondu stepí a po-
lopouští. Decimací trávy docházelo k  tomu, 
že menší množství travin udržovalo v  půdě 
menší množství vody; méně vody se dostávalo 
do ovzduší evapotranspirací rostlin a ze středu 
oblasti odcházelo na periferii méně vzdušné 
vlhkosti; a stále více vysoušená a uvolňovaná 
půda podléhala větší vodní a větrné erozi a nej-
úrodnější složky půdy byly z krajiny stále rychleji 
odnášeny. Neúnosně velká stáda dobytka tak 
přispívala ke katastrofální přeměně úrodných 
stepí na polopouště a pouště, zvláště pak v těch 
případech, kdy současně docházelo k přírodní-
mu vysušování krajiny v důsledku klimatických 
změn“ (po ústupu poslední doby ledové – pozn. 
autora).

Severní Afrika bývala až do konce antiky 

obilnicí Říma. Nešetrné zemědělské po-

stupy však vedly k erozi půdy a následné 

desertifi kaci.
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Můžeme tedy oprávněně konstatovat, že cho-
vání našich předků ve starověku nebylo lepší 
či horší než naše. Jejich možnosti ovlivnit své 
životní prostředí však byly výrazně omezenější 
než naše dnešní možnosti.

Přesuňme se nyní do našeho letopočtu. V roce 
476, po sesazení císaře Romula Augusta, zanikla 
kdysi tak mocná a neotřesitelná západořímská 
říše. Nicméně vývoj se nezastavil. Ze Středomoří 
se do střední, západní a severní Evropy postup-
ně šířilo křesťanství29/a s ním také vzdělanost 
(dostupná však převážně jen příslušníkům šlech-
ty, kněžím a členům církevních řádů), základy 
zemědělského hospodaření a budování trvalých 
sídel. Významnou roli v tomto procesu sehrál ze-
jména řád benediktinů, kteří takto naplňovali 
své poslání vyjádřené heslem „Ora et labora“, 
tedy „Modli se a pracuj“.30/

Pokud Ježíš vstal z mrtvých, na ničem jiném 

nezáleží; a pokud Ježíš z mrtvých nevstal, 

pak na ničem jiném také nezáleží.

Jaroslav Pelikán

27/ Kvůli nadměrnému využívání pastvin docházelo k jejich následné degradaci. Pokud se nomádům daří dobře, zvyšují počty svých stád, které jsou 

ukazatelem úspěšnosti a společenské prestiže. Tak je to dodnes u pastevců a nomádů v Africe. V důsledku degradace půd museli lidé migrovat a hledat 

nová vhodná území. Docházelo k bojům mezi kmeny nebo k rozdělení kmenů. Ve Starém zákoně, v První knize Mojžíšově (Genesis), je zachycen rozchod 

Abrahama s Lotem: „Země jim však nevynášela tolik, aby mohli sídlit pospolu, a jejich jmění bylo tak značné, že nemohli sídlit pohromadě. Proto došlo 

k rozepři mezi pastýři stáda Abrahamova a pastýři stáda Lotova. Tehdy v zemi sídlili Kenaanci a Perizejci. Tu řekl Abraham Lotovi: Ať nejsou rozepře mezi 

mnou a tebou a mezi pastýři mými a tvými, vždyť jsme muži bratři. Zdalipak není před tebou celá země? Odděl se prosím ode mne. Dáš-li se nalevo, já se 

dám napravo. Dáš-li se ty napravo, já se dám nalevo.“

28/ Při zavlažování jsou ve vodě vždy rozpuštěny minerální látky. Část vody se vsákne, část může povrchově odtéct a podstatná část vody se vypaří (v subtro-

pech to může být polovina i více vody). Odpařuje se však jen čistá voda, minerální látky (soli) zůstávají v půdě. Pokud se tento proces opakuje po staletí 

a tisíciletí, dojde k zasolení půdy a její degradaci. Proces zasolování (rozpustnými solemi sodíku, hořčíku aj.) probíhá i dnes. Jen v Evropě se takto 

postižené plochy odhadují na 4 miliony hektarů.

29/ V roce 312 zvítězili vojáci Konstantina Velikého v bitvě u Milvijského mostu přes řeku Tiberu na severu Říma nad císařem Maxentiem a v následujícím 

roce vydal Konstantin v dnešním Miláně (tehdy Mediolanum) edikt, kterým vyhlásil náboženskou svobodu, což v důsledku vedlo k prosazení křesťanství. 

Křesťanství se tak stalo tolerovaným, ve skutečnosti však preferovaným náboženstvím, kterým měl stát získat novou jednotící ideologii.

30/ Řád svatého Benedikta je nejstarší mnišský řád, založený svatým Benediktem z Nursie na počátku 6. století.

31/ Nikdo samozřejmě nevolá po návratu do původního stavu. Lidé potřebují pro svá sídla, zemědělství a další aktivity prostor. Krajina s třetinovým i menším 

zastoupením lesů může být ekologicky funkční, vyvážená a vnímána jako krásná (například Bílé Karpaty s typickými orchidejovými loukami by nenavrh-

nul k zalesnění ani radikální ekolog).

32/ Mírný podnebný pás leží mezi oblastmi se subtropickým podnebím a oblastmi se subarktickým (na jižní polokouli subantarktickým) podnebím. 

Rozprostírá se až po 60° severní zeměpisné šířky na severní polokouli a 50° jižní zeměpisné šířky na jižní polokouli.

33/ Subtropy leží na severní polokouli mezi 30° a 45° severní zeměpisné šířky a na jižní polokouli mezi obratníkem Kozoroha a 40° jižní zeměpisné šířky.

Evropská krajina byla postupně transformová-
na a kultivována. Například ve střední Evropě byla 
krajina před příchodem Slovanů (někdy v průběhu 
6. století) pokryta z 95 % lesy. Zbytek území tvořily 
vodní plochy, mokřady a horské partie nad hrani-
cí lesa. Lesy byly postupně vypalovány, mýceny 
a přeměňovány na zemědělsky využívanou půdu 
(od žďáření lesů je odvozen název některých obcí, 
z nichž nejznámější je u nás Žďár nad Sázavou). 
Dnes zůstalo lesů přibližně 30 %.31/ 

Při kultivaci evropské krajiny jsme měli hned 
dvojnásobné štěstí. Zaprvé je krajina mírného 
podnebného pásu32/ vůči přírodním či antropo-
genním změnám přirozeně odolnější než subtro-
pický podnebný pás.33/ Zadruhé získala Evropa 
objevením Ameriky v roce 1492 obrovský „civili-
zační ventil“. Začalo dobývání a kolonizace nového 
kontinentu, které trvalo několik století. 

Infobox: Velké zámořské objevy
Epocha velkých zámořských cest a objevů v 15. a 16. století byla pro některé země, například pro Španělsko, 
pozvánkou k bohatství, pompě a nárokům. Pro jiné, například pro Holandsko a Anglii, to byla šance dělat nové 
věci novými metodami, podchytit vlnu technického pokroku. A pro další, například pro původní americké 
obyvatele (indiány), byly zámořské objevy apokalypsou, strašlivým osudem vnuceným zvenčí. 

Otevření přineslo nejprve výměnu. Evropané nalezli v Novém světě nové lidi a zvířata, ale především nové 
výživné rostliny – kukuřici, brambory, sladké brambory, kakao. Objevili také návykové a škodlivé rostliny 
(tabák, koka) a některé průmyslově využitelné rostliny (nová tvrdá dřeva, guma).

Evropa zase přinesla do Nového světa nové rostliny (cukrovou třtinu, obilniny) a nová zvířata (koně, rohatý 
dobytek, ovce a nová plemena psů). Evropané a černí otroci, které s sebou přiváželi z Afriky, zavlekli na nový 
kontinent ošklivou mikroskopickou zátěž: viry černých neštovic, spalniček a žluté zimnice; parazitického 
prvoka působícího malárii; bacil záškrtu; rickettsie působící tyfus, spirochetu vyvolávající frambézii (tropickou 
chorobu podobnou příjici); bakterii tuberkulózy. Od amerických indiánů jsme do Evropy přivezli pravděpo-
dobně jedinou nemoc – syfi lis (Landes, 1999).

Mezi lety 1492–1892 se počet původních obyvatel Ameriky snížil o 90 %. Bylo to především v důsledku zavle-
čených nemocí, vůči kterým indiáni neměli vypěstovanou odolnost. Naproti tomu zejména díky bramborám 
měli v Evropě i chudší vrstvy k dispozici hodnotnější výživu a obyvatelé se stali odolnějšími vůči epidemiím 
nakažlivých chorob, např. černého moru.

Mezi lety 1492–1892 se počet původních 

obyvatel Ameriky snížil o 90 %.
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V 18. století pak v Evropě začala (a postupně 
se rozšířila do celého světa) „revoluce“, která je 
srovnatelná svým významem s neolitickou re-
volucí.34/ Byla charakteristická sérií inovací, kte-
ré podle Landese (1999) spadají pod tři obecné 
principy:
– náhrada lidské zručnosti a úsilí stroji;
– náhrada živých zdrojů energie zdroji neživý-

mi;
– využívání nových a mnohem dostupnějších 

surovin (zejména náhrada rostlinných a živo-
čišných látek nerostnými a posléze umělými 
materiály).

Obr. 8: Hlavní plodiny byly vypěstovány v růz-

ných světových oblastech, kde dodnes divoce 

rostou jejich původní předkové nebo staré 

kulturní odrůdy. Odtud se získává genetický 

materiál pro další šlechtění. (upraveno podle 

Moldan, 1997)

Foto 20: Socha Svobody (New York)

(archiv autora)

Symbolem průmyslové revoluce je parní stroj. 
Mimořádných technických pokroků průmyslové 
revoluce však nebylo dosaženo ihned. První pří-
stroj na využívání páry k vytvoření vakua a pohonu 
čerpadla patentoval v Anglii v roce 1698 Thomas 
Savery. První opravdový parní motor (s pístem) 
pak patentoval Thomas Newcomen v roce 1705. 
Uběhla dlouhá doba šedesáti let, než James Watt 
vynalezl motor s  odděleným kondenzátorem 
(1768). Dalších patnáct let trvalo, než byl stroj 
adaptován na otáčivý pohyb tak, aby mohl roztá-
čet kola průmyslu35/ (Landes, 1999).

Průmyslová revoluce však má další dva symboly: 
závislost na fosilních palivech a exponenciální růst.

Uhlí se těžilo a využívalo už před vynálezem par-
ního stroje, ale teprve ten zmnohonásobil naši sílu 
a také naši závislost na neobnovitelných zdrojích 
energie. Do té doby jsme byli závislí na své vlast-
ní síle, na síle hospodářských zvířat a na síle vody 
a větru. Pak se to radikálně změnilo. Nejdříve uhlí, 
později ropa, plyn a poté využití jaderné energie 
jsou hybateli ekonomického růstu.

Tím, jak jsme využívali stále více energie, stal 
se pro průmyslovou revoluci typický exponenci-
ální růst, ať už se to týkalo růstu počtu obyvatel, 
spotřeby surovin, energie či nárůstu znečištění 
životního prostředí. Teprve ve druhé polovině 
20. století jsme si všimli, že něco není v pořád-
ku a tento růst není dlouhodobě udržitelný. Náš 
prostor, daný přibližně rozsahem biosféry, naše 
zásoby surovin a energie jsou omezené a vyčer-
patelné. Proto ekonomický růst, který odstar-
tovala průmyslová revoluce, musí buď skončit, 
nebo se kvalitativně změnit.

Průmyslová revoluce má dva symboly: 

závislost na fosilních palivech a exponen-

ciální růst.

Teprve ve druhé polovině 20. století jsme si 

všimli, že něco není v pořádku a tento růst 

není dlouhodobě udržitelný.
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Infobox: Ošidnost exponenciálního růstu
Exponenciální růst je zrádný. Dlouho se jakoby nic neděje, ale pak, po dosažení „bodu obratu“, je nezvladatelný. 
Zdvojnásobení počtu obyvatel na Zemi od počátku letopočtu trvalo 1500 let. Mezi lety 1850–1950 se populace 
také zdvojnásobila, z jedné na dvě miliardy. Trvalo to tedy sto let. A koncem 20. století byla doba zdvojnásobení 
světové populace pouhých 50 let, na počátku 90. let 20. století to dokonce bylo 40 let.

Nebezpečí exponenciálního růstu příznačně ukazuje legenda vztahující se k původu hry zvané šachy. Šachy 
vznikly úpravou perské hry šatrandž (šach je odvozen z perského šáh, panovník). Rádce, který šachy vymyslel, 
prý žádal po panovníkovi jako odměnu pouhé jedno zrnko rýže za první políčko na šachovnici. Za druhé 
políčko však chtěl dvě zrnka, za třetí políčko čtyři zrnka, za čtvrté políčko osm zrnek rýže a tak dále. Panovník 
se nejdříve zaradoval, jak pořídil levně. Dokud nezjistil, že kdyby měl rádce takto odměnit za všech 64 políček, 
nestačila by mu nejen všechna rýže, která se ten rok urodila v celé říši. Nestačila by mu ani rýže, která se 
urodila za celou historii té říše.

Poslední příklad exponenciálního růstu, který zmíníme, je od českého sociologa Jana Kellera (ústní sděle-
ní): Vezměme papír, jehož tloušťka je 0,1 milimetru. Přehněme jej na polovinu a jeho tloušťka bude 0,2 mm. 
Přehněme jej opět na polovinu a dostaneme 0,4 mm. Kolikrát musíme papír přehnout, abychom se takříkajíc 
dostali na Měsíc, který je od Země vzdálen 384 403 km? Je to pouhých 42 přeložení papíru a jeho výsledná 
tloušťka bude necelých 400 000 km. Papír dostatečně velký, aby se dal 42× přeložit na polovinu, samozřejmě 
neexistuje. Nicméně s nadsázkou můžeme parafrázovat výrok Archiméda: „Dejte mi pevný bod ve vesmíru a já 
pohnu zeměkoulí“, a nahradit jej Kellerovým: „Dejte mi dostatečně velký papír a dostanu vás na Měsíc, aniž 
bych k tomu potřeboval kosmickou loď“.

Nic ve vesmíru nemůže odolat souběžnému 

zanícení dostatečně velkého počtu seskupe-

ných a organizovaných inteligencí.

Teilhard de Chardin

34/ David S. Landes (1999) používá slovo „revoluce“ v metaforickém smyslu, k označení případu velké změny nebo obsahu v záležitostech či v nějaké 

konkrétní věci. Takto je chápán význam slova revoluce i v tomto textu.

35/ Princip parního stroje objevil Denis Papin, když v roce 1682 v přednášce pro anglickou Královskou společnost popsal vynález dnes známý jako Papinův 

hrnec. Nicméně za symbolický začátek průmyslové revoluce můžeme považovat spíše vynález Jamese Watta z roku 1768, který zlepšil výkonnost parního 

stroje natolik, že začal být používán v továrnách nových průmyslových měst (do té doby byl využíván jen v dolech).

36/ Ve druhé polovině devatenáctého století nastalo podstatné zlepšení parního motoru díky vědeckým pokrokům v termodynamice (Landes, 1999).

Průmyslová revoluce je neodmyslitelně spo-
jena s rozvojem vědy a techniky, a to natolik 
silně, že bývá někdy označována jako vědecko-
technická revoluce. Základy k rozvoji věd a tech-
niky byly položeny už ve starověku, v oblasti 
Středomoří, Blízkého východu, ale i Číny a Indie. 
Také původní obyvatelé amerického kontinentu 
dosáhli obdivuhodných znalostí v oblasti astro-
nomie, zemědělství a architektury. Avšak vědec-
ko-technicky orientovaná civilizace se postupně 
rozvíjela především v oblasti Evropy.

Dvě století před naším letopočtem už dovedli 
lidé využívat proudící vody k pohánění vodního 
kola. Větrný mlýn byl vynalezen v 7. století naše-
ho letopočtu v Číně a za tři století později se roz-
šířil do Španělska. V 11.–14. století pak nastává 
rozmach větrných mlýnů v celé Evropě. Sto let 
od vynálezu střelného prachu trvalo Číňanům  
sestrojení děla v polovině 13. století a za dalších 
sto let se střelná zbraň dostala do Evropy. Zde 
byla zdokonalena tak, že v době velkých zámoř-
ských objevů a cest nemohly žádná děla či jiné 
zbraně konkurovat těm evropským, kterými byly 
lodě vybaveny.

Vývoj parního motoru trval celkově dvě stě 
let.36/ A  pak už se vývoj neustále zrychloval: 
„Osmnáct let před koncem 18. století vzlétá ba-
lón bratří Mongolfi érů, v roce 1838 proběhne 

první zpráva po Morseově telegrafu, 1862 vy-
nalézá Nobel dynamit, 1876 se člověk začíná 
domlouvat na dálku Bellovým telefonem, 1882 
uvádí Edison do chodu první elektrárnu a rok 
poté se objevuje Daimlerův benzínový motor. 
O rok později se rozbíhá parní turbína, za další 
čtyři roky Teslův elektrický motor. Ve třetím roce 
dvacátého století vzlétá první řiditelné motoro-
vé letadlo, v roce 1920 začíná spojovat lidi roz-
hlas a 30 let nato televize. V roce 1942 spouští 
Fermi první jaderný reaktor a v roce 1954 začíná 
fungovat v Sovětském svazu jaderná elektrárna. 
A mohli bychom pokračovat: transistory, tyristo-
ry, lasery, computery, roboty, kosmické lety…“ 
(Hadač, Moldan, Stoklasa, 1983).

Průmyslová revoluce nám přinesla mnoho 
dobrého a naprostá většina lidí rozvinutého 
světa dnes má pravděpodobně lepší životní 
standard (ať už se to týká úrovně hygieny, vý-
živy či energie, kterou využíváme na  ohřev, 
svícení a dopravu), než měli příslušníci šlech-
ty před příchodem industriální éry. Ale každá 
mince má svůj rub a líc. Narazili jsme na „limity 
růstu“, kdy exponenciální nárůst spotřeby zdrojů 
a s tím spojená produkce znečištění nejsou již 
udržitelné.
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Obr. 9: Hlavní světová náboženství

(upraveno podle Smith, 2003)
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Foto 21: Čínská zeď. Místem mnoha vynálezů 

je „Říše středu“ – Čína. Ta se však uzavřela 

před světem a centrem vědecko-technického 

pokroku se stala Evropa, později také Severní 

Amerika (archiv autora)
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Americký futurolog Alvin Toffl  er (1980) cha-
rakterizoval průmyslovou éru37/ 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. 

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

4. Koncentrací výroby, která podmiňuje i kon-
centraci osídlení. Vznikají obrovská průmys-
lová (ale později i obchodní, fi nanční a další) 
centra.

5. Maximalizací. Jsme omámeni velikostí a růs-
tem. „Velký“ se stal synonymem slova „efek-
tivní“. „Růst“ je ztotožňován s „rozvojem“, 
nebo dokonce s „pokrokem“.

6. Centralizací moci. V době průmyslové éry 
se moc centralizuje jako nikdy předtím. 
Symbolem této moci se stává především su-
verenita a nedotknutelnost národních států.
Toffl  er vymezuje ještě některé dílčí charakte-
ristiky industriální éry, z nichž uvedeme tři:

a) Masové vzdělání
 Teprve průmyslová éra umožnila, aby vzdě-

lanost nebyla privilegiem šlechty a mnichů 
v klášterech. Naučili jsme se číst, psát a po-

čítat. Ale během pobytu ve školních lavicích 
jsme se také učili přesnosti (vyučování za-
číná denně ve stejný čas), poslušnosti (vůči 
nadřízené autoritě – učiteli) a schopnosti 
vykonávat monotónní, opakující se práci 
(např. výuka počtů stálým procvičováním 
a opakováním).

b) „Rozštěpená rodina“38/

 Pro předindustriální období byla typická ši-
roká rodina bydlící pohromadě. V industri-
ální éře se lidé stěhují do měst a v produk-
tivním věku jsou existenčně vázáni na svou 
práci v továrnách. Vznikají proto předškolní 
zařízení pro děti, útulky pro staré a nemocné 
apod. Postupně se rodina rozpadá až na nej-
základnější jednotku – rodiče a jejich děti.39/

c) Výrobce se odděluje od spotřebitele pro-
střednictvím trhu.

Trh je jakási výměnná síť, rozvodný panel, 
který mohutně přispěl k růstu výroby. Oddělení 
výroby od spotřeby však přináší hluboký konfl ikt 
mezi požadavky vyšších mezd, zisků a požitků 
ze strany výrobců (pracovníků i vedení), což je 
v rozporu s požadavkem nižších cen, kladeným 
spotřebiteli. Přitom „výrobce“, ať už zaměstnava-
tel nebo zaměstnanec, se mění ve „spotřebite-
le“ každý den po opuštění továrny. Důsledkem 
je potřeba vyrábět více a následně i stále více 
spotřebovávat. To přináší konzumní styl života, 
který je dnes působením reklamy vybičován 
do extrému.

Průmyslová civilizace je možná jen tak, 

že tu není třeba žádného sebezapírání. 

Vyhovět lidským nepravostem až po ty 

nejzazší hranice, které ukládá hygiena 

a ekonomie. Jinak se kola přestanou točit.

Aldous Huxley

37/ Průmyslová éra začala s využíváním parního stroje a podle Toffl  era skončila ve Spojených státech v roce 1955, kdy počet pracujících ve sféře služeb převý-

šil počet dělníků. Spojené státy tak vstoupily do postindustriální etapy rozvoje a postupně se připojovaly další rozvinuté země. Dnes pracuje ve Spojených 

státech ve sféře služeb přes 85 % ekonomicky aktivní populace. Dochází zde však k dělení na tvůrčí pracovníky a obslužný personál. Např. u počítačů jsou 

to tvůrci programů na jedné straně a operátoři na straně druhé. Ti vlastně představují novodobý „vzdělaný proletariát“.

38/ Toffl  er uvádí pojem „nukleární rodina“.

39/ Ve druhé polovině 20. století pak nastává stále častější rozpad i této základní jednotky. Nejmarkantněji je to vidět na Islandu, kde se 70 % prvorozených 

dětí narodí mimo manželství. Nemusíme však pro příklady chodit daleko. V Praze se dnes rozpadají dvě třetiny manželství, celorepublikový průměr se 

blíží polovině rozpadlých manželství.

40/ Napětí mezi civilizacemi vzniká podle Huntingtona (1996) z několika důvodů: pocit nadřazenosti (a někdy pocit méněcennosti) vůči lidem, kteří jsou 

vnímáni jako velmi odlišní; strach a nedostatek důvěry vůči takovým lidem; potíže s komunikací jako důsledek rozdílného jazyka a sociálního chování; 

nedostatek obeznámenosti s předpoklady, motivacemi, sociálními vztahy a sociálním chováním jiné civilizace.

2.6 Vzestup a pád civilizací
Člověk bude stoupat dál, ale jeho vzestup 

možná nepovede západní civilizace, jak ji 

známe. Teď právě jsme na vahách dějin. 

Budeme-li shledání lehkými, vytvoří příští 

krok někdo jiný. Nemáme žádné záruky, 

jako je neměli Asyřané, Egypt a Řím.

Jacob Bronowski

Když se na přelomu osmdesátých a devade-
sátých let 20. století zhroutila nejdříve berlín-
ská zeď a následně celý komunistický totalitní 
systém, zdálo se chvíli, že liberální demokracie, 
která dovedla svobodné západní země k pro-
speritě, dříve či později na celém světě zvítězí. 
Americký sociolog japonského původu Francis 
Fukuyama (1992) na toto téma napsal knihu 
„Konec historie a poslední člověk“ (The End of 
History and the Last Man). Fukuyamovo posel-
ství není vůbec apokalyptické, jak by se z názvu 
mohlo zdát, naopak. Na světě podle něj liberál-
ní demokracie už zvítězila a poslední ideologie, 
která tomuto konceptu dokázala vzdorovat, 
totalitní komunistická ideologie, se defi nitivně 
zhroutila. Končí tedy doba střetu velkých ide-
ologií a nastává období liberální demokracie, 

která se v brzké době prosadí všude na světě. 
Posláním politiků bude tento vítězný koncept 
podle geografických a  kulturních podmínek 
modifi kovat a dolaďovat jeho hladké fungování.

Na Fukuyamu reagoval v roce 1993 Samuel 
Huntington článkem „Střet civilizací?“. O  tři 
roky později vydal knihu „Střet civilizací“, již bez 
otazníku.40/ Huntington tvrdí, že svět po pádu 
železné opony nebude jednodušší, ale naopak 
složitější. Bipolární svět se zhroutil a lidé se vrátí 
„ke kořenům“, kde důležitou roli hraje nábožen-
ství, resp. náboženská tradice. Huntington vy-
mezuje osm kulturně-civilizačních okruhů, které 
budou soutěžit o dominantní postavení: euro-
americký, ortodoxní (pravoslavný), hispánský, 
islámský, čínský, hinduistický, buddhistický a ja-
ponský. Jako devátý kulturně-civilizační okruh 

Protikladnost dvou kultur – východní 

a západní – se začala výrazně rýsovat již 

na počátku lidských dějin. Zatímco Orient 

stavěl základy své kultury na absolutním 

podřízení se vyšší, nadpřirozené síle, 

na Západě byl naopak člověk ponechán 

vlastní vynalézavosti, která posléze umož-

nila jeho spontánní tvořivost.

Vladimír Solovjev
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s  otazníkem vyčleňuje subsaharskou Afriku. 
S otazníkem proto, že jde spíše o roztříštěná 
kmenová společenství.

Po dvě stě let dominuje díky technologické 
převaze ve světě euro-americký kulturně-civili-
zační okruh, nicméně o toto výsadní postavení 
bude usilovat také islámský kulturně-civilizační 
okruh (díky demografi ckému růstu a ambicím 
šíření islámu) a čínský okruh (díky ekonomické-
mu růstu). 

Je logické a přirozené, že my, příslušníci „zá-
padní civilizace“, máme zájem na dobrém stavu, 
prosperitě a dalším evolučním vývoji euro-a-
merického kulturně-civilizačního okruhu, stej-
ně jako jsou pochopitelné ambice islámského 
nebo čínského kulturně-civilizačního okruhu. 
Nicméně, jak říká ve svém slavném díle „Vzestup 
člověka“ Jacob Bronowski (1985), nemáme žád-
né záruky. Osud euro-americké civilizace, ale 
v širším kontextu i vývoj lidské civilizace obecně, 
je příběh s otevřeným koncem. Čelíme výzvám 
a hrozbám takového rozsahu a hloubky, které 
nemají v dějinách obdoby.

Samuel Huntington vyčlenil osm či devět sou-
časných kulturně-civilizačních okruhů. V ději-
nách však existovalo více velkých civilizací, které 
jsou dnes již minulostí. Historik Arnold Toynbee 
(1985)41/ vyčleňuje v publikaci „Studium historie“ 
(A Study of History) 21 civilizací podle místa, ob-
dobí vzniku a vztahu k jiným civilizacím:
1. Egyptská civilizace, vznikla v údolí řeky Nilu 

před více než 6000 lety.
2. Sumerská civilizace, vznikla v  údolí řek 

Tigridu a Eufratu, před 5500 lety.
3. Mínójská civilizace, v oblasti egejských ost-

rovů, vznikla před 5000 lety.
4. Čínská civilizace, vznikla v údolí Žluté řeky 

před 3500 lety.
5. Indická civilizace, vznikla v oblasti údolí řek 

Indus a Ganga před 3500 lety.

6. Helénská civilizace je vzdáleně příbuzná 
mínójské civilizaci. Jejím následovníkem 
jsou západní civilizace a pravoslavná civiliza-
ce. Zahrnovala pobřeží a ostrovy Egejského 
moře, vznikla před 3500 lety.

7. Babylónská civilizace, blízce příbuzná sumer-
ské civilizaci, vznikla v oblasti dnešního Iráku 
před 3500 lety.

8. Chetitská civilizace, vznikla v  oblasti 
Kappadokie (dnešní Turecko), v sousedství 
sumerské civilizace před 3500 lety.

9. Starosyrská civilizace, vzdáleně příbuzná 
mínójské civilizaci, vznikla v oblasti dnešní 
Sýrie, před 3100 lety.

10. Mayská civilizace, v tropických lesích Střední 
Ameriky, vznikla před 2500 lety. 

11. Andská civilizace, v oblasti And v Jižní Americe, 
vznikla na počátku našeho letopočtu.

12., 13. Toynbee samostatně vyčleňuje civilizaci 
yucatéckou a civilizaci mexickou, které sou-
visejí s mayskou civilizací, ale obě vznikly 
až v 7. století našeho letopočtu v bezlesých 
oblastech Yucatánského poloostrova s ne-
dostatkem vody.

14. Civilizace Dálného východu je příbuzná 
čínské a částečně japonské civilizaci, vznik-
la v oblasti Číny před rokem 500 n. l. V této 
oblasti existovala později mongolská říše.

15. Japonská civilizace tvoří „odnož“ civilizace 
Dálného východu, pokrývá oblast japon-
ských ostrovů, vznikla po roce 500 n. l.

16., 17. Pravoslavná civilizace a ruská odnož pra-
voslavné civilizace jsou příbuzné helénské 
civilizaci. Pravoslavná civilizace vznikla v ob-
lasti Anatolie (dnešní asijská část Turecka) 
před rokem 700 n.  l. Ruská odnož pravo-
slavné civilizace pak vznikla v oblasti Ruska 
(jeho evropské části) kolem r. 1000 n. l.

18. Hinduistická civilizace, příbuzná indické ci-
vilizaci, vznikla v oblasti severní Indie před 
rokem 800 n. l.

19., 20. Íránská a arabská civilizace, z obou poz-
ději (po roce 1516) vznikla jedna islámská 
civilizace. Obě jsou příbuzné starosyrské 
civilizaci. Íránská civilizace vznikla v  ob-
lasti dnešního Íránu před rokem 1300 n. l. 
Arabská civilizace vznikla v  oblasti Iráku, 
Sýrie a zemí severní Afriky před rokem 1300 
n. l.

21. Západní civilizace je příbuzná helénské civi-
lizaci. Vznikla v oblasti západní Evropy před 
rokem 700 n. l.

Civilizace, stejně jako jednotliví lidé či celé živo-
čišné druhy, vznikají, vyvíjejí se, stárnou a umí-
rají. V následující kapitole se pokusíme popsat 
poslední fázi existence jedné velké říše, která 
spojuje helénskou civilizaci s jejím dnešním ná-
sledníkem, civilizací západní.

Arnold Toynbee (1985) analyzoval dynami-
ku rozvoje všech velkých civilizací a  poznal, 
že civilizace se začínají rozpadat, když ztrácejí 
schopnost odpovědět tvořivě na velké výzvy. 

„Čemu říkáte civilizace, šéfe,“ zeptal jsem se. 

„Myslíte si, že zdviže, letadla a podzemní 

dráhy jsou důkaz, že Francouzi jsou 

civilizovanější než tihle lidé, kteří nás přijali 

a pečovali o nás? Musím vám říct, že podle 

mého skromného mínění je víc lidské civili-

zace, víc vznešenosti duše a víc pochopení 

v každé bytosti téhle obce, která žije prostě 

v přírodě a které, pravda, chybějí všechny 

výhody mechanické civilizace. Jestliže se jim 

však nedostalo požehnání pokroku, mají 

daleko vyvinutější smysl pro křesťanské 

milosrdenství než všichni namyšlení lidé 

tohoto světa. Dám vždycky přednost 

člověku z téhle vesnice, který neumí číst ani 

psát, před doktorem z pařížské Sorbonny, 

má-li duši jako generální prokurátor, který 

mě odsoudil. Ten první zůstává vždycky 

člověkem, kdežto ten druhý už zapomněl, co 

je to být člověk.

Moc mechanického pokroku zneklidňuje ži-

vot, společnost, která má jediný ideál: nové 

mechanické vynálezy, čím dál snadnější 

a pohodlnější život. Vychutnávat objevy 

vědy, jako se líže sladký likér, to přivolává 

žízeň po ještě větším komfortu a nutí vyvíjet 

další a další úsilí, jak to dosáhnout. To 

všechno zabíjí duši, soucit, pochopení pro 

jiné a ušlechtilost. Lidé nemají čas starat 

se o ostatní.“

Henri Charriere

Foto 22: Machu Picchu (Peru), významné 

centrum zaniklé andské civilizace

(archiv autora)

Civilizace se začínají rozpadat, když ztrá-

cejí schopnost odpovědět tvořivě na velké 

výzvy.
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2 Globální výzvy

Postřehl také, že selhání kreativity často násle-
duje po období velkých civilizačních úspěchů. 
Proto bychom měli být po dvou stoletích vědec-
ko-technického rozvoje a akumulace bohatství 
obezřetní. Duane Elgin (1993) k tomu říká, že 
„po dosažení zdánlivě nepřemožitelné suve-
renity nalézá mnoho rozvinutých národů sebe 
sama v demoralizujícím postavení neschopnosti 
řídit vlastní záležitosti, nemluvě o vypořádání se 
s narůstajícími globálními problémy“.

Alvin Toffl  er (1980), který se zabýval praktic-
ky celý život přechodem průmyslové civilizace 
do dalšího, postindustriálního stadia, tvrdí, že 
jsme poslední generací staré civilizace a první 
generací civilizace nové. Je důležité identifi ko-
vat klíčové vzorce změn, jakmile se objeví, tak-
že je pak můžeme ovlivňovat. Dnes není podle 
Toffl  era základní politickou otázkou, kdo kontro-
luje chod posledních dní průmyslové společnos-
ti, ale kdo vytváří novou civilizaci, která nahradí 
průmyslovou společnost. Některé generace jsou 
zrozeny k tomu, aby tvořily, jiné udržují civilizaci. 
Elity, jakkoliv osvícené, nemohou samy vytvořit 
novou civilizaci. Bude třeba energie, tedy spo-
luúčasti, všech lidí.

Vývojem civilizací a teorií civilizačního růs-
tu se zabýval Duane Elgin (1993) ve svém díle 
„Dobrovolná skromnost“ (Voluntary Simplicity). 
S jeho hlavními postřehy se nyní ve stručnosti 
seznámíme, protože jsou velmi užitečné pro 
přemýšlení o vytváření společnosti, která by 
byla dlouhodobě udržitelná a podněcovala své 
členy k vytváření něčeho krásného a smyslupl-
ného.42/

Stejně jako jednotlivci procházejí určitými 
obdobími vývoje, tak se podobně vyvíjejí i ci-
vilizace. Jako se střídají roční období, tak také 
civilizace procházejí obdobími vzestupu a úpad-
ku. Většina společenství prošla obdobími jarního 
a letního vzrůstu a nachází se v periodě podzim-
ního a zimního sestupu. Pokud brzy nevyvine-
me tvořivé úsilí, které nás dovede do nového, 
postindustriálního stadia rozvoje, posuneme se 
do tuhé zimy civilizačního rozpadu.

Existuje mnoho signálů, že vstupujeme 
do  stadia civilizační krize, např. zadlužená 
a stagnující ekonomika, ztráta sociálního cítě-
ní, zájmové skupiny, jejichž vliv převáží veřejný 
zájem, ohromná byrokracie, neschopnost rea-
govat na lokální i globální ekologické problémy.

Je psychologicky náročné uvažovat o rozpadu 
a transformaci civilizací. Nejde totiž o abstraktní 
proces, ale o něco, čím musíme projít. Abychom 
uviděli podstatu sociální evoluce, musíme od-

dělit hlubší proudy změny od povrchních ten-
dencí, které zaměstnávají většinu pozornosti 
veřejnosti.

Elgin rozlišuje a charakterizuje čtyři klíčová 
stadia civilizačního růstu (viz tabulka).

Tato teorie je v souladu s obecným principem 
vysloveným historikem Arnoldem Toynbeem 
(1985):

„Civilizace na vzestupu může být defi nována 
jako taková, ve které jednotlivé složky její kul-
tury jsou vzájemně v harmonii a tvoří jednotný 
celek; podle téhož principu civilizace v rozkla-
du může být defi nována jako taková, ve které 
jednotlivé složky upadly do vzájemného sváru.“

Foto 23: Řeka Ganga ve Váránásí (Indie), 

posvátné místo hinduistů (archiv autora)

Foto 24: Mayské ruiny – jedna ze zaniklých 

civilizací (archiv autora)

41/ Poprvé vyšlo toto monumentální dvanáctisvazkové dílo v roce 1946.

42/ Arktický ekolog Josef Svoboda říká, že vidina prosperity je silný motor lidského počínání, ale ke smyslu života nestačí. Problémem dnešní, alespoň 

 euro-americké, civilizace je, že nemá sjednocující ideu, cíl. Dříve ji měla a říkalo se jí „křesťanská“, ale zřekla se jí. Vybudovali jsme konzumní ráj, ale co 

dál? Tuto společnost už nedrží pohromadě morální principy a normy, jen státní zákony, a to chabě. Jak říká Alexandr Solženicyn (1999): „Společnost 

bez zákonů vede k tyranii nebo k anarchii. Společnost postavená pouze na zákonech se neudrží a rozpadne se. Společnosti se udržují především svými 

mravními principy.“ 

Je psychologicky náročné uvažovat o roz-

padu a transformaci civilizací. Nejde totiž 

o abstraktní proces, ale o něco, čím mu-

síme projít.
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Tabulka č. 1: Čtyři stadia civilizačního růstu

Období I:

vysoký růst, „jaro“

Období II:

plné rozvinutí, „léto“

Období III:

počáteční úpadek, „podzim“

Období IV:

rozpad, „zima“

Období víry Období rozumu Období cynismu Období zoufalství

Vysoký sociální konsenzus, 

silný smysl 

pro sdílený sociální cíl.

Sociální konsenzus začíná slábnout 

s naplněním sdíleného sociálního 

cíle.

Konsenzus je velmi slabý, 

požadavky zájmových skupin 

se stávají silnějšími než sdílený 

sociální cíl.

Zhroucení konsensu,

 různé sociální cíle, 

které jsou vzájemně v konfl iktu.

Byrokracie je nízká, 

aktivity jsou většinou 

seberegulující.

Byrokratická složitost rychle 

narůstá, aktivity jsou zvětšující se 

měrou regulovány.

Byrokratická složitost se vrší 

rychleji než schopnost efektivní 

regulace; byrokracie začíná 

„klopýtat“.

Byrokratická složitost je ubíjející, 

byrokracie se vymyká kontrole; 

společnost se začíná rozpadat.

Období I: Vysoký růst (vzestup)

Jedná se o „jarní období“ civilizačního vze-
stupu. Je to éra víry v základní hodnoty, období 
velké vitality, kreativity, inovace a experimen-
tování, jak lidé usilují realizovat svůj potenciál. 
Zavedený sociální řád má velkou legitimitu, je 
dostatečně jednoduchý a srozumitelný větši-
ně. Lidé mají relativně velkou možnost přístu-
pu ke svým vůdcům. Aktivity jsou do značné 
míry seberegulující. Existuje víra v oprávněnost 
usilování o vyšší materiální životní úroveň jako 
osobní i sociální cíl.
Období II: Plné rozvinutí

Jedná se o „letní období“ růstu civilizací. 
Materiální očekávání dosahuje svého vrcholu. 
Sociální řád se stává stále složitějším a potřeba 
racionálního řízení roste, nastává období spíše 
rozumu než víry. Čas podnikatelské kreativity 
pominul a přesunuli jsme se do období řízené 
kreativity. Kreativita je ještě přítomna, ale je 
stále více usměrňována do přijatelných institu-
cionálních forem. Vitalita a inovace prvního ob-
dobí byly nahrazeny více metodickým procesem 
plánování a realizace. S rychlým růstem velikosti 
a komplexnosti všech institucí – zejména vlád-
ních a obchodních – jsou lidé stále více izolováni 
od přístupu k řízení a vůdcům a často se cítí být 
manipulováni mohutnými organizacemi. Zatím 
se to však zdá být nízkou cenou za neobyčejné 
užitky a úspěchy, které doprovázejí toto období 
růstu. Růst pokračuje po celé období, ale stále se 
snižujícím se tempem. Jak se blížíme konci toho-
to období, cíle jsou stále více naplněny a sociální 
konsenzus zeslabuje.
Období III: Počáteční úpadek

Jedná se o „podzim“ růstu civilizací. Požadavky 
zájmových skupin se stávají silnějšími a smysl 
pro sdílený sociální cíl zeslabuje. Je to období 
cynismu a skepticismu. Víra ve smysl neustálého 
materiálního růstu je nahlodána. Celá kultura 
ztrácí „tah“ i smysl pro směr. Sen o materiální 
hojnosti a pohodě rychle přerůstá v noční můru 
neočekávaných problémů a obrovské byrokra-
tické regulace. Mocnému motoru ekonomické-
ho růstu dochází pára.

Vůdci jsou tak pohlceni každodenními pro-
blémy institucionální krize, že mají málo času 
reagovat na zásadnější problémy. Vizionářská 
schopnost kultury se stává vyčerpanou a vůdci 
nejsou schopni rozpoznat alternativní směry 
sociálních aktivit, což odcizuje občany účasti 
na řízení společnosti.

Neočekávané problémy se objevují všude. 
Víra v životaschopnost institucí se rychle snižu-
je. Někteří lidé vytvářejí úzké zájmové skupiny 
ve snaze zajistit si vlastní blahobyt, i když může 
být na úkor celkového sociálního prospěchu. 
Vůdci jsou spíše tolerováni než aktivně podpo-
rováni. Lidé se cítí bezmocní provést zásadní 
změny. Náklady na  fungování masivní byro-
kracie, která ovládá každé odvětví společnos-
ti, rychle rostou. Výkonnost celého sociálního 
aparátu klesá.
Období IV: Rozpad

Jedná se o „zimní období“ vývoje civilizací. 
Je to éra zoufalství a ztráty naděje, že se věci 
mohou vrátit do dřívějšího stavu. Všechny pro-
blémy třetího období jsou přítomny, ale jsou 
nyní vyhrocenější. Sociální a byrokratická složi-
tost dosáhla drtivých rozměrů. Společnost a její 
instituce už nejsou srozumitelné a dostávají se 
stále více mimo kontrolu. Sociální konsenzus 
a sdílený smysl pro sociální cíl úplně vymizely. 
Politické a sociální vztahy jsou v chaosu. S ko-
lapsem konsensu se objevují různorodé sociální 
cíle, které jsou vzájemně v konfl iktu a soutěží 
spolu o dominantní postavení. Existuje rychlá 
obměna vůdců, ideologií a politických řešení, 
ale nic nefunguje dlouho. Vůdci vládnou bez 
podpory. Situace se stává netolerovatelnou 
a neudržitelnou. Potřeba zásadní změny je ne-
vyhnutelná.43/

Pokud přijmeme tato čtyři stadia růstu jako 
užitečné přiblížení cyklu civilizací (včetně naší, 
industriálně orientované civilizace), je přirozené 
se ptát, ve kterém stadiu jsme právě teď. Dnešní 
průmyslové státy se posunovaly na počátku de-
vadesátých let do čtvrtého období – rozkladu 
systému. Stručně řečeno, pokud budeme pokra-
čovat v dosavadním kurzu, budou naše děti žít 

Vůdci jsou tak pohlceni každodenními pro-

blémy institucionální krize, že mají málo 

času reagovat na zásadnější problémy.
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v oteplujícím se klimatu, které bude tak desta-
bilizováno, že rozvrátí potravinovou produkci, 
a vyvolá tím velkou vlnu hladomoru; budou vy-
čerpány zdroje ropy, bude široce rozšířeno od-
lesnění krajiny, dobrá vůle lidské komunity bude 
zpustošena tím, jak budou národy bojovat o pří-
stup ke zbylým zdrojům; pobřežní města budou 
zaplavena stoupající hladinou oceánu a moří, 
miliony lidí budou migrovat do  oblastí, kde 
ještě jsou nějaké zdroje k životu, krátkovlnné 
sluneční záření bude pronikat skrze oslabenou 
ozonovou vrstvu a bude ohrožovat fungování 
potravního řetězce; bude podstatně méně ze-
mědělské půdy k uživení dalších tří miliard lidí, 
bude drasticky snížen počet rostlinných a živo-
čišných druhů a toxické znečištění znehodnotí 
půdu, vodu a vzduch.

Pokud neprovedeme dramatické změny 
ve způsobu života a spotřeby, vytváříme svět 
prosycený destrukcí, utrpením, konfl ikty a zou-
falstvím. Jsme konfrontováni s rozmanitými dru-
hy výzev: s technickými problémy (vypořádání 
se s nedostatkem energie a zdrojů), normativ-
ními problémy (objevení hodnot, které pře-
konávají materialismus a dají lidem smysl pro 
společný cíl) a procesními problémy (nalezení 
způsobu, jak miliony občanů mohou komuniko-
vat s ohromně složitými institucemi od úrovně 
lokální až po úroveň globální).

Není nikdo, koho bychom měli obviňovat 
za  náš posun do  stadia civilizační proměny. 
Názory a hodnoty, které vyrostly při naplňování 
potenciálu průmyslového období, byly pro svou 
dobu vhodné. Nyní však ty samé názory a hod-
noty jsou stále více nevhodné k tomu, aby nás 
vedly do budoucnosti. Ačkoliv není koho obvi-
ňovat, jsme my všichni odpovědni za to, kam 
nyní směřujeme.

Zní to celé hodně depresivně, nicméně Elgin 
hledá východisko a soudí, že civilizace nemusí 
nezbytně podlehnout, když vstupuje do stadia 
úpadku. Zvláště v demokratické společnosti, 
když se civilizace začíná rozpadat, nesou lidé 
sami konečnou odpovědnost. Pohyb do stadia 
traumatického rozpadu není nevyhnutelný.

Jak dlouho může trvat, než dosáhneme pod-
mínek devastujícího úpadku, nebo naopak 
kreativního průlomu, který povede do nového 
období udržitelného, globálního rozvoje? Podle 
Elgina je nemožné odpovědět přesně. Křivka 
našeho úpadku nebude hladká a jednoznačná. 
Stejně jako náš vzestup měl mnoho nárazníko-
vých oblastí, náhorních plošin a náhlých skoků, 
tak podobný průběh bude charakterizovat náš 
pohyb obdobím úpadku.

Řada trendů, včetně populačního vývoje, 
zdrojů a životního prostředí, se stane kritickými 
ve druhém desetiletí 21. století. Průmyslové stá-
ty budou konfrontovány s výzvou civilizačního 

rozpadu nebo obnovy ne později než ve dvacá-
tých letech 21. století. To neznamená, že v této 
době bude situace vyřešená. Spíše to znamená, 
že v tomto období poznáme, jsme-li schopni 
reagovat odpovědně a účinně na zásadní svě-
tovou krizi.

Pokud vezmeme do úvahy čas potřebný k for-
mulování a prosazení nových způsobů života 
a práce, které jsou nezbytné pro dlouhodobě 
udržitelnou budoucnost, situace je již podle 
Elgina kritická. Jak roky ubíhají, šíře možností 
naší volby se dramaticky snižuje.

Období úpadku nebude časem náhlé a apo-
kalyptické změny. „Zimní období“ průmyslové 
éry bude spíše charakterizováno rozšířeným 
obdobím disharmonie, nesvárů a fragmenta-
ce. Navzdory krutosti našich problémů nebude 
produkční kapacita industriálně rozvinutých 
národů zničena. Nejzásadnější změna, která 
se objevuje v  období systémového úpadku, 
je neviditelná krize: ztráta sociální soudržnosti 
a smyslu pro civilizační cíl, který mobilizuje naše 
kolektivní úsilí a vede nás k entuziastické účasti 
na životě. Lidé mohou snést mnoho trápení, po-
kud se tato zátěž zdá smysluplná. Ale bez smyslu 
pro sociální cíl začnou v našem životě převládat 
pocity marnosti a zoufalství.

Zásadní výzvou, tvrdí Elgin, je nalézt nový 
„společný smysl“ – nový smysl skutečnosti, lid-
ské identity a sociálního cíle, který nám může 
být společný a který respektuje naše radikálně 
se měnící okolnosti. Nelze asi očekávat rychlé 
nebo snadné překonání období systémového 
úpadku. Teprve až lidé vyjádří svůj hněv a smu-

Foto 25: Paříž a Eiff elova věž 

– jaká budoucnost čeká naši civilizaci?

(archiv Moniky Reichlové)

43/ Doplňme Elginovo konstatování Toffl  erovým postřehem: „Slabost dnešních vůdců není v jejich osobních kvalitách, ale v důsledku rozkladu institucí, 

na kterých závisí moc.“

Není nikdo, koho bychom měli obviňovat 

za náš posun do stadia civilizační proměny.

Ačkoliv není koho obviňovat, jsme my 

všichni odpovědni za to, kam nyní smě-

řujeme.

Lidé mohou snést mnoho trápení, pokud 

se tato zátěž zdá smysluplná. Zásadní vý-

zvou je nalézt nový společný smysl.
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tek nad zničenými sny materiální prosperity, ob-
rátí se k úkolu budování dlouhodobě udržitelné 
ekonomiky. Teprve až lidé ztratí naději, že zlatá 
éra průmyslového růstu může být nějak oživena, 
odvážíme se kolektivně kupředu. Směřujeme 
do traumatického času sociální vřavy, která buď 
transformuje, nebo devastuje základní podstatu 
našich kultur.

Pokud my (jako jednotlivci) selžeme a ne-
začneme odzdola naši přípravu na  zásadně 
se měnící globální okolnosti, budeme (jako 
společnosti) špatně připraveni, až nás globál-
ní výzva zasáhne plnou silou. Pak by sociální 
struktura národů mohla být násilně roztrhána, 
demokracie by mohla zmizet a anarchie, nebo 
pravděpodobněji, autoritářská vláda by mohla 
zaujmout její místo.

Bude trvat několik desetiletí 21. století, než 
projdeme touto temnou nocí v našem životním 
cyklu a vynoří se opět probouzející se jarní ob-
dobí civilizačního rozvoje s obnoveným smys-
lem pro cíl.

Na konci systémového úpadku se mohou vy-
nořit tři výstupy. Prvním možným výstupem je 
kolaps civilizací s tím, jak biosféra ztrácí odol-
nost vůči lidským tlakům a je krutě devastová-
na.44/ Druhým možným výstupem je stagnace 
civilizací s tím, že lidé a národy vyčerpají veške-
rou svou energii a kreativitu pouze na udržování 
současného stavu. Třetím možným výstupem je 
obnova světové civilizace.

Rozeberme nyní tyto možnosti podrobněji 
ve třech Elginových scénářích, které předkláda-
jí, jakým směrem bychom se v budoucnu mohli 
ubírat.
1. scénář: Přestřelení a kolaps

Opožděná reakce na ekologickou krizi po-
vede k „přestřelení“ a kolapsu únosné kapacity 
ekosystémů Země. Místo abychom přijali výzvu 
dlouhodobě udržitelného způsobu života, rea-
guje většina lidí v tomto scénáři následujícími 
způsoby:45/

Popření – někteří trvají na tom, že toto není 
čas zásadní civilizační proměny, že současná 
nouze je pouze krátkodobou výjimkou a věci se 
brzy opět vrátí do „normálu“.

Bezmocnost – jiní se cítí bezmocní situaci 
zmírnit a  současně předpokládají, že někdo 
jiný musí mít události pod kontrolou, takže se 
neangažují. Kvůli pocitu bezmoci udělat něco 
konstruktivního lidé přijímají postoj fatalistické 
rezignace vůči tomu, co se jeví jako nezadržitel-
ný proces dezintegrace.

Obviňování – další předpokládají, že nějaká 
etnická skupina, národ, náboženství nebo poli-
tická skupina je vinna za tyto problémy, takže 
věnují svou tvořivou energii hledání různých 
obětních beránků.

Únik – jiní uznávají vážnost situace a hledají 
cesty, jak by oni a jejich přátelé mohli uniknout 
z ohrožující situace; někteří se snaží žít soběstač-
ně v izolovaných venkovských oblastech, zatím-

co bohatí hledají bezpečné enklávy, ve kterých 
by se před dopady krize chránili.

V  tomto scénáři jsou hromadné sdělovací 
prostředky, především televize, mocnou silou, 
podporující ekologický kolaps. Agresivní podpo-
rou konzumní morálky prostřednictvím reklamy 
hromadné sdělovací prostředky tlumí veřejnou 
angažovanost a odvádějí pozornost veřejnosti 
od naléhavých globálních výzev.

Lokální organizace, které mohly přinést novou 
„infuzi“ tvořivosti a inovace, reagují se zpoždě-
ním a je jich příliš málo a příliš slabých na to, 
aby dokázaly situaci podstatně změnit. V dů-
sledku toho musí lidé spoléhat téměř výhradně 
na stárnoucí a nepružné byrokracie, které ne-
jsou schopny si poradit s problémy obrovských 
měřítek a komplexity. Bez větší vize, která by šla 
za pouhé přežívání, se snaží lidé a instituce pou-
ze držet tradičních způsobů života.

Výsledkem devastovaného globálního pro-
středí i ekonomiky jsou zuřivé války o přístup 
ke zdrojům (voda, zemědělská půda, ropa, lesy 
aj.), které podkopávají zbytky důvěry a dobré 
vůle, jež jsou nezbytné pro spolupráci při budo-
vání dlouhodobě udržitelné budoucnosti. Život 
pak degeneruje do noční můry boje o přežití, 
kde prvotním zájmem většiny lidí je bezpečnost 
jejich nejbližších rodinných příslušníků a přátel. 
Během generace nebo dvou se biosféra stane 
tak poničenou a lidé na planetě tak rozdělení 
konfl ikty, že se objeví nový věk temnoty. Pro 
předvídatelnou budoucnost pak nebudou exis-
tovat sociální ani ekologické základy, na kterých 
by se dala vybudovat humánní civilizace.
2. scénář: Dynamická stagnace

Budoucí dynamická stagnace se objeví, pokud 
společnost nebude ochotna postoupit tvořivým 
způsobem kupředu a místo toho spotřebuje 
veškerou svou energii na udržování stávajícího 
stavu. Ačkoliv neexistuje uspokojivá vize, jak 
situaci změnit, občané vyvíjejí významné úsilí 
na situaci reagovat. Výsledkem je patová situace 
mezi silami pokroku a silami kolapsu.

Je přijata řada riskantních technologických 
zásahů v úsilí vypořádat se se zhoršující světo-
vou situací – roste závislost na nukleární energii, 
existuje silná závislost na geneticky modifi ko-
vaných plodinách, u lidí se genetické inženýr-
ství snaží vyrovnat s následky poškození DNA 
a  s  vysokým nárůstem rakoviny zapříčiněné 
znečištěním; vysoká závislost na počítačovém 
monitorování lidí a organizací doprovází zvy-
šující se ekonomickou složitost a provázanost.

Ačkoliv lidé v rozvinutých zemích jsou ochot-
ni učinit drobné ústupky pro dosažení větší rov-
nosti a spravedlnosti při rozdělování světových 
zdrojů, je to dost jen na to, aby byl odvrácen 
kolaps ekonomického sociálního systému. 
Rozvinuté národy pokračují ve vysokých výda-
jích na vojenskou obranu svého bohatství proti 
rostoucím požadavkům světa chudých na spra-
vedlivější využívání zdrojů. Tyto minimální 

Agresivní podporou konzumní morálky 

prostřednictvím reklamy hromadné sdě-
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ústupky drží rozvojový svět těsně pod prahem 
revolučního výbuchu.

Místo rozvíjení nových institucionálních 
struktur, lépe adaptovaných na měnící se okol-
nosti (např. silná Organizace spojených národů 
na globální úrovni a silné eko-vesnice na lokální 
úrovni) zůstávají lidé závislí na tradičních byro-
kraciích, navzdory jejich strnulosti a autoritář-
ským tendencím.

Bohaté komunity se stávají miniaturními poli-
cejními státy, kde najaté bezpečnostní agentury 
chrání jejich bohatství před stále zoufalejšími 
a  rozhněvanými chudými. Masové sdělovací 
prostředky se dostávají pod kontrolu. Většina 
globálních komunikačních sítí je kontrolována 
několika antagonistickými koalicemi národních 
států a mezinárodních korporací. Pro většinu lidí 
je taková budoucnost velmi stresující, kdy žití 
znamená jen o něco více než „pouhé neumření“.

Způsob, jakým může národ upadnout do sta-
vu stagnace, lze ilustrovat známým laboratorním 
experimentem. Žába byla umístěna do nádoby 
s horkou vodou a není divu, že hned vyskočila. 
Pak byla žába umístěna do nádoby s vlažnou 
vodou, která byla pomalu zahřívána až k bodu 
varu. Změna teploty byla postupná a pomalá, 
takže se žába adaptovala a neučinila žádný po-

kus uniknout. Ve chvíli, kdy si uvědomila nebez-
pečí, bylo příliš pozdě. Byla oslabená a nemohla 
již vyskočit, tak umřela. Podobným způsobem 
(postupným přizpůsobováním) by mohla být 
vyčerpána tvořivá energie a iniciativa lidí umrt-
vujícími byrokratickými systémy.

Málokdo by si vybral vědomě takovou bu-
doucnost. Stagnace se objeví ne jako důsledek 
vědomého rozhodnutí, ale jako nevědomý sou-
hlas se zdánlivě nezbytnými nařízeními pro vy-
pořádání se s národními a globálními krizemi.
3. scénář: Usmíření a obnova

Udržitelná budoucnost se začne vynořovat, 
až když lidé poznají absolutní nezbytnost změ-
ny46/ a použijí nástroje hromadné komunikace 
pro intenzivní dialog o možných východiscích 
ze současné situace. S pokračující komunikací, 
od úrovně lokální až po úroveň globální, přichá-
zí vzájemné porozumění a postupné usmíření, 
společně se sdílenou vizí dlouhodobě udržitel-
né budoucnosti. S touto vizí je lidské společen-
ství schopno provést významné snížení výdajů 
na zbrojení, začíná pracovat na uzdravení glo-
bálního životního prostředí, poskytuje rozvo-
jové investice chudším národům, buduje nové 
energetické systémy.

Foto 26: Švýcarská venkovská krajina

(archiv autora)

44/ Kolaps civilizace jako varování pro naši dnešní situaci si ukážeme v následující kapitole na příkladu rozpadu Římské říše, který rozpracoval ve své knize 

„Na zlomu času. Devět zastavení na konci starověku a druhého tisíciletí“ Lubor Kysučan (1997).

45/ Stejně jako Duane Elgin popisuje typickou reakci skupin lidí (společnosti) na krizi, je možné popsat typickou reakci jedince na setkání s vlastní smrtelností. 

Elizabeth Kübler-Rossová pracovala s terminálně nemocnými pacienty a v průběhu času si všimla, že reakce na sdělení špatné zprávy probíhaly víceméně 

ve stejných vzorcích: 1. fáze: Popření (fáze šoku, popření reality); 2. fáze: Hněv (výbuchy hněvu vůči lékařům, sestrám, všem zdravým lidem, pocit 

kosmické nespravedlnosti); 3. fáze: Smlouvání (pacient smlouvá s nemocí, s osudem, s Bohem); 4. fáze: Deprese (zúžení životních možností); 

 5. fáze: Smíření (pro některé je to fáze smíření, přijetí, jiní pacienti bojují až do konce (Vácha, 2005).

46/ Což se dost dobře může stát až po nějaké předchozí „katastrofě středního dosahu“ (termín používaný českým ekologem Ivanem Dejmalem), která nás 

vyburcuje a poučí, ale nezničí, podle známého Nietszscheho výroku „Co tě nezabije, to tě posílí“.
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Od chvíle, kdy minulost přestala osvětlovat 

budoucnost, bloudí mysl lidí v temnotách.

Alexis de Tocqueville

Komunikační revoluce hraje při zvyšování 
globálního uvědomění a vytváření konsensu klí-
čovou roli. S rychlým rozvojem sofi stikovaných 
komunikačních sítí se rozhodujícím způsobem 
probouzí globální uvědomění lidstva. Integrace 
počítačů, telefonů, televize, satelitů a optických 
vláken do sjednoceného interaktivního multi-
mediálního systému dává světu mocný hlas. 
Skrze tuto komunikační revoluci přichází nová 
úroveň lidské kreativity, odvahy a reakce na glo-
bální ekologickou krizi.

Obnovená společnost je decentralizovaná 
společnost. Důležité jsou nevládní organizace 
na lokální úrovni, které jsou početné, vznikly do-
statečně brzy a jsou dostatečně efektivní, aby 
se staly žádoucí alternativou k centralizovaným 
byrokratickým systémům. Tyto organizace se 
ujímají aktivit, které byly dříve spravovány stá-
tem a federálními agenturami – vzdělání, byd-
lení, prevence kriminality, péče o děti, zdravotní 
péče, profesní školení apod.

Rozbitím kulturní hypnózy konzumerismu, 
rozvojem ekologických způsobů života, budo-
váním nových forem demokracie a rozvojem 
nevládních organizací se vynořuje nový kulturní 
konsenzus. Roste nový smysl pro globální ko-
munitu, lidskou důstojnost a důvěru. Přes řadu 

Foto 27: Řím – Koloseum (archiv autora)

problémů je jasné, že se objevuje nové „jarní 
období“ civilizačního vývoje. 

Tento žádoucí scénář závisí nejvíce na ochotě 
jednotlivců a rodin angažovat se v občanských 
a  nevládních aktivitách. Výsledek planetární 
proměny bude záviset na našich volbách, které 
učiníme jako jednotlivci.

Jsme náchylní si myslet, že jsme bezmocní 
a bezbranní. Skutečností však je, že jako jednot-
livci spolupracující s druhými máme sílu změnit 
naši situaci. Jsme jediným zdrojem, ze kterého 
může vyjít nezbytná tvořivá energie.

Podobně jako rakouský psychiatr Viktor Frankl 
(2006) považoval za klíčové pro lidský život ob-
jevit „vůli ke smyslu“, volá Elgin po potřebě hle-
dat a formulovat náš společný „příběh“, který 
by odrážel příští stadium našeho evolučního 
vývoje:

„Nemůžeme vědomě budovat budoucnost, 
kterou si neumíme představit. Prvním požadav-
kem tedy je vytvořit pro nás realistickou, pře-
svědčivou a poutavou vizi budoucnosti, která je 
snadno sdělitelná. Potřebujeme objevit příběh, 
který shrnuje příští stadium našeho evolučního 
vývoje a funguje jako katalyzátor naší energie 
a entusiasmu.“

2.7 Odkaz starověkého Říma
Starověký Řím byla antická civilizace rozvíjejí-
cí se pravděpodobně od 8. století př. n. l., kte-
rá přetrvala až do 5. století našeho letopočtu. 
Moc Říma se v dobách jeho největší slávy roz-
prostírala do všech zemí podél Středozemního 
moře, do Galie, velké části Británie a do oblasti 
Černého moře, Egypta a Blízkého východu.

Byla to jistě velkolepá a ve své době nepo-
razitelná říše, a přesto se rozpadla jako mnoho 
jiných říší a civilizací před ní. Nicméně odkaz sta-
rověkého Říma a antiky obecně je velmi silný 
a živý dodnes. Evropské právo, zvláště občanské 
právo, má své kořeny v někdejším římském prá-
vu. Odkaz antiky dal o století později v Evropě 
vyrůst dalším kulturním epochám.

Starověký Řím nám dnes může být poučením, 
i co se týče jeho zhroucení a zániku. „Říše bez 
hranic“ (antická obdoba dnešní globalizace) „ne-
měla žádné záruky“, jak by řekl Jacob Bronowski 
(1985), a vzestup civilizace se od 5. století, resp. 
6. století našeho letopočtu47/ ubíral jinými ces-
tami. Nepoučíme-li se dnes z chyb našich řím-
ských předchůdců, dost možná budeme odsou-
zeni k tomu, abychom tyto chyby opakovali, 
včetně jejich důsledků.

Podobnostmi mezi antickou civilizací a zá-
padní společností na přelomu 2. a 3. tisíciletí 
se zabýval Lubor Kysučan (1997).48/ To, co je 
na historii vzdálených epoch fascinující, není 
ani tak jejich panenská nevinnost, nedotčenost, 
ale naopak podobnost, která je spojuje s dneš-
kem. Zánik antické civilizace má řadu paralel se 
současností. Toho si všimnul, jak uvádí Kysučan, 
např. francouzský osvícenský myslitel Charles 
Louis Montesquieu (1689–1755).

Většina vyspělejších lidských civilizací se 
uskutečňuje ve  třech základních úrovních – 
biologicko-materiální, kulturní a  duchovní. 
Prostřednictvím první ze zmíněných dimenzí 
vstupuje člověk do fyzického světa, zabydluje 
se v  něm, udržuje svou holou fyzickou exis-
tenci a uspokojuje hmotné potřeby. Do druhé 
dimenze, kulturní, můžeme zahrnout lidskou 
kulturu v tom nejširším slova smyslu (struktura 
společnosti, sociální instituce – rodina, stát, prá-
vo, rituál, etiketa, svátky, věda, fi lozofi e, umění, 
komunikace, životní styl). Na jisté úrovni civili-
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zace však člověk – jako jediný tvor schopný re-
fl exe a seberefl exe – dospívá k zásadní otázce 
po smyslu vlastní existence, je puzen touhou 
po transcendentních hodnotách. Takto se před 
ním otevírá třetí dimenze, v  níž nalézají své 
místo etické, estetické a humanitní ideály, ná-
boženství, mystika, usilování o ideální koncept 
společnosti a mezilidských vztahů.

Výrazem a důsledkem redukce pojmu civili-
zace pouze na některá její patra je egoismus, 
neskromná orientace výhradně na vlastní po-
třeby, hédonistický a konzumní životní způsob, 
vytváření sofi stikovaných institucí státu, byro-
kracie a mocenského aparátu. V této situaci už 
civilizace není schopna dalšího rozvoje a obvyk-
le dochází k jejímu úpadku a zániku.

Civilizace, která dosáhne technického, ekono-
mického a ruku v ruce s tím i mocenského a vo-
jenského úspěchu, jako by byla nevyhnutelně 
odsouzena k zániku. Úpadek Řecka i Říma začí-
ná právě v okamžiku, kdy obě kultury dosahují 
vrcholu svého rozkvětu, nejvyššího územního 
rozmachu, hospodářské prosperity a téměř vše-
obecného blahobytu.

Zde je devět podobností (Lubor Kysučan je 
ve své knize uvádí jako jednotlivá „zastavení“) 
mezi antickou civilizací a dnešním západním, 
industrializovaným světem.49/

Zastavení první: Od občanské společnosti 

k autoritativnímu státu

Římský stát existoval po větší část svých dě-
jin v podobě republiky. Ačkoliv tato republika 
zpočátku vznikla jako stát vyhrazený pouze úzké 
vrstvě privilegovaných patricijů, představovala 
otevřenou společnost, v níž se postupně i další 
vrstvy obyvatel poměrně nenásilným způsobem 
domohly rovnocenných občanských práv.

Římská společnost si po dlouhou dobu svého 
vývoje zachovala tradiční patriarchální ráz, její 
militantní zaměření utužovalo pocit občanské 
sounáležitosti a vlastenectví. Řím představo-
val společnost spartského typu, vyznačující se 
vypjatou orientací na vojenské a politické cíle, 
stagnací kultury a xenofobním založením.

Právě militaristický charakter římského stá-
tu přispěl k jeho proměně a posléze i úpadku. 
S postupnou územní expanzí a s ní spojenými 
kulturními i ekonomickými kontakty se původ-
ně chudá, svým životním stylem ještě kmenová 
společnost proměňuje v mohutnou říši. Moc 
odvozovaná z příslušnosti k aristokracii se po-
stupně mění v moc založenou na ekonomické 
síle a výkonnosti. Popisovaný proces nalézá svou 

nespornou obdobu ve vývoji evropské společnos-
ti na pomezí středověku a novověku, kdy rovněž 
ekonomický princip postupně vítězil nad princi-
pem aristokratickým. Zatímco však v případě no-
vodobých evropských dějin tato proměna přispěla 
ke vzniku otevřené, liberální společnosti, v případě 
starověkého Říma naopak rostoucí role ekonomiky 
svobodnou společnost zahubila.

Volná ekonomická soutěž, opírající se o stále 
větší podíl laciné práce otroků, vedla ke kon-
centraci zemědělské půdy v rukou velkých lati-
fundistů a ztrátě konkurenceschopnosti malých 
rolníků. Z nich se takto stávali bezzemci, kteří 
odcházeli do měst a rozšiřovali řady početného 
městského proletariátu. Tato městská chudina 
byla odkázána na známé příděly „chleba a her“ 
a proměňovala se ve zcela demoralizovanou 
vrstvu, ochotně naslouchající demagogům, 
předstihujícím se v různých konzumních slibech.

Trvalý blahobyt jedněch může být udržován 
pouze za cenu trvalého omezování blahobytu 
druhých. V případě Říma za cenu laciné otrocké 
práce, odírání provincií a podobně jako dnes – 
na úkor budoucnosti.

Tato vykořeněná vrstva nepociťovala už žádné 
vazby k půdě, ke státu ani k vlastní důstojnosti, 
a byl jí tudíž zcela lhostejný osud demokracie.
Nakonec i mnoho vzdělaných lidí vítalo autori-
tativní režim, neboť zajišťoval prosperitu a sta-
bilitu, o které se republika, zmítající se v občan-
ských válkách a chronických sociálních krizích, 
již dávno nebyla schopna postarat. Autoritativní 
zřízení je však vzhledem ke  své uzavřenosti 
méně odolné vůči různým výstřelkům moci, 
psychickým i morálním úchylkám jeho před-
stavitelů a korupci. Zatímco v prvních letech 
principátu se alespoň formálně předstíralo fun-
gování republikánských institucí, později vláda 
některých císařů vyústila ve zjevný teror.

Pro poslední fázi římského státu je příznačný 
nárůst centralizované moci na úkor místní sa-
mosprávy. Úměrně tomu, jak klesala spontánní 
mravnost, přibývalo zákonů, předpisů a repre-
sivních institucí. Ze státu, na který byli jeho ob-
čané hrdi a jemuž sloužit se pokládalo za nej-
vyšší čest, se Řím proměnil ve společnost, v níž 
stát nevěřil občanům a občané státu. V takovém 
stavu se římská společnost stala snadnou kořistí 
vnější expanze.
Zastavení druhé: Od ekonomiky nouze 

k ekonomice nadbytku a zpět

Základem ekonomiky v raných dobách Říma 
bylo pastevectví a zemědělství. Sousedství dvou 

47/ Západořímská říše postupně erodovala pod náporem Vandalů, Vizigótů, Hunů, Germánů a dalších barbarských kmenů, až byl v roce 476 císař Romulus 

Augustus sesazen Germánem Odoakerem (ten však svou vládu interpretoval jako správu Itálie jménem císaře v Konstantinopoli). Východořímská říše 

byla v 6. století zmítána náboženskými nepokoji mezi ortodoxními křesťany a monofyzity (učení, že Ježíš Kristus měl pouze jedinou, a to božskou, 

nikoliv lidskou přirozenost). V 7. století byla říše pod silným tlakem perských armád a čelila arabské expanzi. Ztratila také bohatý Egypt. Císař Hérakleitos 

v rozporu s římskými tradicemi přijal namísto latinského titulu augustus starý řecký královský titul basileios. Říše tak v průběhu 7. století postupně ztratila 

svůj římský a antický charakter a od té doby o ní můžeme mluvit jako o Byzanci. Formálně však Východořímská říše přetrvala až do 15. století, kdy zanikla 

dobytím hlavního města Konstantinopole osmanskými Turky (1453).

48/ Lubor Kysučan vyučuje na Filozofi cké fakultě Univerzity Palackého v Olomouci a na Fakultě sociálních studií Masarykovy univerzity v Brně.

49/ Následující charakteristiku podobností mezi pozdní antickou a dnešní společností uvádím ve zkrácené verzi s laskavým svolením autora.
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prosperujících a daleko vyspělejších společností 
na italské půdě, totiž Etrusků a Řeků, však pod-
něcovalo římskou výbojnost. Militantnímu rázu 
římské společnosti se záhy přizpůsobila i  její 
ekonomika.

Agrární, „cyklická“ ekonomika, opírající se 
o  práci svobodných rolníků, byla vystavena 
nesmírnému přílivu levné pracovní síly v po-
době statisíců otroků a zároveň nesmírnému 
bohatství ve formě válečné kořisti a luxusního 
zboží přicházejícího z východních trhů. Z kon-
kurenčního boje vyšli vítězně bohatí velkostat-
káři, kteří ve svých rukou koncentrovali většinu 
půdy a využívali levné síly otroků. Akumulace 
bohatství však vedla k polarizaci majetkových 
a sociálních rozdílů.

V souvislosti s územním rozmachem římské 
říše se její ekonomika „globalizovala“, obchod 
i fi nanční transakce získaly vyloženě mezinárod-
ní ráz a jednotlivé oblasti říše se staly na sobě 
hospodářsky vzájemně závislými.

Dalším z důsledků rozvoje ekonomiky byla 
postupná specializace jednotlivých oblastí, vy-
tvářející stav vzájemné propojenosti a závislosti. 
Tradiční agrární produkce se přesunula do vzdá-
lených provincií a centrální oblasti říše se staly 
závislé na importu. 

Za  povšimnutí stojí ještě další moment – 
opovrhování zemědělskou prací. Tento nezá-
jem o prapůvodní zdroj lidské obživy se rovněž 
stává charakteristickým rysem vyspělých civili-
zací ve chvíli, kdy se zemědělství stává specia-
lizovanou činností vrstvy latifundistů, majících 
k dispozici rozsáhlé technické či lidské síly. Tím 
se uvolňuje prostor pro další ekonomické aktivi-
ty – obchod, fi nančnictví, stavebnictví, zábavní 
„průmysl“. Tak se ovšem vytváří ryze netvůrčí 
vrstva rentiérů a bankéřů, která odvozuje svůj 

blahobyt pouze z fi nančních transakcí, spekulací 
a nevytváří skutečné ekonomické hodnoty.

Zemědělská velkovýroba přinášela i neblahé 
důsledky ekologické. Spolu se stavbou lodí se 
nejvíce podílela na rozsáhlém mýcení lesů v ce-
lém Středomoří a zároveň vedla k degradaci 
půdy a následně na mnoha místech k deserti-
fi kaci.

Nejvýraznějším příznakem krize byl postupný 
úpadek peněžní ekonomiky a návrat k naturální-
mu hospodářství, znamenající vlastně již jakýsi 
„ekonomický středověk“. Nekvalitní, infl ací zne-
hodnocené mince neměly pro občany již žád-
nou cenu, prodávající i kupující dávali přednost 
hotovému zboží.

Ve 2. století n. l., s koncem dobyvačných válek, 
prudce poklesl přísun levné pracovní síly v podo-
bě otroků. Nedostatek otroků, doprovázený navíc 
ještě nepříznivou situací státu, vedl k úpadku ze-
mědělské i průmyslové (řemeslné, manufakturní) 
velkovýroby i ke snížení její kvality.

Navzdory stále přísnějším trestům se začaly 
šířit spekulace, černý trh a korupce. Výsledkem 
zmíněných trendů byl všeobecný rozvrat a po-
kles kvality života, přechod k naturálnímu hos-
podářství a migrace obyvatel z měst na venkov.

Ekonomika starověkého Říma nedovedla 
na tuto situaci reagovat a zhroutila se, protože 
nebyla založena na tvořivé myšlence, ale na ra-
bování a kořistění. 
Zastavení třetí: „Po nás potopa“ aneb 

modus vivendi bez perspektivy

Po dlouhá staletí žil starý Řím životem kme-
nové společnosti, zakotveným v agrárním cyk-
lu. Pod dojmem sousedních civilizací Etrusků 
a Řeků se však římský životní styl zásadně pro-
měnil. Došlo k prudké urbanizaci.

Římané si osvojili nákladný životní způsob 
helénistického světa, charakterizovaný mate-
riálním komfortem, rafi novaným požitkářstvím, 
zálibou v cestování. Tento styl přirozeně přispěl 
k růstu vzdělanosti, zároveň však s sebou přinesl 
řadu negativních jevů v podobě úpadku morál-
ky a občanských ctností, egoismu, rozvratu ro-
diny, konzumní orientace elit i širokých lidových 
vrstev. Právě v této neskromnosti a konzumní 
orientaci spatřovali antičtí historikové prapříči-
nu civilizačního propadu Říma.

Už antičtí autoři si všímali jevu příznačného 
pro materiálně saturované společnosti, totiž 
přebujelé touhy po seberealizaci, prosazení, 
„zviditelnění“.50/

Vzhledem k  tomu, že kořeny konzumismu 
tkvějí hluboko v sociálním klimatu společnos-
ti (status, móda) a v lidské psychice (vlastnický 
pud a zároveň duchovní prázdnota), představují 
jedinou šanci na změnu tohoto modu vivendi 
zásadní proměny v lidské psychice, duchovní 
dimenzi dané kultury a samotném uspořádání 
společnosti.

V případě Říma ani rozšíření křesťanství, které 
odstranilo alespoň ty nejabsurdnější projevy tu-

Foto 28: Řím – Španělské schody a fontána 

La Barcaccia (archiv autora)

V  neskromnosti a  konzumní orientaci 

spatřovali antičtí historikové prapříčinu 

civilizačního propadu Říma.
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pého hédonismu (gladiátorské hry) nebylo s to 
zabránit civilizačnímu propadu. Konzumismus 
však není postoj, který máme v genech nebo 
který je zakódován v naší civilizaci, nýbrž je to 
civilizační porucha.
Zastavení čtvrté: Rozbitý obraz světa 

a ztráta smyslu

Tradiční kmenová společnost vyniká jednou 
podstatnou výhodou – uzavřený svět její tradice 
nabízí neproblematickou existencionální jistotu, 
spolehlivý a stabilní obraz světa, udržovaný mý-
tem, náboženstvím, rituály. Jakmile se však tato 
společnost začne otevírat a setkávat s jinými 
hodnotami, životními styly, světonázory a tra-
dicemi, její tradiční svět je otřesen a problema-
tizuje se. Pravda a morálka se stávají relativními.

Navzdory politickému despotismu panující-
mu v helénistických státech i v římském císař-
ství se jednalo o světonázorově a duchovně 
neobyčejně pluralitní a vrstevnatou společnost. 
Střetávaly se v ní vedle sebe různá náboženství, 
filozofie, duchovní nauky, vědy, pavědy, víry, 
pověry. Kulturní rozmanitost byla dána přede-
vším rozmanitostí etnickou. V tomto kosmopo-
litním světě se střetávaly různé životní postoje 
a zároveň se snadno šířily univerzalistické ideje 
a náboženství. Světoobčan helénistického světa 
ovšem patřil všude a nikam, a proto musel ne-
pochybně strádat pocitem vykořenění.

Důsledkem takového stavu byla ztráta smys-
lu, životní orientace a jistoty. Život v takovém 
světě představuje značnou psychickou zátěž 
v podobě přívalu politických a kulturních infor-
mací. Nejistota vyvolává strach a pocit ohrožení. 
Fundamentalismus představuje pochopitelnou 
reakci na nezodpovězené otázky světa zbavené-
ho pevných jistot.

Mnohé kultury světa své přebývání v kosmo-
politním světě prostě nezvládly a byly vykoře-
něny, rozvráceny (v novodobé historii například 
severoameričtí indiáni, australští „aboriginals“, 
sibiřské kmeny). 

Určitá vůle k transcendenci je lidské přiroze-
nosti stejně vlastní jako biologické pudy, ba co 
víc, představuje přímo základ našeho lidství. 
Tuto vůli člověk uskutečňuje jakoukoliv tvůrčí 
činností (věda, umění, práce), vztahem (přátel-
ství, láska) i postojem (oddání se náboženské 
víře, nadosobnímu ideálu, altruistické službě 
druhým, mimořádný výkon, morální jednání, 
setkání s krásou přírody a umění). Tyto výsostné 
okamžiky absolutního oddání se, soustředění, 
nadšení a radosti jsou právě tím, co nás přibli-
žuje smyslu života. Je však hořkým paradoxem 
mnoha materiálně vyspělých civilizací, že tuto 
základní potřebu našeho lidství nerespektují 
a potlačují.

Zastavení páté: Světověk s otazníky

Řecko-římská kultura představuje jeden z prv-
ních „světověků“ v dějinách. „Řecký zázrak“ se 
přirozeně nezrodil z ničeho – při jeho utváření 
působily vlivy babylónské, krétské, egyptské. 
Po klasickém období řecké i římské kultury při-
chází čas, kdy obě kultury vstupují do širšího 
prostoru. V případě Řecka se tak děje tažením 
Alexandra Makedonského na východ, v přípa-
dě Říma expanzí do západního a východního 
Středomoří, jejímž výsledkem je vyvrácení 
Kartága a Řecka a začlenění celého helénistic-
kého světa do univerzálního římského impéria. 
Tak dochází ke vzniku středomořské „globální 
vesnice“. V helénistické epoše se zrodil samotný 
pojem světoobčanství, kosmopolitismu. Řekové 
a Římané se již více necítí být občany svých obcí, 
ale celého tehdy známého světa, jediné světové 
obce (kosmopolis).

Projevem a zároveň prostředkem šíření stře-
domořské kosmopolitní kultury byla vysoká mo-
bilita obyvatel. Poprvé v dějinách se v této době 
setkáváme i s cestováním „jen tak“, pro potěšení, 
jemuž se oddávali římští boháči.

Tvář helénistického světa však neurčovala 
pouze kosmopolitní kultura existující v  jeho 
rámci, ale zároveň setkání, jež se odehrála 
na jeho hranicích, jedno z prvních skutečných 
setkání Západu a Východu v lidských dějinách.

Antický kosmopolitismus měl i  své stinné 
stránky. Důsledkem soužití různých kultur 
v mnohonárodním impériu nebyla jen tolerance 
a horoucí touha po nalezení univerzálně platné 
pravdy, ale na straně druhé i xenofobie a uzaví-
rání se do zdánlivých jistot vlastního dogmatu, 
etnické či náboženské enklávy.

Kosmopolitní kultura posledních šesti sto-
letí starověku představovala vyvrcholení jeho 
dějin, nikoliv úpadkový jev. Kultura se nejvíce 
rozvíjí právě v obdobích, kdy získává mezinárod-
ní, resp. nadnárodní charakter a obohacuje se 
vzájemnými kontakty. To platilo pro řecko-řím-
skou civilizaci stejně jako pro kulturu arabskou 
a indickou. Nepochybně i nesporný historický 
úspěch židovského národa byl podmíněn jeho 
neustálým, třebaže nedobrovolným, konfronto-
váním se s kulturami jiných národů, od starově-
ku až po současnost.

Pod leskem kosmopolitní kultury se však 
skrývá jedno velké nebezpečí – její omezenost 
pouze na  určitou vrstvu obyvatel, převážně 
politickou, ekonomickou či intelektuální eli-
tu. Nedejme se mýlit monumentálními torzy 
antických měst, nalézajícími se od Británie až 
po Sýrii. Širokým vrstvám obyvatelstva severní 
Afriky, Egypta, Palestiny, Malé Asie zůstala antic-
ká civilizace zcela cizí. Zosobňovali jim ji pouze 

Světoobčan helénistického světa ovšem 

patřil všude a nikam, a proto musel nepo-

chybně strádat pocitem vykořenění.

50/ Ve srovnání se starověkem dnešní doba musí čelit ještě dvěma dalším důsledkům nesmyslné nadspotřeby – ekologické devastaci a prohlubujícím se roz-

dílům mezi bohatými a chudými zeměmi. Konzumismus bohatého Severu prohlubuje nejen fyzickou chudobu Jihu, ale zároveň probouzí v příslušnících 

jeho národů pocit frustrace.

Důsledkem soužití různých kultur v mno-

honárodním impériu nebyla jen tolerance 

a horoucí touha po nalezení univerzálně 

platné pravdy, ale na straně druhé i xeno-

fobie a uzavírání se do zdánlivých jistot 

vlastního dogmatu, etnické či nábožen-

ské enklávy.
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výběrčí daní, usazené vojenské posádky, úřady 
znepříjemňující jim každodenní život. Není po-
tom divu, že tyto oblasti velmi snadno překryly 
kultury zcela vzdálené (např. islám) a s nesmír-
nou vitalitou tam zapustily své kořeny.
Zastavení šesté: Žízeň po duchu 

a útěcha z víry

Zásadní zlom v dějinách starověkého světa 
znamenal rozklad tradiční obce – řecké polis 
a  římské republiky. S  rozpadem obce zanikl 
důvěrně zabydlený svět tradičních hodnot. 
Zabydlenou komunitu nahradil neosobní des-
potický stát, jeho byrokracie rozhodovala o živo-
tě člověka od narození až do smrti. Člověk helé-
nistické doby jako by ztratil domov. Paradoxně 
ovšem právě tento neosobní systém dopřával 
obyvatelům více soukromí a individuálního pro-
storu než kolektivistické pospolitosti klasických 
obcí. Tento prostor individuální svobody a nezá-

vislosti přispěl k nebývalé tvořivosti a růstu civi-
lizace v helénistické i římské epoše, charakteri-
zované rozvojem antické vědy, techniky i umění.

Setkání Východu a Západu vedlo jednak k mo-
hutnému pronikání východních kultů do Říma, 
jednak k tzv. náboženskému synkretismu – srůs-
tání, splývání a prolínání východních a západ-
ních náboženských představ i konkrétních kultů.

Díky tomu, že vládcové starého Říma se snažili 
„být zadobře“ se všemi bohy svého mnohoná-
rodního impéria, mohli udržet pohromadě tak 
nábožensky, kulturně i etnicky nesourodou říši.

Více než duchovní móda působila v  duši 
člověka na sklonku starověku spirituální žízeň, 
vyrůstající z duchovního chaosu a společenské 
krize světa nalézajícího se na  zlomu epoch. 
Postupný úpadek civilizace vyvolával naléhavé 
otázky po smyslu světa. Blahobyt už lidi neuspo-
kojoval a navíc tváří v tvář válečným a hospodář-
ským katastrofám se stával hodnotou více než 
pomíjivou. Na naléhavé otázky doby nedokázaly 

odpovědět ani věda, ani racionalistická fi lozofi e 
a náboženství.

Příznačným rysem tehdejší iracionality je ná-
padně zvýšený výskyt zpráv o různých paranor-
málních jevech, jak je dokládají dobové prame-
ny (jasnovidění, telepatie, zázračná uzdravení, 
zážitky pobytu mimo tělo, zážitky blízké smrti 
atd.).

Duchovní krize epochy se projevovala i ve vy-
pjatém mesianistickém očekávání a apokalyp-
tických vizích. Mesianistické nálady nebyly vá-
zány výhradně na židovsko-křesťanskou kulturu. 
Vědomí, že „dále to už tak nejde“, bylo přítomno 
i v řecko-římském prostředí.

Ze setkání náboženství na sklonku starově-
kého světa vyšlo nakonec vítězně křesťanství, 
jemuž byla r. 313 milánským ediktem zaruče-
na svoboda a které se postupně stalo státním 
a jediným náboženstvím římské říše. Význam 
křesťanství a jeho institucí spočívá mimo jiné 
i v tom, že převzaly úkoly zhrouceného státu 
(včetně sociální péče v době katastrofy), a zajis-
tily tak civilizační kontinuitu mezi starověkem 
a středověkem.

Křesťanství rovněž odpovědělo na jednu na-
léhavou potřebu příznačnou pro všechny zlo-
mové epochy – potřebu kulturní a duchovní 
univerzality.
Zastavení sedmé: Barbaři – třetí svět 

starověku?

Slovem barbaři označovali Řekové všechny 
národy žijící mimo rámec středomořské eku-
meny a mluvící jim nesrozumitelnou řečí. 

Tradiční výklad dějin uvádí invaze barbarů 
jako hlavní příčinu zániku římské (respektive 
západořímské) říše. V případě Říma však sku-
tečnou příčinou zániku byly především nezod-
povědnost a cynický způsob života elity.

Na vztahu Římanů a barbarů lze názorně de-
monstrovat vztah dvou civilizací nalézajících se 
na propastně odlišném stupni vývoje. Ačkoliv 
jejich střet představoval jedno z ústředních té-
mat římských dějin, nebyly jejich vztahy vždy 
pouze nepřátelské. Pověstný „limes Romanus“, 
mohutný systém pohraničních opevnění, byl 
naopak místem čilých kontaktů kulturních, 
obchodních i politických. Zvláště národy žijící 
na sever od této hranice postupně nalezly zalí-
bení v římském luxusu a bohatství. Zejména fu-
nerální nálezy dokládají vysoký životní standard 
„barbarské elity“, napodobující nákladný modus 
vivendi vyspělejší civilizace.51/

Římská politika vůči barbarům byla založena 
na přímé vojenské expanzi, doprovázené obrat-
nou diplomacií. Římané dosazovali barbarům 
krále, u nichž byla záruka loajality vůči Římu.

Opakované invazi barbarských kmenů se 
Římané, zvláště v úpadku své moci, snažili zame-
zit i tím, že si od barbarů vykupovali mír zlatem. 
V posledních dvou staletích existence západní 
říše byly barbarské (zejména germánské) kmeny 
začleňovány i do pravidelného vojska a mnozí 

Foto 29: Vatikán – chrám sv. Petra

(archiv autora)
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z jejich příslušníků se domohli význačných vo-
jenských a politických funkcí.

Důvody, proč se barbaři přesto obraceli proti 
říši, byly v podstatě dvojí. První spočíval ve stá-
le se prohlubující demografi cké nerovnováze. 
Římská populace v době císařství slábla. Naproti 
tomu populace „vitálních“ barbarů se trvale 
zvyšovala a v důsledku environmentálních, de-
mografi ckých i migračních tlaků hledala nová 
území a příležitosti.

V případě starověku sehrálo svou úlohu ješ-
tě stěhování národů. To bylo podníceno Huny, 
kteří se po svém konfl iktu s čínskou říší obrátili 
na západ. Tím uvedli do pohybu masy beztak již 
na tehdejší poměry lidnatých národů (Germánů, 
Sarmatů, Avarů, Slovanů), pro něž území římské 
říše představovalo jedinou možnou cestu a pří-
ležitost k nalezení nových sídel. Vedle toho zde 
sehrál svou roli i moment psychologický a so-
ciální. Ačkoliv barbaři zpočátku nejevili zájem 
o bohatství sousední vyspělé civilizace, postu-
pem času zatoužili po jejím komfortu a příjem-
ném životě. Jedinou cestou k jeho získání byla 
přímá agrese a zmocnění se bohatství sousedů.

Římané se ve vztahu k barbarům dopustili 
mnoha chyb. Většinou s nimi jednali s přezírá-
ním, z pyšné pozice vyspělejších a úspěšnějších. 
Římané neprozřetelně dávali barbarům do ru-
kou své zbraně, které se nakonec obrátily proti 
nim. Milánský biskup Ambrosius (sv. Ambrož, 
asi 340–397) dělil nepříznivé síly na „hostes ex-
tranei“ (vnější nepřátele) a „hostes domestici“ 
(vnitřní nepřátele). Za vnější nepřátele považuje 
právě stěhující se barbarské národy, za ty vnitřní 
pak morální úpadek Říma.

Také dnes žijeme bezesporu v paradoxním 
světě. V  jedné jeho části lidé omlouvají svou 
neochotu mít děti tvrzením, že „do tak hrozné-
ho světa nebudou přivádět potomky“ (i když 
žijí v blahobytu, jaký lidská společnost dosud 
nepoznala), zatímco v jeho druhé části, jejíž bu-
doucnost je opravdu neutěšená, vnímají lidé po-
četné potomstvo jako jedinou naději pro svou 
nejistou budoucnost.
Zastavení osmé: Proměny Múz

Civilizační úpadek nalézal svůj výraz i v kul-
tuře, nejvýrazněji např. ve výtvarném umění 
a literatuře. Unavené kultury se vyhýbají vel-
kým žánrům, jakými jsou drama, epos, román. 
Podobně jako se velká literatura 19. století 
rozplynula v hříčkách dadaismu a surrealismu, 
tak jako pevná forma byla rozbita v kubismu 
a expresionismu, právě tak se měnila i antická 
literatura. Zejména v pozdní římské literatuře 
vítězí forma nad obsahem, stále důležitější se 
stává formální stránka díla.

Určitým projevem vyčerpanosti kultury je ná-
vrat k minulosti, napodobování starých vzorů. 
Ve výtvarném umění se tato tendence rovněž 

projevuje akademickým napodobováním minu-
losti a v architektonické praxi dokonce přemís-
ťováním původních stavebních prvků a článků 
do nových staveb.

Úpadek formy se neprojevuje jen ve výtvar-
ném umění, ale v celkovém životním stylu. Jeho 
výrazem je určitá „barbarizace“ a „proletarizace“ 
mravů, která v Římě zasáhla i nejvyšší vrstvy, 
včetně některých císařů. Z nich např. Nero pro-
slul svými divadelními, pseudouměleckými ex-
hibicemi, Commodus vystupoval jako gladiátor 
v cirku.

Podstatně se mění i přístup ke vzdělanosti. 
Zatímco v době vrcholného rozvoje civilizace 
představuje vzdělání a studium samozřejmou 
a vysoce respektovanou aktivitu, v dobách roz-
vratu se stává jakousi nadbytečnou ozdobou. 
Nedostatek kvalifi kovaných a vzdělaných obča-
nů pak jen urychluje propad.

Foto 30: Ostrov Capri 

(archiv autora)

51/ Podobně jako soudobé elity třetího světa přejímají nákladný západní životní styl.

52/ V dnešní době suplovaných především televizí.
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vzorů. 

Dalším výrazem úpadku kultury je její zmaso-
vění, v případě Říma v podobě nákladných her.52/ 
Příznačným rysem této kultury není jen ztráta ja-
kéhokoliv vkusu a umělecké úrovně, ale přímo 
surovost, projevující se ve starověku v krvavých 
zápasech gladiátorů či dovezených exotických 
zvířat stejně jako předváděním drastických výje-
vů in natura i v divadelních hrách. Tradiční umění 
(epika, lyrika, drama) bylo výrazem národní iden-
tity, svého druhu i náboženskou slavností, pro-
středkem výchovy a osobního duševního rozvoje 
diváka a každopádně vždy setkáním s estetickou 
hodnotou. Naproti tomu se masové umění pro-
měňuje v pouhou podívanou a netvůrčí zábavu.

Masová kultura pozdního starověku tak od-
čerpávala a pohlcovala energii tehdejších lidí 
a oslabovala jejich vůli zabývat se výzvami doby 
směřující k zániku.



56

Pavel Nováček Udržitelný rozvoj

Zastavení deváté: Úniky

Lidé, které začíná jejich civilizace fyzicky i psy-
chicky tížit, pociťují naléhavou potřebu úniku, 
ať už v místě či čase, v realitě či jen ve vlastní 
mysli. V případě řecko-římského starověku se za-
měříme na čtyři základní typy úniků, totiž úniky 
do přírody, úniky k prostotě, úniky do minulosti 
a úniky k barbarům.

Tyto úniky v sobě nesou určitou tragiku. Jejich 
protagonisté, odtržení od přirozeného světa 
přírody i vlastní tradice, utíkají k venkovskému 
životu, jaký neexistuje, do minulosti, jaká nikdy 
nebyla, či k „ušlechtilým divochům“, existují-
cím jen v jejich snech. Je tak paradoxem všech 
unikajících, že svým počínáním vytvářejí ještě 
umělejší a nepřirozenější svět, než je ten, před 
nímž prchají.
Únik do přírody

Každá vyspělejší civilizace vytváří umělý, 
na přírodě do značné míry nezávislý svět, kte-
rý člověka zbavuje jeho přirozených kořenů. 
Jakmile se tato umělost stane odcizující, poci-
ťuje člověk potřebu návratu. 

Je nanejvýš pozoruhodné, že s podobnými 
projevy se setkáváme už v řecko-římském sta-
rověku. Starověk měl k přírodě velmi blízko. 
Antický člověk přírodu nevyděloval redukcio-
nisticky z univerza, ale chápal ji jako ztělesnění 
veškerého bytí, harmonickou součást vyššího 
řádu.

Je tedy přirozené, že citliví lidé museli upro-
střed sofi stikované a značně urbanizované ci-
vilizace pociťovat určitou tíseň a odcizení. Tyto 
pocity vyrůstaly nejen z fyzického znechucení 
velkoměsty (jejichž stav musel připomínat spíše 
současná velkoměsta třetího světa než „učesa-
né“ západní metropole), ale i z určitého psychic-
kého stresu (spěch, tlak úředních povinností 
ve složité zbyrokratizované společnosti).
Úniky k prostotě aneb móda pastýřů

S úniky do přírody těsně souvisely i úniky 
k prostému, venkovskému životu. Důvody, kte-
ré odváděly lidi z města na venkov, byly tytéž, 
které je pudily do přírody – stres, přelidnění, 
pocit neúčelnosti městského kolotání. Bohatí 
příslušníci elity hledali na venkově především 
prostotu a přirozenost, které velkoměstský život 
potlačoval. 

S únikem na venkov byl spojen obdiv k rol-
nické práci. Bohatí aristokraté i intelektuálové 
si pořizovali nejen venkovská sídla, ale i statky, 
a ve volném čase se bavili jejich správou (nikoliv 
ovšem rolnickou manuální prací).

Ze znechucení komplikovanou materiální civi-
lizací a s návratem k přírodě pak úzce souvisela 
potřeba skromnosti, soběstačnosti, nezávislosti 
na umělých potřebách civilizace.

Podobně jako v  případě úniků do  přírody 
i tento kult prostoty představoval u příslušníků 
římské elity pouze určitou hru, manýru.53/

Únik do minulosti aneb sen o nevinnosti

Lidé hledají v historii více útěchu než pou-
čení pro budoucnost či pravdu o přítomnosti 
a o sobě samých.

V  básnických symbolech a  metaforách je 
pojetí civilizace jako zhoubné síly narušující 
řád bytí vyjádřeno v  mýtu o „čtvero věcích“. 
Zatímco zlatý věk představuje dobu rajské 
nevinnosti, v následujích věcích – stříbrném 
a měděném – se postupně snižuje kvalita lid-
ského pokolení, jeho vztahů i života, až se ocitá 
v nejhorším věku železném, charakteristickém 
bezohledností, chamtivostí, narušenou morál-
kou. Je pozoruhodné, že chtivostí motivovaná 
exploatace přírody je tu dána do souvislosti 
s rozpadem mezilidských vztahů a společnosti.

Tento mytologický model uplatnili římští 
historikové při líčení vlastních dějin, zejména 
úpadku římského státu, kdy proti dekadenci své 
současnosti vyzvedávali morální opravdovost 
a neporušenost předků.

Vize ušlechtilé minulosti byly stejně zidealizo-
vané jako sny o přirozeném pastýřském životě. 
Byly to vize intelektuálů ze salonu, kterým se 
nelíbila jejich současnost, a proto z ní unikali 
do minulosti.54/ Neštěstím starověkého Říma 
bylo, že tento „únik do minulosti“ se stal i sou-
částí jeho politiky. Augustovy reformy usilující 
o obnovu mravů předků jsou toho živým do-
kladem.

Navzdory svému oslnivému rozvoji byl starý 
Řím – ostatně jako většina starověkých civiliza-
cí – obrácen k minulosti. S výjimkou Platonovy 
– v zájmu pravdy nutno dodat značně totalitář-
ské a současně konzervativní – představy ideální 
obce nezanechal po sobě řecko-římský starověk 
žádnou „vizi budoucnosti“, žádnou představu 
o  možném směřování vlastní kultury, žádný 
pokus o alternativu.55/

Úniky k barbarům aneb sen o přirozenosti

Ačkoliv sousední „barbarské“ kmeny předsta-
vovaly pro Řím reálné politické nebezpečí, byli 
si osvícenější duchové vědomi i kladných a pří-
kladných rysů jejich životního stylu a charakteru, 
z nichž nejvíce cenili otužilost, odvahu, skrom-
nost, pohostinnost, svobodomyslnost a celko-
vou životní volnost (tedy vlastnosti, jež v jejich 
vlastní přebujelé civilizaci převážně už vyhasína-
ly). Nejednou si však tito lidé do života barbarů 
promítali idealizující vize vlastní minulosti.

Pozoruhodným způsobem se móda barbar-
ství projevila v pozdní římské říši. Pozdně římský 
císař Gratianus (vládl 367–383) se dokonce s ob-
libou oblékal po germánském způsobu a pěsto-
val germánské sporty.56/

Archaické kultury mají stabilnější sociální 
systémy než komplexní civilizace typu římské 
říše či industriální kultury našeho století. Přesto 
se právě tyto archaické kultury hroutí pod ná-
porem „vyspělých společností“ – nakonec jsou 
to však ony, které jim vlévají novou krev do žil 
a dávají inspiraci na další cestě. Ačkoliv na jedné 
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Infobox: Římský klub
Zájem o globální problémy významně ovlivnila ropná krize v roce 1973. V té době se také řada existujících problé-
mů vyhrocovala a stávala se zřejmými a viditelnými. Byly publikovány práce laděné velmi pesimisticky, jako např. 
první zpráva pro Římský klub „Limity růstu“ (Meadows, D., Meadows, D., Randers, J., 1972), která navrhovala jako 
jedinou možnost pro budoucí vývoj světa tzv. nulový růst. Naproti tomu jiní autoři obhajovali svůj optimismus a víru 
v ohromné možnosti vědy a techniky. Patří mezi ně např. Herman Kahn (1976) s publikací „Příštích 200 let: scénář 
pro Ameriku a svět“ (The Next 200 Years: A Scenario for America and the World. Morrow, New York).

Pravděpodobně největší popularity dosáhl na poli výzkumu globálních problémů v 70. letech 20. století 
Římský klub – volné sdružení politiků, vědců a umělců založené italským průmyslníkem Aureliem Pecceiem. 
Ideje Římského klubu a první léta jeho činnosti popsal A. Peccei ve své autobiografi cky laděné knize „Lidská 
kvalita“ (The Human Quality, 1977). 

Dosud vyšlo 37 zpráv adresovaných Římskému klubu, které se zabývají buď globálními problémy a sta-
vem světa všeobecně, nebo se soustředí na jeden nebo na úzkou skupinu významných globálních problémů. 
Na počátku 70. let 20. století vzbuzovaly naději ambiciózní počítačové modely světa (první zpráva, „Limity 
růstu“, je toho typickým příkladem), již ve druhé polovině 70. let 20. století však došlo k odklonu ke zprávám 
orientujícím se více na sociální problematiku.
Dosud Římský klub publikoval následující zprávy:
1. Meadows, D., Meadows, D., Randers, J. (1972): The Limits to Growth. Universe Books, New York
2. Mesarovic, M., Pestel, E. (1976): Mankind at the Turning Point. Dutton, New York
3. Tinbergen, J. (1976): RIO Report: Reshaping the International Order. Dutton, New York
4. Gabor, D., et al. (1978): Beyond the Age of Waste. Pergamon Press, Oxford
5. Laszlo, E., et al. (1977): Goals for Mankind. Dutton, New York
6. de Montbrial, T. (1978): Energy: the Countdown. Pergamon Press, Oxford
7. Botkin, J., Elmandjra, M., Malitza, M. (1978): No Limits to Learning. Pergamon Press, Oxford
8. Guernier, M. (1980): Tiers-Monde, Trois Quart du Monde. Dunond, Paris
9. Giarini, O. (1980): Dialogue on Wealth and Welfare. An Alternative View of World Capital Formation. 

Pergamon Press, Oxford

Kde je život, který jsme ztratili žitím? 

Kde je moudrost, kterou jsme pozbyli 

znalostmi? Kde je znalost, která se vytratila 

v informaci?

Thomas Stearns Eliot

straně zánik antické kultury pod vandalskými 
a gótskými hordami znamenal nesmírné utrpení 
a civilizační propad, zároveň toto drastické se-
tkání přispělo ke vzniku kultury zcela nové, která 
v sobě našla vůli k dalšímu vývoji. 

Foto 31: Aurelio Peccei – zakladatel Římského 

klubu (archiv Římského klubu)

53/ Starověké pokusy o uskutečnění ideálů skromnosti však vycházely ze zcela jiné motivace než ty soudobé. Rozhodně nesouvisely s pocitem ekologického 

ohrožení a na rozdíl od současných pokusů o celkovou změnu systému a životního stylu představovaly spíše individuální cestu osamělých hledačů.

54/ Byly to vize ne nepodobné snům o hrdinském středověku, k nimž utíkali romantikové počátku 19. století.

55/ Kultura konce 20. století se nalézá v obdobné situaci. Neúspěch a krach reálného socialismu ve velké části světa přinesl hned dvojí zlo. Vedle nesmírného 

utrpení milionů lidí a zmarnění hodnot, které tento systém za sedmdesát let své existence způsobil, totiž jako by vzal lidem vůli hledat scénáře budouc-

nosti, přemýšlet o alternativách budoucího vývoje. Demokratický kapitalismus se tak legitimoval jako jediný funkční systém a zároveň model rozvoje pro 

dosud neindustrializované země. Tento systém prokázal značnou pružnost, pokud šlo o řešení sociální otázky v 1. polovině 20. století či o vítězství nad 

dvěma totalitními režimy (nacistickým a komunistickým). Dnes ovšem vyvstává pochybnost, zda s toutéž pružností dokáže odpovědět na diametrálně 

odlišné výzvy naší doby, jako jsou přechod k dlouhodobě udržitelným životním formám, snížení materiální spotřeby, hledání nových vztahů s „méně 

štastnými“ regiony světa, sdílení a přerozdělení zdrojů bohatství, zajištění nezbytné kvality života pro rostoucí zástupy chudých ve světě. Naskýtá se 

otázka, zda i za této změněné situace dokáže zachovat své nemateriální hodnoty, jako jsou právní stát, parlamentní demokracie, tolerantní otevřená 

společnost a individuální občanská svoboda. Právě v této otevřenosti totiž spočívá naše největší naděje. Příčina pádu Říma byla v jeho uzavřenosti, 

znemožňující uskutečnění jakékoliv změny zdola, a obětování individuální občanské svobody domnělému blahu a záchraně státu. Soudobá civilizace 

založená na demokratickém kapitalismu je snad první v dějinách, která je skutečně otevřená. Avšak otevřenost sama ještě nic nezaručuje. Je to hodnota 

bez významu, pokud nejsou myšlenky a lidé, kteří ji dokážou obhájit a využít k uskutečnění nezbytných proměn.

56/ Móda „barbarů“ nalézá už od minulého století svou obdobu v zájmu západní civilizace o přírodní národy a idealizaci jejich společenského zřízení. Tento 

zájem začíná už v minulém století mytizací severoamerických indiánů. Předmětem podobné módy se v evropském romantismu stali i Romové. Ve své 

podstatě jsou všechny tyto módy zároveň výrazem nespokojenosti s vlastní kulturou a únikem od ní.

„Každá krize,“ konstatuje Lubor Kysučan, „zá-
roveň svým způsobem znamená katarzi, nese 
v sobě nesmírný potenciál kladných sil, jejichž 
uvolnění přispívá ke zrodu nové kvality.“

2.8 Analýza globálních problémů
Průmyslová éra nám přinesla mnoho dobrého. 
Lepší materiální zajištění, lepší kvalitu života, 
která se promítá také do lepší zdravotní péče, 
vzdělanosti, délky dožití apod. Každá mince má 
však svůj rub a líc. Vedle nesporných kladů při-
nesla průmyslová éra také problémy, které na-

bývají globálních rozměrů a jsou těžko řešitelné 
nebo přímo neřešitelné na úrovni jednotlivých 
států. Globální problémy lidského společenství 
jsou předmětem intenzivního výzkumu od 70. 
let 20. století.

Každá krize zároveň svým způsobem zna-

mená katarzi.

Vedle nesporných kladů přinesla průmys-

lová éra také problémy, které nabývají 

globálních rozměrů
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10. Hawrylyshyn, B. (1980): Road Maps to the Future. Towards More Effective Societies. Pergamon Press, 
Oxford
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Foto 32: Londýn (Big Ben) – centrum kdysi 

mocného impéria (archiv autora)
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Mluvíme-li o globálních problémech, je třeba se 
zmínit o globalizaci. Globalizace podle Ulricha 
Becka (2007) znamená procesy, v jejichž důsled-
ku jsou národní státy a jejich suverenity podko-
pávány a vzájemně spojovány prostřednictvím 
nadnárodních aktérů, jejich mocenských šancí, 
orientací, identit a sítí. Globalizace znamená ne-
světový stát. Přesněji, znamená světovou spo-
lečnost bez světového státu a bez světové vlády. 
Šíří se jako globálně dezorganizovaný kapita-
lismus.57/ Neexistuje žádná hegemoniální moc 
a žádný mezinárodní režim – ani ekonomický, 
ani politický. 

Stručně řečeno, globalizace je spontánní 
neřízený proces stále intenzivnější integrace 
zemí světa v jediném ekonomickém systému 
(Mezřický, 2006).

Je těžké určit, kdy proces globalizace začal. 
Svým způsobem „globální“ byla již Římská říše, 
sahající od britských ostrovů až po Blízký vý-
chod. Velkým impulsem pro globalizaci světa 
byly jistě i zámořské objevy (obeplutí Afriky, 
objevení Ameriky, obeplutí světa Fernandem 
de Magalhaesem) na přelomu 15. a 16. století. 

Koncem 19. století byl svět „globalizovaný“ 
díky kolonizaci zámořských území evropskými 
mocnostmi. Největší impérium – britské – bylo 
tak rozsáhlé, že nad ním nikdy nezapadlo slun-
ce, jak se rádo pyšnilo. Údajně si v té době státy 
vyměňovaly větší procento svého hrubého do-
mácího produktu, než je tomu dnes.

Posledním významným milníkem na cestě 
ke globalizovanému světu je rozpad sovětské-
ho impéria. Bipolárně rozdělený svět zmizel 
a uvolnily se bariéry pro pohyb kapitálu, zboží 
a služeb, do jisté míry i pro pohyb pracovních 
sil.

Svět však stále není plně globalizovaný. Není 
již rozdělen na „Východ“ s totalitním politickým 
režimem a  centrálně plánovanou ekonomi-
kou a „Západ“ s  demokratickým politickým 
režimem a tržní ekonomikou. Je však rozdělen 
na země bohaté a chudé, na svět industriálně 
rozvinutý a nerozvinutý či (nepříliš politicky 
korektně řečeno) na „první svět“ a „třetí svět“ 
(„druhým světem“ byly dříve myšleny průmys-
lově rozvinuté, ale technologicky relativně 
zaostalé socialistické země). A to je problém, 
protože státy „třetího světa“ se celkem logicky 
chtějí emancipovat a chtějí také zbohatnout, 
nejlépe na úroveň zemí „prvního světa“. To při-
nese řádově vyšší nároky na přírodní zdroje, 
než tomu bylo při industrializaci a bohatnutí 

rozvinutých zemí, ve kterých žije zhruba 20 % 
obyvatel.

Dalším velkým, zatím neřešeným, problémem 
je, že se na scéně kromě státu objevil další moc-
ný hráč – tzv. nadnárodní společnosti (MNC’s – 
multinational corporations). Dosud byly princi-
py mezinárodního pořádku a vztahů mezi státy 
odvozovány od vestfálského míru, uzavřeného 
na konci třicetileté války v roce 1648. Zhruba 
v polovině 20. století systém národních států 
převládl na celé planetě a dnes máme přibliž-
ně dvě stovky takových států. V tomto systému 
mají státy svrchovanost nad svými domácími 
záležitostmi, mezinárodní politika se řídí systé-
mem smluv a konvencí.58/

Nadnárodní společnosti se mohou přesou-
vat ze země do země a umí se vyhýbat kontrole 

státu (včetně plnění daňových povinností, pl-
nění environmentálních standardů a sociální-
ho zajištění zaměstnanců). Dělník v Indonésii je 
ochoten pracovat za desetinu mzdy amerického 
dělníka, aby uživil rodinu. A čínský dělník pra-
cující v tzv. „robotárně“ pracuje za setinu mzdy 
amerického dělníka.

Dnes patří mezi sto hospodářsky nejsilnějších 
subjektů padesát států a padesát nadnárodních 
společností. Každá z těchto padesáti soukro-
mých společností je tedy hospodářsky silněj-
ší, než kterýkoliv stát světa na 51.–192. místě 
pořadí žebříčku zemí podle HDP. Sociolog Jan 

Foto 33: Uganda – typický obraz tzv. „třetího 

světa“ (archiv autora)

Jsem přesvědčen, že v dnešním světě, kdy 

je naše planeta poprvé ve svých dějinách 

pokryta sice tenkou, ale přesto globální 

slupkou jediné civilizace, neseme všichni 

určitou míru odpovědnosti za svět jako 

celek a že se z této odpovědnosti nejen 

nevylžeme, ale ani vylhat nesmíme.

Václav Havel

57/ V roce 2007 publikoval Benjamin Barber knihu „Consumed“, ve které tvrdí, že globální kapitalismus, který je poslední fází vývoje tržního hospodářství, 

ohrožuje demokracii a v důsledku toho i sám sebe. Globální kapitalismus totiž produkuje mnohem více zboží, než lidé potřebují. Lidi v bohatých zemích 

je proto nutné přesvědčit, aby utráceli za věci, které v podstatě nepotřebují. Toho však nelze dosáhnout u odpovědných dospělých lidí, kteří se rozhodují 

na základě racionální volby. Terčem reklamního průmyslu jsou proto ve stále větší míře děti, jimž jsou vnucovány zdánlivě „dospělé“ potřeby. Dospělí jsou 

reklamním průmyslem naopak programově infantilizováni, aby byli přilákáni k ještě intenzivnějšímu konzumu. Vzniká tak zvláštní druh postpubertální 

kultury, v níž lidé stále častěji odmítají jednat tak, jak odpovídá jejich věku. Mladí chtějí být starší, zatímco starší chtějí být věčně mladí (Pehe, J.: Infantilní 

kapitalismus útočí. In: Lidové noviny, příloha Orientace, 7. 4. 2007).

58/ Nejde samozřejmě o nijak ideální stav. Státní svrchovanost bývá zneužívána politickými gangstery, kteří se dostanou k moci a terorizují vlastní obyvatel-

stvo. Systém smluv a konvencí je zase prakticky nevynutitelný, pokud jednotlivé státy odmítnou spolupracovat.
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Keller k tomu výstižně dodává,59/ že se přestaly 
krýt hranice mezi politickým a ekonomickým 
rozhodováním. Státy mají na hospodářství stále 
omezenější vliv a politikům se tak velmi zužuje 
rozhodovací prostor. Dramaticky řečeno, státům 
zůstane postupně jen represivní moc a stanou 
se „bezpečnostními agenturami“ nadnárodních 
společností.

Sama globalizace je tedy globálním problé-
mem a příčinou řady dalších, regionálních pro-
blémů. Pojďme si charakterizovat, bez nároku 
na úplnost, současné globální problémy, resp. 
globální výzvy, kterým lidské společenství čelí 
a bude i v budoucnu čelit.

V roce 1968 publikoval Paul Ehrlich „Populační 
bombu“ (Population Bomb), a vskutku, problém 
exponenciálního růstu obyvatel a následného 
přelidnění planety se zdál být klíčový. Od po-
čátku 60. let 20. století se hodně diskutovalo 
o ohrožení životního prostředí. Symbolicky snad 
můžeme považovat za  počátek této diskuze 
„Umlčené jaro“ (Silent Spring, 1962) od Rachel 
Carsonové. V průběhu dekolonizačního procesu 
v 50. a 60. letech 20. století se také živě debato-
valo o budoucím vývoji nově nezávislých, avšak 
chudých a nerozvinutých (a tedy prozatím roz-
vojových) zemí.

Až do konce 20. století by snad tyto tři pro-
blémy mohly být považovány za klíčové mega-
výzvy, které zásadně ovlivní budoucnost světa. 
Byly na sobě vzájemně závislé a ovlivňovaly se 
prostřednictvím pozitivní zpětné vazby. Čím 
více lidí na planetě, tím větší nároky na přírod-

Demokratizace není snadná pro muže, kteří 

toho znají málo kromě meče a koně, kromě 

kamarádství z boje, kromě vzrušení ze 

zabíjení a radosti z plenění.

David S. Landes

Lidská duše miluje den. Stává se jí také, 

že miluje stejně zaníceně noc, a tato 

láska může přivést lidi jako společnosti 

k zločinům a katastrofám, které zdánlivě 

vzdorují rozumu, ale dají se přesto vysvětlit, 

hledíme-li na ně z určitého úhlu.

Jacques Bergier, Louis Pauwels

ní (energetické a surovinové) zdroje a větší tlak 
na životní prostředí. Čím větší tlak na životní 
prostředí a méně dostupných zdrojů, tím chudší 
budou obyvatelé. A čím chudší budou obyvate-
lé, tím bude (jak si později ukážeme) vyšší po-
pulační růst. Čím vyšší populační růst, tím vyšší 
nároky na zdroje, a tak dále.

Výše zmíněné v principu stále platí. Obávám 
se však, že na počátku 21. století musíme rea-
govat na tři ještě naléhavější megavýzvy, které 
jsme do konce druhého tisíciletí tak vyostřeně 
nevnímali. Je to mezinárodní terorismus (propo-
jený s organizovaným zločinem), jehož tragic-
kým symbolem se stalo 11. září 2001. Dále jsou 
to klimatické změny, nesmírně komplikovaný, 
a proto dlouho přehlížený problém, který může 
být charakterizován větou z amerického doku-
mentárního fi lmu Modrá planeta (Blue Planet): 
„Provádíme experiment globálního rozsahu, 
jehož výsledky neznáme a jehož důsledky ne-
budeme moci zásadně ovlivnit.“ Třetím z této 
trojice problémů je ropný zlom. Ne úplné vyčer-
pání ropy, ale okamžik, kdy nebudeme schopni 
zvyšovat těžbu a uspokojit tak stále rostoucí 
poptávku po tomto „černém zlatě“, vyvolanou 
požadavky nově se industrializujících zemí. To 
vyvolá rychlý nárůst ceny ropy se všemi z toho 
vyplývajícími hospodářskými, sociálními a bez-
pečnostními důsledky.

Ani tato trojice „megavýzev“ nepůsobí izolo-
vaně. Dotýká se přímo či zprostředkovaně všech 
globálních problémů, které zmíníme v následu-
jícím textu.

Není žádný důvod k pesimismu – pokud 

člověk neslyší důvody, které uvádějí op-

timisté.

André Brie

2.8.1 Problém násilí
2.8.1.1 Války a ozbrojené konfl ikty
Kde se v nás bere potřeba bojovat, válčit?60/ Je 
to snad pozůstatek minulého vývoje člověka, 
který byl většinu času lovcem? Je lidskými sila-
mi možné dosáhnout světa bez válek a trvalé-
ho míru, nebo jde o žádoucí, nicméně nereálný 
cíl?61/ Teprve když se lidé ocitnou ve válce, jsou 
schopni pochopit, co všechno jim bere.62/

Způsob, jímž během historie muži a ženy vál-
čili, odrážel způsob, jímž pracovali. Rozvoj ze-
mědělství umožnil vyprodukovat ekonomické 
přebytky, o které se bojovalo. A to uspíšilo roz-
voj státu. V industriální éře, v níž byla hromad-
ná výroba základním principem průmyslových 
ekonomik, se stalo obdobně hromadné ničení 
základním principem válčení. V nejvyspělejších 
zemích je ekonomika založená na výkonnosti 
mozků. Proto je i vojenství založené na znalos-
tech a vědomostech (Toffl  er, Toffl  er, 1993).

Ve 20. století dosáhlo ve dvou světových vál-
kách průmyslové zabíjení obludných rozměrů, 
ale válečné konflikty byly vždy velmi krvavé 
a kruté, byť „jen“ v lokálním či regionálním mě-
řítku. Čtete-li Starý zákon, popis bitev s tisíci 
a desetitisíci mrtvých není žádnou zvláštností. 

Za třicetileté války v Evropě (1618–1648) mezi 
protestanty a  katolíky zahynuly miliony lidí. 
Válka způsobila pokles obyvatelstva o třetinu, 
na některých místech (např. dnešní Braniborsko) 
však o polovinu až dvě třetiny. Přitom počet 
osob, které byly zabity přímo v boji, činil jen asi 
deset procent celkového počtu obětí. Devadesát 
procent obyvatel umíralo na nedostatečnou vý-
živu a s tím spojené infekční choroby – choleru, 
břišní tyfus, sněť z infi kovaného poranění apod.

V první světové válce zahynulo 15 milionů lidí 
a tato válka způsobila šok právě pro průmyslový 
styl zabíjení (nasazení kulometů, tanků, bojové-
ho plynu). Ve druhé světové válce zemřelo již 50 
milionů lidí, a pokud bychom započítali oběti 
Stalinových čistek, bylo by to o hodně milio-
nů více. Oproti očekávání však po květnových 
dnech roku 1945 nenastala žádná idyla dlouho-
trvajícího míru. Totalitní Německo bylo poraže-
no z velké části zásluhou jiného totalitního stá-
tu – Sovětského svazu. A ten toho hodlal využít 
pro expanzi svého vlivu. Proto již deset měsíců 
po skončení války, v březnu roku 1946, Winston 
Churchill pronesl památný výrok, kterým ohla-
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Foto 34: Priština v Kosovu – důsledky války

(archiv autora)

59/ Jedná se o ústní sdělení.

60/ Válka je rozsáhlý stav organizovaného násilí mezi dvěma nebo více skupinami lidí. Násilí je ve válce použito bojujícími stranami jako mocenský prostředek 

k prosazení politických, ekonomických, náboženských nebo jiných cílů. Slovy Carla von Clausewitze: „Válka je pokračování politiky jinými prostředky.“ 

Za válku je dnes obvykle považován takový konfl ikt, při kterém ročně zahyne násilnou smrtí více než 1000 obětí.

61/ Podle odhadu Švýcara Jeana Jacquese Babela uplynulo od roku 3500 před naším letopočtem pouhých 292 dní, kdy se vůbec neválčilo (časopis 

 „21. století“: Rok 2012: Apokalypsa, nebo zbytečná panika? 5/2009, s. 52–59).

62/ Kdysi mi vyprávěl ředitel fi lmového festivalu „Jeden svět“ a člen humanitární a rozvojové nevládní organizace „Člověk v tísni“ Igor Blaževič o začátku války 

v Bosně. Před vypuknutím konfl iktu mužům „stoupal adrenalin“ a žili v očekávání války. Ženy naproti tomu cítily blížící se nebezpečí a měly z konfl iktu 

hrůzu. Stačilo být několik dní ve válce a všichni o někoho nebo o něco přišli. O kamaráda, kterého roztrhal granát, o vlastní zdraví apod. Všichni by pak 

nejraději válku skončili, ale ta už se nedala zastavit. Válka obvykle trvá až do totální porážky jedné strany, nebo do naprostého vyčerpání obou stran, 

nebo do konfl iktu musí účinně zasáhnout třetí síla, např. supervelmoc se svojí odstrašující vojenskou převahou, případně mezinárodní společenství, je-li 

schopno se na účinné akci dohodnout.

šoval novou éru, dlouhé období (naštěstí jen) 
studené války:

„Od Štětína na Baltu až po Terst na Jadranu 
byla spuštěna na kontinentu železná opona. 
Za touto hranicí ve sféře, kterou musím nazvat 
sovětskou, leží všechna starobylá města střední 
a východní Evropy a všechna podléhají v té či 
oné formě nejenom sovětskému vlivu, ale i ve-
lice tuhému a v mnoha případech rostoucímu 
poručníkování Moskvy.“

Mezi lety 1945–1989 došlo k  138 válkám 
(většinou v rozvojových zemích), které přinesly 
smrt 23 milionům lidí. Údajně pouze tři týdny se 
v tomto období nikde na Zemi neválčilo.

Po roce 1989 se ročně odehrává kolem dva-
ceti válečných konfl iktů, většina z nich ne mezi 
státy, ale uvnitř jednotlivých států. V současnosti 
nám bezprostředně nehrozí velký globální vo-
jenský konfl ikt, přesto nelze říci, že by svět byl 
bezpečnější.

V roce 1985 suma peněz vydávaných na zbro-
jení ve  světě překročila částku tisíc miliard 
amerických dolarů ročně. Ve vojenských a pří-
buzných oborech bylo zaměstnáno více než 
60 milionů lidí. V té době se výdaje na zbroje-
ní za každých 20 minut rovnaly celoročnímu 
rozpočtu Programu OSN pro životní prostředí 
(UNEP).

V osmdesátých letech začalo velmi silně růst 
zbrojení v rozvojových zemích. Jestliže Spojené 
státy vyčleňovaly na zbrojení zhruba šest pro-
cent svého hrubého domácího produktu, 
Sovětský svaz kvůli své technologické zaostalos-
ti a špatné ekonomické výkonnosti vyčleňoval 
kolem dvaceti procent HDP (a to také bylo jed-
nou z příčin pádu sovětského impéria – prostě 
ekonomicky „nestačil s dechem“). 

Řada rozvojových zemí, zejména s totalitním 
nebo autoritářským politickým režimem, vyčle-
ňovala na zbrojení až čtvrtinu HDP, což byl něko-
likanásobek výdajů na zdravotnictví či na vzdě-
lávání. Tak mohutné zbrojení vede k drancování 
dostupných přírodních zdrojů, z jejichž prodeje 
se nákup zbraní hradí.

Vývoz a prodej zbraní je samozřejmě velmi 
výnosný byznys. Proto i po pádu komunistické 
ideologie, v průběhu devadesátých let, bylo 
pět stálých členů Rady bezpečnosti (Spojené 
státy, Rusko, Čína, Velká Británie a Francie) od-
povědných za 85 % z množství zbraní dováže-

ných do rozvojových zemí. Přitom riziko úmrtí 
v rozvojových zemích následkem špatné výživy 
a onemocnění je třicetkrát větší než riziko smrti 
ve válce (dle údajů Programu OSN pro rozvoj 
– UNDP). Válka tedy může být, a bohužel také 
bývá, viděna jako východisko z problémů spoje-
ných s holým přežitím. V roce 1993 tuto skuteč-
nost dokumentoval velmi ilustrativně tehdejší 
ředitel UNDP James Speth: „Přítomnost jednotek 
OSN v Somálsku stojí dvě miliardy dolarů ročně. 
Kdyby se bývala před několika lety investovala 
stejná částka do ekonomiky, nemuselo ke krizi 
vůbec dojít.“

Pro vládnoucí elity v rozvojových zemích je 
nákup drahých vojenských „hraček“ lákavý, po-
siluje pocit vlastní síly a důležitosti. A pro „ob-
chodníky se smrtí“ z rozvinutých zemí je zase 
takových obchod velmi výhodný.

Na počátku 90. let zakoupila Indie od Ruska 
dvacet stíhacích letounů MIG 29. Částka, kterou 
zaplatila, by stačila uhradit výlohy na základ-
ní vzdělání pro patnáct milionů dětí. Nigérie 
si dopřála nákup osmdesáti britských tanků, 
za něž mohla naočkovat dva miliony dětí proti 
infek čním nemocem. Írán zakoupil dvě ruské 
ponorky za částku, za kterou by mohl nakoupit 
základní léky pro celou zemi v daném roce (Jan 
Vítek in: Lidové noviny, 8. 8. 1994).
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Od pádu komunismu až do roku 1995 výdaje 
na zbrojení klesaly, z původních více než 1000 
miliard USD ročně na 650 milionů.63/ Bylo to 
především díky útlumu vojensko-průmyslové-
ho komplexu v bývalých socialistických zemích. 
Např. v Československu (resp. v České republi-
ce po  rozpadu federace v  roce 1993) výdaje 
na zbrojení klesly ze zhruba 15  % HDP na méně 
než 2 % HDP. Pak však celosvětové výdaje začaly 
opět narůstat (částečně v souvislosti s narůstají-
cí hrozbou terorismu) a dnes se blíží 1500 miliar-
dám USD ročně, v samotných Spojených státech 
je to více než 600 miliard USD.64/

Jedna věc však oproti minulosti nesporně po-
zitivní je. Ještě před čtvrt stoletím jsme se reálně 
obávali, že naše planeta může být zničena v glo-

Foto 35: Zbraně v Muzeu vojenství (Egypt)

(archiv autora)

Vstoupíme-li skutečně do atomového věku 

a přitom nebudeme vědět o síle, která jej 

stvořila a řídí, pak je otázkou pouhých 

desetiletí, že se zničíme navzájem.

George G. Ritchie

0 2 000 km

Obr. 10: Ztráta ideologické kontroly a redukce 

ruského impéria (upraveno podle Brzezinski, 

1999)

bálním nukleárním konfliktu mezi Západem 
a Východem. Jaderných zbraní na to bylo dost. 
Dnes takový konfl ikt nehrozí, i když možnost re-
gionálního jaderného konfl iktu tu je (např. mezi 
Indií a Pákistánem, další možností je zneužití se-
verokorejského nebo íránského jaderného pro-
gramu). Naštěstí obě hlavní mocnosti, Spojené 
státy a Sovětský svaz, měly dostatek kvalitních 
vojenských stratégů a politického rozumu na to, 
aby si uvědomily, že globální jaderný konfl ikt se 
nedá vyhrát, neměl by vítěze.

Vědecký výbor pro otázky životního pro-
středí (Science Committee on Problems of the 
Environment – SCOPE) se pokusil v roce 1984 
modelovat ekologické důsledky jaderného 
konfl iktu o síle 5000 megatun TNT (trinitroto-
luenu). Celkový jaderný arzenál činil na konci 
80. let ve světě 12 000 megatun TNT. Model se 
zaměřil jen na klimatické důsledky jaderného 
konfl iktu, ponechal stranou přímé ztráty na ži-
votech a bezprostřední důsledky explozí (po-
žáry, tlaková vlna, smrtící radiace, radioaktivní 
spad a jeho následný vliv na genetické změny 
živočichů i člověka atd.):

„Klimatický šok by byl horší než následky tla-
kových vln a radiace. Při použití 5000 megatun 
by se do ovzduší dostala více než miliarda tun 
prachu, ten by pronikl do výšky 12–40 kilome-
trů. Několik měsíců trvající požáry by zaplni-
ly kouřem a sazemi troposféru. Tím by došlo 
ke snížení intenzity slunečního záření dopada-
jícího na povrch Země na jedno procento, což je 
stejná intenzita jako světlo za úplňku Měsíce. To 
by trvalo více než měsíc. Na poloviční intenzitu 
by se sluneční záření vrátilo po osmi měsících. 
Rostliny však potřebují k  fotosyntéze světlo. 
Třicet až sedmdesát procent by jich proto za-
hynulo. Svrchní části atmosféry by se zahřívaly, 
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zemský povrch by se ochlazoval. Měsíc po výbu-
chu by se průměrné teploty v mírných šířkách 
severní polokoule pohybovaly kolem minus 
20  0C, v  severních částech Afriky a v Mexiku 
kolem minus 15 0C. Po roce by se teploty opět 
vyrovnaly. V oblasti tropů a subtropů přitom vět-
šina rostlin hyne při poklesu průměrných teplot 
o 1–2 0C. Velké rozdíly mezi teplotami kontinen-
tů a oceánů by vedly ke vzniku vichřic a bouří 
s obrovskou ničivou silou. Rozsáhlé plošné po-
žáry by uvolnily obrovské množství oxidu uhel-
natého a uhličitého a oxidů dusíku. Došlo by 
k 30–70% porušení ozonosféry, která zachycuje 
ultrafi alové záření, dopadající na Zemi. Obnova 
ozonosféry by nastala až po několika letech. 
Zvýšení obsahu oxidu uhličitého v ovzduší by 
také vedlo ke skleníkovému efektu a rok po ka-
tastrofě by došlo ke zvýšení teploty od rovní-
ku až po póly. U pólů by to bylo o 10 °C i více. 
Polární ledy by začaly tát, způsobily by rozsáhlé 
záplavy a zničily by zemědělské půdy. Zmírnění 
rozdílu mezi mírnými šířkami Země a póly by 
vedlo ke změně atmosférické cirkulace.“

Někteří odborníci věřili, že právě taková straš-
ná síla, jakou jaderný arzenál představuje, ochrá-
ní demokratický svět před ničivým vojenským 
konfl iktem. Asi nejznámějším z nich je americký 
fyzik maďarského původu Edward Teller. Podílel 
se na projektu Manhattan (sestrojení první ato-

Náš svět stojí tváří v tvář krizi, kterou dosud 

nezpozorovali ti, kdož mají moc činit velká 

rozhodnutí pro dobro nebo zlo. Rozpoutaná 

moc atomu změnila všechno kromě našeho 

způsobu myšlení a řítíme se do katastrofy, 

jaká nemá pamětníka. My, vědci, kteří jsme 

uvolnili tuto obrovskou moc, máme drtivou 

odpovědnost, abychom v tomto světovém 

zápase o život nebo smrt spoutali atom ku 

prospěchu lidstva a ne k jeho zkáze.

Albert Einstein

Obr. 11: Zóna kypícího násilí

(upraveno podle Brzezinski, 1999)

63/ Mluvilo se tehdy o tzv. Mírové dividendě (Peace Dividend). Část prostředků ušetřených na zbrojení by mohla být věnována na boj s chudobou a na péči 

o životní prostředí. Nic takového se však nestalo.

64/ Předpokládá se, že v roce 2011 dosáhnou v USA výdaje na zbrojení 700 miliard dolarů.

65/ Rakouský novinář a spisovatel Robert Jungk o tom napsal v roce 1958 výbornou knihu „Jasnější než tisíc sluncí“ (Brighter than a Thousand Suns). 

66/ Edward Teller se dožil požehnaného věku 95 let a svůj názor, pokud víme, nezměnil. Byl také zastáncem projektu „hvězdných válek“ (SDI – Strategic 

Defense Initiative) za éry Ronalda Reagana.

mové bomby během 2. světové války) a je pře-
devším znám jako „otec vodíkové bomby“.

Všichni špičkoví vědci, kteří se podíleli na se-
strojení atomové bomby, se těžko a složitě vy-
rovnávali s vojenskými důsledky svého výzkumu 
– svržení pum na Hirošimu a Nagasaki.65/ Teller 
ovšem tvrdil, že teprve bomba tak strašné síly 
odradí Sovětský svaz či jakéhokoliv jiného ne-
přítele od úmyslu napadnout Spojené státy.66/

Možná měl Teller aspoň z části pravdu, vypus-
tili jsme však džina z láhve a nikdy už jej nevrá-
tíme zpět. Do „jaderného klubu“ patří stále více 
zemí (dnes zhruba tři desítky zemí) a v budouc-
nosti by atomovou bombu mohly být schopny 
sestrojit nebo jinak získat i nestátní subjekty 
(např. teroristická organizace).

Opakem války je mír, defi novaný jako absence 
války. Jak tohoto žádoucího stavu dosáhnout 
a jak o něj pečovat? Na to neexistuje jednodu-
chá odpověď, protože „svět je dnes rozdělen 
na  společnosti, které se nalézají v  agrárním 
stadiu rozvoje, dále na ty, které jsou v industri-
ální fázi vývoje, a konečně na postindustriální 
společnosti. Důsledkem tohoto stavu bude ra-
dikální diverzifi kace způsobů válčení, což také 
v budoucnu zkomplikuje mírové úsilí (Toffl  er, 
Toffl  er, 1993).

20. století ukázalo dvě věci: že lidstvo je 

schopno sebezkázy a zároveň že je schopno 

obrovského vzepětí lidskosti, aby zkáze 

zabránilo.

Valtr Komárek
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V budoucnu pravděpodobně budou převažo-
vat občanské války uvnitř jednoho státu a také 
etnické a náboženské konfl ikty.67/ Objevují se 
tedy scénáře řady drobných válek, což staví 
do popředí roli tzv. speciálních operací a spe-
ciálních jednotek, jako to můžeme nyní vidět 
např. v Afghánistánu. Speciální jednotky jsou 
elitní útvary pro nasazení v oblastech, které 
jsou vzdálené, těžko dostupné a kulturně cit-
livé. Adepti obvykle podléhají dlouhodobému 
výcviku, včetně dobrého zvládnutí cizího jazyka 
a specifi k cizích kultur. Alvin Toffl  er říká, že čle-
nové speciálních jednotek se mohou podobat 
„doktorům Ph.D. s batohem“. Tedy žádní „rambo-
vé“ s vyvinutými bicepsy a nepříliš rozvinutým 
intelektem.

Během „klasických“ válek byl nepřítel znám. 
Nyní to tak snadné není. Teroristická buňka 
nebo narkomafi e mají decentralizované vedení 
a nevlastní výraznou infrastrukturu, na kterou 
by se dalo zaútočit. Jak tedy čelit tomuto no-
vému nepříteli v tzv. asymetrických válkách?68/ 
Alvin Toffl  er očekává brzký nástup robotických 
systémů. Jak cena pracovní síly ve vyspělých 
ekonomikách roste, stává se automatizace a ro-
botizace konkurenční výhodou. Jestliže armáda 
sestává z dobře placených profesionálů, stávají 
se roboti na bitevním poli vítaným pomocní-
kem, nahrazujícím „živou sílu“.69/

Nejvyspělejší země vyvíjejí a  v  budoucnu 
nasadí tzv. neletální zbraně, tedy takové, které 
protivníka dočasně zneškodní, ale nepřipraví jej 
o život. Příkladem takové zbraně jsou infrazvu-
kové generátory, navržené pro potlačování da-
vových nepokojů. Vysílají zvukové vlny o velmi 
nízké frekvenci, které způsobí dezorientaci, ne-
volnost a ztrátu vnitřní kontroly. Mohou tedy být 
např. využity jako „elektronický štít“ při ochraně 
velvyslanectví před rozvášněným davem.

Vývoj neletálních zbraní bude pro budouc-
nost válčení asi klíčový. Nejspíše nebudeme 
schopni válkám v budoucnosti plně zabránit, 

můžeme však omezit válečné krveprolití. Tím 
snad také můžeme omezit zlobu a nenávist po-
raženého nepřítele.

Do letálních zbraní by se v budoucnu měly za-
budovat „chytré komponenty“, které je zajistí proti 
zneužití. Do exportovaných zbraní mohou být na-
příklad implantovány sebedestruktivní čipy.

Klíčové pro vedení a průběh války budou in-
formace, ale také dezinformace, propaganda 
a vytváření image pomocí vlivných médií. Toffl  er 
varuje Spojené státy, že vládní a konvenční po-
čítačové systémy jsou tak špatně chráněny, že 
hrozí tzv. info-teror neboli elektronický Pearl 
Harbor. A špatně chráněny a monitorovány ne-
jsou jen informační systémy, ale také jaderné 
reaktory ve světě. Před válkou v Perském zálivu 
měla Mezinárodní agentura pro atomovou ener-
gii (IAEA) k dispozici pouze ekvivalent 42 inspek-
torů na plný úvazek, kteří měli kontrolovat 1000 
jaderných reaktorů po  celém světě. Naproti 
tomu Spojené státy zaměstnávaly v této době 
na plný úvazek 7200 inspektorů, kteří kontrolo-
vali výskyt salmonelózy v masných výrobcích. 
Přitom například ruské hranice byly po rozpadu 
Sovětského svazu „řešetem“, skrze které pronika-
lo do zahraničí zboží všeho druhu, včetně zbraní 
a vojenského radioaktivního materiálu.

Rozmanitost dnešních válečných konfl iktů vy-
žaduje také rozmanitost protiválečných aktivit. 
Protože národní státy už ztratily monopol násilí 
(o který se dělí s teroristy, narkomafi í a dalšími), 
navrhuje Toffl  er vytvoření žoldnéřských sil orga-
nizovaných soukromými korporacemi, které by 
bojovaly ve válkách pro OSN na základě placené 
smlouvy.70/ Bylo by samozřejmě nutné takovým 
jednotkám zabránit, aby se staly neovladatel-
nými. Nutná by byla jasná pravidla pro jejich 
fungování a veřejná kontrola jejich fi nancí.71/ 
Určitým vodítkem pro vytváření takových jed-
notek by pravděpodobně mohlo být fungování 
francouzské Cizinecké legie.

Nejvyspělejší země vyvíjejí a v budoucnu 

nasadí tzv. neletální zbraně, tedy takové, 

které protivníka dočasně zneškodní, ale 

nepřipraví jej o život.

Infobox: Cizinecká legie
Do Cizinecké legie se může přihlásit prakticky každý dospělý a zdravý muž, ne každý je však samozřejmě 
vybrán. Pokud se zaváže k alespoň pětileté službě, je jeho (často problematická) minulost „vymazána“. Za to 
se od něj očekává naprostá loajalita a ochota při plnění bojových úkolů zemřít. Díky tomu a také díky elitnímu 
a tvrdému výcviku má Cizinecká legie takovou pověst, že její pouhá přítomnost v oblasti nepokojů může vést 
ke zklidnění situace. Nechceme Cizineckou legii nikterak idealizovat, ale příklady ze Rwandy a ze Somálska 
ukazují, že potřebujeme elitní vojenské jednotky s muži „bez národnosti“, avšak s mandátem (nejlépe OSN), 
který by jim umožnil dosáhnout splnění zadaného úkolu efektivně a v krátkém čase.
 Kodex Cizinecké legie
1. Legionáři, dobrovolně, věrně a se ctí sloužíš Francii. 
2. Každý legionář je tvým bratrem ve zbrani, bez ohledu na jeho národnost, rasu a vyznání. Budeš to dávat 

najevo neochvějnou a přímo projevovanou solidaritou, která k sobě pojí členy rodiny.
3. Disciplína a přátelství jsou tvojí silou, stejně jako úcta a respekt k nadřízeným a k tradicím legie, odvaha 

a loajalita jsou tvými ctnostmi.
4. Jsi hrdý na svůj status legionáře a dáváš tuto hrdost najevo svým vždy bezvadným zevnějškem, svým 

chováním, vždy ctihodným, avšak skromným, a vždy dokonalým osobním pořádkem.

Klíčové pro vedení a průběh války budou 

informace, ale také dezinformace, propa-

ganda a vytváření image pomocí vlivných 

médií. 
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Bojové jednotky by podle Toffl  era měly dopl-
ňovat mezinárodní „mírové sbory“, z nichž kaž-
dý by odpovídal za určitý region světa. Nebyly 
by placeny za vedení války, ale naopak, jejich 
zdrojem zisku by bylo udržování míru v oblasti.

Nejlepší prevencí proti konfl iktům je však pro-
sperita. Pokud jste zbídačelí a hladoví, můžete 
válkou hodně získat (proto je tak snadné v Africe 
i jinde naverbovat dětské vojáky, kteří se rekru-
tují především ze sirotků, kterým rodiče zemřeli 
na AIDS). Pokud se vám vede relativně dobře, 
můžete válkou hodně ztratit. 

Armáda nemusí být využita jen k válčení, ale 
také k tomu, aby se co nejvíce informací a tech-
nologií nezbytných pro rozvoj dostalo do méně 
rozvinutých a chudých zemí.72/

V zájmu naší vlastní bezpečnosti je třeba, aby 
byla prosperita přenesena do chudých regionů 
dříve, než se tamní lidé stanou imigranty a soci-
álními případy v rozvinutých zemích.73/

V zájmu naší vlastní bezpečnosti je třeba, 

aby byla prosperita přenesena do chudých 

regionů dříve, než se tamní lidé stanou 

imigranty a sociálními případy v rozvinu-

tých zemích.

67/ Například konfl ikt v súdánském Dárfúru způsobil v posledních letech smrt 200 000–500 000 lidí. Příčinami konfl iktu nejsou jen etnické a náboženské, ale také 

klimatické vlivy (kombinace vytrvalého sucha a rychle rostoucího počtu obyvatel). Podle sociálního psychologa Haralda Welzera zde sledujeme nový druh války: 

„Nestojí proti sobě dvě jasně defi nované armády, ale spíše množství válečných podnikatelů, kteří bojují primárně proti civilnímu obyvatelstvu a sledují přitom 

ekonomické zájmy. Jsou to podnikatelé v oboru násilí, drancují, obchodují se zbraněmi a drogami, vymáhají výkupné – a v neposlední řadě si pro sebe zajišťují 

podstatnou část zahraniční pomoci, která do regionu plyne. Podle odhadu Oxfamu stály africké války mezi lety 1990–2005 zhruba 211 miliard euro. To přibližně 

odpovídá objemu rozvojové pomoci, která do Afriky za tu dobu přišla. V Africe vznikly skutečné ekonomiky založené na násilí.“

68/ Pokud proti nám stojí neviditelný nebo těžko identifi kovatelný nepřítel útočící zákeřně a ze zálohy, není nic platná převaha v počtu letadlových lodí, 

stíhacích bombardérů či počtu tankových divizí.

69/ Dalším důležitým faktorem je přijatelná úroveň lidských ztrát. Při neúspěšné operaci „Obnovená naděje“ (Restore Hope) v říjnu 1993, jejímž cílem bylo 

poskytnout Somálsku humanitární pomoc, porazit místní klany a obnovit pořádek v zemi, byla rozhodující ztráta 19 amerických vojáků. Těla dvou z nich 

byla vlečena rozvášněným davem ulicemi Mogadiša. To přimělo prezidenta Clintona celou operaci zrušit a stáhnout vojáky domů. V Somálsku neexistuje 

funkční vláda dodnes a země se zmítá v chaosu. Jiným příkladem je operace „Pouštní bouře“ (Desert Storm). Během války v Perském zálivu mezi Irákem 

Saddáma Husajna a koalicí 28 států v čele s USA bylo na straně spojenců zabito 358 vojáků, na straně Iráku až 200 000 lidí. Přesto, k úžasu všech, zůstal 

diktátor Husajn u moci a výsledek války dokonce vydával za své vítězství.

70/ Obdobným návrhem je vytvoření Evropské legie, která by měla několik desítek tisíc vojáků. Měla by eliminovat zrychlující se relativní pokles evropských vojenských 

schopností (zejména snižující se ochota členských zemí Evropské unie vysílat své vojáky do zahraničních vojenských misí). Legie by mohla spadat pod prezidenta EU. 

Ten by mohl rozhodnout o vyslání jednotky, ale do 30 dnů by musel Evropský parlament schválit na tuto misi fi nance (Šulc, 2008).

71/ Dalším problémem je velmi dlouhý schvalovací proces veškerých vojenských operací vedených pod záštitou OSN. Jednání bývají nekonečná a výsledkem je 

kompromis s omezeným mandátem, který znemožňuje účinně zasáhnout proti krveprolití a genocidě, jako se stalo v roce 1994 ve Rwandě. O padesát let dříve tento 

problém výstižně vyjádřil prezident Spojených států Franklin Delano Roosevelt: „Policista by nebyl příliš efektivní, kdyby poté, co byl svědkem toho, jak se do domu 

vloupal zloděj, musel odejít na městskou policii a svolat zasedání k vydání zatykače, na jehož základě by teprve bylo možno onoho zločince zatknout.“

72/ V 90. letech minulého století fungoval na Haiti humanitární program „Nous sommes amis“ (Jsme přátelé), zajišťovaný americkými vojenskými lékaři 

a dalším zdravotním personálem. Vedle mezinárodních humanitárních organizací se jednalo o jediný zdroj bezplatné lékařské péče pro nejchudší Haiťany. 

V americké jednotce zdravotní péče sloužilo 55 mužů a žen, pro které to byl zároveň trénink na válečné podmínky (Lidové noviny: Američtí vojenští lékaři 

trénují na chudých Haiťanech, 1. 2. 1999).

73/ Podle českého sociologa a generála ve výslužbě Antonína Raška jsou a vždy byly bezpečnostní hrozby sekundární. Řešit je vojenskými prostředky je nutné 

až ve stavu zcela krajní nouze. Máme-li se takovým hrozbám vyhnout, je nutné odstranit primární, tj. politické, ekonomické, sociální, environmentální, 

etnické, náboženské a jiné příčiny. Dopouštíme-li se v něčem největší chyby, pak je to v zaměňování následků za příčiny a naopak.

5. Jako elitní voják budeš cvičit s vervou, budeš přechovávat svoji zbraň, jako by byla tvým nejcennějším 
majetkem, a budeš své tělo udržovat za všech okolností ve vrcholné kondici.

6. Když je ti zadán bojový úkol, bude pro tebe posvátný a splníš jej až do úplného konce za jakoukoli cenu.
7. V boji budeš jednat bez nenávisti a aniž bys ve svém úkolu nacházel zálibu. Budeš ctít poraženého nepřítele 

a nikdy neopustíš své raněné nebo padlé; za žádných okolností se nevzdáš své zbraně.

Využití armády pro jiné než válečné operace 
není vůbec nereálné. Národní i nadnárodní vo-
jenské síly mohou mít dvě funkce. V době ohro-
žení je to samozřejmě obranná funkce. V dobách 
míru by pak armáda mohla plnit rozličné úkoly 
napomáhající rozvoji zaostalých regionů v rám-
ci sociálních, zdravotních, environmentálních 
a dalších projektů.

Zajištění bezpečnosti lidí a bezpečnosti pla-
nety je otázkou přežití lidstva, nebo přinejmen-
ším otázkou přežití vyspělých forem civilizace. 
Pokud se to nepodaří, čekají nás neradostné 
perspektivy, jak upozorňuje bývalý českoslo-
venský ministr zahraničních věcí Jiří Dienstbier: 
„Nedokážeme-li se sjednotit na účinné politické 
akci, směřující k opravdovému míru, zbývá nám 
pouze přijmout jako axiom, že rovnováha teroru 
je přijatelnější než monopol teroru.“
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2.8.1.2 Terorismus a organizovaný zločin
Má-li zlo triumfovat, potřebuje jediné – 

aby slušní lidé nedělali nic.

Edmund Burke

Foto 36: Pohled na Twin Towers (New York) 

(archiv autora)

Terorismus

Terorismus a organizovaný zločin jsou podle 
mého názoru jednou ze tří nejvážnějších sou-
časných hrozeb lidstva (společně s klimatický-
mi změnami a ropným zlomem). Domnívám se 
navíc, že boj s terorismem můžeme považovat 
za „třetí světovou válku“. Formy boje jsou jiné, 
zákeřnější než u prvních dvou světových válek. 
Obětí bude snad méně, nicméně prostředky, 
které budou muset státy vynaložit na dlouho-
dobý boj proti tomuto zlu, budou enormní. 
Hlavním „sponzorem“ terorismu je organizovaný 
zločin.74/ Proto se těmto oběma jevům budeme 
podrobněji věnovat.

Terorismus je promyšlené politicky či jinak 
motivované násilí páchané proti nebojujícím 
cílům, směřující k ovlivnění veřejného mínění. 
Klíčovým faktorem je vyvolání strachu a paniky 
(Glenn, Gordon, 2007).

Terorismus byl dříve živen především po-
litickými národními konflikty (případ Basků, 
Palestinců, Korsičanů či Irů). Existuje od pradáv-
na, na počátku 21. století se však změnilo jeho 
paradigma. Zesílily v něm jevy, jako je ochota 
k sebeobětování, snaha dosáhnout hromadné-
ho ničivého účinku, a objevují se nové formy or-
ganizace (Al-Kajda). Politická agenda ustupuje 
do pozadí a na její místo se dostává extrémní 
výklad určité (zpravidla náboženské) víry, černo-
bílé vnímání okolní reality a mesiášské přesvěd-
čení spojené s naprostým fanatismem. Roste 
plošnost a brutalita útoků a snaha získat zbraně 
hromadného ničení (Jeníček, Foltýn, 2003).

Teroristický čin, přijmeme-li jeho zvrácenou 
logiku, může být velmi efektivní. Naplánování 
a provedení útoků na Světové obchodní cent-
rum a Pentagon 11. září 2001 stálo odhadem půl 

milionů dolarů. Bezprostřední škody jsou pod-
le pojišťovacích společností odhadnuty na 50 
miliard dolarů a škody na americké ekonomice 
během jednoho roku po útoku překročily 500 
miliard dolarů. Fungování moderních společ-
ností je do velké míry založeno na důvěře75/ a ta 
je teroristickými činy účinně rozleptávána.

Konfl ikty dnes často nevedou armády na bo-
jišti, ale jednotlivci a malé skupiny v městských 
oblastech. Terorismus nebyl dříve považován 
za druh války, přesto dost možná budeme mu-
set svůj názor opravit. Jednotlivci jsou dnes 
schopni vyrobit a použít zbraně hromadného 
ničení, od biologických zbraní až po tzv. „špina-
vé bomby“76/ s radioaktivním materiálem. Podle 
Mezinárodní agentury pro atomovou energii 
(IAEA) bylo v roce 2006 uskutečněno 149 po-
kusů o nelegální použití radioaktivního mate-
riálu. Ve světě přitom existuje 30 000 jaderných 
zbraní, které obsahují přibližně 1700 tun vyso-
ce obohaceného uranu a 500 tun plutonia77/ 
(Glenn, Gordon, Florescu, 2009).

Přestože se jaderný arzenál oproti období stu-
dené války ve druhé polovině 20. století výraz-
ně zmenšil, stále zatěžuje rozpočty jednotlivých 
zemí. Spojené státy utratí každý rok 100 milionů 
dolarů za údržbu svého jaderného arzenálu. Pro 
srovnání, celkový rozpočet Mezinárodní agentu-
ry pro atomovou energii a její inspekce po ce-
lém světě činí 90 milionů dolarů ročně.

Za posledních 20 let se objevilo pašování ja-
derného a radioaktivního materiálu ve více než 
50 zemích světa. Intenzita pašování vzrostla pře-
devším po rozpadu Sovětského svazu.

Podle Institutu pro mezinárodní studia 
(Institute for International Studies) bylo ze 
Sovětského svazu ukradeno a  propašováno 
40 kilogramů uranu a plutonia využitelných pro 
sestrojení jaderných zbraní. Podle jiných odha-
dů však může být skutečné číslo až desetkrát 
vyšší.

Největší hrozbou nyní je, aby se jaderné zbra-
ně a jaderný materiál nedostaly do rukou tero-
ristům. Mezinárodní agentura pro atomovou 
energii (IAEA) uvádí čtyři hlavní hrozby:
– krádež nukleární zbraně;
– krádež nukleárního materiálu;
– krádež jiných radioaktivních materiálů; 
– sabotáž.
Dohodu o  nešíření jaderných zbraní (The 
Nuclear Non-Proliferation Treaty) podepsalo 
188 zemí. Tuto dohodu však nepodepsala Indie, 
Pákistán, Severní Korea a Izrael. Odhaduje se, že 
25–30 zemí je nebo v blízké budoucnosti bude 
schopno vyrábět jaderné zbraně.

Biologické zbraně jsou další zbraní hromad-
ného ničení a  jsou vůbec největší hrozbou 
pro civilní obyvatelstvo. Vlastní je např. Libye, 
Severní Korea, Jižní Korea, Tchajwan, Sýrie, Izrael, 
Írán, Čína, Egypt, Vietnam, Laos, Kuba, Indie, 

Tolerance nespočívá v tom, že sdílíme 

názor někoho jiného, nýbrž pouze v tom, 

že přiznáme druhému právo, aby vůbec 

byl jiného názoru. Na druhé straně by bylo 

toleranci špatně rozuměno, kdybychom 

zašli tak daleko, že bychom přiznávali 

druhému také ještě právo, aby k nám byl 

netolerantní.

Viktor Frankl

Ve světě existuje 30 000 jaderných zbraní, 

které obsahují přibližně 1700 tun vysoce 

obohaceného uranu a 500 tun plutonia.
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Jihoafrická republika, Rusko a další. Biologické 
zbraně je relativně velmi snadné vyrobit. Stačí 
několik kvalifi kovaných odborníků a laboratoř, 
kterou lze snadno ukrývat a přemísťovat, např. 
v návěsu nákladního vozidla. V budoucnu bude 
pravděpodobně možné vyrábět „řízené“ biolo-
gické zbraně, které by zasahovaly jen některé 
skupiny lidí, specifi kované podle jejich genetic-
kého kódu.

V roce 1997 byla přijata Úmluva o chemických 
zbraních (Chemical Weapons Convention), kte-
rou podepsalo 168 států. Čtvrtina z celkového 
počtu osmi a půl milionu chemických zbraní 
byla od  té doby prokazatelně zneškodněna. 
V Rusku je takto ještě třeba zničit 34 000 tun 
chemických zbraní. To bude stát odhadem sedm 
miliard dolarů a  je velmi sporné, jestli a kdy 
Rusové budou ochotni tyto prostředky na likvi-
daci vyčlenit.

Zatím nejvážnější chemický útok v době míru 
provedla v tokijském metru plynem sarinem ná-
boženská sekta Óm šinrikjó. Zraněno bylo 5000 
lidí. Říká se, že japonská vláda zasáhla proti 
sektě v tichosti tak tvrdě, že už dnes neexis-
tuje. Ředitel projektu Millennium (Millennium 
Project) Jerome C. Glenn tvrdí, že japonská vláda 
tím vyslala jasný signál potenciálním teroristic-
kým útočníkům a skupinám, že jakýkoliv biolo-
gický nebo chemický útok bude v budoucnu 
znamenat jejich úplnou likvidaci. Jedná se vlast-
ně o analogii dřívějšího vzájemného jaderného 
odstrašování mezi supervelmocemi, převede-
nou na oblast terorismu (Glenn, Gordon, 2007).

U těchto tří klasických zbraní hromadného 
ničení zůstává děsivou pravdou, že teroristy 
můžeme zastavit tisíckrát. Jim však stačí, aby 
uspěli jednou.

Kromě jaderných, biologických a chemických 
zbraní hromadného ničení se nyní stává internet 
novým médiem pro kybernetické zbraně hro-
madného ničení. Nemocnice, sklady potravin, 
zdroje pitné vody a  mnoho dalších systémů 
nezbytných pro fungování civilizace má nyní 
důležitá data na internetu, a jsou tedy skrze ky-
bernetický prostor napadnutelné. V roce 2007 
byly takto napadeny estonské vládní úřady, dost 
možná ze strany ruských zájmových skupin.

V současnosti je ve světě evidováno 42 te-
roristických organizací. Interpol má databázi 
6000 lidí podezřelých z  teroristických aktivit 
a eviduje čtyři miliony ukradených cestovních 

dokumentů, které by mohly být použity pro 
účely teroristů. Ročně bývá zaznamenáno ně-
kolik desítek vážných pokusů o teroristický útok. 
Největší hrozbou zůstává Al-Kajda, i když se zdá, 
že její vliv v poslední době slábne. Na druhou 
stranu většina teroristů dnes není řízena cen-
trálně (např. Al-Kajdou), ale jsou naverbováni 
a „vyškoleni“ přes instruktážní videa umístěná 
na webu.

V  roce 2006 bylo v  patnácti zemích uvěz-
něno celkem 706 osob podezřelých z podílu 
na   terorismu, polovinu z nich tvořili islámští 
extre misté.78/ 

Občas se objeví názor, že terorismus je legi-
timní, když všechny ostatní prostředky selžou. 
Jako příklad je uváděn terorismus proti apar-
theidu v Jihoafrické republice. Pak by však vy-
vstávala velmi těžká otázka mezi ospravedlnitel-
ným a neospravedlnitelným terorismem. 

Nemyslím si, že může existovat ospravedlni-
telný terorismus. Útoky na civilní cíle jsou podlé, 
ať jsou zdůvodněny jakkoliv, a proti teroristům 
by měla být vedena válka způsobem, jakým se 
japonská vláda vypořádala se sektou Óm šinri-
kjó. Ospravedlnitelný snad může být způsob 
boje, jaký v mexickém Chiapasu vedli proti cen-
trální vládě zapatisté – útočili jen na vojenské či 
policejní jednotky a stanice. Podobně osprave-
dlnitelné by možná mohly být útoky proti infra-
struktuře, hmotnému majetku a dalším neživým 
cílům, nikoliv však proti civilnímu obyvatelstvu.

Dosud existuje třináct mezinárodních dohod 
týkajících se boje s terorismem.79/

Organizovaný zločin

Organizovaným zločinem rozumíme trestnou 
činnost, kterou páchají organizované skupiny. 
Mezi aktivity organizovaného zločinu především 
patří: obchod s drogami, obchodování s lidmi 
(nucená práce, prostituce), praní špinavých pe-
něz, hazardní hry, pirátství, padělání peněz, pi-
rátské kopie hudebních nahrávek a fi lmů, pašo-
vání zboží (zejména zbraní), fi nanční podvody, 
krádeže intelektuálního vlastnictví, lichva, eko-
nomická špionáž, počítačová kriminální činnost 
(zneužití kreditních karet, krádeže identifi kač-
ních údajů apod.) a podpora teroristických akcí.

V posledních letech jsou velmi významné ze-
jména dva trendy:
– vztahy mezi mezinárodními kriminálními 

skupinami a  teroristickými organizacemi 
jsou stále těsnější a intenzivnější;

74/ Bohužel jsou to také některé státy, např. Írán, Sýrie, Súdán, Severní Korea, v minulosti také Afghánistán, Libye, Irák a další. V době studené války podporo-

valy teroristy také Spojené státy, Sovětský svaz a jejich spojenci.

75/ Píše o tom např. Francis Fukuyama (1995) v knize „Důvěra“ (Trust).

76/ Špinavá bomba je zbraň způsobující zamoření rozmetáním radioaktivních látek klasickou výbušninou. Radioaktivní materiál může představovat vyhořelé 

palivo z jaderné elektrárny nebo radioaktivní komponenty z průmyslových a zdravotnických zářičů. Rozsah takto způsobené radiace by naštěstí byl malý 

a použití takové zbraně by mělo hlavně psychologický efekt.

77/ Plutonium je nejtoxičtější chemický prvek, zabíjí v mikroskopickém množství. Čisté plutonium velikosti grapefruitu rozdělené na sedm miliard částí by 

mohlo zabít všechny lidi na světě.

78/ Džihádisté jsou obvykle slušně vzdělaní příslušníci středních vrstev. Je tedy otázkou, co je k terorismu vede.

79/ Je to např. Úmluva o trestných činech a některých jiných činech spáchaných na palubě civilních letadel (Tokio, 1963); Mezinárodní úmluva proti braní 

rukojmí (New York, 1979); Mezinárodní úmluva o potlačování teroristických bombových útoků (New York, 1997); Mezinárodní úmluva o potlačování 

fi nancování terorismu (New York, 1999); Mezinárodní úmluva o potlačování činů jaderného terorismu (New York, 2005) a další.

Zůstává děsivou pravdou, že teroristy mů-

žeme zastavit tisíckrát. Jim však stačí, aby 

uspěli jednou.
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– teroristické skupiny stále více fi nancují svoji 
činnost prostřednictvím organizovaného 
zločinu (Glenn, Gordon, 2007).

Spolupráce mezi organizovaným zločinem 
a terorismem, praní špinavých peněz a bujení 
korupce představují vážné hrozby pro schop-
nost vlád jednat nezávisle a ve veřejném zájmu. 
Například vazby mezi organizovaným zločinem, 
terorismem a ozbrojenými konfl ikty jsou zvláště 
patrné u producentů kokainu a partyzánských 
skupin v Jižní Americe nebo u pašování diaman-
tů a s  tím souvisejícími občanskými válkami 
v Africe.

Mezinárodní organizovaný zločin roste a chy-
bí nám souhrnná a integrovaná strategie na boj 
s ním. Prvním krokem k prosazení nového, ko-
ordinovaného systému boje s organizovaným 
zločinem je Úmluva OSN o boji s mezinárod-
ním organizovaným zločinem (UN Convention 
Against Transantional Organized Crime) přijatá 
(jak příhodné!) v sicilském Palermu (zkráceně 
proto tato úmluva bývá nazývána Smlouva 
z Palerma, anglicky Palermo Treaty).

Celkový roční příjem organizovaného zločinu 
lze odhadnout na 2000 miliard dolarů (pro srov-
nání, celosvětové výdaje na zbrojení se pohybují 
kolem 1400 miliard dolarů). Nezákonný obchod 
představuje objem asi 1000 miliard dolarů roč-
ně. Z toho padělání peněz a porušování autor-
ských práv dosahuje objemu 500 miliard USD, 
obchod s drogami 320 miliard, obchod s rost-
linami, živočichy a dalším zbožím vztahujícím 
se k ochraně přírody 55 miliard, obchodování 
s lidmi 44 miliard, nelegální prodej spotřebního 
zboží 38 miliard a nelegální obchod se zbraně-
mi 10 miliard80/ (Glenn, Gordon, Florescu, 2009). 
Dalších 1000 miliard dolarů představují podle 
odhadů Světové banky vydírání a úplatky.

Mezi nejvýznamnější skupiny organizovaného 
zločinu v současnosti patří:
– mafi e (Cosa Nostra) ve Spojených státech;
– mexicko-guatemalské drogové kartely;
– kolumbijské kartely;
– italská mafi e;
– ruská mafi e;
– kurdsko-turecké skupiny;
– čínské triády;
– japonská jakuza;
– jamajské skupiny;
– nigerijské skupiny.
Na vzestupu síly a vlivu jsou také:
– albánská a kosovská mafi e;
– jihoafrické skupiny;
– brazilské skupiny;
– dominikánské skupiny.
Jen zisky mafi e ve Spojených státech z ní činí 
dvacátou nejbohatší organizaci na  světě! 
V Rusku existuje 8000 skupin organizovaného 
zločinu, které mají 100 000 členů a operují doma 
i v dalších 29 zemích světa.

Obrovské množství finančních prostředků 
organizovanému zločinu umožňuje koupit si 
know-how a technologie, které vytvářejí nové 
možnosti pro kriminální činnost a pro tvorbu 
zisků. Podle Europolu v  současnosti menší, 
fl exibilnější a někdy i ad hoc vytvářené sítě na-
hrazují velké kriminální organizace. Tyto sítě 
organizovaného zločinu jsou však velmi dobře 
zajištěné spolupracujícími právníky, účetními 
a ekonomy, kteří jsou placeni za  to, aby čin-
nost těchto sítí byla prakticky nenapadnutelná. 
Decentralizované skupiny často provádějí ved-
le kriminální činnosti také legální aktivity, které 
kryjí jejich nezákonnou činnost (to je typické 
u ruské mafi e a japonské jakuzy).

Neexistují zatím žádné známky, že by vliv or-
ganizovaného zločinu slábnul. Naopak, zvyšující 
se jmění organizovaného zločinu, miliony dětí, 
které osiřely kvůli nemoci AIDS jejich rodičů, 
a generace dětí, která vyrostla na násilí a krimi-
nálním chování ukazovaném denně v televizi 
a dalších médiích, vytváří zásobárnu dalších 
členů tohoto globálního podnikání.

Mezinárodní měnový fond a Světová banka 
shodně odhadují, že peníze v hodnotě 3–5 % 
světového ekonomického produktu pocháze-
jící z aktivit organizovaného zločinu jsou ročně 
„vyprány“. Při výši světového ekonomického 
produktu 70 000 miliard USD81/ se tak jedná 
o 2100–3500 miliard dolarů. Může jít dokonce 
o podhodnocené údaje, protože ne všechny 
příjmy organizovaného zločinu je nutné „vyprat“.

Organizovaný zločin, podobně jako teroris-
mus, začíná být Spojenými státy považován 
za  hrozbu národní bezpečnosti. Odhadem 
200 000 lidí žije v USA v otrockých podmínkách. 
Polovina ze 17 500 cizinců propašovaných roč-
ně do země ilegálně je zneužita k sexuálnímu 
podnikání.82/

Foto 37: Chudoba je často podhoubím zločinu 

(chudý venkov v Mexiku) (archiv autora)

Kdo ochutnal moc, tu neomezenou mož-

nost ponižovat druhé, ztrácí automaticky 

vládu nad vlastními pocity. Tyranie je zvyk, 

má vlastní organický život a nakonec se 

zvrhne v nemoc. Ten zvyk zabije i toho nej-

lepšího člověka a dokáže jeho duši zdrsnit 

na úroveň šelmy. Krev a moc opájejí. … 

Lidské a občanské stránky umírají v tyranu 

nadobro; znovu nabýt lidské důstojnosti, 

činit pokání, polepšit se je téměř nemožné.

Fjodor Michajlovič Dostojevskij

V současnosti menší, fl exibilnější a někdy 

i  ad hoc vytvářené sítě nahrazují velké 

kriminální organizace.
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Při zmínce o organizovaném zločinu si většina 
lidí vybaví zejména obchod s drogami. Je to zlo, 
které přináší enormní zisky, ale také ničí obrov-
ský počet životů – lidí na drogách závislých.83/

Podle Kanceláře OSN pro drogy a kriminál-
ní činnost (UNODC – UN Offi  ce on Drugs and 
Crime) konzumovalo zakázané drogy alespoň 
jednou za posledních 12 měsíců 200 milionů lidí 
neboli pět procent světové populace ve věku 
15–64 let (World Drug Report, 2006).

UNODC stanovila pro boj s drogami tři násle-
dující priority:
– rychle rostoucí produkce heroinu v Afghá-

nistánu;
– rostoucí spotřeba kokainu v Evropě;
– celosvětově rostoucí spotřeba hašiše.
Heroin pochází hlavně z Afghánistánu. Pěstování 
máku na výrobu opia má rostoucí tendenci, jen 
v roce 2006 vzrostla produkce o 59 %. Sklidilo 
se 6100 tun opia, ze kterého se vyrobilo 610 tun 
heroinu v ceně 3 miliardy dolarů. To představuje 
92 % světového trhu. Obchod s opiem tak před-
stavuje významnou část hrubého domácího 
produktu Afghánistánu.

Guvernér provincie Helmand (kde se vypro-
dukují drogy v hodnotě jedné miliardy dolarů) 
prý požádal drogové šéfy, aby investovali peníze 
získané za drogy doma ve své provincii (což je 
krystalický příklad prorůstání organizovaného 
zločinu a veřejné správy). Existují dohady, že 
v jedné afghánské provincii je drogový byznys 
řízen přímo místními policejními náčelníky. 
Naproti tomu v provincii Nangarbar se místní 
guvernér pustil do boje s produkcí drog, a ta 
údajně poklesla až o  90  % (Glenn, Gordon, 
2007). 

Kokain se vyrábí z  koky pěstované v  hor-
natých a  těžko přístupných oblastech Jižní 
Ameriky. 90  % kokainu vyrobeného v  Jižní 
Americe (tj. 590 tun z odhadovaných 655 tun) je 
pašováno po moři, hlavně přes karibskou oblast 
a Mexický záliv.84/

Ve Spojených státech je 20 milionů lidí dro-
gově závislých (7 % populace!), z toho 5 mili-
onů je závislých na kokainu. V Evropě dosáhla 
spotřeba kokainu alarmujících hodnot v Itálii, 
ve Španělsku a ve Velké Británii.

Na  počátku 21. století spustily Spojené 
státy plán nazvaný „Colombia“, který měl za-
bránit nebo omezit dovoz kokainu do země. 
V Kolumbii bylo v roce 2006 zničeno 214 000 
hektarů koky a máku a bylo zabaveno 170 tun 
kokainu. Centrum pěstování koky a výroby ko-
kainu se následkem toho přesunulo (možná jen 
dočasně) do Peru. Plán Colombia trval šest let 

a stál téměř 5 miliard dolarů. Přesto se dostup-
nost, cena a kvalita kokainu dováženého do USA 
nezměnily.

Hašiš je na rozdíl od dvou výše zmíněných 
drog lehká droga a získává se z konopí (Cannabis 
sativa). Na trhu je nejčastější marocký hašiš, kte-
rý však není tak kvalitní jako afghánský nebo 
nepálský hašiš. Obchod s hašišem v Maroku 
(a pravděpodobně i v Asii) je zdrojem příjmů 
pro teroristické skupiny.

Velkým problémem je, že na příjmu z pěs-
tování zakázaných drog jsou závislé 4 miliony 
chudých venkovských obyvatel (zemědělců) 
v rozvojových zemích.

Jednou ze čtyř nejvýznamnějších aktivit me-
zinárodního organizovaného zločinu je obcho-
dování s  lidmi (společně s paděláním peněz, 
obchodem s drogami a obchodem se zbožím 
vztahujícím se k ochraně přírody).

Ročně je pašováno 600–800 tisíc lidí. Mnozí 
z nich končí ve vskutku otrockých podmínkách, 
například v  sexuálním průmyslu. Například 
v Kambodži je 75 000 prostitutek mladších 16 
let a nelegální sexuální obchod zde podle od-
hadů UNICEF představuje hodnotu 500 milionů 
dolarů ročně. Přibližně 160 000 nepálských žen 
pracuje v indických nevěstincích. Brazílie je nej-
větším exportérem žen v Jižní Americe. 70 000 
brazilských žen se živí prostitucí v zahraničí. 
Ve Spojených státech je počet „sexuálních otro-
ků“ odhadován na 30–50 tisíc.

Také obchodování s dětmi se děje hlavně kvů-
li dětské pornografi i. Během posledních tří let 
se počet stránek s dětskou pornografi í na webu 
zvýšil čtyřikrát. Přitom rehabilitace obětí dětské 
pornografi e je velmi těžká, někdy nemožná. Děti 
jsou obvykle závažně emočně poznamenané 
a nacházejí se tisíce kilometrů od svých původ-
ních domovů. Mezinárodní organizace práce 
(ILO) odhaduje, že třetina všech pašovaných dětí 
a žen je ze západní a střední Afriky. Odhadem 
25 % francouzských prostitutek jsou Afričanky.

Novou formou zločinu v této oblasti je obcho-
dování s lidskými orgány pro transplantace. Dvě 
třetiny ze 4500 indických ledvin používaných 
pro transplantace jsou odebrány chudým lidem. 
Bohatí Japonci a Číňané si nechávají transplan-
tovat ledviny a játra od popravených čínských 
vězňů nebo od těch, co jsou v závažné hmotné 
nouzi a potřebují peníze.

Neobchoduje se jen s lidmi, ale také (kromě 
jiného) s  lehkými zbraněmi. 60 % světového 
obchodu s  lehkými zbraněmi je legální, ale 
i legálně exportované zbraně končí často přes 
prostředníky v nepovolaných rukou. To pak „vy-

Obchod s  opiem představuje význam-

nou část hrubého domácího produktu 

Afghánistánu.

Na příjmu z pěstování zakázaných drog 

jsou závislé čtyři miliony chudých venkov-

ských obyvatel (zemědělců) v rozvojových 

zemích.

Bohatí Japonci a Číňané si nechávají trans-

plantovat ledviny a játra od popravených 

čínských vězňů.

80/ Údaje u drog a zbraní jsou však pravděpodobně podhodnocené.

81/ Jde o údaj z roku 2007. V důsledku hospodářské krize bude nyní toto číslo možná o něco nižší.

82/ Podle OSN je dnes na celém světě drženo v otrockých podmínkách 27 milionů lidí, podstatně více než během největšího rozkvětu obchodu s africkými 

otroky. Největší část těchto novodobých otroků je v Asii.

83/ Ročně je jen ve Spojených státech uvězněno kvůli zneužití drog 1,5 milionu lidí. 60 % všech vězňů ve federálních věznicích je odsouzených za drogy.

84/ Největším překladištěm drog v Karibiku je Haiti, nejchudší země na západní polokouli. Další vstupní branou pro drogy pašované do Spojených států je 

Mexiko.
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živuje“ konfl ikty, které způsobují utrpení milio-
nům lidí, zejména v Africe. Podle Worldwatch 
Institute (2005) konfl ikty o kontrolu diamantů, 
tropického dřeva a dalších přírodních zdrojů 
zabily nebo připravily o domov v Africe za po-
slední desetiletí 20 milionů lidí.

Krádeže intelektuálního bohatství (např. soft-
waru) jsou dalším rychle rostoucím problémem. 
Odhaduje se, že 35 % software jsou nelegální 
kopie a škoda dosahuje 40 miliard dolarů ročně. 
Hlavními viníky jsou Rusko a Čína, i když v po-
sledních letech zde tento obchod mírně poklesl. 

Infobox: Když lidská práva chrání zločince
V posledních letech se pirátství rozmohlo zejména v oblasti tzv. Afrického rohu a mezinárodní společenství 
si s tím neví rady. Několik tisíc somálských pirátů v malých lodích a s lehkými zbraněmi je postrachem všem 
lodím proplouvajícím Suezkým průplavem (většina tankerů proto raději obeplouvá celou Afriku, čímž se cesta 
prodlužuje o dva týdny, a tím pádem i prodražuje asi o 300–400 tisíc dolarů).

Nikdo proti pirátům zatím nepoužil sílu (s čestnou výjimkou Indie a Francie). Britské ministerstvo zahra-
ničí doporučilo Královskému vojenskému námořnictvu, aby nezadržovalo piráty s určitou státní příslušností 
(včetně somálské), protože ti by pak mohli na základě zákonů o lidských právech žádat Velkou Británii o azyl.

Problémem není váhavost či neschopnost vojenských námořních sil. Příčinou není ani rozlehlost oceánu.
Vojenské námořní síly velmocí mají pozorovací satelity, letadla pro hlídkování nad mořem a válečné lodě se 
silnými radary a účinnými zbraněmi.

Problémem je, že použít tradiční způsoby, jak se vypořádat s pirátstvím, znemožňují normy mezinárodního 
práva a zákonodárství lidských práv, které vstoupily v platnost v minulých desetiletích. Např. Úmluva OSN 
o mořském právu požaduje, aby válečná loď za účelem potvrzení kriminálního úmyslu vyslala k podezřelému 
pirátskému plavidlu člun pod velením důstojníka. Dokud k tomu nedojde, nemůže válečná loď zahájit palbu. 
Lidově se posádce takového průzkumného člunu říká „rukojmí“.

Počátkem 18. století, když námořnictvo hlavních evropských mocností vymýtilo piráty z karibské oblasti, 
takové nesmysly neexistovaly. Piráti byli jasně vymezeni jako „nepřátelé celého lidstva“ a existovalo právo 
na „univerzální jurisdikci“ proti nim. A třebaže už nejsme v 18. století, rezoluce Rady bezpečnosti OSN, která 
by vyhlásila univerzální jurisdikci, by situaci změnila.

Předpokládejme, že by taková rezoluce byla přijata a stanovila, že do vzdálenosti 500 km (300 mil) od somál-
ského pobřeží může být zadrženo každé nevojenské plavidlo s ozbrojenou posádkou. Pokud by se loď na výzvu 
nepodvolila, byla by bez dalších průtahů potopena. Stačilo by to párkrát udělat a hrozba piráství by velmi rychle 
odezněla (Gwynne Dyer: Piráti od Afrického rohu. In: Lidové noviny, 3. 12. 2008).

Stále však platí, že pro organizovaný zločin bude 
v budoucnu nejlákavější oblast počítačových 
komunikací a  také výroba syntetických psy-
chotropních látek (drog).

Globálně relativně okrajovou, regionálně však 
vážnou hrozbou jsou pirátské útoky na moři. 
Mezinárodní námořní organizace (International 
Maritime Organization) v roce 2006 registrova-
la 241 pirátských útoků a ozbrojených vloupání 
na námořních lodích. V roce 2008 si jen u somál-
ských břehů piráti vymohli výkupné za více než 
30 milionů dolarů.

Na organizovaném zločinu profi tují ve vel-
kém v některých případech vládní úředníci, či 
dokonce celý stát. V Afghánistánu jsou zapojeni 
do obchodu s drogami možná až desítky pro-
cent vládních úředníků. Vláda Severní Koreje 
získává 500 milionů až 1 miliardu dolarů ročně 
z kriminálních aktivit. Je prakticky nepostižitel-
ná, zaštítěná státní suverenitou a obrovským ar-
zenálem zbraní (včetně jaderných), které vlastní 
(Glenn, Gordon, 2007).

Jak tedy s organizovaným zločinem, hlavním 
sponzorem terorismu, bojovat? Neexistuje zatím 
žádná účinná strategie. Jerome C. Glenn, ředitel 
projektu Millennium, se domnívá, že potřebuje-
me integrovaný a dobře koordinovaný systém, 
který by byl schopen identifi kovat nejdůležitěj-
ší zločince podle množství „vypraných“ peněz. 
Současně by měly být připraveny právní podkla-
dy pro zadržení a identifi kaci majetku. Finanční 
konta by měla být okamžitě „zmrazena“. Tento 

systém by lokalizoval současný výskyt podezřelé 
osoby, vydal místním autoritám pokyn k zadrže-
ní a poslal ihned případ k soudnímu projednání. 
Ve chvíli, kdy by bylo vše připraveno, všechny 
výše uvedené kroky by se provedly ve stejném 
okamžiku, koordinovaně. Předpokládá to ovšem 
dobrou mezinárodní spolupráci. Po počátečním 
fi nancování tohoto systému vládami nebo mezi-
národními organizacemi (OSN) by další potřeb-
né prostředky byly získány ze zabaveného jmění 
zločinců.

I pokud se takový přístup podaří prosadit, 
bude boj s organizovaným zločinem a teroris-
mem dlouhý, finančně náročný, nebezpečný 
a  vyčerpávající. Nicméně zůstává naděje, že 
stejně jako se podařilo zrušit otroctví a učinit je 
společensky nepřijatelným, může být i moc or-
ganizovaného zločinu a terorismu jednou když 
ne zničena, tak alespoň radikálně omezena.

Pirátské útoky na moři si jen u somálských 

břehů vymohly výkupné za více než 30 mi-

lionů dolarů.
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2.8.1.3 Lidská práva
Tisíckrát mohou politici opakovat na všech 

mezinárodních fórech, že základem nového 

světového uspořádání musí být obecný 

respekt k lidským právům – a nic to nebude 

platné, pokud nebude tento imperativ 

vyrůstat z respektu člověka k zázraku 

bytí, k zázraku vesmíru, k zázraku přírody, 

k zázraku vlastní existence. Skutečně si vážit 

sebe sama i svých bližních – a ctít tudíž 

i jejich právo – může jen ten, kdo je skloněn 

před autoritou vesmírného řádu a před 

autoritou stvoření a kdo si dokáže vážit 

práva být jejich součástí a účastníkem.

Václav Havel

85/ Přijalo ji Valné shromáždění Organizace spojených národů 10. prosince 1948.

Porušování lidských práv je také druhem násilí. 
Není tak viditelné a drastické jako otevřený vá-
lečný konfl ikt, je však, bohužel, velmi rozšířené.

Lidská práva jsou souhrnem základních práv 
a svobod, přisuzovaných všem lidem. Své koře-
ny mají v dokumentu Magna Charta z roku 1215, 
kdy si britští šlechtici vymohli záruky proti své-
voli krále.

Po 2. světové válce byla přijata Všeobecná 
deklarace lidských práv,85/ ve které jsou všichni 
lidé na světě označeni za svobodné a rovno-

právné bez ohledu na rasu, pohlaví, národnost 
a náboženství. Deklarace není právně závazná. 
Na světě existují státy, které deklaraci a principy 
v ní zakotvené odmítají uznat.

Naproti tomu vznikají nové iniciativy, např. 
za  práva dětí, za  práva budoucích generací, 
za právo na přístup k nezávadné vodě, za práva 
zvířat a další (viz infobox o Chartě Země). A v ne-
poslední řadě mnozí upozorňují na to, že lidská 
práva a svobody je třeba vyvážit souborem od-
povědností, aby se ze svobody nestala svévole.

Infobox: Charta Země 
Na konferenci OSN o životním prostředí a rozvoji v Rio de Janeiru v roce 1992 byl učiněn pokus přijmout jakousi 
„celoplanetární ústavu“, Chartu Země (Earth Charter). Nebyla k tomu však politická vůle a byla přijata jen 
právně nezávazná Deklarace z Ria. Následně vznikla mezinárodní nevládní organizace Rada Země (Earth 
Council), která několik let formulovala a propagovala novou verzi Charty Země, která byla předložena k pro-
jednání na Summitu o udržitelném rozvoji v roce 2002 v Johannesburgu. I zde se tento dokument nepodařilo 
přijmout, což je z hlediska prosazování udržitelného rozvoje špatná zpráva. Dá se však předpokládat, že se 
dokument, byť třeba znovu upravený, podaří dříve či později přijmout, protože v době globalizace potřebujeme 
celoplanetární dohodu, jak na nové globální výzvy reagovat. Charta Země je vlastně deklarací základních 
principů budování spravedlivé, udržitelné a mírové globální společnosti v 21. století. Dokument obsahuje 
preambuli, šestnáct hlavních principů, řadu podpůrných principů (které objasňují a rozpracovávají myšlenky 
hlavních principů) a závěr. Principy jsou rozděleny do čtyř oddílů. Charta Země, ať už v dohledné budoucnosti 
bude či nebude na půdě OSN přijata, může sloužit jako inspirace a katalyzátor mírového dialogu mezi různými 
kulturami a náboženstvími o společných hodnotách a globální etice. Následující text obsahuje výtah hlavních 
myšlenek obsažených v Chartě Země:

Nacházíme se v kritickém momentu dějin Země, v době, kdy si lidstvo musí zvolit svou budoucnost. Tím, 
jak se svět stává stále více vzájemně závislým a křehkým, chová v sobě budoucnost jako velké nebezpečí i jako 
velký příslib. Chceme-li postoupit kupředu, musíme přiznat, že uprostřed velkolepé rozmanitosti kultur a forem 
života tvoříme jednu lidskou rodinu a jedno společenství Země se společným osudem.

Lidstvo je součástí nesmírného vyvíjejícího se vesmíru. Země, náš domov, kypí jedinečným společenstvím 
života. Přírodní síly činí z naší existence náročné a nejisté dobrodružství, avšak Země také poskytuje veškeré 
nezbytné podmínky pro rozvoj života. Globální životní prostředí a jeho konečné zdroje jsou předmětem péče 
všeho lidstva.

Převládající způsoby výroby a spotřeby vyvolávají environmentální devastaci, vyčerpávání zdrojů a hro-
madné vymírání druhů. Prospěch z rozvoje není spravedlivě rozdělován a propast mezi bohatými a chudými 
se zvětšuje. Nespravedlnost, chudoba, nevědomost a násilné střety jsou příčinou velkého utrpení. Tyto trendy 
jsou nebezpečné, nejsou však nevyhnutelné.

Volba záleží na nás – vytvořit celosvětové partnerství v péči o Zemi a o sebe navzájem, anebo riskovat vlastní 
zkázu a zkázu rozmanitosti života. Máme jak znalosti, tak i technologie pro zabezpečení všech a pro zmenšení 
dopadů našich aktivit na životní prostředí.

Jsme současně občany různých národů a také jednoho světa, v němž se spojuje místní a celosvětové. Každý 
se podílí na odpovědnosti za současný i za budoucí blahobyt lidské rodiny a širšího živoucího světa. Duch lidské 
solidarity a příbuzenství s veškerým životem bude posílen, budeme-li žít s úctou k tajemství života, s vděčností 
za dar života a v pokoře, pokud jde o místo člověka v přírodě. Naléhavě potřebujeme společnou vizi základních 
hodnot, která by poskytla etický základ vznikajícímu světovému společenství. Proto společně a s nadějí potvr-
zujeme následující vzájemně související principy udržitelného života jako společnou normu, kterou se má řídit 
a podle níž se má hodnotit chování všech jednotlivců, organizací, podnikatelů, vlád a nadnárodních institucí.
I. Úcta a péče o společenství života
 1. Mějte v úctě Zemi a život v celé jeho rozmanitosti.
 2. Pečujte o společenství života s porozuměním, soucitem a láskou.
 3. Budujte demokratické společnosti, které jsou spravedlivé, počítají s účastí všech, jsou udržitelné a míru-

milovné.
 4. Zajistěte bohatství a krásu Země současným a budoucím generacím.
II. Ekologická neporušenost
 5. Chraňte a obnovujte neporušenost ekologických systémů Země, se zvláštním zřetelem k biologické roz-

manitosti a k přírodním procesům, které udržují život.

Lidská práva a svobody je třeba vyvážit 

souborem odpovědností, aby se ze svobo-

dy nestala svévole.

Volba záleží na nás – vytvořit celosvětové 

partnerství v péči o Zemi a o sebe navzá-

jem, anebo riskovat vlastní zkázu a zkázu 

rozmanitosti života.

Naléhavě potřebujeme společnou vizi 

základních hodnot, která by poskytla 

etický základ vznikajícímu světovému 

společenství.
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 6. Předcházejte škodám, což je nejlepší metoda ochrany životního prostředí a (při vědomí našich omezených 
znalostí), uplatňujte postup předběžné opatrnosti.

 7. Osvojte si způsoby výroby, spotřeby a reprodukce, které chrání regenerativní schopnosti Země, lidská práva 
a blahobyt společnosti lidí.

 8. Urychlete studium ekologické udržitelnosti a podporujte otevřenou výměnu a široké uplatňování získaných 
poznatků.

III. Sociální a ekonomická spravedlnost
 9. Vyhlaďte chudobu jako etický, sociální a environmentální imperativ
10. Zajistěte, aby ekonomické činnosti a instituce na všech úrovních podporovaly lidský rozvoj spravedlivě 

a udržitelně.
11. Potvrďte rovnost a spravedlnost mezi muži a ženami jakožto předpoklad udržitelného rozvoje a zajistěte 

všeobecný přístup ke vzdělání, zdravotní péči a ekonomickým příležitostem.
12. Zachovávejte právo všech, bez diskriminace, na přírodní a sociální prostředí, které by podporovalo lidskou 

důstojnost, tělesné zdraví a duševní pohodu, se zvláštním zřetelem k právům původních obyvatel a menšin.
IV. Demokracie, nenásilí a mír
13. Posilujte demokratické instituce na všech úrovních a zajistěte transparentnost a odpovědnost vládní moci, 

včetně účasti na rozhodování a přístupu ke spravedlnosti.
14. Do formálního vzdělávání a celoživotního učení začleňte znalosti, hodnoty a schopnosti potřebné pro 

udržitelný způsob života.
15. Zacházejte se všemi živými tvory s úctou a šetrně.
16. Prosazujte kulturu snášenlivosti, nenásilí a míru.

Musíme s představivostí rozvíjet a uplatňovat vizi udržitelného způsobu života v místním, národním, regio-
nálním a globálním měřítku. Naše kulturní rozmanitost je drahocenným dědictvím a různé kultury naleznou 
své vlastní cesty, jak tuto vizi uskutečnit.

Musíme najít způsob, jak uvést do souladu rozmanitost s jednotou, svobodu konání se společným dobrem, 
krátkodobé záměry s dlouhodobými cíli. Umění, vědy, náboženství, vzdělávací instituce, hromadné sdělovací 
prostředky, podnikatelé, nevládní organizace a vlády jsou vyzývány, aby poskytly tvořivé vedení.

Nechť je naše doba vzpomínána jako procitnutí k nové úctě k životu, jako pevné rozhodnutí dosáhnout 
udržitelnosti, jako urychlení zápasu o právo a mír i jako radostná oslava života (www.earthcharter.org).

Foto 38: Obrázek Maa u náměstí Nebeského 

klidu, kde byly v roce 1989 krvavě potlačeny 

studentské demostrace (archiv autora)

Lidským právům se nejlépe daří v demokra-
tických zemích. Demokracii lze charakterizovat 
jako vztah mezi odpovědnými občany a vládou, 
který podporuje účast občanů v  politickém 
procesu a  garantuje základní práva.86/ Podle 
nevládní organizace Freedom House vzrostl po-
čet svobodných zemí od roku 1976 ze 46 na 90 
zemí, ve kterých žije 46 % světové populace. 
Zpráva projektu Millennium „Stav budoucnosti 

2007“ (Glenn, Gordon, 2007) k tomu dodává, 
že demokratické země spolu obvykle nebojují 
a humanitární krize se objevují mnohem častěji 
v autoritářských režimech, proto by tento de-
mokratizační trend měl vést k posilování míru 
ve světě.

Počet částečně svobodných zemí naros-
tl za tři desetiletí ze 49 na 59 zemí. Stále však 
2,4 miliardy lidí žijí ve 45 zemích s autoritářským 
režimem, a dokonce 5,4 miliardy lidí nemá pří-
stup ke svobodným sdělovacím prostředkům 
(důvody omezeného přístupu ke svobodným 
médiím mohou být také ekonomické, nejenom 
politické).

Svoboda tisku je přitom základním rysem de-
mokracie. Tisk a další hromadné sdělovací pro-
středky mají životně důležitou úlohu informo-
vat a vzdělávat veřejnost bez zastrašování nebo 
cenzury. Podle Freedom House je pokles svobo-
dy tisku v posledních letech evidentní přede-
vším v Asii, v zemích bývalého Sovětského sva-
zu, v Latinské Americe a do jisté míry i v Africe. 
Některé státy se zejména snaží omezit svobodný 
přístup k internetu a k těm webovým stránkám, 
kde se objevují alternativní politické názory 
a komentáře.

Ze 195 hodnocených zemí a teritorií jich bylo 
74 označeno jako svobodné v přístupu k infor-
macím (18 % obyvatel), 58 jako částečně svo-
bodné (39 % obyvatel) a 63 jako nesvobodné 
(43 % obyvatel).
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2 Globální výzvy

Bez snižování sociálních nerovností a podpory 
silné střední třídy budou stále demokracie a sta-
bilita v ohrožení. Populace pak může vyjádřit 
svou frustraci volbou populistických politiků 
v naději, že právě oni posílí národní identitu 
nebo zlepší životní úroveň. Vzdělaná střední 
třída je nezbytná pro odpovědnou a informo-
vanou politiku.

Elektronické vládnutí (E-Government) je rych-
le se rozvíjející jev, který posiluje demokracii. 
Internet umožňuje řadovým občanům přímější 
přístup k zákonodárcům a zlepšuje jejich mož-
nost utvářet si a formulovat kvalifi kované názo-
ry. Rubem této skutečnosti je fakt, že všechny 
informace jsou zneužitelné a  je také obtížné 
vyhnout se informačnímu zahlcení. Mobilní te-
lefony a internet také umožňují větší účast lidí 
ve volbách, především těch, kteří žijí ve venkov-
ských oblastech.

Google buduje „nekonečnou knihovnu“ (The 
Infi nite Library), která umožní všem občanům 
světa přímý přístup k literatuře, která je dnes 
„ukryta“ v  těžko přístupných knihovnách. 
Digitalizuje miliony knih a zpřístupňuje je pro-
střednictvím internetu.

Nadnárodní společnosti, které pracují s infor-
mačními technologiemi, by měly podporovat 
svobodu informací a svobodu přístupu na in-
ternet. Amnesty International však zkoumala 
praktiky společností Yahoo!, Microsoft a Google 
v Číně a všechny tři se různými způsoby podílejí 
na vládní cenzuře informací.

Mezi země s nejvíce represivními režimy pa-
tří Severní Korea, Barma, Zimbabwe, Somálsko, 
Eritrea a  Írán. Některé autoritářské režimy, 
především v Číně, Rusku, Severní Koreji, Íránu, 
Egyptě, Zimbabwe, Ázerbajdžánu, Bělorusku, 
Kazachstánu a Venezuele, přijaly opatření k po-
tlačování nevládních organizací, omezily svobo-
du shromažďování nebo omezily svobodu tisku. 
Regionálně byl nepříznivý vývoj zaznamenán 
především v asijsko-pacifi ckém regionu a ve vět-
šině zemí bývalého Sovětského svazu.

Podle Mezinárodní organizace práce (ILO) 
žije 75 % dělníků se svými rodinami ve stavu 
nedostatečné ekonomické zajištěnosti, čímž se 
vytváří „svět plný hněvu a napětí“. Tento stav se 
netýká jen rozvojových zemí, ale i zemí ekono-
micky nejrozvinutějších. Například Wal-Mart, 
největší světová společnost a největší soukromý 
zaměstnavatel v USA, praktikuje opatření zamě-
řená proti práci odborů, a potlačuje tak práva 
více než 1,3 milionů svých zaměstnanců.

Na světě žije mimo zemi, ve které se narodili, 200 
milionů lidí (3 % světové populace). Počet uprch-
líků je dnes odhadován na 14 milionů lidí a počet 

lidí nedobrovolně přemístěných v rámci daného 
státu (internally displaced persons) na 24 milionů. 
Většina z nich se nachází v Asii a v Africe.

Odhaduje se, že miliarda lidí bude nucena 
migrovat během následujících 50 let, zejména 
kvůli environmentálním podmínkám. Většina 
z nich bude z nejchudších zemí, ze subsaharské-
ho pásu, jižní Asie a Blízkého východu. Zpráva 
humanitární organizace Christian Aid odhadu-
je, že v roce 2007 žilo na světě 25 milionů lidí 
přemístěných v důsledku vojenských konfl iktů 
nebo zneužívání lidských práv, 25 milionů pře-
místěných v důsledku přírodních katastrof a 105 
milionů lidí přemístěných v důsledku velkých 
rozvojových projektů. Z těchto lidí je nyní 8,5 
milionu vedeno jako uprchlíci. Mezivládní panel 
o změnách klimatu (IPCC) odhaduje, že v roce 
2080 bude 1,1–3,2 miliardy lidí žít v oblastech 
s nedostatkem vody.

Protokol OSN týkající se obchodování s lidmi 
(UN Protocol Against Traffi  cking in Persons), kte-
rý byl přijat v roce 2003, charakterizuje obcho-
dování s lidmi jako kriminální čin. Ratifi kovalo jej 
110 zemí. Nicméně mnoho forem připomínají-
cích otroctví přetrvává, včetně nucených prací, 
dětské práce a otroctví z důvodů rituálních nebo 
náboženských. Svět se nyní potýká s novou po-
dobou otroctví – obchodování s lidmi.

Organizace „Osvoboďte otroky“ (Free the 
Slaves) uvádí, že až 27 milionů lidí je podrobeno 
nuceným pracím. Mezinárodní organizace práce 
(ILO) však toto číslo odhaduje na 12,3 milionu. 
87 % těchto obětí novodobého otroctví je se-
xuálně zneužíváno.

Násilí vyvolá chaos, který si vynutí represi. 

Z té se rodí nenávist, a tudíž ještě ostřejší 

represe. Tak vznikají fašistické systémy.

Abbé Pierre

86/ Podle OSN je demokracie „univerzální hodnota založená na svobodě vyjádřené vůlí lidí určit si vlastní politický, ekonomický a kulturní systém 

(http:/www.un.org/summit2005). Základní principy demokracie – rovnost, transparentnost, zodpovědnost a svoboda myšlení a vyjadřování názorů – 

jsou univerzální. Mezi hlavní občanské svobody řadí nevládní organizace Freedom House svobodu slova a vyznání, svobodu sdružování, vládu práva a ob-

čanská práva. Politická práva jsou hodnocena na základě průběhu voleb v dané zemi, politického pluralismu a participace a na základě fungování vlády.

Na  světě žije mimo zemi, ve  které se 

narodili, 200 milionů lidí (3  % světové 

populace).

Miliarda lidí bude nucena migrovat během 

následujících 50 let, zejména kvůli envi-

ronmentálním podmínkám. Většina z nich 

bude z nejchudších zemí, ze subsaharské-

ho pásu, jižní Asie a Blízkého východu.

Obr. 39: Robben Island – zde byl dvě desetiletí 

vězněn Nelson Mandela (archiv autora)
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Infobox: Dětští vojáci
V reakci na hromadné zabíjení v průběhu první světové války Winston Churchill řekl: „Když válka skončila, 
zjistilo se, že jediné prostředky, které civilizované, vědecké a křesťanské státy nepoužily, bylo mučení a kani-
balismus. A to jen proto, že jejich užitek byl pochybný.“

Uběhlo téměř celé století a nejsme o moc dále. Kanibalismus se při válečných konfl iktech snad neprakti-
kuje, zato mučení ano. Především ale zlem mnoha válečných a jiných ozbrojených konfl iktů moderní doby je 
využívání, resp. zneužívání dětí v těchto konfl iktech.

Ty se jednak účastní přímých bojových akcí, ale vykonávají také různé pomocné úkoly – jsou strážci, zvědové 
apod.

Podle defi nice UNICEF z roku 1997 je dětský voják jakákoliv osoba mladší osmnácti let, která je součástí 
pravidelné nebo nepravidelné ozbrojené síly nebo ozbrojené skupiny. Může sloužit v jakékoliv funkci, zahr-
nující nejen bojovníky, ale i kuchaře, nosiče, poslíčky a další, kteří takovou skupinu doprovázejí. To zahrnuje 
i dívky, které jsou rekrutovány ze sexuálních důvodů a pro nucená manželství. Nejedná se tedy jen o děti, které 
nosí zbraň.

Ozbrojené konfl ikty mají obvykle dlouhodobý charakter. Velitelé jednotek proto doplňují řady svých bojov-
níků novými rekruty, které v rozvojových zemích často tvoří děti. Mladší děti jsou obvykle psychicky a emočně 

Foto 40: Havaj – socha původního obyvatele 

v okovech (archiv autora)

Obchodování s  lidmi ovlivňuje většinu zemí 
světa. Lidé se pašují ze 127 zemí světa, 98 zemí je 
tranzitních a 137 zemí je cílových.87/ Asie, Latinská 
Amerika, karibská oblast a subsaharská Afrika vyka-
zují největší výskyt nucených prací vzhledem k po-
čtu obyvatel. Lidé se pašují především z Thajska, 
Číny, Nigérie, Albánie, Bulharska, Běloruska, 
Moldavska a  Ukrajiny. Cílovou zemí nejčastěji 
bývá Thajsko, Japonsko, Izrael, Belgie, Holandsko, 
Německo, Itálie, Turecko a Spojené státy.

Situace původních obyvatel (indigenous peo-
ple) se během několika posledních desetile-

Na světě je půl miliardy zdravotně handi-

capovaných lidí, kteří mají znevýhodněný 

přístup k možnosti pracovního uplatnění. 

V Africe jsou dnes dětští vojáci především 

v tlupách kmenových válečníků (tzv. war-

lords), kteří neválčí z důvodů národních či 

náboženských, ale čistě kvůli ekonomické-

mu prospěchu.

tí zlepšila, nicméně tato skupina obyvatel má 
stále nízkou účast na politickém rozhodování 
a zaznamenala jen malý ekonomický a sociální 
pokrok. Trpí oproti zbytku populace vyšší mírou 
chudoby, nižším vzděláním a větším počtem 
případů diskriminace.

Práva původních obyvatel se stávají „horkým 
tématem“ v souvislosti s klimatickými změnami, 
které dramaticky ohrozí jejich obydlí a způsob 
života. Někteří domorodí obyvatelé budou mu-
set své domovy opustit, a ztratí tak svoji národní 
identitu a suverenitu.

Existují stále vážné problémy s diskriminací 
lidí zdravotně handicapovaných, homosexuálů, 
lidí starých a nemocných. Na světě je půl mili-
ardy zdravotně handicapovaných lidí, kteří mají 
znevýhodněný přístup k možnosti pracovního 
uplatnění. Mezinárodní organizace práce uvádí, 
že celosvětově roste snaha o přijetí antidiskrimi-
načních opatření. V nedávné době např. několik 
subsaharských zemí přijalo zákony na ochranu 
pracujících, kteří jsou HIV pozitivní. V Evropské 
unii je diskriminace založená na  rase, nábo-
ženství nebo víře, věku, zdravotním handicapu 
nebo sexuální orientaci nezákonná.

Ve 20. století bylo dosaženo velkého pokroku 
v postavení žen a jejich práv. Situace však stále 
není ideální. Obchod s lidmi, který se týká více 
než 12 milionů obyvatel, tvoří z 80 % obchodo-
vání se ženami a mladými dívkami, z nichž vět-
šina z nich je nucena k prostituci. 20 % mužů, 
z nichž polovina je pod věkovou hranicí 18 let, 
je podrobeno nuceným pracím.

Nejvíce jsou znásilňována práva dětí, a to pře-
devším ve válečných oblastech. Nyní je ve světě 
přibližně 300 000 dětských vojáků. Odhaduje se, 
že třetina obětí, které byly zabity nebo zraněny 
během bojů v Somálsku, byly děti. V Africe jsou 
dnes dětští vojáci především v tlupách kme-
nových válečníků (tzv. warlords), kteří neválčí 
z důvodů národních či náboženských, ale čistě 
kvůli ekonomickému prospěchu.
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nezralé, nemají dostatečně rozvinuté morální hodnoty, a jsou tedy snadno manipulovatelné. Jsou odvážné 
a velmi rychle si umí osvojit bojové schopnosti. Jsou také méně náročné na stravu a žold, boj vidí především 
jako hru. Pro nepřátele (dospělé vojáky) je také těžké bojovat s dětmi a zabíjet je (Ropková, 2008).

Existuje několik způsobů rekrutování dětí. Organizace „Save the Children“ (www.savethechildren.net/
arc/fi les/c_childsol.pdf) rozlišuje odvody dobrovolné, povinné a nucené. Ty se dále mohou dělit na odvody 
ozbrojenými silami státu nebo nevládními ozbrojenými skupinami:
– Povinné odvody: Brannou povinnost a její rozsah stanovuje stát, který však musí dodržovat zákonem sta-

novený minimální věk.
– Nucené odvody: Jedná se o odvody ozbrojenými složkami, které čelí nedostatku svých bojovníků, a proto 

násilně odvádějí bojeschopné muže a děti. Ve venkovských oblastech mají někdy extrémnější formu zastra-
šování, výhružek, drancování, plenění vesnic a zabíjení civilistů.

– Dobrovolné odvody: K dobrovolnému odchodu dítěte k ozbrojeným silám či skupinám napomáhá několik 
vlivů. Je to zejména chudoba, špatný přístup ke vzdělání a nedostatek pracovních příležitostí. V případě, že 
rodina má nedostačující příjem a dítě nemá jinou možnost výdělku, bývá odchod k ozbrojeným složkám 
jediným řešením. Dostávají pak obvykle stabilní (byť malý) plat, jídlo, přístřeší, oblečení a případně potřebné 
léky. V některých společnostech je také nošení zbraně vnímáno jako znak mužnosti. I děti mohou bojovat 
dobrovolně, z důvodu, že věří v to, za co bojují (např. za náboženskou, etnickou nebo politickou svobodu).
Organizace „Save the Children“ uvádí čtyři hlavní skupiny dětí, které jsou zvláště ohrožené odvody k oz-

brojeným složkám:
– děti žijící odděleně od rodiny nebo děti bez doprovodu;
– děti opomíjené ze sociálních nebo ekonomických důvodů;
– děti z minoritních skupin;
– děti žijící v blízkosti konfl iktních oblastí.

Až 40 % dětských vojáků tvoří dívky, které slouží jako manželky vojenských velitelů nebo služky v jejich 
domácnostech. Většina z nich bývá sexuálně zneužívána. V zajetí stráví dívky obvykle delší dobu než chlapci, 
především kvůli nechtěným těhotenstvím a následné péči o potomky.

Po propuštění či útěku je většina dětí na dlouhou dobu fyzicky i psychicky traumatizována. Výjimkou nejsou 
případy, že je rodina či komunita odmítne přijmout zpět. S procesem odzbrojení, demobilizace a reintegrace 
(tedy znovuzačlenění dětí do společnosti) se proto snaží bývalým dětským vojákům ve svých střediscích po-
máhat různé nevládní organizace.

V posledních letech byly vládními či nevládními vojsky a ozbrojenými skupinami děti zneužívány především 
v Demokratické republice Kongo, v Myanmaru (dříve Barma) a v Burundi.88/ V minulých deseti letech byly 
v konfl iktech zabity více než dva miliony dětí, 4–5 milionů dětí bylo zmrzačeno, milion dětí osiřelo nebo bylo 
odloučeno od svých rodičů a přes 10 milionů dětí bylo jinak psychicky traumatizováno (Ropková, 2008).

V Africe ohrožují stabilitu národních vlád a roz-
voj demokracie především nízká kvalita vládnutí, 
brutální diktátoři, napětí mezi kmeny, spory o úze-
mí, chudoba, HIV/AIDS a skupiny protivládních re-
belů či kmenových válečníků.

Navzdory frustraci kvůli častým neregulérním 
volbám, korupci a neodpovědným politickým vůd-
cům Afričané silně podporují demokracii. Podle 
průzkumu veřejného mínění „Afrobarometr“, který 
se uskutečnil v 18 afrických zemích, upřednostňuje 
demokratickou formu vlády 62 % lidí před jakou-
koliv jinou formou. Jen 9 % lidí uvedlo, že nedemo-
kratická forma vlády může být lepší (http:/www.
worldpublicopinion.org). Většina Afričanů však 
nemá důvěru ve své současné vládní představitele.

Kritická je situace v súdánském Dárfúru, kde 
již bylo zabito více než 200 000 lidí a přinejmen-
ším dva miliony lidí byly od roku 2003 přinuceny 
opustit své domovy. Humanitární krize, přetrvá-
vající kmenové střety a nepokoje v uprchlických 
táborech jsou hlavními faktory, proč se situaci 
nedaří vyřešit.

87/ Jedna země může být zároveň ve více kategoriích.

88/ Dále jsou to např. Kolumbie, Indie, Indonésie, Nepál, Uganda, Srí Lanka, Libérie, Uganda, Filipíny, Libye.

Existuje jasná závislost (korelace) mezi ko-
rupcí a chudobou (Transparency International 
Corruption Perceptions Index, 2009). Nejvyšší 
korupce a chudoba je v takzvaných „zhrouce-
ných státech“, jako je Haiti, Guinea, Irák a Barma. 
Na druhém konci škály, s nejnižší mírou korupce, 
jsou Finsko, Island a Nový Zéland.

Co se týče úplatků, nejhůře jsou na tom Indie 
a  Rusko (Transparency International, Bribe 
Payers Index, 2009). Zejména fi rmy z Asie jsou 
typické tím, že nedodržují domácí antikorupční 
standardy, pokud obchodují v zahraničí. Jedná 
se o Singapur, Hongkong a Tchajwan.
Regionální aspekty lidských práv

Afrika je stále kmenovou společností, a to je 
třeba vzít v úvahu, když přemýšlíme o politické 
a ekonomické budoucnosti tohoto kontinentu. 
Kmenová společnost může v  Africe přetrvat 
řadu dalších desetiletí či staletí. Dokud bude 
v jednom státu existovat několik ofi ciálních ja-
zyků, je velmi pravděpodobné, že budou přetr-
vávat kmenové autoritářské režimy.

Co se týče úplatků, nejhůře jsou na tom 
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V  Zimbabwe se za  Mugabeho vlády silně 
zvýšily vládní represe proti politickým opo-
nentům. V květnu 2007 Panafrický parlament 
(Pan African Parliament – PAP) hlasoval 149 : 20 
pro okamžité vyslání mise do Zimbabwe, která 
měla zdokumentovat stupňující se porušování 
lidských práv. Nicméně jen několik dní poté PAP 
své rozhodnutí změnil a vyslání mise odložil.

Polovinu obyvatel, kteří žijí v nesvobodných 
podmínkách, najdeme v  jediné zemi, v Číně. 
Mezinárodní organizace práce odhaduje, že 
v asijském regionu je největší počet lidí nuce-
ných k práci, a to téměř deset milionů.

Navzdory velkému ekonomickému růstu je 
v Číně neutěšená situace v oblasti demokracie, 
sociální spravedlnosti a lidských práv. Korupce, 
znečištění životního prostředí, konfi skace půdy 
a  svévolně vybírané poplatky a  daně vedou 
ve venkovských oblastech k obrovskému po-
čtu násilných incidentů. Nerovnost v příjmech 
městského a venkovského obyvatelstva dosa-
huje poměru téměř 4 : 1.

Čína popravuje více lidí než všechny zbýva-
jící země na světě dohromady. Podle Amnesty 
International je to ročně 8000 lidí. Počet zemí, 
které používají trest smrti, klesl za poslední de-
setiletí ze 40 na 25. Spojené státy jsou jednou 
z pouhých pěti demokratických zemí, které stále 
trest smrti používají.

Možná není realistické prosazovat v Číně za-
vedení všech demokratických idejí a institucí, 
jak je známe na Západě. Tradiční kultura zako-
řeněná v myslích lidí se nemůže náhle změnit 
a ryzí demokracie neznamená pouze politické 
instituce, ale také a především způsob myšlení. 
Demokracie je něco, co musí být lidmi přijato 
a praktikováno, nelze ji prosadit jen pomocí 
zákonů. Avšak i v této zemi lze pozorovat na-
dějné signály rozvoje občanské společnosti. 
V Číně nyní existuje 315 000 nevládních orga-

nizací, ve kterých se angažují 3 miliony lidí,89/ 
v následujícím desetiletí by však mohlo dojít 
ke značnému nárůstu členů v souvislosti s po-
stupným uvolňováním tuhého autoritářského 
režimu.

Indická ekonomika roste velmi rychle, to však 
zanechává stovky milionů lidí na okraji společ-
nosti. Horní a střední třída se soustředí na své 
zisky a  nehledí na  situaci chudých. To může 
mít na společnost devastující účinky. Indická 
ekonomika roste o 7 % ročně, ale 26 % občanů 
žije pod hranicí chudoby. Neexistuje veřejný 
zdravotní systém či kvalitní vzdělání pro chudé 
děti. Miliony těchto dětí jsou nuceny od dětství 
pracovat.

V Japonsku demokracie funguje už přes polo-
vinu století, ale byla sem implantována zvenčí, 
po druhé světové válce. Proto je zde umělým 
jevem a mnoha Japoncům je pravděpodobně 
lhostejná.

Ve střední Asii rozšiřují propast mezi bohatý-
mi a chudými především demografi cké trendy90/ 
a korupce. Korupce je zde také hlavní překážkou 
demokratického vývoje. Navzdory vysokému 
ekonomickému růstu zde jsou bohatství a moc 
koncentrovány v rukou několika málo rodinných 
klanů, zatímco počet nezaměstnaných a ne-
dostatečně vzdělaných lidí rychle roste. Podle 
Freedom House jsou, co se demokracie týče, 
dvě z osmi nejhůře hodnocených zemí ve střed-
ní Asii. Jedná se o Turkmenistán a Uzbekistán. 
Skutečná demokracie potřebuje svobodu tisku 
a kvalitní přístup k informacím, svobodu vyja-
dřování a svobodu shromažďování. To vše je 
ve střední Asii velmi slabé.

Z 18 zemí na Blízkém východě a v severní 
Africe je jen jedna země (Izrael) hodnocena 
jako svobodná, šest zemí je částečně svobod-
ných a 11 je nesvobodných. Ze 155 novinářů 
a zaměstnanců médií, kteří přišli v roce 2006 
o život, jich bylo 73 zabito na Blízkém výcho-
dě.91/ Reportéři bez hranic (Reporters with-
out Borders) označují Irák a celý Blízký východ 
za „pohřebiště svobody“. Svůj díl odpovědnosti 
za tento stav nesou jednoznačně také nábožen-
ští představitelé. Například, jak uvádí polský no-
vinář Adam Michnik, básník Salman Rushdie byl 
islámskými vůdci odsouzen k smrti, nic takové-
ho se však nestalo teroristům.

Nejnebezpečnějším místem je Irák. Od inva-
ze v roce 2003 do poloviny roku 2007 zde bylo 
zabito 200 novinářů (Glenn, Gordon, 2007). 
Generální tajemník OSN Ban Ki-moon k tomu 
říká, že „útoky na svobodu tisku jsou útokem 
proti mezinárodnímu právu, proti lidskosti 
a proti svobodě samotné“.

Arabská zpráva o lidském rozvoji za rok 2006 
(The 2006 Arab Human Development Report, 
UNDP) uvádí, že svoboda je v arabských zemích 
ohrožována dvěma druhy moci: mocí nedemo-
kratických režimů a mocí tradičních kmenových 
společenství, často pod záminkou náboženství.

Foto 41: Zeď nářků v Jeruzalémě. Izrael je 

jedinou demokratickou zemí na Blízkém 

východě (archiv autora)
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V Evropě žije odhadem sedm milionů ilegál-
ních přistěhovalců a  každým rokem přibývá 
dalšího půl milionu. Rostoucí komunita mus-
limských přistěhovalců a  jejich neochota se 
integrovat zvyšuje napětí ve společnosti. Skrze 
tyto komunity hrozí rozšiřování muslimského 
fundamentalismu, který ohrožuje samotné zá-
klady demokracie. Skutečnost, že teroristé, kteří 
provedli útoky 11. září 2001, žili několik let v de-
mokratických zemích, je připomínkou, že demo-
kratické státy musí být velmi bdělé a připravené 
své občanské svobody chránit. Demokracie je 
kultura, kterou zatím ne všichni lidé na světě 
jsou ochotni přijmout.

Před dvaceti lety mělo v Latinské Americe 
diktaturu čtrnáct států, dnes je to první rozvo-
jový region na světě, který se diktátorů téměř 
zbavil a političtí vůdci jsou voleni v demokratic-
kých volbách (výjimkou je Kuba a do jisté míry 
také Venezuela). Na druhou stranu v Latinské 
Americe existuje největší propast mezi boha-
tými a chudými. Proto by sociální spravedlnost 
a také prosazení pozemkové reformy mělo být 
politickou prioritou, jinak budou nabývat na síle 
populisté se sklony k autoritářské vládě.

Podle Mezinárodní federace novinářů (The 
International Federation of Journalists) bylo 
v roce 2006 v Latinské Americe zabito 38 no-
vinářů a další dva jsou nezvěstní. Tento region 
je tak pro pracovníky médií druhým nejnebez-
pečnějším na světě. Zlá situace je především 
v Mexiku, kde jsou za vraždy novinářů odpověd-
ní obchodníci s drogami.

Podle zprávy Světové banky a  UNODC 
„Kriminalita, násilí a  rozvoj: trendy, náklady 
a veřejné mínění v karibské oblasti“ (http:/www.
unodc.org/pdf/research/Cr_and_Vio_Car_E.pdf) 
je počet vražd v Karibiku vyšší než kdekoliv jinde 
na světě. Hlavní příčinou je pašování drog, které 
nejenom zvyšuje násilí, ale také podkopává so-
ciální struktury státu.

Dnes (v  roce 2010) je situace ještě horší 
v Mexiku, kde počet obětí drogové války dosa-
huje desetitisíců.

Na půdě OSN vznikl fond na podporu demo-
kracie (UN Democracy Fund), který začal fungo-
vat v roce 2006 a poskytuje fi nanční a odbornou 
pomoc zemím, které usilují o demokracii nebo 
o její posílení. Podporuje především svobodné 
a spravedlivé volby, lidská práva, rozvoj občan-
ské společnosti, svobodná média a vládu prá-
va. V současnosti podporuje projekty ve 110 
zemích.

Můžeme tedy tuto kapitolu uzavřít konstato-
váním, že přechod k demokracii a dodržování 
lidských práv není snadná záležitost. Proces 
přechodu k  demokracii je nejistý, může být 
zvrácen a trvá alespoň jednu generaci, než se 
rozvine kultura demokratického myšlení. Může 
mít také dočasně nepříznivé ekonomické dů-
sledky, například v oblasti směnných kursů nebo 
nezaměstnanosti. Proto i dramatické demokra-
tické změny, jako jsou volby za účasti více stran, 
svoboda tisku, svobodně přijatá ústava a další 
právní kroky, nevytvářejí ještě nezbytně kulturu 
demokracie.

89/ To jsou zhruba dvě promile obyvatel, takže zatím nijak závratné číslo.

90/ Více dětí mají chudí obyvatelé, bohaté rodiny jsou typické menším počtem dětí.

91/ Podle International Federation of Journalists, dostupné na http:/www.ifj .org/pdfs/JournalistsKilled2007fi nalweb.pdf. 

92/ Římané prováděli ve své říši sčítání obyvatel, takže odhady by měly být vcelku kvalifi kované.

93/ Maximální odhady OSN uvádějí 11 miliard lidí, minimální 7,9 miliard.

94/ An Essay on the Principles of Population, 1798.

2.8.2 Populace, migrace a lidská práva
2.8.2.1 Populační trendy
Na Zemi dosud žilo v průběhu historie odhadem 
100 miliard lidí a dorozumívali se 7000 různými 
jazyky.

Před 8000 –10 000 lety, na počátku neolitické re-
voluce, byla Země schopna uživit asi 5 milionů lidí, 
žijících ze sběru přírodních produktů a lovu. Na po-
čátku našeho letopočtu, s rozvojem zemědělství, 
už populace dosáhla 200 milionů lidí.92/ Poté trvalo 
jedno a půl tisíciletí, než se počet lidí zdvojnásobil 
na půl miliardy v roce 1650. Za další dvě století už 
tu žila jedna miliarda obyvatel a za další století, 
v roce 1950, počet obyvatel dosáhl 2,4 miliardy.

V současnosti (2010) žije na Zemi 6,8 miliardy lidí 
a podle demografi ckých předpovědí OSN bychom 
v roce 2050 měli dosáhnout 9,3 miliardy lidí.93/ Poté 
by se počet lidí měl stabilizovat a ve druhé polovině 
21. století začít postupně klesat.

Rozpor mezi exponenciálním růstem a ome-
zenými zdroji postřehl anglický ekonom a du-
chovní Thomas Robert Malthus (1766–1834) 
a ve své eseji o nebezpečí přelidnění94/ vyslo-
vil následující myšlenku: „Lidská populace se 
neliší od populací rostlin a živočichů, jež mají 
tendenci růst geometrickou řadou (exponenci-
álně), zatímco schopnost lidí opatřovat si potra-
vu roste řadou aritmetickou (lineárně). Na rozdíl 
od ostatních živých tvorů má člověk svobodu 
volby a může svůj populační růst kontrolovat 
a dobrovolně omezit. Pokud tak neučiní, dojde 
k přemnožení a uplatní se vnější zábrany, jako 
jinde v přírodě – hlad, epidemie a vnitrodruhové 
konfl ikty (v případě člověka války).“

Na  rozdíl od  ostatních živých tvorů má 

člověk svobodu volby a může svůj popu-

lační růst kontrolovat a dobrovolně omezit. 

Pokud tak neučiní, dojde k přemnožení
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Tato myšlenka byla mnohokrát zpochybněna 
a odmítnuta, ale základní rozpor mezi dosavad-
ním exponenciálním růstem populace a omeze-
nými dostupnými zdroji je těžko napadnutelný.

Odhady, kolik lidí může žít na Zemi, se vel-
mi různí, dokonce o několik řádů. Nejčastější 
a pravděpodobně vcelku realistické odhady tvr-
dí, že Země je schopna uživit 10–12 miliard lidí 
(a tohoto čísla v polovině 21. století dost možná 
dosáhneme).

Paul Duvigneaud (1988) uvádí, že Země by hy-
poteticky při optimálním využívání ekosystémů 
mohla uživit až 200 miliard lidí. Uvažuje však jen 
o vyprodukování potřebného množství potravin, 
nezabývá se např. vnitrodruhovou agresí při ta-
kovém počtu lidí na omezeném prostoru. Collin 
Clark (in Duvigneaud, 1988) se domnívá, že plane-
ta by mohla reálně uživit až 140 miliard lidí, pokud 
by byla veškerá dostupná půda opti málně využita 
a lidstvo přešlo na vegetarián skou stravu (což je 
v dohledné budoucnosti nejspíše nereálné). Při 
smíšené stravě v množství i kvalitě na úrovni 
dnešních rozvinutých zemí by podle Clarka moh-

lo na Zemi žít 70 miliard lidí.95/ Do svého odhadu 
přitom nezapočítal zdroje moří a oceánů.

Na druhou stranu se občas objeví i názory, že 
Země je ve skutečnosti přelidněná už dnes, a to 
limituje kvalitu našeho života. Například fi lozof 
Erazim Kohák (1993) se domnívá, že při dnešním 
počtu lidí není reálné pobývat v relativně ne-
porušené přírodě, v divočině. To ochuzuje naše 
vnímání okolního světa, a tím i kvalitu života.

Vnímat jen celkový počet obyvatel na planetě 
je však zavádějící. Některé regiony jsou již dnes 
bezesporu přelidněné a vyvolává to konfl ikty 
(Rwanda) či přinejmenším život v bídě (Haiti). 
Jinde naopak je lidí relativně málo, limitujícím 
faktorem většího zalidnění jsou kruté přírodní 
podmínky (Sibiř, kanadská Arktida).

O populačním tlaku nevypovídá ani tak po-
čet obyvatel jako spíše hustota obyvatel na ki-
lometr čtvereční. Evropské státy mají 100–300 
obyvatel/km2, tedy vysokou hustotu. Naproti 
tomu většina rozvojových států má nižší hus-
totu – Egypt 83 obyvatel/km2, Bolívie 9 obyva-
tel/km2. Kde je tedy problém? Kromě rozdílné 
technologické vyspělosti je to především pro-
cento obdělávané (orné) půdy. Čína má hustotu 
139 obyvatel/km2, ale jen 15 procent obděláva-
né půdy. Egypt má jen 2,5 procenta obděláva-
né půdy. Hustota obyvatel na km2 obdělávané 
půdy je zde tedy 3320 obyvatel/km2 (v Číně je 
to 917 obyvatel/km2)! Jiné státy, jako např. zmí-
něná Bolívie či Brazílie, by mohly obdělávat více 
půdy relativně snadno, ovšem na úkor tropic-
kého deštného lesa, tedy na úkor ekosystému 
celoplanetárního významu. Takže diskutovat jen 
o celkovém počtu obyvatel a nebrat v potaz re-
gionální aspekty (zejména ekologické podmín-
ky) je dosti zavádějící.

Dříve byla typická vysoká porodnost a vy-
soká úmrtnost. Lidé potřebovali mít více dětí, 
protože ne všechny přežily.96/ Pak se v rozvi-
nutých zemích situace změnila. Díky lepší vý-
živě, hygieně a zdravotní péči klesla úmrtnost 
a prodloužila se délka života. Postupně také 
klesala porodnost. Rozvojové země tímto pře-
chodem postupně procházejí také. Je to však 
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Foto 42: Old Taxi Station v Kampale

(archiv autora)
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dlouhodobý proces. Úmrtnost poklesla všude, 
ale porodnost zůstává, zvláště v nejméně roz-
vinutých zemích, vysoká. Problém je, jak uvádí 
Mohammad Nizamuddin, ředitel Populačního 
fondu OSN pro Asii a Tichomoří (UN Population 
Fund for Asia and Pacifi c), že „rozvinutý svět se 
stal bohatým předtím, než zestárnul, zatímco 
v rozvojovém světě populace stárne předtím, 
než zbohatla“. Situaci bude navíc komplikovat 
nedostatek zdrojů.

Co vlastně vede lidi v  rozvojových zemích 
mít vyšší počet dětí? Je to především chudoba. 
Lidé v chudých státech se nemohou spoléhat 
na sociální a důchodové zajištění, nemají žádné 
státní zdravotní pojištění. Jediným „pojištěním“ 
ve stáří, v nemoci či dlouhodobé pracovní ne-
schopnosti je vlastní širší rodina.97/ A čím více 
dětí, tím větší šance rodičů, že se o ně někdo 
v nouzi postará.

Děti jsou také, bohužel, levnou pracovní silou. 
A to nejenom v zemědělství (na poli s rodiči), ale 
v době globalizace také v továrnách, kde pracují 
v nelidských podmínkách a za mizernou mzdu.

Důležitou roli hrají kulturní a náboženské fak-
tory, podepřené mnohasetletou tradicí. Je např. 
dostatečně známo, jak kontroverzní je v křes-
ťanství používání antikoncepce. A v neposlední 
řadě je významným faktorem jistě i to, že sex je 
jedním z mála dostupných potěšení chudých 

obyvatel v tropických a subtropických oblas-
tech.98/

Na  světě se každou vteřinu rodí 4–5 dětí 
(statisticky jsou to 4,4 děti). Roční populační 
přírůstek klesl ze svého vrcholu 2,04 % v letech 
1965–1970 (kdy doba zdvojnásobení populace 
byla pouhých 34 let) na odhadovaných 1,17 % 
v letech 2005–2010 (doba zdvojnásobení světo-
vé populace 60 let) a na Organizací spojených 
národů prognózovaných pouhých 0,36 % po-
pulačního přírůstku v letech 2045–2050 (doba 
zdvojnásobení populace 194 let).

Populace v rozvinutých zemích zůstane zhru-
ba stejná – 1,2 miliardy lidí. Populace padesá-
ti nejméně rozvinutých zemí se naproti tomu 
zdvojnásobí, ze 760 milionů obyvatel v  roce 
2015 na 1,7 miliardy v roce 2050. Počet lidí v roz-
vojových zemích se mezi lety 2005–2050 zvýší 
z 5,4 miliardy na 8 miliard. 

Globálně fertilita žen klesla na  2,55 dítěte 
na ženu, což je poloviční úroveň oproti roku 
1950. V nejchudších regionech však fertilita do-
sahuje 5,6 dítěte na ženu a 68 z každého tisíce 
kojenců zde umírá.

Šedesát zemí (41 rozvinutých a 19 méně rozvi-
nutých) bylo na konci 90. let již pod úrovní pro-
sté reprodukce (2,1 dítěte na ženu).99/ Do roku 
2015 počet těchto zemí naroste na 87, ve kte-
rých budou žít dvě třetiny světové populace.

Obr. 13: Růst světové populace v letech 

1950–2100 (upraveno podle Lean, 

Hinrichsen, 1990)

95/ Jedná se však o odhad starý tři desetiletí a za tu dobu degradace úrodných půd a suchozemských ekosystémů obecně pokročila.

96/ Ještě prarodiče mnohých z nás byli z početných rodin se šesti a více dětmi.

97/ Problémem je, že v důsledku globalizace a změny způsobu života tradiční rodinné vazby a podpora starých lidí pomalu mizí.

98/ Katolická církev uznává, že pohlavní akt, „procreatio“, se neděje jenom za účelem početí, ale obsahuje i „recreatio“, uspokojení pohlavní potřeby, vyjádření 

a naplnění vzájemného vztahu mezi mužem a ženou. Každý pohlavní akt ale musí být otevřen i pro „creatio“, tvoření a početí. A to je zdroj vnitřního 

rozporu mnoha křesťanů (Svoboda, Nováček, 2002). Katolická církev ofi ciálně neschvaluje používání antikoncepce (např. kondomů), ale jen využití 

plodných a neplodných dnů ženy. Nicméně řada kněží cítí, že tato situace je těžko udržitelná, a jeden z nich to vyjádřil dosti výstižně: „Přece se nebudete 

milovat podle kalendáře.“

99/ Pro zachování prosté reprodukce musí být počet dětí u ženy, resp. rodičovského páru statisticky vyšší než 2 děti, protože ne všechny děti se dožijí dospě-

losti a ne všechny mohou nebo chtějí mít vlastní potomky.

Rozvinutý svět se stal bohatým předtím, 

než zestárnul, zatímco v rozvojovém světě 

populace stárne předtím, než zbohatla.
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Jak bude tohoto stavu dosaženo? Je to spoje-
no především s následujícími faktory:
– vyššími příjmy (viz infobox „Demografi cký 

práh“);
– vyšší gramotností, která se za posledních 

30 let zvýšila z 53 % na 82 %;
– sníženou dětskou úmrtností, která za po-

sledních 50 let klesla o polovinu;
– lepším vzděláním a z toho vyplývajícím lep-

ším postavením žen ve společnosti;

– efektivními programy plánovaného rodi-
čovství;

– kvalitnější, levnější a dostupnější antikon-
cepcí;

– do jisté míry i urbanizací (ve městech jsou 
dostupnější služby, než na venkově).

Přesto stále platí, že během příštích 30 let se 
98 % veškerého populačního nárůstu odehraje 
v rozvojových zemích.

Obr. 14: Vývoj světové populace

(upraveno podle Moldan, 1994)
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Obr. 15: Vztah porodnosti a HDP na obyvatele

(upraveno podle Meadows, Meadows, 

Randers, 1992)
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Africká populace s celkovou porodností pěti 
dětí na  ženu má dnes 906 milionů obyvatel. 
Do roku 2025 naroste na 1,3 miliardy a do roku 
2050 na 1,9 miliardy obyvatel. V Africe žije v sou-
časnosti třikrát více lidí, než tomu bylo v roce 1960. 
Podíl africké populace na světové populaci narostl 
z 9 % v roce 1960 na 14 % v roce 2005. Do roku 
2050 bude tento podíl činit 21 %. Nejvyšší porod-
nost je nyní v Nigeru, Malawi, Ugandě a Angole, 
kde mají ženy v průměru sedm dětí.

Afrika je jediný region, kde bude i v roce 2050 
podíl populace nad 60 let tvořit jen něco málo 
přes 10 %. Ve městech je v důsledku nemoci 
AIDS citelný úbytek střední třídy, která stabili-
zuje společnost. Tato epidemie snížila střední 
délku života v nejpostiženější zemi, Botswaně, 
ze 67 let v roce 1985 na dnešních 35 let.

Čínská populace představuje 20 % obyvatel 
světa, ale k dispozici mají Číňané jen 7 % orné 

půdy (méně jak 0,1 hektaru na obyvatele) a 7 % 
světových zásob dostupné sladké vody.

Velkým problémem je narůstající nepoměr 
mezi chlapci a dívkami, který v roce 2005 činil 
118 chlapců na 100 dívek. K tomuto stavu při-
spívá snadná dostupnost ultrazvuku pro urče-
ní pohlaví dítěte před narozením, snadná do-
stupnost potratů a tradiční preference chlapců 
ve společnosti.

V roce 2020 bude mít Čína 30 milionů mužů 
ve věku 15–30 let, kteří si nebudou moci najít 
partnerku. To bude mít závažné psychologické 
a sociální důsledky.

Chudá rodina v Číně, která není schopna za-
platit poplatek za povolení mít druhé dítě, často 
první dítě prodá, pokud je to dívka. Tato děvčata 
se pak nikdy neobjeví v ofi ciálních statistikách 
sčítání lidu a většina z nich pracuje jako prosti-
tutky (Glenn, Gordon, 2007).

Infobox: Demografi cký práh
V souvislosti s vyššími příjmy se mluví o tzv. demografi ckém prahu. Při hodnotě hrubého domácího produktu 
někde mezi 1000–2000 USD nastává zlom, kdy výrazně klesá počet dětí na ženu. Jak společnost bohatne, stát 
začíná poskytovat alespoň nějaké zdravotní, sociální a důchodové zajištění, děti více chodí do školy, a už tedy 
nejsou jedinou životní pojistkou rodičů. 

Jak společnost postupně bohatne, nastává období rostoucích očekávání. Rodiče chtějí dopřát dětem lepší 
vzdělání a život, než měli oni sami, a je jim jasné, že s mnoha potomky se z bludného kruhu chudoby nevymaní. 
Paradoxně tedy lze zjednodušeně říci: „čím více chudoby, tím více dětí, a čím více prosperity, tím méně dětí“.

Na co však dosud nemáme odpověď, je otázka, jak napomoci k prosperitě lidem v nejchudších zemích. A jak 
to udělat, aby z toho vyplývající nároky na zdroje nezničily ekosystémy a životní prostředí na této planetě?

Obr. 16: Nárůst světové populace (rozvi-

nuté a rozvojové země) (upraveno podle 

Meadows, Meadows, Randers, 1992)

ná
rů

st
 p

oč
tu

 o
by

va
te

l (
v 

m
ili

on
ec

h)

100

50

25

0
21001900 205020001950

75

ROČNÍ PŘÍRŮSTKY OBYVATEL

rozvojové země

rozvinuté země

Čínská populace představuje 20 % oby-

vatel světa, ale k  dispozici mají Číňané 

jen 7 % orné půdy a 7 % světových zásob 

dostupné sladké vody.

V  roce 2020 bude mít Čína 30 milionů 
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Infobox: Regulace populace a potraty
Je známo, že v 70. letech 20. století si Čína dala za cíl snížit rychlý nárůst obyvatel prostřednictvím ekonomic-
kých opatření, plánovaného rodičovství, ale také pomocí sterilizací a potratů. Cílem bylo stabilizovat popu-
laci na 1,2 miliardy lidí. Mezi lety 1972–1982 opravdu roční přírůstek významně klesl, z 23,4/1000 obyvatel 
na 12,1/1000 obyvatel. Přesto však má dnes Čína již 1,3 miliardy lidí a populace se pravděpodobně v polovině 
21. století stabilizuje na 1,5 miliardy lidí.

Způsob regulace populace potraty je velmi kontroverzní a přijmeme-li argument, že život začíná splynutím 
spermie s vajíčkem při početí, jedná se vlastně o zabití. Potraty jsou běžné také v Japonsku a prakticky ve všech 
rozvinutých zemích euroamerického kulturně-civilizačního okruhu (s výjimkou Irska a Polska).

Je zajímavé, že i v Hippokratově slibu lékařů se výslovně mluví o nepřípustnosti potratu. To znamená, že se 
jedná o hluboký morální kód, když taková pravidla platila i v pohanském Řecku. Úplná Hippokratova přísaha 
je vytesána do kamene na Lékařské fakultě Torontské univerzity, ale ve slibu mladých lékařů už je formulace 
týkající se potratu vynechána. To je součást procesu, který se dá nazvat sekulárním humanismem. Hippokratova 
přísaha je upravena, jak se nám to hodí, a člověk si stanovuje sám svoje pravidla (Svoboda, Nováček, 2002).

Před 150 lety bylo ještě ve Spojených státech legální otroctví a většinou lidí bylo považováno za normální. 
Těžko předvídat, ale dost možná budou za dalších několik generací naši potomci považovat zhruba 30 milionů 
potratů na světě ročně za největší barbarství naší doby.

Začínáme také zpochybňovat hodnotu života některých skupin lidí. Hodně se nyní diskutuje o eutanazii 
a o kvalitě života nevyléčitelně nemocných a starých. V tomto je, obáváme se, současný vývoj velmi nebezpečný 
(Svoboda, Nováček, 2002).

Foto 43: Lesotho – ministát v Jižní Africe 

s vysokými populačními přírůstky,

ale také s vysokým výskytem HIV/AIDS

(archiv autora)

V Číně dnes žije 150 milionů lidí starších 60 let 
a tento počet naroste v roce 2050 na 440 mi-
lionů.

Indie dosáhla v roce 2000 jedné miliardy oby-
vatel. Podle předpovědi Komise OSN pro eko-
nomické a sociální otázky Asie a Tichomoří (UN 
Economic and Social Commission for Asia and 
Pacifi c – ESCAP) dosáhne v roce 2025 Indie 1,5 mi-
liardy obyvatel, čímž se stane nejlidnatější zemí.

V roce 1951 byla Indie první rozvojovou zemí, 
která zavedla program plánovaného rodičovství. 
Porodnost žen se pravděpodobně sníží z dneš-
ních 3,1 dítěte na ženu na 2,14 dítěte v roce 
2025, což je jen o málo více než prostá repro-
dukce obyvatelstva (2,1 dítěte na ženu).

Velkým problémem obyvatel této země je 
chudoba. Počet podvyživených lidí je tam dnes 
vyšší než v celé subsaharské Africe.100/ I z tohoto 
důvodu zůstává porodnost vysoká, především 
v severní části Indie, kde se v okolí velkých měst 
rozrůstají slumové oblasti.101/

Indii akutně hrozí nedostatek vody, hlad a roz-
šíření infekčních nemocí. Má však také relativně 
slušně rozvinutou infrastrukturu, která je jedním 
z předpokladů pro zlepšení situace.

Na Blízkém východě a v severní Africe je téměř 
60 % Arabů mladších 25 let. Palestinci předsta-
vují nejrychleji rostoucí populaci na světě, 70 % 
z nich je mladších než 25 let.102/ 

Na  Blízkém východě a  v  severní Africe 

je téměř 60  % Arabů mladších 25 let. 

Palestinci představují nejrychleji rostoucí 

populaci na světě. 
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Mezi lety 1990–1995 rostla populace v pás-
mu Gazy o neuvěřitelných 7 % ročně (doba 
zdvojnásobení populace tak činila pouhých 
deset let). Jemen měl v té době roční přírůs-
tek 5 %, Jordánsko 4 %. Jen dvě arabské země 
(Maroko a Tunisko) měly méně než 2% přírůs-
tek. Nikdo nedokáže odpovědět na  otázku, 
čím se mladí lidé budou živit, jak pro ně zajis-
tit dostatek pracovních příležitostí. Například 
v Alžírsku je polovina lidí ve věku 20–24 let 
nezaměstnaná.

V Evropě v roce 2005 žilo 728 milionů lidí, tedy 
11 % světové populace. Evropa je jediný konti-
nent, kde bude do roku 2050 počet obyvatel 
klesat (podle předpovědí celkem o 70 milionů), 
a zůstane tak regionem s nejstarší populací. 
S výjimkou Japonska je 20 zemí s nejvyšším po-
dílem starých obyvatel v Evropě.103/ Střední dél-
ka života Japonců by v budoucnu měla překročit 
90 let, u Evropanů by to mělo být přibližně 82 let 
(právě této hodnoty nyní dosahuje Japonsko).

V Rusku je velkým problémem snižující se po-
čet obyvatel. Z původních 150 milionů lidí se 
počet snížil na současných 143 milionů a pod-
le demografi ckých předpovědí klesne do roku 
2050 na 111 milionů lidí. Podíl populace v dů-
chodovém věku k ekonomicky aktivní populaci 

se zvýší z 18,1 % v roce 2000 na 41,2 % v roce 
2050.104/

V Evropě žije 7–9 milionů Romů, kteří tvoří 
nejchudší etnickou menšinu. Např. nezaměst-
nanost Romů na Slovensku dosahuje 85 %.

V Latinské Americe se očekává nárůst popula-
ce z dnešních 550 milionů (8 % světové popula-
ce) na 800 milionů v roce 2050. V roce 2030 zde 
bude žít 85 % obyvatel ve městech, což si vyžá-
dá masivní investice do městské infrastruktury.

V tomto regionu žije 22 % obyvatel pod hra-
nicí chudoby, což představuje 96 milionů lidí. 
Z nich 54 % žije ve městě a 46 % na venkově. 
Ženy zde mají v průměru 3 děti. Populační pří-
růstky se budou postupně snižovat a v letech 
2025–2030 by mělo být dosaženo prosté repro-
dukce.

Počet obyvatel ve Spojených státech poroste, 
a USA tak zůstanou až do roku 2050 třetí nejlid-
natější zemí světa. Od roku 1950 se počet lidí 
ve Spojených státech téměř zdvojnásobil, ale 
16 z 20 největších amerických měst se od po-
loviny 20. století zmenšilo. Detroit, Cleveland, 
Pittsburgh, St. Luis a Buff alo ztratily od poloviny 
20. století 50 % své populace. V roce 1950 žila 
pětina obyvatel USA ve 20 největších městech. 
V roce 2006 to byla jen jedna desetina.

rozvojové země

muži ženy

1985
2025

rozvinuté 

země

300300 200 100 0 100 200

miliony

50 0 50

miliony

věková skupina

65+

15–64

0–14

Obr. 17: Věkové složení obyvatel v roce 1985 

a 2025 v rozvinutých a rozvojových zemích

(upraveno podle Moldan, 1994)

100/ Indie je na jedné straně nejlidnatější demokratickou zemí na světě. Má dlouhou a fascinující historii. Rozdíly mezi lidmi jsou však enormní. Indie je vel-

kým exportérem rýže, ale 50 % dětí je podvyživených. Má rozvinutý jaderný program a vlastní atomové zbraně, ale 35 % Indů je negramotných (25 % 

mužů a 46 % žen). Má ambice proniknout do kosmu, ale 33 % lidí žije pod hranicí chudoby.

101/ Slumy jsou chudinské čtvrti z nuzných, většinou nelegálně postavených chatrčí. Nacházejí se na okrajích velkoměst v rozvojových zemích. Často zde není 

k dispozici nezávadná pitná voda, hygienické zařízení ani elektřina.

102/ To je noční můra státu Izrael. Palestinci žijící na území Izraele při dnešních demografi ckých trendech dříve či později předstihnou počet Židů (nehledě 

na statisíce dalších, kteří se dožadují práva na návrat na území dnešního Izraele). Pokud by izraelský stát zůstal demokratický, mohlo by to znamenat jeho 

existenční ohrožení.

103/ Evropa má nyní průměrnou porodnost jen 1,34 dítěte na ženu a je těsně za Japonskem. Konzumní způsob života vede k rostoucím výdajům na spotřební 

zboží a k nižší ochotě lidí vynakládat prostředky na obživu dětí, resp. na chod velké rodiny (Jeníček, Foltýn, 2003).

104/ Podobně i v Asii, Latinské Americe a v karibské oblasti se podíl populace starší 60 let v období 2000–2030 zdvojnásobí. Stárnutí populace je pomalejší 

jen v subsaharské Africe, kde vysoká porodnost udržuje populaci mladou. Celosvětově naroste během příštích 40 let počet obyvatel starších 60 let 

z dnešních 600 milionů na více než 2 miliardy. V roce 2004 tito lidé představovali 7,4 % světové populace, v roce 2050 to bude podle odhadů OSN kolem 

20 %. To bude mít zásadní vliv na důchodové systémy a zdravotnictví.

Mezi lety 1990–1995 rostla populace 

v pásmu Gazy o neuvěřitelných 7 % 

ročně (doba zdvojnásobení populace 

tak činila pouhých deset let).

V  Evropě žije 7–9 milionů Romů, 

kteří tvoří nejchudší etnickou men-

šinu. Např. nezaměstnanost Romů 

na Slovensku dosahuje 85 %.
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Foto 44: Vládce v Kremlu trápí stárnutí 

a dlouhodobý úbytek ruské populace

(archiv autora)
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Obr. 18: Věková struktura (Mexiko, USA, 

Německo) (upraveno podle Kennedy, 1993)



85

2 Globální výzvy

2.8.2.2 Migrace
Problematika mezinárodní migrace je uprave-
na řadou mezinárodních smluv (např. Ženevská 
konvence z  roku 1951, Konvence z Caracasu 
z roku 1954, Newyorský protokol z roku 1967). 
Od roku 1951 existuje Úřad vysokého komisaře 
OSN pro uprchlíky (UNHCR), který dohlíží na to, 
aby těmto osobám byl garantován určitý mini-
mální standard.

Všeobecně se prosazuje trend snižování imi-
gračních kvót, a to nejen v Evropě, ale i v tradič-
ních imigrantských zemích, jako jsou Spojené 
státy, Austrálie či Kanada. Tuto situaci řeší stá-
le více migrantů nezákonnými prostředky.105/ 
Prohlubující se sociální rozdíly uvnitř jednot-
livých rozvojových zemí vedou k vylidňování 
venkova a  nekontrolovanému růstu velkých 
městských aglomerací.106/

Erazim Kohák (1998) uvádí, že společenství 
je schopno vstřebat v každé generaci přibližně 
8 % příchozích ze svého celkového počtu obyva-
tel. Jestliže Evropa přijme najednou podstatně 
více příchozích, nemůže je kulturně vstřebat. To 
znamená, že dojde k rozkladu kulturního tmelu, 
který drží společnost pohromadě, podobně jako 
se to stalo v posledním století antického Říma.

Čistá migrace z rozvojových zemích do rozvi-
nutých bude po roce 2010 představovat každým 
rokem 2,3 milionu lidí. 175 milionů lidí žije v jiné 
zemi, než ve které se narodili. Ročně takto mezi 
hranicemi států migruje 5–10 milionů lidí.

Příkladem obrovské vnitřní migrace může být 
Čína. Práci tam hledá 250 milionů lidí, což vede 
k  velkým stěhováním ze západní části země 
na východní pobřeží a z venkovských oblas-
tí do měst. Jen při stavbě vodní elektrárny Tři 

soutěsky (Three Gorges Water Dam) byly pře-
místěny téměř dva miliony lidí.

Spojené státy jsou pod velkým tlakem migrantů 
z Latinské Ameriky a Karibiku. Mají přitom štěstí, že 
na severu sousedí s bezproblémovou Kanadou, 
západní břehy jsou omývány Tichým oceánem 
a východní břehy Atlantikem. Problematická je 
hranice s Mexikem, přes kterou ročně proudí sto 
tisíc ilegálních přistěhovalců.107/ Ve snaze tento 
počet omezit posilují Spojené státy neustále os-
trahu hranic a budují bariéru, která snad vzdále-
ně může připomínat berlínskou zeď. Pokud však 
v Latinské Americe nedojde ke zlepšení životní 
úrovně a kvality života, bude nelegální migrace 
do USA pokračovat.

Evropa, resp. Evropská unie, je ještě pod 
větším tlakem kvůli své geografické poloze. 
Blízkovýchodní a asijské státy na východě, stej-
ně jako africké břehy na jihu jsou neustálou zá-
sobárnou migrantů. Je otázkou, jestli Evropská 
unie dokáže udržet přistěhovalectví na přijatel-
né úrovni, nebo se „rozpustí“ v tsunami nově pří-
chozích, kteří mají jiné kulturní vzorce chování, 
nebo se přikloní k opačnému extrému a začne 
budovat „pevnost Evropa“. Najít přijatelný kom-
promis nebude snadné a prosadit jej bude ještě 
těžší. Například ve Francii žije 5 milionů přistě-
hovalců. Z nich 1,5 milionu jsou muslimové ze 
severní Afriky a půl milionu přistěhovalců je ze 
subsaharské Afriky. Ve snaze vyhnout se „soci-
ální explozi“ nabízí Francie odměnu 6000 euro 
pro rodinu se dvěma dětmi, pokud se dobro-
volně vrátí do země, odkud přišli. V roce 2005 
tuto nabídku přijalo 1000 rodin, v roce 2006 to 
bylo 2000 rodin.

2.8.2.3 Lidská sídla
Lidé začali vytvářet města už v počátcích neo-
litické revoluce. Například Jericho u Mrtvého 
moře je staré snad až 12 000 let. Člověk je scho-
pen žít prakticky všude na Zemi, kde rozpětí tep-
lot dosahuje –76 stupňů až +63 stupňů Celsia. 
Velké stěhování do měst bylo jedním z důsledků 
industrializace a z toho pramenící koncentrace 
výrobních prostředků a centralizace moci. Lidé 
se tedy do měst stěhovali za vidinou lepšího za-
městnání a později i služeb. 

Na počátku 20. století žilo ve městech (v síd-
lech s více než 2500 obyvateli) přes 10 % světové 
populace. V roce 1950 to bylo 29 % a v roce 1985 
už 41 %. Dnes žije ve městech polovina světové 
populace a předpokládá se, že v roce 2050 to 
budou dvě třetiny všech obyvatel. 

Městská populace narůstá o 60 milionů lidí 
ročně. Většina tohoto nárůstu se děje v rozvo-
jových zemích.

Při stavbě vodní elektrárny Tři soutěsky 

(Three Gorges Water Dam) byly přemístěny 

téměř dva miliony lidí.

Čistá migrace z rozvojových zemí do roz-

vinutých bude po roce 2010 představovat 

každým rokem 2,3 milionu lidí.

Městská populace narůstá o 60 milionů 

lidí ročně.

105/ Nelegální migraci můžeme rozdělit na tři skupiny: související s vojenskými konfl ikty, problém uprchlíků (např. v Bosně nebo ve Rwandě); ekonomickou 

migraci; environmentální migraci.

106/ V rámci celosvětové rozvojové pomoci poklesla podpora zemědělství na čtvrtinu oproti roku 1980. Přitom polovinu lidí žijících v absolutní chudobě živí 

jen jejich drobná pole a další pětinu ze zhruba miliardy nejchudších lidí planety tvoří rolníci – bezzemci (Lindner, 2009).

107/ Dříve, ve 20. století, se s nadějí mluvilo o Severní Americe jako o „tavícím kotlíku“ (melting pot). Všichni, kteří do Ameriky přijdou, budou během několika 

málo generací „přetaveni“ v Američany. Ukazuje se však, že náboženství, kultura a tradice jsou velmi silné faktory s mohutnou setrvačností. Proto se pod-

le profesora Univerzity Karlovy Luboše Kropáčka (ústní sdělení) dnes spíše mluví o Americe jako o „zeleninové polévce“ (vegetable soup). I po uvaření v ní 

cítíte a rozlišíte jednotlivé původní druhy zeleniny, ale dohromady z této směsi vzniká nová kvalita. Zachování identity jednotlivých složek této „polévky“ ji 

proto neochuzuje, ale naopak obohacuje.
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1960 1980 2000

New York 1 2 6

Londýn 2 7 27

Tokio 3 1 3

Šanghaj 4 5 8

Porúří (aglomerace) 5 10 29

Paříž 7 13 25

Buenos Aires 8 6 11

Los Angeles 9 9 18

Moskva 10 16 22

Kalkata 14 8 4

Mexico City 15 3 1

Rio de Janeiro 16 11 9

Sao Paulo 17 4 2

Bombaj 19 14 5

Káhira 20 19 12

Soul 33 15 7

Obr. 19: Vývoj počtu obyvatel žijících 

na venkově a ve městech ve Spojených státech 

v letech 1790–1990) (upraveno podle 

Cunningham, Saigo, 1997)

0
187018301790 19901910

10

20

30

40

50

60

70

80

90

100

pr
oc

en
to

  p
op

ul
ac

e 

1950

venkovská populace

městská populace

3,7 milionu

200 000

50 % v r. 1918

59,5 milionu

167 milionů

19001800 1985

10%2,5%

41%

Tabulka č. 2: Pořadí velkoměst podle počtu obyvatel (upraveno podle Seager, 1990)

Obr. 20: Procento světové populace žijící 

ve městech (upraveno podle Ponting, 1991)
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V letech 2020–2030 dojde ke zdvojnásobení 
městské populace v Africe a v Asii. Třetina měst-
ské populace však žije ve slumech, bez elektřiny 
a v těžko představitelných hygienických pod-
mínkách.

Města dnes zabírají asi 2 % půdy, lidé ve měs-
tech však spotřebovávají tři čtvrtiny energetic-
kých a surovinových zdrojů a produkují přibližně 
stejné procento znečištění.

Venkovská populace zůstane během příštích 
několika desetiletí na stejné úrovni, v počtu 
lidí o něco převyšujícím tři miliardy. Relativně 
(v procentech) však bude venkovská populace 
nadále klesat. Nedostatečná infrastruktura, ne-
dostatek pracovních příležitostí a služeb, stejně 
jako poškozené životní prostředí (zejména od-
lesňování a degradace půdy v důsledku eroze) 
vede lidi k tomu, že se stěhují do měst. Proto 
by mělo být úsilí o zlepšení podmínek k životu 
na venkově v centru pozornosti rozvojových 
programů a projektů. Například 60 % Afričanů 
dosud žije na venkově. V subsaharské Africe však 
89 % obyvatel na venkově nemá k dispozici roz-
vod vody, kanalizaci ani elektřinu.

V Africe však také situace ve městech není 
o mnoho lepší. Subsaharská Afrika je nejméně 
urbanizovaným regionem na světě, ale přesto 
je dnes městská populace stejně velká jako 
v Severní Americe. Tento vývoj nicméně nebyl 
vůbec doprovázen odpovídajícím rozvojem 
infrastruktury a sociálních služeb. V řadě afric-
kých měst tak podíl populace žijící ve slumech 
převyšuje 60 %, chudoba, negramotnost a těž-

Život na vesnici je horší než ve slumech. 

Hlad je zde jen část strašné existence 

kultury chudoby, zbytek je utrpení spánku 

na hliněné podlaze, štěnice a další hmyz, 

nedostatek vody a možná především – 

tma. V tropech zapadá slunce v šest hodin 

a do šesti ráno se žije v naprosté tmě. 

Ryszard Kapuscinski

Foto 45: Mexico City 

(archiv autora)

Obr. 21: Podíl obyvatelstva žijícího ve slumech

(upraveno podle Globální problémy a rozvo-

jová spolupráce – Člověk v tísni, 2005)

ko snesitelné životní podmínky jsou zde jedním 
z největších problémů.

Městské oblasti se také stávají útočištěm lidí 
vyhnaných ze svých domovů kvůli ozbrojeným 
konfl iktům. To je typický jev například v severní 
Keni, ve střední Africe či v severozápadní Africe.

Na světě dnes existuje 300 měst s více než 
1 milionem obyvatel, ve kterých žije 640 mili-
onů lidí.108/ V Evropě se nachází 36 těchto měst, 
v Severní a Jižní Americe dohromady 45 měst 
a v celé Asii 194 měst, z toho jen v Číně 98 měst 
s více než 1 milionem obyvatel. Afrika má tako-
vých měst zatím 19.

108/ Průměrné milionové město v rozvinutých zemích je obrovský ekosystém, který každý den spotřebuje velké množství energie a dalších zdrojů a vyprodu-

kuje množství odpadů. Denně se v takovém městě spotřebuje přibližně 400 000 tun vody, 2000 tun potravin a vyprodukuje se 2000 tun odpadů. Denně 

se tu spálí 12 000 tun paliv, ze kterých vzniká 1000 tun nečistot.

Evropa

západní Asie

jižní a střední Asie

jihovýchodní Asie

Tichomoří
severní Afrika

subsaharská Afrika

ostatní

Latinská Amerika a Karibik

1 %  Tichomoří

Latinská 
Amerika 
a Karibik

Afrika

Asie (včetně Číny)

Podíl obyvatelstva žijícího 

ve slumech podle rozvojo-

vých regionů

21 %

15 %
63 %

slumy
mimo slumy
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Infobox: Nejvíce znečištěná města na Zemi
Americký Blacksmith Institute, který monitoruje kvalitu životního prostředí, uvádí následující seznam deseti 
nejznečištěnějších měst na planetě (stav k roku 2007):
 1. Sumgayit (Ázerbajdžán) – petrochemické a průmyslové komplexy, výroba rtuti
 2. Linfen (Čína) – emise z automobilů a průmyslových závodů
 3. Tianying (Čína) – emise ze zpracování těžkých kovů
 4. Vápí (Indie) – emise z průmyslových provozů
 5. Sukinda (Indie) – těžba a zpracování chromu
 6. La Oroya (Peru) – rudné doly a zpracování kovů (zejména olovo)
 7. Dzeržinsk (Rusko) – výroba chemických zbraní v době Sovětského svazu, emise olova
 8. Norilsk (Rusko) – doly a závody na zpracování těžkých kovů
 9. Černobyl (Ukrajina) – radioaktivní zamoření z havárie jaderného reaktoru v dubnu 1986
10. Kabwe (Zambie) – zpracování olova 
(www.blacksmithinstitute.org; seřazeno podle abecedního pořadí zemí)

Podle údajů Světové banky však populace lidí 
žijících ve městech větších než 1 milion obyva-
tel dramaticky narůstá v období 1990–2015. 
V Latinské Americe se populace zdvojnásobí, ze 
118 milionů na 225 milionů. V Asii se téměř ztroj-
násobí, z 359 milionů na 903 milionů. V Africe 
se dokonce zčtyřnásobí, z 59 milionů na 225 
milionů.

Dnes je na světě 20 megaměst, tedy měst 
s počtem obyvatel větším než 10 milionů (z toho 
16 megaměst se nachází v rozvojových zemích). 
V roce 1960 měly jen New York a Tokio více než 
10 milionů obyvatel. Dnes žijí v megaměstech 
4 % obyvatel (264 milionů lidí).109/ Bez přístu-
pu k vodě, důstojnému bydlení a základním 
službám patří městské prostředí mezi faktory 
nejvíce ohrožující zdraví člověka.110/ To může 
v budoucnu vyvolávat migrační vlny, ozbrojené 
nepokoje, konfl ikty a šíření infekčních nemocí.

Populace žijící přímo ve městě tvoří obvykle 
jen menší část lidí, většina jich žije v přilehlých 
příměstských zónách. Například New York má 
něco přes 10 milionů obyvatel, ale spolu s oby-
vateli v příměstských oblastech zde žije 18 mi-
lionů lidí. San Francisko samotné má necelých 
800 000 obyvatel, ale s příměstskými částmi zde 
žijí více než tři miliony lidí.

Mezi města s největším přírůstkem obyvatel 
(vyšším než 4 %) patří Ghaziabad a Surát v Indii, 
Saná v Jemenu, Kábul v Afghánistánu, Bamako 
v  Mali a  Lagos v  Nigérii. Naproti tomu mezi 
města, kde demografové předpovídají úbytek 
obyvatel, patří Bukurešť (úbytek –1,3 % roč-
ně), Sofi e (–0,98 %), Budapešť (–0,68 %) Turín 
(–0,56 %), Jekatěrinburg (–0,52 %), Řím (–0,46 %) 
a Birmingham (–0,12 %).

Foto 46: Bukurešť – město s významným 

úbytkem obyvatel (archiv autora)

V roce 1960 měly jen New York a Tokio více 

než 10 milionů obyvatel. Dnes žijí v mega-

městech 4 % obyvatel (264 milionů lidí).

Odvažuji se tvrdit, že většina evropských 

katastrof 20. století ústících do fašismu, 

nacismu a komunismu by nemohla 

vzniknout bez nezvládnutých sociálních 

a intelektuálních podmínek rychle 

rostoucích velkých a průmyslových měst 

Evropy konce 19. a začátku 20. století. 

Masy přistěhovalců, žijících v ubohých 

a přelidněných čtvrtích průmyslových měst, 

vytržení z prostředí tradiční venkovské 

společnosti, se stávaly snadnou kořistí 

radikálních hnutí. Rizika současné situace 

v rychle se urbanizujících regionech Afriky, 

Latinské Ameriky a Asie jsou obdobné.

Jiří Musil
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Infobox: Na ulicích Istanbulu
Na počátku devadesátých let 20. století jsem měl možnost navštívit Instanbul, turecké město, které leží zčásti 
v Evropě a zčásti v Asii. Rozhodně nepatří mezi nejchudší města, ale i zde už na vás dýchne atmosféra velkoměsta 
rozvojového světa s jeho problémy.

Jak obyvatelé sami říkají, město má osm až deset milionů obyvatel. Nikdo to přesně neví, protože příliv 
přistěhovalců z venkova je mohutný a živelný.

Mladí lidé z početných rodin na venkově, které neuživí půda, odcházejí do Istanbulu v naději, že se v tak 
velkém městě „nějak“ uchytí. Vidíte pak, jak se lidé na ulici snaží uživit prodejem pitné vody, potkáte člověka, 
který nese kabát a neustále jej nabízí na prodej, konkurence čističů bot je neuvěřitelná. Samozřejmě tyto „služ-
by“ musíte odříkat, přitom je to ale člověku líto. Pokud tito prodavači a čističi bot neuspějí, jejich poslední šancí 
na přežití bude žebrat nebo krást. Růst Istanbulu je evidentně nekontrolovaný a dost možná i nekontrolovatelný.

2.8.3 Zajištění potravin, výživa

Foto 47: Pouliční prodej potravin

(archiv autora)

Potraviny patří společně s  vodou, ošacením 
a přístřeším mezi nejzákladnější potřeby člo-
věka. Lehce pracující člověk potřebuje denně 
10 500–12 600 kJ (kilojoulů) ve formě potravin, 
těžce pracující člověk potřebuje 14 700–21 000 
kJ.111/

Potrava by navíc měla být kvalitní a vyváže-
ná, obsahující potřebné vitamíny a minerální 
prvky.112/ Defi cit železa způsobuje chudokrev-
nost až u 1,5 miliardy lidí, hlavně matek a dětí. 
200–300 milionů lidí je postiženo endemickou 
strumou z nedostatku jódu.

109/ V Hongkongu žijí tisíce lidí, kteří téměř nikdy neopustí svůj mrakodrap, a nestěžují si. Pokud budete těmto lidem povídat, jak musíme zachovat 

nedotčenou přírodu, budou pravděpodobně oponovat, že je to luxus, který si nemohou dovolit, a například úsilí na záchranu medvídka pandy by se jim 

zdálo sentimentální záležistostí, plýtváním prostředky. Stačí prý, když budou mít jeho obrázek nebo se podívají na jeho vycpaninu v muzeu (Svoboda in: 

Svoboda, Nováček, 2002).

110/ Podle údajů Světové zdravotnické organizace ze dvaceti velkoměst s nejvíce znečistěným ovzduším je jich 16 v Číně.

111/ Pro většinu lidí je asi známější vyjádření v kaloriích (cal). Kalorie je množství energie, které dokáže zvýšit teplotu 1 gramu vody ze 14,5 na 15,5 stupňů 

Celsia. 1 cal se rovná 4,185 joulů. Lehce pracující člověk tedy potřebuje denně energii v hodnotě 2500–3000 kalorií, těžce pracující člověk 3500–5000 

kalorií. Hranice kritické potravinové nedostatečnosti je denní defi cit přibližně 300 kalorií. V potravě většiny z jedné miliardy hladovějících lidí chybí 

100–400 kalorií na osobu a den. Při spotřebě 3000 kalorií denně se jedná o trvalý příkon energie 145 W (wattů). Je fascinující, jak efektivně naše tělo 

umí energii využívat. Na to, aby nám fungovaly všechny orgány v těle, na to, že chodíme, myslíme, pracujeme, stačí stejné množství energie, jaké 

spotřebuje jedna 150wattová žárovka.

112/ Velmi známým příkladem důsledku nedostatku vitamínu C jsou kurděje, tak časté v minulých stoletích u námořníků při dlouhých plavbách. Vitamín B1 

(thiamin) zase působí příznivě na nervový systém a proti únavě. Nedostatek vitamínu B1 (který bývá způsoben jednostrannou dlouhodobou konzumací 

potravy chudé na tento vitamín, jako je např. loupaná rýže či bílá mouka) se projevuje jako nemoc beri-beri. Vyskytuje se zejména v jihovýchodní Asii. 

Deficit železa způsobuje chudokrevnost 

až u 1,5 miliardy lidí.



90

Pavel Nováček Udržitelný rozvoj

Ženy v průměru potřebují asi o 25 % méně 
energie než muži. Na  druhou stranu v  době 
těhotenství vzrůstají potřeby ženy z hlediska 
energie, minerálů i vitamínů. Během prvních 
tří měsíců těhotenství žena potřebuje dalších 
300 kalorií na den, v době kojení pak 500 kalo-
rií na den navíc. Těhotná žena potřebuje oproti 
běžnému stavu téměř čtyřnásobnou dávku žele-
za a o 20 % více vápníku. V případě neuspokoje-
ní těchto zvýšených nároků v době těhotenství 
se zvyšuje riziko při porodu. Smrt mnoha no-
vorozenců a malých dětí v rozvojových zemích 
nastává v důsledku nedostatečné výživy matek. 
Podvyživené matky také často rodí podvyživené 
děti (Jeníček, Foltýn, 2003).

Hlad ohrožoval lidi po celou historii.113/ Teprve 
ve 2. polovině 20. století se podařilo celosvětově 
díky tzv. zelené revoluci114/ výrazně zvýšit země-
dělskou produkci. V letech 1950–1985 předstihla 
světová produkce obilovin růst populace. Ze 700 

Dej hladovému rybu a bude mít co jíst, 

ale když ho naučíš rybařit, bude mít co jíst 

celý život.

čínské přísloví

Obr. 22: Využívání umělých hnojiv – 

množství dusíku, fosforu a draslíku

v letech 1961–2001 (upraveno podle Clarke, 

King, 2004)

Obr. 23: Nárůst zavlažovaných ploch (miliony 

hektarů) zemědělských plodin v průběhu 

minulého století (upraveno podle Nátr, 2005)
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milionů tun v roce 1950 narostla na více než 1,8 
miliardy tun v roce 1985, což představuje roč-
ní nárůst o 2,7 %. To bylo dosaženo nasazením 
moderní mechanizace (která však byla dostupná 
jen bohatším farmářům), vyšlechtěním a použí-
váním nových zemědělských odrůd, chemizací 
(spotřeba průmyslových hnojiv obsahujících 
důležité prvky pro růst rostlin – dusík, fosfor 
a draslík – stoupla za uvedené období devětkrát, 
spotřeba ochranných chemických prostředků 
– pesticidů115/ – dokonce dvaatřicetkrát!) a roz-
šířením zavlažovaných ploch na dvojnásobek.

Mezi léty 1970–1997 se počet hladovějících 
snížil z 959 milionů na 791 milionů, především 
díky výraznému zlepšení situace v Číně a v Indii. 
To je obrovský úspěch, protože za toto období 
narostl počet obyvatel na planetě přibližně o 2,5 
miliardy.
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Na druhou stranu je třeba říci, že zelená revo-
luce má i svou „odvrácenou tvář“. Mezi její hlavní 
nevýhody patří:
– vyšlechtěné, vysoce výnosné odrůdy jsou 

extrémně závislé na počasí, klimaticky špat-
ný rok se může stát katastrofou;

– vlivem používání ochranných chemických 
prostředků (pesticidů) může dojít k výsky-
tu a rychlému rozšíření některých nemocí 
(např. v důsledku nečekané mutace u hmy-
zu);

– došlo často k úplnému vyřazení místních 
odrůd, adaptovaných na podnebí;

– došlo k polarizaci mezi bohatými a chudý-
mi farmáři, chudí rolníci neměli dostatek 
prostředků na nákup mechanizace, hnojiv, 
pesticidů a osiv, nemohli tak konkurovat 
bohatým farmářům a mnozí zbankrotovali;

– v  rozvojových zemích jsou velké potíže 
s fungováním institucí a tím i s řetězcem na-
vazujících služeb – skladováním a ošetřením 
úrody, s marketingem a distribucí zeměděl-
ských produktů;

– zelená revoluce nepřinesla sama o  sobě 
snížení porodnosti, proto neřešila příčinu 
nedostatku potravin, ale jeho důsledky.

Neřešení příčin, ale důsledků nedostatku po-
travin se projevilo ve druhé polovině 90. let 
minulého století, kdy se počet chronicky hlado-
vějících začal zvyšovat. V roce 2003 počet hlado-
vějících dosáhl 854 milionů, z toho 820 milionů 
v rozvojových zemích, 25 milionů v tranzitních 
zemích bývalého socialistického bloku a 9 mili-
onů v rozvinutých zemích. 

Na konci roku 2009 přesáhl počet hladovějí-
cích jednu miliardu. Podle Organizace OSN pro 
zemědělství a výživu (FAO) je na vině současná 
ekonomická krize. Ta jednak připravuje lidi v roz-
vojových zemích o práci, jednak ohrožuje objem 
humanitární pomoci poskytované bohatými 
státy. Cena potravin se tak v letech 2006–2008 
zvýšila o 24 % a v souvislosti s ekonomickou 
krizí nejspíše nadále poroste. Nejvíce chronicky 
hladovějících, 642 milionů, je v Asii (zejména 
v Afghánistánu, Pákistánu, Nepálu, Bangladéši 
a Indii), v Africe trvale hladoví 265 milionů lidí.

Infobox: Boj proti podvýživě a kojenecké úmrtnosti podle FAO
Země, kde mají lidé v průměru k dispozici méně než 2000 kalorií na den: Eritrea (1513 kalorií), Kongo (1599 
kalorií), Burundi (1649 kalorií), Komory (1754 kalorií), Tádžikistán (1828 kalorií), Etiopie (1857 kalorií), 
Libérie (1900 kalorií), Zambie (1927 kalorií), Sierra Leone (1936 kalorií), Zimbabwe (1953 kalorií), Tanzanie 
(1975 kalorií), Středoafrická republika (1980 kalorií).

Země, kde se spotřeba potravin v období 1980–2002 snížila: Angola, Burundi, Kamerun, Středoafrická 
republika, Komory, Kongo, Pobřeží slonoviny, Etiopie, Keňa, Severní Korea, Libérie, Madagaskar, Malawi, 
Mongolsko, Niger, Rwanda, Sierra Leone, Tanzanie, Zambie, Zimbabwe.

113/ Historické záznamy se zmiňují celkem o 462 velkých hladomorech. První dochovaný písemný záznam o hladu pochází z Egypta z doby po zániku Staré 

říše (po roce 2263 př. n. l.). V Irsku v letech 1846–1849 zahynuly na následky hladomoru 2–3 miliony z celkových 8 milionů obyvatel. Část lidí se odstě-

hovala do USA, takže v Irsku klesl počet obyvatel na 4 miliony. V 19. století zemřelo v důsledku hladu nejméně 150 milionů lidí, ve 20. století se pohybují 

odhady OSN mezi 100–200 miliony lidí (Jeníček, Foltýn, 2003).

114/ Termín „zelená revoluce“ byl poprvé použit v roce 1968 tehdejším ředitelem americké agentury pro rozvojovou pomoc (US AID) Williamem Gaudem. 

Nicméně otcem „zelené revoluce“ je Norman Borlaug, který za vyšlechtění vysoce výnosných druhů pšenice a další aktivity související se zvyšováním 

zemědělských výnosů v rozvojových zemích dostal v roce 1970 Nobelovu cenu. Odhaduje se, že díky jeho činnosti nezahynulo hlady asi 250 milionů lidí. 

Zemřel v září 2009 ve věku 95 let.

115/ Pesticidy jsou přípravky určené k tlumení a hubení rostlinných a živočišných škůdců, k ochraně rostlin a skladových zásob.

116/ Od narození do věku pěti let dítě prodělá úžasný intelektuální, emocionální a fyzický vývoj. Pokud je v tomto věku dítě postiženo podvýživou, je jeho 

rozvoj nevratně narušen.

V současnosti každým rokem zahyne 6 milio-
nů dětí v důsledku podvýživy a hladovění (jedná 
se o stejné množství jako počet židů zabitých 
nacisty za 2. světové války). Každým dnem tak 
umírá více než 16  000 dětí, to je jedno dítě 
za každých pět vteřin.

Děti, které dlouhodobé hladovění přežijí, bu-
dou celý život handicapovány v důsledku ne-
dostatečně rozvinutého mozku i těla, nižšího 
IQ, menší schopnosti se učit a vzdělávat, nižší 
produktivity v dospělosti a nižší odolnosti vůči 
nemocem.116/

Podvýživa způsobená nedostatkem bílko-
vin (protein-energy malnutrition – PEM) ovliv-
ňuje na světě každé čtvrté dítě. Naproti tomu 

ve Spojených státech má 15 % dětí problémy 
s nadváhou a jsou zde každoročně vyhozeny 
potraviny v hodnotě 100 miliard dolarů. 

Ve městech s adekvátní infrastrukturou (pří-
stup k pitné vodě, dostatečná hygiena) klesá 
i v rozvojových regionech kojenecká úmrtnost 
až na 10 úmrtí na 1000 živě narozených, zatímco 
ve slumech bez této infrastruktury bývá počet 
úmrtí i dvacetkrát vyšší (Glenn, Gordon, 2007).

Podle zprávy „Miléniové hodnocení ekosysté-
mů“ (Millennium Ecosystem Assessment, World 
Resource Institute, 2005) je již 60 % světových 
ekosystémů poškozeno. Kácení lesů kvůli ze-
mědělství je zodpovědné za 80 % odlesňování. 
Rychlý úbytek lesů narušuje globální uhlíkový 

Neřešení příčin nedostatku potravin se 

projevilo ve druhé polovině 90. let minu-

lého století, kdy se počet chronicky hlado-

vějících začal zvyšovat.

Cena potravin se v letech 2006–2008 zvý-

šila o 24 % a v souvislosti s ekonomickou 

krizí nejspíše nadále poroste.

Děti, které dlouhodobé hladovění přežijí, 

budou celý život handicapovány v důsled-

ku nedostatečně rozvinutého mozku.
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a hydrologický cyklus a snižuje biodiverzitu, 
na které je světová produkce potravin závislá.

Lester Brown z amerického „think tanku“ Earth 
Policy Institute (http:/www.earthpolicy.org) 
upozorňuje, že 70 % vody je odvedeno z řek 
nebo vypumpováno z podzemních zásob kvůli 
zavlažování. Především zásoby podzemní vody 
tak všude na světě klesají, a to v budoucnu způ-
sobí snížení zemědělské produkce. Nejvážnější 
situace, co se týče poklesu zásob podzemní 
vody, je v Číně, Indii a také ve Spojených státech.

Obr. 24: Podíl podvyživených podle regionů

(upraveno podle Jeníček, Foltýn, 2003)

Foto 48: Haiti (Port au Prince) – až 80 % 

obyvatel žije v absolutní chudobě

(archiv autora)

Indie 

Blízký východ

a severní Afrika 5 %

Latinská Amerika

a Karibik 7 %

zbytek Asie

a Pacifi k

subsaharská Afrika

18 %

26 %

23 %

21 %

Infobox: Kdo uživí Čínu?
V souvislosti s Čínou zmiňuje Lester Brown (1996) ve své knize „Kdo uživí Čínu“ (Who Will Feed China) 
jeden podstatný a nepříjemný paradox: prosperita Číny může způsobit nedostatek potravin v jiných částech 
světa. Čína má dlouhodobě vysoký růst HDP, a tedy bohatne. Jak se lidem zvyšují příjmy, jedna z věcí, po které 
touží, je více masa na jídelním stole, nejenom rýže a zeleniny. K vyprodukování kilogramu masa je však třeba 
5–10 kg krmovin. To nemá šanci Čína, kde je jen 10 % zemědělsky obdělávatelné plochy, vyprodukovat. Může 
však nakupovat v zahraničí. Díky obrovským vývozům průmyslového zboží na to má dostatek prostředků. Pro 
Spojené státy, Kanadu a další velké producenty obilovin bude samozřejmě velmi lákavé prodat zemědělské 
přebytky za tržní cenu Číně a neposílat je za dotované ceny nebo přímo jako humanitární pomoc do oblastí, 
kde lidé nemají dostatek potravy. Svět je i takto „neviditelně“ propojen. Prosperita v Číně může ohrozit přežití 
lidí v subsaharské Africe.

Podle L. Browna už čínští představitelé přijali skutečnost, že se Čína do budoucna není schopna sama uživit. 
Jak produkce v některých regionech klesá, lidé ze západních provincií se stěhují za prací do měst na východním 
pobřeží.
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Poptávka po  živočišných bílkovinách se 
do roku 2020 zvýší o 50 %, což způsobí pravdě-
podobně masivní investice do geneticky modifi -
kovaných potravin, rozvoje plodin pěstovaných 
ve vodním prostředí (např. řas s vysokým obsa-
hem bílkovin) a samostatné produkce živočiš-
ných tkání v průmyslových provozech.

Budeme potřebovat technologie pro lepší 
využití dešťových srážek, lepší a účinnější za-
vlažování a také se asi v rozvojových zemích 
neobejdeme bez využití geneticky upravených 
plodin, abychom byli schopni pěstovat rostliny 
i v suchých oblastech. V současnosti zemědělství 
v rozvojových zemích využívá 80 % potenciál-
ně využitelné zemědělské půdy, z níž 20 % je 
zavlažováno.

FAO odhaduje, že spotřeba vody v zeměděl-
ství se do roku 2030 zvýší o 60 %, aby bylo mož-
né uživit další dvě miliardy lidí. 40 % zemědělské 
půdy je již dnes mírně degradováno, 9 % je po-
škozeno výrazně. Světová úroda je tak snížena 
asi o 13 % (Glenn, Gordon, Florescu, 2008).

Zdrojem potravy, navíc bohaté na bílkoviny, 
jsou také moře a oceány. Čtvrtina světových 
lovišť ryb je však přetěžována a rybí popula-
ce se nestačí v dostatečné míře reprodukovat. 
Od roku 1950 se objem světového rybolovu 
zvýšil o 500 %. Ohrožené jsou zejména popu-
lace tresky severní, tuňáků a lososů. Kapacita 
rybářských lodí převyšuje o 30–40 % možnosti 
rybích populací. Dalším problémem je nezáměr-
ný odlov necílových ryb a živočichů, jako jsou 
mořské želvy, žraloci nebo kytovci. Tyto nežá-
doucí odlovy představují až 25 % celkového vý-
lovu (Jeníček, Foltýn, 2003).

Během posledních 40 let se více než 30 % 
půdy stalo neúrodnou v důsledku větrné a pře-
devším vodní eroze. Aby místní obyvatelé ztra-
cenou půdu nahradili, dochází k  masivnímu 
kácení lesů.

Podle odhadů FAO bude jen kvůli rozšiřujícím 
se zemědělským plochám v příštích 30 letech 
vykáceno 200 milionů hektarů lesa (tedy dva 
miliony km2, což je téměř čtyřnásobek rozlo-
hy Francie, největší země západní Evropy), aby 
bylo možné uživit rostoucí populaci v tropických 
a subtropických oblastech.

Svět jako celek zápasí s nedostatkem potra-
vin, ale rozvinuté a bohaté země mají opačný 
problém – příliš vysoký příjem kaloricky vydatné 
stravy. Je to tak vážné, že se mluví o „bídě dobře 
živených“, která se projevuje závažnými zdravot-
ními komplikacemi – poruchami nervové sou-
stavy, nemocemi trávicího ústrojí, koronárních 
cév, výskytem cukrovky atd.

Obr. 25: Půda potřebná k produkci potravin

(upraveno podle Barney, Blewett, Barney, 

1993)

Foto 49: Kibuc Ejn Gedi, zázrak v poušti 

(Izrael) (archiv autora)
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Ve většině států Evropské unie má více než 
polovina dospělé populace nadváhu nebo jsou 
přímo obézní. V Evropské unii trpí nadváhou 21 
milionů dětí a tento počet se zvyšuje o 400 000 
dětí ročně. 7 % celkových zdravotních výdajů  se 
vztahuje k nemocím spojeným s obezitou.

Ve  Spojených státech není největším ne-
přítelem zdraví rakovina, ale nadměrná váha. 
Obezita je symbolem americké nadspotřeby. 
Dvě třetiny Američanů mají nadváhu a polovi-
na z nich je obézních, 5 % dokonce extrémně 
obézních. 15 % amerických dětí má nadváhu 
nebo jsou obézní. 25 % zeleniny konzumované 
v USA představují smažené hranolky.117/ Typický 
hamburger v roce 1957 obsahoval 210 kalorií, 
zatímco dnes je to už 618 kalorií (podle časopisu 
Time, 7. července 2004).

Obecně řečeno, dalšího zvýšení zeměděl-
ských výnosů (především v rozvojových zemích) 
může být dosaženo pěti způsoby:
– zvýšením produktivity zemědělské půdy;
– obděláním nové půdy;
– objevením nových, zemědělsky využitelných 

druhů a/nebo vyšlechtěním nových odrůd 
rostlin; 

– vyvinutím nových zemědělských postupů; 
– nahrazením chovu zvířat pěstováním plo-

din.118/

Velmi kontroverzním tématem je používání ge-
neticky modifi kovaných plodin119/ v zemědělství. 
Někdy jsou geneticky modifi kované organismy 
(GMO) označovány za nositele „druhé zelené 
revoluce“, které by na další desetiletí mohly od-
vrátit hrozbu hladu, především v rozvojových 
zemích. Skýtají však v sobě četná rizika, proto-
že GMO se mohou po uvolnění do životního 
prostředí nekontrolovaně šířit. Obecně řečeno, 
Evropská unie je v této věci velmi opatrná a zdr-
ženlivá, Spojené státy naopak vývoj a používá-
ní GMO podporují. Ani odborníci se nedokážou 

shodnout, jestli a nakolik máme do genetické 
výbavy organismů, která je výsledkem mnoha 
milionů let trvajícího evolučního vývoje, zasa-
hovat.

Zdaleka největším producentem GMO je 
americká společnost Monsanto, která na trhu 
zemědělských komodit vlastní 70–100 % podí-
lu některých geneticky modifi kovaných plodin. 
Většina GMO byla dosud dána na trh ne kvůli 
tomu, aby pomohly řešit chudobu, hlad a po-
škozování životního prostředí, ale proto, aby se 
snížily náklady za pracovní sílu ve velkoplošných 
zemědělských systémech. Podobně jako první 
zelená revoluce tedy i GMO přispívají k polari-
zaci chudých a bohatých, ke krachu menších 
farmářů a k růstu nezaměstnanosti, především 
ve venkovských oblastech.

V poslední době se na scéně objevuje nový 
problém, který by mohl podstatnou část lidstva 
vrhnout zpět, do období podvýživy a hladu. 
Jsou jím biopaliva. Cena ropy i dalších zdro-
jů energie rychle roste a svět hledá náhradu. 
Jednou z možností je využít zemědělské plo-
chy pro pěstování energetických plodin, jako 
je např. konopí a další rychle rostoucí plodiny, 
v tropických oblastech je to především cukrová 
třtina. Brazílie už po mnoho let vyrábí z cukrové 
třtiny etanol, který přidává do benzínu pro po-
hon automobilů. 

Kromě nesporné výhody nahrazování neob-
novitelného zdroje (ropy) zdrojem obnovitel-
ným však má produkce biopaliv i své nevýho-
dy. Jednak je to kácení tropických lesů a jejich 
přeměna na zemědělské plantáže. Především 
je to ale vývoz biopaliv do rozvinutých zemí. 
Biopaliva tak vytlačují z polí plodiny pro obživu 
místních obyvatel. Ruka trhu zde působí nekom-
promisně. Pokud jsou biopaliva ekonomicky 
výhodnější než klasické potraviny, budou jim 

Obr. 26: Úlovky mořských ryb a průměrná 

hloubka rybolovu (upraveno podle World 

Resources Institute, 2005)
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farmáři i obchodníci dávat přednost. Důsledky 
na sebe nenechají dlouho čekat. Ceny potravin 
se jen v letech 2006–2008 zvýšily o 24 % a tento 
trend pokračuje i v současnosti.120/

Prudce rostoucí ceny potravin vyprovoko-
valy v první polovině roku 2008 násilné nepo-
koje v řadě rozvojových zemí, např. na Haiti, 
v  Thajsku, Pákistánu, v  subsaharské  Africe. 

V Kamerunu při protestech v únoru 2008 za-
hynulo 40 lidí a tehdejší evropský komisař pro 
rozvojovou pomoc Luis Michel v této souvis-
losti mluvil o nebezpečí „humanitární tsunami 
v Africe“. Rostoucí ceny potravin by tak mohly 
způsobit největší globální krizi první poloviny 
21. století.

2.8.4 Zdravotní stav obyvatel
Medicína byla ještě začátkem novověku 

uměním léčit. V 19. století byla degrado-

vána na vědu o léčení a v našem století 

poklesla na pouhou techniku léčení.

Viktor Frankl

Zdraví je podle defi nice Světové zdravotnické 
organizace (WHO) stav úplné fyzické, duševní 
a sociální pohody, nikoliv pouze nepřítomnost 
nemoci nebo neduhu. Požitek z  nejvyššího 
dosažitelného stupně je jedním ze základních 
práv každého člověka, bez ohledu na rasu, ná-
boženství, politické přesvědčení či ekonomické 
a sociální podmínky.121/

Plnému zdraví se všichni lidé na světě nejspíše 
nebudou těšit nikdy, i kdybychom do zdravot-
nictví dávali polovinu svého hrubého domácího 
produktu.

Ve středověku se lidé v Evropě hrozili moru, 
který zde při jedné z největších epidemií od roku 
1347 do roku 1353 usmrtil 25 milionů lidí, tedy 
třetinu obyvatel tehdejší Evropy.122/ (Je pozoru-
hodné, že i v tak těžké době dokázal Karel IV. 
založit nejstarší středoevropskou univerzitu.) 

Dalším postrachem byla lepra (malomocen-
ství), cholera, tyfus a řada dalších infekčních 
nemocí. Dnes se tyto nemoci v  rozvinutých 
zemích prakticky nevyskytují, v rozvojových ze-
mích však ano.

Znovu se šíří onemocnění, která byla před 
dvěma desetiletími považována za zlikvidovaná 
nebo potlačená. Na vzestupu je např. tuberku-
lóza. V roce 1997 na ni zemřelo 2,5 milionu lidí 
(tvoří tak 4,5 % všech příčin úmrtí). Předpokládá 
se, že v 90. letech 20. století onemocnělo na svě-
tě touto nemocí 90 milionů lidí, z nichž asi tře-
tina při současném stavu léčby umřela nebo 
umře.123/

Dále jde o malárii, tyfus a choleru. Cholerou 
bylo v roce 1993 postiženo v rozvojových ze-
mích více než 100 milionů lidí. V následujících 
letech se situace ještě zhoršila v souvislosti s ob-
čanskou válkou ve Rwandě. Úmrtnost na malárii 
činí dva miliony lidí ročně, tj. čtyřikrát více než 
před 20 lety. Na vzestupu jsou i tropické nemoci, 
např. žlutá zimnice, bilharzie a další parazitární 
onemocnění. Za hlavní příčiny se pokládá zne-
čištění životního prostředí, ale také životní styl 
a stále vysoký počet lidí žijících v absolutní chu-
době (Glenn, Gordon, Florescu, 2008).

Zdraví obecně je ovlivněno ve světě chudo-
bou, velkým počtem podvyživených, migrací, 
obchodem, lidskými zásahy do  ekosystémů, 
poškozováním životního prostředí, odlesňová-
ním, mezinárodním cestováním, ozbrojenými 
konflikty a především stále větší koncentrací 
lidí ve městech v nevyhovujících hygienických 
podmínkách.124/

Na zdravotní stav obyvatel ovšem budou mít 
vliv i předpokládané klimatické změny. Světová 
zdravotnická organizace považuje za nejvážněj-
ší především následující hrozby vyvolané změ-
nou klimatu:
– častější vlny extrémních veder a extrémně 

studeného počasí;
– růst výskytu infekčních chorob přenášených 

hmyzem a hlodavci;
– zvýšení frekvence a rozsahu záplav;
– rozšíření podvýživy a ohrožení potravinové 

bezpečnosti;

117/ Tento způsob konzumace „zdravé“ zeleniny připomíná bonmot bývalého českého premiéra Miloše Zemana: „Ze zeleniny mám rád tu, která je propasíro-

vána přes trávicí trakt prasete.“

118/ Regionálně to však může být i naopak. V afrických savanách jsou velké možnosti chovat původní zvěř, jejíž produktivita předčí domestikovaný dobytek 

a je také vhodnější než velkoplošné pěstování obilovin. Tato zvěř je prostředí dokonale přizpůsobena díky dlouhodobému přírodnímu výběru. Je schopna 

zužitkovat veškerou rostlinnou potravu, snáší žízeň a odolává nemocem. V oblastech východní a jižní Afriky se jedná např. o antilopy, zebry a buvoly.

119/ Geneticky modifi kované organismy (GMO) vznikají genetickou manipulací, kdy se do jednoho organismu cíleně vnáší gen nebo skupina genů jiného 

organismu. GMO se využívají v lékařství, potravinářství a také v zemědělství, kdy vznikají odrůdy plodin odolné vůči mrazu, hmyzu, herbicidům, ale 

také např. vůči suchu nebo zasolené půdě. GMO můžeme získat také nahodilým působením mutagenů, například vznikly nové odrůdy pšenice získané 

ozařováním jejích semen.

120/ Ve Spojených státech byla v roce 2007 využita čtvrtina sklizně kukuřice na výrobu bioetanolu, což prudce zvýšilo její ceny.

121/ Hodnotu zdraví dávají lidé najevo často již při pozdravu „hlavně to zdraví“, „jen aby zdraví sloužilo“ apod. Jeden kněz kdysi vyslovil zajímavou myšlenku 

týkající se nemoci, tedy nedostatku zdraví: „Víte, jaká je nejtěžší práce? Není to házení lopatou nebo rubání uhlí. Nejtěžší práce je ležet bezmocně na lůžku 

a trpět. A je jisté, že toto má v Božích očích velkou hodnotu.“

122/ Mor způsobuje bakterie Yersinia pestis. Onemocnění má dvě formy – plicní (tzv. černá smrt) a bubonickou (dýmějový mor). Bubonická forma je na člo-

věka přenášena blechami, které se infi kovaly na nakaženém hlodavci (hlavně na krysách). Plicní forma se přenáší kapénkovou infekcí z člověka na člověka 

a je mnohem nebezpečnější. Působí velice rychle a neléčená má vysokou úmrtnost (až přes 90 %) (http:/cs.wikipedia.org/wiki/Mor). Mor se dodnes 

vyskytuje v Latinské Americe, jižní a jihovýchodní Asii a v Africe. Například v Kongu v letech 2005–2006 bylo morem nakaženo 230 lidí a 72 jich zemřelo.

123/ Tato nemoc těsně souvisí s fenoménem chudoby. 95 % infi kovaných lidí žije a 98 % umírá v nejchudších zemích, zejména afrických a asijských. Nejvíce 

se nemoc šíří v nejnižších příjmových skupinách, mezi mládeží do 15 let, mezi utečenci a bezdomovci.

124/ Např. podpora lepšího umývaní rukou v chudých rodinách v pákistánském Karáčí snížila výskyt průjmů o 53 % a zápalu plic o 50 %.

Znovu se šíří onemocnění, která byla před 

dvěma desetiletími považována za zlikvi-

dovaná nebo potlačená.
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– zvýšení počtu dýchacích onemocnění;
– rozšíření chorob způsobených kontami-

nací vody (zdroj: http:/suta.blog.respekt.
cz/c/31180). 

Asi 30 % všech úmrtí je způsobeno infekčními 
nemocemi. Nejběžnější infekční nemocí je dnes 
žloutenka typu B (jedná se o virové onemocně-
ní), se kterou přišly do styku 2 miliardy lidí. 

Více než 30 nových a vysoce infekčních ne-
mocí bylo identifi kováno během posledních 20 
let, jako je např. ptačí chřipka, ebola, AIDS, SARS 
a viry, které jsou schopné přecházet z jednoho 
živočišného druhu na jiný. Pro řadu těchto ne-
mocí neexistuje léčba či vakcína. Navíc dalších 
asi 20 nemocí, jako je tuberkulóza nebo malá-
rie, získalo rezistenci vůči antibiotikům a někte-
ré staré nemoci, jako je cholera, mor, horečka 
dengue, meningitida, záškrt a žlutá zimnice, se 
objevily znovu.125/ Stejně tak se začal opět šířit 
v různých zemích syfi lis, obrna je na vzestupu 
hlavně v Nigérii a v Indii.

Lidé však nemusí jen pasivně čekat, co se sta-
ne. Klíčem k úspěšnému zvládnutí nových nebo 
nově se objevujících nemocí je rychlá a koordi-
novaná akce.

Hrozba SARS126/ byla eliminována koordi-
novanou a  účinnou akcí lidského společen-
ství. Účinná odpověď na výskyt SARS, stejně 
jako důsledné monitorování ptačí chřipky127/ 
od jejího prvního přenosu z ptáků na člověka 
v Hongkongu (1997), ukázala, že i bez vakcíny 
je možné nemoc kontrolovat a přijmout účinná 
preventivní opatření. Mezi ně patří včasná de-

tekce a hlášení nemoci, rychlá izolace nemoc-
ných a karanténa těch, kteří přišli s nakaženým 
do styku. V současnosti se však obáváme gene-
tických mutací, které by se mohly objevit u viru 
ptačí chřipky H5N1. Ten by mohl zabít až 25 
milionů lidí a měl by nedozírné následky na le-
teckou dopravu, turistický ruch a mnohé další 
ekonomické aktivity. Dosud se naštěstí nepotvr-
dil přenos tohoto viru z člověka na člověka. Při 
přenosu z konzumované drůbeže na člověka se 
však do roku 2007 nakazilo 317 lidí ze 13 zemí, 
z nich 191 zemřelo. Celkem se ptačí chřipka ob-
jevila v 63 zemích (Glenn, Gordon, 2007).

V roce 2009 Světová zdravotnická organizace 
vyhlásila poprvé po čtyřiceti letech pandemii. 
Jednalo se o virus prasečí chřipky H1N1, kterým 
se nakazilo rychle 90 000 lidí na polovině pla-
nety. Do července 2009 zemřelo 382 lidí. Tato 
chřipka by měla odeznít během 1–2 let (Glenn, 
Gordon, Florescu, 2009).

Rozvinuté země by měly bezpochyby věnovat 
větší pozornost výzkumu a vývoji léků, které by 
byly schopny některé nemoci eradikovat (vy-
mýtit), zejména v tropických a subtropických 
oblastech. Potíž je v tom, že se na tom kvůli níz-
ké kupní síle obyvatel chudých zemí nedá příliš 
vydělat, a nepředstavuje to proto zajímavý „byz-
nys“ pro velké farmaceutické fi rmy.128/

Podle Světové zdravotnické organizace světu 
(zejména rozvojovému světu) chybí dva a půl 
milionu kvalifi kovaného zdravotnického per-
sonálu (lékařů, zdravotních sester a porodních 
asistentek).

Obr. 27: Vlivy prostředí na zdraví člověka

(upraveno podle Braniš, 1999)
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Asi 30 % všech úmrtí je způsobeno infekč-

ními nemocemi.

Více než 30 nových a vysoce infekčních 

nemocí bylo identifikováno během po-

sledních 20 let.

Hrozba SARS byla eliminována koordino-

vanou a účinnou akcí lidského společen-

ství. 
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Tabulka č. 3: Deset současných nejnebezpečnějších infekčních nemocí (podle úmrtnosti)

Foto 50: Uganda (nad Viktoriným jezerem), 

nemoci jdou často ruku v ruce s chudobou

(archiv autora)

 1. Infekční nemoci dýchacích cest. Zápal plic a další plicní nemoci a nemoci dýchacích cest zabijí ročně 
více než 4 miliony lidí. Často jsou spojeny s výskytem nemoci AIDS.

 2. HIV/AIDS. Až 40 milionů lidí žije s virem HIV, který napadá imunitní systém člověka. Ročně na AIDS 
umírá kolem 2–3 milionů obětí. 65 % HIV pozitivních je v subsaharské Africe.

 3. Malárie. Tato nemoc přenášená komáry ročně zabíjí 1–3 miliony lidí. 90 % úmrtí je v Africe. Zde zabíjí 
malárie každých 30 vteřin jedno dítě. Malárie je v Africe odpovědná za 20 % úmrtí dětí mladších 5 let. 
Jen méně než 5 % lidí v nejohroženějších oblastech má k dispozici moskytiéru napuštěnou insekticidy 
proti komárům.

 4. Průjmovitá onemocnění. Jsou způsobena úplavicí, cholerou a mnoha dalšími, méně známými 
infekcemi z bakteriálních, virových nebo parazitických organismů. Průjmovitá onemocnění zabíjí asi 
2,2 milionů lidí ročně, většinou v důsledku dehydratace organismu. V jižní a jihovýchodní Asii je tato 
nemoc odpovědná za 8,5 % všech úmrtí, v Africe za 7,7 % úmrtí.

 5. Tuberkulóza. Tato nemoc dýchacích cest zasahuje až třetinu světové populace, u většiny lidí se však žádné 
příznaky nemoci neprojeví. Zabíjí ročně 2 miliony lidí. Velmi často způsobuje úmrtí lidí nemocných AIDS. 
Africké státy, které trpí vysokým výskytem HIV/AIDS, mají roční nárůst tuberkulózy o 10 %.

 6. Spalničky. Virus spalniček napadne každoročně 30 milionů lidí, většinou dětí. Způsobuje úmrtí 530 000 
lidí. Afrika a jižní a jihovýchodní Asie mají 82 % celosvětového počtu úmrtí. Imunizovat dítě proti této 
nemoci přitom stojí jen jeden dolar.

 7. Dávivý kašel. Tato bakteriální nemoc oběhového ústrojí ročně postihne 20–40 milionů lidí, z nichž nemoci 
podlehne 200 000–300 000 lidí. 90 % úmrtí je v rozvojových zemích, zejména v subsaharské Africe.

 8. Tetanus. Je to smrtelná nemoc centrálního nervového systému, která postihuje 500 000 lidí ročně, 
z nichž téměř polovina umírá. Nejvíce úmrtí se vyskytuje v subsaharské Africe a v jižní a jihovýchodní 
Asii. Proti tetanu je možné se chránit očkováním.

 9. Meningitida. Postihuje tkáně na povrchu mozku a míchy. Ročně zabíjí 174 000 lidí. „Meningitidový pás“ 
s největším výskytem nemoci se táhne od Senegalu na západě Afriky do Etiopie na východě kontinentu. 
10–20 % těch, kteří přežijí, má nevratné poškození mozku, trpí ztrátou sluchu nebo má omezenou 
schopnost učení. 

10. Syfi lis. Šíří se hlavně pohlavním stykem. Ročně zabíjí 157 000 lidí, více než 12 milionů lidí se ročně touto 
nemocí nakazí. Největší výskyt je v jihovýchodní Asii, subsaharské Africe a Latinské Americe (Glenn, 
Gordon, Florescu, 2009, a WHO)

125/ Vůči řadě nemocí přestávají být účinné klasické léky, např. penicilin je bezmocný vůči 90 % stafylokokových infekcí (Hawken, Lovins, Lovins, 2003).

126/ SARS (Severe Acute Respiratory Syndrome – těžký akutní respirační syndrom) je onemocnění dýchacích cest. Poprvé se objevilo v Číně roku 2002. 

Původcem nákazy je virus, který se šíří zejména kapénkovou infekcí.

127/ Ptačí chřipka je onemocnění ptáků způsobované chřipkovými viry typu A, které postihuje primárně ptactvo a jen výjimečně může být přeneseno na ně-

které druhy savců. Ptačí chřipka byla pod jménem ptačí mor poprvé identifi kována v roce 1878 v Itálii. Nejznámějším a nejsledovanějším typem ptačí 

chřipky je v současnosti onemocnění způsobované virem H5N1, jak pro jeho rychlé šíření mezi ptáky, tak pro jeho omezenou schopnost infi kovat člověka 

a pro vysokou úmrtnost, pokud k této infekci dojde (http:/cs.wikipedia.org).

128/ Někdy však dobrý nápad a relativně levné opatření může zachránit mnoho životů. Nedávno bylo vyvinuto tzv. „brčko“ (Lifestraw), jednoduché zařízení na čištění 

vody, které stojí pouhé tři dolary. Sestává ze sedmi fi ltrů, které zachytí nečistoty o velikosti 6 mikronů (lidský vlas je silný 50–100 mikronů). Brčko je malé a děti jej 

mohou stále nosit zavěšené na krku. Dokáže zachytit až 99,99 % různých parazitů a bakterií, kteří jsou zodpovědní za těžké průjmy.

129/ Brooks Jackson z John Hopkins University ve Spojených státech naproti tomu namítá, že tento údaj podceňuje potíže, které v chudých zemích způsobuje 

téměř neexistující infrastruktura.

Tuberkulóza zasahuje až třetinu světové 

populace, u  většiny lidí se však žádné 

příznaky nemoci neprojeví. Zabíjí ročně 

2 miliony lidí.

Současné studie „Komise pro makroekonomi-
ku a zdraví“ (Commission of Macroeconomics 
and Health) Světové zdravotnické organizace 
uvádějí, že infekční nemoci „uvězní“ lidi v chu-
době a že eradikace těchto nemocí by pomohla 
vysvobodit tyto lidi z chudoby. Pokud bychom 
dokázali investovat každoročně kolem 65 mili-
ard dolarů až do roku 2015 na vymýcení infekč-
ních nemocí a rozvoj sociálních služeb, mohli 
bychom snížit počet úmrtí o 8 milionů ročně.129/

Aby bylo možno nějakou nemoc eradikovat, 
musí splňovat následující předpoklady:
– neexistuje zvířecí hostitel ani přenašeč;
– jedná se o klinicky zjevné onemocnění;
– je známé období, které uplyne od infekce 

po první příznaky nemoci;
– epidemie se šíří pomalu;
– u člověka nehrozí opakovaný výskyt;
– existuje vysoce účinná vakcína.
V 70. letech 20. století byly takto úspěšně vymý-
ceny pravé neštovice.

Pokud bychom dokázali investovat každo-

ročně kolem 65 miliard dolarů až do roku 

2015 na  vymýcení infekčních nemocí, 

mohli bychom snížit počet úmrtí o 8 mi-

lionů ročně.
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Infobox: Příklad neúspěchu – opětovné rozšíření dětské obrny
Dětská obrna byla na přelomu tisíciletí celosvětově téměř vymýcena. Pak ale dostala druhou šanci kvůli kon-
spiračním teoriím politiků a imámů na severu Nigérie. Ti vyzývali rodiče, ať zabrání očkování svých dětí proti 
obrně, protože vakcíny dle nich mohly obsahovat virus HIV a hlavně činit dívky neplodnými. Mělo jít o „ďá-
belský plán“ Spojených států snížit pod záminkou boje proti dětské obrně počet muslimů ve světě. Guvernér 
severonigerijského státu Kano Ibrahim Shekarau dokonce veřejně prohlásil: „Obětovat jedno, dvě, tři, čtyři, 
pět či deset lidí, kteří se nakazí obrnou, je menším zlem než dovolit, aby se stovky tisíc či možná miliony dívek 
staly neplodnými.“

Díky tomu se sever Nigérie stal ohniskem dalšího šíření dětské obrny. Afričtí muslimští poutníci do Mekky 
přenesli virus do Saúdské Arábie. Ze súdánského přístavu Port Súdán se s pasažéry lodí dostala obrna 
do pouštního Jemenu. Na převážně muslimské indonéské ostrovy zavlekli obrnu poutníci vracející se ze Saúdské 
Arábie. Pokaždé se ukázalo, že virus má stejný původ – tisíce kilometrů vzdálenou Nigérii.

Nakonec politici a imámové svolilil i k očkování v severní Nigérii, ovšem jen vakcínou z Indonésie (tedy 
z muslimské země). Strach z amerického spiknutí způsobil, že se musely znovu proočkovat miliony dětí v Africe 
a Asii, což stálo obrovské fi nanční prostředky (Nedvěd, 2005).

Infobox: Příklad úspěchu – eradikace pravých neštovic
Pravé neštovice jsou velmi nakažlivé virové onemocnění. Během 20. století neštovice usmrtily 300–500 milionů 
lidí, zejména v rozvojových zemích. Zhruba každý třetí nakažený na tuto nemoc zemřel. Ve vyspělých zemích 
se na prevenci vůči nemoci vynakládalo ročně kolem jedné miliardy dolarů. Ještě v roce 1967 onemocnělo 15 
milionů lidí a 2 miliony jich zemřely. V tomto roce proto Světová zdravotnická organizace vyhlásila neštovicím 
válku a do deseti let ji dovedla do vítězného konce. V roce 1979 byly pravé neštovice prohlášeny za vymýcené. 
Úspěch je o to cennější, že kampaň probíhala během „studené války“ mezi Východem a Západem. Přesto 
státy našly dostatek odhodlání i prostředků tuto děsivou nemoc zničit. Je to jeden z pozitivních příkladů, že 
i na mezinárodní úrovni se státy mohou dohodnout na účinné akci k dosažení ambiciózního cíle. Tedy „kde 
je vůle, tam je i cesta“.

Velikou zásluhu na eradikaci pravých neštovic má český epidemiolog Karel Raška. V roce 1963 se stal 
ředitelem divize infekčních nemocí WHO. Zde založil dvě specifi cké jednotky – jednotku surveillance130/ a jed-
notku pro eradikaci neštovic.131/ V lednu 1967 byla spuštěna masivní světová kampaň a lékařské týmy ve spo-
lupráci s místními odborníky i laiky začaly virus pravých neštovic potírat v těch nejzapadlejších oblastech 
světa (Vidlák, 2009).

Virus pravých neštovic (z čeledi Poxviridae) však nebyl zničen úplně. Spojené státy i bývalý Sovětský svaz 
jej uchovaly ve svých laboratořích jako potenciální biologickou zbraň. Zejména po rozpadu Sovětského svazu 
panovaly obavy, jestli se vzorky viru nedostaly do nepovolaných rukou. Po ukončení vakcinačního programu 
už totiž nové generace lidí nejsou vůči chorobě imunní a zneužití viru (například teroristy) by mělo hlavně 
zpočátku devastující účinky.

V roce 1997 Světová zdravotnická organizace 
identifi kovala nemoci, které by bylo možné a žá-
doucí primárně eradikovat do roku 2030. Jedná 
se např. o  dětskou obrnu, spalničky, nemoc 
Chaga (Chaga’s disease) či lymfatickou fi lariózu 
(lymphatic fi lariasis). 

Nejvíce pozornosti je v současnosti upřeno 
na eradikaci dětské obrny. WHO ve spolupráci 
s UNICEF, Centry pro prevenci a kontrolu nemo-
cí ve Spojených státech (US Centers for Disease 
Prevention and Control), nevládní organizací 
Rotary Club a dalšími se snaží o vykořenění obr-
ny již dvě desetiletí a na tuto kampaň byly vyna-
loženy 4 miliardy dolarů. Předtím dětská obrna 
mrzačila 350 000 dětí ročně. Velké vakcinační 
kampaně je třeba ještě provést zejména v Indii, 
kde zůstává hodně dětí neočkovaných (týká se 
to především severní Indie).

Obrna se v nedávné době rozšířila v Indonésii, 
kde bylo hlášeno 251 nových případů, naštěs-
tí bez úmrtí. V  roce 2007 proběhla rozsáhlá 
očkovací kampaň proti obrně v  Pákistánu 
a Afghánistánu. Tyto dvě země mají slušnou 
šanci stát se dalšími, kde by mohl být virus obr-
ny eradikován.

Navzdory koordinovaným vakcinačním pro-
gramům zůstává obrna endemická v Nigérii, 
Indii, Afghánistánu, Egyptě, Nigeru, Somálsku 
a Pákistánu. Přestože je obrna jednou z nemocí, 
která se dá snadno léčit, objevily se nové pří-
pady nákazy kromě Indonésie také v Kongu, 
Bangladéši, Etiopii, Barmě, Angole a v některých 
dalších zemích (Glenn, Gordon, 2007).

Velikou zásluhu na  eradikaci pravých 

neštovic má český epidemiolog Karel 

Raška.



99

2 Globální výzvy

HIV (virus lidské imunitní nedostatečnosti, 
z anglického Human Immunodefi ciency Virus) 
je virus náležející mezi retroviry, což je skupina 
virů mající schopnost vytvořit podle své RNA ře-
tězec DNA132/ a ten vložit do genomu hostitelské 
buňky. Způsobuje nemoc AIDS (syndrom získa-
ného selhání imunity – z anglického Acquired 
Immune Defi ciency Syndrome). Je to soubor 
příznaků a infekcí, který je důsledkem poškození 
imunitního systému člověka. Nemocný vlastně 
neumírá na AIDS, ale na jinou chorobu (např. 
tuberkulózu), které AIDS uvolní cestu. Nemoc 
byla identifi kována počátkem 80. let 20. století 
ve Spojených státech.

AIDS je dnes čtvrtou nejčastější příčinou 
úmrtí.133/ Dosud na  něj zemřelo 25 milionů 
lidí.134/ Přibližně 37 milionů lidí je nakaženo vi-
rem HIV a každoročně se nově nakazí 2 milio-
ny lidí. U mladých osob je HIV pozitivních přes 
7 milionů dívek a přes 4 miliony chlapců. 28 % 
lidí v rozvojových zemích, kteří mají AIDS, nyní 
berou léky. Avšak na jednu osobu, která začne 
léčbu, připadá v průměru šest dalších, kteří se 
virem HIV nakazí.

Každý den se virem HIV nakazí 14 000 lidí, po-
lovina z nich je ve věku 15–24 let. Jen malá část 
z nich se dozví, že byli infi kováni. Tato pandemie 
nejenže decimuje populaci, ale zabraňuje také 
lidem, aby byli aktivními členy společnosti. 15 
milionů dětí se stalo sirotky, protože jejich rodi-
če zemřeli na AIDS. Na nejpostiženějším konti-
nentu, v Africe, trpí nemocí AIDS 20–25 milionů 
lidí. Ti nemohou být ekonomicky aktivní (nebo 
je jejich aktivita velmi omezena), a  to brání 

Tobě, mé drahé dítě,

mohu říct vše o AIDS,

ale nemohu tě ochránit před HIV.

Mohu ti vyprávět o různých věcech, 

ale nemohu za ně být zodpovědný.

Mohu ti poradit, ale nemohu

za tebe rozhodnout.

Mohu ti vyprávět o alkoholu

a drogách, ale nemohu jim za 

tebe říct ne.

Mohu tě učit laskavosti,

ale nemohu ti dát svědomí.

Mohu tě učit úctě, ale

nemohu tě učinit úctyhodným.

Mohu ti předat hodnoty, 

ale nemohu tě učinit morálním.

Mohu ti dát majetek,

ale nemohu tě učinit vnitřně krásným.

Dal jsem ti život, ale nemohu za

tebe žít tvůj život.

A. A. Xoagub

ekonomickému rozvoji země (Glenn, Gordon, 
Florescu, 2009).

Podle Petera Piota, výkonného ředitele 
UNAIDS, je tato nemoc nejvíce devastující epi-
demií v  lidské historii. Je těžké si představit 
„chytřejší“ a více nebezpečný virus. Nejčastějším 
cílem jsou mladí lidé. Epidemie má dalekosáhlé 
účinky na ekonomiku, na rodiny a na celé ge-
nerace dětí, které budou vyrůstat bez rodičů. 
Nemoc je stále obestřena stigmatem a tabu.

Řada zemí však byla schopna omezit výskyt 
HIV prostřednictvím preventivních programů. 
Lidé využívají více kondomů, odkládají na poz-
ději dobu svého prvního pohlavního styku 
a mají méně sexuálních partnerů. Pozitivní pří-
klady z Brazílie, Senegalu, Thajska či Ugandy 
ukazují, že proti AIDS se dá bojovat, i když zatím 
není k dispozici účinný lék.

V Senegalu existují komunitně orientované 
programy a téma HIV/AIDS se stalo pravidel-
nou součástí pátečních obřadů v  mešitách. 
Náboženští vůdci diskutují toto téma v televizi 
a rádiu. Vzdělání týkající se AIDS bylo zahrnu-
to do náboženských vzdělávacích programů. 
Křesťanští představitelé, včetně katolických, také 
rozvinuli podpůrné preventivní programy, po-
skytují rady, psychosociální pomoc a podporují 
toleranci a péči o postižené.

Brazílie nabízí od roku 1996 zdarma kombi-
naci antiretrovirálních léků všem nakaženým vi-
rem HIV. Odhaduje se, že v období 1996–2004 se 
tímto způsobem ušetřily více než dvě miliardy 
dolarů na hospitalizaci pacientů v nemocnicích.

130/ Surveillance je koncepce tzv. „epidemiologické bdělosti“. Jakmile se nemoc někde objeví, vyrazí tým zdravotníků přímo k nemocným. Tam se snaží 

původce nákazy identifi kovat, izolovat a následně učinit veškerá protiepidemická opatření, která mají zabránit dalšímu šíření nemoci.

131/ O několik let dříve se WHO pokoušela realizovat program plošného očkování všech obyvatel planety proti pravým neštovicím. Ten se však ukázal jako 

nereálný.

132/ RNA – ribonukleová kyselina; DNA – deoxyribonukleová kyselina.

133/ AIDS je hlavní příčinou úmrtí v subsaharské Africe, ale velmi rychle se nyní šíří ve východní Evropě a ve střední a jižní Asii.

134/ AIDS ročně připraví o život přinejmenším desetkrát více lidí, než jich umírá při všech vojenských konfl iktech, které v daném roce nastanou.

Infobox: Úspěch v Ugandě
Výskyt HIV dosáhl v Ugandě svého vrcholu v roce 1991, kdy bylo tímto virem zasaženo 15 % populace. Pak toto 
číslo klesalo až na 5 % v roce 2001.

Elizabeth Marum z Centra US AID pro kontrolu a prevenci nemocí (US AID Center for Disease Control and 
Prevention) v hlavním městě Ugandy Kampale odhaduje, že mezi lety 1989–1998 mezinárodní donoři podpořili 
programy na prevenci a boj s AIDS částkou 180 milionů dolarů.
Uganda byla schopna prosadit následující opatření:
– Této problematice se dostalo politické pozornosti a podpory.
– Probíhala kampaň na změnu chování lidí, aby byli před HIV lépe chráněni. Uganda ustavila Program národní 

kontroly AIDS, který spustil velmi silnou a otevřenou kampaň v médiích.
– Náboženští vůdci a náboženské organizace se také zapojili do boje s virem HIV, přitom náboženské organizace 

mají v africké společnosti veliký vliv.
– Uganda jako první zavedla dobrovolné poradenské a testovací služby, v roce 1990 bylo otevřeno první takové 

informační centrum v Kampale.
– Podpora používání kondomů hrála sice důležitou, ale ne hlavní roli v boji proti AIDS.
– Byly zahájeny a podporovány programy na kontrolu a prevenci nemocí přenášených pohlavním stykem.
– Nejdůležitějším faktorem při redukci výskytu HIV se ukázalo být snížení počtu sexuálních partnerů. Počet 

náhodných sexuálních partnerů se u Uganďanů výrazně snížil ve všech věkových kategoriích.

Každý den se virem HIV nakazí 14 000 lidí, 

polovina z nich je ve věku 15–24 let.
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Uganda se tak může stát vzorem pro další země, které zatím svoji bitvu s HIV/AIDS prohrávají. Tato země je 
podle Elizabeth Marum dobrým příkladem „souhrnné strategie zaměřené na změnu chování…, která zahrnuje 
politické závazky na národní úrovni a rozmanité spektrum aktivit na místní úrovni“.135/

Nové preventivní metody proti HIV a léčba 

pomocí antiretrovirálních léků136/

Mezi preventivní metody patří:
– Kondomy pro ženy. Zatím však kondomy pro 

ženy nejsou dostatečně využívány pro svoji 
poměrně vysokou cenu.

– Mužská obřízka. Studie z Jihoafrické repub-
liky ukazují, že obřezaní muži mají o 60 % 
menší pravděpodobnost nákazy než neob-
řezaní muži (Glenn, Gordon, 2007).

– Mikrobicidní léky (microbicides).137/ Tyto léky 
jsou zatím nejslibnějším nástrojem prevence 
HIV, který je dostupný ženám.

– Profylaxe138/ před pohlavním stykem.
– Vakcíny. V Jihoafrické republice byla vyvinu-

ta a testována nová vakcína, která obsahuje 
kopie tří genů HIV. Expozice vůči těmto ge-
nům by měla spustit imunitní reakci organis-
mu, takže buňky, které virus HIV obsahují, by 
byly lidským orgánem rozpoznány a zničeny.

– Vakcína, která by byla vůči viru HIV účinná, 
je nadějí, ke které se odborníci a pacienti 
nejvíce upínají. Tak by bylo možné dostat 
epidemii HIV pod kontrolu.

Antiretrovirální léky

Dnes dostávají v zemích s nízkými a středními 
příjmy antiretrovirální léky, které pomáhají léčit 
symptomy HIV, více než dva miliony lidí, procen-
to však poměrně rychle narůstá. Jedním z hlav-
ních důvodů je nižší cena léků kvůli konkurenci 

Foto 51: Česko-slovenská nemocnice v Ugandě

(archiv autora)

mezi různými výrobci generických léků.139/ Svůj 
význam měla také vyjednávání mezi vládami 
postižených zemí, výrobci léků a nevládními 
organizacemi.

V Latinské Americe dostává léky 72 % potřeb-
ných, v subsaharské Africe je to kolem 28 %. 
Nejhorší přístup k lékům zatím mají obyvatelé 
v severní Africe a na Blízkém východě, kde je to 
pouze 6 % (Glenn, Gordon, 2007). V průměru se 
dá říci, že ti, co dostávají léčbu, žijí o 7,5 roku 
déle než lidé bez léčby. Celkově by bylo třeba 
v rozvojových zemích poskytnout léky dalším 
20 milionům lidí.

Podle časopisu „Journal of Clinical Inve-
stigation“ (2007) se objevila nová forma bioin-
ženýrství, která by mohla být významným po-
krokem v boji s AIDS. Do těla myši se podařilo 
transplantovat umělou lymfatickou uzlinu, která 
úspěšně produkovala buňky posilující imunitu. 
Možná se tak otevírá cesta k transplantaci celé-
ho imunitního systému do těla pacienta umíra-
jícího na AIDS, rakovinu nebo jiné nemoci.

Lester R. Brown z Earth Policy Institute upo-
zorňuje, že přes všechny dílčí úspěchy je klíčem 
ke  zvládnutí AIDS vzdělání obyvatel týkající 
se prevence. Pozornost by měla být zaměřena 
především na skupiny obyvatel, které nákazu 
rozšiřují, jako jsou řidiči dálkových kamionů, 
prostitutky, vojáci140/ a uživatelé drog.

AIDS má přímý vliv na ekonomický růst v nej-
postiženějších zemích. Existuje přímý vztah 
mezi výskytem HIV a  růstem, resp. úbytkem 
HDP. Ukazuje se, že když počet nakažených HIV 
dosáhne 5 %, HDP na osobu poklesne každým 
rokem zhruba o 0,4 %. A když počet nakažených 
dosáhne 15 %, HDP se snižuje v dané zemi kaž-
doročně o 1 % (Glenn, Gordon, 2007).

AIDS má také negativní vliv na zemědělskou 
produkci, protože lidé často prodají dobytek, 
aby mohli zaplatit pohřební obřady. Malé děti 
– sirotci – také nejsou schopni se postarat o do-
bytek, který jim zůstal po zemřelých rodičích.

V subsaharské Africe je průměrný výskyt HIV 
mezi dospělou populací (15–49 let) 9  %. To 
představuje přibližně 25 milionů lidí. Výskyt HIV 
překročil 30 % v následujících zemích: Botswana 
(39  %), Svazijsko (34  %), Zimbabwe (34  %), 
a Lesotho (31 %). V regionu jižní Afriky se z to-
hoto důvodu snížila střední délka života o 15 let.

Jihoafrická republika bude mít v příštím dese-
tiletí HDP o 17 % nižší, než kdyby nebyla posti-
žena epidemií AIDS. V Botswaně má při dnešním 
výskytu HIV patnáctiletý chlapec 80% šanci, že 
zemře na AIDS. Kvalifi kovaný personál, zejména 
zdravotní sestry a učitelé, umírají rychleji, než 

Nejhorší přístup k  lékům zatím mají 

obyvatelé v severní Africe a na Blízkém 

východě.

Pozornost by měla být zaměřena přede-

vším na skupiny obyvatel, které nákazu 

rozšiřují, jako jsou řidiči dálkových kami-

onů, prostitutky, vojáci a uživatelé drog.
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mohou být nahrazeni dalšími. V roce 2006 byl 
v Africe jeden milion dětí, které přišly o svého 
učitele kvůli nemoci AIDS. V Malawi ročně umře 
v důsledku této nemoci 6–8 % učitelů. V celé 
Africe je 20 milionů dětí, jimž v důsledku AIDS 
zemřel alespoň jeden rodič. Ve 12 nejpostiženěj-
ších afrických zemích žije v důsledku AIDS 15 % 
sirotků mladších 15 let.

Východní a jižní Afrika je domovem necelých 
5 % světové populace, ale žije zde přes 50 % lidí 
ze světové populace, kteří jsou nakaženi virem 
HIV, a 60 % lidí, u kterých již propukla nemoc 
AIDS. Za severní Afriku nejsou k dispozici věro-
hodná čísla.

AIDS trpí v  Africe více žen než mužů (po-
měr je 55 : 45). Americká nevládní organizace 
Worldwatch Institute (2007) uvádí, že muži bu-
dou brzy počet žen převyšovat v poměru 11 : 9, 
a mnoho z nich si tak nebude moci najít part-
nerku.

V nejvíce postižených městech jižní Afriky 
je 40 % těhotných žen HIV pozitivních. Každé 
desáté dítě zde ztratilo matku v důsledku AIDS. 
Všech 21 zemí, které jsou nejvíce postižené epi-
demií HIV, leží v Africe. Přes 90 % dětí (40 milio-
nů), které se staly sirotky v důsledku AIDS, žije 
v Africe. Mnoho z nich se dává na dráhu zločinu, 
aby přežily.

V Asii a Oceánii je virem HIV nakaženo téměř 
9 milionů lidí, z toho 5 milionů jich žije v Indii 
a 2 miliony v Číně.141/ Během pěti let by toto číslo 
mohlo vzrůst až na dvojnásobek.142/

V Evropě se dnes HIV/AIDS nejvíce šíří v Rusku 
a na Ukrajině.143/ Šíří se zde také tuberkulóza, 
která je ve spojení s HIV/AIDS obzvláště nebez-
pečná, protože je hlavní příčinou úmrtí u lidí 
nakažených tímto virem.144/

V  západní a  střední Evropě se výskyt HIV 
stabilizoval na 0,3 % nakažených lidí z celkové 
populace. Ročně zde přibývá asi 22 000 nově 
nakažených a 12 000 lidí na AIDS umírá.145/

V Latinské Americe žije podle UN AIDS 1,9 
milionu lidí nakažených HIV/AIDS, nejvíce po-
stižené jsou Brazílie, Argentina a  Kolumbie. 
Dvanáct zemí v tomto regionu (včetně karibské 

oblasti) má více než 1% výskyt HIV u těhotných 
žen. V Latinské Americe se také znovu objevuje 
tuberkulóza, která je častou příčinou úmrtí pa-
cientů nemocných AIDS.

Systémy veřejného zdravotnictví jsou 
v Latinské Americe nekvalitní, zbyrokratizova-
né, zpolitizované a nedostatečně fi nancované. 
Nedokážou proto účinně reagovat na krizové 
situace, ať už se jedná o šíření AIDS či násled-
ky přírodních katastrof typu zemětřesení nebo 
hurikánů.

Ve  Spojených státech je nyní přes milion 
lidí HIV pozitivních, v Kanadě je to 58 000 lidí. 
Antiretrovirální léčba udržuje zde, stejně jako 
v západní Evropě, počet úmrtí na AIDS relativ-
ně nízko. V USA se každoročně nakazí virem HIV 
40 000 lidí. Odhaduje se, že až 25  % Američanů, 
kteří žijí s virem HIV, o tom neví.

Foto 52: Bilboard z Kampaly proti AIDS

(archiv autora)

135/ V lednu 2010 jsem navštívil česko-slovenskou nemocnici v ugandském městečku Buikwe (provozuje ji Česká katolická charita). Podle manažerky 

nemocnice je pouhé pětiprocentní zasažení populace virem HIV naprosto nereálný odhad a jde spíše o propagandu. Na základě vyšetření mnoha tisíc lidí, 

kteří nemocnicí prošli, považuje za pravděpodobnější několikanásobně vyšší číslo.

136/ Antiretrovirální léky zpomalují postup nemoci. Jsou používány k léčbě infekcí způsobených retroviry, zejména HIV.

137/ Jejich účelem je snížit přenosnost (nakažlivost) mikrobů, jako jsou viry či bakterie.

138/ Je to soubor činností a praktických opatření, které znamenají ochranu před určitou nemocí.

139/ Roční náklady na antiretrovirální léčbu nyní v rozvojových zemích představují jen 140 USD na osobu. Náklady na provedení testu na AIDS klesly na 15 USD.

140/ Příslušníci armády jsou v chudých rozvojových zemích virem HIV zasaženi nejvíce. Procento nakažených je zde dvojnásobné až trojnásobné oproti civil-

nímu obyvatelstvu. Když jsou někde rozmístěny vojenské jednotky, rozšiřují jejich příslušníci HIV u populace, kde působí. Poté, co jsou demobilizováni, 

rozšiřují zase HIV ve městech a vesnicích, do kterých se po vojenské službě vracejí.

141/ V Číně mohou být čísla podhodnocená a vládou záměrně zkreslená.

142/ Velkým problémem je přesun obrovského množství lidí z venkova do měst, kde je vysoký výskyt prostituce a uživatelů drog, což problém HIV dále 

umocňuje.

143/ Ve východní Evropě, Rusku a střední Asii je počet infi kovaných virem HIV odhadován na 1,5 milionu. Jedná se o dvacetinásobný nárůst za posledních 

deset let! Největším zabijákem v Rusku je však zatím stále alkohol. Ročně zde na následky otravy alkoholem umírá 40 000 lidí.

144/ Nejvíce se tuberkulóza šíří v jižní Asii, zde přibývají každým rokem 3 miliony nově nakažených lidí.

145/ V celé Evropě, včetně Ruska a Ukrajiny, ročně na AIDS umírá 80 000 lidí.

V nejvíce postižených městech jižní Afriky 

je 40 % těhotných žen HIV pozitivních.
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Malárie

Malárie146/ patří společně s HIV/AIDS mezi in-
fekční nemoci, na které se soustředí v oblasti 
zdravotnictví největší pozornost mezinárod-
ních organizací. Například šestý z „Rozvojových 
cílů tisíciletí“ mluví o závazku zastavit a zvrátit 
do roku 2015 šíření HIV/AIDS, malárie a dalších 
závažných onemocnění.

Světová zdravotnická organizace odhaduje, 
že malárií ročně onemocní 300–500 milionů lidí, 

Obr. 28: Vzrůst koncentrace DDT v potravním 

řetězci (upraveno podle Braniš, 1999)

Malárií ročně onemocní 300–500 milionů 

lidí, více než jeden milion tomuto onemoc-

nění podlehne.

více než jeden milion tomuto onemocnění pod-
lehne. Většinou jsou to děti mladší pěti let, nej-
více obětí je v subsaharské Africe. Malárie zabíjí 
jedno africké dítě každých 30 vteřin. Země jako 
Keňa, Uganda, Zambie a Zimbabwe se rozhodly 
použít zakázaný insekticid DDT, aby zachránily 
životy lidí. Navzdory tomu, že DDT škodí život-
nímu prostředí, se zde tímto pesticidem stříkaly 
zdi domů.

Infobox: Rozporuplné DDT
DDT (dichlordifenyltrichloretan) je jedním z nejstarších a nejznámějších insekticidů. Je biologicky těžko roz-
ložitelný a hromadí se ve vodě, v půdě a také v potravních řetězcích. Zejména u dravých ptáků byla v důsledku 
vysokých koncentrací DDT v jejich orgánech zaznamenána nízká plodnost, degenerovaná mláďata a postupné 
vymírání druhů.

Vzestup používání DDT začal poté, co Paul Müller dostal v roce 1948 Nobelovu cenu za medicínu za objev, 
že DDT je pro hmyz kontaktním nervovým jedem (tento objev učinil v roce 1939). Již ve 2. světové válce začali 
vojáci používat DDT proti vším, blechám a komárům přenášejícím tyfus a další choroby (odhaduje se, že 
v předešlých válkách zemřelo na tyfus více vojáků než na zranění). Po válce bylo DDT mohutně využíváno 
v zemědělství k ochraně plodin, což zvýšilo výrazně produkci potravin. WHO tvrdí, že tak bylo od smrti hladem 
zachráněno asi 25 milionů lidí.

Kvůli vedlejším nežádoucím účinkům bylo v roce 1972 používání DDT zakázáno ve Spojených státech a poté 
postupně prakticky na celém světě (v Československu se tak stalo v roce 1975).

Výroba a používání DDT je tedy dnes ve většině zemí zakázáno, nicméně některé africké a asijské státy jej 
stále používají pro boj s přenašečem malárie. Již v roce 1971 rozporuplnost využívání DDT vystihla dobře WHO: 
„Zákaz DDT by v některých regionech znamenal pro lidské zdraví katastrofu, rozsáhlé populace v bažinatých 
oblastech na celém světě by byly vystaveny náporům epidemií malárie. Zákaz nelze proto za dnešního stavu 
našich znalostí obhájit.“
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Problémem také je, že malarický parazit je stále 
více rezistentní vůči standardnímu léčení chloro-
chinem, který dříve býval velmi účinný. Jedním 
z významných směrů vědeckého bádání je proto 
vývoj geneticky modifi kovaného komára, který by 
nebyl schopen přenášet malárii.
Neinfekční nemoci

Hodně prostoru jsme věnovali infekčním nemo-
cem ve světě, zejména HIV/AIDS. Třetina všech 
úmrtí je způsobena infekčními nemocemi. Přitom 
jen 2 % prostředků na biomedicínský výzkum je 
věnováno nemocem – „zabijákům“ v rozvojovém 
světě. Z tohoto důvodu ročně zahyne v rozvo-
jových zemích na infekční nemoci více dětí, než 
zahynulo vojáků v průběhu první světové války.

Je však potřebné se zmínit také o neinfekčních 
nemocech, které postihují rozvojové i rozvinuté 
země. Ročně umírá 16 milionů lidí na nemoci 
oběhového systému, zvláště na srdeční nemoci 
a infarkt. 7 milionů lidí umírá na rakovinu, 4 mili-
ony na nemoci dýchacích cest a téměř milion lidí 
na cukrovku. Také mentální zdravotní problémy 
jsou v mnoha zemích jedním z významných fak-
torů neutěšeného zdravotního stavu.

Následující tabulka ukazuje, že neinfekční ne-
moci jsou hlavní příčinou úmrtí v rozvinutých i roz-
vojových zemích. Jen v Africe způsobují infekční 
nemoci více úmrtí než neinfekční nemoci.

Je omylem se domnívat, že s  neinfekční-
mi chronickými nemocemi se nedá nic dělat. 

146/ Malárie je způsobena parazitickým prvokem, přenašečem na člověka je komár rodu Anopheles. Malárie se projevuje horečkou, svalovým třesem, bolením 

kloubů, dávením a křečemi.

147/ Jedná se o kornatění tepen, které vzniká v důsledku ukládání tukových látek do stěny tepny. Dochází tak ke snížení průtoku krve v srdečním svalu 

(myokardu). Srdeční sval trpí nedokrevností – ischemií. Konečným stadiem je nekróza (odumření) srdečního svalu – infarkt myokardu.

148/ Cerebrovaskulární onemocnění – cévní mozkové příhody.

149/ Chronické plicní choroby – tzv. COPD (chronic obstructive pulmonary disease).

150/ Jako perinatální období se označuje doba těsně před porodem, porod samotný a doba těsně po porodu.

151/ Toto vysoké číslo je však dáno nejen špatnou dostupností a kvalitou zdravotní péče, ale také tím, že v těchto zemích žije většina světové populace.

Jen 2  % prostředků na  biomedicínský 

výzkum je věnováno nemocem – „zabijá-

kům“ v rozvojovém světě.

V Africe způsobují infekční nemoci více 

úmrtí než neinfekční nemoci.

Počet úmrtí na  srdeční nemoci poklesl díky 
pokrokům ve zdravotnictví, ale zejména díky 
prevenci během posledních 30 let o  70  % 
v  Austrálii, Kanadě, Japonsku, Velké Británii 
a Spojených státech.

Ze 35 milionů lidí, kteří ročně umírají na srdeč-
ní nemoci, infarkt, rakovinu a další chronické ne-
moci, jich bylo 80 % ze zemí s nízkými a středními 
příjmy.151/ Přinejmenším 80 % srdečních nemocí, 
infarktů a cukrovky a 40 % výskytu rakoviny by 

Tabulka č. 4: Příčiny úmrtí ve světě (Glenn, Gordon, 2007)

Svět Rozvinuté země Rozvojové země

Pořadí Příčina úmrtí
Podíl 

v  %
Pořadí Příčina úmrtí

Podíl 

v  %
Pořadí Příčina úmrtí

Podíl 

v  %

1.
ischemické choroby 

srdeční147/
12,4 1.

ischemické choroby 

srdeční
22,6 1.

ischemické choroby 

srdeční
9,1

2.
cerebrovaskulární 

onemocnění148/
9,2 2.

cerebrova-

skulární onemocnění
13,7 2.

cerebrova-

skulární onemocnění
8,0

3.
infekce oběhového 

systému 
6,9 3.

nemoci dýchacích cest, 

plicní rakovina
4,5 3.

infekce oběhového 

systému
7,7

4. HIV/AIDS 5,3 4.
infekce oběhového 

systému
3,7 4. HIV/AIDS 6,9

5.
chronické plicní 

choroby149/
4,5 5. chronické plicní choroby 3,1 5. perinatální onemocnění 5,6

6.
perinatální 

onemocnění150/
4,4 6.

rakovina tlustého střeva 

a konečníku
2,6 6. chronické plicní choroby 5,0

7. průjmovitá onemocnění 3,8 7. rakovina žaludku 1,9 7. průjmovitá onemocnění 4,9

8. tuberkulóza 3,0 8. smrtelné úrazy 1,9 8. tuberkulóza 3,7

9. silniční nehody 2,3 9. cukrovka 1,7 9. malárie 2,6

10.
nemoci dýchacích cest, 

plicní rakovina
2,2 10. rakovina prsu 1,6 10. silniční nehody 2,5
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se nemuselo vůbec objevit, pokud bychom jedli 
zdravěji, více se pohybovali a nekouřili.152/

Co se týče rakoviny plic, za  90  % výskytu 
může kouření.153/ Počet úmrtí na nemoci spo-
jené s kouřením ročně dosahuje 5 milionů, což 
představuje téměř 10 % všech úmrtí na světě. 
Světová banka odhaduje, že zvýšení ceny tabá-
kových výrobků o 10 % může snížit jejich spo-
třebu o 4 % v bohatých zemích a o 8 % v zemích 
s nízkými a středními příjmy.154/ Během příštích 
20 let bude 75 % lidí umírajících na rakovinu plic 
z rozvojových zemí, kde zatím spotřeba tabáko-
vých výrobků narůstá.

Rakovina prsu je velkým celosvětovým zdra-
votním problémem. Ročně se objeví přes milion 
nových případů a přibližně 400 000 žen na rako-
vinu prsu ročně umírá. K významnému úbytku 
úmrtí na tuto nemoc došlo v západní Evropě, 
Austrálii a v Severní a Jižní Americe díky mamo-
grafickým vyšetřením,155/ přesné diagnostice 
a díky tomu, že většině žen je dostupná kvalitní 
léčba.

Dalším příkladem neinfekční nemoci, který 
zmíníme, je obezita a s ní často spojená cukrov-
ka. Především obezita byla donedávna považo-
vána za problém „dobře živených“ lidí v rozvinu-
tých zemích, ale dotýká se stále více i populace 
v rozvojových zemích.

Obecně řečeno, jíme více, než potřebujeme, 
a  jsme stále méně fyzicky aktivní. Dostavuje 
se „dinosauří efekt“ – malá hlava a velké tělo 
s nenasytným břichem. I když jde zatím více 
o problém příslušníků „prvního světa“, razí se 
termín „globezita“, globální tloustnutí (Svoboda, 
Nováček, 2002).

Světová zdravotnická organizace předpovídá, 
že rostoucí obezita v rozvojových zemích způso-
bí, že chronické nemoci (infarkt, srdeční nemoci, 
rakovina, cukrovka) se stanou během příštích 25 
let v těchto regionech nejobávanějšími nemoce-
mi a předstihnou tak infekční nemoci.

V Číně se během deseti let počet mladých 
mužů s nadváhou ztrojnásobil a mezi ženami 
zdvojnásobil. Procento lidí s  vysokým krev-
ním tlakem je nyní srovnatelné s hodnotami 
ve Spojených státech. Více než polovina veške-
rých případů cukrovky je nyní diagnostikována 
v Indii a Číně.156/

50  % egyptských žen má nadváhu a  pro-
centní podíl lidí s cukrovkou je zde stejný jako 
v USA. Podobných hodnot dosahuje cukrovka 
i v dalších rozvojových zemích, např. v Mexiku. 
Dokonce i v nejchudších zemích subsaharské 
Afriky výskyt obézních lidí a cukrovky roste.157/

Zdravotní stav dětí

Téměř třetina dětí v rozvojových zemích (150 
milionů dětí mladších 5 let) trpí podvýživou. To 
významně přispívá k celkovému počtu šesti mi-
lionů dětí, které ročně umírají. Podvyživené děti 
také mají mnohem větší predispozice k běžným 
dětským nemocem. Více než polovina těchto 
podvyživených dětí žije v jižní Asii, méně než 

jedna třetina v subsaharské Africe. Produkce 
a dostupnost potravy na obyvatele je v obou 
regionech přibližně stejná. To popírá názor, že 
podvýživa je způsobená nedostatkem dostup-
né potravy. Vysoká populační hustota v jižní Asii 
způsobuje špatný přístup chudých lidí k čisté 
vodě, což vede k vyššímu výskytu infekcí. Špatná 
výživa a horší zdravotní stav žen také vede v Asii 
k tomu, že se zvyšuje počet novorozenců s ne-
dostatečnou porodní váhou.158/

Kombinace špatných hygienických podmínek 
a nízké porodní váhy zvyšuje zranitelnost dětí 
vůči běžným infekcím a snižuje schopnost or-
ganismu vstřebat potravu a důležité živiny.159/ 
Tím také snižuje dostupný počet kalorií pro růst 
organismu a vede ke ztrátě chuti k jídlu.

41 % úmrtí dětí do 5 let věku je v subsaharské 
Africe, dalších 34 % v jižní Asii. Polovina úmrtí 
dětí mladších 5 let se vyskytuje v šesti zemích: 
Indii, Nigérii, Číně, Pákistánu, Kongu a Etiopii. 
90 % těchto úmrtí se vyskytuje ve 42 zemích.

Existující vakcíny by mohly každoročně za-
chránit 3 miliony dětí, protože imunizace je jed-
ním z nejúčinnějších opatření. Cena imunizace 
proti hlavním infekčním nemocem na jedno dítě 
činí pouhých 15 dolarů. Přesto však 20 % dětí 
nemá přístup k základnímu očkování a u dětí 
v rozvojových zemích je desetkrát vyšší pravdě-
podobnost úmrtí na infekční nemoci než u dětí 
v rozvinutých zemích.
Financování péče o zdraví v rozvojových 

zemích

V rozvojových zemích je kvůli nedostatečnému 
fi nancování velký nedostatek doktorů a zdravot-
nického personálu. Například na Afriku připadá 
24 % nemocných ve světě, ale k dispozici jsou 
tu jen 3 % lékařů a zdravotních sester a méně 
než 1  % světových výdajů na  zdravotnictví. 
Kvalifi kovaný zdravotnický personál (především 
lékaři) odchází za  lepším životem do Evropy 
a Severní Ameriky.

V Africe má 24 zemí jen jednu lékařkou fakul-
tu a 11 zemí nemá dokonce žádnou lékařskou 
fakultu.

Špatnou zdravotní péči v rozvojových zemích 
se snaží pomoci řešit nejen dárcovské země (jed-
ná se převážně o členské země Organizace pro 
ekonomickou spolupráci a rozvoj – OECD), ale 
také nevládní organizace a soukromí  dárci.160/

Například Nadace Billa a Melindy Gatesových 
(The Bill and Melinda Gates Foundation) se stala 
největším světovým sponzorem výzkumu zabý-
vajícího se malárií.161/ Jejich příspěvek ve výši té-
měř 260 milionů dolarů je větší, než kolik na tuto 
oblast věnovala vláda USA.

V roce 2006 Warren E. Buff ett, který byl tehdy 
druhým nejbohatším mužem na světě (po Billu 
Gatesovi), udělal překvapivý krok a  věnoval 
Nadaci Billa a Melindy Gatesových 30 miliard 
dolarů. Nadace tak má k dispozici více fi nanč-
ních prostředků než WHO a je největší charita-
tivní organizací na světě. Na boj s nemocemi 
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v rozvojových zemích vyčleňuje ročně asi 1,5 
miliardy USD.

V  roce 2006 zpěvák skupiny U2 Bono Vox 
zahájil vlastní filantropickou kampaň nazva-
nou „Product Red“. Velké společnosti jako Nike, 
Giorgio Armani, American Express a další budou 
část svého zboží nabízet s nálepkou Global Red. 
Během následujících pěti let budou tyto spo-
lečnosti dávat 40 % ze zisků z prodeje tohoto 
zboží do Globálního fondu pro boj s HIV/AIDS, 
tuberkulózou a malárií (The Global Fund to Fight 
HIV/AIDS, Tuberkulosis and Malaria). Je to velmi 
zajímavý průnik do oblasti podnikání a „velkého 
byznysu“, kde je hodně fi nančních prostředků, 

ale jejich využití pro dobročinné účely bylo do-
sud minimální.162/

V současnosti se zvyšuje ze strany dárců tlak 
na  efektivnější využívání pomoci na  straně 
příjemců. Dárci přecházejí stále více od fi nan-
cování založeného na potřebě pomoci (simple 
need-based funding) na fi nancování založené 
na dosažených výsledcích (performance-based 
funding). Tento způsob sdílené odpovědnosti by 
snad měl napomoci tomu, aby peníze nemizely 
v „černé díře“ zhroucených nebo málo funkčních 
států, kde je zdravotnictví v podobně žalostném 
nebo horším stavu jako celý státní systém (viz 
infobox).

ROČNÍ ÚMRTÍ V DŮSLEDKU KOUŘENÍ (1950–2030)

rozvinuté země
rozvojové země

19751950 2025–20302000

0,3 milionu

1,3 milionu

0,2 milionu

2,1 milionu

2,1 milionu

7 milionů
(prognóza)

3 miliony
(prognóza)

Obr. 29: Odhad počtu úmrtí v důsledku 

kouření za rok (1950–2030)

(upraveno podle Smith, 2003)

152/ Mezi hlavní faktory ovlivňující naše zdraví patří výživa, genetická výbava jedince, sociální zázemí (včetně hygienických návyků), psychické zatížení 

a životní prostředí. OSN uvádí, že až 20 % předčasných úmrtí má na svědomí špatná kvalita životního prostředí, ale zde je třeba být obezřetný. Jedná se 

o odhad, u kterého hraje roli příliš mnoho faktorů. Vliv životního prostředí na zdraví obyvatel se také bude velmi zásadně lišit v různých regionech.

153/ Pozornost by si zasloužily návykové látky obecně (drogy včetně tabáku a alkoholu) a jejich vliv na lidské zdraví.

154/ Uvalení vyšší spotřební daně na tabákové a alkoholické produkty bývá oblíbeným nástrojem státu, jak zvýšit příjmy do státní pokladny.

155/ Mamografi e je rentgenové vyšetření prsu, jehož smyslem je odhalit počátek rakovinného bujení.

156/ V Indii je ve městech cukrovka rozšířená stejně jako kardiovaskulární nemoci.

157/ I v nejchudších zemích světa existuje několikaprocentní podíl obyvatel, kteří jsou i ve srovnání s rozvinutými zeměmi bohatí či velmi bohatí. Tito lidé 

napodobují západní, konzumní způsob života a z toho pak vyplývají i podobné zdravotní problémy.

158/ Více než 25 % dětí narozených v Indii a 30 % v Bangladéši váží méně než 2500 gramů, v subsaharské Africe je to jen 12 % dětí.

159/ Třetina populace v rozvojových zemích trpí nedostatkem některých důležitých minerálních prvků nebo vitamínů.

160/ V roce 2007 věnovali všichni dárci na péči o zdraví v chudých regionech celkem 22 miliard dolarů. Pro rok 2015 se předpokládá potřeba asi 31 miliard 

dolarů. Pro srovnání, náklady na odstranění škod po hurikánu Katrina v USA v roce 2005 dosáhly 200 miliard dolarů.

161/ Obecně platí, že trvá 9–15 let, než se nově vyvinutý lék dostane z laboratoře přes všechna testování na trh. Vývoj léků je přitom velmi drahá a nejistá 

záležitost. Od roku 1970 nebyla například na trh uvedena žádná nová skupina antibiotik.

162/ Globální fond pro boj s HIV/AIDS, tuberkulózou a malárií získal do té doby pro svoji činnost téměř 5 miliard dolarů, ale jen 5 milionů dolarů (tedy pouhé 

jedno promile!) tvořily dary od korporací.

Infobox: Zhroucená zdravotní péče v Afghánistánu
Podle zprávy časopisu Lancet z 25. března 2006 byl systém zdravotní péče v Afghánistánu devastován v důsledku 
25 let trvajícího konfl iktu. Kvůli přetrvávajícímu násilí působí ve zdravotnictví tisíce nekvalifi kovaných a ne-
dostatečně placených lidí, lékárny, které nemají licenci, prodávají falešné léky a země nemá dostatek čistých 
a slušně fungujících zdravotnických zařízení. Afghánistán má jedny z nejhorších zdravotnických indikátorů 
na světě: kojenecká úmrtnost dosahuje 115 případů na 1000 narozených, úmrtnost do pěti let věku dosahuje 257 
případů na 1000 narozených a očekávaná délka života je jen 43 let. Úmrtnost matek při porodu je 1600–2000 
případů na 100 000 porodů. V jednom regionu byla dokonce hlášena úmrtnost 6500 případů na 100 000 porodů, 
což je nejvyšší číslo, jaké kdy bylo na světě zaznamenáno.
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Obr. 30: Poměr obézních a podvyživených 

ve vybraných zemích (upraveno podle 

Moldan, 2009)

Ať chceme, nebo ne, vstupujeme do století 

životního prostředí. V tomto století každý, 

kdo se považuje za realistu, bude nucen 

ospravedlňovat své jednání ve světle 

toho, jak toto jednání přispívá k uchování 

životního prostředí.

Ernst von Weizsäcker
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2.8.5 Životní prostředí
Životní prostředí člověka je ta část světa, se kte-
rou je člověk ve vzájemném působení, tj. kte-
rou používá, ovlivňuje a které se přizpůsobuje. 
Obecněji můžeme říci, že životní prostředí (ne-
jen člověka, ale také jiných organismů, populací 
a společenstev) je soubor všech činitelů, se kte-
rými daný živý subjekt přichází do styku, a pod-
mínek, kterými je obklopen. Životní prostředí 
je tedy vše, co na živý subjekt přímo i nepřímo 
působí.163/

Laickou veřejností bývá občas zaměňována 
nauka o životním prostředí – environmentalis-
tika – za ekologii. Ekologie je širší disciplína, en-
vironmentalistika je její součástí, podmnožinou. 
Ekologie je věda zkoumající vzájemné vztahy 
mezi živými organismy i vzájemné vztahy těchto 
organismů k jejich prostředí. Jinými slovy, je to 
nauka o souvislostech v přírodě, o „hospodářství 
přírody“, o ekosystémech a jejich fungování.164/

Životní prostředí člověka je přibližně totožné 
s rozsahem biosféry.165/ Biosféra je veškerý oži-
vený prostor na Zemi, je to živými organismy 
osídlená část zemské kůry, ovzduší a vod. Má 
mocnost dvacet kilometrů,166/ avšak více než 
90 % biomasy se nachází ve vrstvě mocné 3,5 
kilometrů. Ve výšce 3,5 kilometrů nad mořskou 
hladinou už nacházíme převážně skály, led, sníh, 
pustinu. Pod hladinu moří a oceánů proniká slu-
neční světlo maximálně do hloubky 100–200 
metrů. Ve větších hlubinách je tma a neprobíhá 
zde fotosyntéza.167/ Živé organismy jsou tak zá-
vislé na tzv. detritickém spadu a mořské hlubiny 
jsou vlastně také pustinami, pouštěmi.

Připomeňme si, co známe ze základní školy. 
Poloměr Země je 6 378 km. Průměr Země je tedy 
12 756 km. A jen velmi tenká vrstvička obepí-
nající planetu, biosféra, obsahuje život. Jediný 
život ve  vesmíru, který známe. Kdybychom 

Zemi zmenšili na velikost pomeranče, nebude 
mocnost biosféry ani tak velká, jako je rýhová-
ní na kůře pomeranče. Když stojíme na břehu 
oceánu či na vrcholu hory, zdá se nám okolní 
prostor neohraničený, „nekonečný“. Ale pokud 
změníme perspektivu a podíváme se na Zemi 
z oběžné dráhy nebo z Měsíce, bude se naše pla-
neta jevit jako kosmický člun, který nese život, 
a tento život je velmi křehký a zranitelný.

Životní prostředí ovlivňoval člověk od po-
čátku své existence. Jako lovec a sběrač plodin 
velmi pravděpodobně úmyslně zakládal požá-
ry a uhynulá zvířata mu pak sloužila za potra-
vu. Oheň se občas bezpochyby vymkl kontrole 
(např. při změně směru vanoucích větrů) a vzni-
kala rozsáhlá spáleniště.168/ I tak se ale jednalo 
o zásahy do prostředí pouze v lokálním měřítku.

Později, po poslední době ledové, člověk do-
mestikoval zvířata a žil jako nomád a pastevec. 
To už dokázal proměnit krajinu v regionálním 
měřítku. Dokud to šlo, neustále rozmnožoval svá 
stáda, až narazil na limity využívání ekosysté-
mů. Pak migroval jinam, pokud měl kam, nebo 
pozemky postupně nadměrnou pastvou degra-
doval až devastoval. V principu to samé se děje 
i dnes v oblastech, kde žijí nomádské kmeny, 
např. v severní Africe nebo na Blízkém východě.

V období neolitické revoluce, se začal člověk 
usazovat, vytvářet lidská sídla, obdělávat půdu. 
Počet lidí narůstal a narůstala také jejich schop-
nost svoje prostředí proměnit, jak je zmíněno 
v kapitole 2.5 (Kulturní evoluce). Ve druhé po-
lovině 20. století jsme narazili, slovy manželů 
Meadowsových, autorů první zprávy Římskému 
klubu, na „limity růstu“.

Člověk se snažil, byť třeba nedostatečně a se 
zpožděním, na ohrožení životního prostředí re-
agovat. Existují prameny o ochraně přírodních 

Kdybychom Zemi zmenšili na velikost po-

meranče, nebude mocnost biosféry ani tak 

velká, jako je rýhování na kůře pomeranče.

Ve druhé polovině 20. století jsme narazili 

na „limity růstu“.
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zdrojů (např. lesů) již ve starověkém Egyptě a v an-
tickém Řecku a Římě. V Evropě byly již od 13. sto-
letí zřizovány šlechtici v lesích obory pro divokou 
zvěř s omezeným režimem vstupu a hospodaření.

Ochrana přírody v dnešním pojetí se objevuje 
v první polovině 19. století. Díky úsilí jednotlivců, 
především z řad šlechty, jsou vyhlašovány přírodní 
rezervace s vyloučením (nebo radikálním omeze-
ním) hospodaření a někdy i přístupu člověka.

Na území dnešní České republiky tak byl v roce 
1838 vyhlášen Žofínský prales, v roce 1858 pak 
na panství Schwarzenbergů Boubínský prales.

Ve druhé polovině 19. století bylo úsilí jednot-
livců doplněno spolkovou činností se zaměřením 
na poznávání krás přírody (rostlinných a živočiš-
ných druhů, krajiny jako celku) a její ochranu.

V roce 1872 byl vyhlášen ve Spojených státech 
(stát Wyoming) prezidentem Grantem první ná-
rodní park, Yellowstonský národní park, který byl 
zřízen za účelem ochrany přírodního bohatství 
na území o rozloze 8987 km2. Spoluodpovědnost 
za  ochranu přírody tímto aktem přijímal stát. 
Do konce 19. století byly založeny další státem 
vyhlášené národní parky nebo rezervace nejen 
v USA, ale také ve Velké Británii, Kanadě, Austrálii 
a  v  dalších zemích. Tyto aktivity se přenáše-
ly i do rozvojových (tehdy koloniálních) zemí. 
Nejlepší příklad je asi z jižní Afriky, kde na konci 
19. století byla z důvodu intenzivního lovu vy-
hubena řada druhů zvířat. To vedlo k tomu, že 
koloniální mocnosti (Anglie, Německo, Francie, 
Portugalsko, Španělsko, Itálie a Belgie) vydaly 
v roce 1890 právní normu „O ochraně zvířat, ptac-
tva a ryb v Africe“ (Ganguly, 1997).

Po druhé světové válce, v roce 1949, byla za po-
moci UNESCO založena Mezinárodní unie pro 
ochranu přírody (IUCN), nejvýznamnější nevládní 
organizace v oblasti péče o přírodu.169/

Ve druhé polovině 20. století se těžiště zájmu 
posunulo od ochrany přírody k širšímu konceptu 
ochrany životního prostředí.170/ Začalo se také stále 
více mluvit o globálních problémech, které člověk 
svou činností způsobil. Díky průmyslové revoluci 
měli lidé schopnost a prostředky ovlivňovat své 
životní prostředí ve vskutku globálním měřítku.

Existuje několik milníků, které nás ve 2. po-
lovině 20. století provázely od ochrany přírody 
ke globálně chápaným problémům životního 
prostředí a nakonec až ve druhé polovině 80. let 
20. století ke konceptu dlouhodobě udržitelné-
ho rozvoje. Jejich výčet je subjektivní a zcela 
jistě neúplný. Zmiňme však aspoň ty nejpod-
statnější.
1. Lety člověka do vesmíru

Někteří environmentalisté považují kosmic-
ký program a  vesmírné lety za  zbytečný lu-
xus. Vynaložené prostředky by se daly využít 
podle nich jinak a lépe. Nesdílím tento názor. 
Ponechám stranou přirozenou touhu po po-
znání, vědecké objevy, nové technologie, které 
vzešly z kosmického výzkumu. Zde nás zajímá 
hlavně obrovský psychologický dopad toho, 
když jsme prostřednictvím prvních kosmonau-
tů mohli slyšet a vidět, jak vypadá naše matič-
ka Země z oběžné dráhy, jak je krásná, ale také 
v kosmickém prostoru nepatrná, křehká a zrani-
telná. Dodnes jsou snímky Země z vesmíru ob-
líbeným tématem různých plakátů a kalendářů.
2. Umlčené jaro

V roce 1962 vydala americká bioložka Rachel 
Carsonová knížku „Umlčené jaro“ (Silent Spring). 
Šlo o fi kci, o sugestivní vizi, kam může vést další 
neuvážené a nadměrné používání chemických 
prostředků, zejména pesticidu DDT. Je to typic-
ký příklad toho, kdy se něco objevilo v pravý čas 
a na pravém místě. Kdyby byla tato knížka pu-
blikována dříve nebo jinde, pravděpodobně by 
nevzbudila tak velikou pozornost. Ve Spojených 
státech se však stala jakýmsi manifestem ochra-
ny životního prostředí. Byla inspirací americkým 
vysokoškolákům, kteří 22. dubna 1970 poprvé 
organizovali Den Země (Earth Day). Ten se po-
stupně rozšířil do mnoha zemí a v současnosti se 
jej formou happeningů, besed a mnoha dalších 
akcí zúčastňují každoročně desítky milionů lidí. 
Je to pěkný příklad toho, jak se těžko uchopitel-
ný, složitý a pro mnohé vágní koncept ochrany 
životního prostředí podařilo přetavit v konkrétní 
čin, který oslovuje mnoho lidí.

163/ Za srozumitelnou a výstižnou považuji defi nici uvedenou ve druhém paragrafu zákona ČSFR č. 17/1992, o životním prostředí: Životním prostředím je vše, 

co vytváří přirozené podmínky existence organismů včetně člověka a je předpokladem jejich dalšího vývoje. Jeho složkami jsou zejména ovzduší, voda, 

horniny, půda, organismy, ekosystémy a energie.

164/ Ekosystém je funkční soustava živých a neživých složek životního prostředí, jež jsou navzájem spojeny výměnou látek, tokem energie a předáváním 

informací a které se vzájemně ovlivňují a vyvíjejí v určitém prostoru a čase (zákon ČSFR č. 17/1992, o životním prostředí). Ekosystémem je třeba rybník, 

louka, les, ale také celá biosféra.

165/ To neplatí doslova, protože člověk dnes vyvíjí aktivity na oběžné dráze, na Měsíci či na Marsu, tedy daleko za hranicemi zemské biosféry.

166/ Nejhlubší známé místo pod mořskou hladinou je Mariánský příkop u ostrova Guam (nedaleko Filipín), který dosahuje hloubky 11 034 metrů a vyskytují 

se zde živé organismy adaptované na obrovský tlak vody. Nad hladinou moře život nalézáme až po nejvyšší vrcholky hor, tedy do výše necelých 9 kilo-

metrů (Mount Everest dosahuje výšky 8848 metrů nad mořem).

167/ Fotosyntéza (neboli fotosyntetická asimilace) je biochemický proces, při kterém se mění energie světelného záření na energii chemických vazeb. V rostli-

nách se tak vytvářejí energeticky bohaté organické sloučeniny (cukry) z jednoduchých anorganických látek (oxidu uhličitého a vody).

168/ V červenci 1988 zapálil za bouřky blesk les v Yellowstonském národním parku. Dokud nezapršelo a neobrátil se vítr, nezmohla nic ani veškerá moderní 

technika hasičů. Shořelo 60 % lesa národního parku, jehož celková rozloha je necelých 9000 km2.

169/ Nejpočetnější (přes pět milionů členů nebo podporovatelů) a velmi významnou organizací je World Wide Fund for Nature (WWF). Ten však byl založen až 

v roce 1961 (tehdy pod názvem World Wildlife Fund).

170/ Původně se používal spíše termín „ochrana přírodního prostředí“. Striktně vzato však „přírodní prostředí“, tedy prostředí člověkem neovlivněné, neexistuje. 

Proto se dnes používá výstižnější termín „ochrana životního prostředí“ a myslí se tím samozřejmě životní prostředí člověka.

Těžiště zájmu se také v této době posunu-

lo od ochrany přírody k širšímu konceptu 

ochrany životního prostředí.
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3. Konference OSN o životním prostředí 

ve Stockholmu

V roce 1972 uspořádala Organizace spojených 
národů ve Stockholmu první konferenci o ži-
votním prostředí, které se zúčastnili zástupci 
113 zemí. Mezi 109 doporučeními konference 
se ale jen 8 týkalo provázanosti rozvoje a život-
ního prostředí. 

Indíra Gándhíová tehdy pronesla známou 
větu: „Naším největším znečištěním je chudo-
ba.“ Jinými slovy, jestliže chcete, aby i rozvojové 

země pečovaly o své životní prostředí, pomozte 
nám dostat se z pasti chudoby. Člověk, který má 
na výběr buď kácet poslední zbytky dřeva v oko-
lí, aby jeho rodina mohla uvařit večeři a ohřát se, 
nebo sedět o hladu a v zimě, má jasnou volbu 
a nemyslí na to, že v budoucnu už žádné stromy 
ani dřevo nebude. My bychom se na jeho místě 
a v jeho situaci chovali stejně. 

Na této konferenci byl založen Program OSN 
pro životní prostředí (UNEP), což byl vedle mno-
ha vzletných frází, které zazněly, možná jediný 
výrazný a konkrétní výsledek.171/

4. Meze růstu

V roce 1972 Římský klub publikoval svoji prv-
ní zprávu, kterou pro něj připravili Donella 
a Dennis Meadowsovi a Jorgen Randers, nazva-
nou „Meze růstu“ (Limits to Growth). Z dnešního 
pohledu jednoduchý matematický model zkou-
mal pět hlavních světových trendů: zrychlující 
se industrializaci, populační růst, potravinový 
problém, vyčerpání neobnovitelných zdrojů 
a zhoršování životního prostředí. Pro všechny 
zkoumané trendy je charakteristická exponen-
ciální křivka. Exponenciální růst v prostorově 
ohraničené biosféře však nemůže trvat dlouho 
a narazíme na tzv. limity růstu. Autoři tak v roce 
1972 např. předpovídali vyčerpání ropy za 31 let. 
To se nestalo, ale obecně vzato jejich varování 
stále platí. Jako řešení navrhovali tzv. nulový růst 
světového hospodářství, což nebylo a není reál-
né, a domnívám se, že ani správné. Znamenalo 
by to odsoudit rozvojové regiony k věčné chu-
době, nebo drasticky omezit hospodářské akti-
vity rozvinutých zemí.172/

Růst pro růst je ideologií rakovinné buňky.

Edward Abbey

Ačkoliv existují meze růstu, je potřeba, aby 

neexistovaly meze rozvoje.

Dennis Meadows, Donella Meadows, 

Jorgen Randers

Foto 53: Yellowstonský národní park – první 

národní park na světě 

(www.en.wikipedia.org)

Foto 54: Obraz Země z vesmíru

(fotobanka Pixmac)

Infobox: Překročení hranic
Po dvaceti letech, v roce 1992, publikovali manželé Meadowsovi a Jorgen Randers aktualizovanou studii „mezí 
růstu“ pod názvem „Překročené hranice“ (Beyond the Limits). Simulace budoucího vývoje byly založeny na po-
čítačovém modelu World 3 a testovaly čtyři možné typy chování:
a) trvalý exponenciální růst čerpání zdrojů vycházející z růstu populace a materiální ekonomiky;
b) logistický růst ve tvaru S-křivky plynule se přibližující fyzickým limitům (únosné kapacitě) Země;
c) „přestřelení“ (tj. překročení hranic únosnosti naší planety) doprovázené oscilacemi kolem těchto hranic;
d) „přestřelení“ doprovázené vyčerpáním nebo zničením přírodních zdrojů a následným kolapsem lidské 

společnosti jako celku.
První možnost je čistě teoretická a vzhledem k limitovaným zdrojům nereálná, druhá představuje jakousi ideální 
variantu, třetí přináší těžké, ale řešitelné problémy, čtvrtá vede k neřešitelným důsledkům.
Závěry studie shrnují autoři do tří hlavních bodů:
1. Využívání mnoha základních zdrojů a produkování mnoha druhů znečišťujících látek už překročilo míry, 

které jsou fyzicky udržitelné. Bez podstatného snížení materiálových a energetických toků nás v nejbližším 
desetiletí čeká nekontrolovatelný pokles spotřeby potravin, energie a průmyslové produkce na jednoho 
obyvatele.

2. Tento pokles není nevyhnutelný. Lze mu předejít, pokud dojde k podstatným změnám politik a praktik, 
které podceňují růst materiální spotřeby a populace, a pokud zároveň dojde k zásadnímu zvýšení efektiv-
nosti využívání surovin a energie.

3. Dlouhodobě udržitelná společnost je stále ještě možná, a to technicky i ekonomicky. Může být daleko žá-
doucnější než společnost, která se snaží řešit své problémy stálou expanzí. Přechod k dlouhodobě udržitelné 
společnosti vyžaduje pečlivou rovnováhu mezi dlouhodobými a krátkodobými cíli a důraz na dostatečnost, 
rovnost a kvalitu života spíše než na množství výstupů. Vyžaduje více než pouhou produktivitu nebo 
techniku, vyžaduje také dospělost, odhodlání a moudrost. 

Naším největším znečištěním je chudoba.

Indíra Gándhiová
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171/ UNEP ovšem nikdy neoplýval nadbytkem fi nančních prostředků. Jeho celoroční rozpočet byl hluboko pod 100 milionů dolarů.

172/ Na tuto „past nulového růstu“ se pokusili reagovat o čtyři roky později autoři druhé zprávy Římskému klubu koncepcí tzv. „organického růstu“ (Mesarovic, 

Pestel, 1976). Jako inspiraci pro rozvoj lidského hospodářství nabízeli vývoj živých organismů. Ty také rostou, ale různé části živého organismu se v čase 

vyvíjejí různě, do své optimální podoby. Svět se také vyvíjí nerovnoměrně a především pro rozvojové země je prozatím další hospodářský růst nezbytný.

173/ Ofi ciálně se tato komise jmenovala „Světová komise OSN pro životní prostředí a rozvoj“.

174/ Model je zjednodušení reality, které má za úkol vystihnout podstatné jevy a vztahy; pak lze simulovat nejrůznější situace na modelu a nabízet optimální 

způsoby řízení reality (resp. řešení problémů). Systém je soubor prvků a vazeb mezi nimi. Je to uspořádání určitých komponent vzájemně spojených tak, 

že tvoří celek.

5. Naše společná budoucnost

V roce 1983 požádal generální tajemník OSN 
ministerskou předsedkyni Norska Gro Harlem 
Brundtlandovou, aby vytvořila nezávislou mezi-
národní komisi,173/ která by přezkoumala globál-
ní stav životního prostředí a navrhla možnosti 
hospodářského rozvoje, který by byl vůči život-
nímu prostředí citlivý a přátelský. Byl to vlastně 
troufalý pokus nalézt způsob, jak to zařídit, aby 
se všichni lidé na Zemi mohli rozvíjet, aby státy 
mohly ekonomicky růst a přitom nebylo devas-
továno životní prostředí člověka. V této výzvě 
jako by se ozývalo konstatování I. Gándhíové 
ze Stockholmu, že „největším znečištěním je 
chudoba“.

Výsledkem byla v  roce 1987 publikovaná 
zpráva „Naše společná budoucnost“, která při-
šla s koncepcí udržitelného rozvoje (sustainable 

development). Jestli bylo této zprávě něco vyčí-
táno, tak především přílišná důvěra v možnosti 
technologií jako řešení současných problémů. 
Podle názoru Světové komise pro životní pro-
středí a rozvoj je díky vyspělým technologiím 
možné, aby hospodářský růst pokračoval a při-
tom spotřeba energie, materiálů a produkce 
odpadů nerostla, ale naopak se snižovala.

Zpráva „Naše společná budoucnost“ se stala 
klíčovým dokumentem 80. let 20. století, který 
se týkal globálních problémů a budoucího vý-
voje světa. Udržitelný rozvoj se stal nejvýznam-
nějším pokusem konce 20. století a počátku 
21. století, který se snažil a stále má ambici for-
mulovat a prosazovat koncepci rozvoje lidské 
společnosti, která by byla schopna demokra-
tickým a pozitivním způsobem čelit globálním 
problémům a výzvám.

2.8.5.1 Model životního prostředí
Abychom mohli komplexní problematiku 

životního prostředí studovat, rozumět jí a stav 
a vývoj životního prostředí ovlivňovat, potřebu-
jeme zjednodušení reality, tedy model životního 
prostředí člověka. V modelu životního prostředí 
nejsou podstatné jen jeho jednotlivé prvky, ale 
také vzájemné vazby a souvislosti mezi těmito 
prvky, které vytvářejí společně systém.174/ Takový 
systémový model životního prostředí člověka 
publikoval v roce 1990 první federální minis-
tr životního prostředí Československa Josef 
Vavroušek v knize „Životní prostředí a sebeřízení 
společnosti“. Tento model bude pro nás zákla-
dem následujících úvah o životním prostředí.

Ve svém modelu Josef Vavroušek rozlišoval tři 
základní kategorie problémů:
1. Změna kvality jednotlivých složek životního 

prostředí člověka.
2. Přírodní a antropogenní faktory ovlivňující 

kvalitu životního prostředí člověka pozitiv-
ně nebo negativně (tyto faktory mohou být 
vnitřní, působící v rámci sledovaného území, 
např. státu, nebo vnější, např. mezinárodně 
působící faktory).

3. Zdravotní, sociální, etické, ekonomické a po-
litické důsledky změn kvality životního pro-
středí člověka.

U tří uvedených kategorií životního prostředí 
můžeme dále rozlišit tři roviny nebo vrstvy jed-
notlivých jevů:

a) Primární rovina, které odpovídají bezpro-
středně zřejmé, obvykle poměrně rychle 
probíhající a měřitelné jevy.

b) Sekundární rovina, kam patří zprostředko-
vané, komplexnější, hůře identifi kovatelné 
a těžko měřitelné jevy, probíhající obvykle 
s časovým zpožděním. Jsou vyvolány jevy 
primárními v důsledku jejich synergického 
působení.

c) Terciární rovinu zobecňující hluboké sou-
vislosti, příčiny a důsledky primárních i se-
kundárních jevů a jejich celkové synergické 
vyústění. Terciární jevy obvykle probíhají 
s dlouhým časovým odstupem od jevů niž-
ších úrovní a jsou velmi těžko měřitelné.

Jednotlivé kategorie a roviny jevů, které může-
me studovat samostatně nebo ve vzájemných 
vazbách a souvislostech s ostatními, pak vypa-
dají následovně:
1. Složky životního prostředí

Změna kvality jednotlivých složek životního pro-
středí člověka – primární rovina
– zhoršování kvality ovzduší a znečištění blíz-

kého kosmického prostoru
– znečištění povrchových a podzemních vod 

a jejich nadměrné čerpání
– pokles kvality a výměry zemědělské půdy
– pokles kvality lesní půdy a zhoršování stavu 

lesů
– ohrožování nebo zánik rostlin rostoucích 

mimo les a volně žijících živočichů

Zpráva Naše společná budoucnost se stala 

klíčovým dokumentem 80. let 20. století, 

který se týkal globálních problémů.
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– čerpání nerostných zdrojů a narušování kra-
jiny těžbou

– změny kvality obytného, sídelního a pracov-
ního prostředí

Změna kvality jednotlivých složek životního pro-
středí člověka – sekundární rovina
– klimatické změny a narušování ochranných 

vlastností atmosféry
– kontaminace potravních řetězců a geoche-

mických cyklů, kumulování cizorodých látek 
v životním prostředí

– narušování pufračních a samočistících vlast-
ností ekosystémů krajiny

– narušování hydrologického systému krajiny
– pokles přirozených produkčních schopností 

krajinných ekosystémů
– narušování chráněných území
Změna kvality jednotlivých složek životního pro-
středí člověka – terciární rovina
– stres a zhoršování stavu biosféry, narušování 

ekologické stability a estetické hodnoty krajiny
– ochuzování přírodního bohatství: rozklad 

přirozených ekosystémů, snižování diverzi-
ty živých organismů, nevratné ochuzování 
genofondu rostlin a živočichů, příliš rychlé 
čerpání neobnovitelných zdrojů, příliš rychlé 
čerpání a nedostatečná reprodukce obnovi-
telných zdrojů (včetně půdy)

2. Faktory

Faktory ovlivňující kvalitu životního prostředí 
člověka – primární rovina
Přírodní faktory:
– změny kosmických vlivů (např. sluneční ak-

tivity)
– změny vlastností atmosféry Země
– klimatické a meteorologické změny
– tektonické jevy
– přirozená radioaktivita
– biologické faktory
Antropogenní vnější (mezinárodní) faktory:
– „import“ škodlivin

– mezinárodní spolupráce
– celková mezinárodní situace
Antropogenní vnitřní faktory:
– objem a způsob čerpání přírodních zdrojů
– množství a způsob emisí odpadů
– míra využívání odpadů jako druhotných su-

rovin
– zásahy do krajiny
– vnášení cizorodých látek do ekosystému
– introdukce nežádoucích cizích nebo nově 

vytvořených organismů
Faktory ovlivňující kvalitu životního prostředí 
člověka – sekundární rovina
– struktura a efektivnost ekonomiky
– vědecko-technický rozvoj: poznání vztahů 

„společnost – prostředí“, ekologické vlast-
nosti technologií a  technologická kázeň, 
ekologické vlastnosti výrobků

– demografi cký vývoj, struktura potřeb a způ-
sob života obyvatelstva

– způsob hospodaření v krajině
– systém řízení národního hospodářství
– specializovaný systém řízení péče o životní 

prostředí
– objem a struktura zdrojů pro ekologizaci 

ekonomiky
– informovanost, výchova a vzdělání obyva-

telstva
– dobrovolné občanské aktivity v oblasti život-

ního prostředí
– zapojení do mezinárodní kooperace a dělby 

práce v oblasti životního prostředí
Faktory ovlivňující kvalitu životního prostředí 
člověka – terciární rovina
– hodnotové orientace a cíle společnosti
– politický systém společnosti
3. Důsledky

Důsledky změn kvality životního prostředí člo-
věka – primární rovina
– pokles kvality pitné a užitkové vody, obtíže 

při zásobování vodou
– snižování objemu a kvality zemědělské i po-

travinářské produkce, kontaminace potrav-
ního řetězce člověka

– somatický stres lidského organismu
– zhoršování obyvatelnosti a estetických hod-

not krajiny
– psychický stres lidského organismu
– snižování objemu a kvality dřeva a dřevař-

ských výrobků
– snižování objemu a kvality průmyslové pro-

dukce
– rychlejší koroze strojů, budov apod.
– náklady na redukci a kompenzaci škod
– mezinárodní tlak na omezování našeho podílu 

na globálním zhoršování kvality prostředí
Důsledky změn kvality životního prostředí člo-
věka – sekundární rovina
– změny hodnotových orientací lidí
– narušování sociální struktury společnosti
– zhoršování zdravotního stavu, genofondu 

a reprodukční schopnosti populace

Foto 55: Josef Vavroušek

(archiv Pavla Vavrouška)

Vnitřně mám doopravdy strach, nevím ale, 

jestli pocitově čtu atmosféru společnosti, 

anebo skutečný stav planety. 

Václav Cílek

Já jsem šel záměrně tam, kde problémy 

životního prostředí a lidstva je možné 

spojovat, zejména v sociální oblasti. To 

není otázka přírodovědná, přírodní věda 

nám poskytuje základní informace o tom, 

jak funguje příroda, technika umožňuje 

hledat technická řešení, ale klíč k tomu je 

v sociálních vědách, počínaje fi lozofi í, přes 

psychologii, sociologii. Propojení sociálních, 

technických a přírodních věd je prostě 

nevyhnutelné, protože to nutí lidi uvažovat 

v souvislostech.

Josef Vavroušek
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– destrukce hmotného kulturního dědictví
– ekonomické škody a ztráty
– pokles konkurenceschopnosti na meziná-

rodních trzích
Důsledky změn kvality životního prostředí člo-
věka – terciární rovina
– ohrožování biologické podstaty člověka
– narušování politického systému společnosti
– zhoršování efektivnosti národního hospo-

dářství
– ohrožování mezinárodního postavení státu
Studium životního prostředí člověka komplikují 
podle Josefa Vavrouška podstatné metodologic-
ké a gnozeologické problémy:
– mimořádná složitost daná velkým počtem 

vzájemně se ovlivňujících biologických, fyzi-
kálních, chemických, psychologických, tech-
nických, společenských, ekonomických i jiných 
jevů;

– komplikovaný průběh většiny procesů souvi-
sejících s tímto problémem, zásadní roli zde 
hrají kumulativní, synergické, ireverzibilní, 
skokové a spouštěcí jevy, jejichž zákonitosti 
se teprve učíme poznávat;

– velký rozsah časových zpoždění mezi příčina-
mi a jejich následky, daný rozdílnou rychlostí 
průběhu různých jevů v přírodě i společnosti;

– vysoký stupeň neurčitosti daný pravděpo-
dobnostním charakterem většiny jevů spo-
jených s vývojem prostředí, proto je obvykle 
velmi obtížné stanovit bezprostřední a zpro-
středkovaná rizika těchto jevů.

Vzhledem k  těmto skutečnostem bychom 
měli pečlivě zvažovat okamžité i dlouhodobé 
důsledky svých zásahů do přírodního i přetvo-
řeného prostředí a chovat se velmi zdrženlivě 
všude tam, kde tyto důsledky neumíme před-
vídat s dostatečnou přesností a spolehlivostí. 
Zejména bychom se měli vyvarovat nevratných 
zásahů do přírody.

Foto 56: Devastované životní prostředí – 

Severočeský hnědouhelný revír 

(archiv autora)

Měli bychom pečlivě zvažovat okamžité 

i  dlouhodobé důsledky svých zásahů 

do  přírodního i  přetvořeného prostředí 

a chovat se velmi zdrženlivě všude tam, 

kde tyto důsledky neumíme předvídat 

s dostatečnou přesností a spolehlivostí.

2.8.5.2 Biodiverzita
Biologická diverzita představuje rozmanitost 
(rozrůzněnost) života. Světový fond na ochranu 
přírody (WWF) defi nuje biodiverzitu jako „bo-
hatství života na Zemi, miliony rostlin, živočichů 
a mikroorganismů (včetně genů, které obsahu-
jí) a složité ekosystémy, které vytvářejí životní 
prostředí“.
Rozlišujeme tři úrovně biodiverzity:
1. genetická (genová variabilita v rámci popu-

lace nebo celého druhu);
2. druhová (rozmanitost na úrovni druhů);
3. ekosystémová (rozmanitost na úrovni spo-

lečenstev a ekosystémů).
Genetická biodiverzita znamená, že rozmani-
tost přírody lze vyjádřit nejen počtem druhů, 
ale také počtem genů, které tyto druhy obsa-
hují. I v rámci jednoho druhu existuje větší nebo 
menší variabilita, která způsobuje, že neexistují 
dva naprosto identičtí jedinci. Biologická diver-
zita je tedy narušována v současnosti také ge-
netickými manipulacemi, vnášením cizorodých 
genů do buněk.

Odhady počtu druhů živých organismů se 
velmi různí, od 3 milionů až po 200 milionů. 
Podstatně více je živočišných druhů než rostlin-
ných. Prozatím byly popsány necelé dva miliony 
druhů, z toho asi 250 000 druhů vyšších rostlin. 
Možná až 99 % druhů čeká na své objevení.

Proč jsme zatím byli schopni objevit a popsat 
tak malý počet druhů? A proč se odhady tolik 
různí? Bill Bryson (2003) uvádí čtyři důvody:
a) Většina živých tvorů je malých a snadno pře-

hlédnutelných.175/

b) Nedíváme se na správné místo. Například 
tropické deštné lesy pokrývají jen 6 % zem-
ského povrchu, ale jsou domovem poloviny 
živočišných druhů a dvou třetin rostlinných 
druhů, které známe.

c) Neexistuje dostatečný počet odborníků-spe-
cialistů. Na světě je pouhých asi 10 000 taxo-
nomů a v celé Africe domorodí taxonomové 
prakticky neexistují.

d) Svět je příliš velký.

Odhady počtu druhů živých organismů 

se velmi různí, od  3 milionů až po  200 

milionů. 

175/ V současnosti existují jen čtyři druhy těžkých (tunu nebo více vážících) suchozemských živočichů: sloni, nosorožci, hroši a žirafy. Naproti tomu organismy 

na nižší vývojové úrovni jsou pro nás stále velkou neznámou, přestože jsou pro život člověka naprosto nepostradatelné. Dobrým příkladem jsou bakterie 

(viz infobox).
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Infobox: Podivuhodný svět bakterií 
Bakterie jsou jednobuněčné organismy velikosti několika mikrometrů. První bakterie vznikly velmi dávno, před 
3–3,5 miliardami let, a jsou dnes nejrozšířenější skupinou organismů na světě. Rozlišujeme asi 25 základních 
kmenů176/ bakterií. Všeobecně jsou známé patogenní bakterie, které způsobují infekce. Jiné bakterie však patří 
mezi komenzalické druhy,177/ žijící např. v lidské trávicí soustavě.

Bakterie tu bez nás žily miliardy let. My bychom bez nich nepřežili ani den. Zpracovávají naše odpady, čistí 
vodu, činí půdu úrodnou.

Náš trávicí systém je hostitelem více než 100 trilionů178/ mikrobů nejméně 400 různých druhů. Každé lidské 
tělo je složeno z 10 kvadrilionů179/ buněk, ale také ze 100 kvadrilionů bakteriálních buněk.

Bakterie dokážou vytvořit novou generaci během 10 minut.180/ Během zhruba jednoho dělení z milionu vytvo-
ří bakterie mutanta. Obvykle je to mutace pro přežití nevýhodná, ale čas od času se objeví výhodná mutace.181/

Bakterie spolu sdílejí informace. Jakákoliv bakterie může převzít kousky genetické informace od libovolné 
jiné. Proto se každá adaptivní změna může rychle šířit. To vede k obrovské přizpůsobivosti vůči prostředí. 
Například druh Micrococus radiophilus zdárně žije v nádržích s vyhořelým radioaktivním palivem. Streptococus 
přežil dva roky na Měsíci, uzavřený v čočce kamery. Ruská Akademie věd ohlásila, že oživila zmrzlou bakterii 
ze sibiřského permafrostu, starou 3 miliony let. V Pensylvánii byla v roce 2000 dokonce oživena bakterie stará 
250 milionů let. Její název je Bacillus permians a tato bakterie, je-li opravdu tak stará, je starší než kontinenty.

70 % antibiotik používaných v rozvinutém světě se dává hospodářským zvířatům (často rutinně) jako preven-
ce proti infekci. To dává bakteriím výbornou příležitost získat vůči antibiotikům rezistenci. Od 70. let 20. století 
přitom farmaceutický průmysl nevyvinul zcela nová antibiotika. (Pro člověka je štěstím, že jen jeden mikrob 
z tisíce je pro lidské tělo patogenní.)

Bakterie mají také své nepřátele. Jsou napadány bakteriofágy, což je typ viru. Viry samy o sobě nejsou živé 
organismy a izolováné jsou neškodné. Dostanou-li se však do těla vhodného hostitele, začnou působit. Virus 
„krade“ genetický materiál z živých buněk a využívá jej k vytvoření dalších virů. Mnohé viry, včetně HIV, mají 
deset nebo méně genů, zatímco nejjednodušší bakterie jich má několik tisíc (Bryson, 2003).

Obr. 31: Zhroucení populace atlantické tresky

(upraveno podle World Resources Institute, 

2005)
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70 % antibiotik používaných v rozvinutém 

světě se dává hospodářským zvířatům 

(často rutinně) jako prevence proti infek-

ci. To dává bakteriím výbornou příležitost 

získat vůči antibiotikům rezistenci.

Z milionů druhů, které kdy na planetě žily, jich 
99,99 % vyhynulo. Průměrný věk jednoho dru-
hu na Zemi je okolo 4 milionů let.182/ Rychlost 
vymírání druhů pravděpodobně nepřesahovala 
v dlouhodobém průměru více než asi 10 % dru-
hů za milion let, což je maximálně 1–5 druhů 
za rok (Bryson, 2003).

Nyní, v důsledku působení člověka, se rych-
lost úbytku druhů odhaduje na  jeden druh 
za den až jeden druh za hodinu.183/

Rostlinné a živočišné druhy žijí v prostředí 
ekosystémů.184/ Pro přežití druhů jsou tedy ne-
zbytnou podmínkou funkční ekosystémy, a pro-

to nás zajímá také třetí úroveň biodiverzity – roz-
manitost na úrovni společenstev a ekosystémů, 
neboli ekosystémová diverzita.

Není jednoznačně určeno, jakou prostorovou 
velikost by měl ekosystém mít. Proto lze za eko-
systém považovat celou biosféru,185/ ale také les, 
louku či rybník.

K největšímu vymírání druhů dochází v pro-
středí (ekosystémech) s největší biodiverzitou 
a biologickou aktivitou – v deštných pralesích, 
korálových útesech a mokřadech.186/ Míra vymí-
rání druhů se dá stanovit ze změny rozlohy jejich 
přirozených biotopů.187/ Při úbytku přirozeného 

K  největšímu vymírání druhů dochází 

v  prostředí (ekosystémech) s  největší 

biodiverzitou a biologickou aktivitou – 

v deštných pralesích, korálových útesech 

a mokřadech.
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Foto 57: Lvi v národním parku Masai Mara 

v Keni (archiv autora)

Foto 58: Atlantický deštný les má obrovskou 

druhovou rozmanitost (Brazílie) 

(archiv autora)

176/ Kmen (latinsky phylum) je základní kategorie hierarchické klasifi kace organismů. Je vyšší než třída (classis) a nižší než říše (regnum). Příslušníci určitého 

kmene jsou vždy charakterizováni znaky odlišnými od příslušníků jiných kmenů. Hierarchie biologické klasifi kace má devět základních taxonomických 

kategorií: druh, rod, čeleď, řád, třída, kmen, říše, doména, život.

177/ Komenzalismus je typ biologické interakce mezi dvěma organismy, kdy jeden má ze vztahu prospěch, zatímco druhý není ovlivněn.

178/ Trilion = 1018

179/ Kvadrilion = 1024

180/ Proton je subatomární částice s kladným elektrickým nábojem. Společně s neutronem a elektronem je základní stavební částicí hmoty, atomu.

181/ Mutace je dědičná změna genotypu. Genotyp je soubor veškeré genetické informace organismu. Při mutaci tedy dochází ke změně organismu, která 

postihuje jeho genetickou informaci.

182/ Vznik nových druhů (speciace) je dlouhodobý proces. Obvykle trvá několik set generací (ale i mnoho tisíc generací), než se od mateřského druhu odštěpí 

linie, kterou je možno považovat za nový druh.

183/ Zde se však odhady různí. Např. UN World Commission on Environment and Development (1987) odhaduje, že v letech 1965–1990 došlo ke ztrátě 

50 000 druhů. Lze se však setkat i s odhady, že denně ubývá až 100 druhů, a bude-li tento trend pokračovat, přijdeme do konce 21. století o polovinu 

všech druhů na Zemi.

184/ Toto začlenění do prostředí se nazývá ekologická nika. Rozumíme jí začlenění populace nebo jedince určitého druhu v ekosystému, které je určováno 

zejména jeho vztahy s jinými organismy a nároky na neživé činitele prostředí (Máchal, Husták, Slámová, 1997).

185/ Dílčí oblasti biosféry představují tzv. biomy, charakterizované určitým typem biotických podmínek (klimatických a hydrologických faktorů, půdních 

a geologických poměrů), které dávají vznik určitým charakteristickým typům rostlinných a živočišných společenstev. Biom je vlastně soubor ekosystémů. 

Ve střední Evropě se většinou používá členění biomů podle Wolfganga Tischlera (je však opomíjen anglosaskými vědci, protože velmi zjednodušuje 

členění vodních biomů). Pevninské biomy: polární pustina, tundra, tajga, opadavý listnatý les, tvrdolistý les, step, poušť, savana, tropický střídavě vlhký 

les, tropický deštný les. Vodní biomy: biom volného oceánu, biom šelfových moří.

186/ Podle údajů OSN byla ve 20. století ztracena polovina světových mokřadů, 58 % korálových útesů je ohroženo lidskými aktivitami.

187/ Biotop (neboli stanoviště) je biotické (živé) i abiotické (neživé) prostředí, ovlivněné a pozměněné živou složkou přírody – biotou. Biotop je tedy soubor 

všech vlivů, které vytvářejí životní prostředí všech zde žijících organismů.

188/ Tento údaj je pravděpodobně velmi podhodnocený, protože vychází z úbytků objevených a popsaných druhů. Bill Bryson (2003) tvrdí, že vlivem působení 

člověka nyní druhy vymírají 120 000× rychleji než v historických dobách.

189/ Havaj představuje nejzranitelnější ekosystém, ale činností člověka jsou nejohroženějšími ekosystémy tropické deštné lesy, ve vodním prostředí pak korálo-

vé útesy.

prostředí na jednu desetinu přežije asi polovina 
druhů.

Červený seznam ohrožených druhů (tzv. IUCN 
Red List), který v roce 2006 publikovala Světová 
unie pro ochranu přírody (IUCN) uvádí, že 16 118 
známých (popsaných) druhů je ohroženo vyhynu-
tím (v roce 2004 to bylo 15 503 druhů). Celosvětově 
je ohroženo 31 % obojživelníků, 23 % savců a 12 % 
ptáků. Za posledních 20 let bylo zdokumentováno 
vymizení 27 druhů. Současná rychlost mizení dru-
hů je 50–500× větší než rychlost vymírání druhů 
v historických dobách.188/

Například rychlost vymírání druhů ptáků je 
mnohem vyšší, než jsme dříve předpokládali. 
Od roku 1500 bylo vyhubeno 130 známých druhů 
ptáků, tedy v průměru jeden druh každé čtyři roky. 
Podle skupiny přírodovědců z Duke University 
v současnosti vymírá ročně přinejmenším 5 dru-
hů ptáků a do konce 21. století by jich mohlo být 
vyhubeno 1300 (Glenn, Gordon, 2007).

Za nejzranitelnější ekosystém jsou v součas-
nosti považovány ostrovy na Havaji. Miliony let 
izolace vedly k tomu, že se zde vyvinulo 8800 
unikátních druhů rostlin a živočichů.189/

Podle Miléniového hodnocení ekosystémů 
(World Resources Institute, 2005) existují čtyři 
hlavní příčiny ubývání biologické rozmanitosti 
(viz infobox):
– změna prostředí (ekosystémů);
– klimatické změny;
– nadměrné využívání druhů rostlin a živoči-

chů člověkem;
– pronikání invazivních druhů.
Změna prostředí je v poslední době hodně pod-
míněna poptávkou po biopalivech. Ekosystémy 
s vysokou biodiverzitou jsou především v rozvo-
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jových zemích nahrazovány plantážemi s cukro-
vou třtinou a sójou.

Klimatické změny jsou pro biodiverzitu jed-
nou z největších hrozeb, v některých oblastech 
dokonce větší než odlesňování. Oblasti zvláště 
citlivé vůči klimatickým změnám z hlediska bio-
diverzity jsou: tropické oblasti And, nejjižnější 
část jižní Afriky, jihozápadní Austrálie a atlan-
tický les v Brazílii, Paraguayi a Argentině. Jsou 
to oblasti s vysokou biodiverzitou, která slouží 
jako refugium (útočiště) pro mnoho unikátních 
rostlinných a živočišných druhů.

Nadměrné využívání druhů je dáno především 
odlesňováním, zemědělskou činností, ale také 
např. požadavky farmaceutického průmyslu.

Foto 59: Nosorožec – kriticky ohrožený druh 

(Jihoafrická republika) (archiv autora)

Infobox: Miléniové hodnocení ekosystémů 
(Millennium Ecosystem Assessment)
Projekt „Millennium Ecosystem Assessment“ tvořil panel 1360 expertů z 95 zemí, který pracoval v letech 2001 až 
2005 na ohodnocení důsledků změny ekosystémů a na analýze možností, jak dosáhnout ochrany a udržitelného 
využívání těchto ekosystémů pro dobro lidí. Z výsledků jeho práce vyplývá, že globálně bylo 60 % ekosysté-
mových služeb degradováno, nebo je využíváno neudržitelným způsobem. Z 24 sledovaných ekosystémových 
služeb je 15 identifi kováno jako zhoršující se. To zahrnuje například sladké vodní zdroje, oblasti rybolovu, 
čištění vzduchu a vody či regulace přírodních hazardů. Je však extrémně obtížné měřit náklady degradace 
těchto ekosystémových služeb.

Program OSN pro životní prostředí (UNEP) odhaduje, že hodnota korálových útesů je mezi 100 000 až 
600 000 USD/km2 za rok, zatímco náklady na jejich ochranu představují jen 775 USD/km2 za rok. Korálové 
útesy snižují erozi pobřeží, jsou důležité pro místní rybolov a mají velkou rekreační hodnotu. Nicméně podle 
současných trendů bude 60 % světových korálových útesů (které poskytují ročně služby v hodnotě asi 30 miliard 
USD) v příštích 30 letech zničeno nebo vážně ohroženo.

V americké Samoi je hodnota ekosystémových služeb mangrovových porostů odhadována na více než 
100 000 USD/km2 za rok. V Thajsku činí odhad dokonce 3,5 milionů USD/km2 za rok. V malajsijském Matangu 
mangrovové porosty umožňují rybolov, jehož hodnota je odhadována na 100 milionů dolarů ročně. Mangrovy 
také chrání pobřeží před erozí a mořskými bouřemi, což bylo velmi patrné při tsunami v prosinci 2004. 
Odhaduje se, že 30 stromů na 100 m2 zredukuje tok vody při tsunami o 90 % a energie vody tsunami je reduko-
vána o 75 %, pokud je pás mangrovových porostů široký alespoň 200 metrů (World Resources Institute, 2005).

Z 24 sledovaných ekosystémových služeb 

je 15 identifi kováno jako zhoršující se.

Opomíjeným faktorem je pronikání cizích, 
invazivních druhů do prostředí, které ohrožují 
nejen biodiverzitu, ale také produkci potravin. 
Ekolog David Tilman z University of Minnesota 
se domnívá, že 50–70 % mizejících druhů může 
být dáno do souvislosti s  invazivními druhy, 
které původní druhy vytlačují z jejich prostře-
dí. 80 % invazivních druhů se přitom dostává 
do našeho prostředí prostřednictvím meziná-
rodního obchodu. A pokud už jsou invazivní 
druhy jednou introdukovány, je extrémně těžké 
a nákladné je znovu vymýtit.190/
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Obr. 32: Světové úlovky různých druhů 

velryb v letech 1910–1990 (upraveno podle 

Cunningham, Saigo, 1997)

190/ Australané utratí ročně více než 100 milionů dolarů, aby v zemědělství udrželi pod kontrolou pouhých šest druhů plevelů. Jihoafrická republika utrácí 

ročně 2 miliardy dolarů na kontrolu invazivních druhů. Celosvětové roční náklady v zemědělství a zdravotnictví spojené s problematikou invazivních 

druhů jsou odhadovány na 41 miliard dolarů (Glenn, Gordon, 2007).

191/ http:/www.iucnredlist.org.

192/ Každým rokem je při rybolovu na mořích vyloveno 22 milionů tun ryb, které se nevyužívají a jako odpad jsou mrtvé hozeny zpět. Bill Bryson (2003) 

k tomu říká, že stále ještě žijeme „v době temna“. Hodíme síť do moře a čekáme, co se objeví.
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Obr. 33: Centra genetické diverzity

(upraveno podle Moldan, 1997)

IUCN poukazuje na tři relativně nové, avšak vel-
mi důležité příčiny ohrožení biodiverzity:191/

– obchod s masem volně žijících zvířat (tzv. 
bush meat) v Africe a Asii, který ohrožuje 
především primáty;

– průmyslově pojatý rybolov s velmi dlouhými 
sítěmi;192/

– pytlácký lov želv a některých druhů plazů 
využívaných v Asii pro tradiční medicínu.

Pro ochranu biologické rozmanitosti existují tři 
zásadní důvody (tzv. 3E):
– Etické důvody (nenič, co jsi nevytvořil). 

Nemáme právo zneužívat své moci k ničení 
či ohrožování ostatních forem života. Pokud 
vyhubíme celé druhy rostlin či živočichů, jde 
o jev nevratný (na rozdíl např. od znečištění 
vody, která se s přičiněním či bez přičinění 
člověka dříve či později vyčistí), a negativně 
tak ovlivňujeme evoluční proces.

0 10 000 km
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– Ekologické důvody. Druhy rostlin a živočichů 
tvoří živou složku ekosystémů a celé biosfé-
ry. Fungování ekosystémů je pro uchování 
života na Zemi nezbytné a ničením druhů 
tuto „pavučinu života“ ohrožujeme.

– Ekonomické důvody. Na tento argument bu-
dou slyšet nejvíce pragmaticky smýšlející lidé. 
Biodiverzita, ať už na úrovni genové, druho-
vé či ekosystémové, je dosud nedoceněným 
přírodním zdrojem. Například ze známých 
250 000 druhů vyšších rostlin jich jen 3 tisíce 
jsou využívány k obživě člověka.193/ Intenzivně 
se však pěstuje jen 30 druhů, které zajišťu-
jí 95 % objemu potravin. A  jen z pouhých 
sedmi druhů plodin pochází 75 % světové 
rostlinné potravinové produkce (je to pšeni-
ce, rýže, kukuřice, brambory, ječmen, kasava 

a čirok). Polovina kalorického a bílkovinného 
obsahu rostlinné potravy pochází pouze ze 
tří z těchto plodin (pšenice, rýže, kukuřice).194/ 
Problémem je, že u každé z těchto klíčových 
plodin se rychle vytrácí genetická diverzita tím, 
jak se ničí původní stanoviště těchto rostlin 
(Hawken, Lovins, Lovins, 2003). Naproti tomu 
jen něco málo přes 2 % celkové lidské výživy 
zatím pochází z lovu mořských ryb,195/ jejich 
maso je však zdrojem 15 % živočišných bílko-
vin ve stravě lidí.

Existují dva přístupy k ochraně biodiverzity, pasivní 
a aktivní. Příkladem pasivního přístupu je zřízení 
genové banky daného druhu. V  Peru existuje 
genová banka, kde se ve speciálních komorách 
uchovávají při nízké teplotě vzorky stovek různých 
odrůd brambor, pěstovaných v různých částech 
světa. Jde tak o jakési „zmrazení“ evoluce, které ale 
uchovává vzorky odrůd pro další šlechtění a hos-
podářské využití, pokud by odrůda pěstovaná 
v přírodních podmínkách byla zničena.

Známý příklad aktivního přístupu k ochraně 
druhu je ze Spojených států, z počátku 20. sto-
letí. Původně žily na severoamerických prériích 
miliony kusů bizonů. S příchodem Evropanů 
a následné kolonizaci Západu byli bizoni ve vel-
kém vybíjeni pro maso a kůži. Především ale byli 
eliminací bizoních stád připraveni původní oby-
vatelé, indiáni, o zdroj obživy a museli se stěho-
vat do rezervací.

V roce 1906 celkový počet bizonů klesl na méně 
než 1000 kusů a  druh se stal kriticky ohrože-
ným. Naštěstí byla v té době již federální vláda 
Spojených států natolik silná a efektivní, že ochra-
nu bizonů nejen vyhlásila, ale také prosadila její 
dodržování. Stalo se tak „za minutu dvanáct“, ale 
povedlo se. Počty bizonů opět narostly a ustálily 
se přibližně na 50 000 kusech. To se zdá být rozum-
ným kompromisem. Už nikdy se nevrátí na prérie 
milionová stáda, protože člověk chce půdu obdě-
lávat a využívat pro své potřeby. Ale ve vymeze-
ných oblastech, jako je např. Yellowstonský národ-
ní park, mohou bizoni opět volně žít a vyhubení 
jim nehrozí.

Na závěr ještě uveďme pěkný příklad občanské an-
gažovanosti při ochraně druhů. V 80. letech 20. století 
se na jižní Moravě pod Pálavou vybudovalo kontro-
verzní vodní dílo Nové mlýny. Jedná se o významný 
zdroj vody pro potřeby obyvatel, pro zavlažování, 
zároveň Nové mlýny slouží jako ochrana před po-
vodněmi a jako turistická oblast pro rybáře a vodní 
sporty. Na druhou stranu byly zaplaveny rozsáhlé 
oblasti vzácných lužních lesů.

V letech 1984–1985 uspořádalo několik desítek 
studentů z brněnských vysokých škol „Akci dno“. 
Z budoucího dna vodního díla přesadili do zbýva-
jících částí lužního lesa 70 000 bledulí letních, 7000 
sněženek a 3000 ladoněk vídeňských.

Člověk má dostatek objektivních důvodů, 

aby usiloval o záchranu volné přírody. 

Nakonec ji ale může zachránit 

jen láska k ní.

Jean Dorst

Foto 60: Bizon – Yellowstonský národní park

(archiv autora) 

Foto 61: Havaj – pobřežní zalesněné útesy

(archiv autora)



117

2 Globální výzvy

V mnoha fantastických románech se autoři 

pokoušejí vyřešit setkání dvou civilizací 

s velmi odlišným vývojovým stupněm. 

Při podobném setkání vycházejí většinou 

z předpokladu, že vyšší civilizace bude 

předávat informace civilizaci na niž-

ším stupni. Zdá se to logické, ale je to 

nesmyslné. Platí to o kulturách, mezi nimiž 

je rozdíl sto nebo snad tisíc let. Setkáme-li 

se však s indiány z Amazonie a mezi 

naším a jejich způsobem myšlení je odstup 

tisíců let, zjistíme s hrůzou, že civilizovaný 

člověk může od nich získat mnoho cenných 

a zajímavých informací, kdežto vše, co jim 

můžeme sdělit my, je pro ně naprosto, ale 

naprosto bezcenné.

Karel Rataj

Infobox: Kulturní diverzita
Kromě genové, druhové a ekosystémové diverzity bychom, podle názoru Josefa Vavrouška, měli brát v potaz 
i diverzitu kulturní. Tedy rozmanitost etnik, jejichž způsob života nebo i sama existence můžou být ohroženy 
jiným etnikem či národem. Velké kulturně-civilizační okruhy zmíněné Samuelem Huntingtonem ohroženy 
nejsou, protože jsou dostatečně velké, stabilní, opírající se o dlouhou, zpravidla nábožensky orientovanou tradici 
(např. kulturně-civilizační okruh islámský, čínský, ortodoxní aj.). Ohroženy jsou však přírodní národy či etnika, 
ať už se jedná o Sany (křováky) v Africe, australské domorodce (aboriginals), horské kmeny v Himalájích či 
Inuity v kanadské Arktidě a další.

Životní způsob současného dominantního kulturně-civilizačního okruhu – Západu – je pro tato etnika 
a národy velmi atraktivní, ovšem zároveň hrozí, že opustí své tradice a životní způsob a my všichni budeme 
ochuzeni o část poznání a moudrosti, kterou lidstvo společně za staletí a tisíciletí nashromáždilo.

Například Sanové nebo australští domorodci byli schopni žít v pouštních podmínkách, kde by moderní 
člověk bez pomoci nepřežil možná ani týden. Inuité přežili v drsných podmínkách arktické tundry196/ osm 
tisíciletí. Nyní se tato společenství nacházejí na „území nikoho“. Opustili svůj způsob života a nový ještě plně 
nepřijali za svůj. V důsledku toho se rozšířily patologické jevy jako alkoholismus (zejména u mužů) a zvýšená 
míra sebevražednosti (zejména u žen). Inuité by se dnes už do tundry během zimy nedokázali vrátit, nepřežili 
by. Proto jsou na několika místech alespoň zakládána muzea, kde se shromažďují jejich pověsti, legendy, 
písně, malby, sošky a další umělecké předměty, aby kontinuita historického a kulturního vývoje nebyla zcela 
přerušena. Inuité opustili před dvěma či třemi generacemi život doby kamenné197/ a na život v postindustriální 
společnosti se ještě plně neadaptovali.

Životní způsob některých „křehkých“ etnik tedy může být ohrožen, aniž by je někdo záměrně utlačoval.

193/ Navíc rostliny neposkytují člověku jen obživu, ale také slouží jako stavební materiál, palivo, jsou používány v textilním průmyslu (bavlna, konopí, sisal aj.), 

ve farmaceutickém průmyslu atd.

194/ Dalšími důležitými plodinami v pořadí jsou sója, sladké brambory, cukrová třtina, cukrová řepa a banány.

195/ Jen asi desetina plochy oceánů je považována za přirozeně produktivní. Zbytek jsou pouště. O životě v mořích a oceánech toho však zatím víme velmi 

málo. Odhaduje se, že zde může existovat až 30 milionů živočišných druhů. Jen korálové útesy pokrývají méně než 1 % plochy moří a oceánů, ale jsou 

domovem 25 % známých druhů ryb.

196/ Jedná se o oblast, kde se již nevyskytuje les, nad 58. rovnoběžkou severní šířky.

197/ Stalo se tak v 50. letech 20. století, kdy přestali kočovat.

Obr. 34: Rozmístění některých skupin 

původních obyvatel (upraveno podle Lean, 

Hinrichsen, 1992)
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2.8.5.3 Voda
Současná situace způsobuje, že 80  % nemocí 

v rozvojových zemích je spojeno s využíváním 
vody. Mnohé infekce jsou způsobeny nevhod-
ným zacházením s lidskými výkaly, které se stá-
vají semeništěm infekcí.

6000 lidí (z toho 4500 dětí) umírá každý den 
kvůli používání závadné vody. Další mají z toho-
to důvodu podlomené zdraví.

Hladina podzemní vody klesá na všech pěti 
kontinentech. 40 % lidí žije ve 260 povodích, 
která sdílejí dva nebo více států. Zásobování více 
než 20 zemí vodou závisí na vodních zdrojích 
sousedního státu. Proto v budoucnosti mohou 
nastat vážné konfl ikty o vodu mezi zeměmi, jako 
je Turecko, Sýrie a Irák, Jordánsko a Izrael nebo 
Egypt a Súdán. Během posledních 50 let bylo 
zaznamenáno 37 konfl iktů, týkajících se mezi-
národně sdílených vodních zdrojů.200/ 

Zemědělství nyní využívá 70 % pitné vody 
spotřebované člověkem a bude jí potřebovat 
ještě více, aby uživilo narůstající populaci.201/ 
Přitom dostatek vody musí zůstat k dispozici 
i v přírodě, pro volně žijící rostliny a živočichy. 
Více než 3000 živočišných druhů žijících ve slad-
kovodním prostředí je považováno za ohrožené 
nebo již vyhynulé. Od roku 1900 zmizela více 
než polovina světových mokřadů.

Více než 1,4 miliardy lidí žije v povodích, kde 
vysoká spotřeba vody ohrožuje sladkovodní 
ekosystémy. Některé řeky, jako Žlutá řeka v Číně 
nebo Colorado v USA, na část roku vysychají.

Z horských oblastí a jejich ledovců získáváme 
pro své potřeby 50 % vody. Klimatické změny 
však v poslední době ovlivňují dobu tání sněhu, 
a to mění čas i množství vody, která bude k dis-

Život vznikl ve vodním prostředí a bez vody ži-
vot na Zemi není možný. 70 % povrchu planety 
je pokryto vodou, které je celkem neuvěřitel-
ných 1,4 miliardy km3. Z toho je 97,2 % slané 
vody v oceánech a mořích, 2,5 % sladké vody  
v ledovcích, 0,009 % ve sladkovodních jezerech, 
0,0001 % ve vodních tocích, 0,001 % v atmosféře 
a 0,0005 % v živých organismech.198/ Další voda 
je v půdě, v podzemí a ve vnitrozemských sla-
ných jezerech.

Fyziologicky člověk potřebuje 3–5 litrů pitné 
vody na den, ale reálná spotřeba je samozřejmě 
mnohem vyšší. Průměrná spotřeba vody na jed-
noho obyvatele ve velkých evropských městech 
činí 300–400 litrů vody na den, tedy stonásobek 
fyziologické potřeby.

Přestože je voda nevyčerpatelný a obnovi-
telný zdroj, regionálně je jí na velkých územích 
nedostatek nebo je zcela nepřístupná pro vy-
užití člověkem. 1,2 miliardy lidí nemá přístup 
k nezávadné pitné vodě a 2,6 miliardy lidí nemá 
přístup k základním hygienickým zařízením.199/ 

Dalším alarmujícím trendem je zvyšující se 
nerovnost mezi městskými a venkovskými ob-
lastmi. Podle údajů WHO na každého člověka 
ve městě, který nemá přístup k nezávadné vodě, 
připadá šest lidí na venkově.

Zabezpečení vodních zdrojů je podle UNDP 
nedílnou součástí širšího konceptu lidské bez-
pečnosti (human security). Každý obyvatel pla-
nety by měl mít přístup ke zdrojům, které jsou 
nezbytné na uspokojení jeho základních život-
ních potřeb a pro důstojný život. U vody to zna-
mená mít k dispozici denně alespoň dvacet litrů 
nezávadné vody na osobu a den (UNDP, 2006).

Obr. 35: Množství vody v globálním koloběhu 

(km3) (upraveno podle Braniš, 1999)
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Obr. 36: Přebytek a nedostatek vody podle 

regionů (upraveno podle Lean, Hinrichsen, 

1992)

0 5 000 km

Obr. 37: Populace bez přístupu k hygienickým 

zařízením (upraveno podle Lean, Hinrichsen, 

1992)

198/ Živé organismy, rostliny i živočichové, obsahují 60–90 % vody.

199/ Pokud bychom chtěli naplnit jeden z Rozvojových cílů tisíciletí a snížit počet lidí bez přístupu k nezávadné pitné vodě do roku 2015 na polovinu, 

potřebovali bychom v letech 2000–2015 vybudovat každý den 340 000 vodovodních přípojek a 460 000 kanalizačních přípojek. To se neděje a regionální 

nedostatek nezávadné vody tak může vést k hromadné migraci, nemocem a válkám (Glenn, Gordon, 2003).

200/ Pacifi c Institute for Studies in Development, Environment and Security (Pacifi cký institut pro studia rozvoje, životního prostředí a bezpečnosti) vytvořil seznam 

konfl iktů spojených s problematikou vody v chronologickém pořadí, který je dostupný na adrese: http:/www.worldwater.org/confl ictchronology.pdf.

201/ Do roku 2050 počet obyvatel podle předpovědí OSN naroste o 2,6 miliardy.
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pozici v nížinách pro využití člověkem (rychlé 
tání a nadbytek vody na jaře, nedostatek vody 
v létě). Kvalita sladké vody je významně ovlivně-
na způsobem využívání půdy (land use) a vege-
tačním krytem. Zvláště lesy hrají rozhodující roli 
při čištění a uchovávání vody v ekosystémech. 
Budování vodních čistíren je pak obvykle ná-
kladnější než zalesňovací programy a změna ze-
mědělských způsobů obhospodařování krajiny.

Snaha zadržet vodu v krajině a využít ji pro 
zavlažování, k výrobě elektřiny a dalším úče-
lům vede k budování vodních děl. Dnes na svě-
tě existuje 48 000 velkých přehrad, které jsou 
v provozu ve více než 150 zemích. Velká vodní 
díla mohou vyvolat zemětřesení. 

Seizmologové naměřili desítky zemětřesení 
o síle 3–6 stupňů Richterovy stupnice, které 
souvisely s napouštěním přehrad. V květnu 2008 
postihlo Čínu velké zemětřesení (které prav-
děpodobně souviselo s napouštěním velkých 
vodních děl), které usmrtilo 70 000 lidí. Přehrada 
C’ pching-pchu v provincii S’-čchuan se napouš-
těla od konce roku 2004 a během dvou let se 
hladina zvedla o 120 metrů. Stovky milionů tun 
vody vyvinuly na blízký geologický zlom tlak, 
který vedl ke vzniku zemětřesení o síle 7,9 stup-
ňů Richterovy stupnice. Dalších 1500 přehrad 
se v současné době staví. To ohrožuje největší 
a nejdůležitější světové veletoky.

Z 292 nejdůležitějších velkých říčních systé-
mů je jich 173 významně ovlivněno výstavbou 
přehrad. Vodní přehrady způsobily nucené pře-
stěhování 40–80 milionů lidí z oblastí, které byly 
později zaplaveny.
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Foto 62: Himalájské ledovce

(archiv autora)

Foto 63: Asuánská přehrada

(archiv autora)
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Infobox: Stavba velkých přehrad v Rusku
Stavba velkých vodních děl je vždy kontroverzní záležitost, ať už jde o současné největší vodní dílo „Tři soutěs-
ky“ (Three Gorges Water Dam) v Číně, vodní dílo Itaipú na řece Paraná mezi Brazílií a Paraguayí, Asuánskou 
přehradu v Egyptě202/ nebo vodní dílo Gabčíkovo na řece Dunaj v Evropě. Nejvíce škod však vodní díla napá-
chala v bývalém Sovětském svazu, protože až do počátků tzv. „perestrojky“ zavedené Michailem Gorbačovem 
v 80. letech 20. století nebylo přípustné kritizovat vládnoucí komunistickou stranu a její aktivity. Totalitní 
komunistický systém tak prakticky po celou dobu své existence postrádal zpětnou vazbu (kritiku), která by mu 
umožnila korigovat alespoň ty největší omyly. Stavba vodních děl je dobrým příkladem, k jakým obludnostem 
pak v hospodářství mohlo docházet.

Jeden ze známých výroků vůdce bolševické revoluce v Rusku Vladimíra Iljiče Lenina byl: „Komunismus rovná 
se elektrifi kace plus vláda sovětů“. Zdálo se celkem logické využít pro výrobu elektřiny velkých vodních toků, 
především sibiřských veletoků. Začala se budovat velká vodní díla, bohužel především v lépe přístupných, rovi-
natých oblastech. Jejich výstavbu mělo na starosti Ministerstvo hydroenergetiky a státní podnik Hydroprojekt. 
Brzy bylo informovaným lidem zřejmé, že tento způsob získávání elektřiny není efektivní, ale v centrálně 
plánovaném hospodářství je přirozené, že si každý státní podnik chtěl ze společného rozpočtu ukousnout co 
největší krajíc, a tím posilovat svůj význam a vliv. A protože kritika byla nepřípustná, realizovaly se i naprosto 
nesmyslné a kontraproduktivní projekty.

V roce 1987 vyhrál v Československu festival dokumentárních fi lmů s ekologickou tematikou sovětský fi lm 
„Přehrada“. Byl natočen v době Gorbačovovy „perestrojky“, která již kritiku připouštěla. A v Československu, 
kde vládl ještě stále tuhý komunistický režim, působil jako zjevení. Není divu, že ihned po festivalu tento fi lm 
putoval „do trezoru“ a až do sametové revoluce v listopadu 1989 se nesměl vysílat v televizi. Zde je krátká 
ukázka z komentáře k fi lmu, která dobře dokumentuje absurdnost výstavby vodních děl na ruských velkých 
vodních tocích:

„Velké přehrady ničí nejúrodnější půdy, mravně poškozují národ. Na březích řek se rodila stará ruská kultura. 
V Sovětském svazu bylo zatopeno 190 měst, více než 5000 dědin, tisíce historických a kulturních památek. Tak 
byly uťaty kořeny staré ruské kultury. Dnes jde při budování přehrad o gigantománii, předvádění se. Mnoho 
turbín jde naprázdno, protože není, kdo by v odlehlých oblastech elektřinu odebíral. Ministerstvo hydroenerge-
tiky a Hydroprojekt čerpají státní prostředky, jen aby je vyčerpaly. Díky vodnímu stavitelství (budování kanálů, 
vodních nádrží, závlah,…) bylo ztraceno již 100 milionů hektarů půdy a v nejbližší budoucnosti by měly vodní 
stavby zlikvidovat ještě 40 milionů hektarů.

Jen Rybinská vodní nádrž zaplavila 740 vesnic, tři města, bylo ztraceno 500 000 hektarů půdy. Kdyby se jen 
pálilo seno, které by bylo možno získat ze zatopených luk, dalo by se získat několikrát více elektřiny, než dnes 
dává Rybinská hydrocentrála. Ani jeden nepřítel v historii nedokázal napáchat takové škody, jaké nadělali 
budovatelé hydrocentrál. Zničili starou ruskou kulturu.

V Americe také zkoušeli budovat velké přehrady. Čtrnáct jich je vyplněných sedimenty až po povrch. Samé 
bahno a neví se, co s tím. Rusko to čeká také.“

Znečištění a dostupnost vody, ohrožení vod-

ních ekosystémů

Se znečištěním vody měly a  mají problémy 
všechny země procházející fází industrializa-
ce. Například v letech 1920–1960 byla Temže 
u Londýna natolik znečištěná, že v ní nežily žád-
né ryby. Do vyčištění řeky poté byly investová-
ny velké prostředky a dnes zde opět žije velké 
množství druhů ryb a dalších vodních živočichů.

V Německu byl podobně znečištěnou řekou 
Rýn, který se v 70. letech 20. století díky investi-
cím státu, obcí i průmyslových podniků změnil 
opět v řeku s čistou vodou.

V  bývalých socialistických zemích střední 
a vý chodní Evropy se také kvalita povrchových 
zdrojů vody velmi výrazně zlepšila, ovšem až 

v průběhu 90.  let 20. století, po pádu komu-
nismu. Složitější je situace u podpovrchových 
zdrojů pitné vody. Zde stále přetrvává znečištění 
dusičnany ze zemědělské činnosti a znečištění 
ropnými látkami. 

Velkým problémem je znečištění moří a oceá-
nů, především (ale nejen) ropnými látkami. 
Potíže způsobuje podmořská těžba ropy, která 
může vytékat do okolního moře (viz infobox). 
Dále je to doprava ropy tankery. Dodnes asi nej-
známější je havárie tankeru Torrey Canyon z roku 
1967, kdy do moře vyteklo 118 000 tun ropy.203/ 
Podstatně více ropy se však do moře dostává 
„neviditelně“, při běžném provozu tankerů204/ 
i dalších lodí. V 60. a 70. letech bylo toto množ-
ství ropy odhadováno na 3 miliony tun ročně.

202/ Asuánská přehrada dodává elektrickou energii, vodu pro zavlažování, zabraňuje povodním a je zásobárnou vody v období sucha. Ale závlahy také vedou 

k zasolování půdy, pole pod přehradou nejsou zúrodňovaná bahnem bohatým na živiny z každoročních povodní a v přehradě se rozmnožili plži, kteří 

se podílejí na šíření parazitárního onemocnění ledvin. V deltě Nilu pak schází splavované bahno s živinami, které zůstává v přehradě, a rybářům se tak 

v deltě Nilu snižují úlovky.

203/ Další „slavnou“ havárií je ztroskotání tankeru Exxon Valdez, pravděpodobně vinou podnapilého kapitána. Do moře u pobřeží Aljašky se vylilo 40 000 tun 

ropy a následkem toho uhynulo 250 000 mořských ptáků, téměř 3000 mořských vyder, 300 tuleňů a 22 kosatek.

204/ Tanker, který neveze náklad ropy, je na moři labilní (má vysoko položené těžiště), a nabírá proto jako zátěž do svých nádrží mořskou vodu. Tu později 

vypustí zpět do moře, samozřejmě však značně znečištěnou.
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torických a kulturních památek. Tak byly 

uťaty kořeny staré ruské kultury.

Kdyby se jen pálilo seno, které by bylo 

možno získat ze zatopených luk, dalo by 

se získat několikrát více elektřiny, než dnes 

dává Rybinská hydrocentrála.
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V  současnosti se potýkají se znečištěním 
vody a ohrožením vodních ekosystémů přede-
vším rozvojové země.205/ V přelidněné Asii patří 
Yangtze, Ganga, Indus a Mekong mezi 10 nej-
více znečištěných řek světa a navíc v průběhu 
roku povážlivě vysychají. Říční delfín, který žil 
v řece Yangtze po 20 milionů let, byl v roce 2006 
prohlášen za vyhynulého.

Téměř 90 % řek, které protékají čínskými měs-
ty, je silně znečištěno. Ve většině čínských jezer 
jsou koncentrace dusíku a fosforu (ze zeměděl-

ské činnosti a z provozu domácností) vyšší než 
povolené státní normy. Z 200 zkoumaných jezer 
ve východní a jihozápadní Číně je jich 80 % eko-
logicky degradováno. Zhruba 80 % všech od-
padních vod je vypouštěno přímo do jezer nebo 
řek. Téměř 90 % podzemních vod je kontamino-
váno organickým i anorganickým znečištěním.

Do roku 1985 neplatila většina obyvatel Číny 
za vodu nic a tato situace se mění jen velmi po-
malu. Dodnes zde patří cena vody k nejnižším 
na světě. Většina vody je dotována a prodává 
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Obr. 39: Hlavní znečišťovatelé. Množství 

organických látek vypouštěných do vod 

za 1 den v roce 1998 (upraveno podle Clarke, 

King, 2004)

Obr. 40: Princip eutrofi zace

(upraveno podle Braniš, 1999)

Říční delfín, který žil v  řece Yangtze po 

20 milionů let, byl v roce 2006 prohlášen 

za vyhynulého.

eutrofizace = 
zvýšení obsahu živin v řekách a jezerech

dusík vázaný 
v kyselých 
srážkách

splašky z lidských sídel 
obsahují fosfor i dusík

splachy dusíkatých látek 
a hnojiv (N, P, K) z polí a pastvin

oxidy dusíku ze spalování

Infobox: Největší ropná havárie v dějinách
V dubnu 2010 vybuchla v Mexickém zálivu ropná plošina Deepwater Horizon společnosti BP (dříve 
British Petroleum) a do moře následně po více než dva měsíce nekontrolovaně vytékala ropa. Výsledky 
jsou alarmující: jedenáct lidí zahynulo, do moře se dostalo 5,4 milionů barelů ropy. Do záchranných prací 
bylo zapojeno více než 40 000 lidí a celková škoda se odhaduje na 15–60 miliard dolarů.
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Foto 64: Řeka Yangtze (archiv autora)

Infobox: Vodní dílo Gabčíkovo
Vodní dílo Gabčíkovo se nachází pod Bratislavou, hlavním městem Slovenska. V roce 1977 byla podepsána mezi 
tehdejším Československem a Maďarskem dohoda o výstavbě společného vodního díla Gabčíkovo-Nagymaros. 
Maďarská strana později od tohoto záměru pod tlakem „zelených“ hnutí ustoupila. Československo a později 
samostatné Slovensko trvalo na realizaci tohoto díla na svém území.

Z původního koryta Dunaje, kterým protéká pod Bratislavou 2000 m3 za vteřinu bylo 1750 m3 odvedeno 
do tzv. derivačního kanálu. Díky tomu se zlepšila splavnost Dunaje, protože pod Bratislavou se nachází vnitro-
zemská delta, kde se neustále usazuje štěrk přinášený z oblasti Alp. Vyrábí se zde 700 MW elektrické energie, 
což je přibližně polovina výkonu jaderné elektrárny.

Do jisté míry toto dílo také poskytuje ochranu před povodněmi a vodu lze využívat na zavlažování. Na druhou 
stranu byly touto technologicky i fi nančně náročnou stavbou ohroženy největší podzemní zásoby kvalitní pitné 
vody ve střední Evropě, byly zničeny nebo ohroženy okolní lužní lesy a došlo k poklesu hladiny podzemních 
vod v okolí.

se za 40 % výrobních nákladů (čínská vláda se 
především obává, že zvýšení ceny vody by ohro-
zilo ekonomický růst) (Glenn, Gordon, Florescu, 
2009).

John McAlister z fi rmy Aqua BioTronic.com 
(která se specializuje na recyklaci vody) tvrdí, 
že Čína takto páchá „ekologickou sebevraždu“ 
a cena vody by měla být zvýšena z nynějších asi 
0,75 USD/m3 na 2,5 USD/m3.

V Bangladéši je velkým problémem znečištění 
podzemních vod arzenem. To se přímo dotýká 
30 milionů lidí, především chudých. Dalších 85 
milionů lidí z celkové populace 130 milionů je 
vystaveno potenciálnímu ohrožení arzenem.

V Rusku jsou podzemní vody ohroženy pře-
devším 200 000 tun nebezpečných materiálů 
z  chemických zbraní, které jsou „pohřbeny“ 
na 350 místech po celém Rusku.

Ve  Spojených státech se podle odhadů 
Environmental Protection Agency (EPA) dostává 
ročně do podzemních zásob vody asi 35 miliard 
litrů roztoků rozpouštědel, těžkých kovů a radio-
aktivních materiálů. Pokud by se měla vyčistit 
podzemní voda kontaminovaná chemikáliemi, 
stálo by to odhadem 1000 miliard dolarů v prů-
běhu příštích 30 let.

Jen 2 % řek ve Spojených státech mají pů-
vodní, přírodní charakter. Kontinentální část 
Spojených států ztratila polovinu rozlohy mok-
řadů, Kalifornie dokonce 90 % mokřadů.

Na Blízkém východě, v oblasti Mezopotámie, 
je podle UNEP hlavním problémem ztráta 
mokřadů, které se od počátku 70. let do konce 

205/ To má přímou souvislost se zdravotním stavem obyvatel, kde nejohroženější skupinou jsou děti. Přes 90 % z 1,8 milionu úmrtí ročně na průjmovitá one-

mocnění v důsledku závadné vody a špatné hygieny v rozvojových zemích tvoří děti ve věku do pěti let. Dítě, které se narodí v Evropě nebo ve Spojených 

státech, má podle WHO 520× menší pravděpodobnost, že umře na průjmovitá onemocnění, než kojenec v subsaharské Africe.

V  Rusku jsou podzemní vody ohroženy 

především 200  000 tun nebezpečných 

materiálů z chemických zbraní.

Jen 2  % řek ve  Spojených státech mají 

původní, přírodní charakter.

20. století zmenšily o 90 %. Budování přehrad 
a odvodňovacích kanálů jsou dvě hlavní příči-
ny jejich ztráty. Mokřady původně pokrývaly 
plochu 12 500 km2 v oblasti, kde se řeky Tigrid 
a Eufrat v jižním Iráku slévají dohromady. Tyto 
mokřady byly především „rozdrobeny“ stavbou 
více než 30 velkých přehrad.

V Evropě je řazen Dunaj mezi deset řek na svě-
tě, které jsou nejvíce ohroženy. Přes 80 % původ-
ní údolní nivy Dunaje a jeho přítoků bylo podle 
nevládní organizace World Wide Fund for Nature 
(WWF) od počátku 19. století ztraceno. K tomu 
svým dílem v nedávné době přispěla i stavba 
kontroverzního díla Gabčíkovo.
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Voda v zemědělství

Jak již bylo zmíněno, zemědělství spotřebovává 
70 % vody využívané člověkem. FAO odhaduje, že 
v průběhu příštích 30 let naroste spotřeba vody 
v zemědělství oproti dnešnímu stavu o 14 %.

Mezi lety 1960–2000 se produkce rýže zvýšila 
o 100 % a pšenice dokonce o 160 %, aniž by se 
zvýšila spotřeba vody na zavlažování. Nicméně, 
jak se zvyšuje počet obyvatel i spotřeba potra-
vin na obyvatele, bude třeba dále zemědělskou 
produktivitu zvyšovat.

Prioritou je především zlepšení zavlažování. 
Nadměrné zavlažování může drasticky ovliv-
nit životní prostředí, jako se to stalo například 
u Aralského jezera v Asii206/ nebo Čadského je-
zera v Africe.207/ Zavlažování však může být při 
dobrém managementu prospěšnou investicí 
a může pomoci snížit chudobu. Podle FAO bude 
muset být rozloha zavlažovaných ploch oproti 
dnešku o 80 % vyšší, aby bylo možné uspokojit 
požadavky na potraviny v rozvojovém světě.

Prozatím platí, že 60 % populace subsaharské 
Afriky pracuje v zemědělství, které je závislé 
na dešťových srážkách (a vytváří přitom 40 % 
HDP zemí subsaharské Afriky). V jižní Asii je do-
konce na dešťových srážkách v zemědělství zá-
vislých 75 % obyvatel. Produktivita je zde proto 
nízká. Obvyklý výnos obilí v subsaharské Africe 
představuje jednu tunu na hektar, v Severní 
Americe a v Evropě je to 6–7 tun na hektar.

V Číně může nedostatek vody způsobit celo-
světový nárůst cen potravin. Severní část země, 
která produkuje 40 % čínského obilí, vysychá 
v důsledku nadměrného čerpání zásob pod-
zemní vody. V Číně ročně přibývá 12 milionů 
lidí, a protože zde také narůstá spotřeba masa, 
požadavky na krmení a obilí rostou. Čína se tak 
může stát největším dovozcem obilí na světě, 
což by zásadně ovlivnilo trh s obilím v Severní 
Americe a to by zase silně ovlivnilo světové ceny 
potravin.208/

Velkou pomocí pro zajištění potravinové 
bezpečnosti by bylo vyšlechtění rostlin, kte-
ré by byly rezistentní vůči vodě se zvýšeným 
obsahem soli. Tak by bylo možné pěstovat 
plodiny i v pouštních podmínkách s využitím 
mírně upravené mořské vody pro zavlažování. 
Toto úsilí se zatím setkává s omezenými úspě-
chy, protože konvenční plodiny jsou odvozeny 
od „sladkovodních rostlinných předků“ (jsou 
proto nazývány glykofyty – sladké rostliny). 
Existují však také halofyty, tedy rostliny schopné 
využívat slanou vodu. Pokud by se nám podařilo 
u těchto volně žijících rostlin najít gen odpověd-
ný za toleranci vůči slané vodě, mohli bychom 
jej využít a vložit do konvenčních zemědělských 
plodin (dnešních glykofytů).

Jedním ze způsobů, jak zajistit vodu pro oby-
vatelstvo i pro zavlažování v zemědělství, je od-
solování mořské vody. Kapacita odsolování moř-
ské vody se v letech 2002–2007 zvýšila o 50 %. 
Roční tržby za prodej odsolené vody dosáhly 

v roce 2007 podle International Desalination 
Organization pěti miliard dolarů, do roku 2020 
by se ale měly zvýšit až na 70 miliard USD.

Odsolování vody je však energeticky velmi 
náročné.209/ Proto nepřekvapuje, že nejvíce 
vody na světě odsoluje Saúdská Arábie, přibliž-
ně 30 % celosvětové produkce. To v roce 2002 
představovalo více než miliardu m3 vody. V sou-
časnosti představuje odsolená voda v této zemi 
70 % pitné vody. Odsolovací zařízení využívají 
jako zdroj energie zemní plyn a kromě pitné 
vody vyrobí jako „vedlejší produkt“ také 3600 
MW elektřiny.
Privatizace vodních zdrojů

Privatizace vodních zdrojů může přinést efek-
tivnější hospodaření s vodou, ale ne vždy se tak 
děje. Přístup k nezávadné vodě je pro kvalitu 
života zásadní, a proto např. Belgie uznává do-
stupnost pitné vody za lidské právo a její rozvo-
jová pomoc se orientuje právě tímto směrem.

Během posledních 200 let byla většina zaří-
zení týkajících se hospodaření s vodou ve veřej-
ném vlastnictví. Voda byla vnímána jako veřejný 
zdroj, ne jako tržní komodita. Vlády měly ten-
denci vyhlašovat, že voda by měla být poskyto-
vána zadarmo nebo velmi levně. Lidé pak necítili 
potřebu s vodou rozumně hospodařit. Za takové 
situace logicky nebyly prostředky na budování 
infrastruktury zajišťující rozvod vody. Na to do-
plácejí především lidé v chudých oblastech, kteří 
musí platit vysoké částky za vodu rozváženou 
soukromými prodejci. Pokud tedy není možné 
v důsledku vládní politiky stanovit adekvátní 
cenu, která by přinesla přiměřený zisk, není ani 
možné budovat a obnovovat potřebnou infra-
strukturu. Za této situace je téměř nemožné 
přitáhnout soukromé investory a jejich kapitál.

Fredrik Segerfeldt z amerického Cato Institute 
tvrdí, že privatizace vodních zdrojů prospěje 
především chudým lidem. Nejchudší lidé jsou 
vystaveni tržním silám již dnes, ale za velmi ne-
spravedlivých podmínek. Pokud nemají ve svém 
bydlišti rozvod vody a musí ji kupovat od pro-
dejců, je voda v průměru 12× dražší než voda 
z vodovodního kohoutku. Například v nigerij-
ském Lagosu platí chudí 4–10× více než lidé, 
kteří jsou napojeni na rozvod vody. V peruánské 
Limě je to 17× více, v indonéské Jakartě 60× více 
a v pákistánském Karáčí údajně 28–83× více.

Segerfeldt uvádí, že v  africké Guinei mělo 
před privatizací v roce 1989 jen 20 % městské 
populace přístup k  nezávadné vodě. Po  pri-
vatizaci v  roce 2001 to bylo již 70  %, i  když 
cena vody z vodovodního kohoutku se zvýšila 
z 15 centů/m3 na téměř jeden dolar/m3. V ko-
lumbijské Cartageně se po privatizaci počet 
lidí, kteří získali vodu z vodovodního kohoutku, 
zvýšil o 27 %.

Klíčová pro úspěch či neúspěch privatizace 
vody je kvalita vládnutí v dané zemi. Pokud je 
vláda zkorumpovaná, privatizace může být pro-
vedena velmi špatně. V bolívijské Cochabambě 
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se po privatizaci podíl domácností připojených 
na vodovodní rozvod snížil v průběhu deseti let 
(1989–1999) ze 70 % na 60 %. V bohatších čtvr-
tích mělo napojení na vodu 99 % domácností, 
zatímco v chudších předměstích byly připojeny 
jen 4 % obyvatel (Segerfeldt, 2007).

Mnoho lidí s privatizací nesouhlasí, protože 
obvykle vede k prudkému zvýšení cen. Existuje 
řada případů, kdy výsledky privatizace vodních 
zdrojů jsou pochybné nebo přímo katastrofální.

Dalším aspektem privatizace vody je prodej 
balené vody. Obchod s ní v posledních letech 
rychle narůstá. V roce 2006 dosáhl 50 miliard 
USD a ročně se zvyšuje o 10 %.210/ Ironií je, že 
největší nárůst prodeje balené vody se usku-
tečňuje v rozvojových zemích, nikoliv v rozvi-
nutých. V Číně se tak prodej balené vody v le-
tech 1997–2002 zčtyřnásobil na 10 miliard litrů 

ročně. Za množství peněz, které Číňané vydají 
na nákup balené vody, by mohla být vybudo-
vána napojení na rozvod vody pro ty, kteří jej 
ještě nemají.

Ve venkovských oblastech chudých rozvojo-
vých zemí si však lidé o privatizaci a vodovodních 
rozvodech mohou nechat jenom zdát. Stejně tak 
o balené vodě, která je pro naprostou většinu 
z nich cenově nedostupná. Ženy proto v regio-
nech s nedostatkem vody chodí pro vodu něko-
lik hodin denně, muži vykonávají tyto práce jen 
zřídka. Průměrná vzdálenost docházky pro vodu 
se obvykle pohybuje kolem 6 kilometrů, v nádo-
bách ženy nesou okolo 20 litrů vody. Tím se jim 
však hodně omezuje čas, který by mohly věnovat 
jiným činnostem. U dívek jde tento čas strávený 
donáškou vody na úkor školní docházky.

Obr. 41: Lidé bez přístupu k nezávadné vodě 

ve městech a na venkově (v milionech, 2004)

(upraveno podle World Bank, 2007)
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206/ Megalomanský zavlažovací projekt, který mohl přinést ještě rozsáhlejší ekologickou katastrofu než vysychání Aralského jezera, plánovali počátkem druhé 

poloviny 20. století v bývalém Sovětském svazu. Naštěstí se nerealizoval. Tok sibiřských řek měl být otočen ze severu na jih, aby bylo možno zavlažovat 

bavlníková a obilná pole ve střední Asii. S přírodou je to však jako se stromem. Utrhneme-li jednu větev, otřese se celý strom. V případě otočení sibiřských 

veletoků by se změnila salinita Severního ledového oceánu. Tím by se změnila doba a intenzita zamrzání oceánu v zimě, a tím i intenzita vypařování vody 

z oceánu. To by změnilo cirkulaci vzduchu v atmosféře a rozložení srážek. Přes obrovské investice by se tak mohly paradoxně rozsáhlé oblasti bývalého 

Sovětského svazu stát, co se vody týče, defi citními.

207/ Čadské jezero bylo kdysi šestým největším jezerem na světě, ale nyní se jeho vodní plocha zmenšila na pouhé 2 % rozlohy z roku 1960 (!). Vodní hladina 

dalšího afrického, Viktoriina jezera se v důsledku odběru vody na zavlažování snížila za tři roky téměř o dva metry (Glenn, Gordon, Florescu, 2009).

208/ Jen v roce 1999 poklesla hladina podzemní vody pod Pekingem o 8 metrů. Od roku 1965 do konce 20. století došlo k poklesu téměř o 60 metrů. Zásoby 

podzemní vody pod Pekingem proto mohou být brzy vyčerpány, nikdo však neví, kdy se tak stane. V Indii hladina podzemní vody ročně klesá o 1–3 me-

try, v závislosti na konkrétní lokalitě. WorldWatch Institute odhaduje, že nedostatek podzemní vody může snížit indickou úrodu obilovin o jednu čtvrtinu. 

V zemi, kde polovina dětí mladších 5 let je podvyživená a většina populace žije za méně než 2 dolary denně, může každé snížení výnosů a zvýšení cen 

potravin ohrozit životy chudých lidí (http:/www.worldwatch.org/press/news/1999/08/13).

209/ WWF varuje, že odsolování není řešením, protože spotřebovává spoustu energie, emituje skleníkové plyny a ničí mořský život v pobřežních oblastech. 

V současnosti pracuje na světě odhadem 1000 odsolovacích závodů.

210/ Jen na plastové obaly (láhve) se ročně spotřebuje 50 milionů barelů ropy a navíc se někdy voda převáží za zákazníky tisíce kilometrů napříč kontinenty 

(např. voda značky Evian). Ročně se nyní prodává ve světě přibližně 200 miliard lahví (a to je velký problém v mnoha rozvojových zemích, kde pořádně 

nefunguje odpadové hospodářství a láhve tak končí jako smetí na ulici), na jejichž výrobu se spotřebují téměř tři miliony tun umělé hmoty.

Ženy v  regionech s  nedostatkem vody 

chodí pro vodu několik hodin denně. 

Průměrná vzdálenost docházky pro vodu 

se obvykle pohybuje kolem 6 kilometrů.
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Virtuální voda, vodní stopa

Některé státy trpící nedostatkem vody (jako 
např. Egypt) mohou vodu „virtuálně“ dovážet 
prostřednictvím nákupu potravin (rostlinných 
nebo živočišných produktů zemědělské výro-
by). Produkce jednoho kilogramu rýže vyžaduje 
2000 litrů vody,211/ produkce jednoho kilogramu 
kukuřice „jen“ 900 litrů. Jeden kilogram pšenice 
potřebuje 1350 litrů vody a na získání 1 kilogra-
mu hovězího masa je dokonce třeba až 16 000 
litrů vody. Země, které mají nedostatek vody, 
by tak mohly dovážet potraviny ze zemí, kde je 
dostatek vodních zdrojů, a šetřit si tak své vodní 
zdroje. Odhaduje se, že virtuální obchod s vo-
dou by mohl do roku 2025 snížit nároky na za-
vlažování o 20 %.212/

Kromě konceptu virtuální vody se v posled-
ních letech hodně využívá v diskusích o vodě 
pojem „vodní stopa“ (water footprint).213/ Vodní 
stopa jednotlivce, podniku nebo státu je defi no-
vána jako celkové množství sladké vody, která je 
využita k zajištění potravin a dalších služeb uží-
vaných jednotlivcem, podnikem nebo státem. 
Spojené státy mají největší vodní stopu – 2480 
m3/osobu/rok. To je dvojnásobek celosvětového 
průměru, zejména v důsledku vysoké spotřeby 
vody v zemědělství. Čínská vodní stopa předsta-
vuje 700 m3/obyvatele/rok. Jen 7 % této stopy 
(spotřeby) je ze srážek, které spadnou mimo 
území Číny. Naproti tomu 65 % japonské vodní 
stopy (která činí 1150 m3/osobu/rok) pochází 
z externích zdrojů, zejména v důsledku velkého 
podílu dovážených potravin.

Obr. 42: Minimální množství vody potřebné 

k produkci 1 kg potravin (upraveno podle 

Clarke, King, 2004)

Zvýšení globální teploty o  1–2 stupně 

Celsia může způsobit nedostatek vody 

pro 250–600 milionů Afričanů.

Produkce jednoho kilogramu rýže vyžadu-

je 3000 litrů vody. Na získání 1 kilogramu 

hovězího masa je třeba až 16  000 litrů 

vody.

Regionální aspekty hospodaření s vodou

Afrika

Africký podíl na celosvětových zdrojích sladké 
vody je 9 %, z toho přibližně 15 % tvoří pod-
zemní zdroje vody. Zásoby sladké vody jsou 
však na africkém kontinentu rozloženy velmi 
nerovnoměrně.214/ Nejhůře na tom jsou země 
severní Afriky.

Jen 47  % venkovské populace má přístup 
k nezávadným vodním zdrojům, ve srovnání 
s 85 % městské populace. U dostupnosti hygie-
nických zařízení je situace podobná. Za sou-
časné situace by subsaharská Afrika naplnila 
rozvojový cíl tisíciletí týkající se vody do roku 
2040. Co se týče hygienických zařízení, bylo by 
při pokračování současných trendů cíle dosa-
ženo v roce 2076. Jen málo afrických vlád vydá-
vá na zajištění nezávadné vody a hygienických 
zařízení více než 0,5 % HDP. Mezivládní panel 
o změně klimatu (Intergovernmental Panel for 
Climate Change – IPCC) varuje, že zvýšení glo-

bální teploty o 1–2 stupně Celsia může způsobit 
nedostatek vody pro 250–600 milionů Afričanů.

Asie a Oceánie

V roce 2005 žilo v asijsko-tichomořské oblasti té-
měř 60 % lidí, kteří nemají přístup k nezávadné 
pitné vodě (asi 700 milionů lidí), a 70 % obyvatel 
planety, kteří nemají odpovídající hygienická za-
řízení (asi 2 miliardy lidí). Vybavenost hygienic-
kými zařízeními je v Asii nejnižší ze světových 
regionů. Na venkově je má k dispozici jen 31 % 
obyvatel, ve městech je to 78 %.

Čína má 20 % světové populace, ale jen 7 % 
světových zásob pitné vody. Více než dvě třetiny 
vody je využíváno zemědělstvím, přitom 60 % 
zemědělsky obdělávaných ploch již dnes trpí 
jejím akutním nedostatkem. 75 % zdrojů pitné 
vody je znečištěno. Více než 100 velkých čín-
ských měst pociťuje nedostatek vody.

Distribuce vodních zdrojů je velmi nerovno-
měrná v čase i prostoru. Okolo 93 % vodních 
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zdrojů je v jihovýchodní části Číny, která před-
stavuje 53 % celkové rozlohy státu. V severních 
částech Číny hladina podzemní vody klesá kaž-
dým rokem o metr nebo více.

V roce 2010 získává Čína odsolováním až 1 mi-
lion m3 vody (v roce 2005 to bylo 120 000 m3). 
Plánuje také nasměrovat vody z tibetské náhor-
ní plošiny do průmyslově rozvinutějších severo-
východních oblastí Číny. Asijské horské ledovce 
se však v současnosti zmenšují o 7 % ročně.

Evropa

Problémy s  nedostatkem vody pociťují lidé 
na Maltě, Kypru, ve Španělsku, Itálii a regionál-
ně v dalších zemích, např. Maďarsku, Makedonii 
a  Bulharsku. Velké oblasti středomořského 
pobřeží v  Itálii, Španělsku a  také v Turecku 
jsou ovlivněny pronikáním slané vody z moře 
do podzemních zásob sladké vody.

Latinská Amerika

Ačkoliv má tento region 28 % světových zdro-
jů sladké vody, 80 milionů lidí nemá přístup 
k nezávadné pitné vodě a 120 milionů nemá 
vyřešený problém s odpadní vodou. To může 
způsobit obrovské potíže především ve velko-
městech, jako je Mexico City, Bogota, Sao Paulo 
či Buenos Aires.

Severní Amerika

Výroba každé kilowatthodiny elektřiny v elek-
trárnách spotřebuje průměrně 100 litrů vody 
na chlazení. Elektrárny jsou tak po zemědělství 
druhým největším spotřebitelem vody. 

V  prostředí tržního distribučního systému 
na problémy s vodou doplatí jako první chudí. 
To může vést ke „třídnímu“ napětí mezi majet-
nými a nemajetnými.

Ve vodních zdrojích jsou měřitelné zbytky roz-
puštěných léků, hormonů a pesticidů. Možné 
dopady na lidskou populaci a ekosystémy jsou 
zatím neznámé.

Obr. 43: Nedostatek vody v jižní Asii, 

na Blízkém východě a v severní Africe

(upraveno podle World Bank, 2007)
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Infobox: Zázračná moc vody?
Voda je tu na Zemi od svého vzniku, tedy miliardy let. Japonský vědec Masaru Emoto zkoumal, jaké krystaly 
vytváří zmrzlá voda. A došel k velmi zajímavým a překvapivým závěrům, které popisuje v knize „Zázračná moc 
vody“ (2009). Voda je podle něj nosičem informací (je výborným rozpouštědlem, a může tak „vstřebávat“ vlivy 
okolí) a svoji strukturu mění podle vnějších vlivů.

Pramenitá voda po zmrznutí vytvářela krásné šestiúhelníky, zatímco voda v dolní části toku řek ani pořádné 
krystaly nevytvořila. (Stejně tak chlorovaná voda krystaly nevytvářela.) Zdá se tedy, že voda má schopnost si 
„pamatovat“, co a jak ji ovlivnilo.

Podle Emota vytvářela nejkrásnější krystaly voda z vodních zdrojů, které lidé považují za zázračné, se schop-
ností uzdravování (např. pramen ve známém poutním místě ve francouzských Lurdech). Emoto k tomu říká: 
„Voda je upřímné zrcadlo, v němž můžeme vidět, jaký dopad mají různé civilizační vlivy na živé systémy.“

211/ Nejedná se jen o závlahovou vodu, ale také o půdní vlhkost a veškerou vodu, kterou rostlina potřebuje během svého vegetačního cyklu.

212/ Tento koncept však má jedno velké úskalí. Přeprava stamilionů tun potravin mezi zeměmi a kontinenty by přinesla obrovské dopravní a s tím spojené 

environmentální náklady.

213/ Tento pojem je blízký konceptu „ekologické stopy“ (ecological footprint), o kterém se zmíníme v kapitole o indikátorech udržitelného rozvoje.

214/ Jedna třetina africké sladké vody je obsažena v řece Kongo.

V  severních částech Číny hladina pod-

zemní vody klesá každým rokem o metr 

nebo více.

Výroba každé kilowatthodiny elektřiny 

v elektrárnách spotřebuje průměrně 100 

litrů vody na chlazení.

Foto 65: Stepní až polopouštní charakter 

krajiny ve Španělsku (archiv autora)
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2.8.5.4 Klimatické změny
Klimatické změny jsou v současnosti nejdisku-
tovanějším a asi také nejkontroverznějším glo-
bálním problémem. Protože změny klimatu,215/

ať už původu přírodního nebo antropogenního, 
jsou nesmírně složitým jevem, žijeme ve velké 
míře nejistoty, co se děje, kdo to způsobil a co 
se stane.

Všichni máme osobní zkušenost, jak ošidná je 
předpověď počasí.216/ Se všemi našimi matema-
tickými modely a satelity na oběžné dráze do-
kážeme počasí celkem spolehlivě předpovědět 
na několik dní. Na týden už je to problém a mě-
síční předpověď má velmi malou vypovídací 
hodnotu. Uvažujeme-li o změnách klimatu, po-
hybujeme se v řádu desetiletí, staletí a tisíciletí. 

Klíčovým pojmem v diskusi o změnách kli-
matu je tzv. skleníkový efekt. Je to proces, při 
kterém atmosféra způsobuje ohřívání planety 
tím, že propouští sluneční záření (především vi-
ditelnou část spektra slunečního záření – světlo), 

Máme jen vágní naděje, ale jasné obavy.

Paul Valéry

Obr. 44: Princip skleníkového efektu

(upraveno podle Moldan, 1997)

Obr. 45: Spektrum slunečního záření

(upraveno podle Kvasničková, 1991)

ale tepelné záření o větších vlnových délkách 
(tzv. infračervené záření, ve které se viditelná 
část slunečního záření po dopadu na zemský 
povrch přeměnila) účinně absorbuje, a brání 
tak jeho úniku do kosmického prostoru.217/

Skleníkový efekt se vyskytuje na Zemi přiro-
zeně po téměř celou její historii. Bez výskytu 
skleníkových plynů by průměrná teplota při 
povrchu Země byla –18 stupňů Celsia, a vyšší 
formy života by se tak nemohly vyvinout.

Mezi skleníkové plyny patří především vod-
ní páry (způsobují asi 60 % zemského přiroze-
ného skleníkového efektu), oxid uhličitý (asi 
26 %)218/ a dále metan, oxid dusný a freony.219/ 
Některé člověkem produkované znečišťující 
látky (např. oxid siřičitý – SO2) ovzduší naopak 
ochlazují. Do atmosféry se dostávají ve formě 
aerosolů, které odráží část slunečního záření 
zpět do kosmického prostoru.
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Největší spory se vedou v současnosti o to, 
zda a nakolik člověk svou činností (především 
spalováním fosilních paliv) ke skleníkovému 
efektu a následným klimatickým změnám při-
spívá.

Víme, že historicky se klima několikrát měnilo 
bez vlivu člověka. Například doba ledová byla 
na Zemi před 2,2 miliardami let,220/ pak před 
400 miliony lety a poté před 250 miliony lety. 
Poslední doba ledová byla na Zemi z geologic-
kého hlediska nedávno, skončila před 10 000 
lety. Od té doby žijeme v době meziledové (tzv. 
interglaciálu). I zde docházelo k menším přiro-
zeným výkyvům. Např. v 11.–14. století došlo 
na severní polokouli k oteplení a k dočasnému 
osídlení východní části Grónska221/ Vikingy (od-
tud anglický název Greenland – zelená země). 
Naopak 15.–19. století bývá nazýváno „malou 
dobou ledovou“, na  severní polokouli bylo 
chladnější klima než dnes.

Do těchto přírodních cyklů začal s příchodem 
průmyslové revoluce výrazně zasahovat člověk, 
především spalováním fosilních paliv a produk-
cí oxidu uhličitého (CO2). Fosilní paliva vznikala 
v průběhu více než 500 milionů let (od prvohor) 
přeměnou odumřelých rostlin a živočichů za ne-
přístupu vzduchu. Docházelo tak k vázání uhlíku 
v průběhu milionů let, který nyní ve velmi krátké 
době zhruba dvou století uvolňujeme spalová-
ním fosilních paliv zpět do atmosféry ve formě 
skleníkového plynu.

Co se tedy v současnosti děje? Narůstá nám 
celkem výrazně koncentrace CO2 v atmosféře. 
Podle vzorků odebraných z ledovců ve velkých 
hloubkách222/ víme, že přirozená hranice CO2 
v atmosféře je 280 ppm.223/ V roce 1958 koncent-
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Obr. 46: Podíl na globálních emisích vyjád-

řených v ekvivalentu CO
2  

(2004) (upraveno 

podle WorldWatch Institute, 2009)

race dosáhla 315 ppm, dnes je to již 385 ppm. Při 
zachování nynějšího trendu by koncentrace CO2 
v atmosféře narostla do konce 21. století na 560 
ppm. V současnosti, při úrovni 385 ppm CO2 
v atmosféře, je koncentrace nejvyšší za posled-
ních 420 000 let. Podle Paula Hawkena a manže-
lů Lovinsových (Hawken, Lovins, Lovins, 2003) se 
očekává, že v průběhu 21. století budou teploty 
nejvyšší za posledních 10 000 let.

Vědci z Lawrence Livermore National Labo-
ratory v Kalifornii odhadují, že globální teplota 
by se mohla zvýšit až o 8 stupňů Celsia, pokud 
by lidé spálili všechna dostupná fosilní paliva. 
V takovém případě by koncentrace CO2 vzrostla 
až na 1423 ppm. Mezivládní panel o změně kli-
matu (IPCC) odhaduje, že v průběhu 21. století 
by se mohla průměrná teplota Země zvýšit až 
o 5,8 stupně Celsia.224/ Od poloviny 20. století 
se průměrná teplota zvýšila o 0,6 stupně Celsia.

215/ Klima je dlouhodobý charakteristický režim počasí, podmíněný energetickou bilancí, cirkulací atmosféry, charakterem aktivního povrchu a v současnosti 

také člověkem.

216/ Počasí je okamžitý stav ovzduší na určitém místě. Je dáno stavem všech atmosférických jevů pozorovaných na určitém místě a v určitém krátkém 

časovém úseku.

217/ Bilance slunečního záření dopadajícího na zemský povrch je následující: 30 % dopadajícího slunečního záření je odraženo (6 % přijímaného slunečního 

záření je odraženo atmosférou, 20 % je odraženo oblaky a 4 % odráží zemský povrch). Dalších 70 % dopadajícího slunečního záření je pohlceno: 16 % 

atmosférou, 3 % mraky a 51 % souší a oceány. 

218/ Země má dvoje plíce – lesy a oceány. Jedny i druhé jsou dnes systematicky poškozovány, což narušuje i schopnost Země „dýchat“. Shodou okolností 

vypadá každoroční kolísání hladin CO
2
 tak, jako by se celá Země jednou ročně nadechla a zase vydechla. Protože se tři čtvrtiny pevniny nacházejí na sever 

od rovníku, náleží asi tři čtvrtiny vegetace severní polokouli. Když se severní polokoule v průběhu svého jara a léta naklání ke Slunci, významně se sníží 

množství CO
2
 v atmosféře. Když se tato polokoule na podzim a v zimě od Slunce odvrací, ztrácejí mnohé rostliny své listy a přestávají absorbovat CO

2
, 

čímž se opět zvýší jeho globální koncentrace (Gore, 1994).

219/ Nejedná se jen o známé halogenní uhlovodíky (CFC látky neboli freony), ale také o hydrogenované fl uorouhlovodíky (HFC), polyfl uorovodíky (PFC) 

a fl uorid sírový (SF
6
). 

220/ Bill Bryson (2003) uvádí dnes hodně diskutovanou hypotézu, že nějaký čas byl zemský povrch zcela pokrytý ledem a Země se stala tzv. „sněhovou koulí“. 

Po době ledové před 2,2 miliardami let následovalo teplé období po dobu asi jedné miliardy let. Pak možná nastoupilo silné ochlazení. V důsledku 

poklesu slunečního záření o 6 % Země „zamrzla“. Poklesla koncentrace skleníkových plynů a Země nebyla schopna udržet svoji teplotu. Postupně se 

zalednila a vypadala jako dnešní Antarktida. Pokud je tato hypotéza pravdivá, jak se opět oteplilo? Přesně nevíme, snad to bylo vlivem vulkánů, které se 

prodraly skrze vrstvu ledu a chrlily do ovzduší spoustu tepla, plynů, prachu a popela. To vedlo k rozpuštění ledu a sněhu, proměně atmosféry a opětov-

nému „nastartování“ skleníkového efektu a oteplení. Konec tohoto superchladného období se kryje s tzv. kambrijskou explozí (před cca 530 miliony lety) 

a následným rychlým vývojem dokonalejších životních forem.

221/ Západní část Grónska byla již 2500 let př. n. l. osídlena Inuity ze Severní Ameriky.

222/ V ledovcích jsou „uvězněny“ vzduchové bubliny obsahující vzorky atmosféry z dávných dob. Podle hloubky ledovce můžeme určit stáří této bubliny, 

a tedy složení atmosféry v dané historické době.

223/ Parts per million (ppm) je výrazem pro počet částic z jednoho milionu (celku). Podobně jako procento (jedna setina) se používá pro znázornění části vůči 

celku. Např. 280 ppm se tedy rovná 0,028 %.

224/ Do roku 2050 odhaduje IPCC nárůst průměrné teploty o 2–4 stupně Celsia. Z tohoto rozptylu je zřejmá značná míra nejistoty ohledně toho, co se vlastně 

s klimatem děje a bude dít.

Fosilní paliva vznikala v průběhu více než 

500 milionů let. Docházelo tak k vázání 

uhlíku, který nyní ve velmi krátké době 

zhruba dvou století uvolňujeme spalo-

váním fosilních paliv zpět do atmosféry.
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Od roku 1850 jsme spalováním fosilních pa-
liv do ovzduší uvolnili již 100 miliard tun uhlíku. 
Nyní každoročně člověk svou činností vyprodu-
kuje 7 miliard tun. To se nezdá mnoho ve srov-
nání s tím, že příroda prostřednictvím vulkanic-
ké činnosti a rozkladem rostlin uvolňuje ročně 
200 miliard tun CO2. Problém je v tom, že bilance 
mezi produkcí a pohlcováním je v přírodě zhru-
ba vyrovnaná (CO2 je pohlcován živými rostli-

nami v procesu fotosyntézy) a tuto rovnováhu 
člověk narušuje.

V současnosti ze sedmi miliard tun vyprodu-
kovaných každý rok člověkem je ekosystémy 
absorbováno jen 3–3,5 miliardy tun, zbytek zů-
stává v atmosféře a zvyšuje koncentraci CO2 225/ 
(Glenn, Gordon, Florescu, 2009). Proto také IPCC 
odhaduje, že užití fosilních paliv (resp. produkce 
CO2) musí být sníženo alespoň o 70 %, má-li být 
klimatický systém stabilizován. Zatím však pro-
bíhá spíše opačný trend. Navzdory Kjótskému 
protokolu (viz infobox) rostou podle IPCC emise 
oxidu uhličitého rychleji, než předpokládaly nej-
horší scénáře z let 2000–2004. Pokud by tento 
trend pokračoval, do roku 2030 by koncentrace 
narostly o 25–90 % oproti roku 2000 (Glenn, 
Gordon, Florescu, 2009). Tento nárůst je způ-
soben především rostoucí spotřebou fosilních 
paliv v industrializujících se zemích. Typickým 
příkladem je Čína, která v roce 2006 předstihla 
Spojené státy a stala se největším producentem 
CO2 na světě.226/ Spojené státy a Čína produkují 
společně přibližně polovinu světových emisí 
CO2. Mezi další industrializující se země pat-
ří Indie, Indonésie, Malajsie, Mexiko, Brazílie, 
Venezuela, Argentina, Chile, Jihoafrická repub-
lika a další.

Tento trend bude velmi těžké zvrátit. Ve svě-
tě se v současnosti staví nebo plánuje postavit 
800–1000 nových uhelných elektráren. Jejich ži-
votnost je kolem 40 let. Je tedy logické, že inves-
tor bude mít zájem, aby se mu investice i se zis-
kem vrátily, a těžko předpokládat, že by se tyto 
energetické zdroje podařilo odstavit předčasně. 

Celkem 13 ze 14 posledních let (do roku 2009) 
bylo nejteplejších za  celé sledované období 

Obr. 47: Množství emisí oxidu uhličitého 

na kWh získané energie z různých zdrojů

(upraveno podle Potůček, 2003)

Čím více hledám kořeny globální ekologické 

krize, tím více jsme přesvědčen, že je pouze 

vnějším projevem krize vnitřní čili duchovní.

Albert Gore

Foto 66: Uhelná elektrárna v Srbsku

(archiv autora)

Ve světě se v současnosti staví nebo plá-

nuje postavit 800–1000 nových uhelných 

elektráren. Jejich životnost je kolem 40 let.
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2 Globální výzvy

(od r. 1850). Navíc pět nejteplejších dekád za po-
slední dva tisíce let se vyskytlo v období od roku 
1960 dodnes. To vede některé odborníky k názo-
ru, že klimatické změny již probíhají a nelze jim 
zabránit. Můžeme se jen snažit snižovat jejich 
důsledky, ale zároveň je třeba se také na pro-
bíhající změny adaptovat. To bude především 
pro chudé rozvojové země velmi těžké. Dnes se 
naprostá většina odborníků shoduje v tom, že 
klimatické změny probíhají. Otázkou je, do jaké 
míry se na nich podílí člověk a do jaké míry se 
jedná o přírodní jev. Nejspíše jde o kombinaci 
přírodních a antropogenních faktorů, jejich po-
měr ale určit neumíme.227/

Obr. 48: Emise podle odvětví vyjádřené 

v ekvivalentu CO
2
 (2004) (upraveno podle 

WorldWatch Institute, 2009)

Infobox: Kjótský protokol a kodaňské fi asko
Kjótský protokol (který získal svůj název podle japonského města Kjóto, kde byl v prosinci 1997 dojednán) je 
protokol k Rámcové úmluvě OSN o klimatických změnách.228/ Průmyslové země se v něm zavázaly snížit emise 
skleníkových plynů o 5,2 %. Tato redukce se vztahuje na koš šesti plynů, resp. jejich agregované průměrné emise 
(v jednotkách tzv. uhlíkového ekvivalentu za pětileté období 2008–2012). Kromě oxidu uhličitého (CO2), metanu 
(CH4) a oxidu dusného (N2O), jejichž emise budou porovnávány k roku 1990, se závazek týká hydrogenovaných 
fl uorovodíků (HFCs), polyfl uorovodíků (PFCs) a fl uoridu sírového (SF6), jejichž emise mohou být porovnávány 
buď s rokem 1990, nebo s rokem 1995. Převod emisí jednotlivých skleníkových plynů na jednotnou veličinu 
(uhlíkový ekvivalent) není jednoduchá záležitost. Jednotlivé skleníkové plyny mají nejen různou schopnost 
vyvolávat skleníkový efekt, ale i různou životnost v atmosféře. V současnosti se používá přepočet v poměru:

1 t N2O = 310 t (CO2) ekv (uhlíkového ekvivalentu)
1 t CH4 = 21 t (CO2) ekv

Pro platnost Kjótského protokolu byly stanoveny dvě podmínky:
– ratifi kace alespoň 55 státy;
– ratifi kace tolika státy Dodatku I (tedy průmyslově vyspělými zeměmi), aby jejich podíl na emisích všech 

států Dodatku I v roce 1990 činil alespoň 55 %.
Se splněním první podmínky nebyl problém, neboť rozvojovým zemím protokol neukládá žádné významnější 
závazky a řada ostrovních či přímořských států má na opatřeních proti změnám klimatu velký, někdy přímo 
existenční zájem. Mnohem komplikovanější bylo splnění druhé podmínky. Poté, co protokol defi nitivně od-
mítly ratifi kovat Spojené státy (jejich podíl na emisích zemí Dodatku I činil cca 36 %), závisel osud Kjótského 
protokolu na Rusku. To po dlouhém váhání skutečně protokol na podzim roku 2004 ratifi kovalo. Ke konci roku 
2004 ratifi kovalo Kjótský protokol 132 zemí, z toho 37 zemí uvedených v Dodatku I.

Úhrnné redukce emisí o 5,2 % mělo být dosaženo diferencovaným snížením. EU15, Švýcarsko, Česká re-
publika a některé další středoevropské země mají snížit emise o 8  %, USA o 7 %, Kanada, Maďarsko, Japonsko 
a Polsko o 6 %. Rusko, Nový Zéland a Ukrajina budou stabilizovat své emise na hladině z roku 1990, zatímco 
Norsko může zvýšit emise o 1 %, Austrálie o 8 % a Island o 10 %. Poté, co ratifi kaci Kjótského protokolu odmítly 
USA, je ovšem zjevné, že závazek zemí Dodatku I snížit emise o 5,2 % nebude splněn, a to ani v případě, že 
všechny ostatní země své závazky beze zbytku splní (což se nestane).

Evropská unie, resp. tehdy patnáctičlenné Evropské společenství (EU15) ratifi kovalo Úmluvu jako samostatný 
subjekt. To umožní patnácti „starým“ členským zemím EU splnit závazek redukce emisí kolektivně, i když 
se počítalo s tím, že emise některých zemí EU15 vzrostou za deset let od roku 1990 o 10–20 % (Řecko, Irsko, 
Portugalsko a Španělsko).

225/ Podle Petera Coxe z Britského meteorologického úřadu existuje navíc kritická hranice, kdy ekosystémy ztrácejí svoji schopnost CO
2
 pohlcovat. Pokud 

stromy a další rostliny nebudou schopny se adaptovat na probíhající klimatické změny, jejich rozkládající se těla budou uvolňovat další uhlík. Je třeba také 

vzít do úvahy ničení životodárných ekosystémů člověkem (např. tropických deštných lesů nebo korálových útesů, které CO
2
 pohlcují). Bill Bryson (2003)

uvádí, že i bez přičinění člověka byl v přírodě cyklus uhlíku už několikrát narušen, ale vždycky se dříve či později navrátil do původního stabilního stavu. 

Pro člověka je však zásadním problémem, že takový návrat k původnímu stavu se nestane přes noc. Naposledy to trvalo 60 000 let.

226/ Jedná se o celkové emise, nikoliv emise na jednoho obyvatele. Zde zůstává největším producentem USA, čínské emise na obyvatele jsou přibližně 

čtvrtinové.

227/ Asi nejvýznamnějším přírodním faktorem, který v minulosti ovlivňoval klima, jsou změny intenzity slunečního záření. Ty by však neměly být spojovány se 

současným globálním oteplením, protože kolísání intenzity slunečního záření během posledních 20 let mělo spíše efekt ochlazování, ne oteplování.

228/ Rámcová úmluva OSN o klimatických změnách (United Nations Framework Convention on Climate Change UNFCCC) je mnohostranná úmluva o ochraně 

klimatického systému Země. Cílem úmluvy je „stabilizovat atmosférické koncentrace skleníkových plynů na takové hladině, která předejde nebezpečnému 

antropogennímu narušení klimatického systému“. Takové hladiny by mělo být dosaženo v čase dostatečném k zajištění přirozené adaptace ekosystémů 

na změnu klimatu, stálé produkce potravin a dlouhodobě udržitelného ekonomického rozvoje. K lednu 2005 úmluvu ratifi kovalo 189 států.
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Kjótský protokol umožňuje část závazku splnit pomocí tzv. fl exibilních mechanismů. Ty mají průmyslovým 
státům umožnit, aby zajistily snížení emisí na území jiného státu nebo odkoupily od jiného státu právo vypouštět 
skleníkové plyny. Kjótský protokol uvádí tři typy fl exibilních mechanismů:
– obchodování s emisemi (Emission Trading, ET);
– společně zaváděná opatření (Joint Implementation, JI);
– mechanismus čistého rozvoje (Clean Development Mechanism, CDM).
Žádný z těchto mechanismů sám o sobě nevede ke snižování emisí skleníkových plynů. Jde pouze o způsob, 
jak pomocí tržních nástrojů snížit ekonomické náklady na omezení emisí.

Obchodování s emisemi mezi státy je nejprůhlednějším mechanismem. Jestliže se ukáže, že země A emituje 
např. o deset milionů tun CO2 méně, než jí ukládá protokol, může tento rozdíl prodat jiné zemi B. V konečném 
důsledku země A i B plní společné závazky, pouze dochází k redistribuci emisních limitů mezi A a B.

Předpokládá se, že v zemích střední a východní Evropy, v nichž probíhala a stále ještě probíhá ekonomická 
transformace, jsou mnohem větší možnosti ekonomicky únosné redukce emisí, a to díky dřívějšímu neefek-
tivnímu využívání tepla a elektřiny. Na základě společně zaváděných opatření (Joint Implementation, JI) by 
do takových zemí vstupovali zahraniční investoři, kteří by jako výnos ze své investice dostávali emisní kredity. 
Přijímací země, tedy ta, na jejímž území byly emise reálně sníženy, by si toto snížení nemohla započíst do svých 
závazků z Kjótského protokolu, získala by ale zahraniční investice a vyspělou technologii.

Kjótský protokol umožňuje zemím Dodatku I také fi nancovat projekty, které musí skutečně snižovat existující 
emise skleníkových plynů, ale ve státech třetího světa (Clean Development Mechanism, CDM). Od roku 2000 
je možné za příslušné projekty získávat kredity započitatelné do splnění závazků vyplývajících z Kjótského 
protokolu. Mezi problematické, resp. diskutabilní způsoby využití mechanismu čistého rozvoje, který pravidla 
rovněž umožňují, patří vysazování lesů a obecně investice do tzv. propadů.

Kjótské závazky nemusí být splněny pouze snížením emisí. Signatáři mohou také vytvářet a chránit tzv. 
propady uhlíku (carbon sinks) – umožnit větší ukládání uhlíku v lesích či půdě, takže jejich čisté emise oxidu 
uhličitého (emise, od kterých je odečten nově uložený uhlík) se sníží. Propady jsou hlavní rezervoáry uhlíku 
na Zemi. Počítáme mezi ně živé organismy, půdu a oceány.

Využívat zmíněných tří fl exibilních mechanismů (obchodování s emisemi, společně zaváděná opatření, 
mechanismus čistého rozvoje) však budou moci jen státy, které řádně evidují své vlastní emise a vytvořily 
registr pro evidenci získaných kreditů (http:/cs.wikipedia.org/wiki/Kjótský_protokol).

Je stále zřejmější, že Kjótský protokol se nepodaří naplnit. Proto se po dlouhých přípravách konal v prosinci 
2009 dvanáctidenní Kodaňský summit za účasti zástupců všech 192 členských zemí OSN (115 delegací bylo 
vedeno nejvyšším představitelem země). Dohoda z Kodaně měla nahradit Kjótský protokol a přijmout závazky 
po jeho vypršení, tedy po roce 2012. Summit však skončil fi askem, i když politici pochopitelně volili méně 
tvrdá slova. 

Emise skleníkových plynů se měly snížit do roku 2050 o 50 % oproti roku 1990. Rozvinuté země na tom měly 
mít 80% podíl, zbytek měl připadnout na rozvojové země (včetně Číny, Indie a dalších industrializujících se 
zemí). Představitelé mnoha rozvojových zemí však pojali Kodaňský summit jako příležitost říci si o miliardové 
injekce (včetně tak odporných režimů, jako je Mugabeho vláda v Zimbabwe). Africká unie požadovala, aby vy-
spělé státy do roku 2020 snížily své emise o 40 % oproti roku 1990 a zároveň dávaly 0,5 % svého HDP na pomoc 
rozvojovým zemím v boji proti klimatickým změnám. Vyspělé země se pak konkrétním závazkům vyhýbaly 
a odkládaly je na pozdější dobu. Navíc hrozí, že část dnešní rozvojové pomoci bude prostě přesměrována pod 
nálepku „klimatické změny“ a na ostatní rozvojové projekty zůstane méně peněz. Zkrátka, Kodaňský summit 
dle mého názoru ukázal, jak roztříštěné mezinárodní společenství nyní je a jak si prakticky všichni sobecky 
hlídají své vlastné zájmy.

V prosinci 2010 se v mexickém Cancúnu uskutečnil další klimatický summit a jeho závěry lze interpretovat 
jednoznačně: světové společenství se na účinných preventivních opatřeních nedokáže dohodnout, proto ať se 
každý na klimatické změny adaptuje, jak umí.

Očekávané důsledky

Mezi očekávané důsledky klimatických změn patří: 
zvyšování hladiny moří a oceánů, nárůst pouští, 
nepravidelný nástup ročních období, ústup ledov-
ců, migrace lidí i ostatních živočišných a rostlin-
ných druhů, větší výskyt větrných bouří a tornád, 
zesílení jevu El Niňo, zhoršená dostupnost sladké 
vody, změna směru či zastavení mořských proudů, 
negativní dopad na přírodní ekosystémy, negativ-
ní dopad na zemědělství a zásobování potravina-
mi, negativní dopad na lidské zdraví.

Zvyšování hladiny oceánů se pomalu stá-
vá rea litou. Vědci z  Coloradské univerzity 

v  Boulderu uvádějí, že každým rokem zmizí 
z Antarktidy 152 km3 ledu229/ (Glenn, Gordon, 
2007). Satelitní snímky ukazují, že se mořská 
hladina za poslední desetiletí zvýšila o 3 cm. 
Během 20. století hladina moří a oceánů vzrostla 
o 17 cm. IPCC odhaduje, že v tomto století by 
hladina oceánů mohla vzrůst o 28–43 cm. Jedná 
se však o opatrný odhad. Např. Stefan Rahmstorf 
v časopise Science230/ odhaduje možný vzestup 
mořské hladiny v průběhu 21. století o 1,4 me-
tru. Světová banka odhaduje možný vzestup 
hladiny oceánů do konce 21. století o 1–3 me-

Představitelé mnoha rozvojových zemí 

pojali Kodaňský summit jako příležitost 

říci si o miliardové injekce (včetně tak od-

porných režimů, jako je Mugabeho vláda 

v Zimbabwe).
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Vzestup hladiny o jeden metr by zname-

nal 56 milionů uprchlíků v 84 rozvojových 

zemích. Při vzestupu hladiny o 2 metry by 

počet uprchlíků narostl na 89 milionů a při 

vzestupu o 5 metrů na 245 milionů.
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try, a dokonce až o 5 metrů, pokud by se neo-
čekávaně rozlomily a do moře sklouzly ledovce 
v Grónsku a Antarktidě.231/

Vzestup hladiny o jeden metr by přitom zname-
nal podle Světové banky 56 milionů uprchlíků v 84 
rozvojových zemích. Při vzestupu hladiny o 2 me-
try by počet uprchlíků narostl na 89 milionů a při 
vzestupu o 5 metrů na 245 milionů.

Ještě radikálnější odhad uvádějí Paul Hawken 
a manželé Lovinsovi (2003): „Třicet z největších 
světových velkoměst leží v blízkosti pobřeží, takže 
zvednutí hladiny oceánů o jeden metr… by podle 
odhadů bezprostředně ohrozilo 300 milionů lidí. 
To zahrnuje i 16 % území Bangladéše.“232/

Vyšší hladina moří a  oceánů také způso-
bí záplavy v ústích čínských a  indických řek, 
egyptského Nilu a dalších světových veletoků. 
Zmizela by nízko položená souostroví v Tichém 
a Indickém oceánu, zaplaveny by byly pobřežní 
oblasti Indonésie, Pákistánu, Thajska, Senegalu, 
Mosambiku a dalších zemí.233/

Oceány absorbují kolem 80 % zvýšené glo-
bální teploty. Rostoucí koncentrace CO2 v atmo-
sféře představuje pro světové oceány a mořská 
pobřeží tři závažná rizika: pokračující oteplová-
ní, okyselování vod (tím, jak se CO2 rozpouští 
v mořské vodě) a další vzestup mořské hladiny.

Historicky byly klimatické změny, resp. glo-
bální oteplování, spojeny s rozšiřováním pouští. 
Největší světová poušť Sahara vznikla kombi-
nací přírodních faktorů (teplejší a sušší podnebí 
po posledním zalednění před 10 000 lety) a an-
tropogenních faktorů (nadměrná pastva).

Malá a Střední Asie byly během poslední doby 
ledové kvetoucími zeměmi. Ledovce sahaly 
z pohoří Kavkazu daleko pod jejich dnešní hra-
nici. Letní tání bylo vydatnější, řeky mohutnější 
a bohatší na ryby. Přilehlé země byly zelenější, 
opravdová rajská zahrada. Dnes jsou tam pouště 
(Svoboda, Nováček, 2002).

Co se nepravidelného nástupu ročních obdo-
bí týče, jaro na severní polokouli nyní přichází 
o týden dříve. Nadmořská výška, ve které atmo-

Foto 67: Judská poušť

(archiv autora)

sféra dosahuje bodu mrazu, se každoročně zvy-
šuje o 4,5 metrů (Hawken, Lovins, Lovins, 2003).

Téměř všude na světě ustupují ledovce.234/ 
S ústupem (nebo v minulých obdobích také 
s nástupem) ledovců jsou spojeny migrace lidí, 
ale také živočišných a rostlinných druhů. Podle 
odhadů ekologů snesou ekosystémy posun 
z jihu na sever maximálně o 200 km za sto let, 
rychlost migrace stromů dosahuje v nejlepším 
případě několik desítek kilometrů za století. 
V případě současných klimatických změn by 
intenzita oteplení mohla způsobit změnu pod-
mínek prostředí, která by vyžadovala rychlost 
stěhování k severu 300 km, možná až 500 km 
za  sto let. Pokud by tyto předpoklady byly 
správné, mnoho ekosystémů by tento nápor 
asi nevydrželo.

IPCC odhaduje, že globální teploty by mohly 
stoupnout koncem tohoto století až o 6,4 stupně 
Celsia. Ale i zvýšení o 2,5 stupně Celsia je dosta-
tečné na to, aby 25–30 % rostlin a živočichů bylo 
ohroženo vyhynutím.

Nejzranitelnější jsou vůči klimatickým změnám 
křehké ekosystémy arktických oblastí. V severních 
oblastech Ruska, Kanady a Skandinávie by klima-
tické změny mohly způsobit až 70% úbytek eko-
systémů, na kterých jsou závislé současné druhy 

229/ K tomuto závěru vědecký tým dospěl díky družicovému měření gravitace nad Antarktidou. Ta byla měřena v letech 2002–2005. Výsledkem bylo zjištění, 

že nejvíce ledu ztrácí Antarktida ve své západní části. V souvislosti s tímto táním se pak mořská hladina ročně zvedne o 0,4 mm. Pokud by ledovec 

na západní straně Antarktidy roztál úplně, hladina světových oceánů by se zvýšila o sedm metrů.

230/ Rahmstorf, S.: A Semi-Empirical Approach to Projecting Future Sea-Level Rise. Science, 19 January 2007: Vol 315, No 5810, pp. 368–370.

231/ Ledovce však netají jen v Antarktidě a Grónsku, ale ustupují na celém světě. Na Kilimandžáru v Africe již roztálo 80 % původního ledovce. Podle 

Dr. Connie Thompsonové z Ohio State University pravděpodobně zcela zmizí do 15 let. V Arktidě rychle ubývá ledová pokrývka. Ještě v 90. letech 

20. století se předpokládalo, že by mohla být v letních měsících Arktida bez ledu do konce 21. století, nyní se očekává, že tato situace nastane v průběhu 

příštích 20 let, možná i dříve. To by, kromě jiného, pravděpodobně vedlo k vyhubení ledních medvědů.

232/ Nejhorší situace je v místech, kde se vzedmutí hladiny sčítá s poklesem tektonické desky. To je právě případ Bangladéše nebo Holandska v Evropě.

233/ V prosinci 2006 přinesly světové agentury zprávu, že zvyšující se hladina oceánu zatopila dva ostrovy v Bengálském zálivu, v oblasti přírodního parku 

Sunderbans na hranici mezi Indií a Bangladéšem. Obyvatelé ostrůvků, které se jmenují Suparibanga a Lohacharra, museli být evakuováni. Hladina 

oceánu zde stoupá o 3 milimetry ročně a zatopení hrozí bezprostředně desítce ostrovů. Důvodem však není jen vzestup vodní hladiny, ale také nadměrná 

těžba mangrovníkových porostů, které chrání pobřeží.

234/ Klima se v důsledku přírodních faktorů stále měnilo a nikdy není stálé. Konec poslední doby ledové v Evropě nastal asi před 12 000 lety odledňováním 

Alp a Skandinávie. Na americkém světadílu sahal ledovec až po dnešní New York. Starobylé Jericho bylo založeno v době, kdy oblast dnešního New 

Yorku byla pod ledem (asi před 10 000–12 000 lety). Obrovský ledovec pokrýval oblast kanadského Labradoru ještě před 4000 lety, a to už byla v Egyptě 

doba pyramid. Velká doba ledová, ve které se stále ještě rámcově nacházíme, začala už před 2 miliony let a měla několik fází nástupu a ústupu (glaciálů 

a interglaciálů). Proto také vysoko v Alpách jsou pod ledem pohřbeny vesnice, o kterých z historických záznamů víme, že tam ve 12. století žili lidé. To 

bylo během teplé klimatické anomálie, která skončila před nástupem chladného období, tzv. malé doby ledové. Ta začala v průběhu 15. století a skončila 

až v 19. století (Svoboda, Nováček, 2002).

Oceány absorbují kolem 80  % zvýšené 

globální teploty.

Nejzranitelnější jsou vůči klimatickým 

změnám křehké ekosystémy arktických 

oblastí.
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rostlin a živočichů. Na Islandu je to dokonce až 
82 % (Glenn, Gordon, Florescu, 2009).

Větší výskyt bouří a tornád důkladně sledují 
pojišťovací společnosti, které hradí část způso-
bených škod. Podle pojišťovací společnosti Swiss 
Re ekonomické ztráty způsobené jen hurikánem 
Katrina v roce 2005 dosáhly 120 miliard dolarů 
a v budoucnosti budou škody v důsledku hurikánů 
a tornád pravděpodobně narůstat. Proto se v nej-
rizikovějších oblastech stávají některé nemovitosti 
téměř nepojistitelné, podobně jako je tomu (sa-
mozřejmě v mnohem menším měřítku) v České re-
publice v záplavových oblastech vodních toků.235/

Velmi diskutovaným je v  souvislosti s  kli-
matickými změnami jev El Niňo. Země je nyní 
pravděpodobně v období nejteplejšího podnebí 
za poslední milion let, zejména v oblasti Tichého 
oceánu, kde se zrodilo působení potenciálně ni-
čivého jevu El Niňo.

El Niňo (v  překladu děťátko či Jezulátko, 
protože se vyskytuje kolem Vánoc) je úkaz, 
o kterém se předpokládá, že se bude opakovat 
s větší pravidelností. Jde o přehřátí povrchové 
vody v rovníkové zóně Tichého oceánu, která se 
pak více vypařuje a způsobuje dramatické po-
ruchy a výkyvy zemského klimatu. V důsledku 
tohoto jevu jsou typické vyšší až katastrofální 
srážky na západním pobřeží Jižní Ameriky, na-
opak v Austrálii a jihovýchodní Asii se objevují 
velká sucha, doprovázená zhoubnými požáry 
(Svoboda, Nováček, 2002).

Oteplování oceánů tedy může způsobit, že 
se mořské proudy přesunou a změní, že budou 
vznikat častější a hrozivější tropické hurikány 
a tajfuny a že jev nazývaný El Niňo bude zřejmě 
častější nebo intenzivnější.236/ 

Teplejší oceány hubí korálové útesy, které po-
kud jsou zdravé, začleňují CO2 do svého meta-
bolismu, a tudíž ho „uvězní“.237/ Oteplený oceán 
může vskutku uvolnit více CO2, asi tak, jako když 
otevřete sodovku zahřátou na slunci. To je důle-

žité, protože oceány obsahují 60× více CO2 než 
atmosféra (Hawken, Lovins, Lovins, 2003).

Klimatickými změnami bude ohroženo také 
zemědělství, které přitom musí produkovat po-
traviny pro narůstající populaci. Ohrožena tedy 
bude tzv. potravinová bezpečnost, zejména 
v rozvojových zemích. Úroda poklesne ve větši-
ně tropických a subtropických regionů, změní se 
rozložení srážek a teplot. Potravinová produkce 
bude ohrožena především v Africe.238/

Kromě ohrožení zemědělské produktivity 
způsobí klimatické změny také redukci nutriční 
hodnoty zemědělských produktů. Pšenice pěs-
tovaná při dvojnásobné koncentraci CO2 má sní-
žený obsah bílkovin o 9–13 %, podobně se mění 
i nutriční hodnota rýže. Také v živočišné produk-
ci budou dobytek, ovce a další hospodářská zví-
řata poskytující člověku mléko a maso přibírat 
na váze podstatně méně v důsledku změněné 
nutriční hodnoty krmiva na pastvinách (Glenn, 
Gordon, Florescu, 2009).

Některé důsledky klimatických změn na ztíže-
né získávání obživy už můžeme pozorovat nyní. 
Joaquim Goes z Bigelow Laboratory for Ocean 
Sciences upozorňuje, že snížení světových srá-
žek v Himalájích ohrožuje život ve vzdálených 
vodách Arabského moře. Snížení srážek zde 
totiž způsobuje silnější monzunové větry. Tyto 
větry „táhnou“ povrchovou vodu s sebou a vody 
stoupající ode dna Arabského moře je nahrazují. 
Tato hlubinná voda je bohatá na živiny, ale má 
nedostatek kyslíku a způsobuje tak hynutí ryb 
a dalších mořských živočichů. To potvrzují rybáři 
z oblasti somálských, ománských a jemenských 
vod, kde podle nich množství vylovených mrt-
vých ryb v posledních letech narůstá.

V souvislosti s globálními klimatickými změ-
nami se nejvíce mluví o oxidu uhličitém, jehož 
celosvětové roční emise narostly za posledních 
50 let čtyřikrát a dále rostou (Hawken, Lovins, 
Lovins, 2003). Velkým problémem a  rizikem 
se však stane také uvolňování metanu (CH4) 
do ovzduší, který je 21× účinnějším skleníko-
vým plynem než CO2.239/ Metan pochází z ba-
žin, uhelných slojí a míst, kudy uniká podzemní 
plyn, z bakterií ve střevech dobytka240/ a termitů, 
z pěstování rýže, hnilobných procesů ve sklád-
kách komunálního odpadu a z dalších zdrojů.

Obrovské množství metanu ve formě tzv. hyd-
rátu metanu je skryto pod trvale zmrzlou půdou 
tundry a dnem oceánů (především Severního 
ledového oceánu). Když se zmrzlá půda v tundře 
prohřeje, začnou se uvolňovat obrovská množ-
ství metanu. Potenciálně až desetkrát tolik, kolik 
je ho nyní v atmosféře.241/

Skleníkový efekt naopak snižují aerosoly242/ 
vypuštěné člověkem do ovzduší.243/ Tyto drobné 
kapičky odrážejí část slunečního záření a přispí-
vají tak k ochlazování klimatu. Je proto možné, 
že důsledky klimatických změn způsobených 
skleníkovými plyny jsou výrazně podceňová-
ny právě kvůli ochlazujícímu vlivu aerosolů. 

Foto 68: Kanadská Arktida – charakter krajiny 

se v důsledku klimatických změn promění

(archiv autora)
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Obr. 49: Rozmístění živých organismů na sou-

časné, teplejší a chladnější Zemi

(upraveno podle Lovelock, 2008)

235/ Hurikány bude postižena především karibská oblast a jižní okraj Spojených států. Na centrálních planinách Severní Ameriky přibude tornád a Čínu 

postihnou smrtelnější záplavy. Lidé začnou trpět nemocemi, které se dříve nevyskytovaly. Nastanou epidemie, protože se rozmnoží hlodavci roznášející 

nákazu, a dnešní mírné klimatické pásmo postihnou malárie a encefalitida v důsledku rozšíření komárů a klíšťat. To vše přispěje k migraci velkých skupin 

lidí i v oblastech, které nebudou bezprostředně zasaženy zvednutím hladiny oceánů. Nebude to však zdaleka poprvé, kdy změna ekologických podmínek 

způsobí přesun obyvatelstva. Stávalo se to už v pravěku, ve starověku, ve středověku, ale i docela nedávno. Vzpomeňme na migraci Irů do Ameriky 

v důsledku nákazy brambor v polovině 19. století (Svoboda, Nováček, 2002).

236/ V červenci 2009 byla teplota světových oceánů nejvyšší za celou dobu sledování, tedy za posledních 130 let. Podle amerického Národního střediska pro 

klimatické údaje byla jejich průměrná povrchová teplota 17 stupňů Celsia. To je z hlediska globálního oteplování horší než rekordní teploty na pevnině, 

protože voda se ohřívá i ochlazuje dlouhodoběji než pevnina (ČTK, 21. 8. 2009).

237/ Triliony a triliony drobných mořských organismů zachycují atmosférický uhlík ve formě CO
2
 (kam se dostává s deštěm) a používají jej pro výstavbu svých 

drobných schránek. Např. bílé doverské útesy nejsou v Anglii tvořeny z ničeho jiného než právě z těchto drobných organismů, které v historických dobách 

vázaly oxid uhličitý. Dohromady je takto v pevninách uloženo 20 000× více uhlíku, než je ho v atmosféře (Bryson, 2003).

238/ Odhaduje se, že adaptace na klimatické změny bude stát rozvojové země 10–40 miliard dolarů ročně, ale toto číslo je třeba brát velmi orientačně, protože 

o klimatických změnách a možných důsledcích toho zatím víme velmi málo. Sternova zpráva (nazvaná podle sira Nicholase Sterna) uvádí, že v důsledku 

klimatických změn by mohla globální ekonomika poklesnout o 20 %, a naléhavě doporučuje přijmout potřebná preventivní i adaptační opatření již 

v současnosti, kdy by náklady tvořily snad jen kolem 1 % globálního HDP ročně (i tak by se jednalo o velký balík peněz představující částku kolem 700 

miliard USD).

239/ Oxid dusný (N
2
O) je třistakrát účinnější než CO

2
 a CFC látky (freony) dokonce až 10 000× účinnější. Naštěstí jejich množství uvolňované člověkem 

do atmosféry je řádově menší než v případě CO
2
.

240/ Výrazným zdrojem metanu je proto živočišná produkce. Pokud jsou hospodářská zvířata ustájena, je vhodné vznikající metan uvnitř budovy zachytávat 

a využívat jako palivo, např. na ohřev vody.

241/ Koncentrace metanu v atmosféře se zvýšila ze 700 ppm na konci 18. století na 1720 ppm v současnosti. Každým rokem koncentrace metanu vzrůstá 

o jedno procento (Hawken, Lovins, Lovins, 2003).

242/ Aerosoly jsou tuhé nebo kapalné částice o velikosti 0,001–20 mikrometrů, rozptýlené v nosném plynu.

243/ V této souvislosti se mluví o tzv. globálním stmívání (global dimming). Je to označení pro postupné snižování množství slunečního záření dopadajícího 

na Zemi. Poprvé byl tento jev pozorován na počátku 90. let 20. století. Příčinou je změna ve složení pevných částic v mracích. (Za posledních 30 let se 

vlivem člověka množství těchto částic zvýšilo na desetinásobek.) V důsledku toho došlo k poklesu záření globálně asi o 10 %.
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Problémem však je, že skleníkové plyny přetr-
vávají v atmosféře déle než aerosoly, a proto by 
se mohl trend oteplování Země výrazně urychlit 
ve chvíli, kdy se koncentrace aerosolů v atmo-
sféře sníží.

Co se tedy může v  důsledku klimatických 
změn ve 21. století odehrát? Těžko vzhledem 
ke složitosti problému předvídat, v zásadě však 
mohou nastat tři scénáře:
1. Oteplení. V důsledku vypouštění skleníko-

vých plynů člověkem do atmosféry a také 
změnou albeda zemského povrchu244/ bude 
docházet k oteplování a k důsledkům, kte-
ré byly diskutovány výše – k tání ledovců, 
zvednutí hladiny moří a oceánů, k masové 
migraci lidí, ale i živočichů a rostlin (a k vy-
hynutí těch živočichů a rostlin, kteří nestačí 
změnit svoje stanoviště dostatečně rychle), 
k desertifi kaci (toto nebezpečí se týká i jižní 
Evropy), k šíření tropických nemocí do ob-
lastí subtropů a mírného klimatického pásu, 
snížení zemědělského potenciálu (resp. 
dostupné zemědělské půdy v důsledku za-
plavení a také v důsledku pronikání slané 
mořské vody do podzemních zásob sladké 
vody) atd. Nejvíce zasaženým kontinentem 
by v tomto případě byla pravděpodobně 
Afrika, ačkoliv se na vzniku problému podílí 
nejméně. Dvě třetiny deštného pralesa v po-
vodí řeky Kongo by do 50 let pravděpodob-
ně zmizely. Ztráta lesa urychlí desertifi kaci 
a půdní erozi a kontinent se tak stane vůči 
klimatickým změnám ještě zranitelnější.245/ 

2. Ochlazení. Kvůli tání ledovců v  Arktidě 
a Grónsku se mění salinita vody, což narušu-

je termohalinní cirkulaci v Atlantickém oce-
ánu. Slaná voda je hustší a dříve se zanořuje. 
Kdyby mořské proudy v Atlantiku měly nižší 
salinitu, nezanořily by se, ale pokračovaly by 
do Arktidy a ohřívaly Severní ledový oceán, 
ne Evropu. Voda je obrovský rezervoár a pře-
našeč tepla. Golfský proud každý den přináší 
Evropě množství tepla, které je ekvivalentem 
světové spotřeby uhlí za 10 let (Bryson, 2003). 
To je důvod, proč mají např. Velká Británie 
a Irsko (ale také celá západní a do jisté míry 
i střední Evropa) tak mírné zimy ve srovná-
ní s Kanadou a Ruskem. Pokud by Golfský 
proud opravdu odehnul od Evropy,246/ došlo 
by ke snížení průměrné teploty o několik 
stupňů,247/ což by mělo dalekosáhlé důsledky, 
zejména pro zemědělství.248/

3. Nová doba ledová. Bill Bryson (2003) uvádí, 
že po většinu historie byla Země horká, stálý 
ledovec nebyl nikde.249/ Nicméně jen za po-
sledních 2,5 milionů let jsme měli přinejmen-
ším 17 velmi studených epizod – dob ledo-
vých. Nyní žijeme v době meziledové, a to se 
může změnit, ať už z důvodů ryze přírodních 
nebo kombinací přírodních a antropogen-
ních faktorů. Doba ledová může začít rela-
tivně malým podnětem, např. velmi chlad-
ným létem. Kdybychom posunuli Severní 
Ameriku, Euroasii a Grónsko o 500 km na se-
ver, nastala by trvale doba ledová, ze které 
by nebylo úniku. Nikdo samozřejmě nepo-
sune pevninu na sever, ale nová doba ledová 
by mohla být také nastartována paradoxně 
globálním zvýšením teploty. Oteplení by za-
příčinilo větší evaporaci (vypařování vody) 
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z oceánů a větší tvorbu mraků.250/ To by ved-
lo ve vyšších zeměpisných šířkách k větším 
srážkám ve formě sněhu, a tím také k větší 
akumulaci sněhu na pevnině. Sníh má vy-
soké albedo, odráží 90 % slunečního záření 
(na rozdíl od tmavé půdy nebo vegetačního 
pokryvu). Proto by se z vyšších zeměpisných 
šířek trvalá sněhová pokrývka neustále roz-
šiřovala. Arktický ekolog Josef Svoboda, kte-
rý působí na univerzitě v Torontu, popisuje 
možný průběh tohoto scénáře na severu 
Ameriky: „Severní ledový oceán je obklíčen 
pevninou a četnými ostrovy. Zvýšené zimní 
srážky znamenají větší množství uloženého 
sněhu, což může způsobit pozdější tání, 
a tím i zkrácení letního růstového období. 
Jednoho obzvlášť chladného léta by sníh ne-
musel roztát vůbec a v průběhu následující 
zimy by se pak na starý sníh nakupila nová 
čerstvá vrstva. A protože země je v těchto 
zeměpisných šířkách zmrzlá až do hloubky 
700 metrů, sněhová pokrývka by přimrzla 
k zemi a vytvořila základ nového ledovce. 
Ten by pak meziročně rychle narůstal plošně 
i na objemu.“ Kanadská Arktida se tedy má 
spíše co obávat nového zalednění. Inuité,251/ 
kterých je asi 35 tisíc, ale mají vysoké popu-
lační přírůstky, dostali nedávno velké oblasti 
Arktidy do vlastní správy.252/ Jejich provincie 

Nunavut má přes jeden milion km2. Kdyby 
se z tohoto území během jedné generace 
pokryly dvě třetiny sněhem a ledem (jako 
tomu už bylo v  průběhu tzv. „malé doby 
ledové“, která začala před 500–600 lety 
a končila teprve koncem 19. století), rozlo-
ha území by se podstatně zmenšila a Inuité 
by neměli z čeho žít. Museli by se stáhnout 
na jih, kde by se dostali do styku s Indiány, 
kteří by také trpěli prodloužením zimního 
období253/ (Svoboda, Nováček, 2002) .

Foto 69: Obrázek inuitské vesnice – Baker 

Lake (archiv autora)

244/ Albedo je míra odrazivosti tělesa nebo jeho povrchu. Jde o poměr odraženého elektromagnetického záření k množství dopadajícího záření, vyjádřený 

procentuálně od 0 do 100 %. Albedo čerstvého sněhu je až 90 %, vodní hladina oceánu má albedo nízké, kolem 15 %. Proto se Země otepluje i úbytkem 

bílé plochy sněhu a ledovců. Podobně se Země ohřívá např. i tím, jak stále větší prostory ve městech i krajině jsou pokryty asfaltem.

245/ Před 55 miliony lety úroveň CO
2
 po několik tisíc let narůstala, až dosáhla (podle analýzy sedimentů) úrovně o 70 % vyšší oproti normálu. To bylo spojeno 

se vzestupem teploty o 7 stupňů Celsia. Potíž je, že podle současných klimatických modelů mělo dojít ke zvýšení teploty jen o 3,5 stupně Celsia. Je tedy 

možné, že klima nereaguje na zvyšování hladiny CO
2
 lineárně, ale exponenciálně. Nebo se při vyšších koncentracích hladiny CO

2
 spustí další procesy, 

které zatím neznáme. Například se (možná) uvolňují metanhydráty z mořského dna a také metan z permafrostu (to je věčně zmrzlá půda v tundře). 

Metanhydráty vznikají jako odpad mikrobiologické aktivity a kvůli nízkým teplotám a vysokým tlakům se na dně moří a oceánů ukládají ve formě ledu. 

Při nárůstu teploty vody by však mohly roztát a uvolňovat se z vody do atmosféry.

246/ Podle zpráv v časopisu Nature Golfský proud nyní slábne až o 30 %. Je to vlastně obrovská „řeka“ široká 100–200 kilometrů a hluboká 60–80 metrů, 

voda plyne rychlostí 2,5 metrů za vteřinu. Stav tohoto „vodního toku“ neustále monitoruje 3000 automatických bójí s měřicími přístroji. Nyní průtok klesá 

v rozmezí 20–40 % a posouvá se také směrem k jihu. Podle mořského geologa Zdeňka Kukala by takto mohl Golfský proud zaniknout za několik set let 

(Kukal, 2007).

247/ Za posledních 60 000 let se Země oteplila nebo ochladila až o 7 stupňů Celsia nejméně dvacetkrát. Život se těmto změnám musí přizpůsobit, otázkou je, 

nakolik by byla na změny adaptabilní moderní společnost. Takové výkyvy se neobjevily posledních 10 000 let. Možná k tomu přispěla činnost člověka, 

který začal kácet lesy a pěstovat obilí. Zvýšená koncentrace skleníkových plynů z pálení stromů pak možná zastavila nástup nové doby ledové před 

zhruba 8000 lety.

248/ Hawken a manželé Lovinsovi (2003) popisují tuto možnost poměrně dramaticky: Mírné globální oteplování může náhle přivodit dobu ledovou. Golfský 

proud teplé vody, jehož masa odpovídá stovce Amazonek, udržuje Evropu a její zemědělství v teplotním rozmezí o 5–10 stupňů Celsia výše, než by 

tomu bylo bez tohoto proudu. Zvýšený přísun sladké vody v důsledku tání grónského ledového příkrovu by však mohl jednoduše zastavit Golfský proud 

v průběhu několika málo let. Kdyby se smísila s proudem, mohla by sladší voda z roztaveného ledu zabránit mořskému proudění směřujícímu ke dnu, což 

je proces, při kterém těžší voda Golfského proudu klesá do hlubin a vrací se až k rovníku. Taková událost by se rovnala „vypnutí topení“ v celé Evropě.

249/ Kdyby dnes všechny ledovce na Zemi roztály, hladina oceánu by se zvýšila o 60 metrů.

250/ Nezapomínejme, že vodní páry jsou nejvýznamnějším skleníkovým plynem. Uplatní se zde proto tzv. pozitivní zpětná vazba: čím větší oteplení, tím větší 

výpar, čím více vodních par v atmosféře, tím větší skleníkový efekt, tím výraznější oteplení atd.

251/ Inuité je nové označení pro Eskymáky. V jejich jazyce „inuité“ znamená „lidé“, zatímco „eskymák“ je výraz pro „pojídače syrového masa“, což vnímají jako 

hanlivé označení.

252/ Stalo se tak v roce 1999.

253/ Ještě nedávno se klimatologové domnívali, že nástup doby ledové trval stovky či alespoň desítky let. William Patterson z University of Saskatchewan 

(Kanada) varuje, že doba ledová by teoreticky mohla nastat v průběhu několika měsíců, a relativně nedávno se to již stalo. Před 12 800 lety zasáhla 

severní polokouli malá doba ledová, která trvala 1300 let. Nastala díky změně v cirkulaci proudů (zejména Golfského proudu) v Atlantickém oceánu. 

Spouštěčem této změny bylo protržení břehů ledovcového jezera Agassiz v Severní Americe. Objem vylité vody byl stejný jako objem vody, který dnes 

obsahuje soustava velkých jezer mezi USA a Kanadou. Naředění slané vody v severní části Atlantiku a změna teploty způsobily oslabení sacího efektu, 

který přivádí teplou vodu z rovníkové oblasti na sever. Podle analýz sedimentů v irském jezeře Lough Monreach je zřejmé, že tato změna nastala během 

jednoho až třech měsíců! I po opětovném „nastartování“ proudění v Atlantiku po tisíci letech trvalo ještě dalších 200 let, než se klimatické podmínky 

vrátily do víceméně původního stavu.
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Zdá se tedy, že co se klimatických změn týče, žít 
ve velké nejistotě je naším údělem. Všechny tři 
scénáře mají svoji logiku, mohou reálně nastat. 
Nezbývá tedy než usilovat o to, abychom jedna-
li obezřetně (omezovali antropogenní vlivy ve-
doucí ke klimatickým změnám) a zároveň se sna-
žili průběžně adaptovat na možné důsledky.254/

Na  tristním výsledku summitu v dánské 
Kodani a mexickém Cancúnu jsme viděli, že 
účinná preventivní opatření není mezinárodní 
společenství v současnosti schopné prosadit. 
Pozornost se proto obrací k adaptaci na změ-
ny a také na tzv. „klimatické inženýrství“ – jak 

zabránit klimatickým změnám prostřednictvím 
technologií a velkých zásahů do přirozeného 
prostředí. Je to však hra s ohněm. Nebo také 
můžeme říci „z bláta do  louže“, „z deště pod 
okap“ či „vyhánění čerta ďáblem“. Na  jiném 
místě zmiňujeme neblahé důsledky intenzivní-
ho zavlažování na zánik Aralského jezera. A to 
je ve srovnání s ovlivňováním celosvětového 
klimatu relativně malý zásah. Nicméně sebe-
vědomí některých technokratů, zdá se, nezná 
hranice. Nedokážeme (naštěstí) řídit počasí, ale 
už chceme regulovat klima. Některé z diskuto-
vaných návrhů jsou uvedeny v infoboxu.

Infobox: Klimatické inženýrství jako řešení?
Pokud selže mezinárodní snaha o omezení skleníkových plynů, je klimatické inženýrství jediným způ-
sobem, jak rychle omezit nárůst teploty atmosféry.

Paul J. Crutzen, nositel Nobelovy ceny za ekonomii

Jedním z nejdiskutovanějších nápadů, jak ochladit planetu, je vypouštění oxidu siřičitého do horních vrstev 
atmosféry. Inspirací pro tyto úvahy se stala erupce sopky Pinatubo na Filipínách v roce 1991, kdy vyvržený oxid 
siřičitý zoxidoval v atmosféře na kapičky kyseliny sírové. Ty setrvávaly v horní vrstvě atmosféry několik let a vy-
važovaly skleníkový efekt (nepropouštěly tolik slunečních paprsků). Mohli bychom tedy např. do paliva letadel 
přidávat 0,1–1 % síry, která by byla v 10–12 km nad zemským povrchem rozprašována do ovzduší. Kyselina 
sírová však může také narušovat ozonovou vrstvu. S kyselými dešti už máme bohaté a nepříjemné zkušenosti 
ze spalování hnědého uhlí a CO2 navíc v atmosféře přetrvá mnohem déle než kapénky SO2.

Nadějným a asi nejserióznějším nápadem je odstraňování CO2 přímo z továrních komínů. Problém není oxid 
uhličitý zachytit, ale někam ho bezpečně uložit, protože je ho obrovské množství. Dal by se ukládat pod zem, 
do vytěžených plynových nebo ropných polí. Není však jisté, že by v budoucnu nekontrolovaně neunikl.255/ 
CO2 by bylo možné izolovat reakcí s křídou rozpuštěnou ve vodě (podobně jako SO2 se nechával zreagovat 
s uhličitanem vápenatým za vzniku sádrovce). Vznikal by roztok bikarbonátu vápenatého, který se dá skladovat 
lépe než CO2.

Lowell Wood a Ken Kaldeira z Lawrence Livermore Laboratory navrhli vybudovat sluneční clonu mezi Zemí 
a Sluncem. Disk o průměru asi 11 km by odrážel sluneční světlo a byl by umístěný v Lagrangeově bodě mezi 
Zemí a Sluncem (to je místo, kde gravitace Země je stejná jako gravitace Slunce, a štít tam tedy může „viset“ 
na jednom místě). Disk by odrážel nebo rozptyloval několik procent slunečního záření, takže by planetu mírně 
ochlazoval. Variací tohoto návrhu je vypustit malé stratosférické balóny, které by odrážely část slunečního 
záření a omezovaly by tak tepelnou bilanci Země.

Edward Teller (vynálezce vodíkové bomby) navrhoval vypustit do vysokých vrstev atmosféry malé kovové 
částečky, které by fungovaly jako odrazky.

Dalším populárním návrhem je „bělení mořských mraků“. Stovky lodí s výkonnými čerpadly by rozprašovaly 
do atmosféry mořskou vodu a takto zhuštěné mraky, obsahující i mořskou sůl, by měly odrážet více dopadajících 
slunečních paprsků (ovšem vodní páry jsou zároveň skleníkovým plynem, takže celková účinnost zřejmě jistá 
není). Tento návrh podpořil i známý statistik Bjorn Lomborg, který dříve nebezpečí klimatických změn spíše 
zpochybňoval, dnes mluví o potřebě přijetí účinných adaptivních opatření.256/

S dalším ambiciózním a pravděpodobně vcelku reálným plánem přišli James Lovelock a Chris Rapley, kteří 
navrhují promíchávání studené a na hladině teplejší vody v oceánech pomocí stometrových pump. To by vedlo 
k většímu množství řas a planktonu a tím ke zvýšenému pohlcování CO2 (Lovelock, 2006).

Mezi spíše kuriózní návrhy patří natírání velkých městských ploch na bílo (bílá barva odráží nejvíce dopada-
jícího slunečního záření). Tímto návrhem se aspoň nic nepokazí, i když planetu před klimatickými změnami 
nejspíše neochrání.

Co se klimatických změn týče, žít ve velké 
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Sebevědomí některých technokratů, zdá 
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někam ho bezpečně uložit.
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2.8.5.5 Narušení ozonové vrstvy
Země je vystavena různým vlnovým délkám slu-
nečního záření. Elektromagentické vlny o délce 
180–300 nanometrů se nazývají ultrafi alové zá-
ření (UV záření). Ultrafi alové záření ve výškách 
15–40 km (ve stratosféře) rozbíjí dvouatomové 
molekuly kyslíku na jednotlivé atomy. Ty jsou vy-
soce reaktivní a reagují s jinými dvouatomovými 
molekulami kyslíku. Vytváří se tak tříatomová 
molekula kyslíku – ozon (O3).

Ultrafialové záření o  vlnových délkách 
250– 300 nanometrů opět ozon rozkládá na mo-
lekuly kyslíku (O2) a volný atom kyslíku (O). Při 
tomto cyklu je pohlcováno podstatné množství 
UV záření, jež je přeměňováno na teplo (tedy 
na dlouhovlnné, infračervené záření).

Ve stratosféře, ve výškách okolo 20–25 km nad 
zemským povrchem, se tak vyskytuje zvýšená 
koncentrace ozonu – ozonová vrstva. Jenom 
jedna molekula ze 100 000 molekul v ozonové 
vrstvě představuje ozon (O3). Nad rovníkem je 
mocnost ozonové vrstvy přibližně 4 kilometry, 
nad póly 2,5 km. Pokud bychom tuto vrstvu stla-
čili na samotný ozon, byla by mocná jen 2,5–4 
milimetry. 

Bez ozonové vrstvy by vyšší formy života 
na pevnině nemohly existovat. Je to tedy velmi 
tenká hranice mezi životem a smrtí.257/

UV záření má poměrně vysokou energii, tak-
že může poškodit organické molekuly (včetně 
DNA). Naproti tomu infračervené záření buňky 
jenom rozvibruje, tedy zahřeje.

Snížení ozonové vrstvy o 1 % zvyšuje inten-
zitu UV záření asi o 2 % na zemském povrchu. 
Zvýšená koncentrace UV záření má vliv na vý-
skyt rakoviny kůže, oční choroby nebo oslabení 
imunitního systému. Zvýšení UV záření na zem-
ském povrchu o 2 % zvyšuje pravděpodobnost 
výskytu rakoviny kůže o 3–6 % (a zároveň po-
tlačuje schopnost imunitního systému s rako-
vinou bojovat). Jednoprocentní snížení ozonu 
ve stratosféře snižuje asi o 1 % úrodu sójových 
bobů (obdobně to platí i pro další zemědělské 
plodiny) v důsledku ztráty chlorofylu (Meadows, 
Meadows, Randers, 1992).

Úbytek stratosférického ozonu způsobují 
oxidy dusíku, které produkují motory letadel. 
To bylo pozorováno již v 70. letech 20. století. 
Hlavním problémem je však působení freonů 
neboli CFC látek (chlorofluorouhlovodíků). 
Na negativní účinky CFC látek upozornili poprvé 
ve vědeckém článku v roce 1974 Mario Molina 
a F. Sherwood Rolland.258/ Nejdříve nebyli bráni 
odbornou komunitou příliš vážně. To se radikál-
ně změnilo zejména od roku 1984, kdy britští 
vědci zaznamenali 40% pokles ozonu ve stra-
tosféře nad Antarktidou a dali jej do souvislosti 
s působením freonů.259/

Chlorované a fl uorované uhlovodíky jsou ex-
trémně destruktivní (zejména se to týká chloru, 
ale do jisté míry i fl uoru a také bromu). Jeden 
kilogram CFC látek může zničit sedmdesát tisíc 
kilogramů atmosférického ozonu. Freony také 
přetrvávají velmi dlouho, v průměru jedno sto-
letí. Navíc tyto látky kromě narušení ozonové 
vrstvy způsobují skleníkový efekt, a to 10 000×(!) 
intenzivněji než CO2. Bill Bryson (2003) proto tvr-
dí, že CFC látky jsou možná nejhorším vynále-
zem 20. století. 

Freony se přitom zpočátku zdály být jen 
užitečné. Jsou to velmi stálé, netoxické látky. 
Ve 20. století se používaly jako chladivo, nosi-
če aerosolů, ve sprejích, jako expanzivní plyny 
v  izolačních pěnách nebo jako rozpouštědlo 
na  čištění kontaktů v  elektronice (Mezřický, 
2005).

Mezi lety 1950–1970 rostla světová produk-
ce freonů o 7–10 % ročně, doba zdvojnásobení 
představovala méně než 10 let.

V 80. letech 20. století průměrný Američan 
spotřeboval ročně 0,86 kg CFC, průměrný 
Číňan nebo Ind 0,03 kg. To mělo svoje důsled-
ky. Během 80. let 20. století se snížila koncen-
trace stratosférického ozonu na jižní polokouli 
(zejména v oblasti kolem Antarktidy) o 5–9 %, 
na severní polokouli (zejména nad Tichým oce-
ánem a vnitrozemskými částmi Asie) o 3–6 %. 
Celosvětově v 70.–80. letech 20. století ubývalo 
stratosférického ozonu o 0,6 % za rok.

254/ Velké pojišťovací společnosti odhadují, že roční ekonomické ztráty v důsledku klimatických změn dosáhnou v průběhu druhé dekády 21. století 150–300 

miliard dolarů ročně. Jedním z účinných opatření by proto bylo přesměrovat vládní dotace z fosilních zdrojů, které ročně činí v průmyslových zemích 200 

miliard dolarů, k obnovitelným zdrojům energie (Glenn, Gordon, Florescu, 2009).

255/ Při přírodní katastrofě v Kamerunu koncem 90. let 20. století unikl oxid uhličitý z vyhaslého sopečného jezera a udusil všechny obyvatele v blízké vesnici.

256/ Bjorn Lomborg se prosadil hlavně knížkou „Skeptický ekolog“ (2006), vyloženě klimatickým změnám se věnuje v publikaci „The Skeptical 

Environmentalist’s Guide to Global Warming“ (2007). Se sebedůvěrou sobě vlastní se pouští do výpočtů, které jsou hodně diskutabilní. Tvrdí, že tato 

opatření by stála asi 9 miliard USD, přínos v podobě zamezení zvýšení teploty by ale dosáhl 20 000 miliard dolarů. Jak si troufne ohodnocovat fi nančně 

tak složitý systém, jako je klima a jeho změny, mi není jasné. Podobně v knížce Skeptický ekolog (pomiňme, že Lomborg není ekolog, ale statistik, 

a název je tedy zavádějící) např. udává, že v některých letech na světě globálně lesů neubývá, proto odlesňování není závažný problém. Pomíjí fakt, že 

kvalita tropického deštného lesa je výrazně jiná než vysázený plantážový les třeba v Irsku.

257/ Ozon je nestabilní, velmi reaktivní molekula a oxiduje téměř vše, co se s ním dostane do styku. Ozon se nachází i v přízemních vrstvách atmosféry, 

zejména liniově podél silničních komunikací, protože jej produkují spalovací motory aut. Ozon je zde vysoce destruktivní, ale naštěstí jen krátkodobou 

škodlivinou. Poškozuje dýchací orgány rostlin i živočichů (proto je někdy možné podél dálnic vidět uhynulé části mladých stromků, zapříčiněné přízem-

ním ozonem). 

258/ Molina, M., Rolland, F., S.: Stratospheric Sink for Chlorofl uoromethanes: Chlorine Atom – Catalyzed Destruction of Ozone. Nature 249, pp. 810–812; 

28. 6. 1974.

259/ Průzkum prováděl British Antarctic Survey v oblasti Halley Bay.
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Obr. 51: Souvislost mezi vypouštěním freonů 

a narušením ozonové vrstvy (upraveno podle 

Lean, Hinrichsen, 1990).

Infobox: Proč se ozonová díra vyskytuje především nad Antarktidou
Antarktida je obklopena oceány, větry mohou proto cirkulovat okolo kontinentu, aniž by byly narušovány 
pevninou. V zimě se vytvářejí větrné víry (tzv. circumpolar vortex), které uvězní vzduch nad Antarktidou 
a brání, aby se mísil s okolní atmosférou. Zde se vytvoří relativně izolované prostředí, kde mohou atmosférické 
chemické látky spolu reagovat. Takové silné víry se nad severním pólem nevytvářejí, proto se zde ozonová díra 
nevyskytuje, resp. ne tak často a tak intenzivně. 

V zimě je stratosféra nad Antarktidou nejmrazivějším místem na Zemi (–90 °C). Ledové krystalky mlhy 
zvyšují chemické reakce, které uvolňují z freonů vysoce reaktivní chlor. Atomy chloru nezačnou řetězovou 
reakci destrukce ozonu ihned. Nejprve reagují jen s jednou molekulou O3 a vytvoří oxid chloru (ClO). Molekuly 
ClO spolu reagují a vytvářejí poměrně stabilní sloučeninu ClOOCl. Akumulace této sloučeniny narůstá během 
antarktické zimní tmy a čeká na návrat jarního slunce.

Když se sluneční paprsky vrátí s antarktickým jarem, ClOOCl se rozštěpí a uvolní enormní množství Cl, které 
začne reagovat s ozonem. Během několika týdnů koncentrace O3 radikálně poklesne. V některých nadmořských 
výškách je to až o 97 % (Meadows, Meadows, Randers, 1992).

Nebezpečnější než dlouhodobý pomalý úby-
tek mohou být regionální krátkodobé, ale velmi 
výrazné výkyvy koncentrace ozonu. Sníží-li se 
koncentrace přibližně o 50 %, mluvíme o výsky-
tu ozonové díry. Tento jev obvykle trvá několik 
dní. Známe jej především z jižní polokoule v ob-
lasti Antarktidy (viz infobox), ale také z části Jižní 

Ameriky, Austrálie a Nového Zélandu. Později 
byla ozonová díra opakovaně zaznamenána 
i na severní polokouli. Nad střední Evropou tak 
byla poprvé naměřena v zimě roku 1992 a poté 
v zimě roku 1993, kdy koncentrace ozonu na ně-
kolik dní poklesly o 30–40 %.260/

Sníží-li se koncentrace přibližně o 50 %, 

mluvíme o výskytu ozonové díry. Tento 

jev obvykle trvá několik dní.

Narušení ozonové vrstvy bývá dáváno za pří-
klad globálního problému způsobeného člově-
kem, u kterého však lidské společenství našlo 
sílu a odhodlání účinně jednat.

Jakmile se spojitost mezi freony a úbytkem 
stratosférického ozonu stala zřejmou, začali bít 
na poplach vědci a také nevládní environmen-
tální organizace. Tyto dvě skupiny poměrně 
rychle získaly na svoji stranu sdělovací prostřed-
ky a díky tomu postupně i veřejnost a politiky.

Už v roce 1981 vznikla tzv. Vídeňská skupina, 
která o úbytku ozonu jednala, a v březnu 1985 
byla podepsána Vídeňská úmluva o ochraně 
ozonové vrstvy. V roce 1987 podepsali v kanad-
ském Montrealu zástupci 24 států k této úmluvě 
protokol, který stanovil harmonogram omezo-
vání produkce látek poškozujících stratosférický 

ozon. Cílem bylo snížit výrobu i spotřebu fre-
onů do roku 1989 o 80 % oproti úrovni z roku 
1986.261/

Po dalších jednáních pod vedením Programu 
OSN pro životní prostředí (UNEP) se v roce 1990 
sešli zástupci 92 států v Londýně a dohodli se 
na ukončení výroby a používání freonů do roku 
2000 (tzv. Londýnský dodatek). Termín zákazu 
výroby byl později posunut tzv. Kodaňským do-
datkem, přijatým v roce 1992.

Na dalším zpřísnění limitů se dohodly státy 
ve Vídni v roce 1995. Rozvojové země se zaváza-
ly, že ukončí výrobu freonů do roku 2005, a roz-
vinuté země slíbily, že přestanou freony vyrábět 
od roku 1995 a do roku 2020 skončí s výrobou 
a používáním tzv. měkkých freonů.262/

Rozvojové země se zavázaly, že ukončí 

výrobu freonů od roku 2005, a rozvinuté 

země slíbily, že přestanou freony vyrábět 

od roku 1995.
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2 Globální výzvy

Můžeme tedy říci, že svět se bez freonů (ales-
poň bez tvrdých freonů) dokáže obejít. Průmysl 
byl schopen vyvinout substituující látky a eko-
nomické náklady na zastavení používání tvrdých 
freonů byly menší, než kdokoliv čekal na počát-
ku vyjednávání. Montrealský protokol byl dle 
názoru manželů Meadowsových a J. Randerse 
(1992) historickou dohodou, která šla daleko 
za rámec toho, o čem si environmentalisté mys-
leli, že je ještě politicky únosné. I to se nakonec 
ukázalo jako málo, ale podařilo se přijmout po-
třebné dodatky.

Dnes je hlavním problémem dlouhověkost 
freonů – v atmosféře vydrží přes sto let. Dále se 
často zapomíná na to, že freony vzlínají po vy-
puštění do stratosféry 15 let. To znamená, že 
např. v čase celosvětového zákazu výroby fre-
onů (rok 2005) ve stratosféře ničily ozon freony 
vypuštěné v roce 1990 a dříve. Nadále také po-
kračuje výroba měkkých freonů.

Trvalo 13 let od prvního vědeckého článku, 
který popisoval souvislost mezi uvolňováním 

CFC látek a ničením ozonové vrstvy, k přije-
tí Montrealského protokolu. Dalších 13 let 
trva lo, než byl Montrealský protokol (včetně 
Londýnského dodatku) realizován. A bude trvat 
ještě více než jedno století, dokud chlor z freonů 
defi nitivně nevymizí z atmosféry263/ (Meadows, 
Meadows, Randers, 1992).

Montrealský protokol a  jeho dodatky jsou 
tedy ukázkou globální dohody, kdy se před-
stavitelé států dokázali dohodnout na účinné 
akci, a může tak být příkladem úspěchu a inspi-
rací pro budoucnost. Na druhou stranu netřeba 
podléhat přehnanému optimismu. Klíčovým 
faktorem úspěchu zde bylo to, že byly vyvinuty 
náhradní látky. V případě klimatických změn, 
které představují stejně závažný environmen-
tální problém, je situace horší. Hlavním skle-
níkovým plynem je oxid uhličitý, vznikající při 
spalování (zejména při spalování fosilních paliv). 
Zde tedy dosažení dohody o účinném snížení 
skleníkových plynů je mnohem, mnohem slo-
žitější a konečný výsledek je nejistý.

260/ V České republice je jediná měřicí stanice koncentrace stratosférického ozonu na astronomické observatoři v Hradci Králové. Když zde poprvé naměřili 

v roce 1992 tak výrazný úbytek ozonu, nechtěli věřit svým očím a několikrát měření opakovali. Nakonec naměřené hodnoty odeslali do mezinárodní 

databáze. Později se ukázalo, že dvě další měřicí stanice ze čtyřech v zemích střední Evropy výsledky zfalšovaly a uvedly nižší hodnoty. Ne ze zlé vůle, ale 

nebyli schopni uvěřit, že by se nad střední Evropou mohla ozonová díra objevit, a nechtěli se před zahraničními kolegy „ztrapnit“. Meadows, Meadows 

a Randers (1992) uvádějí další poučný příklad selhání lidského faktoru: ve Spojených státech vědci z NASA až se zpožděním zjistili, že jejich počítače byly 

nastaveny tak, aby ignorovaly velmi nízké hodnoty ozonu, protože se předpokládalo, že v takovém případě jde o chybu měřicího přístroje.

261/ Slabina Montrealského protokolu spočívala v tom, že jej nepodepsala většina rozvojových zemí. Např. Čína v té době usilovala o to, aby si lidé mohli 

do domácností pořídit svoji první ledničku, a to znamenalo obrovskou spotřebu freonu. Sovětský svaz zase tvrdil, že jeho pětiletý hospodářský plán 

neumožňuje rychlou změnu ve výrobě CFC látek (Meadows, Meadows, Randers, 1992).

262/ Vedle CFC látek neboli tzv. „tvrdých freonů“ existují také HCFC látky neboli „měkké freony“. Jsou alternativou klasických freonů, od nichž se odlišují přítom-

ností atomu vodíku v molekule. Jejich nebezpečnost z hlediska narušení ozonové vrstvy je přibližně stokrát nižší. Na druhou stranu jsou však extrémně 

silnými skleníkovými plyny.

263/ Koncentrace ozonu ve stratosféře by se měla vrátit na úroveň z roku 1970 přibližně kolem roku 2050. Defi nitivně však vyhráno nemáme, protože 

ozonovou vrstvu mohou ohrožovat nejen freony. Pokud by vypukla regionální jaderná válka (např. na Korejském poloostrově, mezi Indií a Pákistánem 

nebo na Blízkém východě mezi Izraelem a některými islámskými státy) a bylo by nasazeno 100 jaderných bomb, každá o síle 15 kilotun trinitrotoluenu 

(zhruba stejná síla jako u bomby, která zničila Hirošimu), uvolnilo by se do ovzduší přibližně pět milionů tun prachu a popela. Část znečištění by se dosta-

la až do stratosféry, kde by způsobila ohřátí okolních plynů. To by způsobilo chemické reakce vedoucí k rozkladu ozonu. Na severní polokouli (od mírného 

pásma dále na sever) by došlo ke snížení ozonové vrstvy odhadem o 40–70 %. Dřívější studie z 80. let 20. století, které se snažily důsledky jaderného 

konfl iktu modelovat, právě rizika požárů a následného znečištění stratosféry opominuly.

Montrealský protokol byl historickou do-

hodou, která šla daleko za  rámec toho, 

o čem si environmentalisté mysleli, že je 

ještě politicky únosné.
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Obr. 52: Výroba freonů ve vybraných zemích

(upraveno podle Gore, 2006)
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2.8.5.6 Využití země

Infobox: Metodika krajinného plánování – LANDEP
LANDEP (zkratka z anglického „landscape ecological planning“) je systémově uspořádaný komplex aplikova-
ných krajinně ekologických metodik a metod,268/ jehož cílem je návrh ekologicky optimálního využití krajiny. 
Konkrétněji – jde o návrh nejvhodnějšího rozmístění požadovaných společenských činností v krajině (Ružička, 
Miklós, 1982).

Základním cílem LANDEP je odpovědět na otázku „kde a jak hospodařit“. Zásadou ovšem je, že návrhy nemají 
brzdit rozvoj společnosti. Jde tedy o hledání souladu mezi ekologickými podmínkami a tou kterou činností.

Základními kroky jsou:
– Analýzy, ve kterých základní údaje o vlastnostech krajiny jsou upravovány a homogenizovány. Práce je 

v analytické fázi rozdělena do tří horizontálních bloků: abiotického, biotického a socioekonomického.
– Interpretace vytváří speciální účelové (interpretované) vlastnosti krajiny ze základních analytických uka-

zatelů.
– Syntézy, jejichž cílem je tvorba komplexních homogenních prostorových jednotek s přesně určenými vlast-

nostmi.
– Hodnocení stanovuje vhodnost každého bodu krajiny pro jednotlivé společenské činnosti.
– Návrhy jsou konečným cílem LANDEP, ve kterém je ve formě návrhu optimální lokalizace společenských 

činností v krajině doporučeno ekologicky optimální funkční členění krajiny. Návrhy zohledňují zejména 
požadavky společnosti, podmínky technického vykonávání různých společenských činností a také aspekty 
tvorby a ochrany krajiny a životního prostředí.

Autoři začleňují LANDEP jak do sféry výzkumu krajiny (rozvoj komplexního ekologického výzkumu krajiny, 
rozvoj vědy a poznání), tak i do sféry využití krajiny (Ružička, Miklós, 1982; Nováček a kol., 1990).

Svým každodenním působením člověk ovliv-
ňuje a mění vlastnosti krajiny. Jde o permanent-
ní konfl ikt stability a produktivity krajiny (Huba, 
Ira, 1994). 

Tento konfl ikt systematicky studuje krajinná 
ekologie a její aplikovaná, na praxi zaměřená 
část, krajinné plánování. V 80. letech 20. století 
vznikla ve Slovenské akademii věd metodika 
krajinného plánování LANDEP (Ružička, Miklós, 
1982), která se zabývala využitím země, tedy 
hledáním odpovědi na otázku „kde a jak hos-
podařit“.267/ Její zásadou bylo, že návrhy nemají 
rozvoj společnosti ani stav životního prostředí 
zakonzervovat, ale je třeba hledat přijatelný 
kompromis mezi nároky společnosti a předpo-
klady krajiny pro rozvoj. Měl jsem tu čest být 
žákem a  spolupracovníkem výše zmíněných 
autorů a zhruba tří desítek dalších vědeckých 
a odborných pracovníků, kteří tuto slovenskou 
krajinně ekologickou školu rozvíjeli. Proto uvá-
dím základní stručnou charakteristiku metodiky 
LANDEP (viz infobox).

Krajina je (v geografi ckém smyslu) pro člověka 
bezprostředním objektem bytí a uspokojování 
jeho materiálních a zčásti i duchovních hodnot. 
Krajina je homeostatickým systémem,264/ schop-
ným kompenzovat zásahy do  jeho struktury 
prostřednictvím autoregulačních mechanismů, 
avšak jen do určité míry. Překročením této míry 
(únosnosti krajiny)265/ klesá produktivita krajiny 
a navozují se kvalitativně nové vztahy (Huba, 
1984).

Krajina je pro člověka životním prostorem 
potřebným k přežití a rozvoji. Je tedy (resp. její 
vybrané jevy a vlastnosti) pro něj „přírodním 
zdrojem“, a to zdrojem vyčerpatelným, protože 
se vždy nachází v ohraničeném prostoru.

S  existencí přírodních zdrojů úzce souvisí 
„produktivita prostředí“. Je třeba rozlišovat 
produktivitu přirozenou (danou vlastnostmi 
přírodních prvků a vztahů mezi nimi) a umělou 
(podmíněnou vnějšími vztahy – dodatkovou 
energií). Člověk svou činností zvyšuje přiroze-
nou produktivitu krajiny za cenu velkých nákla-
dů na vstupy. Zapříčiňuje tím však také narušo-
vání přirozených vazeb, vznik poruch a ohrožení 
stability krajiny.266/

Člověk svou činností zvyšuje přirozenou 

produktivitu krajiny za cenu velkých ná-

kladů na vstupy.

Je třeba hledat přijatelný kompromis mezi 

nároky společnosti a předpoklady krajiny 

pro rozvoj.

Základním cílem LANDEP je odpovědět 

na otázku „kde a jak hospodařit“.
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Obr. 53: Hlavní ekosystémy podle vodních srá-

žek a průměrné  teploty (upraveno podle 

Moldan, 1997)

264/ Je to systém dynamické rovnováhy, udržovaný především prostřednictvím negativní zpětné vazby.

265/ Únosnost krajiny vyjadřuje míru možné zatížitelnosti krajinného systému antropogenními aktivitami, aniž by se narušila jeho struktura a reprodukční 

schopnost jeho zdrojů (Drdoš, Kozová, 1992).

266/ Ekologická stabilita je schopnost ekologického systému vyrovnávat vnější rušivé vlivy vlastními spontánními mechanismy (Míchal, 1994).

267/ LANDEP je komplexní metodikou studující abiotické, biotické i socioekonomické jevy v krajině. V českých zemích vznikla obdobná metodika, avšak za-

měřená úžeji – na studium biotických jevů v krajině. Nazývá se „územní systém ekologické stability krajiny“ (ÚSES), jejímiž hlavními autory jsou Antonín 

Buček, Jan Lacina a Jiří Löw (Löw, 1984).

268/ Metodika LANDEP využívá jak převzatých metod (např. model intenzity vodní eroze podle Wischmeier, Smith, 1978), tak vlastních (např. přehodnocení 

bonitovaných půdně ekologických jednotek a následná interpretace, tvorba mikropovodí, mikroklimatických regionů, střety zájmů v krajině aj.).

269/ Jsou zde započítány i zemědělsky nevyužívané stepní porosty. Zemědělsky využíváno je takto asi 15 % povrchu pevniny.

Povrch zeměkoule má 510,1 milionů km2, 
z toho pevnina (jejímž využitím se nyní bude-
me zabývat) tvoří 29,36 %, zbytek zabírají moře 
a oceány.

Plošné zastoupení hlavních pevninských eko-
systémů je následující:
– lesy všeho druhu: přibližně 25 %;
– stepi, louky, trvalé pastviny: přibližně 

25 %;269/

– polní kultury (zorněná půda): přibližně 10 %;
– pouště, trvale zaledněné oblasti: přibližně 

28 %;
– tundra (polopouště na věčně zmrzlé půdě): 

přibližně 5 %;
– sladkovodní zdroje a mokřady: přibližně 3 %;
– zastavěná plocha: přibližně 4 %.
Zajištění potravin pro téměř 7 miliard obyvatel 
vytváří velký tlak na ekosystémy. V rozvojových 

zemích dochází především ke kácení a vypalo-
vání lesů (zejména tropických deštných lesů) 
za účelem získávání nové půdy. V rozvinutých 
zemích zase má zemědělství charakter prů-
myslové výroby, je „industrializováno“. Hlavním 
problémem je těžká mechanizace (a následné 
utužení půdy), chemizace (jak průmyslová hno-
jiva dodávající do půdy dusík, fosfor a draslík, 
tak ochranné chemické látky – herbicidy, insek-
ticidy, fungicidy atd.) a scelování pozemků (to 
má za následek odstraňování remízků, solitér-
ních stromů a další zeleně mimo les, které vede 
k úbytku druhů rostlin a živočichů a zejména 
k vyšší vodní a větrné erozi).

Podíváme se nyní na dva negativní globální 
jevy, které vyplývají z nadměrného antropogen-
ního tlaku na využití ekosystémů – je to defores-
tace (odlesňování) a desertifi kace (šíření pouští).

Dnešní zkušenosti ukazují, že konfl ikt 

člověka s prostředím přestal být vnějším 

konfl iktem a stal se záležitostí stejně 

vnitřní, jako je láska nebo bolest. Do doby, 

než pochopíme, že to, co se děje mimo nás, 

děje se s námi, budeme se nevyhnutelně 

blížit katastrofě.

Andrej Bitov

Lesy předcházejí lidstvo, pouště je následují.

Francois René de Chateaubriand
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2.8.5.6.1 Ohrožení lesů

Foto 70: Les v mexickém Chiapasu

(archiv autora)

V České republice poklesly emise SO
2
 

v průběhu 90. let o více než 90 % v důsled-

ku omezené těžby hnědého uhlí a lepších 

technologií.

Mezi další příčiny poškozování lesů (zejména 
v rozvinutých zemích mírného pásu) patří vliv 
biotických škůdců (podporovaný rozsáhlými 
monokulturami lesních, hlavně jehličnatých po-
rostů) a nevhodné způsoby těžby. Oslabený les 
je pak mnohem zranitelnější vůči klimatickým 
kalamitním situacím.

V rozvojových zemích jsou ohroženy zejmé-
na tropické deštné lesy. Ty jsou považovány 
za „plíce planety“ (produkují odhadem třetinu 
či více kyslíku na planetě a zároveň pohlcují oxid 
uhličitý). Mají nejvyšší druhovou rozmanitost 
rostlin a živočichů (ačkoliv pokrývají jen asi 6  % 
povrchu pevniny, žije v nich 40 % všech druhů 
živočichů a rostlin).276/

Tropické deštné lesy jsou ohroženy zejména 
těžbou dřeva pro dřevařský průmysl277/ a získá-
váním nové půdy pro rolníky. Může to být ale 
také stavba velkých vodních děl, což s sebou 
nese kromě kácení také nucené přesídlování pů-
vodních obyvatel (např. přehrada Itaipú na řece 

Lesy patří mezi nejproduktivnější přírodní eko-
systémy. Více než polovina lesů a  pralesů je 
přístupných pro těžbu dřeva.270/ K odlesňování 
dochází zejména ze tří následujících důvodů:
– získávání zemědělské půdy pro zemědělce;
– získávání palivového dříví pro domácnosti 

v rozvojových zemích;271/

– těžba dřeva pro stavebnictví a další odvětví 
hospodářství.

Příčiny poškozování lesů v rozvinutých zemích 
jsou všeobecně známé. Hlavními znečišťovateli 
ovzduší jsou rozmanité výrobní procesy, země-
dělství a doprava. V 70. a 80. letech 20. století 
poškozovaly lesy obrovským způsobem zejmé-
na oxidy síry a dusíku. Dnes se tento problém 
s probíhající industrializací přesouvá do rozvo-
jových zemí (viz infobox).

Infobox: Kyselé deště
Kyselý déšť vzniká působením oxidů síry z uhelných elektráren a oxidů dusíku z dopravy. Uhlí, především hnědé, 
obsahuje jedno nebo více procent síry. Při spalování vzniká oxidací oxid siřičitý, který reaguje se vzdušnou 
vlhkostí na slabou kyselinu siřičitou, případně na kyselinu sírovou. Uvolňováním oxidů dusíku při spalování 
ropných látek vzniká obdobným procesem kyselina dusičná.

Slabá kyselina poškozuje vše živé, zejména lesní ekosystémy.272/ Náchylnější na poškození jsou lesy jehlič-
naté. Listnatým stromům totiž pomáhá každoroční opad listí. Kyselé deště však působí také korozi kovových 
materiálů, fasád domů či stavebních památek (zejména jsou-li ze zásaditého vápence či mramoru). Působením 
kyselých dešťů se v půdě uvolňuje hliník, který je v nevázané formě toxický pro kořenové systémy rostlin.

Velkým producentem kyselých dešťů ve 2. polovině 20. století byla např. střední Evropa (zejména tzv. „černý 
trojúhelník“ v oblasti severních Čech a přilehlých oblastí Polska a bývalého východního Německa, kde byla 
koncentrována těžba hnědého uhlí a na ně navazujících uhelných elektráren a chemického průmyslu), Velká 
Británie (nevládní organizace „Friends of the Earth“ tehdy usilovala o bojkot turistického ruchu v Británii 
jako „odplatu“ za znečišťování západní Evropy distribucí pohlednic s nápisem „Milujeme vaši zemi, ne vaše 
znečištění“) a východní pobřeží Spojených států.

Cirkulace atmosféry však nerespektuje státní hranice, takže velké problémy s kyselými dešti pocházejícími 
ze střední Evropy měly skandinávské země, a to nejen ohledně poškozování lesů, ale také kvůli okyselování 
jezer a následným ohrožením rybolovu.

V rozvinutých zemích se koncem 20. století situace výrazně zlepšila. Např. v České republice poklesly emise 
SO2 v průběhu 90. let o více než 90 % v důsledku omezené těžby uhlí273/ a lepších technologií.274/

Zřetelné známky poškození lesů kyselými dešti se objevují v nově se industrializujících zemích – v Indii, 
Malajsii, Thajsku, Indonésii, Číně, Nigérii, Brazílii, Venezuele, Mexiku a dalších.

Spalování nekvalitního, zejména hnědého uhlí, stejně jako spalování benzínu či nafty v automobilech může 
vést ke vzniku smogových situací (smog je složeninou slov „smoke“ – kouř a „fog“ – mlha). Podle původu 
rozeznáváme tzv. londýnský smog, jehož příčinou je spalování uhlí v elektrárnách, ale i v domácnostech,275/ 
a losangelský smog, jehož původcem jsou oxidy dusíku z automobilové dopravy.
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270/ Nejekonomičtější je těžba jehličnatých lesů mírného klimatického pásu.

271/ Dvě třetiny obyvatel planety závisejí na palivovém dříví jako hlavním zdroji energie. Na mnoha místech subsaharské Afriky a Asie se vesnické ženy 

vydávají za svítání na sběr dřeva do vzdálenosti několika kilometrů. Odpoledne se vracejí s otepí dřeva, která vydrží zhruba na tři dny.

272/ Voda v přírodě je neutrální až slabě kyselá (pH kolem 6,5). Vlivem kyselých dešťů však pH vody klesá, obvykle na hodnoty 4,5–5,5. V 80. letech 

20. století byly v Československu v některých lokalitách ojediněle naměřeny u dešťové vody i hodnoty pH nižší než 3.

273/ V současné době bohužel rostou snahy uhelné lobby těžbu hnědého uhlí v severních Čechách opět zvyšovat a prolomit tzv. územní limity těžby.

274/ Moderní odlučovače mohou snížit obsah oxidu siřičitého ve spalinách až o 95 %. Další možností je využití fl uidního spalování. Drcené uhlí je v proudu 

vzduchu spalováno s drceným vápencem, který váže asi 90 % vznikajícího oxidu siřičitého.

275/ Je nazván podle smogu v Londýně z prosince 1952, při kterém zahynuly čtyři tisíce lidí. Velká Británie následně vybudovala řadu uhelných elektráren 

na východním pobřeží a díky převládajícímu západnímu proudění jde většina znečištění do západní a severní Evropy. Ve vnitřním Londýně se koncentrace 

kouře snížila na 10 % hodnoty naměřené v 50. letech 20. století.

276/ Tyto druhy jsou často vysoce specializované. V peruánských pralesích např. 13 % druhů hmyzu žijících ve stromovém patře může existovat pouze 

na jednom druhu stromu.

277/ Hlavní příčinou odlesňování obecně je růst spotřeby a obchodu s lesními produkty. Třeba spotřeba papíru narostla globálně od roku 1950 více než pětkrát. 

Palivové dřevo je po fosilních palivech nejdůležitějším energetickým zdrojem.

278/ Václav Mezřický (2005) udává rychlost ničení tropických deštných lesů 160–200 tisíc km2/rok. Do poloviny 20. století pokrývaly tyto lesy asi 30 % 

povrchu pevniny (nepočítáme-li rozsáhlé zaledněné oblasti Antarktidy a Grónska). V polovině 90. let 20. století už to bylo jen 6–7  % povrchu pevniny, 

což je přibližně 7,5 milionu km2. Při současném tempu ničení tak mohou tropické deštné lesy zmizet za 30–40 let.

279/ Občas se takový požár vymkne kontrole – pokud se nečekaně obrátí vítr, nepřijde včas monzun apod. Pak jsou škody dalekosáhlé, pro danou zemi (např. 

Indonésii, která takovou kalamitu zažila ve 2. polovině 90. let) katastrofální.

280/ V tropických oblastech tvoří 80 % organické hmoty živá hmota (biomasa) a 20 % činí zásoba rozložené organické hmoty v půdě. U lesů mírného 

klimatického pásu je poměr přibližně 50 : 50. V oblastech tundry činí živá hmota asi 20 % zásob organické hmoty, 80 % zásob je v půdě.

Foto 71: Taj Mahal (Indie) je také ohrožený 

kyselými dešti (archiv autora)

Paraná mezi státy Paraguay a Brazílie). Další pří-
činou je těžba nerostných surovin. V tropických 
oblastech se nacházejí např. velké zdroje bau-
xitu, cínu a mědi.

Mýcení tropických deštných lesů v Latinské 
Americe, v jižní a jihovýchodní Asii a v západní 
části střední Afriky se odehrává rychlostí 150 000 
km2 za rok, tedy půl hektaru za vteřinu.278/ To 
podporuje desertifi kační procesy v okolí prales-
ních ekosystémů, protože s vykácením dřevin se 
snižuje evapotranspirace (výpar vody z rostlin) 
a vláha pak chybí stepím (savanám, pampám), 
které je obklopují.

Při získávání zemědělské půdy pro rolní-
ky bývá tropický deštný les zcela vypálen.279/ 
Protože v tropech je naprostá většina organické 
hmoty soustředěna v nadzemní části (v bioma-
se) a půda zde tvoří jen tenkou vrstvu,280/ ze-
mědělci po několika letech (obvykle 4–6 let) své 
pole a pastviny kvůli vyčerpání živin opouštějí, 
stěhují se a vypalují další část pralesa. Na opuš-
těném místě se již deštný les neobnoví, nastoupí 
pouze druhotný nekvalitní porost, tvořený pře-
vážně křovinami.

Na pastvinách bývá obvykle chován dobytek, 
na polích pěstovány krmoviny (v poslední době 
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Obr. 55a,b,c: Mizející tropický deštný les 

v Latinské Americe, v Africe a v jihovýchodní 

Asii (upraveno podle Lean, Hinrichsen, 1992)
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také energetické plodiny). Maso se pak z větší 
části vyváží do rozvinutých zemí. Řada států tak-
to splácí své půjčky a úroky z půjček.281/

Civilizační proces začal rozsáhlým odlesňová-
ním už před 4000 lety v Číně a Indii a pokračo-
val zhruba před 1000 lety kolonizací Evropy.282/ 
V Severní Americe tento proces proběhl před 
300 lety. V Jižní Americe, ale také v jižní a jihový-
chodní Asii a do značné míry i ve střední Africe 
probíhá odlesňování a kultivace země dodnes. 
Stále tedy zbavujeme Zemi zeleného pokryvu. 
Hlavní problém je však ve velmi rozdílné obno-
vitelnosti lesů v tropech a v mírném klimatickém 
pásu. Zatímco v mírném klimatu můžeme při ro-
zumném hospodaření les sázet a kácet po stale-
tí, v tropech je kvůli velmi tenké vrstvě úrodné 
půdy ztráta lesa nevratná. Pokud tedy rozvojové 
země v tropech argumentují, že pouze napo-
dobují náš civilizační proces, který se v Evropě 
odehrál před staletími (a nemáme tedy právo 
jim v tom bránit), mají pravdu, ale jen částečně. 
My jsme opravdu změnili tvář původní krajiny 
a snížili rozlohu lesů o desítky procent, ale naše 
krajina je stále příznivá k životu a její využívání 
je dlouhodobě udržitelné. To v tropech neplatí. 
Navíc je v zájmu nás všech, obyvatel zemí roz-
vojových i rozvinutých, abychom uchovali v co 
největší možné míře tyto životodárné ekosysté-
my globálního významu. Nejen kvůli produkci 
kyslíku a pohlcování CO2, ale také pro obrovskou 
druhovou rozmanitost, která skýtá nedoceněné 
bohatství pro šlechtění plodin pro zemědělské 
účely, pro využití farmaceutickým průmyslem, 
kosmetickým průmyslem atd. Měli bychom však 
také být ochotni se společně na záchraně těch-
to lesů podílet svými znalostmi, technologiemi 
i fi nančními prostředky.
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Obr. 56a: Přenos síry přes československé 

hranice v roce 1987 (upraveno podle 

Ministerstvo životního prostředí ČR, 1990)
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Obr. 56b: Přenos dusíku přes československé 

hranice v roce 1987 (upraveno podle 

Ministerstvo životního prostředí ČR, 1990)

281/ Jako typický příklad se dříve uváděl vztah mezi americkými hamburgery a odlesňováním brazilské části amazonského deštného lesa. Obrovské zahraniční 

dluhy nutily v 70. letech 20. století Brazílii využívat prales a jeho půdu. Z celkového množství 300 milionů hektarů tropického deštného lesa bylo v letech 

1966–1978 vypáleno 8 milionů hektarů lesa a přeměněno na pastviny pro dobytek. Vývoz hovězího masa do Spojených států vzrostl z 2000 tun ročně 

na počátku 60. let na 100 000 tun ročně koncem 70. let 20. století. Libové maso z extenzivně chovaného dobytka se totiž výborně hodí k výrobě hambur-

gerů, v Severní Americe tak oblíbených.

282/ Např. území střední Evropy bylo před příchodem Slovanů v 5.–6. století n. l. pokryto z více než 90 % lesy. Dnes je zde lesy pokryto 30 % území.

283/ „Za starého Říma bylo možno kráčet po severoafrickém pobřeží od jednoho konce k druhému, aniž člověk vystoupil ze stínu stromů, nyní je tam 

vyslovená poušť. Ztráty 750 tun orné půdy za vteřinu na celém světě a 2000 ha lesního porostu za každou hodinu se staly kritickými. Ani změna 16 000 

ha denně na hlušinu (což je současná rychlost desertifi kace) není něčím udržitelným“ (Hawken, Lovins, Lovins, 2003).

284/ Český cestovatel a novinář Bohuslav Šnajder rozlišuje tzv. „kulturu pšenice“ a „kulturu rýže“. Pro pěstování rýže je nezbytné kolektivní úsilí mnoha lidí (budování 

a obnova zavlažovacích kanálů, ruční sázení apod.). Jedinec se podřizuje kolektivu. Toto historicky ovlivnilo i mentalitu lidí v Asii, kde se očekává, že jedinec se podřídí 

zájmům celku (např. venkovské komunity). Naproti tomu plodiny pěstované v Evropě a v Severní Americe (např. pšenice) je možné zvládnout v malých kolektivech, 

který představuje farmář se svojí rodinou a pomocníky. Zejména ve Spojených státech a v Kanadě se tak rozvinul individualismus, kdy člověk musí spoléhat sám 

na sebe a na své nejbližší, kolektivu (reprezentovanému např. státem) se podřizuje opatrně a jen v omezené míře.

2.8.5.6.2 Ohrožení půdy, šíření pouští
Na Zemi je 15 milionů km2 využíváno jako orná 
půda. Ostatní zemědělská půda (především lou-
ky a pastviny, případně nepravidelně obhospo-
dařované půdy) pokrývá rozlohu asi 35 milionů 
km2. Dohromady je tedy zemědělsky využívána 
přibližně čtvrtina povrchu pevniny.

Odhaduje se, že člověk od svého vzniku zničil 
stejné množství hektarů produktivní půdy, kolik 
jí dnes využívá. To bylo příčinou rozkladu nebo 
úplného zániku celých civilizací. Pustá území 
Blízkého východu byla kdysi úrodná a bohatě 
zalesněná. Řecko oplývalo zelenými horami. Řím 
se zásoboval ze své obilnice, severní Afriky283/ 
(Duvigneaud, 1988).

Existuje obecný rozdíl mezi starými národy 
a kulturami (Indie, Čína, Evropa) a novými náro-
dy, resp. státy (Spojené státy, bývalý Sovětský 
svaz, Kanada, Austrálie). Obdělaná plocha v „no-
vých“ státech připadající na jednoho obyvatele 
je velká. Tyto státy nemusí šetřit půdou, ale šetří 
lidskou prací. Naproti tomu Evropa a zejména 
Asie mají málo půdy na  jednoho obyvatele, 
proto šetří půdou a nešetří pracovní silou284/ 
(Duvigneaud, 1988).

Šetření lidskou prací přináší v průmyslové 
éře masivní využití chemizace a mechanizace. 
Nasazení těžké mechanizace však předpokládá 

Dějiny každého národa jsou nakonec 

vepsány do způsobu, jakým pečuje o svou 

půdu. 

Franklin D. Roosevelt

Šetření lidskou prací přináší v průmyslové 

éře masivní využití chemizace a mecha-

nizace. 
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Foto 72: Na Haiti bylo zničeno 99 % původ-

ních lesů (archiv autora)

velkoplošné využívání půdy, které zase vede 
k vodní a větrné erozi.

Naproti tomu v zemích s nedostatkem půdy 
dochází k obdělávání těžko přístupných, svaži-
tých pozemků. Ty jsou pak ohrožovány erozí, 
zejména vodní erozí,285/ případně sesuvy. Jen 
v Číně se takto splavuje ročně do řek 2,5 miliardy 
tun úrodné spraše.

Můžeme proto říci, že člověk zemědělskou 
činností, tedy oráním, okopáváním, hnojením, 
odvodňováním (vysušením krajiny nevhodný-
mi melioracemi) nebo naopak zavlažováním, 
pozměnil nejen přirozenou strukturu půdy, 

Obr. 57: Výskyt tropického deštného lesa 

v Kostarice v letech 1940–1961

(upraveno podle Meadows, Meadows, 

Randers, 1992)
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285/ Intenzitu vodní eroze ovlivňují především následující faktory: sklon svahu, délka svahu, vegetační kryt (je rozdíl, jestli na poli roste kukuřice, nebo víceleté 

pícniny), druh půdy (lehké půdy jsou na erozi náchylnější než těžké) a srážkový faktor (nejen množství srážek, ale také intenzita přívalových dešťů). V roce 

1977 sestavili Wischmeier a Smith rovnici, která vypočítává intenzitu vodní eroze právě s ohledem na tyto klíčové faktory.

286/ Půda je přitom fantasticky složitý a komplexní systém, plný života. Jedna čajová lžíce dobré luční půdy může obsahovat pět miliard bakterií. Na jednom 

čtverečním metru půdy se kromě nesčetných mikroorganismů vyskytuje až tisíc mravenců, pavouků, červů a menších larev, po dvou tisícovkách půdních 

červů, velkých mnohonožek a stonožek, 8000 slimáků a hlemýžďů, 40 000 chvostoskoků, 120 000 roztočů a 12 milionů hlístů. Jemné částice v kilogramu 

jílovité půdy představují asi 40 hektarů povrchové plochy (Hawken, Lovins, Lovins, 2003).

287/ Zasolení půdy bylo pravděpodobně hlavním důvodem pádu babylónské říše.

Obr. 58: Rozloha lesů (upraveno podle 

Jeníček, Foltýn, 2003)Střední východ a sev. Afrika

Střední Amerika a Karibik

Asie (kromě Stř. východu)
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Infobox: Zemědělství a jeho vliv na krajinu
Zemědělství se v průmyslové éře postupně modernizovalo a produkce intenzifi kovala. Počet pracovníků v ze-
mědělství, především v rozvinutých zemích, klesal. Dnes dokáže ve Spojených státech jeden farmář uživit více 
než 40 lidí.

Intenzifi kace zemědělství však není zadarmo a má svůj rub a líc. Na dvojnásobné zvýšení výnosů je potřebné 
desetinásobné (!) zvýšení energie (ve formě hnojiva, mechanizace…), která je získávána především z neobno-
vitelných fosilních paliv. Mnohé proto asi u moderního zemědělství překvapí nepříznivý poměr mezi energií 
získanou a energií vloženou (tzv. energetická návratnost).

U člověka – lovce a sběrače plodin – byl tento poměr 5 : 1 až 10 : 1 ve prospěch získané energie (to není 
překvapivé zjištění, člověk musel logicky lovem či sběrem získat více energie, než na tuto činnost spotřeboval, 
jinak by zahynul hladem).

ale ovlivnil i její fyzikální vlastnosti, chemismus 
a  skladbu edafonu (půdních organismů).286/ 
Půdu ohrožují eroze, sesuvy půdy způsobené 
odlesněním, nadměrná pastva, rozrušení půdy 
kopyty dobytka, pěstování nevhodných plodin 
a nedostatek statkových i průmyslových hnojiv 
(což v suchých oblastech způsobuje nejen erozi, 
ale také vysoušení povrchové vrstvy půdy). Půda 
se tak v některých polopouštních a stepních ob-
lastech přeměňuje v poušť.

Při nadměrném zavlažování v teplých (sub-
tropických) oblastech se velká část zavlažované 
vody odpaří a dochází tak postupně ke zvýše-
ní koncentrace solí,287/ které jsou v nepatrných 
množstvích ve vodě rozpuštěny.

Za  chemickou kontaminaci lze považovat 
nadměrné hnojení průmyslovými hnojivy (du-
sík, fosfor, draslík), užívání pesticidů, mořidel, 
osiva a havarijní úniky některých anorganických 
nebo organických toxických látek (těžké kovy, 
ropné produkty). V půdě velmi dlouho setrvá-
vají také chemikálie, které se již nepoužívají, ale 
jejich rozklad probíhá velmi pomalu – například 
polychlorované bifenyly (tzv. PCB látky), které 
mají karcinogenní a toxické účinky (Mezřický, 
2005).

Zemědělství je proto nejvýznamnějším kraji-
notvorným faktorem, které na jednu stranu za-
jišťuje naši obživu, na druhou stranu mění tvář 
krajiny (viz infobox).
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Tradiční samozásobitelské zemědělství mělo velmi příznivý poměr 15 : 1 až 40 : 1. S příchodem industria-
lizace jsme však ve velkém začali vkládat dodatkovou energii, které je více než energie, kterou zemědělským 
hospodařením získáme.288/ Polovina syntetických hnojiv byla vyrobena v posledních 20 letech. Antropogenní 
toky tzv. reaktivního dusíku (což jsou oxidy, dusičnany nebo kyseliny, nikoliv jenom N2 v atmosféře) jsou 
minimálně stejné, ale pravděpodobně vyšší než toky přírodní. Zhruba 40 % populace dnes závisí na umělých 
hnojivech, a tím dochází k velkoplošné nitrifi kaci oceánů (Cílek, 2007).

Ve Velké Británii tak byl poměr mezi získanou a vloženou energií před 30 lety 0,48 : 1; nyní je to 0,15 : 1. 
Světový průměr je přibližně 0,1 : 1.289/ Lovec a sběrač plodin před několika desítkami tisíc let byl tedy v získávání 
energie 100× efektivnější než moderní zemědělec. Tento nepoměr doháníme fosilními palivy.

Nezbývá proto než moderní zemědělství dotovat, a nejedná se rozhodně o malé částky. Dotace do zeměděl-
ství, které se poskytují v členských zemích OECD, přesahují 300 miliard USD ročně. Na příkladu Spojených 
států dokumentují manželé Lovinsovi a P. Hawken (2003) iracionálnost dotací: „V USA se dotuje zemědělská 
výroba, zemědělská nevýroba, likvidace zemědělství, obnova zemědělství, a aby toho nebylo málo, podporují se 
plodiny, které šíří úmrtí a nemoci, neboť se dává ročně 800 milionů dolarů pěstitelům tabáku. Dotace na chov 
jedné krávy činí v Evropské unii více než dva dolary na den. To je více, než má k dispozici polovina obyvatel 
této planety“290/

V zemědělství je dnes využíváno dominantně pouhých 11 rostlinných druhů,291/ potenciálně využitelných je 
asi 30 000 druhů. Zatím člověk v historii nějakým způsobem využil asi 7000 druhů rostlin.

Zemědělství je největším spotřebitelem vody.292/ Nicméně od 70. let 20. století rozloha zavlažovaných ploch 
prakticky stagnuje, protože klesají hladiny podzemních vod.293/ Téměř 99 % potravin se dnes produkuje na pev-
nině, jen 1–2 % pochází z vodních ekosystémů.

Škůdci před a po sklizni zničí až 50 % úrody. Choroby poškozují nebo ničí 13 % pěstovaných plodin na světě, 
hmyz má na svědomí 15 % a plevel 12 %. Další škody představují 10 % ztráty (Hawken, Lovins, Lovins, 2003).

Potravin dokáže zemědělství vyprodukovat pro nasycení lidí prozatím dostatek. Na světě máme k dispozici 
v průměru 2 kg jídla (resp. potravin pro přípravu jídla) na osobu a den. Problémem je spíše nízká kupní 
síla chudých obyvatel v rozvojových zemích. Indie je exportérem rýže a zároveň se asi 200 milionům Indů 
nedostává potravin. Etiopie zase v době hladomoru více potravin vyvezla, než v rámci humanitární pomoci 
dovezla. Vývoz však představovala káva, tedy monokulturně pěstovaná plodina za účelem získávání fi nanční 
hotovosti (tzv. cash crops).

Základním problémem světového zemědělství, kromě environmentálních problémů, zůstává problém dotací 
v rozvinutých zemích. Dotovaným farmářům vyspělých zemí nejsou schopni rolníci v rozvojových zemích 
konkurovat, i když jsou jejich výrobní náklady (včetně mezd) výrazně nižší.

Do budoucna se však velkým problémem pro obyvatele rozvojových zemí (zejména v Africe) může stát zájem 
západních (ale také čínských a arabských) investorů o zemědělskou půdu. Samozásobitelští zemědělci a pastevci 
dobytka, kteří půdu považují za svoji, ale nemají k vlastnictví žádné doklady, by mohli být vystěhováni bez 
kompenzací, pokud vlády (často velmi zkorumpované) půdu prodají či dlouhodobě pronajmou. V zemích, jako 
jsou Etiopie, Súdán, Keňa, Tanzanie a další, příjímají vlády každoročně potravinovou pomoc ve výši několika 
miliard USD. Zároveň však cizincům prodávají nebo pronajímají vlastní půdu, aniž by braly ohled na místní 
obyvatele (Silver-Greenbergová, 2009).

Foto 73: Utužená půda od mechanizace 

na velkých lánech (archiv autora)

Foto 74: Zavlažování datlovníků v údolí řeky 

Jordán (Izrael) (archiv autora)

Důsledkem špatného hospodaření s půdou je 
šíření pouští, tzv. proces desertifi kace. Pouště za-
bírají 28 % povrchu pevniny, tj. asi 48 milionů km2 
(včetně Antarktidy a Grónska). Produktivita pouš-
tí je velmi nízká, do jedné tuny organické hmoty 
za rok. Přes 6 milionů km2 pouští tvoří extrémně 
suché oblasti, s ročními srážkami do 25 milimetrů 
a s velmi nízkou relativní vlhkostí (méně než 5 %), 
s mimořádně vysokými teplotami a s mimořádně 
vysokými výkyvy teplot během dne a noci.

Desertifi kace se vyskytuje v suchých a polosu-
chých oblastech a je způsobena hlavně lidskou 
činností. Ohrožuje 40 % celkové rozlohy dnešních 
půd (Jeníček, Foltýn, 2003).

OSN uvádí následujících pět míst, která jsou nej-
více ohrožena dalším šířením pouští:
– poušť Sonora v severozápadním Mexiku, která 

zasahuje až do jihozápadní části USA;
– poušť Atacama na pobřežním pásu mezi jiho-

americkými Andami a Tichým oceánem;

Produktivita pouští je velmi nízká, do jed-

né tuny organické hmoty za rok.
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288/ Na výrobu jednoho kilogramu dusíku obsaženého v průmyslových hnojivech spotřebujeme 2 litry ropy.

289/ Chov krevet má dokonce poměr 0,004 : 1, což ukazuje, že získávání potravin z moře nemusí být tak perspektivní, jak někteří doufají.

290/ S dotacemi to však není tak jednoduché a svět není černobílý. Zemědělství má plnit tři základní funcke – produkční, krajinotvornou (zemědělec není jen 

výrobcem potravin, ale také „zahradníkem krajiny“) a sociální (aby se lidé nestěhovali z venkova, především z marginálních oblastí do měst). Dotace, 

které podpoří poslední dvě zmiňované funkce, jsou, domnívám se, obhajitelné.

291/ Tři hlavní zemědělské plodiny představují obilniny – rýže, pšenice a kukuřice.

292/ Řešením může být kapková závlaha, kdy počítačem řízené dávkovače jsou připevněné k zakopaným plastovým rozvodům tak, aby se voda dostala 

ke kořenům rostlin „po kapkách“, jak je třeba, a nedocházelo tak ke ztrátám. To ovšem předpokládá slušnou technologickou vyspělost a značné investiční 

náklady.

293/ Na jeden kilogram vyprodukovaného bavlněného vlákna se spotřebuje 5000 litrů vody. Pěstování bavlny je tak např. hlavním viníkem smutného osudu 

vysychajícího Aralského jezera.

294/ Jedná se o tzv. pufrační schopnost a příkladem může být samočistící schopnost vody v tocích.

Foto 75: Polopouštní krajina u jezera Turkana 

na severu Keni (archiv autora)

– africká Sahara, Arabský poloostrov, pouště Íránu, 
střední Asie, indický Rajastan, pouště Tatlamakan 
a Gobi v Číně a Mongolsku (toto celé vytváří nej-
rozsáhlejší pouštní zónu na světě);

– jižní Afrika v okolí pouště Kalahari;
– většina území Austrálie.
Desertifi kace postihuje nejvážněji Afriku a Asii. 
Za posledních padesát let se Sahara rozšířila o 650 
tisíc km2 na úkor produktivní půdy. Celosvětově se 
ročně plocha pouští rozšiřuje zhruba o 60 tisíc km2.

Některé dnešní pouštní oblasti by při dostatku 
vody v půdě a v ovzduší mohly být úrodné. Např. 
velké části Afriky se svou intenzitou slunečního 
záření by za uvedených podmínek mohly zásobo-
vat kontinent potravinami. Jak však zajistit těmto 
oblastem dostatek vody, je výzva, která s největší 
pravděpodobností bude v nejbližších desetiletích 
nad naše síly. Klíčovou tedy zůstává otázka pre-
vence šíření pouští, nikoliv adaptace na procesy 
desertifi kace.

2.8.5.6.3 Dlouhodobě udržitelné využívání 
ekosystémů
Výše uvedené globální environmentální problé-
my poukazují na naši přetrvávající neochotu či 
neschopnost využívat ekosystémy racionálně, 
s  ohledem na  jejich dlouhodobé fungování. 
Ekosystémy mají schopnost negativní působe-
ní antropogenních faktorů tlumit.294/ Nějakou 
dobu tedy můžeme ekosystémy narušovat, 
poškozovat, kumulovat v nich cizorodé látky. 
Při překročení prahové hodnoty ekologické 
stability však dochází k  jejich degradaci, pří-
padně až devastaci. V určitém okamžiku tedy 
stačí poměrně malá změna, aby se ekosystém 
stal nefunkčním. Naším problémem je, že tyto 
prahové hodnoty neznáme.

Výskyt hlavních světových pevninských eko-
systémů, nazývaných biomy, je závislý na tep-
lotě, množství srážek a  vlastnostech půdy. 
Můžeme rozlišit osm hlavních biomů:
– tropické deštné lesy,
– tropické opadavé lesy a savany,
– polopouště a pouště,

Foto 76: Poušť Atacama v Chile 

(Měsíční údolí) (archiv autora)
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– tvrdolisté křovinaté lesy,
– listnaté lesy mírného pásu,
– stepi mírného a chladného pásu,
– tajga,
– tundra.

Dále existují ekosystémy světových oceánů 
a  moří, které jsou utvářeny jinými vlivy. Pro 
naše účely však postačí vnímat světové oceány 
a moře jako jeden ekosystém.295/

Ekosystémy nám poskytují mnohé služ-
by. Miléniové hodnocení ekosystémů (World 
Resources Institute, 2005, a Moldan, 2009) roz-
lišuje následující služby: zásobovací, regulační, 
podpůrné a kulturní.
Zásobovací služby představují produkty získá-
vané z ekosystémů. Patří sem např.:
– potraviny získávané z rostlin, živočichů a mi-

kroorganismů,

Foto 77: Jaisalmer – město v poušti (indický 

Rajastan) (archiv autora)

Foto 78: Poušť v Austrálii (Coober Pedy)

(archiv autora)

– vlákna (dřevo, bavlna, konopí, hedvábí, vlna 
aj.),

– energie (dřevo a další biologické materiály),
– genetické zdroje (využívané při šlechtění 

živočichů a rostlin a v biotechnologiích),
– biochemikálie, přírodní léky a léčiva.
Regulační služby jsou užitky získávané regulací 
procesů v ekosystémech. Patří k nim např.:
– regulace kvality ovzduší,
– regulace podnebí,
– regulace vody,
– regulace půdní eroze,
– čištění vody a likvidace (biologicky rozloži-

telných) odpadů,
– regulace chorob,
– regulace škůdců,
– regulace přírodních pohrom (např. mangro-

vy u pobřeží omezí škody způsobené huri-
kány a přívalovými vlnami).

Podpůrné služby jsou nezbytné pro produkci 
všech ostatních služeb ekosystémů. Patří sem 
např.:
– tvorba půdy,
– fotosyntéza,
– primární produkce (asimilace a akumulace 

energie a živin v organismech),
– koloběh živin (ekosystémy obíhá přibližně 

20 živin nezbytných pro život včetně dusíku 
a fosforu),

– koloběh vody.
Kulturní služby jsou nehmotné užitky, které lidé 
z ekosystémů získávají. Patří k nim např.:
– rozmanitost (diverzita) kultur,
– duchovní a náboženské hodnoty,
– vědomostní systémy (tradiční i formální),
– výchovně-vzdělávací hodnoty,
– estetické hodnoty,
– hodnoty kulturního dědictví,
– rekreace a turistika.

Prakticky všechny hlavní světové ekosysté-
my jsou antropogenní činností v  různé míře 
ohroženy. Obecně lze říci, že jen ve 2. polovi-
ně 20. století přišel svět o čtvrtinu orné půdy 
a o třetinu lesních porostů. Při současném tem-
pu destrukce přijdeme v průběhu svého života 
o 70 % světových korálových útesů, které jsou 
hostiteli 25 % mořského života. Naše schop-
nost nadměrného výlovu oceánů s použitím 
sítí dlouhých několik kilometrů má za následek 
každoroční vedlejší výlov 20 milionů tun mrt-
vých nebo do sítě zapletených mečounů, želv, 
delfínů a dalších druhů ryb, které se vyřazují296/ 
(Hawken, Lovins, Lovins, 2003).

Tlak na ekosystémy přitom stále rychle na-
růstá a vzhledem k ambicím rozvojových zemí 
zbohatnout se nedá do budoucna čekat změna. 
Od roku 1990 roste ekonomická aktivita celosvě-
tově o 2,5–3 % ročně. Pokud bude tento trend 
pokračovat, pak světová ekonomika bude v roce 
2050 téměř třikrát větší než dnes.

Ve 2. polovině 20. století přišel svět o čtvr-

tinu orné půdy a o třetinu lesních porostů.
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Jsme schopni ještě reagovat na jednotlivé, 
byť složité, problémy (např. narušení ozono-
vé vrstvy, ochrana Antarktidy apod.). Ochrana 
a dlouhodobě udržitelné využívání ekosystémů 
je však mnohem složitější, protože je nezbytné 
systémové myšlení a komplexní, interdiscipli-
nární (resp. transdisciplinární) přístup. Takový 
přístup však je zcela ojedinělý a v oblasti vzdě-
lávání a výzkumu je prozatím spíše potlačován, 
nikoliv podporován:

„Karteziánská věda pracovala s představou, 
že v jakémkoliv složitém systému lze chování 
celku analyzovat pomocí vlastností jeho částí. 
Systémová věda ukazuje, že živé systémy nelze 

295/ Na pevnině jsou z hlediska biodiverzity velmi důležité mokřadní ekosystémy a další sladkovodní ekosystémy. Jedná se však o nižší rozlišovací úroveň, jsou 

součástí hlavních osmi světových ekosystémů (biomů).

296/ Tento vedlejší výlov, který se hází přes palubu, by znamenal 3 kg ryb pro každého člověka na Zemi.

297/ Hawken a manželé Lovinsovi výstižně poznamenávají: „Můžete zajít do knihkupectví a najít tam knihy, které vám vysvětlí zásady, principy a pravidla 

čehokoli od golfu a domina přes daně až po válku. Neexistuje však uživatelská příručka, jak žít a jak fungovat na této planetě.“

pochopit analýzou… Systémové myšlení je myš-
lením kontextovým. A protože vysvětlovat věci 
v jejich souvislostech znamená vysvětlovat je 
v jejich prostředí, lze též říci, že veškeré systémo-
vé myšlení je myšlením environmentálním“297/ 
(Capra, 1996).

V letech 1991–1993 se v Arizoně odehrál vel-
mi zajímavý experiment. V projektu za 200 mi-
lionů dolarů, nazvaném Biosféra 2, vědci zjistili, 
že nedokážou udržet hladinu kyslíku nezbytnou 
pro život ani pro osm lidí žijících uvnitř v uza-
vřeném prostoru. Přitom Biosféra 1, známá pod 
jménem planeta Země, plní tento úkol den co 
den zdarma pro téměř 7 miliard lidí (viz infobox).

Obr. 59: Rozšiřování pouští

(upraveno podle Lean, Hinrichsen, 1992)

0 5 000 km

Foto 79: Arktická tundra

(archiv autora) 

Foto 80: Step mírného pásu (USA)

(archiv autora)
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Foto 81: Atlantický oceán u Bar Harboru 

(Maine, USA) (archiv autora)

V projektu za 200 milionů dolarů, nazva-

ném Biosféra 2, vědci zjistili, že nedokážou 

udržet hladinu kyslíku nezbytnou pro život 

ani pro osm lidí žijících uvnitř v uzavřeném 

prostoru.

Infobox: Biosféra 2 a ekosystémové služby
Nákladný experiment Biosféra 2 nám umožnil ocenit lépe služby poskytované ekosystémy. V roce 1991 vstou-
pilo osm vědců do izolované, skleněným krytem obklopené prostory a rozloze 12 750 m2. Po dva roky zůstali 
uvnitř, kde se nacházely rozmanité ekosystémy – poušť, tropický deštný les, savana, mokřad, zemědělské pole 
i „oceán“ s korálovými útesy. „Bionauté“ sdíleli toto své působiště s hmyzem, opylovači, rybami, hady a savci. 
Druhy byly vybrány tak, aby bylo možné udržovat ekosystémové funkce.

Biosféra 2 byl jedním z nejambicióznějších projektů pro studium života uvnitř uzavřeného systému. Kvalita 
vzduchu se však během experimentu trvale zhoršovala. Vědci očekávali nárůst koncentrací oxidu uhličitého, 
překvapil je však pokles hladiny kyslíku. Z původních 25 druhů malých obratlovců jich v Biosféře 2 vymřelo 19.

Jednou z nejdůležitějších lekcí Biosféry 2 je, že některé zdroje se nedají koupit za jakékoliv množství peněz. 
Nedokážeme „vyrobit“ povodí, genofond, půdu, zatopené louky, opylovače ani troposféru, natož abychom 
uměli vytvořit celý ekosystém.

Bylo zapotřebí 200 milionů dolarů a několika nejlepších mozků světa, aby zkonstruovali fungující ekosystém, 
kterému činilo potíže udržet naživu osm lidí po 24 měsíců.

Hodnota biologických služeb, které nám poskytuje biosféra obepínající planetu Zemi, je odhadována na nej-
méně 36 000 miliard dolarů ročně.298/ Hodnota světového přírodního kapitálu je odhadována někde mezi 
400–500 tisíci miliardami USD (Hawken, Lovins, Lovins, 2003).

Že dokážeme nevratně zničit druhy živočichů 
a rostlin, jsme si ukázali v kapitole o biologické 
rozmanitosti. Dokážeme také svou nevědomostí 
či nedbalostí způsobit rozsáhlé ekologické kata-
strofy, jako byl např. únik dioxinu v italském Sevesu 
v červenci 1976, únik jedovatých plynů v indickém 
Bhópálu v roce 1984299/ nebo havárie jaderného 
reaktoru v Černobylu v dubnu 1986.

Dokážeme však také zdevastovat rozsáhlé 
ekosystémy tak, že už nám žádné ekosystémové 

služby nejsou schopny poskytnout. Za všech-
ny ostatní si uveďme jediný příklad dokonané 
a nevratné katastrofy – zničení Aralského jezera 
(viz infobox).

Smutné je, že největší břemeno poškozování 
životního prostředí nesou chudí obyvatelé. Ti si 
nemohou dovolit investovat do preventivních či 
adaptačních opatření a jsou postiženi nejvíce, ať 
už jde o postup pouští, ničení lesních porostů, 
klimatické změny či jiné antropogenní faktory. 
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Infobox: Jak se čtvrté největší jezero stalo pouští
Přibližně před 10 000 lety se řeky Amudarja a Syrdarja setkaly v oblasti Aralské propadliny a vytvořily čtvrté 
největší jezero na světě o rozloze 66 458 km2. Za posledních 40 let se jeho původní rozloha zmenšila na jednu 
čtvrtinu. Aralské jezero tak bylo zcela promyšleně ničeno kvůli nereálným vizím o zavlažování okolní pouště, 
která bude navždy plodit bavlnu.

V roce 1954 začala první ze soustavy nových zavlažovacích kanálů odvádět vodu z řek na nové bavlníkové 
plantáže místo do jezera. Od 60. let 20. století byla rozšířena rozloha zemědělsky využívané půdy z 2,8 milionů 
hektarů na 80 milionů hektarů. 90 % průtoku Amudarji a Syrdarji se odvádělo k zavlažování bavlníkových 
plantáží. V období let 1966–1993 tak poklesla hladina jezera o 16 metrů. Pobřeží ustoupilo v průměru o 80 
kilometrů. Někde ovšem také o 150 kilometrů. Rybářské přístavy zůstaly na suchu. Díky zvýšené salinitě vody 
vymřelo 20 z 24 rybích druhů a lov ryb zanikl. Kolem jezera vznikla bílá planina pokrytá solí smíchanou 
s průmyslovými jedy – zbytky hnojiv používaných při produkci bavlny. Obsah soli stoupl z 5 na 30 gramů na litr 
vody. Větrné bouře zvíří každoročně 75–100 milionů 
tun soli a prachu. Na každý hektar okolní půdy nava-
nou větry ročně čtyři tuny soli, a mění ji tak v poušť.

V roce 1997 uvolnila Světová banka první peníze 
na projekty pro revitalizaci jezera. Podle většiny studií 
už ale byl v té době bod nezvratných změn překročen. 
Dnes už nikdo nepočítá s tím, že by se Aralské jezero 
obnovilo v původní velikosti. Dosud bylo v přípravné 
fázi proinvestováno 17 milionů dolarů. Nyní, když 
by mělo dojít na realizaci projektů, začínají peníze 
chybět. Katastrofa se svými rozměry dávno vymkla 
normálním měřítkům a po počátečním ohrome-
ní přestává být zajímavá i pro média. Svět není jen 
Aralské jezero, postižené státy nejsou ekonomičtí tygři 
a dlouhodobý zápas o Aral je ruinuje.

V současnosti je jezero rozděleno na malou (za-
nikající) severní část a na větší jižní vodní plochu, 
která se dále rozpadá na část východní a západní. 
Východní část, pokud se obnoví přítok z Amudarji, 
může být zachována a bude mít rozlohu asi 7000 
km2. Západní část, která zůstane bez přítoku, se změ-
ní v poušť. I tyto změny ale předpokládají zmenšení 
zavlažovaných ploch v povodí řek z dnešních 70 000 
km2 na 40 000 km2 a nutnost změn závlahových 
technologií, redukujících na třetinu množství vody 
využívané na jednotku plochy. V současnosti se celý 
problém dotýká asi 35 milionů lidí, kteří žijí v oblastech postižených změnami. Je to stejné, jako by se skoro 
dvě třetiny České republiky změnily během třiceti let v neobyvatelnou poušť.

Pokud budeme dál ignorovat současný stav, stane se Aralské jezero v roce 2020 minulostí. Zatím to vypadá 
tak, že jsme zlikvidovali čtvrté největší jezero na Zemi a nahradíme je jedenadvacátou největší pouští. Místní 
obyvatelé jí už dokonce dali název Akkum (Bílá poušť)300/ (Beckel, L., ed., 1997, a osobní sdělení Hynka Adámka, 
redaktora National Geographic Česká republika).

298/ Toto číslo je však zavádějící a zjednodušující, protože řada ekosystémových služeb je v penězích prostě nevyčíslitelná. Stejně zavádějící až nemravné jsou 

občasné pokusy vyčíslit fi nančně hodnotu lidského života.

299/ Jedná se o největší průmyslovou havárii v historii. V prosinci 1984 uniklo z chemické továrny patřící americké fi rmě Union Carbide více než 40 tun smr-

telně jedovatých plynů, především metylisokyanátu a kyanovodíku. Usmrceno bylo několik tisíc lidí, desítky, možná stovky tisíc dalších se dlouhodobě 

vyrovnávají se zdravotními následky otravy.

300/ Podobné problémy jako Aralské jezero má i Čadské jezero v Africe (také kvůli zavlažování zemědělských ploch) a Mrtvé moře na Blízkém východě. Tam 

dlouhodobě klesá hladina vody, v poslední době přibližně o jeden metr ročně. Mrtvé moře má však tu výhodu, že je velmi slané. Roste-li koncentrace 

soli, snižuje se výpar z vodní hladiny. Mrtvé moře by snad mohl zachránit tzv. „Kanál míru“. Šlo by o 180 km dlouhý kanál z Akabského zálivu (součást 

Rudého moře), který by do Mrtvého moře přiváděl vodu. Cena projektu je odhadována na 6–7 miliard dolarů. V posledních letech začalo velké množství 

vody na zavlažování kromě Izraele odebírat také Jordánsko, takže nějaké technické řešení bude nejspíše k záchraně Mrtvého moře nezbytné.

Foto 82: Krajina v okolí Assisi (Itálie)

(archiv autora)

Nemůžete-li skončit jako jiný příklad, pak 

alespoň jako odstrašující.

Albert Einstein



156

Pavel Nováček Udržitelný rozvoj

2.8.5.7 Environmentální bezpečnost

Foto 83: Haiti – devastované životní prostředí 

podvazuje rozvoj (silnice zavalená bahnem 

po přívalovém dešti) (archiv autora)

Foto 84: Aralské jezero v roce 1989 a 2008

(www.en.wikipedia.org)

Jako reakce na výše zmíněné problémy život-
ního prostředí se rozvíjí posledních 10–15 let 
pokus o komplexní přístup k řešení problema-
tiky – koncept environmentální bezpečnosti. Je 
to stále významnější, dosud však nedostatečně 
prozkoumané téma. Neexistuje zatím jednotná 
defi nice environmentální bezpečnosti, kterou 
by se řídily např. organizace a programy OSN 
(WHO, UNEP, UNDP a další). Pro naše potřeby 
uvedeme dvě defi nice, které vyplynuly ze studie 
projektu Millennium o environmentální bezpeč-
nosti (Glenn, Gordon, 1999):
– Environmentální bezpečnost znamená stav 

relativního bezpečí před environmentální-
mi hrozbami způsobenými přírodními či lid-
skými procesy vinou nevědomosti, náhody, 
špatného řízení či záměrně, ať již mají původ 
místní nebo přesahují národní hranice.

– Environmentální bezpečnost je stav dyna-
miky probíhající mezi člověkem a životním 
prostředím, která zahrnuje obnovu životní-
ho prostředí poškozeného vojenskými akti-
vitami a zlepšení stavu v oblasti nedostatku 
zdrojů, environmentální degradace a bio-
logických hrozeb. Tyto problémy by mohly 
vést k sociálním nepokojům a konfl iktům.

Termín environmentální bezpečnosti odkazuje 
na celou řadu problémů, které mohou být uspo-
řádány do tří obecných kategorií:

– Problémy týkající se nepříznivého dopadu 
lidského konání na životní prostředí.

– Problémy týkající se přímých a nepřímých 
vlivů různých podob environmentálních 
změn (obzvlášť nedostatku a degradace) pří-
rodních nebo vyvolaných člověkem na ná-
rodní a regionální bezpečnost.

– Problémy týkající se nejisté situace jednotliv-
ců i skupin vinou environmentálních změn 
jako nedostatek vody, znečištění vzduchu, 
globální oteplování atd.

Environmentální bezpečnost lze tedy popsat 
jako stav, ve  kterém jsou sociální systémy 
v dlouhodobě udržitelné interakci s ekologic-
kými systémy, kdy všichni jednotlivci mají stej-
ně dobrý přístup k environmentálním zdrojům 
a kdy existují mechanismy řešení environmen-
tálních krizí a konfl iktů.

Často dochází ke zmatení pojmů, kdy je envi-
ronmentální bezpečnost zaměňována s dlou-
hodobě udržitelným rozvojem. Dlouhodobě 
udržitelný rozvoj se soustředí na socio-ekono-
mický rozvoj, který není v konfl iktu s životním 
prostředím. Environmentální bezpečnost se za-
měřuje na předcházení konfl iktům vyvolaným 
environmentálními faktory, na potřeby armády 
v souvislosti s ochranou vojáků před environ-
mentálními riziky a na nápravu škod způsobe-
ných vojenskou činností (Glenn, Gordon, 1999).
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Způsobené nevědomostí nebo 

špatným řízením
Způsobené záměrně

Způsobené 

spolupůsobením 

přírodní a lidské 

činnosti

V rámci 
země

–  ropné havárie v Ogonilandu 
v Nigérii

–  devastace Aralského jezera
–  požáry v Indonésii
–  kontaminace podzemních vod 

a nedostatek pitné vody
–  nebezpečné odpady
–  eroze půdy
–  lidské osídlení a průmyslový 

rozvoj

–  útoky sarinem 
v tokijském metru

–  chemické útoky 
a vysoušení mokřin 
v Iráku

–  otrávení, odstavení či 
jiné zneužití vodních 
zdrojů

–  záplavy
–  hladomory
–  zasolování půdy
–  zemětřesení
–  zavádění 

nepůvodních druhů 
do ekosystému

Mezinárodní 
působnost

–  mizení deštných pralesů
–  využívání řek (Jordán, Nil, 

Tigris, Eufrat)
–  jaderná havárie v Černobylu
–  zmenšování biodiverzity
–  narušování ozonové vrstvy
–  ubývání zásob lovných ryb
–  globální změny klimatu
–  kyselé deště a znečištění 

atmosféry
–  chudoba
–  radioaktivní odpad

– hořící ropná pole 
v Kuvajtu

–  otravy vody
–  konstrukce vodních 

přehrad a odklony 
vodních toků

–  biologické zbraně

– změny ve slunečním 
záření

–  globální oteplování
–  nové nemoci 

rezistentní vůči 
lékům jako např. 
AIDS 

–  desertifi kace
–  růst populace
–  propast mezi 

bohatými a chudými

301/ Pojem „environmentální uprchlík“ je dodnes ne zcela vyjasněný, protože politické, ekonomické, sociální a environmentální příčiny migrace jsou obvykle 

vzájemně provázané. Typickým příkladem environmentálních uprchlíků však může být přemístění 1,5 milionů Číňanů v důsledku stavby vodního díla „Tři 

soutěsky“ (Three Gorges Water Dam).

Tabulka č. 5: Kategorizace jevů ohrožujících environmentální bezpečnost (Glenn, Gordon, 1999)

Sekundárním efektem narušení životního pro-
středí a přírodních zdrojů, který se významnou 
měrou týká národní bezpečnosti, je migrace 
obyvatelstva, ať už uvnitř státu nebo v meziná-
rodním měřítku. Za „environmentální uprchlíky“ 
lze pokládat osoby, které byly přinuceny opus-
tit své tradiční domovy v důsledku takových 
změn životního prostředí, jež ohrožovaly jejich 
existenci, nebo vážně ovlivňovaly kvalitu jejich 
života (Mezřický, 2005).

Pojem „environmentální uprchlík“ je často 
chápán jako oběť přírodní katastrofy (včetně 
degradace půdy – desertifi kace). Tento pojem 
však už v roce 1988 rozšířil J. Jacobs o osoby, kte-
ré byly evakuovány v důsledku realizace velkých 
rozvojových projektů či průmyslových havárií301/ 
(Jacobs, 1988).

2.8.6 Přírodní zdroje
Přírodní zdroje můžeme rozdělit na vyčerpatelné 
a nevyčerpatelné a obě tyto skupiny pak na zdroje 
obnovitelné a neobnovitelné.

Nejohroženější jsou logicky zdroje vyčerpatelné 
a neobnovitelné, např. fosilní paliva, ale také různé 
rudné a nerudné nerosty.

Vyčerpatelným, ale obnovitelným zdrojem 
je třeba les. Je jistě hypoteticky možné vykácet 
všechny lesy. Pokud jsme však rozumní, nedopus-
tíme to a lesy můžeme obnovovat a hospodařit 
v nich udržitelným způsobem po staletí (to se týká 
zejména lesů mírného klimatického pásu).

Příkladem nevyčerpatelného, ale neobnovi-
telného zdroje je sluneční záření. Slunce vyza-
řuje energii pět miliard let a dalších pět miliard 

let ještě bude tento proces termojaderné syn-
tézy ve Slunci pokračovat. Jednou tedy Slunce 
vyhoří, to je jisté, ale z pohledu lidského života 
můžeme tento zdroj energie považovat za ne-
vyčerpatelný.

A  konečně příkladem nevyčerpatelného 
a přitom obnovitelného zdroje je voda. Na naší 
modré planetě tvoří dvě třetiny povrchu planety 
vodní hladina. Takže tento zdroj můžeme pova-
žovat směle za nevyčerpatelný (byť je množství 
vody na zemi konečné) a zároveň obnovitelný. 
Vodu můžeme znečistit, nemůžeme ji však zni-
čit. Díky samočistícím pochodům se voda i bez 
přičinění člověka vyčistí, ať již to trvá dny nebo 
desítky let.

Na prahu třetího tisíciletí stojí před námi 

velká výzva: pouze svorná spolupráce těch, 

kteří věří v hodnotu života, bude moci 

zažehnat porážku civilizace s nepředvídatel-

nými následky.

Jan Pavel II.

Za „environmentální uprchlíky“ lze poklá-

dat osoby, které byly přinuceny opustit 

své tradiční domovy v důsledku takových 

změn životního prostředí, jež ohrožovaly 

jejich existenci.
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2.8.6.1 Suroviny

Foto 84: Voda je nevyčerpatelný a obnovitelný 

zdroj. Přesto je jí regionálně nedostatek. 

(horské ledovce v Andách)

(archiv autora)

Foto 85: Voda je nevyčerpatelný a obnovitelný 

zdroj. Přesto je jí regionálně nedostatek. 

(horské ledovce v Andách) (archiv autora)

Součástí (podmnožinou) přírodních zdrojů jsou 
nerostné suroviny. V období industrializace pod-
miňují rozvoj civilizace. Klíčové jsou zejména 
strategické suroviny. Ty mají pro společnost vel-
ký význam, je jich relativní nedostatek a nalézají 
se jen na některých místech Země.

Dnes je asi nejvýznamnější strategickou suro-
vinou ropa. To se však může změnit, a s tím i bo-
hatství a strategický význam jednotlivých států. 
Pokud budou automobilky masivně investovat 
do rozvoje elektromobilů, vzroste obrovsky vý-
znam lithia. To se používá i jako lék na deprese či 
přísada pro výrobu speciálních skel. Především je 
však důležitou součástí nabíjecích baterií, které 
se používají u mobilních telefonů či notebooků. 
Elektromobily by také využívaly lithiové akumulá-
tory, a proto se očekává vysoký nárůst poptávky. 
Největší zásoby lithia má Bolívie, dále Chile, Čína 
a Spojené státy. Bolívie, druhá nejchudší země 
Latinské Ameriky, by se tak do budoucna mohla 
stát novým „Kuvajtem“, nebo také zemí dlouho-
době zmítanou válkami a nepokoji, kde by různé 
zájmové skupiny bojovaly o kontrolu nad tímto 
cenným přírodním zdrojem.

Před tisíci lety využívali lidé sotva desítku che-
mických prvků. Dnes se neobejdeme bez prakticky 
všech přirozených prvků, které se vyskytují v pří-
rodě – a těch je devadesát čtyři (Jeníček, Foltýn, 
2003).

Donella a Dennis Meadowsovi a Jorgen Randers 
v první zprávě Římskému klubu („Limity růstu“) 

v roce 1972 předvídali, že budou-li trendy pokra-
čovat, řada neobnovitelných surovin bude brzy 
vyčerpána. U zlata by to bylo za 11 let (tedy v roce 
1983), u rtuti za 13 let, stříbro mělo být vyčerpáno 
za 16 let, cín za 17 let a ropa za 31 let (tedy v roce 
2003). To se nestalo. V předpovědi data vyčerpání 
se autoři mýlili, přesto správně poukázali na dlou-
hodobou neudržitelnost exponenciálního nárůstu 
spotřeby.

V  roce 1973 přišla ropná krize, kdy země 
OPEC (Organizace zemí vyvážejících ropu) dva-
krát po sobě zdvojnásobily ceny ropy za barel, 
a enormně si tak zvýšily zisky. Země s tržním 
hospodářstvím však v řádu měsíců až několika 
let dokázaly zareagovat velmi pružně:
– byla objevena a otevřena nová ložiska ropy 

i dalších surovin;
– byly vyvinuty úspornější technologie (mo-

hutně se to projevilo např. u spotřeby ben-
zínu či nafty u automobilů);302/

– poměrně rychle se rozvíjela recyklace (např. 
recyklací hliníku se ušetří přes 90 % energie 
oproti tomu, když se hliník vyrábí z bauxitu);

– došlo k substituci některých zdrojů za jiné, do-
stupnější (např. měď byla u telekomunikačních 
kabelů nahrazena optickými vlákny);

– rozvinuté země do značné míry již svou zá-
kladní infrastrukturu vybudovaly (budovy, 
silnice, železnice,…) a nyní ji hlavně udržují, 
což není surovinově tak náročné jako nová 
výstavba.

Bolívie, druhá nejchudší země Latinské 

Ameriky, by se do budoucna mohla stát 

novým „Kuvajtem“, nebo také zemí dlou-

hodobě zmítanou válkami a nepokoji.
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nelámou hlavu s dodržováním lidských práv 
a nemají problém spolupracovat s tak zkorum-
povanými či přímo zločinnými režimy, které jsou 
např. v Zimbabwe nebo v Súdánu. 

Africké země se takovému tlaku nedokážou 
účinně bránit, zejména proto, že jejich elity hle-
dí více na svůj prospěch (nebo prospěch svého 
kmene) než na zájmy všech obyvatel země. Pak 
se jejich bohatství může stát „prokletím“.

Ze západní Afriky vzešel pojem „krvavé dia-
manty“, které fi nancují nákup zbraní a boj po-
vstaleckých jednotek. V Angole mohla probíhat 
dvě desetiletí občanská válka jen proto, že vláda 
získávala fi nanční prostředky na nákup zbraní 
a fungování armády z těžby ropy, povstalci měli 
zase příjem z těžby diamantů a zlata. Výsledkem 
je vyčerpaná, zdecimovaná země, kde dodnes 
leží nastražených a nevybuchlých 11–18 mili-
onů min. V roce 2000 tento jev popsal výstiž-
ně William Pfaff  (viz infobox). Dnes, o deset let 
později, by mohl být beze změny otištěn znovu 
a byl by stejně aktuální.

302/ Výrazně se dá ušetřit i na zdánlivých maličkostech. Ve Spojených státech měly hliníkové plechovky v roce 2002 hmotnost o 40 % nižší než před deseti 

lety. Firma Anheuser-Busch uspořila 8000 tun hliníku ročně jenom tím, že zúžila průměr obruby pivní plechovky o 3 milimetry (Hawken, Lovins, Lovins, 

2003).

303/ Čína má 21 % světové populace, ale jen 7 % světových zásob dostupné sladké vody, 7 % obdělávané půdy a 4 % lesů. Z nerostných zdrojů má Čína velké 

zásoby uhlí. Jeho spalováním však vznikají skleníkové plyny a světové úsilí o záchranu klimatu se tak stává (nejen kvůli Číně) „bojem s větrnými mlýny“.

Problémem však zůstává, že se zatím nezměnila 
naše orientace na ekonomický růst a konzumní 
chování. Proto jsme problém nedostatku suro-
vin (a přírodních zdrojů obecně) zatím nevyře-
šili, ale oddálili.

V současnosti vytváří tlak na růst cen surovin 
svojí poptávkou především Čína,303/ ale také 
Indie, Rusko, Brazílie a další země.

Průmyslová revoluce proběhla v Anglii v době, 
kdy tato země měla 30 milionů obyvatel a dosta-
tek zdrojů. Americká průmyslová revoluce zača-
la v době, kdy země měla 50 milionů obyvatel 
a dostatek zdrojů. A nyní probíhá průmyslová 
revoluce v Číně – v době, kdy země má 1,3 mili-
ardy obyvatel a nedostatek zdrojů.

Čína tedy hledá suroviny, kde může, a zvedá 
jejich cenu na trhu. Především však posiluje ra-
zantně svůj vliv na kontinentu, který má velké 
přírodní bohatství – v Africe. Číňané mají vel-
kou výhodu, že na sobě nemají stigma bývalé 
koloniální mocnosti. Na druhou stranu se čínští 
podnikatelé i vládní představitelé chovají z na-
šeho pohledu velmi nevybíravě – vůbec si např. 

před rokem 
1950 1950–1970

1970–1990

1990–2010

2010–2030

2030–2050

2050–2070

Obr. 60: Plyn potřebný k uspokojení poptávky 

při 3,5% ročním růstu (upraveno podle 

Meadows, Meadows, Randers, 1992)

V Angole mohla probíhat dvě desetiletí 

občanská válka jen proto, že vláda získá-

vala fi nanční prostředky na nákup zbraní 

a fungování armády z těžby ropy, povstalci 

měli zase příjem z těžby diamantů a zlata.
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Infobox: Afrika zažije boje o nerostné zdroje
Klíčovým problémem subsaharské Afriky není vlastnictví pozemků, ale kontrola nerostných zdrojů. Boj o kont-
rolu způsobuje nejvíce nestability v Africe a inspiruje tamní nejstrašlivější konfl ikty… Boj o nerostné zdroje proti 
sobě staví gangsterská „osvobozenecká hnutí“ a loupeživé prezidenty… Pro Afriku, v níž neexistuje vzdělaná 
střední třída, jež by byla schopna udržet odpovědnou vládu, je to fatální problém… Západní těžařské společnosti 
nakupují prostřednictvím dvoustranných smluv od kohokoli, kdo kontroluje doly nebo naftová pole – ať už je 
to vláda, nebo povstalci. Úplatkářství vzkvétá… Především je třeba potlačit ilegální dovoz afrického bohatství 
na Západ. Mezinárodní společenství by mělo bojkotovat nákup ilegálně vyváženého nerostného bohatství 
a dohlížet, aby se bojkot dodržoval… Disciplinované západní bezpečnostní jednotky jsou efektivní v boji proti 
nedisciplinovaným africkým armádám, povstalcům a gangsterům. OSN a mezinárodní společenství by měly 
africkým vládám nabídnout obchod, poslat jim bezpečnostní jednotky, jež budou střežit jejich nerostné zdroje, 
a zajistit řádný marketing a prodej bohatství… Záruka bezpečnosti bude poskytnuta za podmínky, že využití 
takto získaných prostředků bude probíhat pod dohledem mezinárodních ekonomických a humanitárních 
organizací a že vláda bude dodržovat minimální standardy respektování lidských práv a politické odpověd-
nosti… Tento plán považuji za pokus objevit nový přístup k zmíněnému problému, protože staré přístupy se 
neukázaly jako dobré (William Pfaff, Los Angeles Time Syndicate. Otištěno v Lidových novinách, 13. 5. 2000).

Obr. 61: Zdroje odpadu v Evropské unii 

koncem 80. let 20. století (upraveno podle 

Seager, 1995)

2.8.6.2 Odpady, recyklace

zemědělství 

44 %

ostatní
9 %

odpadní vody 
v kanalizaci 

12 %
těžba

demolice 
8 %

 průmysl 
 komunální odpad 

7 %

6 %

14 %

V ekosystémech nevzniká žádný odpad, 

látky kolují v cyklech a jedině část energie 

se nevratně ztrácí ve  formě odpadního 

tepla.

Množství odpadu provázející výrobu 

polovodičového čipu má 100 000× větší 

hmotnost než čip samotný.

Ideální by bylo, kdybychom hospodaření lidské 
společnosti dokázali přiblížit tomu, jak funguje 
příroda. V ekosystémech nevzniká žádný odpad, 
látky kolují v cyklech (např. koloběh uhlíku, du-
síku atd.) a jedině část energie (jejímž zdrojem 
je sluneční záření) se nevratně ztrácí ve formě 
odpadního tepla.

Odpad můžeme defi novat jako jakýkoliv mě-
řitelný výstup, který nevytváří hodnotu pro spo-
třebitele (Hawken, Lovins, Lovins, 2003). Jsou to 
např. zeminy a hlušiny, tuhý komunální odpad 
a různé zvláštní odpady. Problémem jsou však 
především nebezpečné odpady.304/

Ve Spojených státech průmyslový metabo-
lismus každý den spotřebuje materiály, jejichž 
hmotnost je dvacetinásobná oproti hmotnosti 
průměrného občana. To představuje 450 tun 
materiálů na jednoho člověka ročně. Globální 
materiální toky lidské společnosti představují 
500 miliard tun ročně. Přivlastňujeme si také 
více než 40 % z celkové biologické produkce, 
kterou poskytují suchozemské ekosystémy 
(Hawken, Lovins, Lovins, 2003).

Každý výrobek, který spotřebováváme, má 
za  sebou skrytou historii – nepsaný seznam 

svých zdrojů i odpadů. To je tzv. „ekologický ba-
toh“ neboli zátěž ekosystémů výrobkem způ-
sobená. Množství odpadu provázející výrobu 
polovodičového čipu má tak 100 000× větší 
hmotnost než čip samotný. U osobního počítače 
je hmotnost odpadu čtyřtisícinásobná. Na výro-
bu jednoho litru fl oridského pomerančového 
džusu se spotřebují dva litry benzínu a 1100 litrů 
vody. Pouze jedno procento ze všech materiálo-
vých toků Severní Ameriky se promění na výrob-
ky, které se používají ještě šest měsíců od jejich 
prodeje305/ (Hawken, Lovins, Lovins, 2003).

Potřebujeme proto co nejdokonaleji mate-
riálové cykly uzavřít, aby vznikalo co nejméně 
odpadu. K tomu přispívá (kromě šetření a úspor 
na vstupech) recyklace odpadů. Ale nejde pouze 
o recyklaci: „Oprava, nové využití, zkvalitnění vý-
robků novými doplňky (upgrading), repasování 
nebo recyklace představují pět hlavních způso-
bů, jak omezit produkci odpadů“ (Hawken, 
Lovins, Lovins, 2003).

Ekolog Paul Duvigneaud (1988) již na přelomu 
70. let 20. století předvídal, že recyklace bude 
znamenat „druhou průmyslovou revoluci“, kdy 
nepůjde jen o to více vyrobit, ale vyrobit to co 
nejefektivněji a za minimálního narušení život-
ního prostředí.

Paul Hawken a  manželé Lovinsovi uvádějí 
v publikaci „Přírodní kapitalismus“ (2003) celou 
řadu příkladů, kdy se dá velkých úspor dosáh-
nout jednoduchými až triviálními opatřeními.

Fotoaparáty na jedno použití jsou tak cenově 
dostupné, protože fi rmy Fuji a Kodak je ve sku-
tečnosti zachraňují z automatů na zpracování 
fi lmů, repasují je, nabijí do nich fi lm a znovu je 
prodají.

Firma Interface v Atlantě (USA) zase místo 
prodeje koberců nabízí pronájem (leasing) slu-
žeb na pokrývání podlah. Pro lidi je podstatné 
chodit po hezkém koberci, nikoliv jej vlastnit. 
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304/ Odpad nebezpečný pro lidské zdraví je defi nován jako odpad, který vykazuje nejméně jednu z následujících vlastností: vysokou akutní toxicitu; závažný 

nezvratný pozdní účinek; závažný místní žíravý účinek; možnost přenosu závažné infekce.

305/ Proto se průmyslově vyspělým, konzumně orientovaným společnostem někdy pejorativně říká „throw away society“ – společnost založená na odhazová-

ní věcí.

306/ Svět na počátku 21. století spotřebovával pětkrát více papíru než v roce 1950. Papír představuje asi 2 % světového obchodu a 2,5 % světové průmyslové 

výroby. Jenom nedělní vydání deníku New York Times spolkne na spotřebu papíru 75 000 stromů (Hawken, Lovins, Lovins, 2003).

307/ Základními nástroji ekopolitiky státu jsou právní předpisy, ekonomické nástroje a organizační opatření.

308/ Curitiba je nazývána „Mekkou architektů“ pro svá progresivní architektonická řešení (pěší zóny, úspěšná eliminace slumů) a je také známá díky výborné-

mu systému hromadné veřejné dopravy, tzv. RTS – rapid transit system (rychlý transitní systém).

309/ Curitiba má celkově něco přes jeden milion obyvatel.

Foto 86: Skládka v Ohiu – odpad se 

v 90. letech 20. století vozil až z New Yorku

(archiv autora)

Foto 87: Město Curitiba (Brazílie)

(archiv autora)

Jakmile fi remní inspekce zjistí, že je třeba někde 
(např. v úřadě či ve fi rmě, která si koberce prona-
jala) koberec obnovit, přes noc nahradí 10–20 % 
kobercových dílů, které jsou prošlapané. Tím se 
sníží množství potřebného kobercového materiálu 
o 80–90 %, neboť neopotřebovaná část koberce 
zůstává na místě.

Recyklace však sama neřeší vše, potřebná je 
změna vzorců výroby a  spotřeby (production 
and consumption patterns), o které se zmíníme 
v kapitole o udržitelném rozvoji. Dobrým příkla-
dem je spotřeba a recyklace papíru. Papír se dnes 
recykluje běžně a přírodu tím opravdu chráníme, 
ale jen do určité míry. Papír je recyklovatelný jen 
několikrát (zhruba sedmkrát) a jeho kvalita je vždy 
o něco nižší, až se hodí jen na výrobu toaletního 
papíru nebo jako papírová drť do poštovních 
obálek. Nehledě na to, že i při recyklaci je potřeba 
na jeho opětovnou výrobu energie.306/

Silným podnětem pro lepší hospodaření se zdroji 
jsou ekonomické nástroje (podrobně budou disku-
továny v kapitole o udržitelném rozvoji). Například 
skládkové daně v Dánsku zvýšily opakované použí-
vání stavebních odpadů v průběhu méně než deseti 
let z 12 % na 82 %, což je dvacetkrát více než prů-
měrný vzestup o 4 %, jaký zaznamenáváme ve vět-
šině průmyslových zemí. Holandské zelené daně 
zredukovaly průsaky těžkých kovů do jezer a kanálů 
od roku 1976 o plných 97 % (Hawken, Lovins, Lovins, 
2003).

Podobně účinné jako ekonomické nástroje mo-
hou být také organizační a legislativní opatření.307/

Město Curitiba308/ v Brazílii fi nancuje „Programy 
prodeje smetí z toho, co by jinak muselo vydat 
za  sběr odpadků v  chudších čtvrtích, kde by 
běžný způsob sběru byl téměř nemožný. Malé 
dodávky vyjíždějí do více než stovky lokalit obý-
vaných squattery a zazvoní na zvon. Desetitisíce 
obyvatel309/ pak přicházejí s pytli smetí a vyměňují 
je za potraviny. Za 60 kg odpadu dostanou lístky, 
které stačí na jídlo pro jednoho člověka na jeden 
měsíc (Hawken, Lovins, Lovins, 2003).

Někomu by se tento systém mohl zdát nedůstojný 
při možnostech, které nabízejí technologie 21. sto-
letí, ale pro velká města v rozvojových zemích to 
může být dobrý příklad hodný následování.

Co se týče legislativních opatření, Německo 
jako první přišlo s konceptem „rozšířené od-
povědnosti za  výrobek“, resp. odpovědnosti 
za výrobek „od kolébky do hrobu“ (from crad-
dle to grave). Recyklace obalů se tak v Německu 
zvýšila z 12 % v roce 1992 na 86 % v roce 1997 
(Hawken, Lovins, Lovins, 2003).

Tento německý příklad je velmi důležitý, pro-
tože prozatím platí (zejména v rozvojových ze-
mích), že se vzrůstající životní úrovní (a také se 
stále rostoucí populací) roste spotřeba zdrojů 
i produkce odpadů. Paul Hawken a manželé 
Lovinsovi tak udávají, že velká část balení prů-
myslových výrobků a části potravin by se mohla 
snížit o 20–50 %. Například spotřeba dřevního 
vlákna (obalový materiál) silně koreluje s cel-
kovým blahobytem, což by mohlo mít vážné 
dopady na lesní porosty, pokud by se globálně 
nepodařilo „rozpojit“ křivku nárůstu bohatství 
s  křivkou spotřeby surovin a  energetických 
zdrojů.
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2.8.6.3 Energie
Foto 88: Sekvojovec obrovský – největší žijící 

organismus na Zemi (Sekvojový NP v USA)

(archiv autora)

Obr. 62: Počet lidí bez elektřiny (v milionech, 

2004) (upraveno podle UNDP 2007/2008)

V průběhu druhé poloviny 20. století stou-

pala světová spotřeba energie o 3–4 % 

ročně, to znamená zdvojnásobení spo-

třeby každých 20 let. Spotřeba elektřiny 

se zdvojnásobila dokonce každých 10 let.

Fungování lidské společnosti je podmíněno 
dostupností energie. Rostliny díky schopnosti 
fotosyntézy využívají dopadající sluneční záření 
a mění je na organickou hmotu. Na rostlinách 
(neboli producentech) pak závisí všichni konzu-
menti v potravním řetězci, včetně člověka.

Lidé po celou dobu své existence využívali 
především energie biomasy, tedy energie zís-
kané procesem fotosyntézy. Teprve posledních 
několik století (především v posledních dvou 
stoletích) umíme využívat ve velkém energii fo-
silních paliv. Během prvohor až třetihor vznikaly 
z odumřelých rostlin za nepřístupu vzduchu fo-
silní paliva (uhlí, ropa, plyn), na nichž především 
byl založen vědecko-technický rozvoj a industri-
alizace dnešních rozvinutých zemí.

Fosilní paliva vznikala v průběhu desítek až 
stovek milionů let. Tuto „energetickou konzer-
vu“ však při nezměněných trendech vyčerpá-

me z velké části v průběhu 21. století, tedy za tři 
století industriálního rozvoje, který navíc zatím 
probíhá v zemích, kde žije necelá polovina svě-
tové populace.

Lidstvo spotřebovalo v období po 2. světové 
válce více energetických a surovinových zdrojů 
než za celou předcházející historii! V průběhu 
druhé poloviny 20. století stoupala světová spo-
třeba energie o 3–4 % ročně, to znamená zdvoj-
násobení spotřeby každých 20 let. Spotřeba 
elektřiny se zdvojnásobila dokonce každých 
10  let. Přesto dosud 1,6 miliardy lidí nemají 
k dispozici ve svých obydlích elektrický proud 
(některé odhady uvádějí až 2,4 miliardy lidí).

Ještě zřetelnější je nárůst spotřeby energie vzta-
žený na jednoho člověka. Denní spotřeba přísluš-
níka rodu Homo, žijícího v době před jedním mili-
onem let (Homo habilis, o něco později pak Homo 
erectus), byla na úrovni zhruba 8000 kJ. Rozvoj ze-
mědělství zvýšil tuto spotřebu v období před na-
ším letopočtem na 50 000 kJ. Ve středověku, kolem 
roku 1400 n. l. se díky obchodu a dopravě zvýšila 
denní spotřeba na 110 000 kJ. Na konci 19. století 
to již bylo 300 000 kJ a v průběhu 20. století jeden 
milion kJ spotřeby energie denně (Jeníček, Foltýn, 
2003).

V současnosti vychází globální spotřeba ener-
gie ze šesti primárních zdrojů: 44 % tvoří ropa 
a ropné produkty, 26 % zemní plyn, 25 % uhlí, 
2,5 % vodní elektrárny, 2,4 % jaderné elektrár-
ny a 0,2 % ostatní typy obnovitelných zdrojů. 
V tomto výčtu však není zahrnut velmi význam-
ný nekomerční zdroj – palivové dříví a rostlinné 
zbytky z úrody, které jsou nezanedbatelným 
zdrojem energie při topení a vaření. Tento zdroj 
tvoří přibližně třetinu celkové energetické spo-
třeby v Africe, Asii a Latinské Americe. V nej-
chudších zemích (např. Etiopie, Nepál) pak po-
krývá 80–90 % celkové spotřeby energie.

Podle současných odhadů má člověk k dispo-
zici ještě přibližně 1000 miliard tun uhlí, 1000 
miliard barelů ropy a více než 150 000 miliard m3 
zemního plynu. Další komerční palivo předsta-
vují zásoby asi 3 milionů tun uranu.

Dnešní roční spotřeba představuje asi 0,5 % 
celkových zásob uhlí, 1,6 % zásob zemního ply-
nu a 3 % zásob ropy. Při zachování současných 
trendů by tak byla ropa vyčerpána asi za 30 let, 
zemní plyn za 70 let a uhlí za 200 let (Mezřický, 
2005).

Na jednu stranu je dobré, že v rozvinutých ze-
mích roste technologická vyspělost, a tím i ener-
getická účinnost. Tyto země dnes spotřebová-
vají o 33 % méně energie na jednotku HDP, než 
tomu bylo na počátku první ropné krize, v roce 
1973. Na druhou stranu požadavky na energii 
v industrializujících se zemích povedou ke zvy-
šující se poptávce po energii. Týká se to zejména 
Číny a Indie, kde žije třetina světové populace. 
V těsném závěsu za nimi je celá řada dalších am-
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Obr. 63: Dlouhodobý vývoj specifi cké globální 

poptávky po energii (upraveno podle Moldan, 

2009)
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biciózních hráčů – Mexiko, Brazílie, Argentina, 
Venezuela, Indonésie, Malajsie, Jihoafrická re-
publika, Nigérie a další.

Podle zprávy International Energy Outlook 
(U.S. Department of Energy, 2007) naroste svě-
tová spotřeba energie mezi lety 2004–2030 
o 57 %. Světová spotřeba ropy a dalších kapal-
ných paliv naroste z 83 milionů barelů ekviva-
lentu ropy za den v roce 2004 na 118 milionů 
barelů v roce 2040.

Světová spotřeba uhlí poroste podle sou-
časných odhadů do roku 2030 o 2,2 % ročně. 
Světová spotřeba fosilních paliv se v období 
2004–2030 zvýší o 81 %, pokud nedokážeme 
v masovém měřítku zavést získávání energie 

z obnovitelných zdrojů. Podle předpovědi spo-
lečnosti Shell Oil „Sustainable Growth Scenario“ 
bude v průběhu příštích 50 let spotřeba fosil-
ních paliv oproti dnešku trojnásobná (Glenn, 
Gordon, 2007).

Zdá se tedy, že jednou z priorit v oblasti ener-
getiky bude vyvinutí technologií, které by byly 
schopny ve velkém zachycovat, uskladňovat 
a případně opětovně využít uhlíkové sloučeniny 
uvolňované při spalování fosilních paliv. Navíc 
tyto technologie budou muset být široce pří-
stupné, i pro rozvíjející se země. Jinak se nevy-
hneme katastrofi ckým důsledkům klimatických 
změn způsobených spalováním uhlí a dalších 
fosilních paliv.

2.8.6.3.1 Fosilní paliva

Světová spotřeba fosilních paliv se v ob-

dobí 2004–2030 zvýší o  81  %, pokud 

nedokážeme v masovém měřítku zavést 

získávání energie z obnovitelných zdrojů.

Díky využívání fosilních paliv mohla v řadě zemí 
proběhnout industriální revoluce a nebývale 
se zvýšila životní úroveň. Ve vyspělých zemích 
vzrostla za posledních 60 let spotřeba energie 
na osobu za rok šestnáctkrát.

Manuálně pracující člověk produkuje ekviva-
lent jedné pětiny koňské síly. Spotřebováváme 
však mnohonásobně více energie, právě kvůli 
používání fosilních paliv a dalších energetických 
zdrojů. V současné době je průměrná energetic-
ká spotřeba připadající na každého obyvatele 
této planety rovna přímé energetické potřebě 
zhruba dvaceti lidí. V ekonomicky nejvyspělej-
ších zemích, kde je spotřeba energie největší, 
se počet imaginárních energetických otroků 
na jednoho obyvatele pohybuje někde kolem 
čísla 150 (Cílek, Kašík, 2007).

Růst ekonomiky a  rozvoj společnosti tedy 
byl založen na levných a dostupných zdrojích 

energie, což dlouho byly právě fosilní paliva. Dnes 
je v rozvinutých zemích spotřeba energie na oby-
vatele 50–100× vyšší než spotřeba v rozvojových 
zemích. Sedm největších ekonomik OECD spo-
třebovává 55 % světové produkce fosilních paliv. 
(Jeníček, Foltýn, 2003)

Velkým „pojídačem energie“ v  rozvinutých 
zemích je doprava, bydlení a  charakter měst-
ské zástavby. Například v Los Angeles, Detroitu 
a Phoenixu ve Spojených státech je nízká hustota 
obyvatel, ale vysoká spotřeba energie na obyvate-
le, která dosahuje 5–6× vyšších hodnot oproti spo-
třebě ve městech jako je Hongkong, Tokio či Paříž.
Příběh ropy

Nejvíce sledovaným a žádaným fosilním palivem 
je ropa. Podívejme se na ni tedy jako na klíčový 
energetický zdroj současnosti podrobněji.

Ropa je tekutá směs pevných, kapalných a plyn-
ných uhlovodíků přirozeného původu. Historicky 

Obrovské množství peněz se přesouvá ze 

Západu do pokladen nedemokratických 

režimů vlastnících zdroje základních surovin 

– Putiny, Ahmadínežády, Chávezy a další 

petrodiktátory si vlastně platíme sami.

Thomas Friedman
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vznikala v hloubce zhruba 2–3 kilometrů pod zem-
ským povrchem působením teploty, mikroorga-
nismů a dalších látek. Ropa je v hornině rozptýlena 
v podobě malých kapének, většinou je smíchána 
s vodou do vodní emulze, vniká do pórů mezi zrny 
vápence či jiné horniny nebo vytváří tenké povlaky 
na minerálních zrnech.

Ropné ložisko je založeno na principu houby, 
která za vhodných podmínek nasákne uhlovo-

Foto 89: Město Houston – veliký „pojídač“ 

energie (archiv autora)

Infobox: Vývoj těžby a cen ropy ve 2. polovině 20. století
Počátkem 60. let 20. století se centrem těžby ropy staly mladé a v politické ekonomii nepříliš zkušené arabské 
státy. V lednu 1961 byla založena Organizace zemí vyvážejících ropu – OPEC (Organization of Petroleum 
Exporting Countries). Zakládajícími členy byly Írán, Irák, Kuvajt, Saúdská Arábie a Venezuela. Později se přidaly 
Katar, Indonésie, Libye, Spojené arabské emiráty, Alžírsko, Nigérie, Ekvádor a Gabon.

Na setkání ve Vídni v září a říjnu 1973 bylo rozhodnuto o zvýšení cen ropy o 70 %. Šlo o pokus potrestat USA 
a evropské státy za podporu Izraele v jomkipurové válce v říjnu 1973. V prosinci téhož roku bylo v Teheránu 
rozhodnuto o dalším zvýšení cen a o ropném embargu pro USA a Nizozemsko.

V roce 1980 se cena ropy dlouhodobě stabilizovala na 30 amerických dolarech za barel. V roce 2005 došlo 
k opětovnému růstu ceny ropy až k hranici 80 dolarů za barel, poté ale cena spadla na úroveň kolem 60 dolarů 
za barel. V roce 2008 cena ropy dosáhla rekordní výše 140 dolarů za barel, ke konci roku ale cena klesla na 35–
40 dolarů. Vývoj cen v roce 2009 byl obdobný a v současnosti se cena ropy za barel pohybuje kolem 80 USD.

Ceny jsou tedy velmi rozkolísané. Extrémní výkyvy v roce 2008 souvisejí pravděpodobně s poklesem hodnoty 
dolaru a zejména s globální fi nanční krizí a nastupující hospodářskou recesí.

Různé studie docházejí k různým výsledkům, ale převládá názor, že v blízké budoucnosti ceny ropy výrazně 
vzrostou, možná až o 200 procent (Cílek, Kašík, 2007).

díky. Běžný pískovec má porozitu okolo 22 ob-
jemových procent. Některé vápence a dolomity 
mají porozitu až kolem 30 objemových procent. 
Naproti tomu žuly mají porozitu méně než 0,5 
objemového procenta. Proto se téměř dvě tře-
tiny ropných ložisek nalézají v pískovcích (USA, 
Severní moře) a jedna třetina ve vápencích a do-
lomitech (Blízký východ).

310/ Průzkum potenciálních nalezišť ropy v hlubokých mořích je extrémně drahý. Plánovaný hlubokomořský vrt společnosti Chevron v oblasti Mexického 

zálivu má stát kolem 3,5 miliardy dolarů.

311/ Rozlišujeme ověřené zásoby, které existují s pravděpodobností 90 %, dále pravděpodobné zásoby, které existují s pravděpodobností 50 %, a možné 

zásoby, které existují s pravděpodobností 10 %.
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Na světě existuje přibližně 900 větších sedi-
mentárních pánví, z nichž asi 600 může obsa-
hovat ropu. Z nich je ekonomicky produktivních 
160 a dalších 240 bylo alespoň orientačně pro-
zkoumáno. Zbývajících zhruba 200 pánví leží 
pod mořem, jejich průzkum je drahý a šance 
na objev velkého, ekonomicky zajímavého lo-
žiska je několikanásobně menší než u pánví na 
pevnině.310/  Průměrná světová vytěžitelnost je 
kolem 35 %, málokdy méně než 20 % a nikdy 
více než 45 % (Cílek, Kašík, 2007).

Jak jsme na tom se zásobami ropy? Nikdo to 
pořádně neví. Orientačně se dá výše dostup-
ných světových zásob ropy odhadnout na 0,95–
2,2 bilionu (tisíc miliard) barelů. Je velmi pravdě-
podobné, že odhady zásob ropy nadhodnocují 

jak těžařské fi rmy, aby si vylepšily svoji pozici 
na trhu a lépe dosáhly na výhodné bankovní 
úvěry, tak i státy, aby zvýšily svoji prestiž (resp. 
zvětšily svůj význam v mezinárodní politice).

Jedenáct států OPEC koncem 80. let 20. sto-
letí začalo rozdělovat těžební kvóty podle výše 
ověřených zásob. V podstatě přes noc šest států 
zvýšilo hodnotu ověřených zásob o 42–197 %, 
aniž by v té době nahlásily objev nějakého no-
vého ložiska. Tímto administrativním činem svět 
„získal“ 287 miliard barelů zásob ropy. O Kuvajtu 
některé zdroje tvrdí, že má jen polovinu uvádě-
ných zásob. Pesimisté předpokládají, že některá 
ložiska v Kaspické oblasti jsou až pětkrát nad-
hodnocena (Cílek, Kašík, 2007).

Václav Cílek a Martin Kašík v publikaci „Nejistý 
plamen“ (s. 59–60) uvádějí čtyři scénáře, jak 
na tom se zásobami ropy můžeme v blízké bu-
doucnosti být.
1. Pesimistický scénář – ověřené311/ světové 

zásoby jsou 1000 miliard barelů ropy. Při 
současné roční spotřebě přibližně 84 mili-
onů barelů za den neboli 30 miliard barelů 
ropy ročně budeme na suchu za 33 let, ale 
problémy nastanou mnohem dříve, proto-
že poptávka roste a těžko se podaří dlouho 
udržet výši těžby na úrovni uspokojující po-
ptávku.

2. Realistický scénář – dostupné světové záso-
by jsou 2000–2200 miliard barelů ropy, což 
při současné úrovni spotřeby bude stačit 
na 66 let. Pod pojmem dostupné zásoby 
rozumíme ověřené zásoby a realistický díl 
pravděpodobných, možných a dosud ne-
nalezených zásob. Ve skutečnosti spotřeba 

roste takovým tempem, že i při tomto realis-
tickém odhadu nám ropa bude stačit zhruba 
na 40 let. Nicméně již do deseti či méně let 
dojde ke známkám paniky a ekonomického, 
politického či vojenského souboje o tenčící 
se zásoby.

3. Optimistický scénář – dostupné zásoby do-
sahují 2200 miliard barelů ropy, ale protože 
třetina sedimentárních pánví nebyla dosud 
prozkoumána a protože část ostatních pánví 
nebyla zkoumána detailně, můžeme očeká-
vat, že další ověřené zásoby se navýší zhruba 
na celkových 2600 miliard barelů ropy, což 
by mělo stačit na 50–70 let. Celkové dosud 
spotřebované množství ropy za poslední 
století je asi 800 miliard barelů ropy.

4. Superoptimistický scénář – k 2600 miliardám 
barelů ropy přibude další jedna miliarda ba-
relů z nekonvenčních zdrojů, jako jsou ropné 
písky v Kanadě a ve Venezuele.

Jak jsme na tom se zásobami ropy? Nikdo 

to pořádně neví.

Obr. 64: Vyčerpání světových zásob ropy

(upraveno podle Barney, Blewett, Barney, 

1993)
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Infobox: Ropný zlom a ERoEI
Ropný zlom (peak oil) je okamžik, kdy těžba ropy (v rámci ložiska, státu, nebo světa) dosáhla maxima a od kte-
rého produkce ropy vstupuje do fáze poklesu až ke konečnému vyčerpání. To neznamená, že po ropném zlomu 
ropa náhle dojde, ale že se její těžba bude snižovat a následně bude výrazně stoupat její cena.

Zásoby ropy na Zemi jsou konečné a vyčerpatelné. Přitom žádný jiný energetický zdroj nemá tak příznivé 
vlastnosti jako ropa. Ropný zlom se proto může stát zlomovým bodem v historii naší civilizace.

Ze 65 největších producentů ropy je jich za ropným zlomem už více než 50 – Spojené státy,312/ Kuvajt, Norsko, 
Velká Británie, Rusko, Mexiko, Venezuela, Čína, Indie, Austrálie, Katar, Omán, Libye a další. Většina zastánců 
ropného zlomu věří, že celosvětově k němu dojde do roku 2015. Nejoptimističtější odhady udávají rok 2035.

ERoEI (Energy Return on Energy Invested) znamená energetickou návratnost neboli poměr energie získané 
ku energii investované.

Energetické investice do získávané energie musí být celkově nižší než energie z procesu získaná, jinak by 
toto úsilí nemělo smysl. Energetická návratnost hlavních energetických zdrojů je následující:
– ropa v počátcích těžby: 100
– ropa v Texasu kolem roku 1930: 60
– ropa na Blízkém východě: 30
– ostatní ropa: 10–35
– přírodní plyn: 20
– kvalitní uhlí: 10–20
– nekvalitní uhlí: 4–10
– vodní elektrárny:10–40
– větrná energie: 5–10
– solární energie: 2–5
– jaderná energetika: 4–5
– ropné písky: max. 3
– bituminózní břidlice: max. 1,5
– biopaliva (v Evropě): 0,9–4
Na první pohled je vidět výjimečné postavení ropy mezi ostatními energetickými zdroji. Až se ropný zlom plně 
projeví, levná, lehce přístupná energie bude minulostí. Relativní rovnováha energetické nabídky a poptávky, 
založená na dostatku levné a snadno přístupné energie, se přesune do éry trvalé nerovnováhy mezi poptávkou 
a nabídkou, kdy ceny a hodnota peněz přestanou mít svou signální a regulační funkci. Ceny energie a především 
ropy budou procházet chaotickými obdobími typickými pro chronické potíže v nabídce (Cílek, Kašík, 2007, 
a Kašík, 2007).

Obr. 65: Období využívání fosilních 

paliv v průběhu historie (upraveno podle 

Radermacher, 2004)
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Existuje příbuzný, potenciálně obrovský 

zdroj energie, tzv. hydrát zemního plynu, 

což je vlastně druh ledu.

Plyn

Zemní plyn se podílí na celosvětové spotřebě 
energie asi 23 %. Zásoby zemního plynu jsou 
na Zemi rozmístěny nerovnoměrně a zpravidla 
daleko od většiny spotřebitelů. Rusko disponuje 
jednou třetinou celkových zásob zemního ply-
nu, zhruba stejné množství mají pod kontrolou 
také státy Perského zálivu.

Existuje však příbuzný, potenciálně obrovský 
zdroj energie, tzv. hydrát zemního plynu, což 
je vlastně druh ledu. Když zemní plyn proniká 
z hlubin země a za určitých podmínek (nízká 
teplota, vysoký tlak) se spojí pod mořským 
dnem s vodou, vzniká hydrát zemního plynu. 
Jakmile je plyn „vyproštěn“ z ledu, lze jej sbírat 
do nádrží a směrovat do plynovodů jako v pří-
padě běžného zemního plynu. Plyn těžený ze 
zásob hydrátu je stejný jako zemní plyn, který 
se používá dnes. Jedinými vedlejšími produkty 
při spalování zemního plynu jsou oxid uhličitý, 
voda a malé množství oxidů dusíku.

Hydrát zemního plynu je rozšířený v pobřež-
ních oblastech v blízkosti hlavních spotřebitel-
ských států. Při dnešním tempu spotřeby jsou 
zde zásoby přibližně na tisíc let.
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Aby se mohl plyn uvolnit, musí led nejprve 
roztát, a  toho lze dosáhnout třemi způsoby: 
zvýšením teploty, snížením tlaku nebo účinkem 
chemikálií. V některých oblastech jsou hydráto-
vá pole sice rozsáhlá, ale velmi zředěná (Jeníček, 
Foltýn, 2003).
Uhlí

Uhlí se podílí na celosvětové energetické bilan-
ci jednou čtvrtinou. Největší zásoby se nalézají 
ve Spojených státech a Číně. Potíž s uhlím je 
hlavně v tom, že produkuje při spalování skle-
níkový plyn, oxid uhličitý. Hnědé uhlí obsahuje 
také síru, jejímž spálením (oxidací) vzniká oxid 
siřičitý, plyn způsobující tzv. kyselé deště.

Pokud bychom chtěli vyřešit problém s emi-
semi CO2 tak, že bychom nahradili fosilní paliva 
jadernými elektrárnami, museli bychom postavit 
2000 nových jaderných elektráren, to znamená 
dvě až tři týdně v průběhu příštích 15 let (Glenn, 
Gordon, 2007).

Ve Spojených státech se vyvíjejí technologie, 
které by snad mohly snížit emise CO2 při využí-
vání uhlí až na nulu. Uhlí by se nejdříve zplyno-

312/ Americký geolog Marion King Hubbert už v roce 1956 předpověděl, že ropná produkce kontinentální části Spojených států vyvrcholí v roce 1970 a pak 

začne klesat. V padesátých letech 20. století vypadala tato předpověď velice nepravděpodobně, přesto byla správná. Ropná produkce USA dosáhla v roce 

1970 vrcholu. Bylo vytěženo 3,39 miliard barelů ropy, zatímco v roce 2005 už to bylo jen 1,31 miliard barelů.

313/ Vodík se vyrábí ze zemního plynu nebo z metanolu tzv. reformingem. Je to proces, při němž se uhlovodíky přeměňují za vyšší teploty a tlaku na jiné 

uhlovodíky a vodík.

314/ Například úprava dnešních benzínových pump na využívání vodíku by byla velmi drahá a organizačně náročná.

315/ Ve Francii, která má nejvíce rozvinutý jaderný program, je to 80 % výroby elektřiny.

valo, elektřina by se následně vyráběla z vodíku 
a oxidy uhlíku by byly „vytěsněny“ a následně 
uskladněny, pravděpodobně v podzemních zá-
sobnících (neunikaly by tedy do atmosféry jako 
dosud). Proces se nazývá sekvestrace uhlíku 
(carbon sequestration).

Této problematice se věnuje „Fórum pro 
vytěsňování uhlíku“ (Carbon Sequestration 
Leadership Forum; http:/www.cslforum.org), 
na  jehož práci se podílí Austrálie, Brazílie, 
Kanada, Čína, Kolumbie, Francie, Německo, 
Indie, Itálie, Japonsko, Mexiko, Holandsko, 
Norsko, Rusko, Velká Británie, Spojené státy, 
Jihoafrická republika a Evropská komise. Fórum 
vytváří rámec pro mezinárodní spolupráci při 
výzkumu a vývoji separace, zachycování, dopra-
vy a uskladňování uhlíku pocházejícího ze spa-
lování fosilních paliv. Cílem je zachycení oxidu 
uhličitého předtím, než se uvolní do atmosféry, 
a  jeho následné uložení ve vhodných geolo-
gických formacích, včetně oblastí vytěžených 
zásob ropy a plynu.

2.8.6.3.2 Vodík jako palivo

Pokud bychom nahradili fosilní paliva ja-

dernými elektrárnami, museli bychom po-

stavit 2000 nových jaderných elektráren, 

to znamená dvě až tři týdně v průběhu 

příštích 15 let.

Vodík není zdrojem energie, ale nosičem ener-
gie (energy carrier). Václav Cílek a Martin Kašík 
(2007) uvádějí, že pokud chceme vodík využí-
vat v jakémkoliv technologickém či energetic-
kém procesu, musíme si ho nejprve vyrobit. 
Nejsnadnější bývá vodík vyrobit rozkladem 
zemního plynu313/ nebo elektrolytickým rozkla-
dem vody.

Přechod na vodíková paliva se však může uká-
zat jako příliš drahý314/ a také je pravděpodob-
ně příliš pozdě na to, aby zabránil klimatickým 
změnám.

Cena výroby vodíku a technologické kompli-
kace s jeho kompresí mohou způsobit, že jeho 
využití na trhu bude konkurenceschopné s kla-
sickým zemním plynem za dvacet či více roků. 

Do budoucna by se levným zdrojem vodíku 
mohlo stát sluneční záření. Molekuly vody by 

byly rozštěpeny na vodík a kyslík. Vodík by se 
převáděl z místa vzniku (např. oblasti pouští, kde 
velké plochy mohou být pokryty solárními pa-
nely) na místo určení „vodíkovodem“ (obdobou 
plynovodu) a zde by reagoval s atmosférickým 
kyslíkem. Vznikla by opět voda, ovšem za uvol-
nění energie. Jedná se tedy o přenos energie 
chemickou cestou, kde (na rozdíl od přenosu 
elektřiny) nedochází ke ztrátám.

Nečekaným spojencem při získávání vodíku 
se mohou stát biotechnologie. V přírodě exis-
tuje bakterie Carboxydothermus hydrogeno-
formans, která dokáže získávat vodík reakcí 
vody s oxidem uhelnatým. Pokud bychom byli 
schopni tuto bakterii napodobit nebo její schop-
nosti využít průmyslově, mohli bychom získat 
dlouhodobě udržitelný způsob získávání vodíku 
(http:/www.physorg.com/news8680.html).

2.8.6.3.3 Jaderná energie

Nečekaným spojencem při získávání vo-

díku se mohou stát biotechnologie. V pří-

rodě existuje bakterie Carboxydothermus 

hydrogenoformans, která dokáže získávat 

vodík reakcí vody s oxidem uhelnatým.

Jaderná energie je velmi významný, ale v sou-
časnosti také nejvíce kontroverzní zdroj energie. 
Využívá se výlučně k výrobě elektrické energie, 
na které se celosvětově podílí přibližně 17 %315/ 
(Cílek, Kašík, 2007).

V současnosti ve světě pracuje 440 jaderných 
reaktorů, ale přes 80 % z nich je starších 15 let. 
Průměrná životnost reaktoru je 40 let, průměrný 
výkon jaderného reaktoru je 1000 MW. 300 reak-
torů by mělo být v příštích 10–15 letech odstave-

V současnosti ve světě pracuje 440 jader-

ných reaktorů, z nichž přes 80 % je starších 

15 let.
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no,316/ zhruba 30 nových jaderných elektráren se 
v současnosti staví.

S tím, jak budou fosilní paliva stále hůře dostup-
ná a tím i dražší, dojde možná k renesanci jaderné 
energetiky.317/ Od počátku 70. let 20. století, kdy 
1. zpráva Římskému klubu „Limity růstu“ upozor-
nila na neudržitelné tempo čerpání surovin, jsme 
nevěnovali dostatečnou pozornost rozvoji efek-
tivních technologií, úspor a obnovitelných zdrojů. 
Nyní se dostáváme pod velký časový tlak a nejen 
rozvinuté, ale i mnohé rozvojové země budou vi-
dět řešení v jaderném programu.318/

Jaderná energie má několik výhod. Především 
neprodukuje skleníkový plyn, oxid uhličitý. Na dru-
hou stranu však produkuje množství odpadního 
tepla ve formě vodní páry, která také působí jako 
skleníkový plyn.

Zásoby paliva by při současné spotřebě uranu 
ve výši 64 000 tun/rok stačily na 200 let. Pokud se 
s předpokládanou renesancí jaderné energetiky 
ztrojnásobí instalovaný výkon, pak jsou zásoby 
na cca 70 let.319/

Jaderná energetika také obsahuje celou řadu 
nevýhod a rizik:
1. Bezpečnostní rizika. Dnešní technologická 

úroveň i bezpečnostní standardy jsou vyso-
ké, ale nikdy nelze plně vyloučit tzv. lidský 
faktor. Ještě jako student jsem se učil, že 
velká havárie reaktoru může nastat jediným 
způsobem – srážkou s asteroidem. Neštěstí 
v Černobylu v roce 1986 nás přesvědčilo, že 
tomu tak není. Lidská nedbalost, ale také zlý 
úmysl (nebezpečí v případě vojenského kon-
fl iktu nebo teroristického útoku) představují 
sice malé, ale přece jen přítomné bezpeč-
nostní riziko.

2. Ukládání vyhořelého paliva. Tento pro-
blém není dosud uspokojivě vyřešen nikde 
na světě. V otevřeném palivovém cyklu (tedy 
u všech nynějších jaderných elektráren) se 

předpokládá ukládání vyhořelého paliva 
do hlubinného úložiště. Doba, po kterou 
bude radioaktivní odpad potenciálně ne-
bezpečný (než bude radioaktivita dosta-
tečně nízká na to, aby mohla být uvolněna 
do životního prostředí), je přibližně jeden 
milion let. Abychom tedy uspokojili své 
dnešní energetické potřeby, zatěžujeme 
důsledky své činnosti následujících 40 000 
generací! Proto je také hledání lokality pro 
trvalé úložiště jaderného odpadu modelo-
vým příkladem tzv. syndromu NIMBY (not 
in my backyard – „ne na  mém dvorku“). 
Nadpoloviční počet obyvatel např. v České 
republice s jadernou energetikou souhlasí, 
ale pokud jde o ukládání vyhořelého pali-
va, nenajde se obec, která by dobrovolně 
souhlasila s vybudováním trvalého úložiště 
na svém katastru.

3. Zakonzervování energeticky náročných 
způsobů výroby a spotřeby. Je-li prioritou 
jaderná energetika, logicky je utlumen vý-
voj a rozvoj obnovitelných zdrojů energie 
a také úspor. Dochází k „zakonzervování“ 
průmyslu náročného na spotřebu energie, 
není dostatečný tlak na zavádění efektivních 
a úsporných technologií. V případě České re-
publiky také po kolaudaci jaderné elektrárny 
Temelín (v roce 2006) dlouhodobě vyváží-
me čtvrtinu až třetinu elektřiny do zahraničí. 
Stáváme se tedy jakousi „semiperiferií“ roz-
vinutějších států Evropské unie. Na svém 
území se orientujeme na produkci energie 
a energeticky náročných výrobků za cenu 
zatížení svého životního prostředí.

Výše zmíněné tři důvody považuji za nejpod-
statnější riziko rozvoje jaderné energetiky. Pak 
je tu celá řada dalších, o něco méně závažných 
faktorů:
4. Těžba uranu zatěžuje životní prostředí, ze-

jména pokud probíhá loužením za pomoci 
kyselin.

5. Výroba paliva je drahá (tvoří cca 15 % výrob-
ních nákladů na elektřinu), hlavně však vede 
k vysoké závislosti na dodavateli. V případě 
České republiky jsme stoprocentně závislí 
na Rusku.

6. Dlouhá doba výstavby jaderné elektrárny. 
Když jde vše dobře, trvá obvykle přípravný 
a schvalovací proces 7 let, vlastní stavba 5 let 
(spíše však déle). Po tuto dobu jsou vázány 
značné fi nanční prostředky, které jsou „zali-
ty v betonu“ rozestavěného díla a nemohou 
být využity jinde.

7. Vysoké náklady na výstavbu jaderné elekt-
rárny. Investiční náklady představují dvojná-
sobek v porovnání s uhelnými elektrárnami 
a čtyřnásobek v porovnání s paroplynovými 
elektrárnami. Výstavba jaderné elektrárny 
Temelín o výkonu 2000 MW stála přes 100 
miliard Kč.

Foto 90: Jaderná elektrárna u Kapského města 

(Jihoafrická republika) (archiv autora)

Lidská nedbalost, ale také zlý úmysl před-

stavují sice malé, ale přece jen přítomné 

bezpečnostní riziko.

Dlouhodobě vyvážíme čtvrtinu až třetinu 

elektřiny do zahraničí. Stáváme se tedy ja-

kousi „semiperiferií“ rozvinutějších států 

Evropské unie.



169

2 Globální výzvy

8. Vysoké náklady na zakonzervování jaderné 
elektrárny po dožití, včetně trvalého uložení 
vyhořelého paliva. Nejedná se o levnou zále-
žitost, tyto výdaje jsou srovnatelné s náklady 
na výstavbu. Provozovatelé jaderné elektrár-
ny proto musí vytvořit zvláštní fond, kde se 
v průběhu životnosti elektrárny akumulují 
prostředky na její likvidaci po dožití.

9. Životnost jaderné elektrárny. Dnes je život-
nost projektována na 40 let. U  jaderných 
elektráren II. generace (elektrárny I. genera-
ce jsou již vyřazeny z provozu nebo dosluhu-
jí) se však počítá s prodloužením životnosti 
na 60 let, možná až na 80 let.

10. Ekologická zátěž. Kromě problémů s uklá-
dáním vyhořelého paliva produkuje jaderná 
elektrárna vysoké množství odpadního tep-
la, a ovlivňuje tak mikroklima a mezoklima. 
Na chlazení reaktorů potřebuje velký vodní 
zdroj. Jaderná elektrárna také v krajině ne-
působí zrovna estetickým dojmem.

11. Jedná se o centralizovaný zdroj energie, od-
kud se elektřina rozvádí na velké vzdálenos-
ti. To způsobuje ztráty energie při přenosu.

12. V dnešních reaktorech vzniká jako vedlejší 
prvek plutonium – nejtoxičtější chemický 
prvek na Zemi, který se využívá při výrobě 
jaderných zbraní.

Na závěr je třeba se zmínit o potenciálně nevy-
čerpatelném zdroji energie – tzv. termojaderné 
fúzi. Tento proces se odehrává ve Slunci nebo 
také při výbuchu vodíkové bomby. Jaderná 
fúze (neboli slučování) je fyzikální jev, při němž 
se jádra atomů vodíku spojují za vzniku helia 
a  uvolňování obrovského množství energie. 
Problém je v tom, že tento proces nedokážeme 
zatím spoutat, provádět jej kontrolovaně. Fúze 
probíhá při obrovských teplotách a neexistuje 

materiál, který by tyto teploty vydržel (a mohl 
být využit ke zhotovení reaktoru). Snad by jader-
ná fúze mohla probíhat v prostředí silného elek-
tromagnetického pole, experimentálně se však 
povedlo tento proces realizovat jen na nepatr-
ný zlomek sekundy. V současné době je nejdále 
ve výzkumu termojaderné fúze Evropská unie.

Palivem pro termojadernou fúzi je tzv. těžký 
vodík (deuterium), který se dá celkem jedno-
duše získat z vody. Ještě těžší vodík (tritium) je 
možné získat z lithia, které se vyskytuje v moř-
ské vodě i v horninách na pevnině. Z pouhých 
600 kg tohoto paliva by se jadernou fúzí získalo 
tolik energie, kolik potřebuje Česká republika 
na jeden rok. Navíc by nevznikaly žádné radio-
aktivní odpady (Jeníček, Foltýn, 2003).

V případě termojaderné fúze je však třeba 
s optimismem velmi šetřit. Tento proces se může 
podařit technologicky zvládnout za 30 či 50 let, 
ale možná také nikdy. Zatím nevíme, a nelze se 
proto na tento zdroj spoléhat.320/

316/ Dosud bylo od roku 1954, kdy byl spuštěn první reaktor pro výrobu elektrické energie, odstaveno 111 reaktorů s celkovým výrobním výkonem 36 000 

MW (Cílek, Kašík, 2007).

317/ K vysokému nárůstu požadavků na energii může přispět jeden faktor, o kterém se zatím příliš nemluví. Regionálně nedostatkovým a přitom pro život 

naprosto zásadním zdrojem je voda. Je možné, že v budoucnu bude velké množství energie (resp. elektřiny) využíváno pro odsolování mořské, resp. 

brakické vody.

318/ Ještě na počátku 21. století se mnozí kritici jaderné energetiky domnívali, že trend bude spíše opačný, tedy ústup od tohoto zdroje energie: „Nejpomaleji 

rostoucím zdrojem energie na světě je energie jaderná – v roce 1996 méně než jedno procento bez vyhlídek na zlepšení. Její globální kapacita v roce 

2000 byla na úrovni desetiny a objednávky nových elektráren jsou na úrovni setiny těch nejnižších ofi ciálních prognóz starých čtvrt století. Americká 

civilní jaderná technologie přišla celkem na 1000 miliard federálních dolarů, avšak přináší méně energie než dřevo. Ani jedna z jaderných elektráren 

na světě není komerční… V celosvětovém měřítku již bylo vyřazeno asi 90 jaderných elektráren poté, co odsloužily méně než sedmnáct let“ (Hawken, 

Lovins, Lovins, 2003).

319/ Jaderným štěpením lze získat na jednotku hmoty 3 000 000× více energie než spalováním fosilních paliv. Plného využití přírodních zásob však nelze 

dosáhnout u současných lehkovodních reaktorů, potřebujeme tzv. rychlé reaktory (nazývané také „množivé reaktory“, protože při jejich provozu vzniká 

více plutonia, než samy spotřebují). Rychlý reaktor by měl zajistit možnost plného využití energie obsažené v uranu (dnešní reaktory jsou schopny využít 

asi 1 % této energie). To by vedlo k velmi výraznému snížení objemu vyhořelého paliva, jeho radioaktivity a tepelného zatížení vyhořelého paliva. Pokud 

by se podařilo rychlé reaktory (tzv. jaderné elektrárny IV. generace s uzavřeným palivovým cyklem) zavést podle dnešních (možná příliš optimistických) 

odhadů někdy mezi lety 2030–2050, stačily by známé zásoby paliva při dnešní spotřebě na více než 3000 let. Vývoj těchto nových typů jaderných 

elektráren je však komplikován nízkou sériovostí (předpokládá se zavedení jen desítek jednotek v zemích, které mají nebo budou mít k dispozici nejrozvi-

nutější technologie), vysokými jednotkovými náklady, dlouhou dobou vývoje (20–30 let) a rizikem, že vyvinutý typ neuspěje na trhu (Nezávislá odborná 

komise Vlády České republiky, 2008).

320/ Je fakt, že se už od počátku 60. let 20. století mluví o tom, že využití termojaderné fúze bude možné za 10–40 let.

Obr. 66: Vývoj veřejného mínění v USA 

na stavbu jaderných elektráren v letech 

1975–1985 (upraveno podle Turk, 1989)
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Náklady na zakonzervování jaderné elekt-

rárny po dožití jsou srovnatelné s náklady 

na výstavbu.

V dnešních reaktorech vzniká jako vedlejší 

prvek plutonium – nejtoxičtější chemický 

prvek na Zemi.
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2.8.6.3.4 Obnovitelné zdroje
Dnes je obnovitelná energie nejrychleji ros-

toucím energetickým zdrojem Evropy. Jako 
příklad hodný následování je často uváděno 
Dánsko. 20  % spotřeby elektřiny je pokryto 
z větrné energie a do roku 2025 by to mělo být 
50 %.322/ 

Kalifornie (která by v případě hypotetické-
ho odtržení od Spojených států byla sedmou 
největší ekonomikou na světě) získává 9 % své 
elektřiny z obnovitelných zdrojů (bez započí-
tání energie vodních zdrojů) (Glenn, Gordon, 
Florescu, 2009).

Využití větrné energie roste o 26 % ročně , vy-
užití solárních (fotovoltaických) článků o 30 % 
ročně. Cena solárních článků klesla od počát-
ku 70. let 20. století do konce století o 95 % 
(Hawken, Lovins, Lovins, 2003) a během první-
ho desetiletí 21. století klesla o dalších přibližně 
75 % díky úsporám ze sériové výroby již zavede-
ných technologií.

Je však třeba také připomenout, že narůstá 
světová spotřeba energie, a je proto možné, že 
procentuální podíl obnovitelných zdrojů nebu-
de v blízké budoucnosti nijak výrazně narůstat. 
Pokud nedojde k radikální změně (která je vá-
zána na změnu politických priorit), pak asi 80 % 
energie bude i nadále pocházet z fosilních paliv. 
Emise CO2 by se v takovém případě (a za součas-
ných technologií) zvýšily oproti dnešku o 60 %.

Sluneční energie

Tento obnovitelný zdroj je velkou šancí přede-
vším pro rozvojové země s vysokou intenzitou 
slunečního záření. Solární energetika zatím dob-
ře funguje v malém, lokálním měřítku. Odpadají 

Limitem obnovitelných zdrojů není 

dostupnost (je jich dost) ani spolehlivost 

(lze vyřešit), nýbrž náklady. Faktem je, že 

cena jedné kilowatthodiny z větru od konce 

osmdesátých let klesla na méně než dese-

tinu. Faktem je, že komerční cena solárních 

fotovoltaických modulů se ze dvaatřiceti 

dolarů na watt instalovaného výkonu v roce 

1979 propadla na tři dolary v roce 2006. 

Faktem je, že s každým zvýšením výroby 

na dvojnásobek ceny solárních panelů 

klesají o 18 procent.

Martin Mikeska321/

Nejde ani tak o to mít novou myšlenku, jako 

hlavně přestat mít tu starou.

Edwin Land

Obr. 67: Světová spotřeba energie v roce 2005 

a potenciál využití obnovitelných zdrojů 

při současných technologiích (upraveno podle 

WorldWatch Institute, 2009)
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Cena solárních článků klesla od počátku 

70. let 20. století do konce století o 95 % 

a během prvního desetiletí 21. století kles-

la o dalších přibližně 75 %.

Všechny obnovitelné zdroje s výjimkou geotermál-
ní energie (a ta není, striktně vzato, obnovitelným 
zdrojem) jsou založeny na energii slunečního zá-
ření. Termojaderná fúze by měla probíhat ve Slunci 
ještě nějakých pět miliard let, což je z pohledu dél-
ky lidského života i historie lidstva nevyčerpatelný 
zdroj.

Problém je, že sluneční energie dopadající na 
zem není dostatečně koncentrovaná. Na jeden 
metr čtvereční dopadne ročně na Zemi ze Slunce 
zhruba tolik energie, kolik je jí obsaženo v necelých 
20 litrech ropy (Cílek, Kašík, 2007).

Obnovitelné zdroje dnes tvoří 13 % celkové svě-
tové spotřeby energie. Biomasa, která se hlavně 
využívá na vytápění, je největším obnovitelným 
zdrojem. Podíl obnovitelných zdrojů na výrobě 
elektřiny činí 18 % (Glenn, Gordon, 2007).

Přestože je zatím podíl obnovitelných zdrojů 
na výrobě energie poměrně nízký, zvyšující se 
ceny fosilních paliv, stejně jako rostoucí pově-
domí o rizicích spojených s vypouštěním sklení-
kových plynů povede pravděpodobně k výraz-
nému posilování investic do výzkumu a vývoje 
čistších technologií, což zase povede ke zlepšení 
účinnosti a nižší ceně obnovitelných zdrojů.

V roce 2006 bylo investováno přes 70 miliard 
dolarů do obnovitelných zdrojů a technologií 
s nízkými emisemi oxidů uhlíku. Oproti roku 
2005 jde o nárůst o 46 %. Jen ve Spojených stá-
tech bylo v roce 2006 zaregistrováno 4093 pa-
tentů, které se týkají čistých technologií (zejmé-
na v oblasti využití solární energie a biopaliv).

Trh s obnovitelnými zdroji dramaticky narůs-
tá. V roce 2006 činil obrat 38 miliard USD, což je 
o 26 % více než v předcházejícím roce. 
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investice do rozvodných sítí a při přenosu elek-
trické energie na  malou vzdálenost dochází 
k minimálním ztrátám.

Termosolární systémy

Termosolární systémy jsou využívány především 
na ohřev vody. Zachycují teplo na principu skle-
níkového efektu. Termosolární systémy je mož-
né použít i na výrobu elektrické energie. Pomocí 
soustavy zrcadel se může sluneční záření kon-
centrovat na jedno místo, kde je voda ohřívána 
na bod varu. Pára potom pohání turbínu, která 
vyrábí elektřinu.
Fotovoltaické systémy

Tyto systémy využívají fotovoltaického jevu, 
který umožňuje přímou přeměnu solární ener-
gie na elektrickou energii. Základem fotovolta-
ických panelů jsou křemíkové destičky, které 
využívají polovodičového jevu a  dopadající 
fotony mění přímo na elektřinu. Solární panely 
dokážou transformovat na elektrickou energii 
přibližně 15 % slunečního záření.

V současné době probíhá komerční přechod 
od článků první generace (křemíkové články 
na bázi destiček) k tenkovrstevným článkům 
druhé generace, což jsou články na bázi ten-
kých vrstev a fi lmů (Nezávislá odborná komise 
Vlády České republiky, 2008). Tyto tenkovrstev-
né články mohou tvořit pružnou fotovoltaickou 
fólii, která může pokrývat např. střechy nebo zdi 
domů a vyrábět elektřinu.323/

Nahradit celosvětově energii z ropy elektřinou 
ze solárních panelů by při dnešních technolo-
giích znamenalo pokrýt asi polovinu procenta 
pevniny těmito panely (Cílek, Kašík, 2007).

Při každém zdvojnásobení celkové produkce 
cena solárních panelů klesne o 17 %. Výroba 
fotovoltaických článků je dosud nejrychleji 
rostoucím odvětvím v oblasti energetických 
technologií (Nezávislá odborná komise Vlády 
České republiky, 2008). V roce 2004 pokrývaly 
fotovoltaické články více než 400 000 střech 
v  Japonsku, Německu a  Spojených státech. 
Nicméně v roce 2007 bylo stále jen asi 0,03 % 
celosvětové produkce elektřiny získáváno z fo-
tovoltaických článků. Ve výzkumu a vývoji bylo 
nejdále jednoznačně Německo, následované 
Japonskem (Glenn, Gordon, Florescu, 2009).
Solární satelity

Solární satelity na oběžné dráze by mohly za-
chycovat obrovské množství sluneční energie 
a přeměňovat ji na elektrickou energii. (Na oběž-
né dráze je intenzita slunečního záření mnohem 

vyšší než na zemském povrchu, protože ji zde 
nesnižuje oblačnost a znečištění atmosféry.) 
Problémem však zatím je bezpečný a ekono-
micky únosný přenos této energie na Zemi.324/ 
Nejvíce se výzkumu tohoto potenciálního zdroje 
energie věnuje Japonsko.325/

Energie z biomasy

Jestliže se solární energie může perspektivně 
stát hlavním zdrojem elektřiny, biomasa se 
může stát jedním z hlavních zdrojů energie na-
hrazujících ropu, uhlí a plyn. Při pěstování bio-
masy nejsme odkázáni jen na pevninu. Pokud 
bychom byli schopni využít v pobřežních oblas-
tech halofytů (rostlin snášejících zvýšený obsah 
solí ve vodě) a řas, mohli bychom ročně získá-
vat až 190 tisíc litrů biopaliv na hektar (Glenn, 
Gordon, Florescu, 2009).

Nejznámější způsob získávání energie z bio-
masy je spalování, které společně se zplynová-
ním patří k tzv. suchým procesům. Mezi mokré 
procesy patří anaerobní vyhnívání (bez přístu-
pu vzduchu), kdy vzniká bioplyn, a fermentace 
(produktem jsou alkoholy využitelné jako pali-
va). Dalším způsobem je lisování olejů a jejich 
úprava na bionaftu.

321/ Martin Mikeska pracuje v Hnutí Duha. Citát je převzat z jeho článku „Zelená energie“ v časopise Respekt, 6/2009, s. 17.

322/ Evropská unie jako celek se zavázala k 20 % podílu energie získávané z obnovitelných zdrojů a také k dosažení úspor ve spotřebě energie ve výši 20 % 

do roku 2020. V tomto roce by také EU jako celek měla dosáhnout 10 % podílu biopaliv na celkové spotřebě pohonných hmot.

323/ Největším producentem solárních panelů na výrobu elektřiny je Japonsko.

324/ Na Zemi by byla energie předávána pomocí mikrovlnných energetických pulsů. V případě havárie by však takový puls koncentrované energie mohl 

„spálit“ rozsáhlé území, například část města.

325/ První funkční satelit, který by dodával na Zemi energii ze Slunce, chce mít Japonsko na oběžné dráze do roku 2040. Předpokládá se, že cena takto získané 

elektřiny bude oproti dnešním cenám trojnásobná, s dalším rozvojem této technologie by se však mohla snižovat.

Foto 91: Jedna z prvních větrných farem. 

Big Island, Havaj (archiv autora)
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Obecně rozlišujeme:
a) Zemědělskou biomasu. Tvoří ji primární pro-

dukce fytomasy pěstované na zemědělské 
půdě – biomasa obilovin a olejnin, trvalé travní 
porosty (louky a pastviny), cíleně pěstované 
energetické plodiny a rychle rostoucí dřeviny. 
Dále jsou to zbytky ze zemědělské potravinové 
prvovýroby (sláma), fytomasa vyprodukova-
ná z údržby krajiny, ze zahrad, ovocných sadů, 
chmelnic a vinic.

b) Lesní biomasu. Tvoří ji dřevní hmota vyprodu-
kovaná na lesním půdním fondu.

c) Zbytková biomasa. Zahrnuje různé druhy bi-
omasy vznikající sekundárně při zpracování 
primárních zdrojů rostlinné nebo živočišné 
biomasy (např. z průmyslu papíru a buničiny, 
z dřevovýroby, z potravinářského průmyslu, 
ze živočišné zemědělské výroby, včetně ex-
krementů chovných zvířat, a z třídění komu-
nálního odpadu (Nezávislá odborná komise 
Vlády České republiky, 2008).

Motorová biopaliva

Zvláštním druhem využití biomasy je výroba te-
kutých nebo plynných paliv pro pohon motorů 
v dopravě. Existují biopaliva první generace (využí-
vaná v současnosti), která se vyrábějí z biomasy, ze 
které by se mohly vyrobit potraviny nebo krmiva 
(jde tedy o konkurenční využití, buď to, nebo ono). 
Patří sem např. bioetanol vyráběný z obilí, cukrové 
řepy, cukrové třtiny, kukuřice, škrobu nebo rost-
linných odpadů vyrobených kvašením a rafi nací, 
metylester řepkového oleje vyrobený z vylisování 
řepky olejné esterifi kací či metylester mastných 
kyselin vyrobený z vylisovaných olejnatých rostlin 
(palmový olej, slunečnicový olej aj.). Tato biopaliva 
první generace jsou náročná na vloženou energii.

U biopaliv druhé generace je surovinou tzv. ne-
potravinářská biomasa, jako jsou dřeviny (dendro-
masa), včetně těžebních zbytků, zemědělský od-
pad (sláma, seno, kukuřičné a řepné či jiné zbytky), 
energetické rostliny (křídlatka, čirok, šťovík aj.) či 
biologický odpad z domácností. Mezi biopaliva vy-
robená z této suroviny patří bioetanol, metanol aj.

Energetické plodiny druhé generace mají trans-
formační potenciál na biopaliva výrazně vyšší, než 
je u první generace. Technologický proces je však 
složitější a náročnější. Konverzní poměr je obvykle 
5 : 1 (z 5 tun biomasy lze vyrobit 1 tunu biopaliva). 
Komerční využití biopaliv druhé generace lze oče-
kávat pravděpodobně kolem roku 2015 (Nezávislá 
odborná komise Vlády České republiky, 2008).
Agrolesnictví

V rozvojových zemích se zdá být vhodné využití 
agrolesnictví (agroforestry) ve venkovských oblas-
tech. Zemědělci se podílejí na sázení stromů (např. 
akácií) v sousedství svých polí. Získávají tak nejen 
biopalivo, ale stromy také pomáhají zadržovat 
vodu v krajině a podílejí se na obnově úrodnosti 
půdy. Má to i svůj širší (globální) význam, protože 
ve světě zatím odlesňování probíhá rychleji než 
zalesňování.

Vodní energie

Necelá tři procenta celkové světové energie jsou 
vyráběna ve vodních elektrárnách. Co se však týče 
výroby elektřiny, vyrábí vodní elektrárny zhruba 
pětinu celosvětové produkce.

Největší vodní elektrárnou bylo donedávna 
vodní dílo Itaipú na řece Paraná, na hranici mezi 
Brazílií a Paraguayí, o výkonu 12 600 MW elektrické 
energie (tedy přibližně ekvivalent šesti jaderných 
elektráren Temelín o výkonu 2000 MW). Nyní je 
největším vodním dílem čínská přehrada Tři sou-
těsky (Three Gorges Water Dam) s instalovaným 
výkonem 18 000 MW. Mezi další velká, známá 
a  z  environmentálního pohledu kontroverz-
ní díla patří např. Asuánská přehrada v Egyptě, 
vodní stavby v asijské části bývalého Sovětského 
svazu, v Evropě je to např. vodní dílo Gabčíkovo 
na řece Dunaj pod hlavním městem Slovenska, 
Bratislavou.

Méně kontroverzní bývají obvykle malé vodní 
elektrárny. Například na území České republiky 
fungovalo před 2. světovou válkou několik tisíc 
malých vodních elektráren. Po  druhé světové 
válce, v období komunistického režimu, byly tyto 
zdroje elektrického proudu rušeny a nahrazovány 
centralizovanými uhelnými (a později také plyno-
vými a jadernými) elektrárnami, takže v sedm-
desátých letech 20. století zůstalo funkčních jen 
několik desítek vodních elektráren. Poté se začala 
situace zlepšovat a menší obnovitelné zdroje byly 
opět „vzaty na milost“. Nyní mají vodní elektrárny 
v České republice 2176 MW instalovaného výko-
nu a v provozu je 1398 těchto děl (z toho však jen 
8 vodních děl o výkonu nad 10 MW) (Nezávislá 
odborná komise Vlády České republiky, 2008).
Přílivové elektrárny

U zemí majících přístup k moři se vkládají znač-
né naděje do využití přílivových elektráren, které 
využívají rozdílnou výšku vodní hladiny v době 
přílivu a odlivu. Zatím však jsou cenově nákladné 
a komerčně prakticky nevyužívané.

Další možnost využití nabízejí mořské proudy. 
Využít se dá jednak energie proudící vody (moř-
ský proud je vlastně obrovská řeka, která by mohla 
pohánět vodní turbíny umístěné na ukotvených 
plovoucích plošinách), jednak rozdílná teplota 
vody mořského proudu a okolního oceánu (třeba 
v případě teplého Golfského proudu).
Větrná energie

Využívat energie větru pro plavbu po moři uměli 
již Egypťané v 17. století př. n. l. S výrobou elektric-
ké energie z větru se ale započalo až v 19. století 
našeho letopočtu. Dnes se využití větrné energie 
ve světě bouřlivě rozvíjí, přestože má tento zdroj 
jednu zásadní nevýhodu – je nespolehlivý, a k dis-
pozici tak musí být stále záložní zdroje. Nicméně 
řada států západní a  severní Evropy pokrývá 
tímto způsobem kolem 10 % své výroby elektři-
ny, podobně je na tom Kalifornie. Větrná ener-
getika v Evropě i ve světě však rychle narůstá.326/ 
Technologie se zdokonalují a cena na jednotku 

Přibližně tři procenta celkové světové ener-

gie jsou vyráběna ve vodních elektrárnách.

Na území České republiky fungovalo před 

2. světovou válkou několik tisíc malých 

vodních elektráren.

Využití jen 1 % energie, která proudí v jet 

streamu, by posloužilo k uspokojení sou-

časných světových požadavků na energii.

Na  Islandu 93  % obyvatel topí vodou 

z geo termálního ohřevu.
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instalovaného výkonu klesá. Obecně se dá říci, že 
průměrná rychlost větru ve výšce 100 metrů nad 
terénem by měla být alespoň 6 metrů za vteřinu. 
Nové typy větrných turbín mají umístěny osy roto-
rů podstatně výše než dřívější modely, což zlepšuje 
jejich výkon.

Firmy Norsk Hydro a Siemens oznámily plán po-
stavit na moři první plovoucí větrnou elektrárnu. 
To by byl technologický průlom, který by pravdě-
podobně způsobil rychlý rozvoj tohoto typu větr-
ných elektráren.

Další možností je umístit turbínu do vyšší nad-
zemní vrstvy, kde vanou intenzivní a stálé větry 
(tzv. jet stream). Podle Sky Windpower Corporation 
by skupina 600 generátorů umístěných v této 
výšce mohla produkovat třikrát více energie než 
nejvýkonnější jaderná elektrárna ve Spojených 
státech.

Podle klimatologa Kena Caldeira z Lawrence 
Livermore National Laboratory by využití jen 
1 % energie, která proudí v jet streamu, poslouži-
lo k uspokojení současných světových požadavků 
na energii.

Dosud však energie z větru pokrývá jen něco 
přes 1  % světové spotřeby elektřiny (Glenn, 
Gordon, Florescu, 2009).

Větrná energie (podobně jako solární energie) 
je velmi perspektivním zdrojem pro rozvojové 
země. Podle map vanoucích větrů, které připravila 
OSN, má rozvojový svět mnohem větší potenciál 
pro výrobu elektřiny z větrných elektráren, než se 
dosud myslelo. Největší potenciál mají Nikaragua, 
Mongolsko a Vietnam, kde je 40 % území vhod-
ných z hlediska intenzity a četnosti vanoucích 
větrů pro provoz větrných elektráren. Nejhůře 
na tom jsou Bangladéš, která má jen 0,2 % ploch 
vhodných pro tyto účely. Nepříznivá je také situace 
na Kubě či v Ghaně.
Geotermální energie

Energie uvolňovaná ze žhavého zemského jádra 
a radioaktivní rozpad prvků v nitru Země jsou 

zdrojem tepla, které se dere na povrch v mís-
tech tektonických poruch. Toto teplo lze využít 
ke koupání, vaření, topení i k výrobě elektřiny. 
Geotermální energie se tak v některých oblastech 
Země jeví jako velmi perspektivní. Např. na Islandu 
93 % obyvatel topí vodou z geotermálního ohřevu. 
Mezi další perspektivní oblasti patří USA, Filipíny či 
Mexiko.

Tam, kde se horká pára či voda neprodere až 
na povrch, je možné využít principu „ústředního to-
pení“. Voda je zaváděna do podzemí vsakovacím vr-
tem a prostupuje systémem puklin, který slouží jako 
tepelný výměník. Na povrch se vrací pára nebo hor-
ká voda dalším, čerpacím vrtem. Po předání tepelné 
energie se ochlazená voda vrací opět vsakovacím vr-
tem do podzemí k dalšímu ohřevu (tato technologie 
bývá označována jako HDR – „hot dry rock“). Nelze 
ji však použít v lázeňských oblastech s termálními 
prameny, které mohou být touto činností ohroženy. 
Další nevýhodou jsou potíže s rozpuštěnými mine-
rálními látkami, které způsobují korozi a zanášení 
rozvodných systémů.

Obr. 68a: Světová produkce etanolu v letech 

1980–2004 (miliony litrů) (upraveno podle 

WorldWatch Institute, 2006)

Obr. 68b: Světová produkce bionafty v letech 

1980–2004 (miliony litrů) (upraveno podle 

WorldWatch Institute, 2006)

326/ Jen za rok 2006 se zvýšila kapacita větrných elektráren o 14 900 MW a celková instalovaná kapacita tak v roce 2007 dosáhla 74 000 MW.

Foto 92: Přehrada Three Gorges Water Dam 

v Číně (archiv autora)
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2.8.6.3.5 Regionální aspekty 
využívání energií
Moderní vyspělá společnost je životně závis-
lá na dostatku cenově dostupné energie (tzv. 
energetická bezpečnost). Bez energie by došlo 
k úpadku, chaosu, anarchii a zhroucení státu.327/ 
Proto budeme problému využívání energie vě-
novat také pozornost z hlediska jednotlivých 
kontinentů. Údaje pro toto hodnocení jsou 
převzaty z publikací „Stav budoucnosti“ za roky 
2007, 2008 a 2009 (Glenn, Gordon, 2007; Glenn, 
Gordon, Florescu, 2008 a 2009).
Afrika

Nedostatek energie je jednou z hlavních příčin 
chudoby. Podle odhadů Mezinárodní energe-
tické agentury (International Energy Agency)328/ 
bude ještě v roce 2030 Afrika spotřebovávat pouze 
méně než 15 % spotřeby, kterou mají země OECD. 
Podíl elektrifi kovaných oblastí se však zvýší z 36 % 
v roce 2002 na 58 % v roce 2030.

Afrika má velký potenciál využití obnovitel-
ných zdrojů – 3140 terawatthodin technicky 
využitelného potenciálu vodních zdrojů, více 
než 9000 megawatt geotermální energie, hojný 
potenciál pro využití biomasy, sluneční energie 
a v některých zemích také potenciál pro využití 
větrné energie. Zatím však obnovitelné zdroje 
energie představují méně než 1 % energetické 
spotřeby Afričanů.

Africká ropa tvoří 30 % ropného dovozu Číny, 
která se tak stává stále významnějším hráčem 
na tomto kontinentu. Bilaterální obchod mezi 
Čínou a africkými zeměmi v roce 2006 dosáhl 
55,5 miliard dolarů, což byl oproti roku 2001 
pětinásobný přírůstek.

V Jihoafrické republice fungují dvě atomové 
elektrárny, jsou však více než 20 let staré. 90 % 
energie je v této zemi získáváno z uhlí. 

Kromě Jihoafrické republiky získává v subsa-
harské Africe přes 90 % domácností energii, kte-
rá pochází z dřevin a ostatních druhů biomasy. 
To napomáhá postupu pouští.

Ekonomika Nigérie je silně závislá na exportu 
ropy (tvoří přes 90 % příjmů). Ropná pole a po-
tenciální zisky z nich vytvářejí etnické konfl ikty 
a do jisté míry také regionální konfl ikty, napří-
klad s Kamerunem. Technologická úroveň těžby 
je špatná. Jen v deltě řeky Niger v Nigérii bylo 
za poslední čtyři desetiletí zaznamenáno přes 
4000 závažných úniků ropy.

Zlepšení transparentnosti v  energetic-
kém sektoru je pro Afriku obrovskou výzvou. 
Human Rights Watch (2003) upozorňuje, že 
např. v Angole byly mezi lety 1997–2002 více 
než 4 miliardy dolarů příjmů z ropy vládou „ne-
započítány“, tedy se ztratily.
Asie a Oceánie

Čína od roku 1991 snížila svoji energetickou 
náročnost na jednotku HDP o 50 %. Přesto však 

Africká ropa tvoří 30 % ropného dovozu 

Číny.

Čína těží nejvíce uhlí na světě a předpo-

kládá se, že až do roku 2030 bude roční 

spotřeba uhlí narůstat o 2,3 %.

Čína plánuje do roku 2020 zčtyřnásobit 

svoji kapacitu jaderných elektráren.

Indie je jediná země na světě, kde se jader-

ný výzkum a výroba plutonia odehrávají 

v hustě zalidněných oblastech.

spotřeba energie roste o  4,6  % ročně (HDP 
přitom rostl o 8–10 % ročně). Čína těží nejvíce 
uhlí na světě a předpokládá se, že až do roku 
2030 bude roční spotřeba uhlí narůstat o 2,3 %.
Proto je klíčovou prioritou zlepšení technologií 
a efektivnosti spalování uhlí. Zastaralé techno-
logie způsobují (především ve městech a indu-
striálních oblastech) drasticky špatnou kvalitu 
ovzduší a další environmentální problémy. Při 
těžbě uhlí se v Číně uvolňuje do ovzduší odha-
dem 6 miliard m3 metanu ročně.

Při spalování uhlí se uvolňuje nejen CO2, ale 
také oxid siřičitý, protože je v uhlí (především 
v  hnědém uhlí) obsažena síra. Emise SO2 se 
v Číně každým rokem zvyšují. Stále více měst, 
ale i lesních a dalších ekosystémů trpí kyselými 
dešti. Čína má v plánu budovat odsiřovací za-
řízení, ale to by znamenalo obrovské investice 
do energetické infrastruktury, a realizace proto 
značně zaostává.

Dvě třetiny energie pochází z uhlí. Čína je 
však také druhým největším spotřebitelem ropy 
na světě. Tu se snaží nakupovat v tak vzdálených 
místech, jako je Venezuela, Nigérie, Angola či 
Súdán.329/

Čína plánuje do roku 2020 zčtyřnásobit svoji 
kapacitu jaderných elektráren. Dnes funguje 
9  jaderných elektráren s celkovou kapacitou 
7000 MW. Do roku 2020 by mělo být podle plá-
nů vlády postaveno 32 nových, 1000MW reak-
torů.

V Šanghaji (pravděpodobně nejdynamičtěji 
se rozvíjející město na světě) plánují předsta-
vitelé města instalaci fotovoltaických panelů 
na 100 000 střechách (ve městě je celkem šest 
milionů střech). Tyto solární panely by měly 
ročně vyrobit 430 milionů kWh energie, což je 
celková spotřeba města za dva dny. Tím se sníží 
emise CO2 o 40 000 tun.

Indie je jediná země na světě, kde se jaderný 
výzkum a výroba plutonia odehrávají v hustě 
zalidněných oblastech. Některé jaderné reak-
tory jsou zastaralé a potenciálně nebezpečné. 
Jaderná havárie podobná Černobylu proto není 
jen ryze hypotetickým rizikem.

Indie nicméně věnuje vojenskému i civilní-
mu využití jaderné energie velkou pozornost. 
Chystá se investovat 600 milionů dolarů do me-
zinárodního projektu, jehož cílem je spuštění 
experimentálního fúzního reaktoru.330/

Indie má také významný potenciál pro výro-
bu energie z obnovitelných zdrojů. Například 
z malých vodních elektráren by mohla získávat 
až 10 000 MW (tedy ekvivalent deseti jaderných 
elektráren). Dosud však byla realizována výstav-
ba jen 271 menších elektráren, které mají kapa-
citu 217 MW.
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327/ Barvitě zpracoval téma zhroucené společnosti uměleckou formou spisovatel Cormac McCarthy v románu Cesta (Argo, Praha 2008).

328/ Mezinárodní energetická agentura publikuje každoročně zprávu „World Energy Outlook“, data jsou dostupná na http:/www.worldenergyoutlook.org). 

329/ 7 % čínského importu ropy pochází se Súdánu. Když Rada bezpečnosti OSN vydala rezoluci č. 1564, kde varovala Súdán před uvalením embarga na vývoz 

ropy kvůli násilí v Dárfúru, Čína tento návrh vetovala. 

330/ V tomto projektu spojí Indie své síly se Spojenými státy, Evropskou unií, Čínou, Ruskem, Japonskem a Jižní Koreou. Celkové náklady jsou odhadovány 

na 12,8 miliard dolarů a reaktor bude umístěn v jižní Francii. Funkční by měl být do roku 2040, a pokud by se osvědčil, znamenalo by to revoluci v získá-

vání energie.

331/ V tomto roce kapacita větrných elektráren EU dosahuje 75 000 MW.

332/ Ministerstvo energetiky (The U.S. Department of Energy) spočítalo, že elektřina, která je vyrobena v hodinách mimo špičkovou spotřebu energie (ze-

jména v noci), by mohla dodávat energii 84 % automobilů (z celkového množství 220 milionů automobilů), pokud by měly hybridní pohon, umožňující 

využití elektřiny. Ve Spojených státech je nyní spotřební daň z benzínu a nafty sedmkrát nižší než v zemích EU. Každým rokem se zde jen v dopravních 

zácpách promrhá devět miliard litrů pohonných hmot.

333/ Pokud by celé Spojené státy chtěly radikálně omezit emise CO
2
 nahrazením uhelných elektráren jadernými, muselo by být postaveno 350 nových 

jaderných elektráren.

Evropa

Evropská unie je v současnosti jednoznačně 
hlavním „motorem“ ve výzkumu, vývoji i prak-
tickém využívání obnovitelných zdrojů energie 
a snižování emisí z fosilních paliv. EU plánuje 
získávat z biopaliv do roku 2020 10 % svých pa-
liv. Již dnes je největším producentem bionafty 
na světě. 

Švédsko si dalo za cíl stát se do roku 2030 eko-
nomikou plně nezávislou na fosilních palivech.

Evropská unie a Spojené státy se dohodly, že 
do roku 2015 spustí demonstrační síť 12 elektrá-
ren, které budou technologicky vybaveny tak, aby 
mohly zachycovat a následně bezpečně usklad-
ňovat veškeré emise CO2, které vyprodukují.

Elektřina získávaná z energie větru se v po-
sledních letech zvyšuje o 22 % ročně. V roce 
2006 tak pokrývala spotřebu elektřiny 40 mili-
onů lidí, v roce 2010 už to je 86 milionů obyva-
tel.331/ Podle Evropské asociace pro větrnou ener-
gii (The European Wind Energy Association) by 
do roku 2020 měla větrná energie krýt spotřebu 
195 milionů obyvatel EU. Do roku 2030 by pak 
měla větrná energie v Evropské unii pokrývat 
23 % spotřeby elektřiny.

Jen v Německu a Španělsku je v současnosti 
nainstalováno 70 % kapacity na výrobu elektři-
ny z větru v rámci EU. Velká Británie má dosta-
tek potenciálu pro stavbu větrných elektráren 
v pobřežních vodách na to, aby uspokojila troj-
násobek své současné spotřeby elektřiny. Dále 
může ve Velké Británii energie mořských vln 
a příboje pokrýt asi pětinu současných poža-
davků na elektřinu.

Polovina světové produkce elektřiny ze so-
lárních panelů byla v  roce 2006 získávána 
v Německu, které si dalo za cíl snížit do roku 

2020 emise CO2 o 40 %. To by z něj udělalo zemi 
s nejefektivnějším způsobem získávání energie 
ve světě.
Amerika

Spojené státy mají největší spotřebu energie 
na jednoho obyvatele na světě. Od roku 1990 
do roku 2006 narostly v USA emise CO2 o 13 %. 
V Evropě se za stejnou dobu zvýšily o 1 %. Ná-
růst emisí CO2 v USA za posledních deset let se 
rovná nárůstu emisí za stejné období v Číně, 
Indii a Africe dohromady. To jsou přitom regio-
ny s významným hospodářským růstem, které 
mají dohromady desetkrát více obyvatel než 
Spojené státy.

Spojené státy se chtějí během příštích 20 až 
30 let zbavit své závislosti na ropě dovážené 
z Blízkého východu. To by především znamenalo 
začít ve velkém využívat alternativní paliva pro 
pohon automobilů.332/

Kalifornie má v  plánu snížit do  roku 2020 
emise skleníkových plynů na  úroveň roku 
1990 a do roku 2050 by chtěla tyto emise snížit 
o 80 %. Kalifornie samotná je přitom desátým 
největším producentem CO2 na světě, a je proto 
v oblasti klimatických změn významným hrá-
čem.333/

Brazílie je největším producentem etanolu 
vyráběného z cukrové třtiny. Ten pokrývá 40 % 
spotřeby pohonných hmot pro automobily 
v zemi. Více než 70 % automobilů prodaných 
v Brazílii (v roce 2007 to představovalo 1,1 mi-
lionu prodaných automobilů) je vybaveno mo-
tory, které mohou využívat kombinaci benzínu 
či nafty a etanolu. Velká poptávka po etanolu 
však také vede ke kácení pralesů v Amazonské 
oblasti, které jsou nahrazovány plantážemi cuk-
rové třtiny.

2.8.7 Chudí a bohatí
Dejte mi své zmučené, své ubohé,

své utlačené masy, toužící po svobodě,

nešťastný odpad svých plodných břehů.

Pošlete je, vyvržené bouří, ke mně.

Zdvíhám lampu před zlatou bránou.

Emma Lazarusová

Švédsko si dalo za cíl stát se do roku 2030 

ekonomikou plně nezávislou na fosilních 

palivech.

Emma Lazarusová (1849–87) pochopila teh-
dejší opravdový význam americké politiky ote-
vřených dveří pro pronásledovanou evropskou 
chudinu (citát je ze sonetu Nové Koloseum, kde 
ke Starému světu promlouvá samotná bohyně 
svobody). Také my potřebujeme pochopit a do-
cenit důstojnost každé lidské bytosti a její přínos 

pro druhé, pokud dostane šanci rozvinout své 
vzdělání a tvůrčí schopnosti.

Nerovnoměrné a  nespravedlivé rozdělení 
bohatství je jedním z velkých paradoxů moder-
ní doby. Svět jako celek v průběhu 2. poloviny 
20. století nesmírně zbohatl. Dnešní světový 
ekonomický produkt činí téměř 70 tisíc miliard 
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dolarů. Navzdory tomu miliony lidí nejen v roz-
vojových, ale i v rozvinutých zemích žijí v chu-
době. Tato situace není dlouhodobě udržitelná, 
jak výstižně uvádí český jezuita Tomáš Špidlík 
(1991): „20. století a dvě světové války přinesly 
aspoň to, že nacionalismus a komunistická ideo-
logie už nejsou přitažlivé, a nejsou tedy hroz-
bou. Hrozbou je však nespravedlivé rozdělení 
bohatství ve světě, to může být příčinou dalšího 
výbuchu, ale i výzvou usilovat o zlepšení.“ 

Chudobu rozlišujeme relativní a  absolut-
ní.334/ Relativní chudobu lze definovat jen 
ve vztahu k referenčním skupinám. Například 
ve Spojených státech žilo v roce 2006 pod hra-
nicí chudoby 37 milionů lidí (12,6 % populace). 
Tito lidé by v subsaharské Africe s výší svého 

příjmu či sociální podpory patřili mezi poměrně 
privilegované vrstvy obyvatel (je samozřejmě 
také pravda, že životní náklady v USA jsou pod-
statně vyšší než v Africe).

Absolutní chudobu defi nuje Světová banka 
jako „absolutní zhoršování postavení nejnižších 
důchodových skupin obyvatelstva, jako životní 
situaci, která je charakterizována podvýživou, 
negramotností a nemocemi, vymykající se ja-
kékoli defi nici lidských podmínek důstojného 
života“. Za hranici absolutní chudoby považu-
je Světová banka příjem 1,25 USD/osobu/den. 
Pod touto hranicí žije přibližně jedna miliarda 
obyvatel. Podíl lidí v rozvojových zemích, kteří 
žijí za méně než jeden a čtvrt dolaru na den, se 
snížil ze 40 % v roce 1981 na 18 % v roce 2004. 
To je významný úspěch, vezmeme-li v úvahu, že 
za tuto dobu narostl počet obyvatel o dvě mi-
liardy.335/ Od roku 2004 se však již procento lidí 
žijících v absolutní chudobě nesnižuje a v po-
slední době dokonce začíná narůstat.

Světová banka odhaduje, že v roce 2015 bude 
na světě žít stále 720 milionů lidí v extrémní 
chudobě. Absolutní počet chudých lidí se bude 
snižovat ve všech regionech kromě subsaharské 
Afriky, kde dojde k navýšení z 298 milionů v roce 
2004 na 326 milionů v roce 2015. Rozvojových  
cílů tisíciletí (viz infobox) se tak nepodaří dosáh-
nout, a to především kvůli neutěšenému vývoji 
v Africe.

Další více než dvě miliardy obyvatel planety 
žijí z příjmu od 1,25 do 2 USD/osobu/den. Tři 
miliardy lidí neboli téměř polovina obyvatel pla-
nety žijí ve stavu, který můžeme nazvat akutní 
nouzí. To, že za těchto podmínek mohou lidé 
vůbec přežívat, je snad důsledkem rodinné 
solidarity, kmenových tradic a zemědělského 
hospodaření, kde prakticky veškerá produkce 
je spotřebována výrobcem a jeho rodinou a ne-
dostane se na trh.336/ 

Přepych kosí bohaté i chudé, jedny majet-

kem, druhé chtivostí.

Jean Jacques Rousseau

Přebytky bohatých patří z přirozeného 

práva chudým. 

Tomáš Akvinský

Obr. 69: Celosvětové ekonomické rozdíly

(upraveno podle Moldan, 1994)
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Infobox: Rozvojové cíle tisíciletí
Na podzim roku 2000 přijalo 189 členských států OSN spolu se Švýcarskem a Vatikánem na Summitu tisíciletí 
v New Yorku 8 rozvojových cílů, rozpracovaných do 18 úkolů. Jejich účelem je do roku 2015 výrazně snížit 
extrémní chudobu a s ní spojené problémy.
1. cíl: Odstranit extrémní chudobu a hlad
1. úkol: Do roku 2015 snížit na polovinu počet lidí, kteří žijí za méně než 1 dolar na den

Chudoba má celou řadu příčin. Jsou to jednak historické faktory (kolonialismus, otrokářství, rasová segre-
gace). Dále je to velká skupina politicky motivovaných faktorů: ozbrojené konfl ikty, závislost na rozhodování 
cizích vlád, nadnárodních korporací a mezinárodních institucí, vysoce korupční vnitropolitické prostředí, 
diktátorské a autoritářské režimy, špatná vymahatelnost práva, porušování lidských práv.

Z ekonomických faktorů je to vysoká zadluženost rozvojových zemí, nízké a kolísající ceny přírodních 
zdrojů, surovin a zemědělských produktů na světových trzích, omezený počet exportních produktů, vysoká 
nezaměstnanost, nedostatečná technická a dopravní infrastruktura.
Mezi demografi cké faktory patří vysoká hustota osídlení, resp. přelidnění (typickým příkladem je Rwanda 
nebo Haiti), neexistující nebo velmi slabé sociální zajištění, kulturní a náboženské tradice. S těmito faktory se 
pojí také nízká míra vzdělání, nerovné postavení žen a nedostatečná zdravotní péče.

Mezi environmentálními faktory lze uvést například odlesňování, erozi půdy, šíření pouští, znečištění vody 
a ovzduší.
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2. úkol: Do roku 2015 snížit na polovinu počet lidí, kteří trpí hladem
Příčiny hladovění jsou obdobné jako příčiny, které způsobují extrémní chudobu. Proto musí jít úsilí o snížení 

hladu a podvýživy ruku v ruce s akcemi eliminujícími extrémní chudobu.
Velmi důležitá je podpora zemědělství a rozvoj 

venkova. Organizace OSN pro výživu a zemědělství 
(FAO) odhaduje, že k dosažení tohoto cíle by bylo tře-
ba vynaložit 120 miliard USD. To není nijak závratná 
částka, uvážíme-li, že rozvinuté země dávají každý rok 
na podporu svého zemědělství okolo 300 miliard USD.
2. cíl: Dosáhnout základního vzdělání pro všechny
3. úkol: Do roku 2015 zajistit, aby mohly děti, chlapci 
i dívky, kdekoliv na světě dokončit základní školu

Bývalý generální tajemník OSN Kofi  Annan výstižně 
uvedl, že chudoba začíná odepřením práva na vzdělání. 
Přístup ke vzdělání patří mezi základní lidská práva.

Mezi hlavní příčiny nedostatečného snižování ne-
gramotnosti patří: vysoké náklady na vzdělání (školné, 
uniformy, učební pomůcky, příspěvek na provoz školy 
i platy učitelům), nutnost, aby děti pomáhaly s hospo-
dářstvím či provozem domácnosti, a také různé pověry 
týkající se především vzdělání dívek (např. že vzdělaná 
dívka má menší šanci se dobře provdat).

Problémem je měření kvality výuky. Často pak 
dochází k tomu, že počet dětí ve školách stoupá, ale 
zároveň dramaticky klesá kvalita vzdělání.

Dalším velkým problémem je dětská práce. Ta se 
týká podle odhadů Mezinárodní organizace práce 
(ILO) asi 250 milionů mladistvých, z čehož více než 
70 milionů nedosáhlo ani věku 10 let. Velká většina 
z nich (asi 70 %) působí v zemědělství. Zhruba tři 
čtvrtiny dětí a mladistvých jsou zaměstnány v ne-
bezpečných podmínkách (práce v dolech, najímání 
do ozbrojených složek, otroctví pro dluhy a jiné formy 
otroctví, sexuální zneužívání). Ročně zahyne v důsled-
ku pracovních úrazů 22 000 dětí.
3. cíl: Prosazovat rovnost pohlaví a posílit roli žen 
ve společnosti
4. úkol: Do roku 2005 odstranit nepoměr pohlaví v zá-
kladním a středním školství a do roku 2010 na všech 
úrovních vzdělávacího systému.

Na světě žije dvakrát více chudých žen než mužů. 
Čím je společnost chudší, tím větší jsou obvykle rozdíly 
mezi muži a ženami. Společenské postavení žen se dá 
zlepšovat několika způsoby. Na prvním místě je to především vzdělání (důležité je přitom zejména dosažení 
středního vzdělání, nejen základního). Dále pak je to přístup ke zdrojům (půda, fi nance,…) a také ochrana 
a bezpečnost žen.

Vzdělanější ženy s lepším společenským postavením mají výrazně větší vliv na plánování počtu svých dětí, 
což těsně souvisí s chudobou.
4. cíl: Snížit dětskou úmrtnost
5. úkol: Do roku 2015 snížit o dvě třetiny úmrtnost dětí do věku pěti let

334/ Chudoba má podle Jeníčka a Foltýna (2003) několik podob, resp. příčin: chronická masová chudoba v nejzaostalejších zemích, chudoba dočasné 

nezaměstnanosti a chudoba způsobená náhlými přírodními katastrofami.

335/ Některé skupiny lidí, např. nomádi, také žijí za méně než 1,25 USD/osobu/den, ale to neznamená, že nezbytně trpí absolutní chudobou. Jsou do velké 

míry soběstační, případně své zboží směňují. Oběh peněz je u nich velmi omezený a jejich hospodářské aktivity se tak nepromítnou do ofi ciálního 

účetnictví. Tím však samozřejmě nechci nikterak problém absolutní chudoby zlehčovat.

336/ I v podmínkách rodinné, případně kmenové solidarity však zůstává do nebe volající nespravedlností, že v současnosti umírá hladem každý den 24 000 

lidí. To je hanba a obžaloba tohoto světa, i když před deseti lety to bylo 35 000 lidí denně a před dvaceti lety 41 000 lidí. Tři čtvrtiny zemřelých tvoří děti 

mladší 15 let. Hlad a s ním spojené nemoci si stále vyžádají více obětí než AIDS, malárie a tuberkulóza dohromady (Glenn, Gordon, Florescu, 2009).

Jordánský princ Hassan bin Talal poukázal v roce 2000 na pražské konferenci Forum 2000, pořádané prezidentem Václavem Havlem, na spojitost mezi 

extrémní chudobou a bezpečnostními hrozbami: „V Afghánistánu je 70 % lidí podvyživených, 87 % nemá přístup k čisté vodě, střední délka života je 

40 let… Do toho přijde bin Ládin a začne otevírat školy, nemocnice,… a dostane za to útočiště, má se kde skrývat. V Afghánistánu mají děti modrou 

barvu pleti ze zimy a hladu, to je třeba řešit“ (bin Talal, 2000).

Foto 93: Pro děti u jezera Turkana (Keňa) bude 

těžké se vymanit z chudoby

(archiv autora)

Foto 94: Česká škola v Ugandě 

(archiv autora)

Na světě žije dvakrát více chudých žen než 

mužů. Čím je společnost chudší, tím větší 

jsou obvykle rozdíly.
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Zhruba polovinu úmrtí dětí do pěti let věku způsobuje pouze pět nemocí: zápal plic, průjmová onemocnění, 
spalničky, malárie a HIV/AIDS. 97 % obětí pochází z rozvojových zemí. Míra dětské úmrtnosti se sice ve všech 
rozvojových zemích snižuje, ale zůstává vysoká 
v městských chudinských čtvrtích (slumech).

Snížit dětskou úmrtnost mohou zejména tyto faktory:
Eliminace biologických příčin, které způsobují dětské 
choroby (nekvalitní výživa, závadná voda, nedosta-
tečný přístup k základní hygieně a lékům). Podpora 
kojení a péče o zdraví kojících žen.337/ Zmenšování 
sociální nerovnosti, zlepšený přístup ke zdravotnic-
kým službám a zvýšení dotací na zdravotní programy 
zaměřené na děti v rozvojových zemích. Podle údajů 
WHO a UNICEF by např. úplná imunizace vůči spalnič-
kám zachránila ročně asi čtvrt milionů dětí.
5. cíl: Zlepšit zdraví matek
6. úkol: Do roku 2015 snížit o tři čtvrtiny míru ma-
teřské úmrtnosti

Přibližně půl milionu matek ročně umírá na ná-
sledky těhotenství a porodu. Nejhorší situace je v sub-
saharské Africe (míra mateřské úmrtnosti představuje 
920 úmrtí na 100 000 živě narozených dětí). Ke zlep-
šení tohoto stavu je nezbytně nutný rozvoj zdravotní 
infrastruktury. V případě naprosté absence lékařské 
pomoci končí smrtí často i lehké porodní komplikace. 
Není přitom ani nezbytně nutná přítomnost lékaře, 
stačí zdravotní sestra nebo porodní asistentka.
6. cíl: Bojovat s HIV/AIDS, malárií a dalšími nemocemi
7. úkol: Do roku 2015 zastavit a zvrátit šíření HIV/AIDS

Na světě dnes žije 33–40 milionů lidí nakažených virem HIV (odhady se různí). Ženy ve věku 15–49 let tvoří 
asi polovinu z celkového počtu nakažených. AIDS velmi často způsobuje smrt obou rodičů, protože se vzájemně 
nakazili. Pozůstalé děti pak ztrácejí přístup k dostatečné výživě, základní lékařské péči, bydlení.

Základní strategií v boji proti šíření HIV/AIDS je prevence založená na vzdělávání a osvětě. I když proti HIV/
AIDS dosud nemáme lék, prevence může být účinná. V Kampale (hlavním městě Ugandy) se snížil výskyt HIV 
u těhotných dívek ve věku 15–19 let během pouhých deseti let (1990–2000) z 22 % na 7 %. Díky osvětovým 
kampaním došlo k oddálení prvního pohlavního styku, snížil se počet sexuálních partnerů a častěji se používá 
kondom.
8. úkol: Do roku 2015 zastavit a zvrátit šíření malárie a dalších závažných onemocnění

V současnosti je malárií ohroženo 40 % světové populace. Obzvlášť ohrožené jsou těhotné ženy a jejich dosud 
nenarozené děti. Infi kování hrozí zejména v tropických oblastech v období dešťů, kdy venkovské rodiny pracují 
na poli. Šíření malárie pravděpodobně ovlivní v blízké budoucnosti klimatické změny, resp. globální oteplování.
U tuberkulózy jsou nejohroženější chudí lidé, kteří nemají přístup k léčbě a trpí podvýživou, která průběh 
nemoci zhoršuje.
7. cíl: Zajistit udržitelný stav životního prostředí
9. úkol: Integrovat principy udržitelného rozvoje do politiky a programů jednotlivých států a zabránit ztrátám 
přírodních zdrojů

Jedná se o široce pojatý úkol, zahrnující správu lesních zdrojů, zachování druhové rozmanitosti, efektivní 
využívání energie, omezení skleníkového efektu, ochranu ozonové vrstvy a omezení šíření pouští. Tento úkol 
však nepokrývá hospodaření s oceánskými zdroji a ochranu podmořských ekosystémů, které jsou v současné 
době devastovány nadměrným rybolovem a antropogenním znečištěním.
10. úkol: Do roku 2015 snížit na polovinu počet lidí bez dlouhodobě udržitelného přístupu k nezávadné pitné 
vodě a základní hygieně

Přístup k nezávadné pitné vodě a základním hygienickým zařízením je nezbytným předpokladem úspěchu 
v boji proti chudobě. Zdá se, že globálně by tento cíl mohl být splněn. Nebude však naplněn v subsaharské 
Africe, kdy hlavními překážkami zůstávají ozbrojené konfl ikty, politická nestabilita, vysoké populační přírůstky 
a nízké vnímání důležitosti vody a hygieny.
11. úkol: Do roku 2020 dosáhnout výrazného zvýšení kvality života minimálně 100 milionů obyvatel příměst-
ských chudinských čtvrtí (slumů)

Ke zvyšujícímu se počtu lidí žijících ve slumech přispívá zejména živelná migrace z venkova, která souvisí 
se ztrátou půdy, nárůstem počtu obyvatel a z toho vyplývajícím nejistým živobytím. Obyvatelé slumů nemají 
přístup k nezávadné pitné vodě a základním hygienickým zařízením, nemají trvalé bydlení, dostatečný životní 
prostor uvnitř svých domácností a stálé zaměstnání.338/ Aby se zlepšila kvalita života obyvatel ve slumech, je 

Foto 95: Uganda – ženy jdoucí pro vodu

(archiv autora)
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nezbytné zefektivnit zdravotnický systém, systém vzdělávání (především základní vzdělání) a rozšířit výrazně 
nabídku pracovních míst. To ovšem předpokládá obrovské investice do vybudování nezbytné infrastruktury.
8. cíl: Budovat světové partnerství pro rozvoj339/

12. úkol: Dále rozvíjet otevřený obchodní a fi nanční 
systém založený na jasných pravidlech, předvídatel-
nosti a absenci diskriminace (včetně závazku usilo-
vat o dobré vládnutí, rozvoj a snižování chudoby, a to 
na národní i mezinárodní úrovni)
Obchodní politika

Obhajoba volného mezinárodního obchodu ze stra-
ny rozvinutých zemí se střetává s praxí jejich zeměděl-
ských a z části i zahraničně obchodních politik. Celní 
sazby jsou v zemích OECD nastaveny tak, aby znevý-
hodňovaly dovoz zboží s vysokou přidanou hodnotou 
proti dovozu surovin nebo komodit s nízkou přidanou 
hodnotou (např. dovoz pražené balené kávy je zatížen 
větším clem než dovoz zelené kávy).
Závislost na exportu komodit

Více než padesát rozvojových zemí závisí na vývozu 
tří a méně komodit, jejichž ceny obecně klesají (díky 
nadměrné nabídce) a v jednotlivých letech kolísají 
(zejména v závislosti na klimatických faktorech u ze-
mědělských produktů). To např. v Latinské Americe způsobuje, že řada farmářů se rozhodne přejít na pěstování 
plodin pro výrobu drog.
Světové fi nanční instituce

Mezinárodní měnový fond během 80. a 90. let 20. století tvrdě prosazoval politiku omezování role státu (tzv. 
Washingtonský konsenzus) a půjčky chudým zemím podmiňoval liberalizací dovozu do těchto zemí a privatizací 
státních podniků, včetně veřejných služeb. Ukázalo se však, že soukromí investoři v oblasti vodohospodářství, 
telekomunikací a elektrické energie mají zájem jedině na maximalizaci zisku a nezajímají se o poskytnutí těchto 
služeb, a tím i zlepšení kvality života venkovských komunit a příměstských chudinských oblastí. Světová banka 
se zase příliš často orientovala na komerční projekty, které by si fi nancování zajistily i za tržních podmínek. 
Finanční prostředky pak chyběly při vytváření programů na podporu chudších států.
Přímé zahraniční investice

Jejich příliv může představovat příležitost pro zvýšení životní úrovně obyvatel, jsou však spojeny s četnými 
riziky. Pokud nějaký podnik např. doveze polotovar a po zpracování jej vyveze, vytváří sice pracovní příležitosti, 
ale zisk z prodeje zhodnocených výrobků inkasuje zahraniční fi rma. Produkce pro místní trhy zase může 
ruinovat domorodé producenty.340/

Odpovědné chování fi rem
K nižší ceně práce v rozvojových zemích přispívá i legislativa s nižšími sociálními a environmentálními 

standardy (tzv. sociální a environmentální dumping). Lidé pak často pracují v otřesných podmínkách a ničením 
svého životního prostředí si také podkopávají svoji budoucnost. Pod tlakem občanských iniciativ, nevládních 
organizací a médií však řada nadnárodních společností přijímá tzv. princip sociální zodpovědnosti fi rem 
(Corporate Social Responsibility), který zahrnuje do sféry podnikatelského zájmu i péči o zaměstnance, spo-
lupráci s místní komunitou a odpovědnost vůči životnímu prostředí.
13. úkol: Řešit specifi cké potřeby nejméně rozvinutých zemí (přístup na trh pro vývoz z těchto zemí bez zatížení 
cly a dovozními kvótami; odpuštění dluhů pro nejvíce zadlužené země a zrušení ofi ciálního bilaterálního dluhu; 
štědřejší poskytování ofi ciální rozvojové pomoci zemím, které se zavázaly ke snížení chudoby atd.)
Ofi ciální rozvojová pomoc zemí OECD

Valné shromáždění OSN již v roce 1970 vyzvalo všechny hospodářsky rozvinuté země, aby věnovaly 0,7 % 
svého HDP na rozvojovou pomoc. Závazek tehdy přijaly všechny rozvinuté země kromě USA, naplňuje jej však 
jen pět evropských zemí (Norsko, Dánsko, Švédsko, Holandsko a Lucembursko).

337/ Světová zdravotnická organizace odhaduje, že 1,5 milionu dětí ročně zemře, protože nejsou kojeny. Pokud chybí přístup k nezávadné pitné vodě a základ-

ním hygienickým zařízením, děti krmené náhražkami mateřského mléka mají 25× vyšší pravděpodobnost, že zemřou na následky průjmů.

338/ Ve slumech žije téměř 1 miliarda obyvatel (a při zachování současných trendů by to do roku 2030 byly 2 miliardy). Z nich více než polovina nemá stálé 

zaměstnání. V Nairobi v Keni žije 2,5 milionů obyvatel, z nichž 1,5 milionu připadá na chudinské čtvrti, které zabírají pouze 5 % rozlohy města.

339/ Tento cíl je velmi obsáhlý, ale tím také málo konkrétní a těžko uchopitelný. O tom svědčí počet dílčích úkolů – sedm z celkových osmnácti.

340/ Investiční pobídky jako daňové úlevy, které mají zahraniční investory přilákat, snižují významně příjmy státního rozpočtu a znevýhodňují malé místní 

producenty. Rozhodujícími faktory pro přilákání zahraničních investorů však podle dosavadních zkušeností nejsou ani tak investiční pobídky jako spíše 

kvalifi kovaná pracovní síla, rozvinutá infrastruktura, stabilní právní, ekonomické a politické prostředí, včetně nízké míry korupce.

Foto 96: Slumy na Haiti

(archiv autora)
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Přístup k trhům
Konkurenceschopnosti zboží z rozvojových zemí brání systém cel a kvót, které chrání trhy bohatých států. 

Zde jsou navíc místní výrobci podporováni dotační politikou a nejrůznějšími podpůrnými programy.341/

Zemědělské subvence
Zemědělské dotace tlačí na snižování ceny zemědělských produktů na světových trzích. To pak má negativní 

vliv na pěstitele v rozvojových zemích, kteří dotovanému zemědělství rozvinutých států nemohou konkurovat. 
Přitom v zemích, jako je Benin, Burkina Faso a Mali, jen samotná bavlna tvoří 45–55 % příjmů z exportu, 
u Čadu je to dokonce téměř 80 %.
14. úkol: Řešit specifi cké potřeby vnitrozemských států a malých ostrovních rozvojových států

Vnitrozemské státy nemohou využívat výhod levné námořní dopravy a jejich území je často vzdáleno hlav-
ním exportním trhům. Malé ostrovní rozvojové země disponují obvykle omezenou surovinovou základnou 
a jejich domácí obchodní prostor nedokáže pokrýt hospodářské potřeby státu. Vzniká tak silná závislost na ně-
kolika vnějších trzích.

V budoucnu lze očekávat problémy spojené se zvyšováním hladiny oceánů v důsledku globálního oteplování, 
což zapříčiní tzv. environmentální migraci.
15. úkol: Komplexně řešit problém zadlužení rozvojových zemí prostřednictvím národních a mezinárodních 
opatření s cílem zajistit dlouhodobou udržitelnost dluhu u zadlužených zemí

Dluhy rozvojových zemí vznikaly v průběhu 2. poloviny 20. století špatným plánováním nebo neodpovědný-
mi půjčkami zkorumpovaných vlád. Samostatnou kapitolou jsou tzv. nelegitimní dluhy, tedy úvěry poskytnuté 
představitelům despotického režimu k udržení se u moci.
16. úkol: Ve spolupráci s rozvojovými zeměmi vytvořit a realizovat strategie směřující k zajištění slušné a pro-
duktivní práce pro mladé lidi

80 % mladých lidí (ve věku 15–24 let) žije v rozvojových zemích. Jejich možnosti dosáhnout vyššího vzdělání 
nebo kvalifi kace jsou značně omezené. Téměř polovina nezaměstnaných ve světě jsou příslušníci této věkové 
skupiny (a v rámci této skupiny získávají ženy práci mnohem hůře než muži). Nezaměstnanost mladých je 
indikátorem budoucí (ne)stability společnosti. Snížení chudoby nebude dosaženo bez snížení nezaměstna-
nosti. V letech 2003–2015 by měl světový trh práce dokázat absorbovat více než půl milionu dalších mladých, 
práceschopných lidí.
17. úkol: Ve spolupráci s farmaceutickými fi rmami poskytnout přístup k dostupným základním lékům v roz-
vojových zemích

Za posledních 25 let bylo vyvinuto 1400 nových léků, ale jen 1 % z nich bylo určeno na léčbu tropických 
nemocí. Stejně tak motivace investovat do vývoje vakcín proti tropickým chorobám je u farmaceutických fi rem 
minimální (kvůli nízké kupní síle domorodého obyvatelstva a z toho vyplývajících obav, že se vývoj a uvedení 
takových léků či vakcín na trh ekonomicky nevyplatí).
18. úkol: Ve spolupráci se soukromým sektorem zpřístupnit rozvojovým zemím výhody nových technologií, 
především v informační a komunikační oblasti

Služby v oblasti mobilních telefonů, ale i dalších informačních a komunikačních oblastech, dynamicky rostou 
i v rozvojových zemích. Je však nutné rozšířit tyto služby a odpovídající infrastrukturu také do venkovských 
oblastí, které jsou často velmi vzdáleny od ekonomických center (Tožička, Chmelař, 2005).
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Rozdíly v příjmech jsou enormní a stále ros-
tou. 2 % nejbohatších lidí na světě vlastní více 
než polovinu světového bohatství342/ a 50 % lidí 
na planetě s nízkými příjmy vlastní dohromady 
jen 1 % světového bohatství.343/

Podobná polarizace příjmů probíhá dlou-
hodobě i  mezi státy. Rozdíl mezi nejbohatší 
a nejchudší zemí v roce 1820 byl 3 : 1, v roce 
1950 to bylo 34 : 1, na počátku 21. století pak 
74 : 1 (Jeníček, Foltýn, 2003). 90 % světového bo-
hatství vlastní Severní Amerika, Evropa a země 
pacificko-asijské oblasti s  vysokými příjmy. 
Afrika je jednoznačně hospodářsky nejzaosta-
lejší a nejméně se rozvíjející oblastí světa, ale 
největší část absolutní chudoby je soustředěna 
v daleko lidnatější (i když hospodářsky dynamič-
tější) jižní Asii (Indie, Bangladéš, Pákistán, částeč-
ně Indonésie), kde žije asi 50 % absolutně chu-
dých. Dalších 20 % žije v Africe, 15 % v Latinské 
Americe a 10 % na Blízkém východě. Pouze 5 % 

obyvatel žijících v absolutní chudobě připadá 
na rozvinuté země344/ (Jeníček, Foltýn, 2003).

Podle Světové banky přibližně 40 % obyvatel 
Afriky žije v extrémní chudobě, ale v některých 
zemích toto číslo dosahuje až 70 %. To vede 
k mezinárodní migraci, a tím k odlivu mozků 
(brain drain), který zase podkopává budoucí 
schopnost regionu se rozvíjet. V Africe je 17 mi-
lionů mezinárodních migrantů, 5 milionů z nich 
žije mimo kontinent. Stále větší počet kvalifi ko-
vaných zaměstnanců (doktorů, inženýrů, uči-
telů, vědců, zdravotních sester a dalších) emi-
gruje do Severní Ameriky, Evropy a států kolem 
Perského zálivu (UN Economic Commission for 
Africa, 2006).

Rozdíly v příjmech se rychle zvětšují i v komu-
nistické (a tedy dle původní ideologie rovnos-
tářské) Číně. 10 % nejbohatších Číňanů vlastní 
majetek v hodnotě 19× vyšší než 10 % nejchud-
ších obyvatel.345/
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V roce 2006 žilo v Indii 386 milionů lidí za méně 
než 1,25 USD/den. Podle odhadů Světové banky to 
v roce 2015 bude stále ještě 283 milionů lidí. 25 % 
obyvatel tak žije v extrémní chudobě, na pokraji 
hladovění a bez přístupu ke vzdělání346/ (Glenn, 
Gordon, Florescu, 2009).

V Evropě je nerovnost v příjmech nižší než v jiných 
rozvinutých regionech. Je zde také největší míra eko-
nomické svobody (podle Indexu ekonomické svobo-
dy za rok 2009),347/ která souvisí s možností vytvářet 
bohatství. 

V Latinské Americe trpí vysokou chudobou, ale 
také diskriminací, nízkou vzdělaností a větším výsky-
tem nemocí především původní obyvatelé, kteří tvoří 
10 % lidí žijících v regionu. Týká se to hlavně indiánů 
v Bolívii, Ekvádoru, Guatemale, Mexiku a Peru.

V Bolívii a Guatemale jsou téměř tři čtvrtiny původ-
ních obyvatel chudí, v Ekvádoru je to dokonce 87 % 
a v horských oblastech až 96 % venkovské populace 
(Glenn, Gordon, Florescu, 2009).

341/ V letech 1950–2000 vzrostla nominální hodnota celosvětového obchodu 50×. Podíl nejchudších 49 zemí (tzv. LDC’s – least developed countries) 

na obratu z globální směny zboží poklesl za stejné období pětinásobně, na zanedbatelných 0,5 %.

342/ 5 % nejbohatších lidí na světě vlastní stejnou hodnotu majetku jako 80 % chudých lidí.

343/ Americký podnikatel a fi lantrop Andrew Carnegie si byl jasně vědom, že bohatství je závazkem a není-li dobře využíváno pro společné dobro, stává se „cestou do pe-

kel“: „Hromadění majetku patří k tomu nejhoršímu modlářství a neexistuje odpornější modla, než uctívání peněz.“ Za jedinou mravně ospravedlnitelnou pohnutku 

pro tvorbu bohatství považoval snahu o povznesení lidstva. Zbohatnutí samo o sobě není v rozporu s morálkou. Hanebné ovšem je, pokud člověk na majetku lpí: 

„Ten, kdo umírá jako boháč, odchází ze světa v hanbě“ (Johnson, 2000).

344/ To však vůbec neznamená, že by v rozvinutých zemích panovala idylická situace. Ve Spojených státech, které představují bezkonkurenčně nejsilnější eko-

nomiku (HDP činí 13 000 miliard USD/rok), dosáhl národní dluh 9000 miliard USD. Rozdíly v příjmech se zvětšují. Příjmy nejbohatších 30 000 obyvatel 

Spojených států se rovnají příjmům 150 milionů chudých Američanů. Nejbohatších 10 % kanadských rodin vydělává 80× více než 10 % nejchudších 

rodin (Glenn, Gordon, Florescu, 2009).

345/ V Brazílii, kde jsou rozdíly největší, je tento poměr 58 : 1. Ve Spojených státech je to 16 : 1, ve Velké Británii 14 : 1, v Rusku 13 : 1, v Indii 8 : 1.

346/ Negativní roli zde sehrává stále ještě přežívající kastovní systém (přestože je ofi ciálně od získání nezávislosti Indie zakázaný). Ten demotivuje lidi z nižších 

kast usilovat o vzdělání a lepší postavení.

347/ Index ekonomické svobody sestavují každoročně The Wall Street Journal a The Heritage Foundation.

348/ Za posledních 20 let se průměrný plat vrcholového amerického manažera (před nástupem fi nanční krize v roce 2008) zvýšil ze 40násobku průměrného platu 

na 110násobek.

349/ Existuje několik kritérií pro zařazení ekonomik do skupiny nejméně rozvinutých zemí: určitá výše HDP/obyvatele/rok (která se mění v čase), nízký podíl 

zpracovatelského průmyslu na tvorbě HDP a vysoká míra negramotnosti.

Ve Spojených státech žije 37 % lidí, kteří patří mezi 
1 % nejbohatších obyvatel planety a 25 % obyvatel 
USA patří mezi 10 % nejbohatších lidí na světě. Je zde 
však také největší propast mezi bohatými a chudý-
mi z rozvinutých zemí.348/ Především míra chudoby 
u dětí mladších 18 let dosahuje 17 %. U černošské 
populace v této věkové skupině dosahuje dokonce 
35 %. To představuje 4 miliony mladých černochů 
bez perspektivy (http:/www.census.gov/hhes/www/
poverty/poverty.html).

Rozvojové země, kde je chudoba obecně 
vnímána jako nejpalčivější problém, tvoří 80 % 
světového obyvatelstva a zabírají 58 % pevniny. 
Vyprodukují však pouze 19 % světového ekono-
mického produktu a jejich podíl na světových ex-
portech činí 25 %.

Zvláštní skupinu zemí pak tvoří tzv. nejméně 
rozvinuté státy (least developed countries – LDC’s). 
V současné době patří do této skupiny 49 zemí, 
ve kterých žije přes půl miliardy obyvatel.349/

Foto 97: Švýcarsko (Luzern) – poměrně nízká 

nerovnost v příjmech, svobodné prostředí, 

dobrá kvalita života (archiv autora)

Foto 98: Kalkata – kdysi výstavní město 

britského impéria (archiv autora)
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Podle výsledků výzkumu projektu Millennium 
(Glenn, Gordon, 2007) existuje pět hlavních 
faktorů, které ovlivňují schopnost neupadnout 
do chudoby:
1. Míra participace. Lidé musí být vtaženi 

do hledání řešení jejich problémů.
2. Přístup ke zdrojům (půdě, kapitálu, informa-

cím).

Největší nouze, jakou může člověk zažít, 

spočívá v pocitu opuštěnosti.

Matka Tereza z Kalkaty

Foto 99: Indie – země s největším počtem lidí 

žijících v absolutní chudobě (archiv autora)

62 milionů dívek ve školním věku nemůže 

chodit do  školy. 96 milionů žen ve  věku 

15–24 let je negramotných.

Rizikové potraty a komplikace při porodu jsou 

hlavní příčinou úmrtí u dívek mezi 15–19 lety 

věku. 

Foto 100: Těžký úděl žen (Haiti – žena s dítě-

tem trpícím pravděpodobně dětskou obrnou)

(archiv autora)

Odhadem 700 000 až 4 miliony žen jsou 

každý rok prodány za účelem prostituce.

3. Stupeň izolace (geografi cké, kulturní, tele-
komunikační).

4. Stabilita (environmentální, ekonomická, po-
litická).

5. Řízení rizika. Například úmrtí člena rodiny, 
přírodní katastrofa nebo nechtěné těhoten-
ství mohou rodinu uvrhnout do chudoby.

Při úvahách o chudobě a možnostech jejího ře-
šení bychom neměli zapomínat na velmi důleži-
tou věc – vidět za statistickými čísly a obecnými 
konstatováními vždy konkrétního člověka v nouzi. 
Žít v chudobě, zejména v její extrémní podobě, 
je zlé, ale ještě horší je být v této situaci opuště-
ný, nežádoucí, druhým lhostejný. Matka Tereza 
z Kalkaty kdysi řekla, že nejtěžší je být na tomto 
světě „nevítaný“. Na základě své celoživotní práce 
a zkušeností jistě věděla, o čem mluví. Člověk, kte-
rý od narození vyrůstá v bídě, zoufalství a hlavně 
v pocitu, že není milován, trpí nejvíce. Proto Matka 
Tereza a dnes její následovníci pomáhají i lidem, 
kterým už, fyzicky vzato, není pomoci. Na prahu 
smrti však trpícímu člověku svojí péčí a láskou vra-
cejí lidskou důstojnost, schopnost přijmout bez 
zloby a nenávisti svůj úděl a odejít z tohoto světa 
usmířen.

Odstranit chudobu, včetně jejích extrémních 
forem, se nám dost možná nepodaří nikdy, stejně 
jako se nám to dosud nepodařilo za celou známou 
historii. Přesto však se nelze s propastnými rozdíly 
mezi lidmi smířit a na boj s chudobou a jejími pro-
jevy rezignovat.

2.8.8 Postavení žen a mužů
Podle Světové zdravotnické organizace je po ne-
mocech a hladu násilí proti ženám třetí nejčastější 
příčinou jejich úmrtí. Jedna z pěti žen se během 
svého života stane obětí znásilnění nebo pokusu 
o znásilnění.

Podvýživa v období dětství poznamenala ne-
gativně rozvoj 450 milionů žen. 62 milionů dívek 
ve školním věku nemůže chodit do školy. 96 milio-
nů žen ve věku 15–24 let je negramotných (téměř 
dvojnásobek počtu mužů ve stejné věkové kate-
gorii). Rizikové potraty a komplikace při porodu 
jsou hlavní příčinou úmrtí u dívek mezi 15–19 lety 
věku. Více než 100 milionů nedospělých dívek (ně-
které jen ve věku 12 let) se v příštích deseti letech 
provdá, ačkoliv mezinárodní dohody považují 
tyto manželské svazky s nezletilými dívkami 
za nezákonné. 

80 % lidí, kteří jsou každý rok pašováni přes 
hranice, tvoří ženy. Odhadem 700 000 až 4 mili-
ony žen jsou každý rok prodány za účelem pro-
stituce. V Belgii například bylo 10–15 % prosti-
tutek propašováno do země ze zahraničí (Glenn, 
Gordon, Florescu, 2009).
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2 Globální výzvy

Počet dívek navštěvujících vyšší stupeň zá-
kladní školy nyní tvoří 90 % počtu chlapců. Ženy 
v průměru dostávají dvě třetiny až tři čtvrtiny 
mzdy, kterou za stejnou práci dostávají muži.
Přibližně 60 % z 550 milionů lidí, kteří pracují 
za velmi nízké mzdy a žijí v chudobě, jsou ženy. 

Tyto údaje by měly přesvědčivě demonstro-
vat, že přetrvávající nerovné postavení žen vůči 
mužům patří mezi globální problémy a nelze 
tuto výzvu bagatelizovat či přehlížet.

V roce 2005 Světové ekonomické fórum po-
prvé zveřejnilo studii s názvem „Postavení žen: 

Země
Celkové 

pořadí

Celkové 

skóre +

Ekonomická 

participace

Ekonomické 

příležitosti

Politické 

postavení

Dosažené

vzdělání
Zdraví

Švédsko 1 5,53 5 12 8 1 1

Norsko 2 5,39 13 2 3 6 9

Island 3 5,32 17 7 2 7 6

Dánsko 4 5,27 6 1 20 5 2

Finsko 5 5,19 12 17 4 10 4

Nový Zéland 6 4,89 16 47 1 11 26

Kanada 7 4,87 7 27 11 12 14

USA 17 4,40 19 46 19 8 42

Kostarika 18 4,36 49 30 9 14 30

Česká 
republika 25 4,19 24 4 43 25 23

Rusko 31 4,03 3 10 47 29 57

Japonsko 38 3,75 33 52 54 26 3

Itálie 45 3,50 51 49 48 41 11

Řecko 50 3,41 44 48 50 45 22

Indie 53 3,27 54 35 24 57 34

Jižní Korea 54 3,18 34 55 56 48 27

Jordánsko 55 2,96 58 32 58 43 43

Turecko 57 2,67 22 58 53 55 50

Egypt 58 2,38 57 50 55 56 49

350/ Kult práce a pracovní seberealizace na úkor péče o dítě se však objevuje i v evropských zemích. Jako příklad lze uvést snahu Evropské komise, aby v každé 

členské zemi EU byla v jeslích umístěna asi třetina dětí.

hodnocení globalních genderových rozdílů“ 
(Lopez-Claros, Zahidi, S., 2005). Hodnoceno bylo 
58 zemí podle pěti kritérií:
– ekonomická participace – stejná odměna 

za stejnou práci,
– ekonomické příležitosti – rovný přístup 

na trh práce,
– politické postavení – zastoupení žen v řídi-

cích orgánech,
– dosažené vzdělání – přístup ke vzdělání,
– zdraví – přístup ke zdravotní péči.

Výsledky za vybrané země jsou v následující tabulce č. 6

+: Všechny ukazatele jsou měřeny na škále 1–7 s tím, že 7 znamená úplnou genderovou rovnost.

Ženy v průměru dostávají dvě třetiny až 

tři čtvrtiny mzdy, kterou za stejnou práci 

dostávají muži.

Mezi lety 1980–2000 se podle UNDP střední 
délka života žen v rozvojových zemích zvýšila 
z 52 na 65 let. Mezi lety 1990–2000 se negramot-
nost žen snížila z 39 % na 31 %. Ženy se v někte-
rých regionech mění z obětí diskriminace na bu-
dovatele alternativních společností. Příkladem 
může být rychlý rozvoj mikropodnikání a mik-
rokreditů, což je zaměřeno především na ženy. 
Ženy tvoří v rozvojových zemích přibližně 70 % 
pracovní síly v zemědělství a produkují 60–80 % 
potravin.

V rozvinutých zemích je situace výrazně lepší, 
co se týče zdravotní péče a vzdělání, k ideálnímu 
stavu však mají tyto země zatím také ještě dost 
daleko. V zemích Evropské unie pracuje 57 % 

žen, ale za stejnou práci dostávají v průměru 
o 15 % nižší plat než muži. Především skandináv-
ské země se snaží prosadit větší podíl žen ve ve-
řejném životě i v soukromém sektoru, někdy až 
„direktivním“ způsobem. Norsko například po-
žaduje, aby představenstva všech podniků regis-
trovaných na burze musela mít nejméně 40 % 
zastoupení žen (resp. platí to i obráceně, musí 
být zastoupeno nejméně 40 % mužů, pokud by 
převažovaly ženy).

Ve Spojených státech a Kanadě je zase problé-
mem nedostatečná mateřská dovolená, velmi 
omezené jsou i některé další výhody spojené 
s obdobím péče o malé dítě.350/

Ženy tvoří v rozvojových zemích přibližně 

70 % pracovní síly v zemědělství a produ-

kují 60–80 % potravin.
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Násilí páchané na ženách

Světová zdravotnická organizace připravila stu-
dii založenou na průzkumu mezi 24 000 ženami 
z 10 zemí s názvem „WHO Multi-country Study 
on Women’s Health and Domestic Violence 
Against Women“.351/Zde jsou hlavní výsledky:

Míra násilí je všude vysoká, existují ale vý-
znamné regionální rozdíly. Kulturní normy jsou 
klíčovým faktorem těchto rozdílů. Na některých 
místech je přijatelné, aby muž za určitých okol-
ností ženu bil. Násilí proti ženám páchané man-
želem nebo životním partnerem je významnou 
příčinou zhoršení zdravotního stavu žen. Hlavní 
překážkou pro zlepšení situace je to, že mno-
ho žen přijímá toto násilí jako „normální“. Násilí 
na ženách můžeme rozdělit do následujících 
kategorií:
a) Podíl žen, které utrpěly od stálého partnera 

fyzické násilí: Nejnižší podíl byl podle prů-
zkumu v jednom japonském městě (13 %), 
nejvyšší v jednom regionu Peru (61 %), nej-
častěji se hodnoty pohybovaly mezi 23 až 
49 %.

b) Sexuální násilí spáchané stálým partnerem: 
Nejnižší podíl byl v jednom japonském měs-
tě a jednom srbském městě (6 %), nejvyšší 
v etiopské provincii (59 %), nejčastěji se hod-
noty pohybovaly mezi 10–50 %.

c) Podíl žen, které utrpěly od stálého partnera 
jak fyzické, tak i sexuální násilí: Hodnoty se 
pohybovaly mezi 15–71 %, nejčastěji však 
mezi 30–60  %. Ženy v  japonském městě 
byly tomuto kombinovanému násilí vysta-
veny nejméně často, nejčastěji se tak dělo 
ve  venkovských oblastech Bangladéše, 
Etiopie, Peru a Tanzanie.

d) Ženy, které byly konfrontovány s  fyzickým 
násilím ze strany cizího muže staršího 15 let 
(ne vlastního partnera): Největší míra tohoto 
násilí byla hlášena ze Samoy (62 %). Méně 
než 10 % žen čelilo tomuto jevu v etiopské 
provincii, v  japonském a srbském městě. 
V Thajsku nebyl tento druh násilí v  prů-
zkumu zaznamenán. Často zmiňovanými 
násilníky byli otcové a další muži z rodiny. 
V některých případech (Bangladéš, Namibie, 
Samoa a Tanzanie) byli také často zmiňováni 
učitelé.

e) Ženy, které byly konfrontovány se sexuálním 
násilím ze strany cizího muže staršího 15 let: 
10–12% míra tohoto násilí byla zaznamená-
na v Peru, na Samoi a v Tanzanii, míra nižší 
než 1 % se vyskytovala v Bangladéši a etiop-
ské provincii. Násilníci zahrnovali jak nezná-
mé lidi, tak muže, se kterým žena chodila, 
v menší míře také členy rodiny (kromě otců) 
a muže, kteří byli rodinnými přáteli.

f ) Sexuální zneužití nedospělých dívek: Výskyt 
sexuálního násilí na dívkách mladších 15 let 
se pohyboval od  1  % (provincie v  Bang-
ladéši) po 21 % (město v Namibii).

g) Vynucený první pohlavní styk: Přes 5 % žen 
uvedlo, že jejich první pohlavní styk byl 
vynucený. Více než 14  % případů vynu-
ceného pohlavního styku bylo hlášeno 
z Bangladéše, provincie v Etiopii, provincie 
v Peru a z Tanzanie. Více než 30 % žen, které 
uvedly, že měly svůj první pohlavní styk před 
15. rokem věku, tvrdilo, že byl vynucený. 
V některých zemích (zejména v Bangladéši 
a v Etiopii) vysoké hodnoty vynuceného prv-
ního pohlavního styku pravděpodobně sou-
visejí s brzkou sexuální iniciací dívek (která 
je zase podmíněna četnými sňatky v nízkém 
věku).

Podle WHO způsobuje násilí na ženách ve věku 
mezi 15–44 lety více úmrtí a vážných poškození 
zdraví než rakovina, malárie, dopravní nehody, 
a dokonce i více než války.

Přinejmenším jedna žena ze tří na světě byla 
během svého života vystavena násilí – byla bita, 
přinucena k  sexu nebo jinak zneužita. Mezi 
10–50 % dospělých žen má zkušenost s násilím 
ze strany manžela nebo přítele.352/

Násilí proti ženám bylo uznáno jako vážné 
porušení jejich lidských práv v deklaraci OSN 
týkající se eliminace násilí páchaném na ženách, 
přijaté v roce 1993 (The UN Declaration of the 
Elimination of Violence Against Women).

V Pákistánu je 80 % žen oběťmi domácího 
násilí. Ofi ciální statistiky z Jordánska ukazují, že 
každým rokem je jedna třetina vražd spácha-
ných v zemi klasifi kována jako „zabití pro čest“ 
(honor killings), ve kterých jsou ve většině pří-
padů zabity ženy.353/

Přibližně dva miliony děvčat mladších 15 let je 
každým rokem násilně zataženo do sexuálního 
byznysu, který přináší roční zisk 5–7 miliard USD. 
Do západní Evropy přichází podle Mezinárodní 
organizace pro migraci (International Offi  ce of 
Migration – IOM) většina sexuálních „otroků“ 
z Asie, zejména z Thajska. To se však postupně 
mění. Stále více žen přichází ze střední a vý-
chodní Evropy a stále větší počet z nich je velmi 
mladých.

Demografická studie, kterou zpracoval 
UNICEF, ukazuje, že na světě je o 60–100 mili-
onů žen méně, než by podle demografi ckých 
propočtů správně mělo být. To je důsledkem 
selektivních potratů (potrat je častěji prováděn 
u nenarozené dívky než u chlapce), častějšího 
zabíjení kojenců ženského pohlaví a horšího 
poskytování potravin a  léků narozeným dív-
kám. Největší rozdíly v  poměru narozených 
dívek a chlapců jsou v jižní Asii, severní Africe, 
na Blízkém východě, v Číně a v Koreji. V těchto 
zemích je také míra úmrtnosti dívek výrazně 
vyšší než u chlapců. 

Každým rokem zemře na  světě více než 
200 000 žen v důsledku utajovaných potratů.

Násilí proti ženám páchané manželem 

nebo životním partnerem je významnou 

příčinou zhoršení zdravotního stavu žen. 

Hlavní překážkou pro zlepšení situace je 

to, že mnoho žen přijímá toto násilí jako 

„normální“.

Přinejmenším jedna žena ze tří na světě 

byla během svého života vystavena násilí.

V Pákistánu je 80 % žen oběťmi domácího 

násilí.

Na světě je o 60–100 milionů žen méně, 

než by podle demografických propočtů 

správně mělo být. To je důsledkem selek-

tivních potratů.
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Zdraví

Zdravotní komplikace v průběhu těhotenství 
a  narození dítěte jsou hlavní příčinou úmrtí 
a trvalých zdravotních následků pro ženy v roz-
vojových zemích ve věku 15–49 let. Více než půl 
milionu žen umírá každoročně kvůli zdravotním 
komplikacím v průběhu těhotenství či poro-
du a kvůli neodborně prováděným potratům. 
Mnoho dalších žen, které nezemřou, má trvalé 
zdravotní následky nebo prodělá závažnou in-
fekci. 90 % z celkového počtu 20 milionů ne-
odborně prováděných potratů ročně se provádí 
v rozvojových zemích.

Ženská obřízka (female genital mutilation 
– FGM) má v různých zemích různou podobu. 
Od částečného nebo úplného odstranění kli-
torisu až po celkové odstranění externích ge-
nitálií a zašití pochvy. Odhaduje se, že více než 
130 milionů žen prodělalo obřízku. Ta je obvykle 
provedena bez anestetika. Může proto mít ce-
loživotní zdravotní následky, včetně chronické 
infekce, krutých bolestí při močení, menstruaci, 
sexuálním styku, porodu dítěte a také psycho-
logických traumat. Některé dívky v průběhu 
obřízky zemřou, obvykle v důsledku krvácení 
nebo infekce.

Ačkoliv byla obřízka v mnoha zemích Afriky 
a Blízkého východu prohlášena za nelegální, po-
čet těchto zákroků to nijak nesnížilo. Vlády ne-
mají nástroje, kterými by situaci monitorovaly. 
Obřízka tedy může být eliminována spíše zdola, 
v důsledku změny přístupu místních obyvatel 
(http:/www.fgnetwork.org/intro/fgmintro.html).
Vzdělání

Nejefektivnější způsob, jak zlepšit postavení žen 
ve společnosti, je snížit nerovnost v dosažení 
základního vzdělání. Ve 22 afrických a v 9 asij-
ských zemích nedosahuje počet dívek v těchto 
školách ani 80 % počtu chlapců a jen polovina 
dívek v nejméně rozvinutých zemích absolvuje 
více než první čtyři třídy. Téměř dvě třetiny do-
spělých negramotných lidí na světě jsou ženy.

Existuje mnoho důvodů, proč dívky nena-
vštěvují školu. Rodiny často nemají dost peněz 
na náklady, které s docházkou souvisejí, včetně 
školného, učebnic a uniforem. Rodiče také spo-
léhají na to, že jejich dcery budou pomáhat s do-
mácími pracemi, budou se starat o mladší sou-
rozence a budou pomáhat při zemědělských, 

případně jiných pracích. V řadě kultur je rozšíře-
né povědomí, že dcera se jednou vdá a rodinu 
opustí. Pokud má rodina omezený příjem, bude 
pravděpodobně upřednostňovat vzdělání synů, 
protože ti se o rodiče postarají ve stáří, zatímco 
ze vzdělání dcer bude mít užitek jiná rodina.

Mnoho rodičů věří, že dcery vlastně nepo-
třebují vzdělání, protože budou v budoucnosti 
pracovat v domácnosti. Mohou se také domní-
vat, že bude těžší vdát dceru, která má dobré 
vzdělání, než dceru, která toto vzdělání nemá. 
Je poměrně výrazně rozšířen názor, že dívky 
se ve škole naučí špatným způsobům chování, 
především co se týče zpochybňování tradičního 
způsobu života. V Indii si vzdělanější dívky chtějí 
vzít muže, který je také vzdělaný, to však pro ro-
diče dívky znamená přinést větší věno. V Africe, 
ale i v jiných rozvojových regionech narůstá pře-
devším mezi vzdělanými ženami počet rozvodů 
a počet těch, které se nevdají.

Další bariérou pro vzdělání dívek jsou oba-
vy rodičů o jejich bezpečnost. Školy se mohou 
nacházet daleko od bydliště, mezi učiteli pře-
važují muži. Rodiče mají tedy strach poslat dce-
ru do školy, protože by ji mohli spolužáci nebo 
učitelé zneužít. Školní zařízení, zejména ve ven-
kovských oblastech, často postrádají dostatečná 
hygienická zařízení.

Na  vysoké škole se však situace výrazně 
mění.354/ V  řadě rozvojových zemí studuje 
na univerzitách více žen než mužů. Problémem 
pak je, že mnohé z  nich nenajdou pracovní 
uplatnění. V  zemích, jako je Saúdská Arábie 
nebo Japonsko, se proto mluví o  nebezpečí 
„odlivu ženských mozků“ (female brain drain).355/

Důvodem pro špatný přístup dívek ke vzdělá-
ní není jen genderová diskriminace. Důležitým 
faktorem také bývá špatná ekonomická a soci-
ální politika státu. Investice do vzdělání dívek 
se přitom odrazí v lepší výživě rodiny (kterou 
dívka po  čase založí), v  lepší zdravotní péči, 
v nižší porodnosti, snížení chudoby a v  lepší 
ekonomické výkonnosti. Vzdělání matky také 
přímo a silně ovlivňuje kvalitu vzdělání jejích 
dětí. Četné studie Světové banky potvrzují, že 
investice do vzdělání dívek a žen jsou nejlepší 
sociální a ekonomickou strategií vedoucí k po-
tlačení chudoby.

351/ Studie je dostupná na adrese: http:/www.who.int/gender/violence/who_multicountry_study/en/index.html.

352/ Jen v Německu dojde každý rok podle ofi ciálních zdrojů k 70–100 vraždám muslimských žen uskutečněných „ze cti“ (Ovečka, 2005). Těžko odhadnout, 

kolik se ročně takových tragédií odehraje na celém světě.

353/ Tyto „středověké“ praktiky nemusí vždy končit smrtí, přesto jsou následky tragické a doživotní. V Pákistánu muž, který se ucházel o ženu a byl odmítnut, 

jí nalil do obličeje kyselinu, aby již pro nikoho nebyla přitažlivá. Bohužel nejde o ojedinělý případ. Žena oslepla a má nadosmrti zmrzačený obličej. Muž 

byl soudem za tento čin odsouzen ke stejnému trestu, který provedl ženě, ovšem bylo mu oslepeno jen jedno oko jako výraz větší důležitosti muže oproti 

ženě.

354/ Na vysokou školu se však v rozvojových zemích děti z chudých rodin (a to nejen dívky, ale i chlapci) téměř nemají šanci dostat. Hlavní bariérou jsou 

samozřejmě fi nanční důvody.

355/ V Saúdské Arábii tvoří 55 % absolventů univerzit ženy. Negramotnost žen v této zemi poklesla pod 20 % a 95 % mladých žen navštěvuje školu. Ženy 

jsou však stále omezeny ve svém pohybu a musí být vždy doprovázeny mužským doprovodem nebo musí mít písemný souhlas, pokud někam jdou 

samy. V Íránu dnes tvoří 60 % studujících na univerzitách ženy. Mezi vysokoškolskými učiteli je třetina žen. Studující ženy převyšují počtem muže v řadě 

disciplín, od lékařství po sociální vědy.

Odhaduje se, že více než 130 milionů žen 

prodělalo obřízku. Ta je obvykle provedena 

bez anestetika.

Investice do  vzdělání dívek a  žen jsou 

nejlepší sociální a ekonomickou strategií 

vedoucí k potlačení chudoby.
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2.8.8.1 Regionální aspekty 
postavení žen a mužů
Afrika

Jen 58 % dětí školního věku v subsaharské Africe 
navštěvuje základní školu. To je hluboko pod 
celosvětovým průměrem, který činí 84 %. To 
znamená, že 44 milionů dětí ve školním věku 
školu nenavštěvuje, z toho více než polovinu 
z  nich tvoří dívky356/ (http:/savethechildren.
org/campaigns/state-of-the-worlds-mothers-
report/2007).

44,4 % dospělých lidí v subsaharské Africe 
bylo v roce 1985 gramotných. V roce 2000 to 
bylo již 61,5 %. Ženy jsou na tom oproti průměru 
ovšem hůře, v roce 2004 jich bylo gramotných 
54 %.357/

Ženy obvykle pracují mnohem více hodin 
než muži. V Asii a Africe je to zhruba o 13 ho-
din týdně více. Ženy a dívky na venkově tráví 
v průměru hodinu denně sbíráním palivového 
dříví a nošením vody do domu, aby bylo mož-
né připravit jídlo. Ženy jsou z 90 % zodpovědné 
za zpracování potravy a z 95 % za donášku vody 
a palivového dříví. Z 85 % jsou to ony, kdo při-
nášejí úrodu z polí domů.

V Africe ženy nanosí ročně více než 80 tun pa-
livového dříví, vody a úrody z pole z průměrné 
vzdálenosti 1 km. Muži nanosí jen osminu toho-
to množství.

Mnozí muži v kmenovém společenství si ne-
myslí, že by ženy měly mít práci mimo domác-
nost, to vnímají jako západní vynález. 

V některých zemích subsaharské Afriky umírá 
jedna ze šesti žen na následky těhotenství. To je 
obrovské číslo ve srovnání s rozvinutými země-
mi, kde je tento poměr 1 : 2800.

Míra úmrtnosti matek při porodu je nepřijatel-
ně vysoká. V roce 2000 zemřelo jen v jižní a vý-
chodní Africe při porodu 123 000 matek. V jižní 
Africe umírá při porodu 980 žen na 100 000 
porodů ve srovnání se 13 ženami na 100 000 
porodů v západní Evropě.

Množství hlášených znásilnění mladých dívek 
v Jihoafrické republice se dramaticky zvyšuje. 
40 % obětí znásilnění (tj. 20 000 ročně) jsou dív-
ky mladší 18 let. Podle nevládní organizace Rape 
Crisis je však celkový počet znásilnění (více než 
52 000 ročně) silně podhodnocen a tato orga-
nizace jej odhaduje na více než 1 milion obětí. 
Jen 4 % mužů, kteří jsou ze znásilnění obviněni, 
je také odsouzeno (http:/www.rapecrisis.org.uk/
history.html).

Podle UNICEF je obřízka běžně praktikována 
ve 28 afrických zemích. V některých oblastech 
obřízku podstoupilo dokonce až 81 % žen.358/

Stále jsou také ještě občas hlášeny případy 
zabití starších žen, které byly obviněny z čaro-
dějnictví.

V Africe ženy nanosí ročně více než 80 tun 

palivového dříví, vody a úrody z pole z prů-

měrné vzdálenosti 1 km.

Množství hlášených znásilnění mladých 

dívek v Jihoafrické republice se dramatic-

ky zvyšuje. 

Ženy, které absolvovaly základní školu, 

mají v průměru o 24 % vyšší příjem než 

ženy bez vzdělání. U mužů je tento rozdíl 

17 %.

Asie a Oceánie

Více než 50 % žen má v Asii zkušenost s nějakým 
druhem násilí ze strany partnera. Domácí násilí 
nezahrnuje jen fyzické násilí, ale také sexuální, 
psychologické a citové zneužívání.

Gramotnost dospělých (tzn. osob, které jsou 
starší 15 let) ve východní Asii se nyní odhaduje 
na 85 %. To znamená, že stále ještě je 180 mili-
onů lidí negramotných, z nichž 72 % jsou ženy. 

V jižní a západní Asii dosahuje gramotnost 
dospělých pouze 55  %. Okolo 412 milionů 
dospělých zůstává negramotných, z  nichž 
61 % tvoří ženy. V Pákistánu je negramotných 
dokonce 77 % žen. Investice do vzdělání žen 
jsou klíčové. Studie ukazují, že ženy, které ab-
solvovaly základní školu, mají v průměru o 24 % 
vyšší příjem než ženy bez vzdělání. U mužů je 
tento rozdíl 17 %. 

60 % žen v reprodukčním věku je v jižní Asii 
podvyživených a jejich vývoj je kvůli nedostatečné 
výživě v průběhu dětství opožděný. Těmto ženám 
se pak obvykle rodí děti s nedostatečnou váhou 
a důsledky nedostatečné výživy se tak přenášejí 
na budoucí generaci.

Neuspokojivý zdravotní stav matek je v Indii 
a dalších asijských zemích spojen s přetrvávající 
preferencí synů před dcerami. Poměr počtu dívek 
k chlapcům se za poslední desetiletí ve věkové 
skupině 0–6 let snížil z 945 dívek na 1000 chlapců 
na poměr 927 : 1000.

Nejhorší poměr mají indické regiony Punjab, 
Haryana, Himachal Pradesh, Chandigarh a Dillí. 
V  některých těchto oblastech je poměr až 
710 : 1000.

Nejméně 60 milionů dívek v Asii „chybí“ v dů-
sledku potratů, zabíjení kojenců a úmyslného za-
nedbávání a vyhladovění novorozenců ženského 
pohlaví. Čína chce podporovat fi nančně rodiče, 
kterým se narodí dcera, aby tak eliminovala tou-
hu rodičů mít jedno dítě, a to mužského pohlaví.

Synové jsou před dcerami upřednostňováni 
především z toho důvodu, že chlapci po sňatku 
zůstávají členy rodiny a nesou její jméno, zatím-
co dcery odcházejí do cizí rodiny. Navíc je třeba 
jim poskytnout věno.359/ 

V Indii je běžné, že lidé mají velkou rodinu. 
Pokud se narodí tři nebo čtyři dcery, hlavní 
problém, který bude muž po celou dobu jejich 
dospívání řešit, je, jak zajistit dcerám dobrý sňa-
tek, aniž by rodina zbankrotovala. Pokud se mu 
to nepodaří a zadluží se, dluh se často přenáší 
z jedné generace na další.

Ačkoliv indické právo zakazuje sňatek ženám 
mladším 18 let a mužům mladším 21 let, rodiče 
často toto právo porušují. (Téměř všechny sňat-
ky jsou přitom zprostředkovány rodiči.) Tato pra-

V Nepálu, kde má panenství dívek vysokou 

sociální hodnotu, je průměrný věk, kdy se 

dívky vdávají, velmi nízký.
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xe pomalu ustupuje v městských oblastech, zvláš-
tě mezi vzdělanými lidmi. Nicméně sňatky dětí 
zůstávají běžné ve venkovských oblastech, kde je 
to vnímáno jako výhodné pro obě rodiny. Rodiče 
nevěsty si tak snižují náklady na výživu a výchovu 
dcery, zatímco rodina ženicha získá neplacenou 
služku, se kterou se často zachází jako se skuteč-
ným otrokem. Navíc ještě přinese do rodiny věno.

Dnes je ve většině oblastí Indie k dispozici ge-
netické testování, které umožňuje dopředu určit, 
zda se narodí chlapec či dívka. Dívky také dostávají 
v dětství méně jídla než chlapci, což dále napo-
máhá vyšší úmrtnosti děvčat ve věku do pěti let.

V rozvinutých zemích je úmrtnost matek při po-
rodu 13 úmrtí na 100 000 porodů, v rozvojových 
zemích jsou tato čísla mnohem vyšší. Indie v roce 
2000 měla 540 úmrtí na 100 000 porodů. Navíc 
každým rokem umírá v Indii 200 000 žen během 
těhotenství nebo v důsledků komplikací, které 
nastaly při porodu.

V Pákistánu umírá těhotná žena každých 6 mi-
nut. Jedna z 38 žen zde umírá na komplikace spo-
jené s těhotenstvím.360/ 

Zdravotní programy v Bangladéši (a dalších 
zemích, např. Indii) se zaměřily na omezení po-
pulačního růstu prostřednictvím plánovaného 
rodičovství. Na druhou stranu však nebyla věno-
vána dostatečná pozornost problematice sexuál-
ně přenášených chorob a infekcí. V Bangladéši tak 
50–60 % vdaných žen, které jsou v reproduktivním 
věku, trpí sexuálně přenosnými infekcemi.

V Nepálu, kde má panenství dívek vysokou soci-
ální hodnotu, je průměrný věk, kdy se dívky vdáva-
jí, velmi nízký. Aby se zabránilo předmanželskému 
sexu, rodiče jsou ochotni dívky provdat ve velmi 
nízkém věku. Podle UNICEF se 7 % sňatků odehrá-
vá ve věku nižším než 10 let. Téměř 40 % sňatků se 
odehraje ve věku nižším než 15 let a 52 % sňatků 
se uskuteční ve věku nižším než 16 let.

Důležitým faktorem špatného postavení žen 
v nepálské společnosti je to, že nemají obvykle 
přístup ke vzdělání. Gramotnost žen starších 15 
let je v Nepálu pouhých 35 %. Tři čtvrtiny dívek 
ve věku 6–15 let opustí školu před dokončením 
základního vzdělání.

V období přírodní katastrofy nebo jiné krize 
hrají ženy klíčovou roli při zajištění přežití a fun-

gování rodiny. Světový program pro výživu (The 
World Food Program) si proto dal dlouhodobý cíl 
distribuovat v takovýchto případech 80 % pomoci 
ženám.361/

Ženy vydělávají v rozvojových zemích v měst-
ských oblastech 80 % toho, co za stejnou práci 
dostávají muži, ve venkovských oblastech je to 
jen 60 %.

V Japonsku počet žen na manažerských pozi-
cích nepřesahuje 10 % a jen 30 % žen si po naro-
zení dítěte udrží svoje původní místo. Dnes zde 
jedna žena ze čtyř upřednostňuje zůstat svobod-
ná, případně nemít děti. Jinak se od ní očekává, že 
zůstane doma a bude se o děti a domácnost starat. 
Porodnost, která byla v šedesátých a sedmdesá-
tých letech v Japonsku 2,1 dítěte na ženu, poklesla 
v roce 2004 na pouhých 1,29 dítěte na ženu. Pokud 
by současné trendy pokračovaly a japonská popu-
lace by se neotevřela příchodu migrantů z jiných 
zemí, snížil by se počet obyvatel ze současných 
127 milionů na 65 milionů koncem 21. století.
Amerika

V některých zemích ženy dosahují v průměru vyš-
šího vzdělání než muži. Jedná se např. o Brazílii, 
Kostariku, Venezuelu, Argentinu, Jamajku, 
Nikaraguu a Kolumbii. Chlapci navštěvují školu 
méně často a naopak častěji školu opouštějí z toho 
důvodu, že musí pomáhat doma v rodině, přede-
vším při zemědělských pracích.

Postavení žen v Latinské Americe a karibské 
oblasti se během posledních let výrazně zlepši-
lo v důsledku lepšího prosazování a dodržování 
lidských práv. Vážným problémem však nadále 
zůstávají rizikové potraty, což je jedna z hlavních 
příčin úmrtnosti žen.

Byť se situace zlepšuje, problémem zůstává 
i nadále násilí na ženách. Mezi 10–28 % žen bylo 
v zemích Latinské Ameriky fyzicky napadeno svým 
partnerem. Více než polovina všech peruánských 
žen starších 15 let byla během svého života podro-
bena sexuálnímu nebo fyzickému násilí. V Bolívii 
zažilo nějakou formu zneužití 62 % žen.

Ze zemí Latinské Ameriky a karibské oblasti je 
na tom nejlépe v otázkách genderové rovnosti 
Barbados. 99 % dospělých žen je gramotných 
a je zde také největší procento pracujících žen.

356/ Na celém světě nenavštěvuje základní školu 103 milionů dětí, z toho 58 milionů (56 %) tvoří dívky.

357/ V Lesothu, jednom z nejchudších států subsaharské Afriky, je negramotnost u mužů 74 %, u žen dokonce 90 %. V Kongu více než 50 % dětí nenavštěvuje 

školu a podle UNICEF je celý vzdělávací systém paralyzován. Většina škol má naprosto nevyhovující hygienické podmínky. Kvalita vzdělání se také silně 

zhoršila v důsledku občanské války.

358/ Waris Dirie, světově známá modelka původem ze Somálska, je jedna z mála žen, jejíž hlas proti těmto praktikám, podložený vlastní bolestnou zkušeností, 

je na mezinárodní scéně slyšet. Na konferenci Forum 2000, pořádané prezidentem Václavem Havlem v Praze v roce 2001, uvedla: „Narodila jsem se jako 

muslimka a byla rodiči obřezána. Noc předtím jsem věřila rodičům, že je to tak správně. Proto lidé v zemích, kde se obřízka praktikuje, potřebují zoufale 

osvětu a porozumění. Dvacet let trvalo, než jsem se o tomto odhodlala otevřeně mluvit. Somálsko potřebuje osvětu, potřebuje vědět, jak se žije ve zbytku 

světa. Obřízka je projevem nedůvěry mužů vůči ženám. Společnost, kde muži dominují, vlastně ženám říká, že budou mít hodnotu, jenom budou-li 

obřezány a nebudou tak sváděny k nevěře“ (Dirie, 2001).

359/ Podle odhadů BBC bylo v roce 2001 zabito v Indii 7000 žen svým mužem nebo někým z jeho rodiny kvůli tomu, že nebylo vyplaceno adekvátní věno. 

Podle Amnesty International bylo v roce 1999 nahlášeno 1600 takových případů. Jen 60 z nich se však dostalo k soudu a jen ve 2 případech došlo 

k odsouzení.

360/ Průměr za celou Asii činí 1 úmrtí ženy na 230 těhotenství. V Nepálu je tento poměr dokonce 1 : 12. V Evropě naopak 1 : 2400.

361/ V období 2001–2005 bylo v Asii zabito ročně v průměru 62 273 lidí v důsledku přírodních katastrof spojených s vodním živlem (to ovlivnila především 

vlna tsunami, která v prosinci 2004 způsobila 250 000 obětí), zatímco na čtyřech ostatních kontinentech to bylo dohromady 13 432 obětí ročně.

7 % sňatků se odehrává ve věku nižším 

než 10 let. Téměř 40 % sňatků se odehraje 

ve věku nižším než 15 let.

Porodnost, která byla v šedesátých a se-

dmdesátých letech v Japonsku 2,1 dítěte 

na ženu, poklesla v roce 2004 na pouhých 

1,29 dítěte na ženu.
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V Severní Americe je jako vážný problém pociťo-
váno pašování lidí a také násilí páchané na ženách. 
Podle vládních odhadů je do USA ročně ilegálně 

2.8.9 Budoucí globální výzvy – 
nanotechnologie, biotechnologie 
a informační technologie

Do  USA je ročně ilegálně propašováno 

kolem 15 000 lidí, z toho 75 % tvoří ženy 

a dívky.

Fyzikální zákony nepopírají možnost ma-

nipulovat s objekty na úrovni jednotlivých 

atomů.

propašováno kolem 15 000 lidí, z toho 75 % tvoří 
ženy a dívky.362/ Ve Spojených státech je v průměru 
znásilněna jedna žena každých šest minut.

Poté, co jsme si charakterizovali akutní globální 
problémy, podívejme se stručně ještě na sku-
pinu potenciálních globálních problémů, které 
v blízké budoucnosti získají na síle i významu. 
Jsou spojeny s vědeckotechnickým rozvojem. 
Jedná se o nanotechnologie, biotechnologie 
a informační technologie.363/ Ty mohou přinést 
mnoho dobrého, ale mají také svoji odvrácenou 
stranu – reálnou možnost jejich zneužití. Každé 
z těchto tří technologií 21. století jsou věnová-

ny v knihovnách celé regály a na internetu lze 
najít miliony odkazů364/. Zaměříme se proto jen 
na několik dílčích postřehů, které snad dobře 
odrážejí rozporuplnost těchto technologií – 
na  jednu stranu velké rozvojové příležitosti 
a velký potenciál zlepšit kvalitu života lidí,365/ 
na druhou stranu hrozbu zneužití, ve srovnání se 
kterým bledne i největší hrozba druhé poloviny 
20. století – vojenské použití atomové bomby.366/

2.8.9.1 Nanotechnologie
Termín „nanotechnologie“367/ použil poprvé Eric 
Drexler v knize „Engines of Creation“ (1986), kde 
psal o manipulaci s jednotlivými atomy a mo-
lekulami za účelem vytvoření struktur s kom-
plexními a atomárními vlastnostmi. Slavný fyzik 
Richard Feynman už v roce 1959 tvrdil, že „fyzi-
kální zákony nepopírají možnost manipulovat 
s objekty na úrovni jednotlivých atomů“.

Vicki L. Colvin z Rice University defi nuje umělé 
nanomateriály jako anorganické molekuly vyso-
kého stupně stejnorodosti, mající alespoň jeden 
důležitý rozměr pod hranicí 10 nanometrů, jež 
jsou speciálně navrženy pro určitou aplikaci.

Možnosti využití nanotechnologií jsou 
ohromné – od nové generace plochých televiz-
ních obrazovek přes výkonnější solární panely, 
chemikálie a biosenzory až po nanomedicínu,368/ 
účinnější způsoby přenosu energie a využití při 
vojenských operacích (např. špionáž). Další vel-
kou šancí jsou nanotechnologie pro diagnostiku 
ve zdravotnictví. Např. nanopřístroje velikosti 
krevních buněk budou v budoucnu moci být 
vpraveny do lidského těla a provádět vnitřní vy-
šetření i léčebné zákroky, včetně chirurgických.

Nanotechnologie představují jednak přístu-
py „odshora dolů“ (velké stroje, které vyrábějí 
nanomateriály, např. pro oblečení či UV fi ltry, 
jednak) „zdola nahoru“ (molekulární montážní 
linky, které jsou schopny sestavit molekulár-
ní stroje pro výrobu větších objektů) (Glenn, 
Gordon, 2005).

Nanotechnologie a nanomateriály představují 
některá rizika už v současnosti, např.:
– Nanomateriály ve  slunečních filtrech by 

se mohly vstřebat do kůže a dostat se tak 
do potravinového řetězce.

– Nanočástice použité ve vojenství k úpravě 
povrchů (za účelem zvýšení tvrdosti a mas-

kování) by se mohly časem uvolňovat a být 
vdechnuty vojáky či civilisty.

– Nanočástice ve zbraních (např. ochuzený 
uran) by mohly být vdechnuty vojáky na bo-
jišti, ale také civilisty, pokud by byly rozptý-
leny větrem.

V blízké budoucnosti budou mít nanotechnolo-
gie řadu závažných potenciálních rizik:
– Umělé krevní buňky, které radikálním způ-

sobem vylepší schopnosti lidského těla, by 
mohly způsobit přehřátí organismu a jeho 
selhání.

– Rozšíření nanozbraní (zvláště miniaturních 
robotických zbraní a inteligentních samo-
naváděcích střel) by mohlo vést k ohrožení 
vojáků, civilistů, infrastruktury i životního 
prostředí.

– Použití nanotechnologií vylepšujících lidské 
smysly by mohlo následně vést k závislosti, 
chronickému únavovému syndromu a po-
škození nervového systému.

– Umělé „viry“ sestrojené za účelem vyhledá-
vání specifi ckých lidských cílů na základě 
definovatelných genetických markerů by 
mohly zmutovat a  způsobit biologickou 
pandemii.

– Všeobecné rozšíření nanosenzorů by mohlo 
vytvářet psychický stres a pocit neustálého 
sledování cizími lidmi.

– Biologické nanozbraně s načasovatelným 
účinkem by mohly mít nežádoucí účinky 
na osoby, které přijdou do styku s těly obětí, 
a na životní prostředí všeobecně.

– Mohlo by dojít k nadprodukci nanozbraní, 
aniž by byly promyšleny metody, jak je zlik-
vidovat, až jich nebude zapotřebí.

– Nanotechnologie řízené nanopočítači by 
mohly na bojovém poli zcela nahradit lidské 
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vojáky. O to snadnější a politicky přijatelněj-
ší by pak mohlo být rozpoutání vojenského 
konfl iktu (Glenn, Gordon, 2005).

Popusťme nyní trochu uzdu fantazii a předpo-
kládejme, že budeme jednou umět sestavovat 
díky nanotechnologiím konkrétní předměty 
z  atomů podle našich individuálních přání. 
Pokud bychom navíc byli schopni získat „neo-
mezený“ zdroj energie, např. zvládnutím termo-
jaderné fúze nebo efektivním využíváním obno-
vitelných zdrojů (energie jet streamu, energie 
mořských proudů, sluneční záření dopadající 
na pouště, sluneční záření na oběžné dráze aj. 
– viz kap. 2.8.6.3), mohli bychom získat dostatek 
prostředků k uspokojování potřeb a vytváření 
blahobytu pro téměř deset miliard obyvatel, 
kteří budou v polovině 21. století na Zemi žít.

I když to zní jako sci-fi , manipulace s jednotli-
vými atomy není nic nemožného. Vyvíjejí se spí-
nací prvky s rozměry atomu, motory či čerpadla 
velikosti molekuly a dříve či později budou se-

strojeny roboty srovnatelné s mikroorganismy. 
Díky nanotechnologiím budeme v nedaleké bu-
doucnosti vyrábět např. obleky, jejichž vlákna 
budou současně počítačem, termoregulačním 
prvkem či komunikačním zařízením a  podle 
přání budou navíc měnit barvu a vzor (není tře-
ba velké fantazie k tomu si představit, jak by se 
taková výbava hodila v armádě).

Civilizace, která by zvládla technologii ma-
nipulace s hmotou na úrovni jednotlivých ato-
mů, by se radikálně oproti té dnešní proměnila. 
Nepotřebovala by továrny a asi ani obchody, 
ztratila by konzumní charakter a odpadla by 
většina dnešních ekologických a sociálních pro-
blémů (Novák, 2004).

Bližší údaje, uvedené v infoboxu, se mohou 
zdát příliš fantastické a nereálné. Je dost možné, 
že tudy vývoj nakonec nepůjde, ale vzpomeň-
me na počátky počítačů či mobilních telefonů. 
Nikdo ani netušil, nakolik a jak rychle se stanou 
součástí našeho každodenního života.

362/ Jedná se o aktivity organizovaného zločinu, nejsou zde započítáni např. lidé, kteří překračují ilegálně hranici mezi Mexikem a Spojenými státy.

363/ Můžeme říci, že přírodní vědy jsou o hledání, jak funguje příroda. Technologie je o využití těchto znalostí, aby se něco stalo.

364/ Na „googlu“ (www.google.com) lze najít na heslo „nanotechnology“ 7,6 milionů odkazů, na heslo „biotechnology“ 28 milionů odkazů a na heslo 

„information technology“ 205 milionů odkazů (jaro 2010).

365/ Především synergie mezi nanotechnologiemi, biotechnologiemi, informačními technologiemi a také vědou o poznání (cognitive science) změní budoucí 

vyhlídky lidstva (Glenn, Gordon, 2007).

366/ V 60. letech 20. století napsal Gordon Rattray Taylor „prorockou“ knihu „Biologická časovaná bomba“ (česky vyšlo v roce 1970). Tvrdí v ní, že zneužití 

rozvoje biologických věd a manipulace s živou hmotou může mít mnohem drastičtější důsledky než zneužití atomové energie.

367/ Nanometr je jedna miliardtina metru (10–9).

368/ Např. již kolem roku 2020 by mohly být k dispozici nanostroje, které budou schopny projít tělem, zničit jednotlivé rakovinné buňky a nezničit přitom ty 

zdravé. Nanostroje také budou pravděpodobně používány k dodání léků na přesně lokalizované místo v těle, na čištění tepen, na opravy srdce, mozku 

a dalších orgánů bez klasické operace (Kalous, 2006).

369/ Příznivě tuto studii hodnotila americká NASA, takže v principu Phoenixovy myšlenky věrohodné jsou.

Infobox: Fabrikátory aneb továrna na sny
Chris Phoenix, který je členem neformální skupiny vědců a podnikatelů „Center for Responsible 
Nanotechnology“ (Středisko pro odpovědné nanotechnologie), vypracoval v roce 2004 zajímavou studii, 
která ukazuje snad reálnou cestu, jak bychom sestavování předmětů na úrovni jednotlivých atomů mohli 
zvládnout.369/ Jeho idea spočívá v tzv. molekulární výrobě. Jde o počítačem řízené skládání jednotlivých atomů 
na předem stanovená místa, až vznikne požadovaný produkt. Phoenix počítá se sestavením přístroje, který by 
pomocí počítače vytvořil základní moduly požadovaného výrobku. Robotické mikromanipulátory by je pak 
spojovaly do vyšších celků, až by se objevil hotový výrobek. O předpokládané velikosti zařízení (tzv. fabrikátoru) 
nejlépe vypovídá autory používaný termín „tabletop factory“ – továrna na stole.

Nanotechnologie umí vyprodukovat materiály stokrát pevnější než ocel. Skládání po atomech by konstrukč-
ním prvkům dodalo oproti dnešním výrobkům nesrovnatelně lepší mechanické vlastnosti a nesrovnatelně 
delší životnost.

Už v samotné podstatě dnešní průmyslové velkovýroby je zakódováno plýtvání s materiály a energií. Za kaž-
dým výrobkem je několikanásobně objemnější odpad a energie ztracená v neefektivních strojích, při chlazení, 
dopravě atd. Sériová produkce také znamená, že zákazníkovi jsou vnuceny výrobky, které spíše než jeho sku-
tečným potřebám vyhovují ekonomickým zájmům výrobce.

Sériová výroba na linkách také znamená úpadek kvality – pro výrobce není žádoucí, aby produkt sloužil příliš 
dlouho, protože je třeba neustále vyrábět a prodávat další výrobky. Naproti tomu zařízení sestavující produkt 
atom po atomu prakticky nezná slovo odpad. Produkce předmětů podle individuálních požadavků a v místě 
spotřeby znamená nejen lepší výrobky, ale i úspory za přepravu, obchod, balení atd. Postupné vymizení tovární 
velkovýroby by mohlo znamenat rozpad současné společenské struktury, změny hodnot a životního stylu, což 
s sebou asi ponese nějaké sociální otřesy.

Dříve či později budou sestrojeny roboty 

srovnatelné s mikroorganismy.

Civilizace, která by zvládla technologii ma-

nipulace s hmotou na úrovni jednotlivých 

atomů, by se radikálně oproti té dnešní 

proměnila. Nepotřebovala by továrny 

a asi ani obchody, ztratila by konzumní 

charakter a odpadla by většina dnešních 

ekologických a sociálních problémů.
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Je dost pravděpodobné, že sestrojení „fabrikátoru“ je už v možnostech současné vědy, jen nevidíme ty správné 
souvislosti.370/ Že je sestrojení „fabrikátoru“ dost možná otázkou blízké budoucnosti ukazuje i dnešní rychlý 
vývoj počítačů. V mikročipech a paměťových blocích jsou namačkány miliony funkčních prvků na nepatrné 
ploše a technologie jejich výroby se blíží měřítkům světa atomů.

Chris Phoenix se domnívá, že sestrojení „prefabrikátoru“ by mohlo být reálné už někdy mezi lety 2015 až 
2025. Ať se to stane kdykoliv, jakmile se to stane, rozšíří se tento vynález rychlostí blesku. Potenciální výhody 
před jinými výrobními metodami jsou nezměrné. Stejně nezměrná jsou ovšem i rizika (především sociální) 
přechodu na nový model výroby (Novák, 2004, a www.crnano.org).

2.8.9.2 Biotechnologie

Věda bez svědomí je ztroskotáním duše.

Francois Rabelais

Během 20 let by se zdravotní systém mohl 

změnit z  tradiční „diagnózy a  terapie“ 

na „predikci a prevenci“.

Rozvojové země spatřují v GMO příležitost 

pro „druhou zelenou revoluci“.

Biotechnologie pracují s živými organismy a při-
nášejí obrovské příležitosti, stejně jako ohrože-
ní. Díky biotechnologiím budeme např. schopni 
rozpoznat a napravit nemoci genetického pů-
vodu dříve, než se rozvinou, snad ještě v dě-
loze. Během 20 let by se tak zdravotní systém 
mohl změnit z tradiční „diagnózy a terapie“ na 
„predikci a prevenci“. Některé léky budou per-
sonalizované tak, aby vyhovovaly jedinečným 
požadavkům individuální genetické výbavy.

V  kapitole o  potravinách (2.8.3) jsme již 
stručně zmínili problematiku geneticky modi-
fi kovaných organismů (GMO). Rozvojové země 
spatřují v GMO příležitost pro „druhou zelenou 
revoluci“ (a nadnárodní koncerny, jako např. 
Monsanto, šanci na velké zisky, protože farmáři 
jsou u GMO závislí na každoročním nákupu osi-
va), ale nepřekročili jsme již rozumnou hranici 
zasahování do živých organismů?

Biotechnologové dnes vkládají geny cizích 
organismů nejen do mikrobů, rostlin, ale také 
do ryb či savců. Tyto organismy pak „vyrábějí“ 
specifi cké molekuly. Nebo může být genetic-
ky pozměněn celý orgán, aby po transplanta-
ci do lidského těla produkoval žádanou látku. 
Kaufmann (1995) navrhuje pro umělou syntézu 
nových látek termín „aplikovaná molekulární 
evoluce“.371/

Součástí biotechnologií je bioinženýrství, za-
bývající se „vylepšováním tělesné stavby i men-
tální kapacity člověka“. Dnes jsme, alespoň v zá-
padních rozvinutých společnostech, až posedlí 
po dokonalosti. Děti se prověřují ještě před na-
rozením i po početí, jestli nemají nějakou vadu. 
Před svatbou si můžeme nechat prověřit gene-
tickou výbavu partnera.372/

Díky biotechnologiím i bioinženýrství asi bu-
deme schopni své tělo (resp. jeho jednotlivé 
části) obnovovat a předpokládá se, že člověk by 
se tak v rozumné fyzické kondici mohl dožívat 
kolem 120 let. Co to však udělá s mezigenerač-
ními vztahy?

Prostřednictvím biotechnologií a zejména ge-
netických manipulací začínáme sahat na, biblicky 
řečeno, strom života. Je to však dovoleno, či ne? 
Křesťanské církve varují před machinacemi se ži-
votem. Katolická církev např. nic nenamítá proti 
transplantacím orgánů, ale proti genetickým ma-

nipulacím ano. Český kněz Tomáš Halík k tomu 
výstižně dodává, že se musíme rozhodnout: buď 
budeme život přijímat a brát jako dar, a pak jsou 
genetické manipulace (u člověka zejména klono-
vání) nepřípustné, nebo budeme život brát jako 
určitý produkt, výrobek, a v takovém případě s ním 
můžeme nakládat vcelku libovolně. I se všemi 
z toho vyplývajícími důsledky.

Na  strom života začínáme sahat, bohužel, 
i z druhé strany – prosazováním práva na dobro-
volný odchod ze života. I zde se budeme muset 
rozhodnout, jestli vnímáme život jako dar, nebo 
jako „produkt“, který se má po ukončení život-
nosti odstranit. Staří a nemocní opuštění lidé se 
mohou dostávat pod velký psychologický tlak, 
že jsou nepotřební a jen bližním a společnosti 
odčerpávají prostředky a čas. Na švýcarské klini-
ce „Dignitas“ pomocí asistované sebevraždy ze-
mřelo do poloviny roku 2009 téměř 950 lidí. Pro 
kliniku je to „dobrý byznys“, protože asistovaná 
sebevražda zde přijde na 10 000 švýcarských 
franků (přibližně 9 000 USD)373/ (Pokorný, 2009).

I když se už genetických manipulací do jisté 
míry dopouštíme, je šance, že se z negativních 
důsledků poučíme a pokusíme se je osvětou 
i právně374/ omezit, stejně jako se to stalo např. 
u kouření a drog. Je však pravda, že v případě 
genetických manipulací je v sázce mnohem více.

Hodně se nyní mluví o klonování, které mů-
žeme Taylorovými slovy nazvat „biologickou 
časovanou bombou“. Je třeba říci, že klonování 
nevede k nesmrtelnosti a produkují se jím nové 
a odlišné bytosti.375/ Reálnost klonování byla 
demonstrována v roce 1997, kdy byla úspěšně 
naklonována dnes již slavná ovce Dolly. Ta však 
zemřela již v roce 2004, pravděpodobně u ní 
probíhalo „zrychlené stárnutí“. 

V roce 2004 oznámili vědci v Jižní Koreji, že 
vytvořili lidský klon a získali z něj první odvo-
zenou kmenovou buňku. Nakonec se ukázalo, 
že šlo o velký podvod a byl z toho mezinárodní 
skandál.376/

Dříve nebo později, ve státní nebo soukromé 
výzkumné instituci, se to však někomu podaří. 
To by byl významný pokrok na cestě k využití 
takových buněk k náhradě jiných buněk v lid-
ském těle poškozených nemocemi, jako je např. 
cukrovka nebo Alzheimerova choroba.377/
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2 Globální výzvy

Na druhou stranu s tím jsou spojené mnohé 
etické a také právní otázky. Bude nejspíše nutné 
přesněji defi novat, co je lidský život. Pokud si ze 
svých buněk naklonujeme další bytost, bude mít 
dědická práva? V jakém právním vztahu bude 
k „normálním“ dětem? Co když si někdo naklonu-
je svého dvojníka jenom proto, aby později mohl 
použít jeho tělesné orgány? Bude to vražda?

Podobně závažných otázek by se dalo for-
mulovat jistě více.378/ Stephen Hawking oživil 
debatu týkající se genetického inženýrství 
doporučením, aby lidé změnili svoji DNA pro-
střednictvím genetických modifi kací a udržovali 
si tak náskok před rychle postupujícími pokroky 
v počítačových technologiích. Je to podle něj 
možnost, jak zabránit inteligentním strojům, aby 
převzaly svět do své moci. Při vší úctě ke slav-

nému fyzikovi, myslím si, že je zcela mimo. Jak 
je Stephen Hawking v oblasti vzniku a vývoje 
vesmíru geniální, tak je v oblasti genetického 
inženýrství nebezpečně naivní (nebezpečně 
proto, že jeho bezesporu zasloužená autorita 
z oblasti fyziky by mohla být zneužita k prosa-
zení velmi nebezpečných experimentů v oblasti 
genetických manipulací).

Existuje také snaha o znovuvytvoření někte-
rých zaniklých druhů zpětným křížením a ge-
netickými manipulacemi. Nepůjde to jistě jako 
ve známém fi lmu „Jurský park“, ale něco by se 
podařit mohlo. Australští vědci se nyní například 
prostřednictvím klonování pokoušejí oživit tas-
mánského tygra, který vyhynul před pouhými 
70 lety a jsou tedy k dispozici zachovalé buňky 
z těla této šelmy.

370/ Chris Phoenix k tomu říká: „Princip relé byl znám ve 30. letech 19. století a od 40. let se začal široce používat v telegrafu. Přesto ve stejné době zkonstruo-

val Charles Babbage samočinný počítač na principu mechanických prvků poháněných parním strojem. Kdyby použil relé, informační věk by začal o století 

dřív. S fabrikátorem je to podobné.“

371/ Spíše se však ujme pojem „syntetická biologie“, která je defi novaná jako návrh a konstrukce nových biologických částí, zařízení a systémů, které v přiroze-

ném (přírodním) prostředí neexistují. Do syntetické biologie také patří přetváření již existujících biologických systémů, aby mohly vykonávat nové úlohy 

(Glenn, Gordon, 2007).

372/ Známý americký politolog Francis Fukuyama (2002) varuje, že snahy po ovládnutí lidské přirozenosti pomocí biotechnologií jsou závažnější a nebez-

pečnější než snahy o ovládnutí mimolidské přírody pomocí průmyslových technologií. Lidský genom má jen asi 30 000 genů (např. u červů je to 19 000 

genů). Proto pravděpodobně genetická příčinnost chování a vlastností vyššího řádu, například osobnosti či inteligence, je tak složitá, že s ní nikdy 

nebudeme umět manipulovat bez vedlejších nežádoucích účinků. Jediný gen má totiž více účinků, jindy zase musí několik genů spolupracovat na tvorbě 

jediného účinku.

373/ Při asistované sebevraždě pacient vypije koktejl s jedem, který mu předepíše lékař. Musí však sklenici přiložit k ústům sám, aby lékař nebo fi rma nemohli 

být obviněni z vraždy.

374/ Objevují se nové aspekty morálky, které se pravděpodobně později odrazí také v právu. Například umělá inseminace nebo případ ženy, která si na do-

nošení dítěte najme jinou ženu, která je ve své děloze donosí a porodí. Obě ženy si pak na dítě mohou dělat nárok a pro soud to může být komplikovaný 

případ (Svoboda, Nováček, 2002).

375/ Josef Svoboda to přibližuje následovně: „I kdybych si z těla vyňal buňku, nechal ji vypěstovat v nějaké umělé děloze, až by z toho byl třeba malý kluk, 

tak to nebudu já. Bude to můj syn, nebo snad bratr – můj stejnojaderný bratr. Jenom uměle ,vypěstovaný‘. Ale bude to jedinec se svou vlastní myslí 

a svobodou rozhodování. Nebude to mé druhé já“ (Svoboda, Nováček, 2002).

376/ Tento případ nám znovu jasně demonstruje, že vědci rozhodně nejsou imunní vůči pokušením tohoto světa – penězům (např. formou grantů), moci (vliv 

v rámci akademického světa) a slávě (zprostředkovanou např. udělením prestižní ceny).

377/ Z kmenových buněk by mělo být jednou možné nahradit jakoukoliv část lidského těla. K výzkumu jsou nejvhodnější kmenové buňky z embryí, ta 

jsou však při odběru kmenových buněk zničena. To vyvolává velké etické kontroverze, zejména u věřících, kteří považují každý lidský život za posvátný. 

Kmenové buňky se nacházejí i v dospělém těle, ale ty se mohou změnit jen v některé typy tkání. Nadějné by snad mohlo být odebírání kmenových buněk 

z plodové vody, což by eticky bylo bez problémů. Budoucí vývoj ukáže, je-li to perspektivní cesta. Využívání kmenových buněk z embryí v sobě skrývá 

ještě další velké nebezpečí. Netransparentní a nedostatečně dokumentovaný výzkum ze soukromých fi nančních zdrojů může změnit genetickou výbavu 

lidstva. V USA je uchováváno 400 000 zmrazených lidských embryí, což navozuje otázku významu lidského života. Některé techniky míchají lidskou 

genetickou výbavu a geny jiných živočišných druhů a vytváří tak „živočichy“, kteří by byli lepšími dárci orgánů. Co když kmenové buňky budou v těle 

živočicha nekontrolovatelně migrovat do dalších jeho částí? Co když kmenové buňky vložené do primátů (např. šimpanze) by způsobily vyvinutí mozku, 

který by byl velmi podobný mozku lidskému? Kanada v roce 2004 takové experimentování postavila mimo zákon (Glenn, Gordon, 2007).

378/ Některá rizika klonování jsou naproti tomu pravděpodobně zveličována. Například namnožení žoldnéřské jednotky, jakýchsi supervojáků. Vyprodukovat 

takovou jednotku by trvalo velmi dlouho, alespoň 20 let. To už je jednodušší naverbovat budoucí žoldáky v chudinských čtvrtích. Je to levnější a rychlejší.

379/ Jaroslav Kalous (2006) uvádí: „Žijeme na počátku čtvrté informační revoluce (první – vynález řeči před 500 000 lety, druhá – vynález písma před 5000 

lety, třetí – vynález knihtisku před 500 lety a čtvrtá – vynález počítače před 50 lety).“

2.8.9.3 Informační technologie
Na počátku letopočtu měl člověk k dispozici 
nějaké množství informací a  trvalo 1500 let, 
než se zdvojnásobilo. Pak byl vynalezen knih-
tisk a množství informací se zdvojnásobilo kaž-
dých 100 let, pak každých 50 let. Ve 20. století 
se množství informací zdvojnásobilo každých 
10 let a od rozšíření osobních počítačů, inter-
netu a dalších informačních technologií je to 
každých 7 let.379/

Internet se již stal jednou z nejmocnějších 
hnacích sil globalizace, demokratizace, vzdělá-
vání a také ekonomického růstu. Autoři zprávy 
„Stav budoucnosti“ (Glenn, Gordon, 2007) se do-
mnívají, že díky němu se postupně vytváří pla-
netární kolektivní inteligence. Asi nejmarkant-
nějším příkladem je encyklopedie Wikipedia. 
Second Life a další „kybersvěty“ soupeří s reál-
ným světem a přitahují pozornost milionů lidí 
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na celém světě. Světová webová síť (World Wide 
Web) se rychle stává vysoce participativním 
a interaktivním médiem. Během deseti let by 
většina světa již mohla být napojena do „plane-
tárního nervového systému“. Kyberprostor by se 
tak stal základním a bezprecedentním médiem 
pro lidskou společnost (Glenn, Gordon, Florescu, 
2009).

Během pouhých několika let narostl počet vy-
hledávání v Googlu ze 150 000 denně na 90 mi-
lionů denně v roce 2006. Internet se stává hlav-
ním prostředkem obchodování, což mění celý 
obchodní systém a jeho infrastrukturu. V roce 
2006 činilo obchodování po internetu již 18 % 
světového obchodu (necelých 13 tisíc miliard 
dolarů). To má však i svá rizika. Jen v USA při-
cházejí lidé ročně odhadem o 3 miliardy dolarů 
následkem zcizení soukromých údajů.

Elektronická forma vládnutí (tzv. E-gover-
nance) může vést k  větší transparentnosti, 
odpovědnosti a k menší korupci. Internet také 
boří hranice času a prostoru mezi lidmi při vý-
měně znalostí, informací a názorů. Je velkou 
příležitostí pro výzkum a vzdělávání. Vědci si 
dnes mohou vyměňovat své myšlenky během 
hodin, ne během měsíců, když platformou pro 
výměnu myšlenek a nápadů byly jen časopisy, 
konference a knížky.

Digitální propast mezi rozvinutými a rozvo-
jovými zeměmi se rychle uzavírá. Podíl mezi 
těmito dvěma skupinami v roce 1995 byl 40 : 1, 
v roce 2007 už to bylo jen 1,4 : 1 (především kvů-
li rychlému nárůstu počtu uživatelů v Číně).380/

Tak rychlý nástup počítačové komunikace 
(internetu) je fascinující. 38 let trvalo rozhlaso-
vému vysílání a 13 let televiznímu vysílání, než 
dosáhly 50 milionů posluchačů, resp. diváků. 
Internet tohoto čísla dosáhl za čtyři roky. Podle 
společnosti International Data Corporation do-
sáhl počet e-mailových dopisů zaslaných každý 
den v roce 2007 více než 34 miliard. Odvrácenou 
tváří tohoto čísla je fakt, že 90 % e-mailů tvoří 
spamy (nevyžádaná pošta).

Roye Kurtzweila (1999) vede tento nástup in-
formačních technologií k přesvědčení, že vstu-
pujeme do éry velké akcelerace. Možná až příliš 
odvážně a optimisticky tvrdí, že 21. století bude 
ekvivalentem pokroku dosaženého za posled-
ních 20 000 let.

Snad největší příležitost pro využití interne-
tu se nabízí v oblasti vzdělávání. V rozvojových 
zemích roste rychle počet dětí ve školním věku 
a tyto země mají nedostatek učitelů. Dílčím ře-
šením by mohly být audiovizuální programy 
pro distanční vzdělávání, výukové kurzy on-line 
na internetu apod. To by však vyžadovalo velké 
investice do rozšíření internetu v nejchudších 
zemích381/ a vyvinutí softwaru šitého „na míru“ 
pro vzdělávání v místních podmínkách. Tyto 
vzdělávací moduly by mohly studentům umož-
nit, aby si zvolili vlastní tempo výuky, podle je-
jich časových možností a schopností.

Hlavním cílem internetu je učinit světové in-
formace dostupné všem lidem. Tomu napomáhá 
například „Projekt Gutenberg“. Díky němu bylo 
v roce 2008 zpřístupněno na internetu zdarma 
již 100 000 knih. Knihovna Kongresu Spojených 
států (Library of Congress) ve  spolupráci se 
společností Google zakládají Světovou digitální 
knihovnu (World Digital Library), která bude ob-
sahovat významné písemnosti z různých kultur.

Dost možná se tedy internet vyvíjí v globální 
„mozek lidstva“.382/ Různé komunity tak budou 
mít díky internetu příležitost sdružovat se více 
podle svých zájmů a preferencí než podle ná-
rodních, etnických nebo územních hledisek.

Internet a informační technologie obecně vy-
vinuli ovšem lidé, kteří nejsou dokonalí, a proto 
i využití těchto technologií má nejen světlé, ale 
i stinné stránky. Stále je asi jedna třetina softwa-
ru získávána nelegálně. V roce 2006 činily ztráty 
způsobené softwarovým pirátstvím 40 miliard 
amerických dolarů.

Bouřlivě se informační technologie rozvíjejí 
v Indii.383/ Indický export softwaru a služeb v ob-
lasti informačních technologií dosahuje desítek 
miliard dolarů. Paradoxem však je, že Indie má 
jeden z největších počtů technických pracovní-
ků v odvětví informačních technologií, ale má 
také největší počet negramotných lidí na světě, 
největší počet lidí žijících pod hranicí chudoby 
a největší počet dětí trpících podvýživou.

V arabských zemích omezuje přístup obyvatel 
k internetu stát a někdy také rodiče svým dětem, 
kvůli „morální závadnosti“ některých stránek. 
Nejvíce uživatelů internetu na Blízkém výcho-
dě má Turecko a Írán (při relativním vyjádření 
by to byl samozřejmě také Izrael). Přísné státní 
kontrole podléhá internet v nedemokratických 
režimech – Laosu, Barmě, Vietnamu, Severní 
Koreji, Saúdské Arábii, Číně,…

V Japonsku jsou lidé fascinováni roboty, což 
jsou také počítače, resp. počítačem řízené stroje. 
Ti se využívají nejen při výrobě v továrnách, ale 
ke koupi jsou i pomocníci v domácnosti a ro-
boti – „domácí mazlíčci“. Zdá se, jako by řadě 
Japonců vyhovovalo více být v kontaktu s ro-
boty než s jinými lidmi.

Dostatečně si také prozatím neuvědomuje-
me, že každým rokem jsou nahrazovány milio-
ny zastaralých počítačů, a ty vyřazené se stávají 
významným environmentálním problémem, ze-
jména proto, že obsahují některé nebezpečné 
materiály (Glenn, Gordon, 2007).

Největší riziko zneužití informačních tech-
nologií však spočívá v  tom, že by nás stát či 
zločinecké organizace mohly s jejich pomocí 
připravit o soukromí a svobodu tak dokonale, 
jak se o  tom nesnilo ani Georgovi Orwellovi 
(1949) v  jeho románu „1984“. Osobní karta 
s  magnetickým záznamem může obsahovat 
tisíce informací o každém jedinci. „Pak by mohl 
být každý identifi kován a zařazen po stránce 
zdravotní, ekonomické, trestněprávní atd. A to 

Jak si člověk pomocí vědy a techniky pod-

maňuje vnější svět, ztrácí vládu nad svým 

světem vnitřním. Proniká sice do tajemství 

nekonečně malých i nekonečně velkých 

světů, ale své vlastní tajemství nechápe. 

Chce řídit vesmír, ale neví již, jak by řídil 

sama sebe.

Michel Quist

Digitální propast mezi rozvinutými a roz-

vojovými zeměmi se rychle uzavírá.

Zdá se, jako by řadě Japonců vyhovovalo 

více být v kontaktu s roboty než s jinými 

lidmi.

Indie má jeden z největších počtů technic-

kých pracovníků v odvětví informačních 

technologií, ale má také největší počet 

negramotných lidí na světě, největší počet 

lidí žijících pod hranicí chudoby a největší 

počet dětí trpících podvýživou.
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je samozřejmě zneužitelné. Nesejmutelný nára-
mek nebo čip pod kůží nás neučiní pohádkově 
neviditelným, ale naopak nalezitelným na kte-
rémkoliv místě planety, a to i zpětně, tedy kdo, 
kde a kdy (včera, před týdnem, před rokem) byl. 
Nemluvíme o daleké budoucnosti, ale o realizo-
vané přítomnosti,“ tvrdí Josef Svoboda (1997).

Nanotechnologie, biotechnologie a  infor-
mační technologie jsou příkladem potenciál-
ních globálních problémů. Pro lidstvo se podle 
Millennium Project (Glenn, Gordon, 2003) mo-
hou ukázat jako nejrizikovější tyto oblasti výzku-
mu a jeho aplikací:
– záměrné či neúmyslné vypuštění geneticky 

modifi kovaných organismů s hrozivými do-
pady na biosféru;

– zneužití biotechnologií k výrobě zbraní hro-
madného ničení;

– zneužití nanotechnologií k vytvoření tajných 
zbraní schopných hromadného zabíjení;

– ztráta biodeverzity vinou agresivního marke-
tingu prosazujícího patentované geneticky 
modifi kované druhy;

– inteligentní nanotechnologie, které se vlast-
ní evolucí vymknou lidské kontrole. 

Máme šanci jednat preventivně, včas a  nej-
vážnější rizika eliminovat. Budeme toho však 
schopni? Celou historii v drtivé většině přípa-
dů člověk jednal až „ex post“, nikoliv „ex ante“. 
Jestli 21. století přinese v tomto ohledu změnu, 
zůstává otázkou.

380/ V roce 1992 používal internet na světě v průměru jeden ze 778 lidí. V roce 2007 už to byl jeden člověk ze šesti. Podobný vývoj je u mobilních telefonů. 

V roce 1992 používal mobil jeden člověk z 237 lidí. V roce 2007 už to byli dva lidé z pěti. Na internetu používá asi třetina lidí angličtinu, šestina lidí 

čínštinu a desetina španělštinu (Glenn, Gordon, 2007).

381/ Markéta Černoušková (2000) navrhla, jak účinně pomoci těmto zemím, jen kdyby k tomu ovšem byla politická vůle: „Přístup na počítačovou síť by se 

v bohatých zemích měl danit a z těchto daní by se pak fi nancovaly projekty na připojení tzv. zemí třetího světa. Evropan či Američan by za určitý počet 

odeslaných e-mailů či za určitou dobu strávenou ‚on-line‘ zaplatil poplatek… Vytvoření podmínek pro rozšíření internetu do rozvojových zemí si žádá 

tvrdá politická vyjednávání. A na to zřejmě Západ nemá čas ani náladu.“

382/ Lidský mozek má 100 tisíc miliard synapsí a je možná nejkomplexnější věcí ve vesmíru. Sociální interakce mezi lidmi představují vlastně interakce mezi 

téměř sedmi miliardami těchto 100 bilionů synapsí. Tato kapacita může být dále navýšena využíváním rychle se zdokonalujících počítačů (Glenn, Gordon, 

2007).

383/ V indickém Bangalore pracuje více inženýrů v oblasti informačních technologií než v americkém Silicon Valley.

Nesejmutelný náramek nebo čip pod kůží 

nás neučiní pohádkově neviditelným, ale 

naopak nalezitelným na kterémkoliv místě 

planety, a to i zpětně, tedy kdo, kde a kdy 

(včera, před týdnem, před rokem) byl.
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3.1 Základní charakteristika 
zkoumání možných budoucností
Jedním z principů udržitelného rozvoje je prin-
cip předběžné opatrnosti. Aby nešlo jen o líbivé 
heslo bez obsahu, je třeba zabývat se možnost-
mi budoucího vývoje. Po staletí a tisíciletí jsme 
se učili především ze zkušenosti, z událostí, které 
se již uskutečnily. Odtud pochází známý výrok 
římského řečníka Cicerona „Historie – učitelka 
života“. Tím, jak možnosti člověka ovlivňovat 
okolní dění narůstají (především díky vědecko-
technickému poznání a průmyslovému rozvoji), 
roste také negativní dopad případných omylů.

Po  generace jsme byli zvyklí jednat podle 
vzorce „pokus – omyl – zkušenost“. Pokud na-
příklad v minulosti sedlák vysázel brambory ne 
po vrstevnici (napříč svahem), ale po spádnici 
(po  svahu), důsledek byl zřejmý – deště mu 
spláchly půdu i brambory v ní zaseté. Sedlák se 
buď poučil, nebo chybu opakoval se stejnými 
důsledky, dokud se nepoučil.

Naše současná situace je výrazně složitější. 
Máme schopnosti a  možnosti uskutečňovat 
věci, které neovlivní jen rodinu, obec či region, 
ale které ovlivní vývoj národů i celého světa. 
Navíc vztah mezi příčinou a následkem nebý-
vá zdaleka tak zřejmý a rychlý jako u výsadby 
brambor. Pokud svojí činností ovlivňujeme kli-
matický systém nebo třeba ozonovou vrstvu 
ve stratosféře, projeví se důsledky v delším časo-
vém horizontu a je extrémně obtížné předvídat, 
co a kde se stane. Přesto na hledání odpovědí 
nemůžeme rezignovat, jinak „jdeme do tmy“ 
a chováme se jako děti, které nejsou schopny 
domýšlet důsledky svých činů.

Zpráva Římskému klubu „Učení bez hranic“ 
(Botkin, Elmandjra, Malitza, 1978) přišla s poža-
davkem tzv. „anticipativního učení“, tedy učení 
se z budoucích situací, které by mohly nastat, 
nejen z minulosti. Za symbolický předěl, kdy 
se anticipativní učení stalo nezbytností, mů-
žeme považovat svržení atomových bomb 
na Hirošimu a Nagasaki na konci druhé světové 
války. Pokud by političtí a vojenští představite-
lé Spojených států věděli, jakého džina z láhve 
vypouštějí, a vůdci Japonska tušili, jak drastické 
budou důsledky, bylo by snad možné dosáh-
nout kapitulace Japonska bez tak strašného 
utrpení několika set tisíc lidí.

Hned na začátku je však třeba říci zřetelně 
jednu věc. Není v lidských silách předpovídat 
určitou konkrétní budoucnost. Není a s největší 
pravděpodobností nebude v silách vědy před-
povídat konkrétní budoucnost člověka a lidské 
společnosti. Pokud někdo tvrdí, že toho schopen 
je, opírá se o nevědecké přístupy ke zkoumání 
budoucnosti (slovo „nevědecký“ zde nemyslím 
pejorativně). Vědecky jsme schopni zkoumat 
a studovat pouze budoucí příležitosti a ohrožení 
neboli škálu (vějíř) možných budoucností, které 

by za určitých předpokladů mohly nastat. Tyto 
obrazy možných budoucností pak mohou činit 
naše současné rozhodování kvalifi kovanějším 
a odpovědnějším.
Principy vědeckého zkoumání budoucnosti vel-
mi výstižně vyjádřil Roy Amara (1981):
1. Budoucnost není predeterminovaná.
2. Budoucnost se nedá předpovědět.
3. Budoucnost je ovlivnitelná našimi individu-

álními volbami.
Tvrdíme tedy, že budoucnost není předurčená, 
předem osudově daná. Člověk má svobodu vol-
by. Budoucnost se proto lidskými silami nedá 
v konkrétní podobě předpovědět. Protože však 
budoucnost není předurčená a máme svobodu 
rozhodování, je ovlivnitelná (byť třeba jen ne-
patrně) našimi individuálními volbami. A pro-
tože je budoucnost ovlivnitelná našimi volbami, 
má smysl budoucnost studovat, poznávat v její 
rozmanitosti a snažit se jí žádoucím způsobem 
ovlivňovat. To platí jak pro jednotlivce, tak pro 
lidstvo jako celek.

Vědní obor zabývající se zkoumáním možných 
budoucností se nazývá futurologie (futurology), 
častěji se však používá výstižnější název „studia 
budoucností“ (futures studies).1/ Futurologie je 
tedy označení pro výzkum budoucnosti, tj. pro 
veškeré různorodé směry teoretických, metodo-
logických a praktických, na budoucnost orien-
tovaných činností. Poprvé tohoto pojmu použil 
v roce 1943 K. O. Flechtheim2/ (Šulc, 1987).

V bývalých socialistických zemích se častěji 
používalo pojmu prognostika, která byla chápá-
na jako obor rozvíjející teorii, metody a praxi vě-
deckého předvídání. Obecná prognostika vyvíjí 
metody, které lze v podstatě univerzálně uplat-
nit bez ohledu na konkrétní předmět prognó-
zy. Důraz je kladem především na ty metodické 
přístupy, které umožňují kombinovat poznatky 
různých vědních disciplín (Šulc, 1987).

Vlastní prognostická činnost, prognózová-
ní,3/ je systematické shromažďování poznatků, 
zkušeností a představ o budoucnosti, získaných 
racionálními postupy a  logickými úvahami, 
a formulování výpovědí o možných variantách 
vývoje (Veselý, Nekola, eds., 2007).

Výsledkem prognostické činnosti je prognó-
za (forecast), tedy systematicky odvozená a co 
do spolehlivosti ohodnocená výpověď o bu-
doucnosti, která má nastat za určitých podmí-
nek a zpravidla i v určitém čase (Šulc, 1987).

Prognostickou činnost můžeme podle Šulce 
(1987) dělit na několik etap:
1. Analýza předmětu prognózy (odůvodnění 

smyslu sestavení a  cílů prognózy, určení 
optimálního časového horizontu, analýza 
nejdůležitějších technických, ekonomických 
a  sociálních činitelů, získání potřebných 

Ptejte se mě na věci, které přijdou! 

Iz 45, 11

Myslíš-li na rok, zasej rýži, myslíš-li na 

generaci, zasaď strom, myslíš-li na mnoho 

generací, vzdělávej lidi.

čínské přísloví

Budoucnost už není tím, čím bývala.

Paul Valéry, francouzský básník a esejista

Za symbolický předěl, kdy se anticipativní 

učení stalo nezbytností, můžeme považo-

vat svržení atomových bomb na Hirošimu 

a Nagasaki na konci druhé světové války.
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prognostických informací, návrh nejvhod-
nějších přístupů a prognostických metod, 
upřesnění zadané prognózy a  vymezení 
organizačních podmínek řešení).

2. Organizace prognostické činnosti (vytvoření 
řešitelského týmu, zadání úkolů, vypracová-
ní harmonogramu prací).

3. Shromáždění vstupních prognostických in-
formací (retrospektiva historického vývoje 
a  diagnóza současného stavu, stanovení 
charakteristických indikátorů, shromáždění 
a vyhodnocení ostatních relevantních pro-
gnostických informací).

4. Vlastní prognózování (vytváření prognózy 
na základě shromážděných informací a pro-
gnostických metod, určení alternativních cí-
lových stavů a podmínek k němu vedoucích, 
ocenění pravděpodobnosti, spolehlivosti 
a vypovídacích schopností dílčích předpově-
dí, formulace komplexní výsledné prognózy, 
její verifi kace a případné úpravy).

5. Převod prognózy do  praxe (interpretace 
a popularizace výsledků, rozhodnutí řídící-
ho subjektu o realizaci optimální varianty 
prognózy).

Prognostický (futurologický) výzkum může být 
orientován v zásadě dvěma směry:
a) Explorativní (deskriptivní) přístup – je zalo-

žený na analýze trendů4/ a vývojových vari-
ant, které mohou nastat. Odpovídá na otáz-
ku „co se stane, když“.

b) Normativní přístup – je založený na předví-
dání a formulaci žádoucích stavů (cílů) bu-
doucnosti a cest k jejich dosažení. Odpovídá 
na otázku „co se má udělat, aby se stalo“.

Výstupem explorativního přístupu je vějíř mož-
ných cest a popis těchto cest (možných budouc-
ností). Výstupem normativního přístupu je for-
mulace žádoucího cíle (žádoucí budoucnosti) 
a popis cesty (případně několika cest), jak se 
k tomuto cíli dostat.

Prognózy ovlivňují budoucnost už jen tím, že 
jsou zformulovány. Prognóza určitého budoucí-
ho stavu (např. vypuknutí občanské války, hla-
domor) může vést k aktivitám, které naplnění 
této prognózy zabrání. Tento jev bývá označo-
ván jako sebedestruktivní prognóza. (Prognostik 
vlastně uspěl, pokud se jeho prognóza nenapl-
nila, protože svým varováním přispěl k účinné 
preventivní akci.)

Prognóza budoucího stavu však také může 
vést ke svému naplnění (realizaci), i když by bez 
formulace této možnosti třeba vůbec nenastala 
(např. pád banky, jenž je způsobený hromad-

nými výběry finanční hotovosti klientů, kteří 
v důsledku prognózy ztratili v banku důvěru). 
Tento jev bývá označován jako sebenaplňující 
se proroctví.
Podle míry exaktnosti rozlišuje Dunn (2004) tři 
základní typy prognóz:
a) Projekce (projection) – prognóza založená 

na extrapolaci minulých a současných tren-
dů do budoucnosti (např. demografi cký vý-
voj).

b) Predikce (prediction) – prognóza založená 
na teoretických předpokladech (důsledky 
zavedení určitého opatření, např. ekologické 
daně).

c) Odhad (conjecture) – prognóza založená 
na názoru expertů, často se opírající o jejich 
intuici, nepřenositelné zkušenosti a vhled.

Podle časového horizontu se prognózy dělí 
na tři základní typy:
a) Krátkodobé prognózy s časovým horizon-

tem do 1 roku.
b) Střednědobé prognózy s časovým horizon-

tem do 5–10 let.
c) Dlouhodobé prognózy s časovým horizon-

tem do 25–50 let, naprosto výjimečně se 
objevují prognózy přesahující 50 let.

Hogwood a Gunn (1984) navrhují pravděpo-
dobně užitečnější typologii prognóz, která se 
neodvíjí od časového rozdělení prognózova-
ného období, ale od jeho obsahu a míry jistoty 
prognózy. Rozlišují pak:
– Prognózy o důsledcích již učiněných rozhod-

nutí nebo prognózy oblastí, kde jsou jasně 
patrné trendy (např. určení počtu důchodců 
za dvacet let – všichni budoucí důchodci již 
dnes žijí).

– Prognózy o oblastech, o kterých známe ně-
které formující faktory, nikoliv však všechny 
(např. počet žáků ve školách – známe počet 
žen ve fertilním věku, nikoliv však počet dětí, 
které se skutečně narodí).

– Prognózy o  oblastech, kde máme malou 
nebo žádnou kontrolu nad rozhodujícími 
faktory, nebo kde jednoduchá projekce 
dostupných dat je neadekvátní (např. po-
čet dětí s určitým handicapem za dvacet 
let – ten je odrazem mnoha faktorů a změn 
ve společnosti i technologiích).

Je načase, abychom kormidlovali podle 

hvězd, a ne podle světel všech projíždějících 

lodí.

Omar Bradley

Na dnešní futurology číhá past pohodlnosti, 

alibismu a sebeuspokojení, projevující se 

tím, že budoucnost jen popisují, místo aby 

o ní hloubali. Takový přístup je více futuro-

grafi í než futurologií. K dnešní futurografi i 

je třeba přidat futurosofi i s prorockým ná-

bojem. Výsledkem musí být něco víc než jen 

série scénářů; v konečném důsledku nám 

musí futurosofi e pomoci odhalit smysl a cíl 

našeho života, našeho konání a směřování, 

musí nám dát výhled na konečné vyústění 

lidského příběhu na Zemi.

Karel Skalický

1/ V roce 1967 navrhl tehdejší prezident Světové futurologické společnosti (World Future Society) E. Cornish alternativní pojem „futuristika“, který se v ame-

rickém prostředí někdy používá pro označení výzkumu, ale také širšího, všeobecného zájmu o budoucnost. Na rozdíl od futurologie zdůrazňuje futuristika 

mnohem více důležitost umění a fantazie ve výzkumu možných budoucností (Šulc, 1987).

2/ Karl Ossif Flechtheim – německý sociolog a politolog.

3/ V anglosaských zemích se používá pojmu forecasting (předvídání, předpovídání).

4/ Trend je posloupnost kvantitativních ukazatelů, jejich hodnoty se v závislosti na čase nebo v závislosti na jiném parametru mění, obvykle jedním směrem. 

Jestliže hodnoty takto se vyvíjejících ukazatelů zřetelně sledují jednoduchou křivku, je tím dán předpoklad pro extrapolaci trendu do budoucnosti. Není-li 

trend vyjádřen kvantitativními ukazateli, ale obecně (kvalitativním vyjádřením), mluvíme o tendenci (Šulc, 1987).

Prognózy ovlivňují budoucnost už jen tím, 

že jsou zformulovány.
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3.2 Metody zkoumání možných 
budoucností
Aby mohla být určitá disciplína uznána za vě-
deckou, musí mít vlastní předmět a  metody 
zkoumání. Předmětem prognostiky (futurolo-
gie) je budoucnost, od budoucího vývoje lidstva 
až např. po budoucí výrobní zaměření konkrét-
ního podniku.

Metody zkoumání prognostika většinou pře-
vzala od jiných vědních disciplín, i když některé 
metody byly vyvinuty v rámci této disciplíny 
(a později byly převzaty a využity i v rámci ji-
ných, zejména společenskovědních, disciplín). 
Jedná se např. o delfskou metodu, psaní scéná-
řů, simulační modely, morfologickou analýzu, 
strom významnosti, nověji pak např. o metodu 
foresight.

V následujícím textu uvádíme stručnou cha-
rakteristiku vybraných metod, které prognostika 
(futurologie) využívá, které jsou relativně snad-
no metodicky zvládnutelné a v oblasti udržitel-
ného rozvoje by měly být využitelné a užiteč-
né. Podrobnější informace lze nalézt zejména 
v komplexní studii projektu Millennium „Futures 
Research Methodology Version 3.0.“ (Glenn, 
Gordon, eds., 2009) a v publikacích „Manuál 
prognostických metod“ (Potůček, ed., 2006) 
a „Prognostika od A do Z“ (Šulc, 1987).

3.2.1 Metoda brainstorming
Brainstorming je systematicky vedená rychlá 
diskuse mezi experty různého zaměření s cí-
lem podnítit tvůrčí myšlenky, nápady a nová 
řešení týkající se předem zvoleného problé-
mu. Brainstorming patří společně s příbuznými 
technikami, jako je brainwriting (popis myšlen-
kových pochodů)5/ a  mind mapping (mapo-
vání mysli),6/ mezi postupy, které se používají 
na počátku řešení prognostického úkolu. Tato 
metoda se začala používat v 50. letech 20. století 
ve Spojených státech jako forma zlepšení ne-
uspokojivého průběhu pracovních porad, při 
kterých nízká tvůrčí úroveň diskuse, závislost 
na mínění předsedajících a nesystematická ar-
gumentace brzdily vytváření nových myšlenek 
a nápadů.

Brainstorming umožňuje rychlé získává-
ní myšlenek expertů a  jejich kombinování. 
Nesměřuje ke konvergenci názorů, ale k origi-
nalitě a rozmanitosti myšlenek.
Metoda brainstorming vychází obecně z těchto 
zásad:
– čím více návrhů na řešení problému se ob-

jeví, tím je větší pravděpodobnost, že mezi 
nimi bude ten nejprogresivnější a/nebo nej-
originálnější;

– rozvíjení, kombinování a zlepšování vlast-
ních návrhů, ale i rozvíjení nápadů jiných 
účastníků diskuse;

– zajištění uvolněné atmosféry vede ke spon-
tánní konfrontaci myšlenek;

– kritizování přednesených návrhů a  argu-
mentů je povoleno až v závěrečné části dis-
kuse, čímž se potlačuje vliv předsudků.

Brainstorming lze organizačně rozdělit na tři 
fáze:
– přípravná fáze,
– vlastní řešení,
– hodnocení a implementace výsledků.

Postup při metodě brainstorming má následující 
pravidla:
1. Formulace předmětu prognózy. Dostanou-li 

účastníci příliš obecně a široce formulované 
zadání, nebudou jejich odpovědi konkrétní 
a výstižné.

2. Počet účastníků se může pohybovat od tří až 
po několik desítek. Složení týmu by mělo být 
mezioborové a účastníci by se neměli příliš 
lišit svým společenským postavením i svojí 
odbornou úrovní.

3. Řízení diskuse. Moderátor nejprve stručně 
vysvětlí podstatu metody a sdělí, co očeká-
vá od výsledků diskuse. Důležité je uvést, 
že na počátku diskuse se náměty nesmějí 
kritizovat. Moderátor sám náměty nepodá-
vá, pouze usměrňuje diskusi. Doba vstupů 
účastníků by měla být krátká, tři až pět mi-
nut.

4. Doba a prostředí pro jednání. Nejvhodnější 
bývají dopolední hodiny. Účastníci by měli 
být nějakou dobu před jednáním seznámeni 
s tématem, neměli by však studovat litera-
turu nebo spolu dopředu o problematice 
diskutovat. Setkání by se pak totiž mohlo 
stát fórem publikovaných a ofi ciálních ná-
zorů. Jednání by se mělo konat v  klidné 
a příjemné místnosti. Účastníkům by mělo 
být zdůrazněno, že nejde o jejich formální 
účast jako reprezentanta určité instituce, ale 
o jejich osobní představy o budoucnosti.

5. Zhodnocení diskuse. Průběh jednání se za-
znamenává a třídí podle představ o budou-
cím vývoji. Nelze-li názory sjednotit do po-
doby komplexní, sladěné prognózy, je třeba 
formulovat několik alternativ vývoje.

Předmětem prognostiky (futurologie) je 

budoucnost, od budoucího vývoje lidstva 

až např. po budoucí výrobní zaměření kon-

krétního podniku.

Brainstorming umožňuje rychlé získávání 

myšlenek expertů a jejich kombinování. Je 

účinný při vyvolávání myšlenek uložených 

v podvědomí. Nesměřuje ke konvergenci 

názorů, ale k originalitě a  rozmanitosti 

myšlenek.
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3.2.2 Delfská metoda
Delfská metoda (Delphi method) vznikla na po-
čátku 60. let 20. století ve Spojených státech s cí-
lem odstranit překážky spojené s dosahováním 
konsenzu expertů. Je to postupné zjišťování 
a porovnávání prognóz expertů, založené na je-
jich anonymitě, řízené zpětné vazbě informací 
a statistické identifi kaci shody názorů většiny. 
Zajištěním anonymity expertů vylučuje dotaz-
níková metoda nedostatky tradičních způsobů 
sjednocování názorů (konferencí, diskusí, hla-
sování).

Řízená zpětná vazba informací je zajišťo-
vána prostřednictvím za sebou následujících 
dotazníků, které se vždy doplňují informacemi 
z dřívějších kol. Účastníkům ankety jsou tímto 
způsobem oznamovány argumenty a názory 
ostatních, včetně statisticky vypočítané shody 
většiny, týkající se doby realizace (nebo jiných 
kvantitativních charakteristik prognózy). Důraz 
se klade na  zpřesňování původních odhadů 
a stanovisek.

Hlavním cílem delfské metody není určení, 
kdy se co stane, ale za jakých podmínek se co 
může stát. Smyslem metody je tedy shromažďo-
vání, systematické třídění a zpřesňování názorů 
expertů.7/

Postup při delfské metodě probíhá obvykle 
následovně:
1. Volba expertů. Nejčastěji se určují členové 

týmu tak, že známí odborníci na požádání 
navrhnou nominaci vhodných kandidátů. 
Optimální počet respondentů je od 15 do 25 
osob, bývá ale i podstatně vyšší. Experti ne-
jsou anonymní, jejich odpovědi však ano. 
Návratnost dotazníků se obvykle pohybuje 
mezi 35–75 %.

2. V  prvním kole se mohou do  dotazníku 
zařadit záměrně otázky ve  volné formě. 
Například: „Napište seznam klíčových udá-
lostí a  tendencí, které lze v  dané oblasti 
v příštích 30 letech očekávat.“ Odpovědi se 
porovnávají, formulačně sjednocují a nejčas-
tější náměty se mohou využít v dalším kole 
dotazníku.

3. Ve druhém kole se respondentům předloží 
seznam očekávaných událostí, u nichž mají 
odhadnout pravděpodobnost realizace. 
Respondenti mají rovněž uvést důvody, proč 
by jimi odhadnuté datum realizace události 
nemohlo nastat dříve nebo později.

4. Ve třetím kole dotazníku jsou respondenti 
požádáni, aby po  seznámení se s  odha-
dy svých kolegů a jejich argumentací své 

5/ Brainwriting je podobný brainstormingu, ale nápady a náměty jsou vyjadřovány písemně. Účastníkům ve skupině jsou rozdány barevné papíry a ti na ně 

zapisují nápady (jeden nápad na jeden list papíru). Následně jsou papíry vyvěšeny. Na základě výskytu a počtu zapsaných nápadů lze identifi kovat míru 

preferencí určitých nápadů a námětů skupinou.

6/ Mind mapping rozvíjí možnosti brainstormingu. Námět, který chceme prozkoumat, zapíšeme doprostřed listu papíru. Podobně jako mozek plodí větvící 

se náměty (nápady), zakreslujeme na papír diagram ve tvaru stromu větvícího se do všech stran. Prostřednictvím této metody lze lépe porozumět logice 

věci, souvislostem a prioritám.

7/ To se pak může stát rámcem pro aplikaci exaktnějších prognostických metod.

předchozí odpovědi buď potvrdili, nebo 
revidovali. Respondenti jsou také požádá-
ni, aby v případě, že se s názorem většiny 
rozcházejí, uvedli pro svůj postoj polemické 
argumenty. Následuje statistické vyhodno-
cení a sumarizace argumentů.

5. Čtvrté kolo je analogické třetímu a uplatňuje 
se tehdy, není-li po třech kolech dosaženo 
dostatečné shody většiny respondentů.

Na základě četných aplikací delfské metody byly 
získány tyto zkušenosti:
– Začátek delfské metody s „prázdným dotaz-

níkem“ (resp. s neuspořádanými otázkami 
ve volné formě) může odradit některé členy 
týmu.

– Je třeba vyhýbat se nejasným a dvojznač-
ným otázkám. Dotazník musí obsahovat 
jednoduché, precizně formulované otázky.

– Chybným rozvržením dotazníku mohou 
vzniknout protichůdné odpovědi, kdy např. 
respondent může souhlasit s datem prognó-
zy, nikoliv však v uváděnými argumenty.

– Nekompetentní odpovědi mohou vzniknout 
při řešení široce pojaté, interdisciplinární 
problematiky. To je možné do  jisté míry 
eliminovat tím, že se do dotazníku zařadí 
kolonka na  sebehodnocení kompetence 
expertů pro jednotlivé otázky.

– Snadnost vyplnění dotazníku je předpo-
kladem kvality odpovědí. Je vhodné, aby 
se zvolené odpovědi jen zaškrtávaly (jako 
u testu), nebo se jednoduchou formou do-
plňoval text. Jeden dotazník by neměl obsa-
hovat více než 25 otázek.

– Nestabilita složení skupiny respondentů bě-
hem jednotlivých kol není na závadu, pokud 
se zajistí plynulé předávání předchozích in-
formací. Před začátkem delfské metody je 
třeba nejen získat předem souhlas k účasti, 
ale vysvětlit také respondentům podstatu 
a účel metody. Odměna za účast se má vždy 
vyplácet po vrácení vyplněného dotazníku.

– Trvání delfské metody by při třech kolech 
nemělo překročit přibližně dva měsíce, včet-
ně vyhodnocení. Více než třítýdenní interva-
ly mezi jednotlivými koly snižují pozornost 
respondentů.

– Organizaci delfské metody a veškerá jednání 
s experty by měl provádět jediný pracovník. 
Organizátor ani instituce, která delfskou me-
todu provádí, by neměla v průběhu dotazo-
vání svými názory ovlivňovat argumentaci 
expertů.

Delfská metoda je postupné zjišťování 

a porovnávání prognóz expertů, založené 

na jejich anonymitě, řízené zpětné vazbě 

informací a statistické identifi kaci shody 

názorů většiny. 

Hlavním cílem delfské metody není určení, 

kdy se co stane, ale za jakých podmínek se 

co může stát.
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Variantou této metody je tzv. „real time delphi“ 
(delfská metoda v reálném čase). Dotazník je pro 
respondenty přístupný na internetu. Po zadání 
odpovědí se jednotlivci ihned ukáže průběžný 
výsledek – kolik expertů již odpovědělo, jaké je 
průběžné statistické hodnocení a jaké jsou uvá-
děné argumenty. Každý respondent pak může 
kdykoliv svoje odpovědi pozměnit až do ukon-
čení daného kola (Glenn, Gordon, eds., 2009).

Delfská metoda je jednou z nejpoužívanějších 
prognostických metod. Je velmi variabilní, kaž-
dá nová aplikace zpravidla obsahuje nové tvůrčí 
prvky (zejména vzhledem k zaměření expertů 
a složení panelu respondentů). Pokud je to mož-
né, měla by být delfská metoda kombinována 
s nějakou další, exaktnější metodou (např. ex-
trapolace trendů).
Hlavní cíle delfské metody jsou:
– identifikovat nebo předpovědět budoucí 

události, tendence a trendy;

– dosáhnout souhlasu (nebo alespoň sblížení 
názorů) mezi jednotlivci s počátečními roz-
dílnými názory a určit příčiny těchto rozdílů;

– získat rychlou cestou nepublikované pro-
gnostické informace.

Delfská metoda má oproti jiným prognostickým 
metodám řadu předností:
– podněcuje k tvůrčímu myšlení, zvyšuje vyu-

žitelnost intuice expertů;
– výsledky jsou srozumitelné nejen odborné 

veřejnosti, ale obvykle i bez větších úprav 
laikům;

– průběh aplikace delfské metody i výsledky 
jsou dobře zdokumentovatelné a umožňují 
tedy i případné ověření výstupů;

– je užitečná především při řešení komplex-
ních, interdisciplinárních problémů.

3.2.3 Metoda extrapolace
Metoda extrapolace je prodlužování historic-
kých trendů založené na předpokladu, že kom-
binované působení příčin jejich vzniku bude 
pokračovat se stejným výsledkem i v budouc-
nosti. Principem extrapolace je předpoklad, 
že sledovaný proces bude mít i v budoucnosti 
stejné podmínky, které na jeho vývoj působily 
v minulosti, a že síla a směr působení zůstanou 
zachovány. To se poměrně dobře daří pro ty 
jevy, jejichž historický průběh lze popsat ma-
tematickými funkcemi, zejména lineární, expo-
nenciální, periodickou (cyklickou) a logistickou 
funkcí.

Exponenciální průběh mají tzv. explozivně se 
vyvíjející jevy, jako je např. růst populace či růst 
počtu vědeckých prací. 

Cyklickými funkcemi jsou např. pohyby ne-
beských těles nebo mechanické kyvadlové po-
hyby. Podle logistické funkce probíhá rozšiřo-
vání některých jevů technického rozvoje, např. 

růst počtu televizních přijímačů, telefonů či au-
tomobilů. Všechny ostatní matematické funkce, 
kterými lze extrapolovat časové řady, jsou větši-
nou velmi přibližným a náhodným vyrovnáním 
průběhu sledovaného jevu.

Postup při extrapolování

1. Určení parametrů trendu
Trend popisuje vztahy mezi dvěma nebo více 
parametry. Je-li jedním z těchto parametrů čas, 
mluvíme o časové řadě sledovaných ukazatelů. 
Obecně je trend defi nován, jsou-li k dispozici 
data z více než dvou cyklů (např. dnů, roků).
2. Výběr dat charakterizujících minulý vývoj
Po určení nejvhodnějších parametrů, u nichž je 
žádoucí znát trendy vývoje, následuje výběr dat. 
Tato data mohou buď tvořit časovou řadu, nebo 
řadu vzájemných, na čase nezávislých vztahů 
mezi dvěma nebo více parametry.
3. Volba extrapolovaného období
Existují dva základní přístupy k volbě délky ob-
dobí, na které lze věrohodně extrapolovat minu-
lý průběh trendu. První přístup předpokládá, že 
spolehlivě předvídatelné trendy mají jen dlou-
hodobou povahu, a proto je třeba analyzovat 
minulý průběh co nejdále. Druhý přístup před-
pokládá, že minulost není směrodatná, protože 
budoucnost nikdy nemůže opakovat všechny 
vlivy se stejnou intenzitou a ve stejném směru. 
V takovém případě musí věrohodná extrapola-
ce vycházet z krátkodobých, bezporuchových 
období v minulosti a může také platit jen pro 
krátká období do budoucna.

První přístup interpretuje základní pravidlo 
extrapolace takto: období, na které se stanovu-
je prognóza, nesmí být nikdy delší než období 
časové řady historických údajů.

Druhý přístup omezuje spolehlivou extrapo-
laci časových řad na přibližně pět let, a to bez 

Variantou metody je tzv. „real time delphi“ 

(delfská metoda v reálném čase). Dotazník 

je pro respondenty přístupný na internetu.

Delfská metoda je jednou z nejpoužívaněj-

ších prognostických metod.

Principem extrapolace je předpoklad, že 

sledovaný proces bude mít i v budoucnosti 

stejné podmínky, které na jeho vývoj pů-

sobily v minulosti, a že síla a směr půso-
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Obr. 70: Rozdíl mezi vyrovnáním a extrapolací 

rozptýlených údajů různými křivkami

(upraveno podle Šulc, 1987)

vyrovnání extrapolace
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křivka
přímka
logistická křivka
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vykazuje značně odlišné výsledky. Cílem je tedy 
najít křivku, která by byla nejvěrohodnější, co 
se týče budoucího vývoje, a která by zároveň 
vyjadřovala minulý vývoj trendu.

Pro vyrovnání extrapolačních trendů matema-
ticky formulovatelnými křivkami (exponenciála, 
přímka, parabola apod.) se používá metody re-
grese a korelace.8/ 

8/ Metoda regrese a korelace je prokládání souboru rozptýlených hodnot vhodným trendem, resp. jeho vyrovnávací matematickou křivkou.

9/ Nejedná se však o jednoznačné předpovědi budoucnosti, ale o způsob uspořádání mnoha tvrzení o budoucnosti, která se za určitých podmínek může stát 

reálnou.

10/ V tomto smyslu tedy metoda scénářů není nástroj k předvídání, je to spíše struktura, do níž se vkládají prognózy získané jinými prognostickými meto-

dami.

11/ Není nutné ani žádoucí sestavovat velký počet scénářů, ideální je obvykle tři až pět scénářů.

ohledu na referenční časovou řadu (vývoj v mi-
nulosti).
4. Volba nejvhodnějšího tvaru křivky
Problémem není najít takový tvar křivky, který 
co nejtěsněji vyrovnává a sleduje rozptýlené 
údaje. Takových křivek, vykazujících přibližně 
stejné vyrovnání jedné časové řady, lze nalézt 
více. Při extrapolaci však každá z těchto křivek 

3.2.4 Metoda scénářů
Scénáře jsou vyprávění o možné budoucnosti.9/ 
Je to řetězení informací obsažených v různých 
prognózách s cílem ukázat, jak se v budoucnu 
může situace vyvíjet z přítomnosti na základě 
logické souvislosti za sebou jdoucích dílčích, 
avšak klíčových událostí. Nevyjadřuje subjek-
tivní představy autora scénáře, ale je obrazem 
uspořádaným ze všech dosažitelných informací 
a prognóz.10/

Cílem scénáře není dojít pomocí žebříčku 
událostí ke konečné prognóze budoucnosti, ale 
určit kritické události vývoje, ve kterých je třeba 
učinit zásadní rozhodnutí. Důsledky těchto roz-
hodnutí jsou ve scénáři uvedeny jako alterna-
tivní volby mezi konečnými stavy budoucnosti.

Scénáře jsou velmi užitečným nástrojem v si-
tuacích, kdy minulost nebo přítomnost nejsou 
vodítkem pro budoucnost (např. uvažovaný pro-
blém je velmi komplexní povahy, existuje vyso-
ká pravděpodobnost významné změny ve spo-
lečnosti, zkoumaný časový horizont je velmi 
dlouhý apod.). Nejvíce se osvědčují v případě, 
kdy je třeba pracovat s mnoha faktory najednou 
a stupeň nejistoty ohledně budoucího vývoje je 
vysoký. Metody scénářů se také úspěšně využí-
vá tam, kde je třeba nalézt společnou vizi mezi 
různorodými aktéry.
Kvalitní scénáře jsou:
– hodnověrné,
– vnitřně konzistentní,
– dostatečně zajímavé a inspirativní s cílem 

ovlivnit rozhodování.
Rozlišujeme scénáře deskriptivní a normativní. 
Deskriptivní scénáře popisují možné budou-
cí události a trendy na základě alternativních 
předpokladů. Normativní scénáře popisují, jak 
je možné ze současnosti dosáhnout žádoucího 
budoucího stavu.
Postup sestavení scénářů

Tvorbu scénářů můžeme rozdělit na následu-
jící fáze:
1. Příprava
 Defi nování a ohraničení zkoumané oblasti. 

Před vlastní tvorbou scénářů je nutné přes-

ně a podrobně charakterizovat zkoumanou 
oblast, protože na základě její defi nice jsou 
následně zvoleny relevantní hybné síly. 
Podoba každé hnací síly je nezávislou po-
ložkou v každém scénáři.

2. Tvorba scénářů
a) Definování hybných sil. Hybnou silou je 

míněn např. ekonomický růst, legislativní 
prostředí, schopnost konkurence, techno-
logický rozvoj aj. Je třeba je volit velmi peč-
livě, protože mají zásadní vliv na výslednou 
podobu scénáře.11/

b) Defi nování událostí. Každý scénář má ob-
sahovat seznam událostí, které utvářejí 
jeho podobu. Události ovlivňují hybné síly 
(a samy jsou hybnými silami ovlivňovány) 
a mění příčinné řetězce, které vedou ze sou-
časnosti do budoucnosti. Pravděpodobnost 
výskytu určité události je v každém scénáři 
různá.

c) Projektování hybných sil. Vymezují se sou-
vislosti určovaných hybných sil a událostí 
a dynamika jejich vzájemných vztahů.

d) Příprava jednotlivých vyprávění. Když jsou 
k dispozici kvantitativní předpovědi vývo-
je hybných sil, stává se většina příčinných 
řetězců zjevnými. Je tedy možné přistoupit 
k vlastní tvorbě alternativních scénářů.

3. Využití scénářů
a) Dokumentace. Ve většině případů se doku-

mentace provádí pomocí řady grafů, které 
jsou součástí vyprávěných příběhů (scénářů) 
o budoucím vývoji.

b) Formulace důsledků alternativních scénářů 
a testování politických rozhodnutí. Na každý 
scénář je možné reagovat vytvořením kon-
krétní politické strategie, jejíž adekvátnost 
je možné v rámci scénáře s využitím kvanti-
tativních technik testovat.

Nejpraktičtější scénáře jsou vždy jasně tematic-
ky ohraničené. Soustředí se na předem dohod-
nutá kritická místa související se zkoumanou ob-
lastí. Bez tohoto usměrnění by mohl být počet 
alternativních scénářů prakticky neomezený.

Cílem scénáře není dojít pomocí žebříčku 

událostí ke konečné prognóze budoucnos-

ti, ale určit kritické události vývoje, ve kte-

rých je třeba učinit zásadní rozhodnutí.

Scénáře se nejvíce osvědčují v případě, kdy 

je třeba pracovat s mnoha faktory najed-

nou a stupeň nejistoty ohledně budoucího 

vývoje je vysoký.
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Scénáře jsou jedním z nejlepších způsobů, 
jak přiblížit lidem z rozhodovací sféry komplex-
ní informace o budoucích možnostech vývoje 
v dané oblasti. Výhodou je, pokud se sami roz-
hodovatelé podílejí na tvorbě alternativních 
scénářů. Samotný proces tvorby scénářů může 
zásadně změnit jejich smýšlení o budoucnosti.
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Obr. 71: Scénáře vývoje světové populace 

podle OSN (upraveno podle World Resources 

Institute, 2005)

Na začátku procesu tvorby scénářů je lépe vy-
užívat kvalitativních metod a analýz. Čísla a for-
mální modely mohou být v počátečním stadiu 
tvorby scénářů spíše matoucí, v pozdějších fá-
zích naopak bývají přínosem.

Většina odborníků také odrazuje od snahy 
nalézt jeden co nejpravděpodobnější scénář. 
Scénáře by naopak měly upozorňovat na množ-
ství proměnných, které utvářejí dynamiku vývo-
je zkoumané oblasti.

Hlavní úlohou panelu expertů je syntéza růz-
ných druhů analytických vstupních informací 
(např. výzkumných zpráv). Je důležité, aby kro-
mě odborné kvalifi kace a zkušeností byli čle-
nové panelu tvůrčí myslitelé, kteří jsou ochotni 
mluvit otevřeně.

Panel většinou tvoří 12–20 osob, které se 3–18 
měsíců zamýšlejí nad budoucností v dané te-
matické oblasti.12/ Experti se osobně setkávají 
na zasedáních v daných intervalech a na pře-
dem určenou dobu. 

Někdy se členové panelu nemusí osobně 
setkávat. Komunikace může probíhat prostřed-

nictvím internetu nebo formou průzkumů, 
například s využitím delfské metody. Pak také 
není třeba, aby byl počet členů panelu ome-
zen. V některých případech mohou být panely 
ustaveny na neomezeně dlouhou dobu. Toho se 
často využívá, když je třeba ustanovit nezávislý 
orgán, který se zabývá dlouhodobými problémy, 
například globálním oteplováním.

Expertní panely jsou vhodné pro řešení pro-
blémů, které jsou vysoce složité a vyžadují spo-
jení expertů z mnoha různých oborů.

3.2.5 Panel expertů

3.2.6 Participativní metody
Participativní metody jsou nástrojem skupi-
nového zkoumání budoucího vývoje ve všech 
jeho aspektech. Za účelem spolupráce geogra-
fi cky vzdálených osob byly vyvinuty počítačo-
vé komunikační systémy, souhrnně nazývané 
„groupware“. Výsledky participativních procesů 
mají tendenci být spíše normativního charakte-
ru (jaká by budoucnost měla být) než analytic-
kého charakteru (jaká budoucnost může nastat). 

Hlavním cílem participativních metod je zefek-
tivnění procesu politického rozhodování.

1. Výzkumy veřejného mínění

Jsou to většinou dotazníková šetření zaměřená 
na širokou veřejnost. Výsledkem je statisticky 
zpracovaný přehled názorů veřejnosti k danému 
problému či skupině problémů.

Scénáře jsou jedním z nejlepších způsobů, 

jak přiblížit lidem z rozhodovací sféry kom-

plexní informace o budoucích možnostech 

vývoje v dané oblasti.

Hlavním cílem participativních metod je 

zefektivnění procesu politického rozho-

dování.
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2. Focus groups

Jedná se o diskusi malé skupiny účastníků ří-
zenou zkušeným odborníkem. Účastníkům 
je na začátku předložen ve  formě dotazníku 
seznam témat, ke kterým se mohou vyjádřit. 
V průběhu debaty se může dodatečně diskuto-
vat i o tématech, která vedoucí diskuse předem 
neočekával, ale která se pro účastníky ukážou 
jako relevantní.

3. Vozíčky (charrette)

Vozíčky jsou intenzivním participativním proce-
sem tváří v tvář, při kterém se setkají lidé z růz-
ných segmentů společnosti s cílem dosáhnout 
konsenzu o jejím dalším směřování. Počet účast-
níků se pohybuje od 50 do 1000 osob, délka se-
tkání trvá od jednoho dne po dva týdny.

Při plánování vozíčků je problém rozložen 
na podproblémy. Účastníci jsou pak rozděleni 
do skupin, z nichž každá se zabývá jedním pod-
problémem a pravidelně, po jednotlivých ko-
lech sezení, podává ostatním zprávu o míře sho-
dy (konsenzu) ve skupině. Zpětná vazba na tyto 
zprávy je realizována v dalším kole skupinové 
diskuse. Tento postup se opakuje tak dlouho, 
až je dosaženo konsenzu o cílech a strategiích 
vedoucích k jejich dosažení.

S  rozvojem moderních technologií vzniká 
řada dalších možností pro realizaci modifi kova-
ných verzí participativních metod, které mohou 
ovlivnit proces politického rozhodování.

12/ Může být výhodné dát dohromady různé typy „hráčů“, kteří by se jinak těžko potkali (např. fi nančníci, politici, zástupci akademické sféry, spotřebitelé).

13/ Podle tohoto přístupu se nejprve uvažuje izolovaně o jednotlivých částech a potom o jejich vzájemné kombinaci.

3.2.7 Systémový přístup
Systémový přístup znamená, že je kladen dů-
raz na „celkový obraz“ a na vzájemné vztahy 
a souvislosti mezi jednotlivými složkami celku 
a jeho širším okolím. Tento přístup získal podle 
doby a místa odlišná pojmenování – systémo-
vé myšlení, obecná teorie systémů, kybernetika 
či věda o řízení. Všechny sdílejí koncept multi-
disciplinárního přístupu při defi nování a řešení 
komplexních, vysoce variabilních, dynamických 
a interaktivních problémů.

Systémový přístup klade důraz na strukturální 
souvislosti vývoje. Předindustriální společnos-
ti nedisponovaly technologiemi pro ovládání 
přírody. Musely použít intuitivní způsob chá-
pání toho, jak společnost a příroda pracují, aby 
přežily a rozvíjely se. Intuitivní znalost systémů 
v minulosti dobře fungovala a stále funguje. 
Vědomosti a zkušenosti jsou přenášeny pro-
střednictvím mytologie, vyprávěním příběhů 
a učením, které obvykle není kodifi kováno.

Výzkum v oblasti systémů čerpá z tradičních 
disciplín. Práce matematiků přinesla techniky 
vhodné pro zkoumání problémů neurčitosti 

a komplexity. Biologové přišli s popisy procesů 
vedoucích k přežití, adaptaci a růstu. Neurologie 
přispěla k pochopení procesů vnímání a vytvá-
ření vzorů v mozku. Fyzici napomohli lepšímu 
porozumění neurčitosti, relativity a komplemen-
tarity. Komunikační teorie nás obohatila o hlub-
ší pochopení komunikačních kanálů a rozdílů 
mezi informacemi a šumem. Psychologie a so-
ciální vědy přispěly k pochopení, jak se lidé cho-
vají v rodinách, organizacích a společnostech. 
Společně tyto disciplíny poskytly modely, které 
jsou dobře pochopitelné, mohou být zobecněny 
a aplikovány na rozdílné situace. Rozvoj počíta-
čů zajistil výpočetní kapacitu se schopnostmi, 
které jsou daleko za hranicemi lidských možnos-
tí, a umožnil tak široké využití kvantitativních 
modelů.

Dosud převládající přístup k řetězení problé-
mů je spíše redukcionistický.13/ Slouží jako efek-
tivní nástroj v situacích, kdy jsou obecně sdíleny 
defi nice systému a jsou jasné cíle. V současnosti 
však tato kritéria splňuje stále méně problémů.

Tabulka č. 7 Srovnání redukcionistického a systémového přístupu

Systémový přístup znamená, že je kladen 

důraz na „celkový obraz“ a na vzájemné 

vztahy a  souvislosti mezi jednotlivými 

složkami celku a jeho širším okolím.

Systémový přístup klade důraz na struktu-

rální souvislosti vývoje.

Redukcionistický přístup Systémový přístup

Soustředí se na části Soustředí se na celek

Lineární kauzalita: A způsobuje B Kruhová kauzalita: A způsobuje B, B způsobuje C, 
C způsobuje A

Postavení pozorovatele je objektivní (nezaujaté) Postavení pozorovatele je subjektivní (zaujaté)

Kontextu není přisuzován velký význam Kontextu je přisuzován velký význam

Existuje jedna „pravda“ nebo nejlepší odpověď Existuje mnoho pravd a odpovědí

Externality nejsou považovány za důležité Externality jsou považovány za důležité

Problémy jsou vyřešeny Problémy jsou „rozpuštěny“ (dissolved)
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Systém neexistuje, dokud nebyl specifi kován po-
zorovatelem, který tento systém defi nuje a zkou-
má jeho hranice podle nějakého účelu nebo 
souboru kritérií. V některých případech, třeba 
v politice, se mohou různé frakce dívat na „stejnou“ 
situaci z různých ideologických přístupů a přichá-
zet s velmi odlišnými představami.

I v rámci jedné, například obchodní, organi-
zace budou mít lidé z oddělení prodeje, výroby, 
účetnictví či lidských zdrojů odlišný pohled pod-
míněný tím, k jaké části systému patří.

Lidé často nedokážou sami rozpoznat, co je 
důležité vně organizace nebo uvnitř ní. Jejich 
vnímání záleží na  funkci, kterou vykonávají, 
a na rozsahu kontaktů, které mají k dispozici. 
Systémový přístup pokládá vše za navzájem 
propojené. Je však možné stanovit hranice zá-
jmu a identifi kovat nejdůležitější vztahy.

Většina systémů má tendenci být „ponořena“ 
v rámci většího systému a zároveň sama v sobě 
obsahuje menší systémy. To znamená, že řada 
funkcí a vztahů se opakuje vždy znovu na každé 
úrovni.

Systémový přístup je charakteristický tím, že 
nejlepší výsledky pro celý systém nemusí být 
dosaženy výběrem nejlepší možnosti u každého 
subsystému, ale koordinací jejich aktivit.

Systémový přístup je velmi užitečný proto, že 
velmi dobře postihuje rozdíly na základě změn 
v čase a prostoru. Dopad nějaké změny se může 
ve městě projevit minimálně, naproti tomu ves-
nici může postihnout velmi silně. Je také dobré 
rozlišovat mezi podmínkami, které se vztahují 
na jedince, a podmínkami, které platí pro kaž-
dého člena celku. Svět může mít např. 75% míru 
gramotnosti, ale každý člověk je buď gramotný, 
nebo negramotný.

Většina systémů disponuje řadou procesů, 
které udržují jejich proměnné ve stabilním stavu 
nebo v akceptovatelném rozpětí. Tyto procesy 
se nazývají homeostáze. Jedinci si udržují stálou 
teplotu těla (termostázi), lidská společenství hle-
dají takový populační růst, který by byl dlouho-
době udržitelný atd. Jestliže jedna z těchto pro-
měnných vybočí ze svého bezpečného rozsahu 
a nevrátí se zpět, ocitne se v nebezpečí stabilita 
celého systému.

Systémy (včetně abstraktních) existují v čase. 
Například živý organismus se narodí, dospě-
je, rozmnoží se, zestárne a zemře. Toto časové 
rozpětí se pohybuje od několika dnů či týdnů 
po stovky let. Cyklus, který ovlivňuje továrnu vy-
rábějící módní oblečení, se zkoumá v průběhu 
několika sezon, vývoj univerzit se studuje spíše 
v průběhu desetiletí.

Některé změny se však neodehrávají v cyk-
lech a jsou méně předvídatelné. Stres jedince 
může postupně narůstat, až dojde ke kolapsu. 
Na kolektivní úrovni lze najít příklady náhlého 
vymizení rybích populací po období jejich nad-
měrného výlovu nebo zhroucení občanského 
pořádku po řadě konfl iktních situací v daném 

lidském společenství. Rozdvojení (bifurkace), 
teorie chaosu a teorie katastrof jsou technické 
termíny, které popisují chování systémů ve sta-
vu daleko od bodu jejich rovnováhy, kdy může 
dojít k nevratným změnám.

Mechanické systémy fungují s  pravděpo-
dobností blížící se jistotě, alespoň krátkodobě. 
Jsou považovány za deterministické. Většina 
komplexních systémů nemůže být nikdy plně 
předvídatelná. Jsou vystaveny mnoha kolísáním 
a odchylkám, jež mohou výrazně změnit pod-
mínky, které ovlivňují proměnné.

Pro zkoumání chování systémů bylo vyvinuto 
mnoho kvantitativních technik. Za jejich pomoci 
pak lze vytvořit matematické modely, které po-
máhají systém optimalizovat.

Systémy jsou typické svojí komplexitou (ta je 
dána existencí mnohačetných vztahů), rozma-
nitostí aktérů a perspektiv. Všechny vztahy není 
zpravidla možné přesně identifi kovat. Proto se 
používal termín rozmanitost (variety) k označení 
rozlišitelných prvků a vztahů v souboru.

Systémy mají tendenci k  samoorganizaci. 
Úspěšné systémy rozvinou nezbytnou rozma-
nitost, aby se přizpůsobily komplikovanosti, 
kterou vytváří jejich prostředí.

Rozmanitost nebo komplexita systému nemu-
sí být při jeho studiu nutně zvládnuta najednou. 
Využití modelování je procesem selekce, jeho 
prostřednictvím dochází k výběru jen některých 
aspektů systému k bližšímu zkoumání. Modely 
explicitně vybírají určité znaky a situace a pak 
je opakují při hodnocení. Systémové modely 
často začínají neformální otázkou „co když…“. 
Důležitým faktorem je, že tvůrci modelů vybírají 
vlastnosti, které pokládají za důležité, opakují je 
a pozorují, jak dobře modely fungují (jak odpo-
vídají realitě).

Při vytváření modelu se může zdát rozhodnu-
tí o jeho účelu jako nejsnadnější část procesu 
modelování, ale často tomu tak není. U větši-
ny modelů se musí vzít v úvahu přání mnoha 
lidí. V ideálním případě by měla být nabídnu-
ta zainteresovaným lidem příležitost účastnit 
se na určení smyslu (účelu) systému. Pokud to 
není možné, měli by mít možnost vyjádřit svůj 
názor alespoň zástupci všech hlavních zájmo-
vých skupin.

Po stanovení účelu může pozorovatel defi -
novat vlastní systém a jeho hranice. Bývá vhod-
né vyjádřit hlavní účinek nebo zpětnovazební 
smyčku diagramem.

Poté, co je model sestaven, musí být testo-
ván, zda je využitelný pro předvídání chování 
systému a vývoj alternativních scénářů. V této 
fázi by mělo dojít ke kvantifi kaci modelu. I při 
absenci úplné kvantifi kace mohou být obvykle 
zjištěny prahové hodnoty, které vedou ke spuš-
tění reakcí.

Přestože je systémové myšlení a modelování 
do určité míry vrozenou schopností, vyžaduje 
i praxi pro rozvoj potřebných dovedností. Pro 

Když nějaký systém ztrácí svoji rovnováhu, 

chová se iracionálně a vůbec ne jako stroj. 

Stává se nelineárním, což znamená, že 

malý vnější impuls může vyvolat gigantické 

změny uvnitř tohoto systému, zatímco 

ohromné síly mohou mít minimální, nebo 

vůbec žádné účinky. Náhoda se stává 

aktérem.

Ilya Prigogin

Systém neexistuje, dokud nebyl specifi kován 

pozorovatelem, který tento systém defi nuje 

a zkoumá jeho hranice.

Poté, co je model sestaven, musí být tes-

tován, zda je využitelný pro předvídání 

chování systému.
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toho, kdo se učil pracovat v rámci redukcionis-
tického modelu světa, může být obtížné vidět 
celek, a ne jen jeho části.

Systémový přístup je účinnou metodou, po-
kud může být „celkový obraz“ (nebo postaču-
jící část obrazu) modelován jako životaschop-
ný celek. Aby byl systémový přístup efektivní, 
musí být získáváno dostatečné množství dat. 
Systémová dynamika (system dynamics) může 
přinášet se svými počítačovými programy uži-
tečné výsledky (modely) v průběhu týdnů.

Jedno z rizik kvantitativního modelování však 
spočívá v  tom, že získané odpovědi mohou 
vypadat věrohodněji, než si ve skutečnosti za-
slouží. Rovnice a programy mohou vygenerovat 
nespolehlivé výsledky, přestože jsou elegantně 
a precizně prezentovány.14/

Některé složitější modely čerpají podklady 
z více zdrojů. Například teorie živých systémů 
(Living Systems Theory) má kořeny v biologii. 
Systémová dynamika vychází z  teorie řízení 
a průmyslového designu.

14/ Matematickým rovnicím většina lidí nerozumí, a proto mají tendenci tak „vědecky“ vypadajícím modelům věřit. Připomíná to vztah lidí v přírodních 

kulturách k obřadům šamanů: netušíme sice jak, ale věříme, že to funguje.

15/ Foresight – anglický výraz pro předvídání, předvídavost, prozíravost, obezřelost.

16/ Morfologie obecně popisuje určité tvary daných objektů.

3.2.8 Metoda Foresight
Foresight15/ lze charakterizovat jako proces 
shromažďování vědění o budoucnosti a tvor-
by střednědobých a dlouhodobých vizí. Tento 
proces je systematický, participativní, zaměřený 
na dnešní rozhodování a mobilizaci ke společ-
ným akcím.

Zájem o foresight silně narůstá od poloviny 
90. let. Nachází se na průniku prognostických 
studií, strategického plánování a politické ana-

lýzy. Je důsledkem vývoje od jednorázových 
předpovědí ke komplexnějším způsobům před-
vídání, k demokratizaci rozhodování a posunu 
k participativním metodám zapojování uživa-
telů prognóz. Foresight tedy metodicky slouží 
jako spojovací článek mezi vědou, výrobní sfé-
rou a státní správou, a propojuje tak poznatky 
a  zkušenosti řady lidí napříč všemi oblastmi 
činnosti (Veselý, Nekola, eds., 2007).

3.2.9 Strom významnosti 
a morfologická analýza
Metoda stromu významnosti a morfologická 
analýza patří mezi normativní prognostické 
metody. Morfologická analýza je doplňkovou 
technikou, často používanou ve spojení s me-
todou stromu významnosti.

Metoda stromu významnosti je analytická 
technika členící téma do stále užších dílčích 
podtémat, která zaznamenává ve formě stromo-
vého diagramu. Postup je tedy založený na roz-
větvujícím se schématu, jehož pomocí jsou 
řazeny a kvantitativně hodnoceny relativní vý-
znamnosti prognózovaných událostí vzhledem 
k jejich podílu na uskutečňování obecného cíle.

Strom významnosti se podobá organizačnímu 
schématu, v němž jsou informace prezentovány 
v hierarchické struktuře. Hierarchie stromu za-
číná na vysoké úrovni abstrakce a směrem dolů 
vytváří na sebe navazující seskupení úrovně 
podle zvyšující se míry detailnosti.

Cílem metody stromu významnosti je dovést 
analýzu na takovou detailní úroveň, kde zahr-
nuté položky nebo problémy jsou dostatečně 
jasné a jsou vhodně kvantifi kovány.

Metoda stromu významnosti je vhodná pře-
devším pro jednoznačně defi novatelné vztahy 
mezi cíli a prostředky. Využití v oblasti sociálního 
vývoje, v oblasti základního výzkumu a v dalších 
obdobných oblastech, které se vyznačují neu-

rčitostí a komplexností cílů, má smysl jen jako 
orientační ukazatel souvislostí.

Morfologická analýza zahrnuje nalezení všech 
možných kombinací uspořádaných tvarů16/ k ur-
čení různých budoucích možností. Tato technika 
usnadňuje systematickou analýzu tématu a pro-
mýšlení alternativních cest zvládání problémů. 
Morfologická analýza má následující kroky:
– formulaci a defi nici problému;
– identifi kaci a charakteristiku všech faktorů 

ve vztahu k řešení;
– konstrukci vícerozměrné matice, jejíž kom-

binace budou obsahovat všechna možná 
řešení;

– hodnocení proveditelnosti požadovaných 
cílů;

– analýzu nejvhodnějších možností s ohledem 
na dostupné zdroje.

Metoda morfologické analýzy je považová-
na za osvědčený způsob vytváření idejí, který 
vede k „organizovanému vynalézání“. Na zákla-
dě maticové sestavy prognóz vzniká obecná 
charakteristika jednotlivých prvků řešení pro-
blému, které ještě nebyly realizovány, ale kte-
ré jsou pravděpodobné (resp. ukutečnitelné). 
Morfologická analýza tedy nevytváří vlastní 
prognózu, ale umožňuje systematicky analyzo-
vat všechna možná řešení daného problému. 

Jedno z rizik kvantitativního modelování 

spočívá v tom, že získané odpovědi mohou 

vypadat věrohodněji, než si ve skutečnosti 

zaslouží.

Foresight metodicky slouží jako spojovací 

článek mezi vědou, výrobní sférou a státní 

správou.

Metoda stromu významnosti je vhodná 

především pro jednoznačně defi novatelné 

vztahy mezi cíli a prostředky. 

Morfologická analýza zahrnuje nalezení 

všech možných kombinací uspořádaných 

tvarů16/ k určení různých budoucích mož-

ností.
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Pavel Nováček Udržitelný rozvoj

To podněcuje tvůrčí a inovační myšlení a stává 
se počátečním krokem pro použití dalších pro-
gnostických metod.

Morfologická analýza je vhodná pro vytváření 
scénářů. Např. Hudsonův institut ve Spojených 
státech kombinoval morfologickou analýzu se 
scénáři při simulování exploze různých druhů 

nukleárních bomb. Morfologický prostor pak 
defi nuje rozsah možných scénářů.

Morfologická analýza se může uplatnit také 
v rámci explorativních metod při předvídání 
radikálních konstrukčních řešení. Sestavování 
morfologických matic se osvědčilo především 
v technické oblasti.

3.2.10 Metoda analogie
Metoda analogie odhaduje vlastnosti předmětu 
prognózy na základě jeho podobnosti s vývo-
jem jiných jevů.
1. Historická analogie je založena na zobecňo-
vání historických zkušeností s důsledky a souvis-
lostmi ekonomických, sociálních a technických 
jevů. Příkladem může být historická analogie 
mezi vývojem železnic a kosmickým progra-
mem ve Spojených státech:
– Stavba železniční dráhy vyžadovala řešit 

nebývalé projekční a konstrukční problémy 
(přemostění širokých řek, kopání dlouhých 
tunelů apod.). Po čase se tyto nové přístupy 
a technická řešení dostaly do učebnic pro 
výuku inženýrských oborů. Kosmický pro-
gram představuje také mnoho novátorských 
řešení a podle analogie s rozvojem železnic 
se dá očekávat přenesení získaných teoretic-
kých zkušeností do pedagogického procesu.

– Analogicky jako v historii železnic lze oče-
kávat, že vědečtí a inženýrští pracovníci po-
stupně uvolňovaní z kosmického programu 
se budou bránit proti zaostávání svých zna-
lostí tím, že budou prosazovat využívání 
kosmických technologií a nových přístupů 
k řešení pozemských technických, ekono-
mických a sociálních problémů.

– Investice do  rozvoje železnic dosahova-
ly ve druhé polovině 19. století v průmě-
ru 1,8  % hrubého domácího produktu 
Spojených států. Kosmický program získával 

ve druhé polovině 20. století přibližně 1 % 
HDP. Na základě této podobnosti lze usuzo-
vat na související dílčí ekonomické analogie, 
jako jsou vysoké investiční náklady na jed-
notku (např. na jeden kilometr železniční 
tratě a jeden let kosmické lodi Apollo).

– Z příznivého postoje americké veřejnosti 
k oběma velkým technickým programům lze 
odvodit řadu kulturních analogií (např. moti-
vace k hrdinským činům či literární ztvárnění 
historie).

– Rozvoj železnic měl podstatné dopady 
na životní prostředí (hluk, narušený charak-
ter krajiny aj.), které tehdy byly ignorovány. 
Z toho však nelze odvodit analogii stejné 
tolerance vůči ekologickým důsledkům 
kosmického programu, protože se podstat-
ně změnil postoj společnosti k životnímu 
prostředí. Z tohoto posledního příkladu je 
zřejmé, že analogie nelze odvozovat „slepě“, 
ale kriticky.

2. Biologická analogie je založena na stejném 
principu jako historická analogie a spočívá v hle-
dání analogií biologického růstu s cykly tech-
nicko-ekonomických jevů. Smyslem biologické 
analogie je především určit (resp. odhadnout) 
dobu trvání, význam a pořadí jednotlivých cyk-
lů. Vychází se přitom hlavně z logistické růstové 
křivky, která je pro vyjádření zákonitostí vývoje 
organismu typická (Šulc, 1987).

Biologická analogie spočívá v hledání ana-

logií biologického růstu s cykly technicko-

-ekonomických jevů.

3.2.11 Kolo budoucnosti
Prognostická metoda kola budoucnosti je způ-
sob, jak organizovat myšlení a pokládat otázky 
týkající se budoucnosti. Základní princip spočívá 
v tom, že uprostřed plochy (papíru, obrazovky) 
umístíme název základního řešení události či 
trendu a k němu paprskovitě připisujeme další 
souvislosti, zpravidla jen v bodech. První kruh 
vznikne zapsáním primárních důsledků (konsek-
vencí) souvisejících se základní řešenou událos-
tí. Sekundární důsledky vznikají vyvozováním 

z primárních a vytvářejí druhý prstenec kola. 
Tento efekt pokračuje do doby, dokud nejsou 
vyjasněny všechny dopady řešení události či 
trendu.

Jedná se o velmi levnou prognostickou me-
todu, která je navíc využitelná ve složitých si-
tuacích, stejně jako při cvičení ve školách.17/ 
Výstupem je mentální mapa budoucnosti, která 
slouží jako mechanismus zpětné vazby stimulu-
jící myšlení.
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3.2.12 Metoda křížových interakcí
Do kompletní matice událostí jsou pak zazna-

menávány jak počáteční, tak podmíněné prav-
děpodobnosti (získané jako odpovědi na otázku 
„Jaká bude pravděpodobnost události X, pokud 
nastane událost Y?“). Pomocí této matice lze 
zjišťovat, jakým způsobem ovlivní určitá změ-
na (nové politické opatření, neočekávaný výskyt 
určité události atd.) pravděpodobnost výskytu 
v rámci celého souboru událostí.

Velká přednost metody spočívá v tom, že do-
káže upozornit na vzájemné řetězení příčinných 
souvislostí jednotlivých událostí a že v sobě 
obsahuje prostředky na testování konzistence 
pravděpodobností těchto událostí.

Metoda křížových interakcí je často využívána 
v kombinaci s jinými technikami. Slibné se jeví 
především využití křížových interakcí a simulač-
ního modelování.

Metoda je obvykle využívána pro zkoumání 
párových interakcí (mezi dvěma událostmi), ale 
v reálném světě mohou důležité vzájemné vzta-
hy zahrnovat více událostí najednou. V těchto 
případech ale obrovským způsobem vzrůstá 
složitost posuzování a hodnocení těchto vztahů 
a je nezbytné využít výpočetní techniky.

17/ Dobrým příkladem je manuál pro kanadské učitele, týkající se vysvětlení problematiky klimatických změn a jejich potenciálních dopadů (Teacher’s Guide. 

A Teaching Tool for the Regional Climate Change Poster Series. Dostupné na: http:/adaptation.nrcan.gc.ca/posters/teachers/lesson_e.asp; 9. 2. 2005).

18/ Zatímco matice 10 × 10 tvoří 90 párových interakcí (n2 – n, kde n je počet událostí), matice 40 × 40 vytváří již 1560 párových interakcí.

Metoda křížových interakcí umožňuje vypočí-
tat pravděpodobnost výskytu určité události, 
pokud známe pravděpodobnosti ostatních 
uvažovaných událostí a jejich vzájemné vztahy. 
Metoda také ukazuje, zda a jak citlivě reaguje 
určitý systém (sada událostí) na změny prav-
děpodobnosti výskytu vybrané události. Lze 
tak zjistit, které ze sledovaných událostí nejví-
ce ovlivňují ostatní události. Velkým přínosem 
metody je, že umožňuje vysledovat kauzální ře-
tězení, které způsobí změna některé z počáteč-
ních pravděpodobností výskytu události v rámci 
celého systému.

Prvním krokem při aplikaci metody je sesta-
vení seznamu událostí, které budou zahrnuty 
do analýzy. Protože lze do analýzy zařadit pouze 
omezené množství událostí (obvykle 10–40),18/

je nutné tomuto bodu věnovat náležitou po-
zornost. První verze seznamu, která vzniká nej-
častěji na základě studia literatury a dotazování 
expertů, je dále „pročišťována“ a zpřesňována 
(např. slučováním příbuzných událostí).

Každé události z konečného seznamu je nut-
né v dalším bodu přiřadit počáteční pravděpo-
dobnost výskytu v budoucnosti. Toto hodnocení 
provádějí vybraní experti, a to buď samostatně, 
nebo ve skupinách.

3.2.13 Analýza ovlivnění trendu
Analýza ovlivnění trendu je metoda umožňující 
úpravu extrapolace historických trendů na zá-
kladě očekávání budoucích událostí, které mo-
hou trend ovlivnit. Dovoluje zapojení a syste-
matické poznávání efektů možných budoucích 
událostí, které jsou považovány za důležité. Tyto 
události mohou zahrnovat technologické, poli-
tické, sociální, ekonomické, hodnotové a další 
směry. Analýza ovlivnění trendu tak umožňuje 
analyzovat důsledky budoucího vývoje na pro-
gnózovaný trend. Vznikla koncem 70. let 20. sto-
letí jako doplněk kvantitativních prognostických 
metod založených na extrapolaci historických 
dat do budoucnosti. Její hlavní přínos spočívá 
v zapojení kvalitativního odhadu událostí, kte-
ré mohou extrapolaci změnit. Databáze těchto 
událostí musí obsahovat určení pravděpodob-
nosti jejich výskytu a síly jejich potenciálního 
vlivu.
Metodu tvoří dva základní kroky:
1. Matematická extrapolace historických dat 

(výpočet budoucího trendu).
2. Expertní identifi kace možných událostí, kte-

ré mohou svým výskytem způsobit odchylky 
od extrapolovaného trendu. U každé tako-

vé události musí oslovení experti posoudit 
pravděpodobnost výskytu v čase a očekáva-
né dopady na budoucí trend.

Klíčovými faktory pro druhý krok jsou schop-
nosti expertů posoudit budoucí vývoj a jejich 
představivost.

V  konečné fázi probíhá výpočet upravené 
extrapolace pomocí počítačového programu. 
Výsledné hodnoty kombinovaných vlivů jsou 
získány sčítáním pravděpodobností výskytu 
událostí pro jednotlivé roky a velikostí jejich 
očekávaného vlivu. Existuje také jednodušší 
metoda, která přistupuje k jednotlivým vlivům, 
jako by na sobě byly nezávislé. Pokud dochá-
zí ke kombinaci jednotlivých vlivů (tj. existuje 
možnost, že výskyt jedné události ovlivní jinou 
událost), je potřebné při řešení úkolu využít 
i metodu křížových interakcí.

Analýzu ovlivnění trendu je vhodné využít 
především k hodnocení politik (a vlivů mož-
ných opatření), identifi kaci nejvýznamnějších 
událostí ovlivňujících budoucí vývoj a k odhadu 
pravděpodobnosti dosažení strategických cílů 
v následujících letech.

Metoda křížových interakcí umožňuje vy-

počítat pravděpodobnost výskytu určité 

události, pokud známe pravděpodobnos-

ti ostatních uvažovaných událostí a jejich 

vzájemné vztahy. 

Analýza ovlivnění trendu je metoda umož-

ňující úpravu extrapolace historických 

trendů na základě očekávání budoucích 

událostí, které mohou trend ovlivnit.

Analýzu ovlivnění trendu je vhodné vyu-

žít především k hodnocení politik (a vlivů 

možných opatření).
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Události a jejich hodnocení ve své podstatě 
tvoří scénář (viz metoda scénářů). Analýza ovliv-
nění trendu je tak často využívána pro číselné 
vyjádření (kvantifi kaci) scénářů, což napomáhá 
jejich vnitřní soudržnosti. Výsledkem je prognó-
za v určitém rozpětí.

Při analýze ovlivnění trendu je třeba mít 
na paměti, že seznam událostí bude prakticky 
vždy nekompletní. Pravděpodobnost výskytu 
a síla vlivu jsou tak vždy pouze odhady s ome-
zenou přesností.

3.2.14 Analýza megatrendů
Jedna z  nejběžnějších forem kvalitativních 
analýz trendů je identifi kace tzv. megatrendu. 
Megatrendy představují významné, rozsáhlé 
změny vývoje, které mohou změnit společnost 
v mnoha oblastech, například v politice, eko-
nomice, technologiích, hodnotách a sociálních 
vztazích. Megatrendy mohou vytvářet silné 

protichůdné trendy, které se mohou vzájemně 
ovlivňovat.19/ 

Megatrendy jsou významné ve všech oblas-
tech práce s budoucností. Proto by soubor po-
užitých metod při výzkumu budoucnosti měl 
zahrnovat identifi kaci megatrendů. Nevýhodou 
megatrendů je, že mohou být příliš obecné.

3.2.15 Simulace a hry
Simulace a hry patří mezi velmi staré metody 
zkoumání budoucnosti, jejichž prostřednictvím 
lze získat barvitý popis možného budoucího vý-
voje.20/ Neříkají však, s jakou pravděpodobností 
právě k tomuto vývoji dojde. (To je úkolem ji-
ných metod.)

Ještě před rozšířením počítačů konstruovali 
experti modely obchodních spekulací, veřej-
ných rozpočtů apod. Vznik počítačů rozšířil mož-
nosti simulací a her exponenciálně, simulace se 
staly realističtější.21/

Simulace a hry jsou tedy prostředkem, který 
umožňuje zkoumat různé varianty chování v si-
tuacích, ke kterým může hypoteticky v budou-
cím vývoji dojít. Metoda simulace však neudává 
směry, jakými se v dalším vývoji ubírat, umožňu-
je pouze jejím účastníkům rozhodnout se, jakým 
způsobem reagovat, nastane-li určitá situace.
Simulace a hry mají vždy následující strukturu:
1. Stanovení cílů, defi nování rozsahu proble-

matiky a určení počátečních východisek. 
Simulace mapující budoucnost jsou kom-
plexní konstrukce. Stanovení cíle determi-
nuje celý rozsah konstrukčních prací.

2. Výběr konstrukce modelu s cílem defi novat 
závisle a nezávisle proměnné a jejich vzá-
jemné vztahy. Je nutné rozhodnout o for-
mátu situace (matematický či nematema-
tický model, fyzikální model, psychodrama 
atd.), o závislých a nezávislých proměnných, 
o hodnotách a vztazích mezi proměnnými, 
o náhodných událostech, o míře setrvačnos-
ti rozhodování aj.

3. Přizpůsobení návrhu modelu charakteristi-
ce a povaze účastníků (hráči) a koordináto-
rů (facilitátoři). Při návrhu simulací a her je 
třeba brát v potaz reálnou úroveň znalostí 
a dovedností účastníků zapojených do vy-
tváření modelu.

4. Předání instrukcí týkajících se postupu při 
simulaci nebo hře účastníkům a koordiná-
torům. Manuál by měl být co nejjednodušší 

a nejkratší a měl by obsahovat vysvětlení 
účelu simulace nebo hry i srozumitelné in-
strukce pro postup při realizaci.

5. Zvážení možností vstupu tvůrců modelu 
v  průběhu simulace nebo hry. Čím kom-
plikovanější je model situace, tím častěji je 
potřebná intervence tvůrců modelu. Jejich 
přítomnost především v počátečních fázích 
simulace nebo hry je zásadní podmínkou 
úspěchu.

6. Výběr prostředků a vybavení k realizaci si-
mulace nebo hry (místnost a její vybavení, 
počítače a potřebný software atd.).

7. Sestavení, pilotáž a ověření simulace nebo 
hry. U jednoduchých i komplexních simu-
lací a her je nutné realizovat jejich pilotáž 
a ověření, jak fungují. Účelem je identifi kace 
problémů sestrojeného modelu a omezení 
jejich výskytu na minimum.

Největší předností simulací a her je příležitost 
experimentovat s modely her, např. nákladů 
způsobených chybami, které se vyskytují v re-
álném životě. Přesnost obrazu, který vytvářejí, 
však kriticky závisí na kvalitě dat a na realistic-
kém zvažování vztahů vyjádřených v modelech. 
Dalším problémem simulací a her je skutečnost, 
že mnoho budoucích událostí (a to i technic-
kého charakteru) je silně ovlivněno faktorem 
lidského jednání. Jakákoliv simulace nebo hra 
operující s lidským faktorem musí buď zahrnout 
obrovské množství možností a jejich kombinací 
(což je nereálné), nebo se vzdát přesnějšího vy-
jádření budoucí reality. Určité zkreslení situace 
je tudíž nevyhnutelné.

Velmi efektivním nástrojem využívaným 
v  rámci simulací je delfská metoda, protože 
pomáhá stanovit rozsah hodnot, které by měly 
být použity pro vstupní proměnné. Mezi další 
prognostické metody, u kterých lze s úspěchem 
využít simulací a her, patří analýza ovlivnění 
trendu a metoda křížových interakcí. Ve vzdělá-
vání mají simulace a hry velmi motivující a po-

Megatrendy představují významné, roz-

sáhlé změny vývoje, které mohou změnit 

společnost v mnoha oblastech.

Simulace a  hry patří mezi velmi staré 

metody zkoumání budoucnosti, jejichž 

prostřednictvím lze získat barvitý popis 

možného budoucího vývoje. Neříkají však, 

s jakou pravděpodobností právě k tomuto 

vývoji dojde.

Největší předností simulací a her je příle-

žitost experimentovat s modely.
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silující funkci v rámci procesu učení. Především 
hry jsou při vzdělávání výborným prostředkem 

porozumění všem vztahům souvisejícím s da-
nou problematikou.

19/ Například globalizace (jako megatrend) může vytvořit reakci ve formě etnických konfl iktů.

20/ Například simulace válečných situací se využívají již od dob vzniku organizovaných armád.

21/ Grafi cky umí simulace velmi dobře znázornit blízkou budoucnost (předpovědi počasí, letové simulátory), střednědobou (vývoj obchodu, politický vývoj), 

ale také dlouhodobou budoucnost (světové trendy, výsledky dlouhodobých politických strategií).

22/ Termín „vhled“ tvoří podstatu zmiňovaných metod. Je to schopnost vnímat skutečnou povahu věcí, především prostřednictvím intuitivního pochopení. 

Je to také schopnost hledět „za horizont“ věcí, odhalený jednak vědomě, jednak nevědomě.

3.2.16 Modely pro rozhodování
Dostupnost výkonných osobních počítačů velmi 
usnadnila numerické metody zpracování futu-
rologického výzkumu. Pro testování navržených 
opatření jsou proto často využívány modely. Ty 
poskytují v některých případech dobré předpo-
vědi, jiné modely nemají dobré výsledky, mohou 
však být inspirativní pro vzdělávací a osvětové 
účely (zejména složité, komplexní modely z ob-
lasti společenských věd).

V lineárním světě by bylo možné sestavovat 
spolehlivé předpovědi jen na základě dostateč-
ného množství přiměřeně přesných dat a do-
statečně výkonného počítače, který by toto 
množství dat dokázal uspořádat. Bylo by mož-
né vypracovat centrální teorii a model procesů 
a změn, na základě kterého by pak bylo možné 
činit spolehlivé předpovědi.

Pokud však jsou systémy nelineární, mění to 
celou situaci a modely mohou vést k zavádějí-
cím prognózám. Jednou z vlastností systému je 
míra složitosti. Na jedné straně škály jsou lineár-
ní newtonovské systémy, tj. systémy, kde výstup 
je proporcionální vůči vstupu. Na druhém konci 
této škály je absolutní nahodilost, jako například 
šumění na obrazovce televizoru, není-li naladě-
na žádná stanice. Nahodilé systémy jsou podob-
ně jako ruleta nepředvídatelné. Většina systémů 
se pak nachází někde mezi těmito extrémy.

Se snadno dostupnou výpočetní technikou 
vznikl nový druh experimentů. Namísto toho, 
abychom se snažili nalézt obecnou zákonitost, 
která by vysvětlovala chování fyzikálního či soci-
álního systému, můžeme nechat milionkrát pro-
běhnout experimentální počítačovou simulaci. 

Výsledkem bude mapa, která bude zobrazovat 
pohyb systému ve vztahu k jeho komplexnosti 
a podmínky, za kterých se pohyb stává chaotic-
ký a nepředvídatelný. Tento numerický přístup 
byl s úspěchem aplikován na systémy tak roz-
manité jako formování bouří, turbulentní prou-
dění kapalin, mísení chemikálií, evoluce druhů, 
stabilita ekosystémů, chování trhu, shlukování 
ptáků v hejnech, neurální sítě, zemětřesení, vý-
voj rostlin a konfl ikty. Tato schopnost simulovat 
chování skutečných systémů pomocí mnoha-
četného opakování určitého procesu v sobě 
zahrnuje jak chaotické, tak nechaotické chování.

Chaotické systémy jsou velmi citlivé na po-
čáteční podmínky, dokonce i miniaturní změny 
mohou mít později dramatické důsledky. Říká 
se tomu „efekt motýlích křídel“. V chaotickém 
systému není možné rekonstruovat přítomnost 
z minulosti a ani minulost nemůže být rekon-
struována z přítomnosti. Celek může být jiný než 
jen suma jeho částí (Glenn, Gordon, 1997).

Zmiňme ještě jeden velmi složitý typ modelo-
vání, který poskytuje nástroj pro zkoumání so-
ciálních interakcí v měnícím se prostředí. Tento 
obor se nazývá komplexní adaptivní systé-

my, nebo také adaptivní modelování. Pracuje 
s nelineárními interakcemi a zpětnou vazbou. 
Od tohoto modelování se neočekává, že bude 
produkovat přesné předpovědi budoucnosti 
systému, který je studován. Adaptivní modelo-
vání je spíše nová doména pro experimentování 
v oblasti sociálních a ekonomických věd. Je to 
jakási „laboratoř pro sociální vědy“, která usnad-
ňuje výzkum v oblasti mezioborových studií.

3.2.17 Předpovědi génia, intuice a vize

Chaotické systémy jsou velmi citlivé 

na počáteční podmínky, dokonce i mi-

niaturní změny mohou mít později dra-

matické důsledky. Říká se tomu „efekt 

motýlích křídel“.

Předpovědi génia, intuice a vize spadají do ob-
lasti lidské imaginace. Termín „předpověď génia“ 
je nejvíce spojen se jménem geniálního americ-
kého futurologa Hermana Kahna. Jeho předpo-
vědi vykazovaly nadprůměrnou dávku vhledu.22/

Kořeny intuice leží v oblasti pocitů a domně-
nek, mentálních modelů a heuristiky, pomocí 
nichž člověk schopný vhledu vytváří svá tvrzení 
o budoucnosti. Kořeny vizí pocházejí z takových 
zdrojů, jako jsou sny nebo fyzický stres, ale mo-
hou být vyvolány i pomocí spirituálních obřadů. 
Dějiny intuicí a vizí jsou historicky spojeny s lid-
ským sdílením těchto vjemů, například formou 

jeskynních maleb, rituálů a mystických příběhů 
tvořících základy dané civilizace.

Každému člověku je dána schopnost imaginace, 
ze které intuice a vize vycházejí. Ještě v polovině 
20. století byla studia budoucnosti nazírána „skrz 
prsty“, protože poznávací metody, které používala, 
byly někdy živnou půdou pro šarlatány a podvod-
níky. Proto také začali futurologové používat ter-
mín „předpovědi génia“, který zní věrohodněji než 
vize či intuice. Později byly kvůli vyšší kredibilitě 
také tyto metody (resp. jejich predikce budoucího 
vývoje) obohaceny empirickými vědními obory 
a statistikou. V současné době existuje mnoho 

Génius je ten, koho jako prvního napadne 

něco zcela samozřejmého.

Hermann Bohr
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metod, které mají v názvu pojem vize. Jsou spo-
jeny s generováním pozitivních vizí a dávají směr 
a význam strategickému plánování.

Předpovědi génia jako prognostickou meto-
du tvoří nespecifi kovatelná řada procesů, kterou 
prochází každý génius s cílem dospět k výroku 
o budoucnosti. Tyto procesy nemusí být totožné 
pro jednotlivé génie.

Ne všechna tvrzení učiněná génii, týkající 
se budoucnosti, jsou však předpovědi génia. 
Jsou to jen ty výroky z jejich oboru, kde proká-
zali schopnost jasnozřivosti. Mohou pocházet 
i od lidí, jejichž IQ je od geniality poměrně vzdá-
leno, ale kteří mají vyvinutou schopnost hlubo-
kého vhledu do určité oblasti.

Jednou z klíčových kvalit futurologů je jejich 
schopnost představit si budoucnost v  jiném 
světle, než je obvyklé. Bez této schopnosti je 
možné pouze extrapolovat trendy. Nejlepším 
zdrojem uvedené imaginace je literatura science 
fi ction. Tato literatura však na rozdíl od studií bu-
doucnosti nepotřebuje nalézt propojení svých 
výroků o budoucím vývoji se současnou situací.

Intuice jako pomocný nástroj při studiu bu-
doucnosti má povahu myšlenek spojujících jako 
most známé skutečnosti s  těmi neznámými. 
Bývá jediným zdrojem informací při předpově-
dích budoucího vývoje v chaotickém systému.

Vize je možné definovat mnoha různými 
způsoby. Například tak, že se jedná o schop-
nost vidět to, co většina populace nevidí. Je to 
také schopnost přemýšlet spíše v obrazech než 
v pouhých myšlenkách. Vize může být mentální 
obraz nějakého budoucího nebezpečí spatřený 
ve snu nebo v rámci spirituálního obřadu. Může 
také jít o výjev žádoucí budoucnosti – to jsou 
různá náboženství a politické utopie. Vize může 
být statická (např. stanutí člověka na Měsíci jako 
cíl), nebo dynamická (jako objevování nezná-
mého).

Pozitivní vize, které můžeme chápat jako sti-
muly ke změně současné situace, by měly spl-
ňovat následující charakteristiky:
– Jsou to výroky o ideálním uspořádání sys-

tému, který chce daná komunita vytvořit. 
Nejsou to však plány a neříkají, jak se do ký-
ženého bodu dostat, říkají pouze, odkud 
kam je třeba se dostat.

– Musí být spojeny se strategiemi a jednáním, 
jinak jsou pouhými planými nadějemi.

– Dotýkají se lidských srdcí, inspirují ke spo-
lečnému závazku dospět k danému cíli.

– Ukazují na hodnoty, které pokládá daná spo-
lečnost za významné a efektivně je včleňuje 
do cílů a jednání dané společnosti.

– Pomáhají společnosti identifi kovat oblasti, 
kde je zvláště potřebná společná akce.

Existuje řada technik, pomocí kterých lze rozví-
jet intuitivní a vizionářské schopnosti. Je to např. 
čtení a prohledávání různých zdrojů,23/ cvičení 
odhadu,24/ simulace a hry,25/ protikladné jedná-
ní a přemýšlení,26/ meditace,27/ cvičení posilující 
vnímání, snění, pocity a myšlenkové experimen-
ty,28/ extradimenzionalita,29/ spolupráce s génii30/ 
a také další prognostické metody.31/

Předpovědi génia, intuice a vize by měly být 
chápány a užívány nikoliv samostatně, ale jako 
zdroj vstupních informací při studiích budouc-
nosti a strategickém plánování. Zjištěné poznat-
ky je třeba dále ověřovat (případně rozvíjet) po-
mocí jiných metod.

Klíčovou výhodou těchto metod je jejich časo-
vá a fi nanční úspornost. Problémem však je výběr 
a identifi kace spolehlivých géniů.

Využití předpovědí génia, intuicí a vizí spočívá 
v jejich kombinaci s jinými prognostickými me-
todami. Pomocí delfské metody lze realizovat 
sběr expertních výroků, předpovědí géniů, intuicí 
a dalších poznatků. Kolo budoucnosti uspořádá 
jednotlivé subjektivní výroky s cílem nalézt objek-
tivní vztahy a identifi kuje důsledky, které nebyly 
na první pohled zřejmé. Metoda křížových inter-
akcí umí uspořádat jednotlivé subjektivní výroky 
do strukturované podoby. A konečně při tvorbě 
scénářů jsou intuice a hloubka vhledu nezbytné 
z hlediska spojování možných budoucích udá-
lostí.

Intuitivní přístupy užívané v rámci procesů 
předvídání budoucnosti jsou velmi přínosné, 
ale je třeba mít vždy na paměti jejich největší 
slabinu, která se týká omezené míry spolehli-
vosti a důvěry v tvrzení získaná tímto způsobem 
(Glenn, Gordon, 1997).

Vize je upřednostňovaná budoucnost.

Peter Bishop

Jednou z  klíčových kvalit futurologů je 

jejich schopnost představit si budoucnost 

v jiném světle, než je obvyklé.

Využití předpovědí génia, intuicí a vizí spočí-

vá v jejich kombinaci s jinými prognostickými 

metodami.
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3.3 Příklady nevědeckých přístupů 
ke zkoumání budoucnosti

3.3.1 Astrologie

23/ Tato cesta tvoří základ k rozvoji schopnosti předpovídat budoucí vývoj. Dokonce se hovoří o tom, že čtení samo by mělo být pokládáno za prognostickou 

metodu, na niž si všichni futurologové musí najít dostatek času.

24/ Tak jako je možné rozvíjet tělo cvičením, je možné rozvíjet mentální schopnosti pomocí rozvoje představivosti, týkající se budoucího vývoje.

25/ Např. válečné hry jako nástroj stimulující vhled do strategické prevence a vedení válečných konfl iktů.

26/ Při představování si přesného opaku toho, co právě člověk dělá, je možné získat lepší vhled do toho, co by se mohlo stát v budoucnosti.

27/ Jedná se pravděpodobně o nejstarší metodu rozvoje jasnozřivosti, intuice a vizí. Využívají se různé formy tzv. řízené meditace, která pomáhá představovat 

si možné situace v budoucnosti. Spojuje v sobě mentální představivost a intuici.

28/ Nevědomé procesy jsou velmi mocné a vlivné, přesto o nich většina populace téměř nic neví. Jeden z možných způsobů, jak se k nim dostat, jsou sny 

a snění. Také pocity, pokud se jim učíme naslouchat, nám jsou schopny říci mnohé z nevědomí a rozvíjení naší schopnosti intuice.

29/ Ritualizované procesy, které má mnoho kultur, stimulují vznik vizí pomocí navozované bolesti, tance, psychoaktivních rostlin apod.

30/ Využívá se procesu učení. Člověk má možnost stimulovat v sobě tyto schopnosti pomocí práce s génii disponujícími velkou vizionářskou a intuitivní 

kapacitou.

31/ Nejrůznější metody zabývající se zkoumáním budoucnosti pomáhají stimulovat nové myšlenkové postupy a zvyšují schopnost vhledu (například 

morfologická analýza, metoda křížových interakcí, kolo budoucnosti a další).

32/ Svatý Augustin tvrdil a prosazoval, že lidský život není určen hvězdami, protože lidé mají svobodnou vůli a mohou přijímat vlastní rozhodnutí.

33/ Jeden cyklus je dlouhý 5126 let.

34/ Na pultech knihkupectví si může každý povšimnout, jak narůstá počet knížek věnovaných mayským proroctvím a „konci světa“. Myslím, že vesměs valnou 

hodnotu nemají a jejich hlavním účelem je fi nanční výdělek.

35/ Podobně jako chemie se vyvinula z dřívější alchymie.

Touha poznat budoucnost je vlastní člověku 
od pradávna. Dnes mluvíme spíše o zkoumání 
možných budoucností a o tom, jak člověk může 
budoucí vývoj svým chováním a jednáním ovliv-
nit. V minulosti byla vyvinuta a dodnes je apli-
kována řada přístupů, které nejsou vědecké, ale 
o to více jsou pro mnoho lidí lákavé a atraktivní. 
Některé přístupy souvisejí se změněnými stavy 
vědomí a mimosmyslovým vnímáním. O těch se 
zmíníme v kapitole 7.2 Na hranici reality a fi kce. 
Z přístupů, které nepracují se změněnými stavy 
vědomí, je to především astrologie. Ta se vyvinu-
la pravděpodobně z touhy poznat v přírodním 
dění nějaký řád. Vynalezena byla již před 5000 
lety v Sumeru.

Ve starověkém Řecku byly sestavovány osobní 
horoskopy podle postavení hvězd, planet, Slunce 
a Měsíce při narození člověka. Řeckou astrolo-
gii obohatil při svých dobyvatelských taženích 
Alexandr Veliký o astrologické poznatky předový-
chodních civilizací. Obyvatelé Říma, včetně někte-
rých císařů, se také řídili předpověďmi astrologů.

Čínský astrologický systém je založený, po-
dobně jako řecká astrologie, na představě kru-
hu rozděleného na díly, jednotlivá znamení však 
nenesla názvy planet, ale živých tvorů (např. 
krysa, tygr).

Křesťanství astrologii nepodporovalo,32/ 
přes to byla nadále hojně využívána. Rozvíjela 
se i  v  jiných kulturách, např. v  Indii, Íránu, 
v Byzantské říši. Je zajímavé, že také jiné kul-
tury, které s Evropou neměly žádné kontakty, 
rozvinuly překvapivě podobné systémy, např. 

Japonci a zejména Mayové a Aztékové v Jižní 
Americe. Mayové klasického období (300–900 
n. l.) měli propracovaný kalendář, jehož počát-
kem bylo datum odpovídající 2. srpnu 3114 
př. n. l.

Mayové, kteří např. uměli předpovídat zatmění 
Měsíce na stovky let dopředu, věřili, že se cyklus 
časů a událostí neustále opakuje. Podle jejich 
předpovědí tak současný cyklus dospěje k témuž 
katastrofi ckému konci jako předchozí čtyři cykly,33/ 
které již na Zemi proběhly. Podle mayských před-
povědí se tak stane 21. prosince 201234/ (Reader’s 
Digest, 1998). Konec cyklu však nezbytně nezna-
mená, že by měl nastat konec světa.

Ve středověku a zejména v raném novověku 
se od astrologie postupně vyčlenila astrono-
mie.35/ Astronomie je respektovaná věda studu-
jící hvězdy a planety na základě matematických 
zákonů. Astrologie není považována za vědec-
kou disciplínu, nicméně je stále vitální. Zabývá 
se vlivem nebeských těles na náš život.

„V těchto dnech večerní obloze dominuje Ve-
nuše. Co je víc: že odráží elektromagnetické záře-
ní určité délky a intenzity, nebo že nádherně září? 
Je „lepším“ druhem vědění fakt, že jde o planetu, 
nebo že (a proč) se jmenuje po římské bohyni lásky 
a půvabu? Je zajímavější její přesná poloha, nebo 
její psychologicko-astrologický význam? Ještě 
Kepler před čtyřmi staletími chápal obojí. S dalším 
rozvojem vědy však došlo k rozštěpení: přírodo-
zpytci začali považovat za racionální jen to, co šlo 
experimentálně dokázat“ (Zdeněk Neubauer, MF 
Dnes, 17. 8. 2005).

Mayové, kteří např. uměli předpovídat za-

tmění Měsíce na stovky let dopředu, věřili, 

že se cyklus časů a událostí neustále opakuje.

Ve středověku se od astrologie postupně 

vyčlenila astronomie.
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3.3.2 Numerologie
Řecký fi lozof Pythagoras, který žil v 6. století př. n. 
l. a je známý svou větou o pravoúhlém trojúhel-
níku,36/ věřil, že čísla, zejména v první desítce, jsou 
nadána mystickými či „nadpřirozenými“ vlastnost-
mi. To je dodnes základem numerologie, která se 
zakládá na víře, že zejména primární čísla od jed-
né do devíti mají vliv na život a osobnost člověka. 
Každý z nás má určitá čísla, která souvisejí s datem 
jeho narození a se jménem (Griff on, 1993).

Ale zpět k Pythagorovi. Objevil číselné po-
měry, které určují intervaly hudební stupnice, 
a domníval se, že stejné poměry vládnou i mezi 
vzdáleností Země od Slunce, Měsíce a planet.37/ 
Planety jsou ve vzájemném souladu a označil je 
za „hudbu sfér“.

Některá čísla jsou důležitá v náboženských 
textech. V Bibli číslo tři představuje Boží Trojici, 

číslo čtyři mnohotvárnost stvoření, číslo sedm 
dokonalost, číslo dvanáct plnost. Náš součas-
ný desítkový systém není v biblickém pojetí 
významný (proto i rok 2000 v křesťanském ka-
lendáři nebyl z biblického hlediska významný, 
v židovském kalendáři měl tento rok hodnotu 
5760).

Existují nejrůznější pokusy numericky ana-
lyzovat Bibli, od výkladů obskurních až po ma-
tematicky těžko napadnutelné analýzy. Např. 
profesor harvardské univerzity Ivan Panin, rus-
ký emigrant a původně nihilista, objevil mnoho 
matematických souvislostí v textu Bible, od kni-
hy Genesis až po Zjevení sv. Jana. Především čís-
lo sedm se vine všemi texty jako zlatá niť. Tato 
matematika Panina přesvědčila, že knihy Písma 
jsou inspirované Bohem.

3.3.3 Biblický kód

Pythagoras věřil že čísla, zejména v první 

desítce, jsou nadána mystickými či „nad-

přirozenými“ vlastnostmi.

V Bibli číslo tři představuje Boží Trojici, 

číslo čtyři mnohotvárnost stvoření, číslo 

sedm dokonalost, číslo dvanáct plnost.

V 90. letech 20. století vzbudil velký rozruch 
tzv. biblický kód. Je to údajně skrytá, podrobná 
a přesná informace o osobách a událostech dáv-
no minulých, přítomných a budoucích. Zdrojem 
této informace je původní hebrejské znění pěti 
knih Mojžíšových (tzv. Tóra), které tvoří začátek 
Starého zákona. V dalších knihách Starého nebo 
Nového zákona zatím tento kód objeven nebyl.

Už Isaac Newton se snažil najít v Bibli kód 
a  považoval to za  důležitější než svoji teorii 
o vesmíru. Naučil se hebrejsky a strávil polovinu 
života ve snaze skrytý kód najít. Newton věřil, 
že Bible a celý vesmír je „kryptogram sestavený 
Prozřetelností“.

Newton však kód v Bibli nerozluštil. Na to, že 
Bible obsahuje dekódované informace, popr-
vé upozornil po 2. světové válce rabín Michal 
Weismandel, původem ze Slovenska. Objevil, 
že když se na začátku knihy Genesis přeskočí 
padesát písmen a  pak dalších padesát a  tak 
dále, dávají první písmena textových úseků 
slovo „Tóra“. Stejná sekvence vede ke  slovu 
„Tóra“ také v druhé knize Exodus. Podobně je 
tomu i ve čtvrté knize Numeri a v páté knize 
Deuteronomium, jenže hláskováno obráceně. 
Prostřední, třetí Mojžíšova kniha Leviticus neob-
sahuje slovo „Tóra“, ale slovo „Bůh“. Jako by tím 
bylo naznačeno, že všech pět knih Mojžíšových 
směřuje k Bohu.

V  80. a  90. letech 20. století se biblickým 
zakódováním zabýval profesor Eliyahu Rips 
z Hebrejské univerzity v Jeruzalémě. Rips měl 
na  rozdíl od  rabína Weismandela výkonný 
počítač. Našel v prvních pěti knihách Starého 
zákona zakódovaná slova, která se tam podle 
pravidel statistiky nemohla nahodile vyskytovat. 
Rips, společně s fyzikem Doronem Witztumem, 
sestavil komplexní matematický model, který 
s pomocí počítačového programu vyvinutého 
Johavem Rosenbergem ukazuje, že Starý zákon 

je zakódován. Statistická pravděpodobnost to-
hoto zakódování je 99,998 %.

Rips s Witztumem a Rosenbergem napsali 
o svém objevu práci, kterou zaslali přednímu 
mezinárodnímu časopisu „Statistical Science“. 
Článek byl podroben třem důkladným recenzím 
a všechny potvrdily, že matematicky postup ne-
obsahuje chybu. Po osmi letech kritického zkou-
mání byla jejich práce v roce 1994 publikována.

Jak biblický kód funguje, zatím nevíme. Ale 
také např. existenci elektřiny jsme poznali o celá 
staletí dříve, než jsme ji mohli vysvětlit.

Prvních pět knih Bible je sestaveno jako ob-
rovská křížovková hádanka. Mimo základní, 
každému čtenáři srozumitelný text jsou v Bibli 
zakódována slova, která obsahují skrytou infor-
maci. Můžeme hledat v základním textu každé 
čtvrté nebo dvanácté nebo padesáté písmeno 
apod., ta pak tvoří slova nebo skupinu slov. 
Například každé čtvrté písmeno v anglické větě: 
Rips Explained that each code is a case of ad-
ding every fourth letter to form a word. Skryté 
poselství je „Read the code“ (čti kód).

Je tu však něco mnohem víc než jen kód tvo-
řený přeskakováním písmen. Křížením známého 
textu Bible, skrytého v původní verzi Starého 
zákona, dostaneme kompletní síť slov a slovních 
spojení, nové zjevení (revelation). Existuje Bible 
uvnitř Bible. Bible není pouze knihou, je také „po-
čítačovým programem“. Nyní může být vzkaz čten.

Aby kód našel, vynechal Rips všechny meze-
ry mezi slovy a spojil všech původních pět knih 
Mojžíšových v jeden souvislý řetězec písmen, kte-
rých je 304 805. Vlastně tím „restartoval“ původní 
verzi Tóry, protože podle ústní židovské tradice ji 
tímto způsobem Mojžíš obdržel na hoře Sinaj.

Rips zdůrazňuje, že o biblickém kódu víme 
stále velmi málo. Je to obrovská skládačka, 
možná „Kniha života“, kde mohou být všechny 
pravděpodobnosti, a co děláme, může určit, co 

Už Isaac Newton se snažil najít v Bibli kód 

a považoval to za důležitější než svoji teorii 

o vesmíru.
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se doopravdy stane. Tak je to možná proto, aby 
byla zachována svobodná vůle člověka.

Vždy jsme o Bibli uvažovali jako o knize zje-
vení, odkud se svět vzal a jak byl osídlen námi 
lidmi. Nyní se zdá, že to bylo pouze první „vtěle-
ní“ informací daleko hlubších a vše zahrnujících. 
Bible může být celou sérií zjevení, z nichž kaž-
dé je uzpůsobeno pro odhalení technologiemi 
nebo metodami nebo spiritualitou dané doby.

Rips říká, že biblický kód dost možná není ani 
tak hádanka typu křížovky jako spíše mnohoroz-
měrný hologram. Dosud hledíme na dvouroz-
měrnou plochu, ale měli bychom spíše hledat 
přinejmenším v trojrozměrném prostoru, jenže 
zatím nevíme jak38/ (Satinover, 1997; Drosnin, 
1998; Svoboda, Nováček, 2002).

Existuje mnoho dalších nevědeckých způsobů 
předpovídání budoucnosti: chiromantie (nauka 
o lidské ruce jako metodě, jak porozumět člově-
ku), věštby z kostek, čtení z tarotových karet atd. 
Myslím, že hlavní problém těchto metod vůbec 

36/ Obsah čtverce nad přeponou pravoúhlého trojúhelníku je roven součtu obsahů čtverců nad jeho odvěsnami.

37/ V přírodě existuje jedno fascinující číslo, které jako by spoluurčovalo podobu živé i neživé přírody. Říká se mu „zlatý řez“ a má hodnotu 1,618 (přesněji 

1,618 033 988 749…). Zlatý řez vznikne rozdělením úsečky na dvě části tak, že poměr větší části k menší je stejný jako poměr celé úsečky k větší části. 

Johannes Kepler tvrdil, že geometrie má dva poklady: Pythagorovu větu a zlatý řez. Zlatý řez lze najít na mnoha příkladech v přírodě, ale vyskytuje se 

také v pravidelném pětiúhelníku neboli pentagramu. Řekové měli pentagram ve velké úctě, považovali jej za tajemný symbol dokonalosti vesmíru. 

Zlatý řez používají často také umělci, zejména ve formě tzv. zlatého obdélníku, ve kterém se zlatý řez vyskytuje jako poměr stran. To pak působí esteticky 

příjemným dojmem (Livio, 2006).

38/ Eli Rips jako hluboce věřící a vysoce vzdělaný člověk jde ve svých úvahách ještě dál. Ve světě stvořeném všemocným a dobrotivým Bohem může stále 

existovat boj mezi dobrem a zlem, jehož výsledek je nejistý. Každá předpovězená událost by mohla být zakódována přinejmenším dvěma možnými 

výstupy. Biblický kód by mohl mít pozitivní a negativní pramen, dvě odlišné výpovědi reality. Jako u soudu – advokát a žalobce. „Možná existují vždy dvě 

odlišné výpovědi zakódované v Bibli, aby uchovaly naši svobodnou vůli, a možná je to tak, že biblický kód je napsán jako debata,“ říká Rips.

Obr. 72: Ukázka diagramu biblického kódu

(upraveno podle Drosnin, 1998)

nespočívá v tom, jestli je označíme za vědecké 
či nevědecké, za metody, které by v sobě mohly 
obsahovat zrnka pravdy, nebo za zcela nepod-
ložené a racionálně neobhajitelné. Jejich hlav-
ním rizikem či přímo nebezpečím je to, že mají 
ambice odhalit konkrétní budoucnost, jako by 
byla dopředu nevratně daná. Nebo jsou takto 
přinejmenším lidmi obvykle vnímány. To však 
vede k fatalismu, odevzdanosti, pasivitě až re-
zignaci. A to není zrovna dobrý, „dlouhodobě 
udržitelný“ přístup k životu a k budoucnosti. 
Každý, kdo se o budoucnost vážně zajímá, by 
měl mít na paměti na počátku této kapitoly zmi-
ňované tři principy předpovídání budoucnosti: 
budoucnost (ve smyslu daného, konkrétního 
stavu budoucnosti) se nedá předvídat a není do-
předu předurčená. A protože budoucnost není 
nezměnitelně předurčená, má smysl snažit se ji 
v rámci svých sil a možností tvůrčím způsobem 
ovlivnit.

O biblickém kódu víme stále velmi málo. 

Je to obrovská skládačka, možná „Kniha 

života“, kde mohou být všechny pravdě-

podobnosti, a co děláme, může určit, co 

se doopravdy stane.
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4.1 Obecná východiska

Nás, obyvatele bývalého Československa, 
jen může mrzet, že jsme na tak významném 
díle nespolupracovali. Komisi tvořilo 23 členů 
(z bývalých socialistických zemí tam byl např. zá-
stupce Maďarska, bývalé Jugoslávie a bývalého 
Sovětského svazu, takže není pravdou, že by naši 

prostředí) Gro Harlem Brundtlandovou, aby vy-
tvořila mezinárodní komisi, která by se pokusila 
o zdánlivě nemožné – přijít s návrhy, jak umož-
nit lidem a celým národům rozvoj při zachová-
ní funkčních ekosystémů a zdravého životního 
prostředí člověka. Výsledkem čtyřletého úsilí 
vzniklé Komise OSN pro životní prostředí a roz-
voj byla zpráva „Naše společná budoucnost“ (na-
zývaná též neofi ciálně „Zpráva Brundtlandové“), 
publikovaná v  roce 1987. Klíčovým pojmem 
této pravděpodobně nejvýznamnější zprávy 
OSN 80. let 20. století se stal „udržitelný rozvoj“ 
(sustainable development), který na sklonku 
minulého tisíciletí a počátku 21. století doslova 
„hýbal světem“.

Zprávy Římskému klubu a některé další globál-
ně orientované zprávy sedmdesátých a počátku 
osmdesátých let 20. století přesvědčivě ukáza-
ly, že exponenciální nárůst výroby a spotřeby 
v ohraničeném ekosystému Země není dlou-
hodobě udržitelný.1/ Stávalo se také stále zřej-
mějším, že je nutné respektovat odlišný pohled 
zemí rozvinutých a rozvojových, kdy rozvojové 
země vcelku oprávněně vyjadřovaly svoji tou-
hu nejprve dosáhnout lepších podmínek k ži-
votu a až pak se případně omezovat s ohledem 
na únosnou kapacitu ekosystémů.

V roce 1983 proto požádal generální tajem-
ník OSN Javier Perez de Cuellar ministerskou 
předsedkyni Norska (dříve ministryni životního 

Infobox: Problémy s překladem
S překladem pojmu „sustainable development“ do češtiny je potíž. Slovo „sustainable“ se nejdříve překládalo 
jako „setrvalý“, dnes „udržitelný“ nebo „trvale udržitelný“. Dle mého názoru jde u sousloví „trvale udržitelný“ 
o protimluv, striktně vzato není „trvale udržitelná“ ani existence naší sluneční soustavy a Slunce, kterému 
za nějakých 5 miliard let dojde palivo a přestane být hvězdou. Přijatelným kompromisem by snad mohl být 
„dlouhodobě udržitelný…“, ale co vlastně? Ani zde není shoda. Nejčastěji se udává „rozvoj“ (development), který 
obsahuje v sobě kvantitativní i kvalitativní aspekt vývoje člověka a společnosti. Někteří ekonomové tvrdošíjně 
používají „růst“, což ale není dobrý nápad. Jak jsme uvedli dříve, v prostorově ohraničeném ekosystému Země 
neustálý růst není možný. Další upřednostňují pojem „udržitelný život“, který zdůrazňuje zachování života 
na Zemi jako prioritu. Není však naším cílem diskutovat zde terminologické spory a budeme se držet pojmu 
„udržitelný rozvoj“.

účast z ideologických důvodů blokovali vládci 
v moskevském Kremlu). V sekretariátu a porad-
ních orgánech pracovalo 72 lidí. Externích spo-
lupracovníků (jednotlivců i organizací) bylo 903. 
A v tomto bezmála tisícičlenném sboru nebyl 
ani jeden zástupce Československa.2/

Infobox: Naše společná budoucnost
Cílem Komise OSN pro životní prostředí a rozvoj bylo navrhnout strategie, jak dosáhnout do roku 2000 a dále 
udržitelného rozvoje. Autoři rozdělili zprávu do třech tematických okruhů:
a) společné záležitosti,
b) společné výzvy,
c) společné úsilí.
„Společné záležitosti“ analyzují neuspokojivý stav světa: chudoba, nenasytná honba za materiálním růstem, 
ekonomická krize, potřeba nového hospodářského pořádku.

„Společné výzvy“ podrobně charakterizují nejvýznamnější globální problémy biosféry, které jsou limitu-
jícím faktorem dalšího rozvoje lidstva: populace a lidské zdroje, zabezpečení potravinami, druhová a ekosysté-
mová diverzita, energie, průmysl, urbanizace.

„Společné úsilí“ se zabývá společnými zdroji planety: využitím, právním uspořádáním a společným řízením 
zdrojů Antarktidy, oceánů a kosmického prostoru. Velký důraz je kladen na vzájemnou provázanost a podmí-
něnost míru, bezpečnosti a životního prostředí.

Exponenciální nárůst výroby a spotřeby 

v  ohraničeném ekosystému Země není 

dlouhodobě udržitelný.

Výsledkem čtyřletého úsilí vzniklé Komise 

OSN pro životní prostředí a  rozvoj byla 

zpráva Naše společná budoucnost.
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Udržitelný rozvoj je podle Komise OSN pro 
životní prostředí a rozvoj (1987) „takový rozvoj, 
který uspokojuje potřeby současnosti bez ohro-
žení potřeb budoucích generací uspokojovat 
jejich vlastní potřeby. V nejširším smyslu je stra-
tegie udržitelného rozvoje zaměřená na prosa-
zování harmonie mezi lidskými bytostmi a mezi 
lidstvem a přírodou“. 

Tato defi nice je antropocentricky orientovaná 
(uspokojování potřeb člověka), to by však tolik 
nevadilo. Především je ale natolik vágní a „vše-
objímající“, že s ní prakticky nejde nesouhlasit. 
Jejím největším nedostatkem je však to, že se 
ani nepokouší defi novat lidské potřeby.

Herman Daly (1996) upozornil, že ve druhé 
polovině 90. let 20. století přestala vágnost poj-
mu „udržitelný rozvoj“ sloužit jako platforma 
konsenzu a místo toho se stala zdrojem neshod. 
Ten, komu se podaří prosadit vlastní definici 
pojmu udržitelný rozvoj, vyhraje podle Dalyho 
velký politický zápas a získá klíče k naší společné 
budoucnosti.

Zatím taková jednotná, všeobecně přijímaná 
definice neexistuje. Místo toho máme desít-
ky a pravděpodobně stovky různých definicí 
udržitelného rozvoje, z nichž mnohé jsou pří-
stupné na  internetu.3/ Není naší ambicí tyto 
definice představit a  hodnotit. Zmíníme jen 
dvě evropské defi nice (Evropského parlamen-
tu a Organizace pro hospodářskou spolupráci 
a rozvoj) a čtyři dle našeho názoru zajímavé defi -
nice, které vznikly v česko-slovenském prostředí.

Evropský parlament defi nuje udržitelný roz-
voj jako takový rozvoj, který přináší zlepšování 
životní úrovně a blahobytu lidí v mezích kapaci-
ty ekosystémů při zachování přírodních hodnot 
a biologické rozmanitosti pro současné a příští 
generace.

Organizace pro hospodářskou spolupráci 
a rozvoj (OECD) defi nuje udržitelný rozvoj jako 
dynamickou rovnováhu mezi ekonomickými, 
sociálními a environmentálními aspekty vývoje 
v podmínkách globalizace, resp. jako ekonomic-
ky efektivní, sociálně únosný a environmentálně 
šetrný rozvoj ve všech oborech lidské činnosti.

Bývalý československý federální ministr život-
ního prostředí Josef Vavroušek (1993) defi noval 
udržitelný rozvoj následovně: „Udržitelný rozvoj, 
resp. udržitelný způsob života, usiluje o ideály 
humanismu a harmonie vztahů mezi člověkem 
a  přírodou. Je to způsob života, který hledá 
rovnováhu mezi svobodami a právy každého 

1/ Jednalo se nejen o první zprávu pro Římský klub „Limity růstu“ (1972), ale také o některé další zprávy: „Lidstvo v bodě obratu“ (1976), „Přetvoření 

mezinárodního pořádku“ (1976), „Konec věku plýtvání“ (1977), „Cíle pro lidstvo“ (1977), „Učení bez hranic“ (1978), „Cestovní mapa do budoucnosti“ 

(1980). Mimo aktivity Římského klubu a jeho spolupracovníků to byly např. publikace „Mít nebo být“ od Ericha Fromma (1976), „Bod obratu“ od Fritjofa 

Capry (1982), „Malé je krásné“ od Ernsta Friedricha Schumachera (1973), „Gaia – nový pohled na Zemi“ od Jamese E. Lovelocka (1979), „Global 2000, 

zpráva pro prezidenta“ od Geralda O. Barneyho (1980) a další.

2/ Trefný postřeh měl kdysi na téma malé české angažovanosti v mezinárodních otázkách novinář a pedagog Jan Urban: „Jsme snad největší národ na světě, 

který si o sobě myslí, že je příliš malý na to, aby mohl něčeho významného ve světovém dění dosáhnout.“

3/ Ve vyhledávači Google se při zadání slovního spojení „sustainable development“ objeví více než 20 milionů odkazů. Netvrdíme samozřejmě, že se jedná 

o defi nice, jen chceme poukázat na infl aci používání „kouzelného“ slova „sustainable“. 

4/ IUCN – Světový svaz ochrany přírody; UNEP – Program OSN pro životní prostředí; WWF – Světový fond pro přírodu.

jedince a jeho odpovědností vůči jiným lidem 
a přírodě jako celku, a to včetně odpovědnosti 
vůči budoucím generacím.“

Na Karlově univerzitě v Praze se teorií udrži-
telného rozvoje soustavně zabývá Ivan Rynda 
(2000), který jej charakterizuje takto: „Udržitelný 
rozvoj lze vymezit jako komplexní soubor stra-
tegií, které umožňují pomocí ekonomických 
nástrojů a  technologií uspokojovat sociální 
potřeby lidí (materiální a duchovní), při plném 
respektování environmentálních limitů. Aby 
to bylo v globálním měřítku současného světa 
možné, je nutné redefi novat na lokální, regio-
nální i globální úrovni jejich instituce a procesy.“

Pojem udržitelného rozvoje je zakotven 
i v právním řádu České republiky, konkrétně 
v zákonu o životním prostředí (zákon č. 17/1992 
Sb.) Udržitelný rozvoj je defi nován jako „takový 
rozvoj, který současným i budoucím generacím 
zachová možnost uspokojovat jejich základní 
životní potřeby, a přitom nesnižuje rozmanitost 
přírody a zachovává přirozené funkce ekosys-
témů“.

Poslední defi nice, kterou uvedeme, je od slo-
venského autora Jána Topercera ml. (Topercer 
in Nováček, Mederly a kol., 1996): „Udržitelný 
rozvoj je cílený proces změn v chování lidské 
společnosti k sobě samé i ke svému okolí (kraji-
ně a jejím zdrojům), směřující ke zvyšování sou-
časného i budoucího potenciálu uspokojování 
potřeb lidí i jiných bytostí, s ohledem na mož-
nosti (limity) krajiny a jejích zdrojů.“

Defi nice má být stručná, a nikdy tedy nemůže 
vystihnout ideu udržitelného rozvoje v celé jeho 
šíři. Proto se často společně s defi nicemi uvá-
dějí ještě hlavní principy udržitelného rozvoje, 
které tento poměrně vágní pojem konkretizují. 
Podle zprávy „Pečujeme o Zemi“ (s podtitulem 
„Strategie udržitelného žití“, kterou v roce 1991 
vydaly společně IUCN, UNEP a WWF)4/ jsou zá-
kladní principy udržitelného rozvoje následující:
– úcta ke společenství života a péče o ně,
– zlepšování kvality lidského života,
– ochrana vitality a rozmanitosti Země,
– dodržování mezí únosnosti Země,
– změna osobních přístupů a praktik,
– poskytování možností obcím (komunitám) 

pečovat o jejich vlastní životní prostředí,
– budování národních struktur pro integraci 

rozvoje a ochrany,
– vytvoření globální aliance na podporu udr-

žitelnosti.

V nejširším smyslu je strategie udržitel-

ného rozvoje zaměřená na prosazování 

harmonie mezi lidskými bytostmi a mezi 

lidstvem a přírodou.

Ve druhé polovině 90. let 20. století pře-

stala vágnost pojmu „udržitelný rozvoj“ 

sloužit jako platforma konsenzu a místo 

toho se stala zdrojem neshod.
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Slovenská strategie udržitelného rozvoje 
(Mederly, ed., 2001) uvádí následující principy 
udržitelného rozvoje (podle Huba a kol., 2000):
– ekologický princip,
– princip podpory rozvoje lidských zdrojů,
– princip autoregulačního a sebepodporující-

ho vývoje,
– princip efektivnosti,
– princip rozumné dostatečnosti,
– princip předběžné opatrnosti a předvída-

vosti,
– princip respektování potřeb a práv budou-

cích generací,
– princip vnitrogenerační, mezigenerační 

a globální rovnosti práv obyvatel Země,
– princip kulturní a společenské integrity,
– princip nenásilí,
– princip emancipace a participace,
– princip solidarity,
– princip subsidiarity,
– princip přijatelných chyb,
– princip optimalizace,
– princip sociálně, eticky a environmentálně 

příznivého hospodaření, rozhodování, řízení 
a chování.

Těmto principům se nedá celkem nic vytknout, 
až na to, že je jich hodně a snaží se postihnout 
příliš mnoho. Zdůrazněme ale jeden princip, kte-
rý považujeme za klíčový, a sice princip před-
běžné opatrnosti (precautionary principle). Ten 
je explicitně obsažen a defi nován i v zásadě č. 15 
Deklarace z Ria:5/ „Tam, kde hrozí vážná nebo 
nenapravitelná škoda, nesmí být nedostatek 
vědecké jistoty zneužit pro odklad účinných 
opatření, která by mohla zabránit poškození 
životního prostředí“ (Moldan, 1993).

Koncept udržitelného rozvoje je rozpracován 
již čtvrt století, a přesto se nezbavil značné vág-
nosti,6/ která právě pramení ze snahy postihnout 
a reagovat na velmi komplexní globální (nejen 
environmentální) problémy. Hlavní slabiny 
konceptu udržitelného rozvoje výstižně cha-
rakterizoval Ján Topercer ml. (Mederly, Topercer, 
Nováček, 2004).

„Udržitelný rozvoj předpokládá druh rozvo-
je, který neohrozí možnosti budoucích gene-
rací uspokojovat jejich vlastní potřeby, viděné 
ovšem z  pohledu generace současné. Takto 
vnímaný rozvoj je vyhlašován za žádoucí, čímž 
se orientuje spíše na předepisování než na před-
vídání. Jenže pro předepisování tento koncept 
příliš spolehlivý základ nemá, neboť:
– idea o  univerzální hierarchii potřeb není 

dostatečně empiricky podložena (Smelser, 
1994), což platí nejen v prostoru (geografi c-
ky), ale možná ještě více i v čase;

– také naše normy a standardy toho, co je op-
timální či žádoucí, se vyvíjejí v čase;

– je těžké operacionalizovat současné potřeby 
a možnosti a jejich uspokojování, natož ty 
budoucí, zejména díky enormní neurčitosti 
některých předpokladů a faktů;

– je extrémně těžké až sporné operacionali-
zovat a kvantifi kovat celou řadu okrajových 
podmínek, proměnných a jejich prahových 
hodnot, v nichž se udržitelný vývoj ekosys-
tému může změnit na neudržitelný;

– je těžké udržitelný rozvoj konceptualizovat 
(proto také existuje takové množství různých 
přístupů a chápání), natož ještě navrhovat 
testovatelné hypotézy a na jejich základě 
budovat teorii udržitelného rozvoje, která 
v tomto smyslu vlastně stále neexistuje.“

Z pojmu (trvale) udržitelný rozvoj navíc „vyču-
huje“ jedna z  nápadných podob univerzální 
touhy většiny lidí, touhy dívat se na svět z po-
hledu „Božího oka“ (Putnam, Rorty, 1997), které 
je schopné nezkresleně vidět a vyhodnocovat 
nejen potřeby a možnosti minulých a součas-
ných, ale i budoucích generací. Byl by to prav-
děpodobně velmi lákavý pohled pro věřící 
i nevěřící, jen jestli při něm ambice poněkud 
nepřesahují naše možnosti a schopnosti (více 
než žádoucí je tedy důrazná korekce poppe-
rovským požadavkem intelektuální skromnosti 
a karteziánskou metodickou skepsí). Udržitelný 
rozvoj proto můžeme pracovně zařadit do kate-
gorie „science & art, tedy mezi obory na pomezí 
vědy a umění.“

Koncept udržitelného rozvoje rozhodně není 
dokonalý a není vědeckou teorií, nicméně ne-
máme (alespoň zatím) nic lepšího, jak se pokusit 
na dnešní vyhrocující se problémy globálního 
rozsahu reagovat.

Máme (jednotlivci i společnost) v principu 
vlastně tři možnosti, jak na současné globální 
výzvy reagovat:
1. Můžeme problémy podceňovat, bagatelizo-

vat či přímo ignorovat.7/ Můžeme upřímně 
věřit, nebo si nalhávat, že situace (důsled-
ky klimatických změn, vysoké populační 
přírůstky v rozvojových zemích, vyčerpání 
zdrojů, chudoba atd.) není vážná a není tře-
ba se znepokojovat. Z toho logicky plyne, 
že není třeba reagovat a vše může zůstat při 
starém, běžet v zaběhnutých kolejích. Tím 
se však problémy nevyřeší. Naopak, odklá-
dáním účinné akce se dále vyhrocují a my 
plýtváme možná tím nejvzácnějším a „vyčer-
patelným“ zdrojem, a to je čas.

2. Můžeme uznat vážnost problémů, aniž 
bychom se ovšem pokusili o jejich řešení. 
Obáváme se katastrofy, ale nevěříme, že by 
naše úsilí mohlo mít smysl, že bychom sami 
mohli pro záchranu něco udělat. Proto zů-
stáváme pasivní, „svěřujeme se osudu“, dou-
fáme, že se to „samo“ nějak vyřeší. A nebo, 
v horším případě, se chováme podle hesla 
„po nás potopa“, snažíme se individuálně 
urvat ještě pro sebe co nejvíce slastí, než 
bude vše ztraceno. Potlačujeme tak pud se-
bezáchovy a chováme se krutě především 
vůči svým dětem, vůči budoucím genera-
cím.

Tam, kde hrozí vážná nebo nenapravitelná 

škoda, nesmí být nedostatek vědecké jis-

toty zneužit pro odklad účinných opatření.

Udržitelný rozvoj můžeme pracovně zařa-

dit do kategorie „science  & art“, tedy mezi 

obory na pomezí vědy a umění.

Můžeme problémy podceňovat, baga-

telizovat či přímo ignorovat, tím se však 

nevyřeší.
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3. Můžeme se aktivně pokusit o  ovlivnění 
a  změnu dnešních nepříznivých trendů, 
o formulování a prosazování alternativní, po-
zitivní a demokratické vize rozvoje společ-
nosti. Jsem přesvědčen, že vize udržitelného 
rozvoje, při vědomí všech jejích nedokona-
lostí, je takovou nadějí. Nikdo nám ovšem 
nedá odpověď na  otázku: „Jaká je šance 
na úspěch?“. Ta šance může být osmdesáti-
procentní, nebo také jednoprocentní, a pře-
sto bychom se o ni měli pokusit. Protože 
nejsme ani tak jako jednotlivci odpovědní 
za výsledek (ten můžeme obvykle ovlivnit 
velmi limitovaně), ale jsme určitě všichni od-
povědní za své úsilí, kolik a čemu věnujeme 
svého času, energie a schopností.8/

Zkusme nyní shrnout hlavní myšlenky obsaže-
né v defi nicích a principech udržitelného rozvo-
je do čtyř zobecňujících základních požadavků.
1. Požadavek, aby všichni lidé na Zemi mohli 

uspokojovat své (alespoň základní) potřeby

Už s defi nicí základních lidských potřeb je po-
tíž. K prostému přežití potřebujeme jídlo, vodu, 
ošacení a přístřeší. Jenže trvale jen přežívat se 
samozřejmě nedá. Přesto, bohužel, kolem jed-
né miliardy lidí na světě akutně hladoví a 1,2 
miliardy lidí nemá přístup k nezávadné pitné 
vodě. V  rozvinutých zemích bychom se jistě 
neradi smiřovali s pokrytím pouze těch nejzá-
kladnějších potřeb umožňujících přežití. Kde je 
však hranice lidských potřeb? Pravděpodobně 
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Obr. 73: Křivky růstu populace a únosnost 

země (upraveno podle Moldan, 1994)

5/ Deklarace z Ria je právně nezávazná úmluva přijatá na konferenci OSN o životním prostředí a rozvoji v červnu 1992.

6/ Právě kvůli určité vágnosti pojmu jsou intenzivně rozvíjeny indikátory udržitelného rozvoje a konstruovány různé agregované indexy, které by umožnily 

exaktně měřit, nakolik v jednotlivých oblastech života (životní prostředí, čerpání zdrojů, ekonomický rozvoj, sociální oblast, fungování státu,…) směřuje-

me či nesměřujeme k udržitelnosti.

7/ Učebnicovým příkladem takového přístupu jsou postoje českého prezidenta Václava Klause k problematice klimatických změn.

8/ Někteří dříve narození si možná vzpomenou na krásnou scénu z vězeňského prostředí ve fi lmu „Frajer Luke“. Hlavní hrdina, kterého hraje Paul Newman, se 

vsadí, že sní naráz padesát vajíček. Nacpe se tak, že málem umře, přesto sázku prohraje. Nicméně svého činu nelituje. „Aspoň jsem to zkusil,“ říká.

V rozvinutých zemích bychom se jistě ne-

radi smiřovali s pokrytím pouze těch nej-

základnějších potřeb umožňujících přežití. 

Kde je však hranice lidských potřeb?

Základním požadavkem udržitelného roz-

voje by nemělo být uspokojování lidských 

potřeb, ale respektování únosné kapacity 

ekosystémů.

„v nekonečnu“. Existují tedy hranice oprávně-
ných lidských potřeb? A liší se v čase a prostoru?
Známou a široce přijímanou je hierarchie (py-
ramida) lidských potřeb Abrahama Maslowa 
(1954):
– základní tělesné, fyziologické potřeby,
– potřeba jistoty a bezpečí,
– sociální potřeby (potřeba sounáležitosti 

a lásky),
– potřeba uznání a úcty,
– potřeba seberealizace.
Ani Maslowova hierarchie lidských potřeb nám 
však neumožňuje stanovit nějakou rozumnou 
limitní hranici pro lidské tužby, které bývají vní-
mány jako potřeby, či snad dokonce jako něco, 
na co máme právo.

Komunistická ideologie měla líbivé heslo, které 
nikdy nedokázala (a ani nemohla dokázat) naplnit: 

„Každý podle svých schopností, každému podle jeho 
potřeb.“ Je však oprávněnou potřebou automobil, 
soukromá jachta, turistický výlet na oběžnou dráhu?

Myslím, že požadavek na uspokojování potřeb 
v defi nici Světové komise pro životní prostředí 
a rozvoj je sice líbivý, ale nesplnitelný, a dokon-
ce nedefi novatelný. Logičtější a správnější se 
mi jeví podmínit uspokojování lidských potřeb 
respektováním únosné kapacity ekosystémů 
při zachování přírodních hodnot a biologické 
rozmanitosti pro současné i budoucí generace, 
jak to uvádí např. defi nice udržitelného rozvoje 
Evropského parlamentu. Tedy ještě jednou – 
základním požadavkem udržitelného rozvoje 
by nemělo být uspokojování lidských potřeb, 
ale respektování únosné kapacity ekosystémů, 
od které se aktivity lidí v jednotlivých regionech 
i časových obdobích musí odvíjet.
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2. Požadavek práv budoucích generací uspo-

kojovat svoje potřeby

Toto je velká a nová výzva. V historii různé sku-
piny obyvatel usilovaly (ať už násilnými, nebo 
nenásilnými prostředky) za  prosazení svých 
práv – otroci, nevolníci, kolonizované národy 
atd. V současnosti jde o to, budeme-li schopni 
respektovat práva těch, kteří tu ještě nejsou, ale 
budou – našich dětí a všech následujících ge-
nerací. Toto obecné konstatování můžeme kon-
kretizovat pomocí tří principů Hermana Dalyho 
(1989), jak dlouhodobě udržitelně využívat pří-
rodní zdroje a ekosystémy Země:
a) Míra užívání obnovitelných zdrojů (les, rybí 

populace,…) nepřekročí míru jejich regene-
race.

b) Míra užívání neobnovitelných přírodních 
zdrojů (např. fosilní paliva) nepřekročí míru, 
jakou budou rozvíjeny substituující obnovi-
telné zdroje.

c) Míra emisí škodlivin do životního prostředí 
nedosáhne hranice asimilačních schopností 
prostředí (a nepřesáhne tedy únosnou kapa-
citu ekosystémů).

3. Požadavek respektování práv ostatních ži-

vých bytostí

Je to další velká výzva, kterou jsme si 
ve 20. století při „dobývání“ přírody příliš nepři-
pouštěli. Podobně jako u prvního požadavku 
udržitelného rozvoje i zde nedokážeme defi -
novat optimální stav. Má člověk využít svého 
dominantního postavení mezi ostatními živými 
tvory a jednat jako „pán tvorstva“, nebo spíše má 
být zodpovědným správcem této planety? Nebo 
máme ostatní živé bytosti považovat za sobě 
rovné (ponechme teď stranou, že tento radikální 
požadavek by nebyl prakticky realizovatelný)?

Měli bychom mezi jednotlivými druhy živo-
čichů rozlišovat podle toho, na jakém místě se 
nacházejí v evolučním vývoji?

Jsou to otázky, na které neumíme odpovědět 
a určit jednoznačně, co je dobře a co špatně. 
Přesto bychom tyto výzvy neměli ignorovat 
a odpovědi měli postupně formulovat, byť to 
může trvat desetiletí a možná déle.9 Měli by-
chom se postupně přibližovat harmonii vzta-
hů mezi člověkem a živou i neživou přírodou, 
jak uvádí ve své defi nici Josef Vavroušek. Plné 
harmonie asi nedosáhneme nikdy.10/ Vždy však 
můžeme mít úctu k životu a přírodě ve smyslu 
odkazu Alberta Schweitzera.

4. Požadavek učení se z budoucnosti

Tento požadavek z uvedených defi nic expli-
citně nevyplývá, přesto jsem přesvědčen, že je 
pro naplňování udržitelného rozvoje nepostra-
datelný. Zpráva Římskému klubu „Učení bez hra-
nic“ (1978) rozvíjí myšlenku tzv. anticipativního 

učení, tedy učení založeného na  předvídání 
možných důsledků našich současných aktivit. 
Anticipační učení je tak cestou k naplňování klí-
čového principu udržitelného rozvoje, principu 
předběžné opatrnosti.

Po celou svou historii se člověk učil z minulých 
zkušeností svých nebo svých bližních. Tento mo-
del fungoval po tisíciletí dobře, pokud důsledky 
našich činů (a omylů) byly prostorově i časově li-
mitované. Nyní máme díky vědeckému poznání 
a technologickému rozvoji takové možnosti, že 
případné omyly mohou mít drastické důsledky, 
ať už se jedná např. o mírové i vojenské využití 
jaderné energie, geneticky modifi kované orga-
nismy, klimatické změny atd. Proto je nezbytné 
učit se nejen z minulosti, ale také z možných bu-
doucností (viz kapitola 3), a podle toho usměr-
ňovat své chování a jednání.11/ 

Přechod společnosti na  udržitelný rozvoj, 
resp. udržitelný způsob života, tedy znamená 
zásadní změny v jejím fungování. Pro svůj vý-
znam můžeme takový přechod klidně nazvat 
„třetí globální revolucí“.12/ Může však taková 
změna být vskutku globální? Je vize udržitelné-
ho rozvoje aplikovatelná v různých kulturách 
a společnostech, v tak mnoha ohledech odliš-
ných a rozmanitých?13/ Domnívám se, že ano, sa-
mozřejmě vždy s přihlédnutím k místním dílčím 
odlišnostem a zvláštnostem.14/ Oporou pro toto 
tvrzení nacházím v tzv. zákonu přirozenosti, kte-
rý anglický spisovatel Clive Staples Lewis (1993)
přibližuje takto:

„Staří myslitelé mluvívali o zákonu správné-
ho a špatného a nazývali jej ‚zákonem přiro-
zenosti‘. 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 zákon lidské přirozenosti dodr-
žovat či porušovat podle vlastní volby. Vím, že 
jsou lidé, kteří namítnou, že myšlenka zákona 
přirozenosti slušného chování jako čehosi zná-
mého všem lidem je neopodstatněná, neboť 
v různých civilizacích a v různých dobách pla-
tily různé mravy. To však není pravda. To, že se 
jejich mravní zásady navzájem liší, totiž nikdy 
neznamená naprostou odlišnost. Dá-li si někdo 
tu práci a bude srovnávat mravní naučení třeba 
slavných Egypťanů, Babylóňanů, Indů, Číňanů, 
Řeků a Římanů, bude překvapen, jak se podo-
bají jedny druhým a mravním naučením našim. 
Lidé se mohou lišit v názorech na to, ke komu si 
má člověk počínat nesobecky – zda jen ke své 
rodině či svým krajanům anebo ke každému. 
Vždycky se však shodnou, že na první místo 
nemá stavět sebe sama.“

Jde o to, budeme-li schopni respektovat 

práva těch, kteří tu ještě nejsou, ale bu-

dou – našich dětí a všech následujících 

generací.

Je vize udržitelného rozvoje aplikovatelná 

v různých kulturách a společnostech, v tak 

mnoha ohledech odlišných a rozmanitých?

Dá-li si někdo tu práci a bude srovnávat 

mravní naučení třeba slavných Egypťanů, 

Babylóňanů, Indů, Číňanů, Řeků a Ří manů, 

bude překvapen, jak se podobají jedny 

druhým a mravním naučením našim.
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4.2 Hodnotové orientace
Hodnoty,15/ které lidé vyznávají a kterými se 

řídí při svém jednání, jsou pravděpodobně nej-
podstatnějším, ale také nejobtížněji uchopitel-
ným faktorem našeho směřování či nesměřová-
ní k udržitelnému rozvoji. Hodnotové orientace 
se obvykle mění v průběhu dlouhých časových 
období (desítky až stovky let). Sociolog Stanislav 
Hubík (in Nováček, Mederly, 1996) uvádí, že „sfé-
ra hodnotových orientací je značně setrvačná, 
mění se velmi pomalu a revoluce v hodnoto-
vých orientacích probíhá nenápadně, ačkoliv je 
tou nejpřevratnější revolucí“.

Souborem zásad a pravidel, které člověku na-
značují, jak by se měl chovat ve svém obcování 
s druhými, se nazývá etika. Ekologická etika, 
resp. etika životního prostředí (environmental 
ethics), je pak soubor zásad a pravidel, které člo-
věku naznačují, jak by se měl chovat ve svém 
obcování se vším mimolidským světem (Kohák, 
1998).

Podle Hany Librové (1992) je v každodenní 
realitě člověk psychicky i hodnotově oriento-
ván tak, jak jej vybavila fylogeneze16/ sběrače 
a  lovce. Antropologové zdůrazňují, že Homo 
sapiens strávil v tomto evolučním stadiu 90 % 
času, po nějž existuje. Proto máme tendenci vní-
mat přírodu, okolní svět, jako něco, co nás nejen 
obklopuje, ale také potenciálně stále ohrožuje. 

9/ Uvažme jen, že volební právo bylo ženám poprvé přiznáno počátkem 20. století. Dnes v civilizovaném světě názor, který by volební právo žen zpochyb-

ňoval, by nebyl považován za nebezpečný, ale za trapný. Na sklonku 20. století, v roce 1999, se v novozélandském parlamentu diskutovalo o možnosti 

přiznat určitá práva primátům. Objevily se ironické poznámky typu: „Gorila, která napadne v zoologické zahradě ošetřovatele, půjde k soudu a dostane 

svého obhájce?“ Jde však o prolomení určité psychologické bariéry a začátek diskusí na toto téma. Možná budeme mít na konci 21. století v této věci více 

jasno, podobně jako dnes se muži dívají na volební právo žen jinak než na přelomu 19. a 20. století.

10/ V židovství a křesťanství je i tento ideální stav do budoucna přislíben Bohem, i když není v silách člověka, aby jej dosáhl svým vlastním úsilím:

 „Vlk bude pobývat s beránkem, levhart s kůzletem odpočívat.

 Tele a lvíče i žírný dobytek budou spolu a malý hoch je bude vodit.

 Kráva se bude popásat s medvědicí, jejich mláďata budou odpočívat spolu, lev jako dobytče bude žrát slámu.

 Kojenec si bude hrát nad dírou zmije, bazališku do doupěte sáhne rukou odstavené dítě.

 Nikdo už nebude páchat zlo a šířit zkázu na celé mé svaté hoře, neboť zemi naplní poznání Hospodina, jako vody pokrývají moře.“

 (Iz 11, 6–9)

11/ Je možné si to celé přiblížit na následujícím příkladu: Přirovnejme lidskou společnost k posádce automobilu, která jede v noci horskou silnicí. Dokud jel 

automobil velmi pomalu, bylo možné jet se zhasnutými světly a řídit se pohledem do zpětného zrcátka. Jak se však automobil pohybuje stále rychleji 

(resp. celá lidská společnost díky vědecko-technickému rozvoji se vyvíjí stále rychleji), je nutné dívat se dopředu, ne dozadu. A je vhodné zapnout refl ek-

tory. Čím rychleji se pohybujeme, tím lepší světla (tedy schopnost vidět dopředu) potřebujeme. Při malé rychlosti automobilu nemá náraz do svodidel 

vážné následky. Při vysoké rychlosti však „jízda naslepo“ může mít tragické následky. V tomto přirovnání je možné si přiblížit i princip předběžné opatr-

nosti. Předpokládejme, že v dáli se do noci před automobilem tyčí temná hora. Část posádky tvrdí, že tam určitě bude tunel, a je proto možné „šlápnout 

na plyn“ a jet stále rychleji. Druhá část posádky ovšem tvrdí, že tam tunel nemusí být, i když to jistě zatím neví nikdo. Právě proto je však třeba přibrzdit 

a pohybovat se kupředu obezřetně.

12/ Ve shodně s americkým futurologem Alvinem Toffl  erem považuji za první globální revoluci (Toffl  er používá pojmu „první vlna“) neolitickou revoluci 

a za druhou globální revoluci pak industriální revoluci.

13/ Viz např. vymezení a charakteristika devíti kulturně-civilizačních okruhů ve „Střetu civilizací“ Samuela Huntingtona (1996).

14/ Jakousi analogií snad může být působení katolické církve ve světě. V otázkách víry a mravů má nároky všude na světě stejné, nicméně např. způsob 

slavení mše a dalších obřadů vychází vstříc místním zvykům, tradici a temperamentu.

15/ Do fi lozofi e zavedl pojem „hodnoty“ německý myslitel Rudolf Hermann Lotze jako vyjádření toho, čím se naše hodnocení řídí nebo orientuje. Na rozdíl 

od starších pojmů dobro a zlo nebo ctnosti a neřesti, které mají absolutní povahu (buď – anebo), počítá pojem hodnot s tím, že i naše hodnocení bývají 

odstupňovaná (více – méně, lepší – horší) a často vycházejí z porovnávání (http://cs.wikipedia.org/wiki/hodnoty; 28. 4. 2009).

16/ Fylogeneze (fylogenetický vývoj) je vývoj druhů organismů v historickém sledu ve smyslu evoluční teorie. Ontogeneze je oproti tomu průběh vývoje 

lidského jedince.

17/ To se projevuje i v některých často používaných slovních obratech: „vědci vyrvali přírodě další tajemství“, „horolezci pokořili Mount Everest“ apod.

18/ Renesance – umělecký sloh a historická etapa trvající od 14. do 17. století.

19/ V angličtině tento přístup výstižně vyjadřuje přísloví: „First you must change mentalities, then you can change realities.“ (Nejdříve musíš změnit smýšlení, 

pak můžeš změnit i skutečnost.)

Musíme proto s okolní přírodou bojovat, pod-
manit si ji a zkrotit nespoutané přírodní živly.17/

V novověku, v období renesance,18/ je zdů-
razňována pokleslost přírody (která souvisí 
s prvotním hříchem člověka) a lidský úkol jejího 
zvelebování. „Dohola vykácet divoký les a založit 
šlechtěnou zahradu je nejušlechtilejším dílem 
renesančního šlechtice. Reformovaní duchovní 
si podobně kladli za úkol vymýtit divoké váš-
ně v lidské duši a nahradit je šlechetnou kázní“ 
(Kohák, 1998).

V 16. a 17. století se postupně prosazuje pojetí 
světa jako stroje. Tuto radikální změnu způsobily 
nové objevy ve fyzice, astronomii a matematice. 
Fritjof Capra (1996) uvádí, že Galileo Galilei vyká-
zal z vědy pojem kvality a omezil vědu na studi-
um jevů, které se mohou měřit a kvantifi kovat. 
A dále Capra cituje R. D. Lainga:

„Galileův program nám nabízí mrtvý svět: 
vymizel vzhled, zvuk, chuť, hmat i vůně a spolu 
s nimi odešla i estetika, etické cítění, hodnoty, 
kvalita, duše, vědomí, duch. Zkušenost jako ta-
ková je vypuzena ze sféry vědeckého diskursu. 
Za posledních 400 let stěží něco změnilo náš 
svět víc než Galileův troufalý program. Museli 
jsme svět zničit v teorii předtím, než jsme jej 
mohli zničit v praxi.“19/

Revoluce v hodnotových orientacích pro-

bíhá nenápadně, ačkoliv je tou nejpřevrat-

nější revolucí.

V 16. a 17. století se postupně prosazuje 

pojetí světa jako stroje. Tuto radikální 

změnu způsobily nové objevy ve fyzice, 

astronomii a matematice. 
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Vedle Galilea ovlivnili v tomto období naše 
vnímání světa René Descartes a Immanuel Kant. 
Descartes a Kant vyčleňují rozum z přírody. Kant 
byl přesvědčen, že jediné, co si zasluhuje úctu, 
je rozum, ve kterém viděl základ naší svobody. 
Člověk dosahuje lidské velikosti teprve tím, že je 
schopen pochopit nejen přirozený, ale i morální 
zákon.

Descartes20/ je známý svým výrokem „Myslím, 
tedy jsem“. Pojem rozumu Descartes zúžil 
na čistě matematické uspořádání ideálních en-
tit – a v přírodě na matematicko-mechanické 
uspořádání částic v časoprostoru. Tím se rozum 
i příroda stávají dostupnými nové matematic-
ko-mechanistické přírodovědě, jak ji vytvářejí 
Galileo Galilei21/ a Isaac Newton.22/ Naplňuje se 
tím Baconova představa vědění jako moci23/ 
(Kohák, 1998).

Podle Erazima Koháka přichází význam-
ná změna vnímání světa s  osvícenstvím:24/ 
„Osvícenci zdůrazňují oproti pokleslosti přírody 
harmonii Božího plánu. Isaac Newton nachází 
v  pohybu hvězd důkaz Boží prozřetelnosti. 
Gottfried Leibniz25/ považuje tento svět za nej-
lepší možný… V zárodku se tu rodí představa 
dokonalosti přírody, která na konci 18. století vy-
ústí v romantické představě mimolidské přírody 
jako ušetřené prvotního hříchu a vyňaté z pádu.“

F. Capra (1996) tvrdí, že první silná opozice 
proti mechanistickému karteziánskému para-
digmatu vzešla z romantického hnutí26/ v umění, 
literatuře a fi lozofi i. Skutečný šok pro vědu však 
podle Capry přišel až ve 20. století, kdy se roz-
vinula teorie systémů. Systémům totiž nemůže-
me porozumět na základě jejich analýzy. Podle 
systémového pohledu jsou totiž základními, 
esenciálními vlastnostmi organismu nebo živé-
ho systému vlastnosti celku, které nemá žádná 
jeho část. Tyto vlastnosti vznikají interakcemi 
a vztahy mezi částmi.

Vztah k ostatním živým tvorům

V židovsko-křesťanské tradici, ale i následně 
v  období renesance a  osvícenství převažuje 
základní přesvědčení, že příroda má sloužit po-
třebám člověka, to je jejím smyslem. To se však 
od 2. poloviny 20. století pomalu, nenápadně, 
ale prokazatelně začíná měnit, byť zatím nejde 
o většinový názorový proud.

Co vlastně člověka zásadně odlišuje od ostat-
ních živých bytostí? Podle židovsko-křesťan-
ského pojetí je člověk, stejně jako vše ostatní, 
stvořeno Bohem, na rozdíl od zvířat má však ne-
smrtelnou duši. Existuje tedy posloupnost Bůh 
– andělé – člověk – okolní stvoření (v posloup-
nosti od zdola: hmota – rostliny – živočichové – 
primáti). Zvířata jsou tedy níže postavení bližní.

Podle Erazima Koháka (1998) ztrácí novověk 
vědomí zvířete jako bližního a vytváří si předsta-
vu zvířete jako suroviny.27/ Jestli je člověk Bohem 
stvořený tvor mající oproti zvířatům duši, je ale-
spoň prozatím otázkou víry. Rozumově můžeme 
vyčlenit tři základní znaky lidství:28/ 
a) Mluva – schopnost zachytit ubíhající prožitek 

v pojmové formě. Tato schopnost, dramatic-
ky umocněná písmem, umožňuje kumulaci 
vědomostí daleko rychlejším a účinnějším 
způsobem než růst návyků a tradice.

b) Rozum – protože je člověk schopen zachytit 
bezprostřední prožitky slovy, je si mezi nimi 
vědom nejen bezprostředních časoprostoro-
vých vztahů a souvislostí, nýbrž také vztahů 
logických, ideových. Stanovení ideových 
vztahů mezi složkami zkušenosti nazýváme 
rozumem. S rozumem souvisí představivost, 
která je možná jen díky tomu, že člověk je 
schopen daný stav nejen vidět, nýbrž také 
si ho představit v ideách, v pojmech.

c) Svoboda – díky rozumu a představivosti je 
člověk schopen rozeznat morální odpověd-
nost. Nežije v nevinnosti, kterou novověk 
přičítal ostatním živočichům, kteří nekriticky 
přijímají to, co je. Člověk si je vědom svých 
morálních povinností a je schopen nábožen-
ství, vzývání Boha, ve kterém se projevuje 
jeho „nesmrtelná duše“ (či přesněji nesmr-
telný duch).29/

„Mezi lidmi a ostatními zvířaty je jen jeden mo-
rálně závažný rozdíl, a to je svoboda. Člověk je 
bytost, která si dovede představit, že by mohla 
být jinak, jediná bytost, která nežije v pevně 
předurčených pudových mezích. Jenže svobo-
da neznamená ‚právo‘, znamená odpovědnost,“ 
uvádí E. Kohák.

Výrazným představitelem hlásajícím přizná-
ní určitých práv okolním bytostem je Peter 
Singer, který v  roce 1975 publikoval zásadní 
studii o vztahu lidí a zvířat „Animal Liberation“ 
(Osvobození zvířat). Podle Singera je schopnost 
trpět a cítit bolest (což je společné člověku i zví-
řatům) dostatečným důvodem pro ohledupl-
nost. V Singerově pojetí jsme si se zvířaty rovni, 
i když to neznamená, že jsme stejní.30/

Foto 101: Dvojice gepardů v Keni – má zvíře 

duši? (archiv autora)

Osvícenci zdůrazňují oproti pokleslosti pří-

rody harmonii Božího plánu. Isaac Newton 

nachází v pohybu hvězd důkaz Boží pro-

zřetelnosti.

V židovsko-křesťanské tradici převažu-

je základní přesvědčení, že příroda má 

sloužit potřebám člověka, to je jejím 

smyslem. To se však od  2. poloviny 

20. století pomalu, nenápadně, ale 

prokazatelně začíná měnit.

Mezi lidmi a ostatními zvířaty je jen jeden 

morálně závažný rozdíl, a to je svoboda.
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Peter Singer vychází z radikálního pojetí rov-
noprávnosti života. Jsme si rovni, i když to ne-
znamená, že jsme stejní. Žádný z rozdílů mezi 
člověkem a jeho mimolidskými bližními není 
morálně relevantní. Žádný neopravňuje nadřa-
zenost a diskriminaci. U vyšších živočichů uzná-
vají společnosti na ochranu zvířat čtyři základní 
potřeby (mimochodem ještě před dvěma sty 
lety upírané i africkým otrokům):
1. Možnost volného pohybu na dostatečném 

prostoru.
2. Přirozený cyklus dne a noci, činnosti a odpo-

činku.
3. Společenství svých bližních, včetně mateř-

ských vztahů.
4. Přirozená strava odpovídající danému živo-

čichovi.
Erazim Kohák to dokumentuje na příkladu ze-
mědělských velkochovů: „Zavřít krávu ve chlé-
vě bez možnosti pohybu, oddělit ji od druhých 
a od telete, vystavit ji čtyřiadvacetihodinovému 
osvětlení, krmit ji umělou stravou a steroidy, to 
je týrání živé bytosti. Žádný z rozdílů mezi lid-
stvem a skotem neposkytuje morální oprávnění, 
abychom krávě upřeli právo pást se společně se 
svým telátkem a s druhými krávami na otevře-
né pastvině. Máme různé potřeby, avšak stejné 
právo na jejich naplnění.“

Jaké postoje tedy lidé zaujímají vůči živé 
i neživé přírodě? Velmi zjednodušeně řečeno, 
máme tři možnosti: postoj antropocentrický, 
biocentrický a teocentrický. Sociolog Stanislav 
Hubík (in Nováček, Mederly a kol., 1996) dělí tyto 
tři základní postoje ještě na několik podskupin 
a pro jejich jasnější vymezení uvádí následující 
identifi kační formulace:

a) Antropocentrismus
– Arogantní antropocentrismus – člověk je pá-

nem přírody a má právo s ní nakládat podle 
svých potřeb.

– Naturalizovaný antropocentrismus – člověk 
tvoří s přírodou jednu komunitu, a musí ji 
proto chránit.

– Ekologizovaný antropocentrismus – člověk 
je trestán za svou neúctu k přírodě špatným 
životním prostředím.

b) Biocentrismus (naturocentrismus)
– Radikální biocentrismus – kdo nemiluje pří-

rodu, je lhostejný k osudu lidí a škodí sám 
sobě.

– Preferování životního prostředí – civilizace 
je pro lidstvo pokrokem, ale ničí životní pro-
středí.

c) Teocentrismus
– Denominační typ – v přírodě člověk poznává 

Boha a chová se podle toho.
– Kulturně civilizační kořeny a tradice – před-

kové nám předali přírodu v téměř neporu-
šeném stavu a je naší povinností předat ji 
ve stejném stavu potomkům. 

Jiné dělení uvádí Erazim Kohák (1998), kte-
rý vychází z ekologické, resp. environmentální 
etiky:

1. Etika bázně Boží

S krátkozrakým sobectvím, kterému poněkud 
nepřesně říkáme „antropocentrismus“, se ob-
vykle setkáváme u vysoce vyspělých civilizací, 
a u těch je to obvykle znakem úpadku.

Raný člověk, lovec, pastevec, zemědělec, si 
bývá až bolestně vědom své vlastní zranitel-

20/ Jedním z nejdůležitějších odkazů René Descarta je jeho pokus zformulovat zcela obecnou analytickou metodu poznání, která se stala základem vědecké 

metody. Jeho metoda má čtyři následující kroky:

 1. Přijímat jen to, co se mi samo představuje tak jasně a zřetelně, že o tom nemohu pochybovat.

 2. Každý problém rozdělit na co nejjednodušší části, které lze bezpečně poznat.

 3. Postupovat od jednoduchého ke složitému v pořadí.

 4. Sestavit úplné seznamy a obecné přehledy, aby bylo jisté, že jsme na nic nezapomněli.

21/ Galileo Galilei (1564–1642) je považován za „otce moderní astronomie“ a „otce moderní fyziky“.

22/ Sir Isaac Newton (1643–1727) učinil z fyziky ucelenou deduktivní vědu. Jeho pojetí světa se stalo základem racionalismu (fi lozofi cký směr, který tvrdí, že 

správné poznání je možné jen díky rozumovým soudům) a mechanického materialismu.

23/ Slavná věta Francise Bacona zní: „Vědění je moc“. Je považován za otce empirismu (veškeré poznání se odvozuje od smyslové zkušenosti) a experimen-

tální metody, byl zastáncem indukce (způsob úsudku od konkrétních případů k obecnému zákonu). Tvrdil, že všechny naše znalosti k nám proudí formou 

objektů v přírodě a my vlastníme jenom schopnosti k interpretaci těchto objektů.

24/ Osvícenství – intelektuální hnutí, životní postoj a fi lozofi cký směr 18. století.

25/ Gottfried Wilhelm Leibniz (1646–1716) byl německý fi lozof, vědec a matematik. Vynalezl například dvojkovou soustavu, základ dnešní počítačové 

architektury.

26/ Romantismus – umělecký a fi lozofi cký směr a životní postoj euroamerické kultury konce 18. a počátku 19. století.

27/ Kohák k tomu tvrdě, ale trefně poznamenává: „Lidé se zhrozili, když se po válce dočetli o lékařských pokusech na dětech v koncentračních táborech. 

Málokdo si povšimnul, že jediný rozdíl mezi výzkumy dr. Mengeleho a pokusy, které přijímáme bez povšimnutí, byl, že dr. Mengele vedl čáru mezi 

zakázanými a povolenými živočichy mezi ‚árijci‘ a ‚neárijci‘, kdežto my ji vedeme mezi lidmi a šimpanzi.“

28/ Existují i další znaky, z našeho pohledu však ne tak zásadní, které odlišují člověka od zvířat: vzpřímený postoj, ošacení, tvář schopná vyjadřovat cítění. 

Dříve se uvádělo i používání nástrojů, ale to nemůžeme za rozlišovací znak považovat, četné druhy zvířat používají nástroje také.

29/ Americký fi lozof polského původu Henryk Skolimowski říká: „Nejvzácnějším darem evoluce je duch (mind). A my jej zatěžujeme trivialitami. 

Trivializované životní (pseudo) cíle nás vydělují ze skutečného světa. Bytí, které je na nich postaveno, je zdrojem úzkosti, stresu a zmatení.“

30/ Z těchto důvodů (vedle důvodů náboženských a zdravotních) také někteří lidé odmítají jíst maso, resp. zabíjet zvířata. V dohledné budoucnosti se však 

pravděpodobně vegetariánství nestane trendem, který by zásadněji většinovou populaci ovlivnil. Díky rozvoji biotechnologií se však rýsuje jiná možnost 

– pěstovat místo zvířat jen jejich tkáně. Vědci umí v bioreaktoru namnožit buňky odebrané živému zvířeti. Optimisté věří, že by se takto vyrobené maso 

mohlo dostat na pulty již v průběhu několika let. Zatím je prý takové maso příliš drahé a ne zrovna chutné, takže se teprve dovíme, je-li tato cesta 

perspektivní.

Žádný z rozdílů mezi člověkem a jeho mi-

molidskými bližními není morálně rele-

vantní. Máme různé potřeby, avšak stejné 

právo na jejich naplnění.

Raný člověk, lovec, pastevec, zemědělec, 

si bývá až bolestně vědom své vlastní zra-

nitelnosti a nedůležitosti. Všechno se mu 

jeví jako dar.
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nosti a nedůležitosti. Všechno se mu jeví jako 
dar. Příroda, která ho obklopuje, se mu jeví jako 
nekonečně mocná, nevyzpytatelná, vzbuzující 
posvátnou úctu, která se v náboženském chá-
pání jeví jako bázeň Boží.

Novodobým pojmoslovím jde o  teocent-
rismus,31/ jeho základním přesvědčením je, 
že všechna hodnota se odvíjí od Boha a člo-
věk není  nic jiného než závislou částí Božího 
stvoření.

Polsko-americký katolický myslitel Henryk 
Skolimowski (in: Kohák, Kolářský, Míchal, 1996) 
považuje soudobé módní postoje, egoismus, 
narcisismus, snobismus, prostě všechno, co 
vede konzumní společnost k ničení a sebezni-
čení, za následek etického vakua, které kolem 
nás vytváří etický relativismus. Proto se vrací 
k uznání posvátnosti života, které umožňuje 
popření morálního relativismu uznáním abso-
lutního nároku posvátnosti.

2. Etika vznešeného lidství

Annie Dillardová (in: Kohák, Kolářský, Míchal, 
1996) a  Charles Sherrington (1953) tvrdí, že 
příroda není ani dobrá, ani zlá, je jen naprosto 
bezcitná. Uvádí příklady:

Vosa bodne housenku do sedmi nervových 
uzlů, než do jejího těla naklade svá vejce, aby 
housenku paralyzovala, avšak nezabila. Je třeba, 
aby housenka dlouho žila a trpěla jako hostitel-
ka cizích vajec.

Kočka si hraje s myší – nezabíjí, jen zmrzačuje 
a dál si hraje. Kojoti požírají ovci zaživa. Miliony 
organismů se rodí a zanikají, jen aby přežila hrst-
ka jedinců. Život je stálým unikáním smrti. Ti, 
kdo přežívají, na konci léta nesou jizvy života – 
motýli s potrhanými křídly, pavouci bez některé 
nohy. A Matka Příroda? Na utrpení jí nezáleží. 
Soucitem trpí jedině člověk, který bezcitnost 
přírody pozoruje.

Teprve s  člověkem vstupuje (podle Sher-
ringtona a Dillardové) do světa altruismus, svo-
boda a schopnost jednat pro dobro přírody.

Zastánci etiky ušlechtilého lidství jsou pře-
svědčeni, že teprve s člověkem vstupuje do vše-
homíra rozměr altruismu. Do středu hodnoty 
a smyslu vstupuje na místo vlastního či jen lid-
ského života život sám. O ten jde: nejen o člově-
ka, jde o dobro všeho života.

3. Etika úcty k životu

Všechen život je zdrojem smyslu a hodnoty. Albert 
Schweitzer (1974) rozvinul toto pojetí pod názvem 
„fi lozofi e úcty k životu“. Úcta k životu počínala pro-
žitkem údivu nad životem. Schweitzerův svět byl 
ještě okouzlený svět. Nešlo mu o záchranu příro-
dy.32/ Šlo mu o to, aby v životě konal dobro, ne zlo, 
a toto hluboce procítěné životní poslání formulo-
val jako etiku úcty k životu:

„Hodnotový systém, který by se zabýval jen na-
šimi vztahy k ostatním lidem, by byl neúplný a tak 
by postrádal sílu dobroty. Jen úctou k životu mů-
žeme ustavit duševní a humánní vztah jak k lidem, 

tak ke všem živým tvorům na dosah. Jen tak se 
vyhneme ubližování druhým.“

Ve  svém chápání „úcty k  životu“ Albert 
Schweitzer začíná kritikou Descartova výcho-
diska, údajně neotřesitelné reflexe vlastního 
vědomí. Podle Schweitzera skutečný zážitek, 
skutečné prvotní dané, není vědomí, že myslím, 
nýbrž vědomí, že jsem život, který chce žít, a že 
žiju uprostřed společenství života, které chce 
žít. Dobrému člověku je posvátný všechen život, 
všechno bytí. Nestačí nekonečný soucit, je třeba 
aktivního sdílení a aktivní pomoci.

Etiku úcty k životu (resp. biocentrický postoj 
ke  světu) rozvíjí americký filozof Paul Taylor 
(1986) ve čtyřech tezích:
a) Lidé, živočichové poddruhu Homo sapiens 

sapiens, jsou rovnoprávnými členy spole-
čenství všech bytostí.

b) Země je soustava vzájemných závislostí. 
(Země je život ve smyslu Jamese Lovelocka 
a jeho hypotézy Gaia).

c) Každý člen biotického společenství má 
hodnotu prostě svým bytím, jen proto, že 
je. (Každá bytost má svůj vlastní smysl.)

d) Z předchozích tří tezí vyplývá, že představa 
o lidské nadřazenosti je jenom výrazem lid-
ského rasismu.

Stručně řečeno, podle Taylora dobro pro jednot-
livého živočicha znamená možnost plně prožít 
svůj život tak, jak odpovídá jeho druhu.

Etika úcty k životu je tedy soustavný postoj 
k životu a světu, který vyjadřuje základní rov-
noprávnost všeho života. Přitom rovnoprávnost 
neznamená, že želva má nárok na univerzitní 
vzdělání. Jsme rovnoprávní v  tom, že každý 
z nás má stejný nárok na dobro, na možnost 
plně prožít svůj život, jak náleží jeho druhu.

4. Etika Země

Etika Země pochází z díla ekologického myslite-
le Aldo Leopolda.33/ V tomto pojetí již nejde jen 
o úctu k životu samému, nýbrž o úctu k před-
pokladům života, k celému společenství všeho 
života a k podmínkám jeho udržitelnosti.

Hodnota se tedy neodvozuje z člověka ani ze 
života. Odvozuje se z rovnováhy celého ekosys-
tému. Leopoldovými slovy: „Správné je to, co 
přispívá k zachování integrity, stability a krásy 
celého společenství života (biotic community). 
Nesprávné je všechno, co vede k opaku.“

Velkou předností Leopoldovy etiky Země je 
obtížné uznání, že Země je soustava života a že 
k životu patří i smrt, i když se nám bytostně příčí 
to uznat. Boj o život tedy není boj o nesmrtel-
nost, nýbrž o život dobrý – byť smrtelný.

5. Etika záchranného člunu

Ekonom Kenneth Boulding (1966) poukázal na to, že 
planeta již dávno není „nekonečná“. Navrhl pro ni me-
taforu kosmické lodi. Podobně jako na kosmické lodi 
máme i na planetě Zemi jen omezený počet zdrojů. 
A podobně jako na kosmické lodi všechen odpad 
zůstává na palubě.

Skolimowski považuje soudobé módní 

postoje, egoismus, narcisismus, snobis-

mus, prostě všechno, co vede konzumní 

společnost k ničení a sebezničení, za ná-

sledek etického vakua, které kolem nás 

vytváří etický relativismus.

Etika úcty k životu je postoj k životu a svě-

tu, který vyjadřuje základní rovnoprávnost 

všeho života. Každý z nás má stejný nárok 

na dobro, na možnost plně prožít svůj ži-

vot, jak náleží jeho druhu.

Správné je to, co přispívá k  zachování 

integrity, stability a krásy celého spole-

čenství života. Nesprávné je všechno, co 

vede k opaku.
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Na Bouldinga navázal Garrett Hardin (1985) 
poukazem, že loď musí mít kapitána – a to Země 
nemá. Nemá společný řád. Perou se na ní sobec-
ké skupinky, které si přičítají „práva“ bez odpo-
vědnosti a o loď se nestarají.

Garrett Hardin z toho vyvozuje, že kde je nad-
bytek nároků, je naprosto nezbytné omezit do-
stupnost zdrojů. Omezené možnosti (planety) 
nejsou slučitelné s neomezenými nároky (lidí).

Etika záchranného člunu vychází z toho, že je 
nás příliš mnoho a dělíme se o omezené zdroje. 
Štědrost povede k tragédii. Proto nepomáhej-
me nikomu, jen zajistěme, že své výsady užije-
me k zachování kulturních hodnot, nejen osobní 
spotřeby. Pokusy pomáhat nad to jen prodlužují 
bídu. Např. „zelená revoluce“, která zdvojnáso-
bila zemědělské výnosy, dočasně předešla hla-
domoru, avšak způsobila katastrofi cký vzestup 
populací, v nichž každý člověk navíc představuje 
další zatížení životního prostředí. Každý zachrá-
něný život znamená zbídačení příštích generací 
– a Země jako celku. Tam, kde tradice nestačí 
na to, aby lidé omezili svou krátkozrakou cham-
tivost, je podle Hardina jedinou možností vláda 
pevné ruky, která by přestala zachraňovat životy 
a začala zachraňovat ekosystémy.

Kromě tohoto dělení postojů lidí vůči živé 
i neživé přírodě podle Erazima Koháka se zmiň-
me ještě o pojmu „hluboká ekologie“, který po-
užil Arne Naess (1996) z Norska poprvé v roce 
1973. Rozlišení mezi „mělkou“ (shallow) a „hlu-
bokou“ (deep) ekologií (resp. přesnější by asi 
bylo použití pojmu „environmentalistikou“) je 
často používané pro rozlišení mezi ekologií, 
která se zajímá jen o techniku šetrné výroby, 
a ekologií, která jde ke kořenům ekologické kri-
ze v lidských postojích, zejména v konzumním 
zaměření euroamerické civilizace.

Samotná „mělká ekologie“ (tedy důraz na en-
vironmentálně přátelské technologie) k řešení 
globální krize životního prostředí asi nebude 
stačit. Podle sociobiologa Edwarda O. Wilsona 
(1995) se nacházíme v údobí šestého katastro-
fi ckého vymírání, kdy druhy mizí především ztrá-
tou biotopů, kterou způsobuje člověk.34/ Lidská 
genetická paměť totiž člověka nevybavuje pro 
podmínky čistě kulturně formovaného života. 
Lidé pociťují hluboce zakódovaný strach z toho, 
co bylo v přírodě nebezpečné (např. z hadů). 
Neuvěřitelná rychlost moderního vývoje však 
znamená, že si zdaleka nestačili vyvinout in-
stinktivní strach z  daleko nebezpečnějších 

věcí, jako jsou automobily nebo střelné zbraně. 
Wilson dochází k závěru, že pro záchranu živo-
ta, lidského i mimolidského, by měla být hlavní 
etickou zásadou především prozíravost.

Jak bychom se tedy měli na Zemi chovat? Bill 
Devall a George Sessions (1985) vytvořili souhrn 
zásad, jak co nejméně zatěžovat Zemi, která je 
v souladu s naessovským pojetím hluboké eko-
logie (citováno podle Koháka, 1998):
– Dobro a  rozkvět jak lidských, tak mimo-

lidských druhů představují dobro o sobě. 
Nevyžadují ospravedlnění, zavazují nás.

– Mnohotvárnost života, rozmanitosti, pest-
rost jak mezi lidmi, tak mezi všemi bytostmi 
je sama o sobě něčím dobrým.

– Lidé nemají právo tuto mnohotvárnost ničit 
pro jiné potřeby než pro ty, které jsou život-
ně nutné, v žádném případě ne pro kožešiny, 
na ozdobu či pro zábavu.

– Lidský rozkvět je slučitelný s poklesem po-
četnosti, rozkvět jiných druhů není slučitel-
ný s jejím vzestupem. Pro člověka není další 
množení potřebou, pro ostatní je jeho mno-
žení smrtelnou hrozbou. Proto snížení lidské 
početnosti je morální povinností lidstva.35/

– Lidé nadměrně zatěžují Zemi a zatížení stou-
pá. Proto je třeba změnit základní lidský pří-
stup: učit se vážit si kvality života, ne stupně 
spotřeby.

Je však reálné, aby se v lidském chování a jed-
nání postupně prosazovaly hodnoty slučitelné 
s udržitelným rozvojem? Zachytit posun hodnot 
od materiálních k postmateriálním hodnotám se 
pokusil v 70. letech 20. století mezinárodní dlou-
hodobě realizovaný výzkum vedený Ronaldem 
Inglehartem (1977, 1990). Uskutečnil velkoploš-
né reprezentativní šetření ve všech zemích zá-
padní Evropy, v Severní Americe, Japonsku, jižní 
Africe a později také v některých zemích střední 
a východní Evropy.

Hana Librová (1992) intepretuje hlavní vý-
sledky Inglehartova výzkumu následovně: 
„Základním poznatkem je postupný přesun ak-
centu z potřeb materiální povahy k potřebám 
nemateriálním. Pod materiálními hodnotami 
Inglehart rozumí především hmotný blahobyt 
a bezpečí, orientaci na ekonomickou prosperi-
tu, stabilní ekonomický růst. K postmateriálním 
hodnotám podle něj patří svobodná sebereali-
zace člověka, možnost podílet se na spravová-
ní veřejných záležitostí, přispívat k humánnější 
společnosti, v níž mají myšlenky větší váhu než 

31/ Teocentrismus neznamená centralitu Boha v tradičním evropském pojetí, nýbrž centralitu posvátného přesahu a postoje posvátné úcty.

32/ Ve své době si nejspíše ani nebyl vědom jejího ohrožení.

33/ Aldo Leopold byl lesník a první americký vysokoškolský učitel ochranářské ekologie jako samostatného oboru. Jeho nejznámější dílo je „A Sand County 

Almanach“ (1949).

34/ Podobnou úvahu představil v roce 1993 na konferenci „Lidské hodnoty a trvale udržitelný způsob života“ v Olomouci Otakar Štěrba (in: Nováček, 

Vavroušek, eds., 1993). Podle něj byly prvohory dobou nižších organismů, druhohory věkem plazů a z nich především dinosaurů. Třetihory jsou zvány 

věkem savců a čtvrtohory jsou poznamenány hlavně dvěma abiotickými faktory – vrásněním a střídáním ledových a meziledových dob. V současnosti 

se však situace mění. Rozhodujícím geologickým faktorem pro tvářnost Země se stává člověk, který se současně od přírody stále více odděluje. Proto 

musíme toto období chápat jako samostatnou geologickou éru, jako kvintér neboli pětihory. 

35/ Tento bod je dle mého názoru problematický, protože je v rozporu s křesťanským, a předpokládám, že i obecně náboženským pohledem na poslání 

člověka na Zemi.

Etika záchranného člunu vychází z toho, že 

je nás příliš mnoho a dělíme se o omezené 

zdroje. Štědrost povede k tragédii.

Zachytit posun hodnot od materiálních 

k  postmateriálním hodnotám se poku-

sil v  70. letech 20. století mezinárodní 
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peníze, a také vytváření kvalitního životního 
prostředí.

Tuto nenápadnou, ale zásadní proměnu 
nazval Inglehart „tichou revolucí“ a dokládá ji 
statisticky spolehlivými čísly. Změnu hodnot 
konstatuje především u  mladších věkových 
kategorií. V  poválečné generaci podíl „post-
materialistů“ již početně převažuje nad po-
dílem osob orientovaných „materialisticky“. 
Nejčastěji nachází rostoucí nespotřební ori-
entaci v prostředí „střední třídy“. Nejvýraznější 
posuny směrem k postmateriálním hodnotám 
našel v Holandsku, Dánsku a bývalém západním 
Německu.

Hana Librová upozorňuje na  potřebu být 
opatrný při interpretaci těchto optimistických 
výsledků. Celá akce je založena na dotazová-
ní. Proto výzkum nezjistil, jak se lidé opravdu 
chovají, ale konstatoval pouze, jaké jsou slovně 
vyjádřené postoje dotazovaných osob. I toto 
zjištění ale ukazuje, že existuje, resp. ve 2. polo-
vině 20. století existovala sociální norma upřed-
nostňující „postmaterialistickou orientaci“.

Z hlediska udržitelného způsobu života je 
problémem to, že z výzkumů vyplývá vztah mezi 
postmaterialistickými postoji a úrovní hrubého 
domácího produktu (a míře konzumu v dané 
zemi). Inglehart na základě tohoto zjištění sou-
dí, že společnosti procházejí určitými vývojový-
mi stadii. Přesun od hodnot materiální povahy 
k hodnotám postmateriálním považuje za sou-
část přechodu západních společností od indu-
striální k postindustriální fázi rozvoje.

To nás však vrací k dilematu, před kterým stála 
komise Brundtlandové. Jak to provést, aby bylo 
zachováno životní prostředí v rozumné kvalitě 
a přitom se země mohly ekonomicky rozvíjet 
a prosperovat? Z hlediska hodnotových orienta-
cí: jak to provést, abychom se přesouvali od ma-
teriálních hodnot směrem k postmateriálním, 
když je tento posun závislý na výši HDP a 80 % 
obyvatel planety žije v chudých, rozvojových 
zemích?36/

Další otázkou je, jestli vůbec platí závěry 
Inglehartova výzkumu i na počátku 21. století. 
Nemám k dispozici žádná dotazníková šetření 
ani jiné výzkumy, ale intuitivně pociťuji určitý 
odklon od postmaterialistických hodnot zpět 
k materialistickým.37/ Přinejmenším v bývalých 
komunistických zemích střední Evropy platí, že 

Obr. 74: Vztah vnímání kvality života a HDP 

na osobu (upraveno podle WorldWatch 

Institute, 2008)

Foto 102: Ukázka kořistnického vztahu 

k přírodě (Jelšava na Slovensku)

(archiv autora)

su
bj

ek
tiv

ní
 s

po
ko

je
no

st
 s

 k
va

lit
ou

 ž
iv

ot
a 

(%
)

HDP (v dolarech/osobu/1995)

60

40

20

0
30 0000 25 00020 00010 000

100

80

1000 5000 15 000

Rusko

Bělorusko
MoldávieUkrajina

Arménie

Lotyšsko
Gruzie

Bulharsko
Rumunsko

Estonsko

LitvaÁzerbajdžán
Peru

Make-
donie

Slovensko
Chorvatsko Maďarsko

Jižní Afrika SlovinskoIndie

Bangla-
déš

Nigérie
Ghana

Filipíny

Čína

Brazílie

Kolumbie
Portoriko

Turecko
PolskoPákistán

Argentina
Mexiko

Portugalsko
Španělsko

Jižní Korea
Taiwan

Venezuela
ChileUruguay
Česká r.

Dom. rep. Nový Zéland
Irsko

Severní Irsko
Holandsko Island

Švýcarsko
USA

Dánsko
Norsko

Belgie
Kanada

ŠvédskoFinsko
Austrálie Británie

RakouskoJaponsko
FrancieItálie

Výzkum nezjistil, jak se lidé opravdu cho-

vají, ale konstatoval pouze, jaké jsou slov-

ně vyjádřené postoje dotazovaných osob.



227

4 Udržitelný rozvoj

lidé již nepociťují otázky životního prostředí jako 
jednu ze svých priorit, dnes čelní místa zaujímají 
spíše (ne)zaměstnanost a bezpečnost.

Posun k postmateriálním hodnotám je také 
spojen s obdobím míru a prosperity. Od tero-
ristických útoků na World Trade Center v New 
Yorku v září 2001 pocit bezpečí a důvěra ve spo-
lečnosti poklesly. V roce 2008 také zasáhla celý 
svět hospodářská recese a fi nanční krize nebý-
valého rozsahu, takže i otázka materiální zajiště-
nosti a prosperity je do budoucna velmi nejistá.

Přes výše zmíněné je pro nás Inglehartův vý-
zkum nadějí, že k posunům hodnotových ori-
entací od materiálních k postmateriálním může 
docházet, v minulosti docházelo a má smysl se 
do budoucna o tento posun žádoucím směrem 
snažit.

Myslím, že v principu mohou posun hodnoto-
vých orientací vybudit dva faktory:
a) Strach, pramenící obvykle z osobní zkuše-

nosti. Teprve reálný strach z důsledků naše-
ho způsobu života podložený vlastní zku-
šeností s působením určitého negativního 
faktoru38/ může vést ke změně chování. Tato 
změna chování je však vynucená a může při-
jít ve chvíli, kdy už řešení problému nebude 
možné, nebo bude přinejmenším velmi ná-
kladné.

b) Vize pozitivního východiska. Je opakem pů-
sobení strachu. Dobře formulovaná a věro-
hodná vize dává naději, ze které může vzejít 
vůle a odhodlání přičinit se o dobrovolnou 
změnu chování. V takovém případě je šance 
na včasnou a účinnou preventivní akci.

Josef Vavroušek (1993) se pokusil o rámcové 
vymezení klíčových hodnot, které jsou typické 
pro industriální společnost a stimulují vznik glo-
bálních i regionálních problémů (hodnoty typu 
A). K nim přiřadil alternativní hodnoty, které by 
měly být slučitelné s dlouhodobě udržitelným 
způsobem života (hodnoty typu B):39/

1. Vztah člověka k přírodě

A. Kořistnický vztah k přírodě
B. Vědomí sounáležitosti s přírodou
2. Vztah lidského individua ke společnosti

A. Jednostranný důraz na individualismus a sou-
těživost (typický pro „reálný kapitalismus“), stej-
ně jako jednostranný důraz na kolektivismus 
(typický pro „reálný socialismus“)

B. Vyvážený důraz na jednotlivce a kolektiv, do-
plnění soutěživosti kooperací40/

3. Vztah k toku času a smyslu dějin

A. Posedlost ideou kvantitativního růstu
B. Důraz na kvalitativní rozvoj lidské společnosti
4. Vztah ke smyslu vlastního života

A. Hédonistická orientace na konzumní způsob 
života
B. Důraz na kvalitu života, uvědomělou skrom-
nost41/ a odříkání se věcí zbytných
5. Vztah ke svobodě a odpovědnosti

A. Jednostranný důraz na lidská práva a svobo-
dy, eroze vědomí spoluodpovědnosti za běh 
věcí
B. Rozvoj lidských práv a svobod při respekto-
vání symetrie s odpovědností, která je s nimi 
spojena
6. Vztah k úrovni našeho poznání

A. „Pýcha rozumu“ spočívající v jednostranném 
důrazu na racionalitu a v přeceňování 
rozsahu, hloubky a spolehlivosti znalostí lidí i je-
jich schopnosti předvídat a usměrňovat 
budoucí vývoj
B. Opatrnost při všech zásazích do  přírody 
i do společnosti
7. Vztah k vlastnímu životu

A. Odcizení člověka jeho vlastnímu životu, 
oslabení pudu sebezáchovy a zpětných vazeb 
umožňujících korigovat nesprávné nebo neú-
spěšné jednání
B. Obnovení pudu sebezáchovy lidí
8. Vztah k budoucím generacím

A. Preferování krátkodobých zájmů nad zájmy 
dlouhodobými a trvalými, život na úkor budou-
cích generací
B. Respektování dlouhodobých důsledků lid-
ských činností
9. Vztah k odlišným názorům a jiným civiliza-

cím

A. Netolerance k názorům jiných, ideologická, 
náboženská, rasová či jiná nesnášenlivost a sna-
ha o řešení problémů silou
B. Vzájemná tolerance, snaha o vcítění se do si-
tuace občanů jiných zemí, řešení problémů 
jednáním
10. Vztah k věcem společným

A. Rezignace na spolurozhodování o společných 
záležitostech

36/ Pokud by např. HDP Číny a dalších industrializujících se zemí měl růst o 7 % ročně, znamená to, při současných technologiích, zdvojnásobení spotřeby 

energetických a surovinových zdrojů každých deset let!

37/ Symbolem tohoto posunu může být nečekaný komerční úspěch civilní verze bojového vozidla pěchoty americké armády Hummer. Toto auto je, co se týče 

hmotnosti či spotřeby paliva, přímo „antiekologické“. Je však bezpečenější oproti jiným osobním automobilům a projede téměř všude. Právě pocit bezpečí 

a svobody pohybu (a možná také svůdný pocit, že mám něco, co si každý dovolit nemůže) je asi příčinou komerčního úspěchu tohoto vozidla.

38/ Český ekolog a bývalý ministr životního prostředí Ivan Dejmal mluvil s nadsázkou o tom, že potřebujeme „katastrofu středního dosahu“, která nás vytrhne 

z netečnosti a lhostejnosti a přiměje k akci.

39/ Josef  Vavroušek rozpracovával toto své „Desatero hodnot slučitelných a neslučitelných s udržitelným způsobem života“ v letech 1993–1994 a považoval 

svůj návrh za předběžný. Bohužel tragicky zahynul na jaře 1995, a nemohl tak svůj návrh dopracovat.

40/ Americký ekolog Eugene P. Odum (1977) říká, že i v přírodě se vztahy vyvíjejí od parazitismu k mutualismu, tedy ke vzájemné spolupráci. Alternativní 

ekonomové zase hovoří o tzv. „win-win strategiích“, tedy strategiích, kde jednotlivé subjekty vzájemnou dohodou získávají dlouhodobě více, než kdyby si 

konkurovaly a žily jeden na úkor druhého.

41/ Někteří autoři, např. Erazim Kohák nebo Ivan Rynda, prosazují spíše pozitivněji laděný přístup vyjádřený termínem „výběrová náročnost“.

V bývalých komunistických zemích střední 

Evropy platí, že lidé již nepociťují otázky 

životního prostředí jako jednu ze svých 

priorit.

Posun k  postmateriálním hodnotám je 

také spojen s obdobím míru a prosperity.
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B. Rozvoj participativní demokracie spojující 
přednosti reprezentativní (zastupitelské) de-
mokracie se samosprávou

Podle Josefa Vavrouška naše budoucnost zá-
visí do značné míry na tom, jak vysoko na žeb-
říčku svých individuálních a skupinových systé-

mů hodnot umístíme hodnoty typu B a do jaké 
míry v sobě potlačíme hodnoty typu A. Potlačit 
v našem chování hodnoty typu A zní racionálně, 
ale člověk se, bohužel, často rozumně nechová 
(viz Infobox). Je to závod s časem, čas je možná 
naším nejvíce nedostatkovým zdrojem. 

Foto 103: Bhútán (lukostřelba) – tolerance 

k jiným civilizacím (archiv autora)

Infobox: Proč je naše chování tak často iracionální?
Z nějakých důvodů, které ještě bude zapotřebí objasnit, lidská mysl funguje ve vzorcích, které neodpovídají 
statistickému pohledu na racionalitu. Uvádíme několik příkladů tendencí k iracionálnímu chování, které jsou 
převzaty z prací Daniela Kahnemana a Amose Tverskyho42/ a dalších psychologů, kteří se zabývají faktory 
deformujícími rozhodovací proces:
– Přesvědčení je formováno prvními dojmy. Začátky vztahů určují jejich pokračování.
– Napodobujeme chování celebrit, i když vedou odsouzeníhodný život.
– Věci, o kterých se mluví v médiích, jsou pravděpodobnější.
– Datům je obecně přikládána velká váha, ať už jsou správná, či nesprávná.
– Jsme neochotni změnit názor, pokud jsme se s ním v minulosti prezentovali veřejně.
– Ve skupinách ztotožňujeme konsenzus se správnou volbou.
– Vynakládáme velké úsilí na to, abychom nemuseli přiznat, že naše jednání není zrovna ideální.
– Vymýšlíme si výmluvy pro svá selhání a poté jim sami věříme.
– Ignorujeme nebo nevěříme informacím, které jsou v rozporu s naším přesvědčením.
– Jsme si nepřiměřeně jistí sami sebou.
– Abychom nemuseli uznat ztrátu, tak ji zlehčujeme.
Rushworth Kidder z „Institutu globální etiky“ (www.globalethics.org) říká, že se často nerozhodujeme mezi 
správnou a špatnou věcí, ale mezi dvěma v principu správnými věcmi. Existují podle něj čtyři typy dilemat:
– Pravda versus loajalita, kdy naše věrnost určité osobě či myšlence je vystavena konfl iktu s naším smyslem 

pro čest a poctivost.
– Spravedlnost versus milosrdenství, kdy je v určité situaci na místě jak striktní pohled zákona, tak i soucit 

vůči lidské bytosti.
– Krátkodobé versus dlouhodobé, kdy to, co je dobré pro tuto chvíli, může být v rozporu s tím, co je dobré 

z dlouhodobého hlediska.
– Jednotlivec versus komunita, kdy potřeby jednotlivce (či malé skupiny) a potřeby komunity (velké skupiny) 

jsou obojí ospravedlnitelné, ale jsou ve vzájemném rozporu (Glenn, Gordon, 1997).

Závěrem tedy snad můžeme konstatovat, že 
musíme usilovat o podstatnou změnu našich 
hodnotových orientací a životního stylu, pokud 
chceme mít šanci, aby lidé i v budoucnu moh-
li prožít svůj život důstojně, kvalitně a tvořivě. 
Zatím ještě stále jsme „hladoví“ (a to i v rozvinu-
tých zemích s vysokým HDP) po vyšší materiální 
životní úrovni. Zkusme však obrátit Haeckelovo 
pravidlo užívané v biologii, které říká, že ontoge-
neze (vývoj jedince) je opakováním fylogeneze 
(vývoje lidského druhu). Ve sféře hodnotových 
orientací by mohlo platit, že vývoj lidské spo-
lečnosti „napodobuje“ vývoj jedince. Po celou 
existenci poddruhu Homo sapiens sapiens 
bylo lidstvo bezprostředně a existenčně závis-
lé na okolní přírodě, stejně jako je dítě závislé 
na svých rodičích.

V průběhu svého vývoje lidé zápasili po tisíci-
letí s nedostatkem jídla, s nemocemi, přírodními 
pohromami, neustále se cítili ohrožení okolním 
přírodním světem. Teprve v posledních několi-
ka staletích se tato situace postupně mění (a to 
především v rozvinutých zemích). Stejně jako 
jedinec, který dlouho hladověl a strádal, má ten-
denci se přejíst nad míru tak, až to ohrožuje jeho 

Musíme usilovat o  podstatnou změnu 

našich hodnotových orientací a životního 

stylu, pokud chceme mít šanci, aby lidé 

i v budoucnu mohli prožít svůj život dů-

stojně, kvalitně a tvořivě.
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samého,43/ tak i pro současnou většinovou spo-
lečnost je hromadění majetku a vstup do „kon-
zumního ráje“ téměř smyslem života.

Dnes jsme se stali novou „geologickou silou“ 
na  Zemi. Arogantně vyjádřeno, stali jsme se 
„pány na Zemi“, se schopností vyčerpat neob-
novitelné zdroje biosféry a obnovitelné zdroje 
biosféry ničit. Nyní jde o to, jestli včas nejen po-
známe svoji sílu, ale také uznáme svoji závislost 
na okolním prostředí, na přírodě. Jako se jedinec 
vyvíjí z dětské jednostranné závislosti na rodi-
čích do  vzpurné puberty a  následně do  do-
spělosti, prožívá možná i  lidské společenství 
v současnosti „stadium puberty“. Jedinec chce 
přerůst své rodiče a stát se svobodným a nezá-
vislým, lidé mají potřebu podmanit si přírodu, 
své prostředí.

Je-li to tak, v první polovině 21. století se bude 
hrát o mnoho. V pubertě je jedinec nejsnáze 
zranitelný a může snadno sám sobě i druhým 
ublížit. Jeho vnějškově sebejisté až arogantní 
chování je vlastně výrazem nejistoty a slabosti. 
Právě toto stadium významně předurčuje, jaký 
bude a jak se bude chovat v dospělosti, která už 
je za dveřmi. Pokud vše dobře dopadne, pozná 
svoji sílu, která přerostla sílu jeho rodičů, ale ne-
zneužije ji proti nim. Naopak si rodičů váží. Ne 
již jako dítě, ale jako rovnocenný partner. Snad 
je možné věřit, doufat, ale také aktivně usilovat 
o to, aby i vztah lidstva vůči přírodě podobně 
dozrál a vyspěl, byť to bude složitý a ne bezbo-
lestný proces.

42/ Například: Kahneman, D., Tversky, A. (1996): On the Reality of Cognitive Illusions. Psychological Review, 103, pp. 582–591.

43/ Vzpomeňme na situaci osvobozených vězňů v koncentračních táborech na konci 2. světové války. Jídlo jim muselo být omezováno, aby po dlouhé době 

extrémního hladovění nepoškodili své zdraví nadbytkem požité stravy.

Infobox: Změna hodnotových orientací – příklady úspěchu
Hodnotové orientace se mění „neslyšně“ a pomalu, v průběhu desetiletí či staletí. Ale netřeba si zoufat. Lze uvést 
několik příkladů pozitivní změny chování a přemýšlivý čtenář si jistě dokáže vybavit některé další nadějné 
signály ze svého okolí.
1. Zrušení otroctví
Otroctví provázelo lidskou společnost odpradávna. Ve Spojených státech se stalo zdrojem nejničivější války 
v dějinách této země, občanské války v letech 1861–1865. Když bylo otroctví zrušeno, mnoho lidí se obávalo 
zhroucení ekonomiky zemědělsky orientovaných jižanských států. Nestalo se tak. Dnes, po sto padesáti letech, 
je otroctví ve vyspělém světě hodnotově nepřijatelné. Kdo by dnes obhajoval otroctví např. ve volební kampani, 
nebyl by již nebezpečný, ale zralý pro blázinec. Ve Spojených státech samozřejmě nejsou vyřešena všechna 
traumata historicky nerovného a nespravedlivého vztahu černochů a bělochů, ale k posunu hodnotových 
orientací pozitivním směrem zde bezpochyby došlo.
2. Omezení kouření
Tabákové koncerny na naší závislosti na kouření vydělávají „těžké miliardy“ dolarů. Když v západních zemích 
v 70. letech 20. století začaly některé občanské iniciativy bojovat za omezení tabákové reklamy, vše nasvědčovalo 
tomu, že jde o boj s větrnými mlýny. Pár stovek, možná tisícovek nadšenců stálo proti ekonomickým gigantům 
s propracovanou marketingovou strategií a účinným lobováním. Přesto je dnes zřejmé, že v rozvinutých zemích 
k omezení kouření, především mezi mladými lidmi, došlo a v řadě zemí je kouření ve veřejných budovách 
a na veřejných prostorách, kde by nekuřáci mohli být obtěžováni, zakázáno. O to agresivněji se nadnárodní 
tabákové koncerny derou do bývalých socialistických a do rozvojových zemí, ale to už je jiná kapitola.
3. Recyklace
Jsem přesvědčen, že kdyby v době mého dětství a mládí (60. a 70. léta 20. století) někdo náhle začal požado-
vat, aby lidé dobrovolně a zadarmo třídili odpad, byly by jeho výsledky tristní. Díky zvýšené pozornosti vůči 
otázkám životního prostředí v následujících letech a díky environmentálnímu vzdělávání a osvětě však dnes 
třídění odpadů ve většině rozvinutých zemí funguje velmi dobře. Pro některé lidí to může být možná alibi pro 
jinak nezřízený konzumní život („třídím odpad, pro životní prostředí jsem tedy už udělal dost, o ostatní ať se 
postarají ti, co jsou za to placeni“), ale nic není dokonalé. Myslím, že i recyklování odpadu můžeme zařadit 
mezi příklady úspěchu, kdy se chování lidí změnilo během relativně krátké doby k lepšímu.
4. Vztahy mezi Francií a Německem
Nejsem historik a dopouštím se možná zjednodušování situace, ale jako poslední příklad jsem si vybral proměnu 
vztahu mezi dvěma silnými a ambiciózními národy, resp. zeměmi. Francie a Německo byly úhlavními nepřáteli 
v první i druhé světové válce. Miliony mrtvých na obou stranách mohly po 2. světové válce vést k racionálnímu 
předpokladu, že je zde zaseto dostatek nenávisti na několik generací dopředu. Místo toho už jsou nejméně 
dvě desetiletí tyto dvě země hlavním motorem evropské integrace. Jednou z příčin tohoto úspěchu je snad 
Marshallův plán a následná ekonomická prosperita obou zemí. To však nyní není pro nás podstatné. Podstatné 
je to, že z úhlavních nepřátel se stali přátelé, nebo alespoň spolehliví partneři při budování sjednocené Evropy, 
a to během dvou či tří generací.

Pro současnou většinovou společnost je 

hromadění majetku a vstup do „konzum-

ního ráje“ téměř smyslem života.

Když bylo otroctví zrušeno, mnoho lidí se 

obávalo zhroucení ekonomiky zeměděl-

sky orientovaných jižanských států. Dnes, 

po sto padesáti letech, je otroctví ve vy-

spělém světě hodnotově nepřijatelné.



230

Pavel Nováček Udržitelný rozvoj

Infobox: Ctnosti a neřesti 
Euroamerický kulturně-civilizační okruh je hodnotově postaven na dědictví židovství a křesťanství (podobně 
to platí i pro hispánský a ortodoxní kulturně-civilizační okruh). Pro židovství a křesťanství má zásadní etický 
význam Desatero. Čtvrté až desáté přikázání je obecně v těchto společnostech (i mimo okruh náboženství) 
považováno za „etické minimum“, které vymezuje základní mezilidské vztahy.

Podle Starého zákona obdržel Desatero Mojžíš na Sinajské poušti.44/ Stručná katechetická verze Desatera 
je následující:
 1. Já jsem Pán, tvůj Bůh. Nebudeš mít jiné bohy mimo mne.
 2. Nevezmeš jména Božího nadarmo.
 3. Pomni, abys den sváteční světil.
 4. Cti otce svého i matku svou, abys dlouho živ byl a dobře se ti vedlo na zemi.
 5. Nezabiješ.
 6. Nesesmilníš.
 7. Nepokradeš.
 8. Nepromluvíš křivého svědectví proti bližnímu svému.
 9. Nepožádáš manželky bližního svého.
10. Nepožádáš statku bližního svého.

Okolo roku 600 našeho letopočtu papež Řehoř I. vytvořil seznam sedmi smrtelných hříchů. Patří mezi ně: 
pýcha, lakomství, závist, hněv, smilstvo, nestřídmost a lenost. 

V protikladu k sedmi smrtelným hříchům stojí v křesťanství sedm hlavních ctností: pokora, štědrost, 
přejícnost, mírumilovnost, cudnost, střídmost, činorodost.

Moderní doba však přináší nové výzvy a není snadné rozlišit, co je dobré (případně co je ještě přípustné) 
a co již ne. V březnu 2008 vatikánský biskup Gianfranco Girotti v deníku L'Osservatore Romano nastínil, 
které další nepravosti související s procesem globalizace by mohly být ve 21. století považovány katolickou 
církví za těžká provinění proti Bohu a bližnímu.45/ Jedná se o genetické manipulace,46/ provádění experimentů 
na lidech, znečišťování životního prostředí, přispívání k sociální nerovnosti, přispívání k chudobě jiných, život 
v nadměrném bohatství, obchodování s drogami a jejich užívání.

„Boha neurážíte, jen když kradete, rouháte se nebo když zatoužíte po sousedově manželce. Boha urážíte 
i ničením životního prostředí, morálně pochybnými vědeckými pokusy nebo schvalováním manipulací s geny, 
které mění DNA nebo ničí embrya,“ říká biskup Girotti.47/ 

Některé ze zmíněných „nových hříchů“ jsou těžko defi novatelné, protože např. všichni v rozvinutých 
zemích přispíváme k sociální nerovnosti a ničení životního prostředí v rozvojových zemích už jen tím, že si 
kupujeme laciné produkty, které lidé v rozvojových zemích vyráběli v otřesných sociálních podmínkách a jejichž 
výrobou dochází k poškozování tamního životního prostředí. Nicméně je jistě dobré, že po 14 stoletích se možná 
znovu v katolické církvi (a doufejme, že nejen tam) otevírá debata o etických aspektech nově se vynořujících 
rozvojových příležitostí a hrozeb.

V minulé kapitole jsme již zmínili citát spisovatele C. S. Lewise, ve kterém tvrdí, že lidé různých historic-
kých epoch i různých civilizací se mohou v dílčích pohledech na to, co je správné či nesprávné, lišit, ale v těch 
nejzákladnějších hodnotových orientacích se shodnou.48/ Těmito základními hodnotami a etickými pravidly 
se zabývá ve svých dílech týkajících se světového étosu současný významný křesťanský teolog Hans Küng 
(1992, 1997, 2000). Zmiňuje „zlaté pravidlo lidskosti“, se kterým se setkáváme ve všech velkých náboženských 
a etických tradicích. Dá se vyjádřit negativně („Nečiň druhým to, co nechceš, aby oni činili tobě.“) či pozitivně 
(„Čiň druhým to, co chceš, aby oni činili tobě.“). Hans Küng uvádí variace tohoto poselství, jak se objevují 
v různých historicky, kulturně i nábožensky odlišných prostředích:
– Konfucius (asi 551–489 př. Kr.): „Co nechceš, aby ti jiní činili, nečiň ty jim.“ (Rozpravy XV,23)
– Rabbi Hilel (60 př. Kr.–10 po Kr.): „Nečiň jiným, co nechceš, aby činili tobě.“ (Sabbat 31a)
– Ježíš z Nazaretu: „Jak byste chtěli, aby lidé jednali s vámi, tak vy ve všem jednejte s nimi.“ (Mt 7,12; Lk 6,31)
– Islám: „Nikdo z vás není věřící, pokud nepřeje svému bratru to, co si přeje sám.“ (Čtyřicátý hadíth podle 

an-Nawawího)
– Džinismus: „Člověk by měl být na své cestě lhostejný vůči světským věcem a se všemi tvory na světě zacházet 

tak, jak by chtěl, aby se zacházelo s ním.“ (Sútrakritanga I.11.23)
– Buddhismus: „Stav, který není příjemný a radostný pro mě, by neměl být ani pro něj; a stav, který není 

příjemný a radostný pro mě, jak bych jej mohl zamýšlet pro jiného?“ (Sanjuttanikaja 353,35–354.2)
– Hinduismus: „Neměli bychom se vůči jiným chovat způsobem, který je pro nás samé nepříjemný; v tom je 

podstata mravnosti.“ (Mahábhárata XIII.114.8)
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chodování s drogami a jejich užívání.
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4.3 Ekonomické aspekty 
udržitelného rozvoje

44/ Je pozoruhodné, že velmi podobné znění jako Desatero obsahuje i Egyptská kniha mrtvých, která je starší než Starý zákon.

45/ Nejde samozřejmě o ofi ciální postoj katolické církve, ale o osobní vyjádření vlivného vatikánského biskupa.

46/ Předpokládám, že biskup Girotti měl na mysli některé aspekty genetických manipulací. Např. geneticky upravené rostliny v zemědělství jsou kontroverzní 

záležitostí, těžko je však paušálně a jednoznačně odsoudit.

47/ Převzato z článku v Lidových novinách „Vatikán modernizuje seznam těžkých hříchů“ ze dne 11. 3. 2008.

48/ Slovy C. S. Lewise (1993), „lidé se mohou lišit v názorech na to, vůči komu si má člověk počínat nesobecky, ale vždycky se shodnou, že na první místo 

nemá stavět sebe sama“.

49/ Slovo „ekonomie“ pochází z řeckého „oikonomia“ (oikos – dům, nomos – zákon).

50/ Ekonomický zákon vzácnosti říká, že statky jsou vzácné, když neexistuje dostatek zdrojů k produkci výrobků a služeb, které chtějí lidé spotřebovávat 

(Štěpánek, 1997).

51/ Jinými slovy, ekonomie je věda zabývající se lidským jednáním ve světě omezených zdrojů a neomezených potřeb. 

52/ Podle fi lozofa Václava Bělohradského je tržní hospodářství pokusem lidí řídit hospodářství podle obecných pravidel, která nikomu předem nestraní. Lidé 

u moci však mají přirozenou tendenci obecná pravidla „přizpůsobovat“ a přidělovat výhody vlivným zájmovým skupinám. Projevuje se to např. u státních 

zakázek. Odměnou pak očekávají podporu při dalších volbách. Principy tržního hospodářství jsou tak vlastně v permanentním ohrožení (předneseno 

v rámci Ekologických dnů Olomouc).

53/ Neoklasická ekonomie navazuje na původní klasickou ekonomii. Klasická ekonomie je souborem ekonomických teorií, která začíná vydáním „Bohatství 

národů“ Adama Smitha v roce 1776. Mezi další známé představitele patří Thomas Robert Malthus, David Ricardo a John Stuart Mill.

54/ Britský ekonom, profesor na Cambridgské univerzitě, jeho nejvýznamnější knihou je „Obecná teorie zaměstnanosti, úroku a peněz“, vydaná v roce 1936.

55/ Agregátní poptávka je v ekonomické teorii úhrn výdajů všech subjektů (domácností, fi rem, státu). Mezi výdaje se započítává spotřeba, investice, veřejné 

výdaje a čistý vývoz.

Potřebujeme vytvořit řešení na světové 

úrovni nastolením ekonomiky skutečného 

sdílení a rozdělování statků jak na meziná-

rodní, tak na národní úrovni. To je kromě 

původního kulturního bohatství národů 

jediná cesta, která respektuje důstojnost 

osob a rodin… Na prahu třetího tisíciletí 

stojí před námi velmi náročná výzva: pouze 

spolupráce těch, kteří věří v hodnotu života, 

bude moci zažehnat porážku civilizace 

s nepředstavitelnými následky.

Jan Pavel II.

do tohoto dění neměl zasahovat, jen vytvářet 
pravidla, jejichž dodržování bude od ekonomic-
kých subjektů vymáhat).

Keynesiánství vzniklo jako reakce na velkou 
hospodářskou krizi přelomu dvacátých a třicá-
tých let 20. století. John Maynard Keynes54/ byl 
přesvědčen, že za určitých okolností se nemusí 
trh vždy přibližovat nejefektivnějšímu bodu, ale 
může se ustálit v situaci, kdy je produkt nízký 
a nezaměstnanost vysoká. To může nastat např. 
v důsledku tzv. spekulativního motivu poptávky 
po penězích, který v určitých případech (např. 
hluboká a dlouhotrvající krize) může způso-
bit neúčinnost monetární (měnové) politiky. 
Východisko vidí keynesiánská ekonomie mimo 
měnovou politiku, ve státní rozpočtové (fi skální) 
stimulaci agregátní poptávky55/ v dobách depre-
se a krytí jejího schodku v době konjunktury. 
V době krize, kdy ekonomika stagnuje, tedy stát 
dá práci fi rmám a lidem formou veřejných za-
kázek. Takto vzniklý schodek rozpočtu pokryje 
z daní, které vybere, až krize přejde.

Petr Boukal (in Nováček, Mederly, 1996) 
ovšem upozorňuje, že neoklasická ekonomie 
i keynesiánství mají úskalí, jichž bychom si měli 
být vědomi:
– jsou výrazně antropocentricky orientovány, 

což v minulosti vedlo k egoismu a pocitu 
panství nad přírodou;

– vychází ze striktně racionalistického pojetí 
člověka (duševní, resp. duchovní stránka 
lidské osobnosti se dostává do pozadí);

– zejména u méně vyspělých zemí není zpravi-
dla splněna podmínka určité mravní vyspě-
losti, resp. odpovědnosti (projevující se např. 
jako korupce či upřednostňování rodinných 
nebo kmenových vazeb a zájmů apod.), kte-
rá je předpokladem fungování tržní ekono-
miky.

Ekonomie je nauka o hospodářství lidské společ-
nosti.49/ Ekonomie se tedy snaží objevit a formu-
lovat zákony, jimiž se řídí hospodářská činnost 
lidí ve společnosti (Boukal, in: Nováček, Mederly, 
1996). Slovy ekonoma Zdeňka Štěpánka (1997), 
„ekonomie je věda, která se prioritně zabývá 
problémem, jak různé společnosti užívají ‚vzác-
né‘ zdroje50/ k výrobě užitečných statků a jak je 
rozdělují mezi různé skupiny obyvatelstva“.51/ 
Ekonomika znamená hospodaření určitého sub-
jektu, například státu, organizace či jednotlivce.

Ekonomika může být buď tržní, nebo cen-
trálně plánovaná. Tržní ekonomika je taková, 
kde ceny jsou určovány pomocí směny na trhu, 
především peněžní, za cenu, s níž souhlasí obě 
strany směny.52/

Centrálně plánovaná ekonomika byla typic-
kým znakem nedemokratických socialistických 
států, ve kterých veškerá nebo většina výrob-
ních procesů a technologií patřila státu.

Plánovaná ekonomika nebyla s tržní ekono-
mikou v dlouhodobé perspektivě konkurence-
schopná a po 40 letech se v bývalých socialistic-
kých zemích (resp. v bývalém Sovětském svazu 
po 70 letech) zhroutila. Výstižný je v této souvis-
losti výrok W. Churchilla: „Kapitalismu je vlastní 
jedna vada: nerovnoměrné rozdělení bohatství. 
Socialismu je vlastní naproti tomu jedna ctnost: 
rovnoměrné rozložení bídy.“

Nadále nás tedy bude zajímat pouze tržně 
orientovaná ekonomie. Ta se dělí v současnosti 
na dva hlavní proudy: neoklasickou ekonomii53/ 
a keynesiánství.

Základním předpokladem neoklasické ekono-
mie jsou trhy, které se samy regulují a spějí k vy-
váženému stavu. Neoklasičtí ekonomové jsou 
tedy odpůrci státních zásahů a naopak stoupen-
ci hospodářského liberalismu (hospodářskému 
dění by měla být ponechána volnost a stát by 

Základním předpokladem neoklasické 

ekonomie jsou trhy, které se samy regulují 

a spějí k vyváženému stavu.

Keynesiánství vzniklo jako reakce na vel-

kou hospodářskou krizi přelomu dvacátých 

a třicátých let 20. století.
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Jako součást ekonomických věd se poměrně ne-
dávno vyvinula tzv. ekonomie životního prostře-
dí. Zabývá se tím, jak hlavní ekonomické aktivity 
(produkce a spotřeba výrobků a služeb) ovliv-
ňují životní prostředí a také jak stav a ochrana 
životního prostředí ovlivňují ekonomiku (hos-
podářský růst, dostupnost zdrojů, rozdělování 
statků atd.) (Štěpánek, 1997).

Ekonomie životního prostředí se zabývá ze-
jména otázkami:
– jak maximalizovat životní úroveň společnos-

ti, obsahující nejenom spotřební konzumní 
statky, ale i vysokou kvalitu životního pro-
středí;

– jak dosahovat politicky stanovené environ-
mentální cíle s co nejnižšími společenskými 
náklady;

– jak integrovat politiku životního prostředí 
s hospodářskými politikami (zejména s od-
větvovými politikami, strukturální politikou, 
regionální politikou, energetickou a surovi-
novou politikou) (Štěpánek, 1997).

Potřebu integrace ekonomiky a životního pro-
středí vyjadřuje dobře heslo Komise OECD pro 
integraci ekonomiky a životního prostředí: „Silná 
ekonomika vyžaduje zdravé životní prostředí 
a zdravé životní prostředí vyžaduje silnou eko-
nomiku.“

Toto heslo ovšem není jednoduché v praxi re-
alizovat. V následujícím textu se proto budeme 
zabývat některými postřehy a přístupy environ-
mentálně orientovaných ekonomů, týkajícími se 
zejména přírodního kapitálu a ekonomických 
nástrojů environmentální politiky, které napo-
máhají směřování společnosti k udržitelnému 
rozvoji.

Ekonomické nástroje, na rozdíl od hodnoto-
vých orientací, mohou být zavedeny velmi rych-
le a začnou působit prakticky ihned. K jejich pro-
sazení a přijetí je však nezbytná politická vůle.56/

Zmínili jsme se na začátku kapitoly, že ekono-
mie je nauka o hospodářství lidské společnosti. 
Arthur Rich (1994) rozlišuje čtyři účely hospo-
dářství: základní, humánní, sociální a ekologický.
a) Základní účel hospodářství
Jako nejzákladnější (ne však jedinou) potřebu 
člověka uvádí Rich potřebu žít, růst, rozvíjet se, 
což jsou v základu synonymní pojmy pro život.57/ 
Tuto základní potřebu sdílíme se vším rostlin-
ným i živočišným stvořením.

Uspokojování základních existenciálních po-
třeb je úlohou hospodářství. Nejvlastnější účel 
hospodářství tedy spočívá ve služebnosti živo-
tu. A protože má hospodářství služebnou úlohu, 
musí se řídit potřebami člověka, nikoliv člověk 
potřebami hospodářství. Hospodářství má být 
vždy jen prostředkem, nikdy cílem.
b) Humánní účel hospodářství
Humánní účel hospodářství souvisí s efektivitou 
a organizací práce. Člověk potřebuje efektivní 
hospodářství, které zabezpečí jeho materiální 
životní základnu. Ale potřebuje také takové 
hospodářství, které má humánní strukturu, 
která mu dává prostor k rozvíjení osobnosti. 
Osobnosti, která je stvořena k obrazu Božímu 
a není lidsky zmrzačeným robotem.
c) Sociální účel hospodářství
Pokud hospodářství produkuje v  národním 
nebo světovém měřítku sociální nerovnováhu, 
kdy na  jedné straně existuje neodůvodněný 
přebytek a na straně druhé se nedostává toho 
nejzákladnějšího, jde o absurdní, nespravedlivý 
a neudržitelný stav.58/

Foto 104: Tropický deštný les v Ugandě – 

příklad obnovitelného, ale vyčerpatelného

přírodního kapitálu (archiv autora)

Obr. 75: Křivka množství úlovků platýsa obec-

ného. Tichomořské pobřeží Severní Ameriky

(upraveno podle Dorst, 1985)
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Ekonomie životního prostředí se zabý-

vá tím, jak hlavní ekonomické aktivity 

(produkce a spotřeba výrobků a služeb) 

ovlivňují životní prostředí a také jak stav 

a  ochrana životního prostředí ovlivňují 

ekonomiku.

Člověk potřebuje takové hospodářství, kte-

ré má humánní strukturu, která mu dává 

prostor k rozvíjení osobnosti. 



233

4 Udržitelný rozvoj

d) Ekologický účel hospodářství
K podstatě člověka patří, že je součástí stvoře-
ného světa a je začleněn do ekologického ko-
loběhu přírody, kde vše souvisí se vším. Dále 
patří k jeho podstatě, že má ve stvoření zvláštní 
postavení, které ho zmocňuje k zásahům do pří-
rody. Pokud chápeme hospodářství tak, že jeho 
smyslem je využívat přírodní zdroje pro dobro 
člověka, aniž je přitom ohrožována, nebo do-
konce ničena příroda jako univerzální základ-
na života, pak můžeme mluvit o ekologickém 
účelu hospodářství.59/ Přírodní zdroje se nemají 
ve službě životu pouze spotřebovávat, ale také 
starostlivě chránit.

Jestliže hospodářství roste, konverguje zá-
kladní účel se sociálním účelem. To ovšem může 
také znamenat divergenci s humánním nebo 
ekologickým účelem hospodářství. Např. růst 
ekonomické efektivity podniku může elimino-
vat pracovní místa, vyprazdňovat obsah práce 
či dále zatěžovat již přetížené ekosystémy.

Úplná harmonizace různých účelů hospodář-
ství asi není možná, ale je určitě v lidských silách 
zmírňovat napětí mezi nimi a eliminovat, slovy 
Riche, „imperialismus jednoho jediného účelu“.

Podobně jako Rich rozlišuje více účelů hospo-
dářství, je vhodné rozlišovat více druhů kapitálu. 
Tradičně rozumíme kapitálem prostředky (věcné 
statky, výrobní prostředky, peníze, akcie,…), kte-
ré nejsou vlastníkem spotřebovány, ale užívány 
k vytváření zisku.

Hawken, Lovins, Lovins (2003) rozlišují čtyři 
druhy kapitálu:
– lidský kapitál – v podobě práce, inteligence, 

kultury a organizace;
– fi nanční kapitál – skládá se z hotových pe-

něz, investic a monetárních nástrojů;
– vyrobený kapitál – tvoří jej infrastruktura 

(dopravní, energetická,…), stroje, nástroje 
a továrny;

– přírodní kapitál – sestává ze zdrojů živých sys-
témů a služeb poskytovaných ekosystémy.

K tomuto výčtu je třeba přiřadit ještě sociální 
kapitál, který lze charakterizovat jako souhrn 
sociálních kontaktů a vztahů. Robert Putnam 
jej defi nuje jako „rysy společenské organizace, 
např. sítě, normy a důvěra, které zajišťují ko-
ordinaci a spolupráci vedoucí ke společnému 
prospěchu“60/ (Putnam, 1993).

56/ Dobrým příkladem politické (ne)vůle je zavedení daně k ochraně životního prostředí v České republice. Původně měla být přijata již v roce 1992, ale její 

zavedení se odkládalo až do počátku roku 2008.

57/ Život jedince znamená růst a vývoj, který je zakončen smrtí, oznamující konec růstu a vývoje. Má-li být rozvoj lidské společnosti dlouhodobě udržitelný, 

nemůže být růst nekonečný, jinak skončí „smrtí“, resp. kolapsem společnosti. Herman E. Daly (1996) k tomu říká: „Ekonomika se sice může libovolně 

dlouho rozvíjet, zcela určitě však nemůže donekonečna růst.“

58/ David C. Korten (1995) poukazuje na to, že jak je ekonomický koláč rozdělován, je pro kvalitu života lidí často podstatnější než jeho absolutní velikost. 

Například v Saúdské Arábii je míra gramotnosti nižší než na Srí Lance, i když příjem na hlavu je v Saúdské Arábii oproti Srí Lance patnáctkrát vyšší. 

V Brazílii je míra dětské úmrtnosti v porovnání s Jamajkou čtyřnásobná, ačkoliv příjmy na jednoho obyvatele jsou na Jamajce dvakrát nižší než v Brazílii.

59/ Podle Georgescu-Roegena (1999) vnímá neoklasické paradigma ekonomiku jako samostatný, izolovaný a na ekosystému nezávislý systém. Paradigma 

ekologické ekonomie vychází z poznatku, že ekonomika představuje subsystém, který se nachází uvnitř širšího systému (ekosystému), a je na tomto 

širším systému plně závislá, neboť z něj čerpá zdroje (suroviny), aby je pak v degradované podobě (odpadů) zase do ekosystému vrátila. Ekosystém je 

konečný, nerostoucí a vyvíjející se systém s konstantním množstvím hmoty a přísunu energie. Ekonomika, která je subsystémem ekosystému, se musí 

od určitého okamžiku vydat po téže trajektorii rozvoje, pokud má být dlouhodobě udržitelná.

60/ Sociální kapitál zahrnuje různé složky, jako rodinu, tradice, neformální autoritu, solidaritu, kolektivní odpovědnost, aktivity v nevládních organizacích, 

regionální, národní a etnickou identitu a vazby.

Obr. 76: Kolísání výše úlovků sardinek. 

Tichý oceán na západním pobřeží Severní 

Ameriky (upraveno podle Dorst, 1985)
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Sociální kapitál lze charakterizovat jako 

souhrn sociálních kontaktů a vztahů.
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Nás bude zajímat především doposud opomí-
jený přírodní kapitál, který je pro dlouhodobě 
udržitelný rozvoj klíčový.61/

Přírodní kapitál zahrnuje vodu, nerosty, fo-
silní paliva, ryby, půdu, vzduch atd. Zahrnuje 
však i živé systémy, k nimž patří pastviny, sava-
ny, mokřady, ústí řek, oceány, korálové útesy, 
pobřežní koridory, tundra, deštné pralesy aj. 
(Hawken, Lovins, Lovins, 2003).

V podobném smyslu se vyjadřuje český eko-
nom Zdeněk Štěpánek (1997), který uvádí, co 
vše nám poskytuje vyvážený přírodní systém, 
který se utvářel stamiliony let:
– ochranu proti kosmickým vlivům,
– relativně stálé fyzikálně chemické podmínky 

pro život,
– čistou vodu v rámci přírodního koloběhu 

vody,
– zdroje látek,
– přirozenou dekontaminaci,
– fertilitu půdy,
– zdroje energie,
– biologické zdroje,
– životní prostor.
Herman E. Daly62/ (1996) uvádí, že donedávna 
se ekonomové a politici soustřeďovali výhrad-
ně na řešení problému produktivity práce a ka-
pitálu a na řešení jejich vzájemného vztahu. 
Produktivita přírodního bohatství byla opomí-
jena, což vedlo k ohromnému plýtvání a neefek-
tivnímu využívání přírodních zdrojů. V minulosti 
měl tento přístup svoji logiku. Zdroje energie 
a surovin byly zdánlivě nevyčerpatelné a ekosys-
témy byly schopny absorbovat odpady a emise 
plynů. Dnes je však situace velmi odlišná. Pořád 
platí, že je třeba šetřit a hospodárně využívat 
limitující vzácný faktor.63/ Jenže tím nejvzácněj-
ším (protože nejvíce nedostatkovým) faktorem 
dnes není kapitál vytvořený člověkem (např. 
rybářské lodě či motorové pily), ale zbývající 
kapitál přírodní (např. zbylé rybí populace či 
lesy). I v současnosti slyšíme často argument, že 
reprodukovatelný kapitál (rybářské lodě) před-
stavuje takřka dokonalý substitut zdrojů (rybích 
populací).64/ To by však znamenalo, že kapitál lze 
vytvářet nezávisle na zdrojích, což je absurdní. 
Větším množstvím kapitálu (motorových pil, ry-
bářských lodí) nelze nahradit klesající množství 
zdrojů (lesů, rybích populací). Jak říká Herman 
Daly, „není možné postavit tentýž dům substi-
tucí menšího množství dřeva větším množstvím 
řemeslníků či pil“.

Tok přírodních zdrojů a zásoba přírodního ka-
pitálu tvoří materiální příčinu produkce. Zásoba 
kapitálu, pomocí níž se nerostoucí zdroje (vstu-
py) transformují do podoby výrobků (výstupů), 
zase ztělesňuje působící příčinu produkce. 
Zdroje jsou tedy materiální příčinou konečných 
produktů, kapitál je jejich působící příčinou. 
Jednu materiální příčinu je možné substituovat 
jinou materiální příčinou (např. cihly dřevem). 
Podobně lze substituovat jednu působící příči-

nu jinou působící příčinou (např. ruční pily mo-
torovými pilami). Nelze však materiální příčiny 
substituovat působící příčinou (dřevěný dům 
nelze postavit s polovičním množstvím trámů, 
i kdyby se na jeho výstavbě podílel jako substi-
tut libovolný počet řemeslníků a byla k dispozici 
libovolně velká zásoba nástrojů).

Přijmeme-li tuto tezi, že přírodní kapitál a lid-
mi vytvořený kapitál představují spíše komple-
menty než substituty, pak platí, že ten z fakto-
rů, který je nejvzácnější (nejvíce nedostatkový), 
bude také faktorem limitujícím.

Podobně uvažují Keller, Gál a Frič (1996), když 
tvrdí, že příroda se standardním ekonomům roz-
padala na mnoho izolovaných položek, jako je 
půda, suroviny, potraviny či nejnověji biotech-
nologie. Ignorování jednoty a svébytnosti pří-
rody, její redukování na sumu pouhých objektů 
přivlastnění přitom ignorovalo nejpodstatnější 
kvalitu přírody – její mocnou produktivní sílu. 
Ekonomika průmyslové společnosti neúměr-
ně vyčerpává skutečné zdroje své produktivity 
a přitom za produktivní považuje ne tyto zdroje, 
ale nástroje, které jí umožňují přírodní kapitál 
čerpat.

Při fyzikálním růstu subsystému (ekonomi-
ky) dochází k  transformaci přírodního kapi-
tálu do  podoby kapitálu vytvořeného lidmi. 
Porazíme-li strom, můžeme z něj vyrobit stůl. 
Získáme tím užitek, který poskytuje stůl. Naopak 
ztratíme užitek, který předtím poskytoval strom. 
V řídce obydleném světě s omezenou ekono-
mickou aktivitou byl užitek, o  který jsme se 
připravili poražením několika stromů, zane-
dbatelný, ale užitek, který jsme získali výrobou 
stolů, značný. V dnešním hustě obydleném světě 
s vysokou ekonomickou aktivitou však platí, že 
čím více stromů pokácíme, tím větší problémy 
si kvůli jejich nedostatku způsobíme. 

Se zvětšováním celkové spotřeby (celkového 
rozsahu ekonomiky) jsou spojeny jak nákla-
dy, tak užitky. Užitkem jsou služby, které nám 
poskytuje větší počet stolů. Náklady vyplývají 
z neschopnosti ekosystému nadále poskytovat 
určité služby (vykácení stromů vede k nárůstu 
emisí CO2, k úbytku biodiverzity, k erozi půdy 
atd.). Se zvětšováním spotřeby (tedy rozsahu 
ekonomiky) mají mezní náklady tendenci růst 
a mezní užitek má tendenci klesat. Rovná-li se 
hodnota mezních nákladů hodnotě mezního 
užitku, rozsah dosáhl svého optima a další růst 
ekonomického rozsahu (celkové spotřeby) by 
byl neekonomický. Čím více ekonomika roste, 
tím více rostou náklady na její reprodukci (Daly, 
1996).

Tradičně smýšlející ekonomové věří, že spo-
třebováváme pouze tu hodnotu, kterou jsme 
k přírodnímu bohatství sami přidali. V  jejich 
modelu platí, že hodnotu nejprve přidáme, ná-
sledně spotřebujeme a tak pořád dokola. Tato 
představa, říká Daly, je vysvětlována pomocí 
diagramu, který znázorňuje ekonomiku jako 
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samostatný, izolovaný a na ekosystému zcela 
nezávislý koloběh hodnoty mezi podniky (sek-
torem výroby) a domácnostmi (sektorem spo-
třeby). Veškerá pozornost je soustředěna na při-
danou hodnotu, ale objekt, k němuž se hodnota 
přidává, totiž příroda se svým bohatstvím, stojí 
jaksi stranou zájmu.

Vyčerpávání přírody, resp. přírodního kapitá-
lu, je analogií amortizace kapitálu vytvořeného 
člověkem. Daly přitom rozlišuje dvě kategorie 
přírodního kapitálu: geologický (neobnovitelný) 
a biologický (obnovitelný). Vyčerpatelné jsou 
obě tyto kategorie.

Tyto úvahy doplňují dalším úhlem pohledu 
Keller, Gál a Frič (1996). V důsledku našeho za-
cházení příroda chřadne a ztrácí své produktivní 
síly. Všechno naše bohatství vzniká díky přírodě 
a díky lidské práci, ať fyzické, či duševní. Standardní 
ekonomové vědí, že produktivitu lidské práce je 
možné udržet jedině tehdy, může-li zaměstnanec 
obnovovat své fyzické a duševní síly, svoji produk-
tivitu. Přírodě je však klasickou ekonomickou teorií 
jakýkoliv prostředek k udržování její produktivity 
odepřen. Očekává se, že příroda se bude regene-
rovat jaksi sama od sebe bez ohledu na to, kolik 
toho z ní pro svou potřebu vymačkáme. Každý za-
městnanec by při takovém zacházení dávno umřel 
vysílením. Ekologická krize je z tohoto hlediska 
krutým a pozvolným strádáním vysílené přírody, 
která nemá prostředky ani čas na obnovování své 
produktivity.

Skončila tedy doba, v níž byl limitujícím fakto-
rem kapitál vytvořený lidmi, a vstupujeme do fáze, 
kdy se limitujícím faktorem stává zbývající přírod-
ní kapitál. „Úlovky ryb jsou omezeny zbývajícími 
rybími populacemi, nikoliv počtem rybářských 
plavidel. Produkce dřeva je omezena zbylou roz-
lohou lesů, nikoliv množstvím pil či počtem dře-
vorubců. Čerpání ropy je omezeno výší ropných 
zásob (a pravděpodobně ještě nekompromisněji 
schopností atmosféry absorbovat emise CO2), ni-
koliv našimi schopnostmi tento geologický kapitál 
čerpat. A zemědělská produkce je často omezena 
dostupností vody, nikoliv počtem traktorů či ža-
cích strojů“ (Daly, 1996).

Podle Hermana Dalyho tedy lidstvo stojí před 
historickým předělem. Poprvé v historii jsou 
meze růstu prosperity způsobeny nikoliv ne-
dostatkem kapitálu vyrobeného člověkem, ale 
kapitálu přírodního. Kdykoliv se v minulosti ob-

jevily nové limitující faktory, obvykle byla reakcí 
hluboká restrukturace ekonomie. Nacházíme se 
opět v takovém období restrukturace.

Nemáme zde co do činění s „novou ekonomií“, 
ale s novým typem ekonomického chování, kon-
zistentním se „starou ekonomií“, ovšem v pod-
mínkách změněné struktury vzácnosti.

V  oblasti mikroekonomie65/ existuje určitá 
hranice vymezující optimální velikost podniku, 
která by neměla být přestoupena. S překvape-
ním však zjišťujeme, říká H. Daly, že na makro-
ekonomické rovině66/ jsou úvahy o optimální 
velikosti, po jejímž překročení se další růst stává 
neekonomickým, jaksi mimo jakoukoliv diskuzi.

Růst znamená zvětšovat velikost pohlcováním 
(asimilací) a přibíráním dalších látek. Rozvíjet se 
znamená rozšiřovat nebo uskutečňovat mož-
nosti něčeho, uvádět do plnějšího, dokonalejší-
ho nebo lepšího stavu. Pokud něco roste, stává 
se to kvantitativně větším, pokud se něco rozvíjí, 
stává se to kvalitativně lepším, nebo přinejmen-
ším jiným. Kvantitativní růst a kvalitativní rozvoj 
podléhají rozdílným zákonitostem. Naše planeta 
se s časem vyvíjí, aniž by rostla. Naše ekonomi-
ka, která je subsystémem konečné a nerostoucí 
Země, se nakonec musí přizpůsobit podobné-
mu způsobu rozvoje. Ačkoliv existují meze růs-
tu, je potřeba, aby neexistovaly meze rozvoje 
(Meadows, Meadows, Randers, 1992).

Americký ekonom Keneth Boulding (1966) 
rozlišoval mezi „kovbojskou ekonomikou“ 
(cowboy economy) a „ekonomikou posádky 
vesmírné lodi“ (spaceman economy). Kovbojové 
na nekonečných pláních žili z jednosměrného 
průtoku materiálu a energie ekosystémem z pů-
vodních zřídel do konečných výpustí, přičemž 
neměli zapotřebí cokoliv recyklovat. Posádka 
vesmírné lodi žije naopak v malé kabině, kde 
je pevně daný a velmi omezený cyklus látek 
v systému okamžitých zpětných vazeb. Je proto 
třeba mít vše pod kontrolou a hospodařit úspor-
ně a efektivně. Zatímco pro kovboje je rozsah 
nepodstatný, pro posádku vesmírné lodi je na-
prosto určující. 

Přílišné „nabobtnání“ naší ekonomické aktivi-
ty bez ohledu na kapacitu regeneračních schop-
ností přírody je tedy ve svém důsledku kontra-
produktivní. Náklady na další růst ekonomiky 
začínají převyšovat přínos, který z tohoto růstu 
plyne.

61/ Kapitalismus, jak se nyní praktikuje, je fi nančně ziskovou, avšak neudržitelnou úchylkou lidského vývoje… Likviduje totiž svůj kapitál a nazývá to 

příjmem. Odmítá připsat jakoukoliv hodnotu největším zásobám kapitálu, které využívá, přírodním zdrojům… Ekonomika nebude moci fungovat 

spolehlivě, dokud se přírodní kapitál neocitne v účetních rozvahách podniků, zemí a celého světa (Hawken, Lovins, Lovins, 2003).

62/ Herman E. Daly – americký ekonom, který pracoval pro Světovou banku, poté byl profesorem na University of Maryland. Napsal řadu monografi í, z nichž 

dle mého názoru nejvýznamnější je „Pro společné dobro“ (For the Common Good, 1989). Tu napsal společně s teologem Johnem Cobbem jr.

63/ Ekonomové se zabývají nedostatkovými, vzácnými statky. Od toho, co nedostatkové (a tedy vzácné) není, abstrahují. V dobách, kdy se formovala 

ekonomická teorie, nebylo nikterak iracionální předpokládat, že přírodní zdroje jsou neomezené a vliv člověka na přírodu je zanedbatelný. To už však dnes 

neplatí (Daly, 1996).

64/ Pokud se nám sníží výlov ryb, můžeme poslat na moře více lodí, které také mohou být k rybolovu technologicky lépe vybaveny. Protože jsou však rybí 

populace sice obnovitelným, ale vyčerpatelným zdrojem, nelze to dělat donekonečna.

65/ Mikroekonomie se zabývá zkoumáním rozhodování jednotlivých tržních subjektů (jednotlivců, domácností, fi rem, státu).

66/ Makroekonomie se zabývá zkoumáním ekonomického systému jako celku.
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Optimální rozsah celé ekonomiky vzhledem 
k ekosystému tvoří jádro environmentální mak-
roekonomie. Problémem jiného druhu je opti-
mální rozmístění (alokace) toku zdrojů, což je 
záležitost mikroekonomie.

Problém optimální alokace zdrojů je analogic-
ký problému rovnoměrného rozmístění nákladu 
na lodi. I když se nám podaří náklad v plavidle 
rozmístit rovnoměrně, je třeba vyřešit i otázku 
maximálně přípustného zatížení lodi. Proto 
bývají lodě vybaveny čarou nákladové značky. 
To signalizuje, zda loď již dosáhla krajní, avšak 
stále ještě bezpečné meze únosnosti (carrying 
capacity). Pokud je náklad v plavidle rozmís-
těn (alokován) nerovnoměrně, voda dosáhne 
na nákladovou značku podstatně dříve. Ale bez 
ohledu na to, je-li náklad v lodi rozmístěn rov-
noměrně či nerovnoměrně, platí, že pokud se 
celkové zatížení (rozsah nákladu) zvyšuje, voda 
nakonec vystoupá až k nákladové značce. To 
signalizuje dosažení konečné meze únosnosti 
plavidla. Je tedy třeba si uvědomit, že optimální 
rozmístění a optimální rozsah jsou dva naprosto 
odlišné pojmy.

Daly proto tvrdí, že velký úkol environmentál-
ní ekonomie spočívá ve vytvoření ekonomické-
ho nástroje, který by plnil stejnou funkci jako 
zmíněná nákladová značka na lodích. V kom-
petenci trhu je řešit problém optimálního roz-
místění (alokace) zdrojů. Problémy optimální 
distribuce (přerozdělování) zdrojů a optimální-
ho rozsahu ekonomické činnosti však trh řešit 
nedokáže.

Výše zmíněné neznamená snahu odmítnout 
tržní ekonomiku ve smyslu nejdokonalejšího 
známého nástroje pro optimální rozmísťování 
zdrojů mezi různá užití. Žádná, tedy ani tržní 
ekonomika v sobě však nemá zabudovaná čidla, 
která by nás upozornila, že rozsah našich aktivit 
již překročil únosnou míru pro přežití okolních 
přírodních systémů. Absence tohoto čidla je tím 

nebezpečnější, čím rychleji mění ekonomika pří-
rodní zdroje v odpad.

Ekonomický růst ve fyzikálním smyslu tedy 
podle Hermana Dalyho negeneruje pouze po-
zitiva. Může způsobit, že ekologické náklady 
(škody) porostou rychleji (a rozsahem budou 
mnohem závažnější) než výsledný užitek. Pak 
ovšem ve skutečnosti nebohatneme, ale chud-
neme. Je tedy otázka, jestli je takový růst ještě 
možné nazývat ekonomickým a zda není spíše 
na místě termín „neekonomický růst“. Na zbo-
hatnutí nemusí být vůbec nic špatného. Špatné 
je to, když lidé zchudnou vlivem neekonomic-
kého růstu, který se přitom tváří, jako by byl 
růstem ekonomickým.

Podle dalšího alternativního ekonoma, Nicho-
lase Georgescu-Roegena, první věcí, která se musí 
v ekonomické teorii změnit, je představa ekono-
mického procesu jako samostatného a na pro-
středí zcela nezávislého koloběhu, v němž chybí 
jakákoliv zmínka o vstupech a výstupech surovin 
a energie. Je to totéž, jako kdyby biolog studující 
organismus zvířete popsal podrobně oběhovou 
soustavu, ale nezmínil by se vůbec o trávicím 
traktu. Zvíře s izolovanou oběhovou soustavou 
bez trávicího traktu by bylo perpetum mobile 
(Georgescu-Roegen, 1999).

Společně s Hermanem Dalym tedy můžeme 
uzavřít tuto úvahu konstatováním, že se nachá-
zíme v bodě, v němž nás další růst ekonomiky 
činí ne bohatšími, ale naopak chudšími. Jako 
nástroj eliminace chudoby tak zřejmě bude 
muset být uplatněna politika přerozdělování, 
komplexní (ekologická) daňová reforma a poli-
tika efektivního využívání zdrojů.

Udržitelný rozvoj však v tomto smyslu nezna-
mená konec ekonomie. Naopak, ekonomie se 
v momentě dosažení mezí růstu ekonomiky stá-
vá ještě důležitější disciplínou, než kdy předtím. 
Je to však jemná a komplexní ekonomie pěs-
tování a kvalitativního zdokonalování, ekono-
mie solidarity, šetrnosti, pokory a přizpůsobení 
se limitům, které před nás klade příroda. Je to 
ekonomie usilující o kvalitu, ne o expanzi (Daly, 
1996).

Externality a selhání trhu

Tržní ekonomika produkuje nechtěně tzv. exter-
nality. K těm dochází tehdy, když výroba nebo 
spotřeba jedněch způsobuje nedobrovolné 
náklady nebo přínosy jiným.67/ Externality tedy 
představují dopad chování jednoho ekono-
mického subjektu na blahobyt jiného subjek-
tu, přičemž se tento dopad neodráží v tržních 
transakcích. V oblasti životního prostředí výraz-
ně převládají negativní externality (Štěpánek, 
1997).

Jednotlivé složky životního prostředí (environ-
mentální statky), jako kvalitní ovzduší, voda, fau-
na a fl óra, půda aj., se postupně staly v důsledku 
vysoké spotřeby omezenými a nedostatkovými. 
U soukromých statků se jejich nedostatek odráží 
v ceně (čím vzácnější je statek, tím vyšší je jeho 

Foto 105: Jizerské hory poničené kyselými 

dešti – typická externalita výroby elektřiny 

v hnědouhelných elektrárnách

(archiv autora)

V kompetenci trhu je řešit problém op-

timálního rozmístění (alokace) zdrojů. 

Problémy optimální distribuce (přerozdě-

lování) zdrojů a optimálního rozsahu eko-

nomické činnosti však trh řešit nedokáže.

Nacházíme se v bodě, v němž nás další růst 

ekonomiky činí ne bohatšími, ale naopak 

chudšími.
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Infobox: Environmentální práh a Kuznetsovova environmentální křivka
Země, které prosazují a rozvíjejí tržní ekonomiku, musí hledat způsoby, jak napravit selhání trhu a přenést 
externí náklady zpět na jejich původce, jak z nich učinit interní náklady (tzv. internalizace externalit).

Problém je v tom, že takto se země začínají chovat zpravidla teprve tehdy, když jejich obyvatelé začnou 
refl ektovat stav životního prostředí jako tíživý až nepřijatelný (Štěpánek, 1997). Dosavadní zkušenosti ukazují, 
že k tomuto společenskému postoji dochází až po dosažení určité výkonnosti ekonomiky (resp. materiální 
úrovně občanů), která odpovídá přibližně výši hrubého domácího produktu 12–15 000 USD na obyvatele. Nad 
tímto pásmem se pohybuje jen asi pětina světového obyvatelstva, které žije v rozvinutých zemích.

Nositel Nobelovy ceny za ekonomii Simon Kuznetsov studoval tuto souvislost mezi ekonomickým rozvo-
jem a zátěží životního prostředí. Tvrdil, že i když v začátcích ekonomického rozvoje zátěž životního prostředí 
roste, a vztah těchto dvou veličin je tedy nepříznivý, s rostoucím bohatstvím se životní prostředí zlepšuje.69/ 
Tato vazba však platí jen pro některé zátěže, např. pro emise oxidů síry. Pro jiné neplatí, nebo jen omezeně. 
Týká se to např. ubývání druhové biologické rozmanitosti, kdy vyhubení každého rostlinného či živočišného 
druhu je nevratnou změnou a ztrátou.

Citlivost obyvatel vůči životnímu prostředí, a tedy i vůči udržitelnému rozvoji je především v rozvojových 
a transformujících se zemích problematická. To nás staví opět před zásadní otázku, na kterou nemáme zatím 
uspokojivou odpověď – jak prosazovat dlouhodobě udržitelný rozvoj v zemích, jejichž vlády i obyvatelé preferují 
jako prioritu ekonomický růst? A jak tohoto cíle dosáhnout, než budou vyčerpány neobnovitelné surovinové 
a energetické zdroje a devastovány životodárné ekosystémy?

67/ Externality se objevují vždy, když trh neregistruje vedlejší efekty výroby nebo spotřeby.

68/ Veřejné statky jsou statky, jejichž přínos je nedělitelně rozptýlen po celé společnosti bez ohledu na to, zda jednotlivci chtějí tento veřejný statek koupit,

či nikoliv (Štěpánek, 1997).

69/ Kuznetsovova environmentální křivka má tedy tvar obráceného U, kde na ose x (horizontále) je ekonomický rozvoj a na ose y (vertikále) je zátěž životního 

prostředí.

70/ Teorií veřejné volby se zabývali např. ekonomové J. K. Arrow, A. Downs, J. Buchanan a další.

71/ Přesněji „politiky životního prostředí a udržitelného rozvoje“, protože nástroje politiky životního prostředí eliminující „selhání trhu“ a „selhání vlády“ jsou 

zároveň nástroji napomáhajícími směřování společnosti k udržitelnému rozvoji.

Selhání vlády

Externality a selhání trhu nejsou jedinou příči-
nou vzniku neefektivností. Jako druhý význam-
ný zdroj uvádí Zdeněk Štěpánek (1997) politické 
vlivy. Ty jsou možná dokonce ještě častější, než 
selhání trhu. Specifi cké zájmové skupiny vyvíjejí 
politickou aktivitu k tomu, aby dosáhly „mimo-
řádnou rentu“. Lobováním ovlivňují rozhodování 
vlády a dalších institucí ve prospěch svých zá-
jmů a v tomto smyslu také usilují o změny v le-
gislativě. Tak dosahují vyššího čistého užitku, 
ovšem na úkor celkového společenského užitku.

Občané, kteří jsou nositelé ztrát, se nedoká-
žou efektivně bránit. To souvisí s jejich nedosta-
tečnou informovaností a malou aktivitou, resp. 
efektivností ve volbách. Získávání informací je 
totiž obvykle velmi nákladné. Také jednotlivý 
volební hlas má zanedbatelnou váhu. Pro roz-
ptýlené skupiny jednotlivců, kteří disponují neú-
plnými informacemi, je tak velmi obtížné zorga-
nizovat významnou opozici vůči lobbystickým 
tlakům a z toho pramenícím selháním vlády.

V teorii vycházejí politický mechanismus de-
mokracie i hospodářský mechanismus volného 
trhu z předpokladu, že většina občanů (resp. 
spotřebitelů) se chová racionálně. Proč tedy není 
také rozhodování vlády a zákonodárných sborů 
vždy racionální, vedené doporučeními odborní-
ků a požadavky voličů? Tyto otázky jsou před-
mětem tzv. teorie veřejné volby.70/ Ta zkoumá, 
jakým mechanismem a s jakou motivací probíhá 
rozhodování o základních ekonomických otáz-
kách ve veřejném sektoru (tedy na úrovni vlády, 
zákonodárných sborů a orgánů státní správy). 
Tvrdí, že vládu nelze personifi kovat a chápat 
jako jednolitý útvar, ale naopak jako soubor 
jednotlivců, kteří prosazují různé zájmy. Je tedy 
nereálné očekávat od rozhodování státu stejný 
stupeň konzistence a racionality jako v případě 
jedince, rozhodujícího se na trhu o soukromých 
statcích. Proto je efektivnost výdajů z veřejných 
prostředků výrazně nižší než výdajů ze soukro-
mých prostředků. Řešením je tudíž minimalizace 
výdajů státu.

cena). Cena tedy zajišťuje alokaci statku v situ-
aci, kdy je větší potřeba (poptávka) než disponi-
bilní množství daného statku (nabídka).

Problém je, jak uvádí Z. Štěpánek, že environ-
mentální statky většinou nejsou soukromé, ale 
tzv. statky veřejné.68/ Ty mají, na rozdíl od sou-
kromých statků, některé specifi cké rysy, které 

neumožňují volné působení cenového mecha-
nismu.

V této situaci, říká Z. Štěpánek (1997), je ne-
vyhnutelná role státu, který musí nahradit chy-
bějící „neviditelnou ruku trhu“ „viditelnou rukou 
státu“.

Pro rozptýlené skupiny jednotlivců, kteří 

disponují neúplnými informacemi, je tak 

velmi obtížné zorganizovat významnou 

opozici vůči lobbystickým tlakům a z toho 

pramenícím selháním vlády.
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Existence externalit vedoucích k „selhání trhu“ 
i mechanismus veřejné volby, vedoucí k (občas-
nému) „selhání vlády“, tedy vyvolávají nutnost 
tržní ekonomiku regulovat prostřednictvím 
státních, resp. vládních politik, zejména politiky 
životního prostředí71/ (Štěpánek, 1997).

Demokratické vlády mohou pro tento boj 
s neefektivností využít buď nástroje přímé (nor-
mativní), nebo ekonomické nástroje založené 
na nepřímém ovlivňování subjektů.
a) Přímé (normativní) nástroje politiky životní-

ho prostředí a udržitelného rozvoje

Tyto nástroje regulace tržní ekonomiky mají 
charakter administrativního řízení na principu 
„příkazu a kontroly“ (command and control sys-
tem). Jsou založeny na donucovací pravomoci 
orgánů státní správy (administrativy). Jsou to 
především:
– nařízení (zákazy a příkazy),
– limity (věcné, časové),
– standardy a technické normy.
Mají však řadu nedostatků:
– přímá regulace je makroekonomicky velmi 

nákladná a relativně málo efektivní;
– tím, že jsou znečišťovatelé donucováni 

ke  splnění předepsaných normativních 
předpisů bez stimulace k  jejich dalšímu 
pozitivnímu pokračování, se chovají vysoce 
defenzivně;

– plošná aplikace normativních požadavků má 

 často za následek tvrdé ekonomické dopady 
na mnoho subjektů;72/

– účinná realizace systému přímé regulace 
vyžaduje rozsáhlý administrativní aparát 
(neúměrnou byrokracii, nebezpečí korupce 
atd.).

b) Ekonomické nástroje politiky životního pro-

středí a udržitelného rozvoje

Ekonomické nástroje nepůsobí na základě pří-
mého mocenského přinucení, ale prostřednic-
tvím (nepřímé) ekonomické kalkulace. Zahrnují 
např. poplatky a daně, různé formy fi nančních 
podpor, obchodovatelná emisní povolení a dal-
ší. Jsou podstatně méně nákladné (uvádí se 
o 30–50 %) než aplikace založené na přímých 
nástrojích (Štěpánek, 1997).

Nezbytnými předpoklady pro jejich účinnou 
aplikaci jsou zejména:
– co nejméně deformované tržní prostředí,
– jasně vymezená vlastnická práva,
– existence fi nanční motivace znečišťovatelů,
– možnost subjektů nezávisle se rozhodovat 

podle tržních podnětů a vlastní úvahy,
– nepřímé působení státní autority.
Ekonomické nástroje však nepředstavují univer-
zální všelék. Existují problémy, k jejichž řešení 
se vůbec nehodí. Příkladem je nakládání s vy-
soce nebezpečnými látkami, kde je mnohem 
vhodnější normativní nástroj, např. přísný limit, 
případně zákaz, než zpoplatnění.

Infobox: Přístupy k politice životního prostředí a udržitelného rozvoje 
opírající se o soukromou iniciativu a dobrovolné dohody
Kromě administrativních (přímých) a ekonomických nástrojů mohou poskytovat velmi efektivní řešení přístupy 
opírající se o soukromou iniciativu a dobrovolné dohody s garancí státu.
Soukromé iniciativy
Soukromé přístupy a řešení prostřednictvím vyjednávání jsou asi nejjednodušším prostředkem k obnovení 
narušené efektivnosti. Techniky jsou však proveditelné pouze tehdy, je-li počet účastníků malý a subjekty, 
které externalitami získávají nebo ztrácejí, lze snadno identifi kovat. Dobrovolná vyjednávání tedy mohou vést 
k efektivnímu výsledku, ovšem za předpokladu, že jsou dobře vymezená vlastnická práva a náklady vyjednávání 
jsou nízké.
Dobrovolné dohody s garancí státu
Jsou založené na dobrovolném rozhodnutí faktického nebo potenciálního znečišťovatele zavázat se k minimali-
zaci narušování životního prostředí. Patří sem především ekologické označování výrobků, budování ekologicky 
orientovaných systémů řízení podniků (EMAS)73/ a dobrovolné dohody mezi státem a průmyslovými podniky.
a) Označování ekologicky šetrných výrobků (ecolabelling)
Má za účel informovat spotřebitele o tom, že daný výrobek je k životnímu prostředí „přátelský“. Spotřebitel 
se může zcela dobrovolně rozhodnout, zda se chce chovat šetrně k životnímu prostředí a preferovat takto 
označený výrobek, či nikoliv.
b) Budování ekologicky orientovaných systémů řízení podniků (EMAS)
Zavedení systému EMAS podle mezinárodně uznávané normy (především ISO 1400) přináší podniku násle-
dující výhody:
– minimalizaci provozních a personálních rizik díky řízené ochraně životního prostředí,
– optimalizaci výdajů podniku na ochranu životního prostředí,
– zlepšení dobrého jména podniku, posílení vztahu k veřejnosti,
– zvýšení konkurenceschopnosti, zejména na trhu „ekologicky citlivých zemí“ (především zemí Evropské 

unie).

Existence externalit vedoucích k „selhání 

trhu“ i mechanismus veřejné volby, vedou-

cí k (občasnému) „selhání vlády“, vyvolá-

vají nutnost tržní ekonomiku regulovat.

Ekonomické nástroje nepředstavují uni-

verzální všelék. Existují problémy, k  je-

jichž řešení se vůbec nehodí. Příkladem je 

nakládání s vysoce nebezpečnými látkami.
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Vyspělé země disponují širokým rejstříkem eko-
nomických nástrojů životního prostředí a udrži-
telného rozvoje. Přehlednou klasifi kaci těchto 
nástrojů, které lze strukturovat do několika hlav-
ních skupin, používá Organizace pro ekonomic-
kou spolupráci a rozvoj (OECD):
A) Poplatky za znečišťování životního prostředí:
– poplatky za znečišťování ovzduší,
– poplatky za vypouštění odpadních vod,
– poplatky za ukládání odpadů na skládky,
– poplatky za spalování odpadů,
– poplatky za hluk,
– administrativní, resp. místní poplatky.
B) Poplatky za využívání přírodních zdrojů:
– poplatky za odběry podzemní vody,
– poplatky za odběry vody z vodních toků,
– odvody za odnětí půdy ze zemědělského 

půdního fondu,
– poplatky za odnětí půdy z lesního půdního 

fondu,
– úhrady z dobývacího prostoru a z vydoby-

tých vyhrazených nerostů,
– poplatky za kácení dřeva.
C) Uživatelské poplatky:
– poplatky za spotřebu látek poškozujících 

ozónovou vrstvu,
– poplatky za užívání vybraných umělých hno-

jiv a pesticidů,
– poplatky za používání tašek z umělých hmot, 

apod.

D) Daně:
– daně k ochraně životního prostředí,
– komunální (místní) daně.
F) Sankční platby:
– pokuty,
– přirážky.
G) Daňové úlevy:
– v rámci daně z přidané hodnoty,
– v rámci spotřebních daní,
– v rámci daní z příjmů,
– v rámci silniční daně,
– v rámci daně z nemovitostí,
– v rámci daně dědické a darovací.
H) Finanční podpory:
– granty, dotace, dary (ze státního rozpočtu 

nebo z účelových fondů),
– výhodné půjčky (soft loans),
– garance úvěrů.
I) Úlevy:
– v placení poplatků.
J) Depozitně refundační systémy:
– zálohování,
– recyklační poplatky.
K) Obchodovatelná emisní povolení.
L) Environmentální pojištění.
Pokud mají být ekonomické nástroje dostatečně 
účinné, neměly by být implementovány izolova-
ně, ale naopak by měly být integrovány do tzv. 
„nástrojového mixu“ politiky životního prostředí 
a udržitelného rozvoje.

72/ Ty pak, často na základě sociální argumentace (např. ztráty pracovních míst), vytvářejí silný a mnohdy úspěšný tlak na politiky a orgány státní správy 

ve smyslu „změkčení“ normativních předpisů či udělení výjimek.

73/ EMAS – Eco-Management and Audit Scheme.

Infobox: Vysvětlení pojmů
1. Poplatky
Poplatky jsou v ekonomické teorii defi novány jako platby spojené s určitým úkonem, službou nebo povolením 
orgánu státní správy.
2. Daně
Ekonomická teorie defi nuje daně jako povinné platby představující bezekvivalentní transfer fi nančních zdrojů 
do státního rozpočtu. To znamená, že daňoví poplatníci platí na základě zákonné povinnosti, aniž jim vzniká, 
na rozdíl od poplatků, nárok na nějakou konkrétní protislužbu. Zákon o soustavě daní České republiky defi nuje 
sedm daňových titulů: daň z přidané hodnoty, spotřební daně, daně z příjmů, silniční daň, daň z nemovitostí, 
daň dědickou a darovací a daně k ochraně životního prostředí.
3. Daně k ochraně životního prostředí
Jedná se o zavedení „ekologických“ daní, např. na fosilní paliva, na spotřebu vody a na vybrané suroviny (ze-
jména takové, které v procesu dobývání, zpracování nebo spotřeby poškozují životní prostředí).
4. Depozitně refundační systémy
Stimulují spotřebitele k vrácení použitých výrobků (popřípadě obalů) a vytvářejí fi nanční prostředky pro jejich 
nezávadné zneškodňování. Mohou být účelně aplikovány zejména na:
– výrobky hromadné spotřeby, jež mohou být po dožití nebezpečným odpadem (akumulátory, baterie, zářivky, 

motorové oleje, automobily);
– výrobky hromadné spotřeby, jejichž opakované použití je v souladu se zájmy životního prostředí (obaly);
– výrobky hromadné spotřeby, jež mohou po dožití esteticky zatěžovat prostředí (pneumatiky apod.). 
Depozitně refundační systémy mají dvě funkce:
– zajišťují vysokou návratnost použitých výrobků široké spotřeby, a to díky záloze, která je součástí prodejní 

ceny;
– vytvářejí fi nanční zdroje, ze kterých lze poskytovat, resp. zajišťovat bezpečné zneškodňování těchto výrobků.

Pokud mají být ekonomické nástroje do-

statečně účinné, měly by být integrovány 

do tzv. „nástrojového mixu“.
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5. Obchodovatelná emisní povolení
Vytvářejí předpoklady pro působení tržních sil i v oblasti environmentálních statků, kde zpravidla standardní 
mechanismus selhává. Podstatou systému obchodovatelných emisních povolení je převedení obecně dostup-
ných, plošně vyhlášených neobchodovatelných emisních povolení (což jsou zpravidla emisní limity stanovené 
státní autoritou pro zdroje znečišťování) do podoby více či méně veřejně obchodovatelných cenných papírů, 
zakládajících možnost znečišťovat životní prostředí v určitém rozsahu. Cílem je minimalizovat celkové spole-
čenské náklady nutné na dosažení požadované úrovně znečištění. Jednotliví znečišťovatelé mají různé měrné 
náklady na snížení emisí na požadovanou úroveň. To umožňuje využít tržních sil k tomu, aby byla na základě 
nabídky a poptávky nalezena úroveň, kdy je součet na dosažení celkového objemu povolených emisí nejnižší.
6. Environmentální pojištění
Význam environmentálního pojištění vzrůstá úměrně k růstu složitosti a dynamiky rozvoje soudobé společnosti. 
Podnikatelskou odezvou na tento vývoj byl vznik systému řízení, usilujícího o relativní zvládnutí rizika (risk 
management), jehož nedílnou součástí je také využití pojištění, které umožňuje rozložit negativní důsledky 
rizika z nahodilých nežádoucích událostí na více účastníků (Štěpánek, 1997).

Podstatou systému obchodovatelných 

emisních povolení je převedení obecně 

dostupných, plošně vyhlášených neob-

chodovatelných emisních povolení (což 

jsou zpravidla emisní limity stanovené 

státní autoritou pro zdroje znečišťování) 

do podoby více či méně veřejně obchodo-

vatelných cenných papírů, zakládajících 

možnost znečišťovat životní prostředí 

v určitém rozsahu.

K prosazování udržitelného rozvoje by mohl 
významně napomoci, i když nepatří mezi ekono-
mické nástroje životního prostředí, poměrně ra-
dikální návrh Jamese Robertsona (in Tatar, 2001) 
na zavedení tzv. občanského příjmu. Občanský 
příjem je nezdaněný příjem, který by byl vyplá-
cen státem každému bez výjimky, včetně dětí. 
Na občanský příjem by měl nárok každý, včetně 
nezaměstnaných. Nahradil by celou škálu dnes 
existujících státních příspěvků (přídavky na děti, 
podpora v nezaměstnanosti, nemocenské dáv-
ky, starobní důchody aj.), i když by si každý mohl 
navíc platit pojištění.

Občanský příjem by pravděpodobně umožnil 
vznik mnoha nových, nízce placených pracov-
ních míst a míst na zkrácený pracovní úvazek 
(týkajících se např. oblasti recyklace, oprav, 
pěstování organických plodin aj.). Jednou z vý-
hod občanského příjmu by bylo, že by odpadlo 
dnešní administrativně náročné a  ponižující 
ověřování příjmů, kdy např. příjemce příspěvku 
v nezaměstnanosti musí prokazovat, že nemá 
žádné fi nanční zdroje. Občanský příjem by li-
dem umožnil zabývat se neplacenou (nebo 
málo placenou) prací – výchovou dětí, prací pro 
společný prospěch komunity apod.

Na  Slovensku má jedna politická strana 
(Sloboda a  Solidarita) tento návrh ve  svém 
programu. Nazývá jej odvodový bonus. Každý 
občan Slovenské republiky by dostával jedinou 
dávku, ať pracuje, nebo ne, která by nahradila 
všechny dosavadní sociální dávky. Vypočítala by 
se jako životní minimum (v roce 2009 to bylo 
180 euro měsíčně) minus 10 % vlastního příjmu. 
Čím by byl příjemce bohatší, tím nižší dávku by 
inkasoval. Lidé s příjmy ve výši desetinásobku 
životního minima by nedostali nic.

Ve své práci „Steady-State Economics“ obha-
juje Herman E. Daly (1977) nejen minimální pří-
jem, ale také maximální příjem. Pokud existují 
meze růstu ekonomiky, pak musíme připustit, 
že čím větší díl z ekonomického koláče ukusu-
jeme, tím méně zbývá pro ostatní (současníky, 
budoucí generace) a vzhledem k provázanosti 

ekonomiky s ekosystémy (přírodním kapitálem) 
i pro mimolidské druhy. 

Daly navrhuje, aby se maximální a minimální 
příjem lišily o faktor 10 (rozdíl mezi nejvyšším 
a nejnižším příjmem by byl nejvíce desetiná-
sobný). Nerovnost by byla ospravedlněna tím, 
že lidé mají různé nadání, schopnosti, liší se 
i pracovním nasazením a pílí. Faktor 10 by dá-
val dostatek prostoru ke stimulaci jednotlivců, 
aby za svůj výkon sklidili náležitou odměnu. 
Podle H. Dalyho je maximální únosná zátěž so-
ciální nerovnosti někde okolo faktoru 100. Pak 
následuje již to, čemu se říkalo třídní boj. Daly 
zformuloval tento ekonomický princip ve formě 
jedenáctého „biblického přikázání“: „Nepřipustíš 
bezmeznou nerovnost v distribuci soukromého 
vlastnictví“.

Mezi ekonomickými nástroji životního pro-
středí a udržitelného rozvoje je však „královskou 
disciplínou“ (jakousi obdobou desetiboje v at-
letice) tzv. ekologická daňová reforma. Je to již 
téměř sto let stará myšlenka a pochází od eko-
noma Cecila Pigou.

Podstata ekologické daňové reformy (EDR) 
spočívá v přesunu daňové zátěže z toho, čeho 
chceme mít dostatek (např. práce), na to, čeho 
chceme mít co nejméně (např. vyčerpání pří-
rodních zdrojů). Znamená proto postupné 
(dlouhodobé) výrazné zdanění, a tedy zdraže-
ní energetických a surovinových zdrojů, které 
bude ovšem kompenzováno nižším, případně 
až nulovým zdaněním práce.74/

Zásadou ekologické daňové reformy je, že 
má být fi skálně (rozpočtově) neutrální. Tedy, co 
stát získá na vyšším zdanění přírodních zdrojů, 
to „rozpustí“ do snížení zdanění práce. Nejedná 
se proto o novou daň, ale o komplexní daňovou 
reformu, která by navýšila především spotřební 
daň a daně k ochraně životního prostředí a sní-
žila (případně až zrušila) daně z příjmů a daň 
z přidané hodnoty.

Ekologická daňová reforma představuje slo-
žitý strategický manévr, jehož realizace může 
být svou složitostí a komplexností srovnatelná 
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s přechodem centrálně plánované ekonomi-
ky na tržní ekonomiku v 90. letech 20. století 
v postkomunistických zemích. Proto se počítá 
s tím, že náběh ekologické daňové reformy by 
byl postupný a trval by možná i více než jedno 
desetiletí.75/

Dlouhodobý horizont zavádění ekologické 
daňové reformy je však zároveň překážkou pro 
její politické prosazení. V demokratických reži-
mech jsou politici voleni na 4–5 let a v tomto 
časovém horizontu také uvažují. Je těžké, aby 
přijali za svou komplexní daňovou reformu, je-
jíž výrazné přínosy se možná projeví až daleko 
za horizontem jejich volebního období.

Další překážkou prosazení ekologické daňové 
reformy je to, že by měla být zavedena najednou 
ve velkém a silném hospodářském prostoru. 
V ideálním případě by měla být zavedena glo-
bálně, to je ale při dnešních propastných eko-
nomických, politických i kulturních rozdílech 
nereálné. Největší šanci na implementaci eko-
logické daňové reformy tak má pravděpodobně 
Evropská unie. Je dostatečně ekonomicky silná, 

aby se po zavedení této reformy nezhroutila její 
obchodní bilance se zeměmi a regiony, které ji 
nezavedou.76/

Zatím některé státy Evropské unie přistou-
pily k  prvnímu kroku na  cestě k  ekologické 
daňové reformě, k zavedení tzv. uhlíkové daně 
(viz infobox). Lze ale předpokládat, že výnosy 
ze zavedení komplexní ekologické daňové re-
formy vysoce převýší možná rizika a náklady. 
Důsledkem reformy jednoznačně bude, že 
podniky i domácnosti budou přírodními zdroji 
více šetřit. Podniky budou motivovány využívat 
moderní, úspornější technologie, domácnosti 
budou investovat především do energetických 
úspor (zateplení domů a bytů, úsporné žárovky 
atd.). Zavedení ekologické daňové reformy bude 
novým impulsem pro využívání obnovitelných 
zdrojů energie, důslednější recyklaci surovin 
a také pro delší životnost výrobků.77/ A nelze sa-
mozřejmě opomenout podporu zaměstnanosti, 
protože méně zdaněná lidská práce bude lev-
nější.78/

74/ Z daní, které vybere federální vláda Spojených států, pochází 80 % z daní jednotlivců (v podobě daně z příjmu fyzických osob, včetně platby za sociální 

pojištění). Dalších asi 10 % pochází z daně z příjmu právnických osob. 

75/ Pokud by se např. ceny energií a surovin zvyšovaly o 5 % ročně, dojde k jejich zdvojnásobení za 14 let, ke čtyřnásobnému zvýšení oproti původní hladině 

dojde za 28 let. S 5% ročním nárůstem počítá autor publikace „Faktor 4“ E. U. von Weizsäcker (1997). Při takto pozvolném nárůstu by měly být podniky 

i domácnosti schopné se adaptovat na nové podmínky a stát by měl být schopen řešit nečekané problémy, které se při tak náročném strategickém mané-

vru, jakým je zavádění ekologické daňové reformy, objeví.

76/ Země či region, který ekologickou daňovou reformu zavede, je oproti obchodním partnerům, kteří tak neučiní, v nevýhodě. Zboží této země či regionu 

bude již zatíženo vyšší cenou, která bude odrážet vyšší zdanění surovin a energie. Bude proto asi potřebné přijmout některá ochranářská opatření, což 

však bude narážet na požadavek volného pohybu zboží a služeb, který prosazuje Světová obchodní organizace.

77/ Ekologická daňová reforma se může podle E. U. von Weizsäckera stát silným signálem pro vědce, techniky i manažery, aby pracovali na revoluci v efektiv-

nosti (Weizsäcker, 1997).

78/ Mezi další zprostředkované výhody zavedení ekologické daňové reformy patří např. snížení poškozování životního prostředí, a tím i snížení nákladů 

na zdravotnictví a další veřejné výdaje.

Infobox: Uhlíková daň
Systém spotřebních daní je všeobecně přijímaným nástrojem usměrňujícím lidské chování. Podobně jako 
spotřební daně by mohla fungovat uhlíková daň, tedy daň na fosilní paliva, jejichž spálením vzniká skleníkový 
plyn, oxid uhličitý. Lidé, kteří svým způsobem života zapřičiňují vysoké emise CO2, by měli formou uhlíkové 
daně a jejím přerozdělením platit lidem, kteří tolik emisí CO2 neprodukují. Ve Finsku je tato daň zavedena již 
od roku 1990.

Od počátku roku 2008 byla v České republice v rámci nařízení Evropské unie zavedena ekologická daň 
na fosilní paliva dodávaná koncovému spotřebiteli. Tato daň se však vypočítává nikoliv podle obsahu uhlíku, 
ale podle dalších vlivů na životní prostředí při předpokládaném použití. Ekologická daň je tak také uvalena 
na elektřinu z neobnovitelných zdrojů bez ohledu na to, zda je vyráběna z jádra, plynu či uhlí. Takto postavená 
ekologická daň nijak nemotivuje k upřednostnění plynu či jádra před uhlím, a tím ke snižování emisí CO2.

Ekologická daň by tedy měla být sestavena jinak. Základem by měla být uhlíková daň a k ní by měly být 
připočteny další položky za poškozování životního prostředí. Daň by měla motivovat nejen k nahrazování 
hodně znečišťujících zdrojů méně znečišťujícími, ale hlavně k úsporám. Ekologickou daň v současném pojetí 
je proto třeba striktně odlišovat od uhlíkové daně.

Je žádoucí zavést a postupně zvyšovat uhlíkovou daň za fosilní paliva až na úroveň, kdy se cena energie 
získaná z fosilních paliv dostane na cenu energie z vysoce efektivních obnovitelných zdrojů. Za takových pod-
mínek bude každý subjekt vnímat cenu energie jako velmi vysokou. Tím se zvýší plošná poptávka po efektivních 
opatřeních pro úspory energie. Vzorec chování lidí se změní ve prospěch snížení energetické náročnosti a zdroje 
energie z fosilních paliv budou nahrazovány efektivními obnovitelnými zdroji.

Projekt uhlíkové daně by bylo žádoucí koncipovat celosvětově, protože i klimatické změny mají globální 
dopady. Daň by bylo třeba vybrat „centrální světovou bankou“ v okamžiku vytěžení fosilního paliva. Protože 
je počet těžařských společností na světě poměrně malý, mělo by být reálné výběr daně uhlídat. Následně by 
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se již obchodovalo s fosilními palivy zatíženými uhlíkovou daní. Tím by se zabránilo daňovým podvodům při 
dovozu a vývozu.

Uhlíková daň by měla být zpočátku nízká, aby bylo možné reagovat bez velkých problémů na různé ne-
čekané a nezamýšlené účinky. Postupně by rostla až na odhadovanou koncovou úroveň někde mezi 100–200 
USD za 1 tunu CO2.

79/

Způsob přerozdělení vybrané uhlíkové daně by zahrnoval princip solidarity. Maximální solidarity by bylo 
dosaženo tak, když bychom vybranou daň rozdělili plošně, tedy každému člověku na světě by připadla stejná 
část. To by odráželo „právo“ všech lidí přispívat k emisím CO2 stejným dílem. Prosazení takového přístupu by 
vyvolalo obrovský tok peněz z rozvinutých zemí do zemí rozvojových.

Jako politicky prosaditelný kompromis tedy bude zřejmě nutné rozdělit vybranou daň na dvě části. První 
by byla státům vyplácena podle počtu obyvatel, druhá podle množství emisí CO2 ve státě vzniklých. Plošné 
rozdělení vybrané daně mezi občany je administrativně proveditelné zvýšením důchodů a u pracujících slevou 
na dani z příjmu úměrnou počtu vyživovaných osob.

Uhlíková daň by řešila řadu sociálních problémů lokálního i globálního charakteru. Vznikl by tok peněz 
z bohatých zemí s vysokou produkcí CO2 do chudých zemí s nízkou produkcí CO2. Jestliže by bylo 80 % uhlíkové 
daně rozděleno podle množství emisí CO2 ve státě vzniklých a 20 % podle počtu obyvatel, vydělal by ve státě 
s vysokou produkcí CO2 na uhlíkové dani každý, kdo by spotřeboval méně než 80 % celostátního průměru 
emisí CO2. Protože většina populace spotřebuje méně než 80 % celostátního průměru emisí, mohl by být tento 
model politicky prosaditelný.

Tržní prostředí by se zavedením uhlíkové daně změnilo ve prospěch úspor energie a nízkouhlíkových 
technologií. Mohla by také být redukována byrokracie, která se nabalila na problémy související s globálními 
změnami klimatu.

Se zavedením a postupným navyšováním uhlíkové daně by bylo nutné zrušit postupně veškeré dotace, 
povinné výkupy či povinné odběry (v České republice se to týká např. neúměrně podporovaných fotovoltaických 
elektráren).80/ V systému bez dotací se také stanou zbytečnými ty instituce, které dotace přidělují.81/

Můžeme tedy shrnout hlavní důsledky zavedení uhlíkové daně následovně:
– úspory energie a řešení emisí CO2,
– rentabilita obnovitelných zdrojů energie a úsporných opatření,
– rozvoj jaderné energetiky,
– řešení sociálních problémů ve světě,
– snížení závislosti států na dovozu fosilních paliv,
– zachování více zdrojů příštím generacím,
– menší byrokracie (Svoboda, Svobodová, 2008).

4.4 Technologické aspekty 
udržitelného rozvoje
Kromě prosazování hodnot slučitelných s udr-
žitelným rozvojem a zavádění ekonomických 
nástrojů životního prostředí a udržitelného roz-
voje je možný ještě třetí přístup, jak směřovat 
k udržitelnému rozvoji. Je jím využití naší tvoři-
vé energie prostřednictvím vědeckých objevů 
a poznatků, které jsou „přetaveny“ do technic-
kých znalostí a dovedností a ty pak dále do tech-
nologických postupů získávání a využití surovin 
a energie.

Člověk je schopen díky vědě systematicky 
poznávat okolní svět. Techniku můžeme chápat 
jako souhrn historicky se rozvíjejících lidských 
činností, pracovních způsobů a výrobních pro-
středků založených na aplikaci přírodních věd, ji-
miž člověk za využití energie a duševních a fyzic-
kých sil naplňuje svoji schopnost přizpůsobovat 
si své životní prostředí.82/Nebo stručněji řečeno: 
technika je nauka o výrobě materiálů a výrob-
ků z daných surovin. A konečně technologie je 
odvětví techniky, které se zabývá tvorbou, zavá-
děním a zdokonalováním výrobních postupů.

Známý ekonom Julian Simon (2006) tak 
v obsáhlé monografi i „Největší bohatství“ (The 
Ultimate Resource) odmítá nebezpečí vyčerpání 
surovinových a energetických zdrojů, znečištění 
životního prostředí a dalších globálních problé-
mů. Podle něj jsou veškeré naše přírodní zdroje 
v každém směru neomezené, protože jsou pro-
duktem nejen samotné přírody, ale především 
lidské práce, vynalézavosti a myšlení.

Lidská tvořivost je velká věc, ale mohlo by být 
fatální spoléhat na to, že prostřednictvím vědy, 
techniky a technologických postupů vyřeší vše 
a v pravý čas. Tato slepá víra ve vědu a techniku 
jde vlastně proti jednomu ze základních princi-
pů dlouhodobě udržitelného rozvoje, principu 
předběžné opatrnosti. Nicméně potenciál vědy, 
techniky a technologií je obrovský. A obrovské 
jsou naše rezervy v pouhém napodobování pří-
rody:

„V přírodě už všechno bylo. Proudový mo-
tor? Už miliony let ho ‚používají‘ chobotnice. 
Ultrazvukový radar? Ten ‚vlastní‘ netopýři. 
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Znamenitá termoizolační pěnová hmota? No 
přece obyčejná pomerančová kůra. Noktovizi 
používají v noci naprosto neomylní švábi a žád-
ný počítač nevytvoří dokonalejší aerodynamický 
tvar, než to dokázala matka příroda u okřídlené-
ho semene klenu… Donedávna jsme ještě nevě-
děli, že obyčejný lidský sval je nejdokonalejším 
motorem, jaký je vůbec možné vytvořit. Jeho 
dokonalost představuje 95 % absolutní možné 
výkonnosti, zatímco nejdokonalejší spalovací 
motor pouze 35 %“ (Pleško, 1992).

Krátce a  výstižně to vyjádřili Paul Hawken 
a manželé Lovinsovi (2003): „Každý přírodově-
dec ví ze svých pozorování, že příroda nedělá 
kompromisy, příroda optimalizuje. Pelikán, který 
se po 90 milionech let svého vývoje blíží doko-
nalosti, není kompromisem mezi rackem a vrá-
nou. Je to nejlepší možný pelikán.“

Naším cílem by mělo být především napodo-
bit přírodu, resp. fungování ekosystémů v tom 
hlavním a zásadním: v uzavřeném koloběhu lá-
tek a energetické závislosti pouze na sluneční 
energii. Český biolog, profesor Milan Straškraba 
na přednášce Společnosti pro trvale udržitelný 
život v Praze v roce 1994 charakterizoval, jaké 
principy může technologie převzít z fungování 
ekosystémů:
– minimalizovaný energetický odpad;
– uzavřený koloběh hmoty (bezodpadové 

hospodaření);
– uchování struktur;
– uchování genetické informace, která umož-

ňuje antientropický růst;
– ekosystémy jsou citlivé vůči vnějším vlivům 

(jsou to otevřené systémy);
– vlivy v jedné části systému mají neočekáva-

né důsledky v odlehlé části systému;
– nepřekračují ekosystémovou homeostatic-

kou asimilační kapacitu;
– využívají ekosystémovou adaptaci ke strate-

giím řízení (sebeorganizace ekosystémů).
Život v ekosystémech vzniká, vyvíjí se a zaniká 
(ať už se jedná o jednotlivce, nebo celé druhy or-
ganismů), ale je v principu dlouhodobě udržitel-
ný. Život lidské společnosti v současné podobě, 
jak jsme si snad přesvědčivě ukázali na minulých 
stránkách, dlouhodobě udržitelný není.

Naše rezervy a možnosti zdokonalování jsou 
obrovské. A to nejen v technologiích, které se 
odvíjejí od vědeckého poznání, ale i v organizaci 
práce.

Hawken a manželé Lovinsovi (2003) studovali 
způsob, jakým se ve Spojených státech vyrábějí 
čelní skla automobilů. Plýtvání a neefektivnost, 
které výrobu v této „zemi automobilismu“ pro-
vázejí, jsou zarážející:

„Z pece vycházejí velké rovné desky plave-
ného skla a rozřezávají se na kusy, které jsou 
o něco větší než přední sklo. Sklo se ochladí, za-
lomí, uloží do přepravních klecí a převeze 800 
kilometrů k dalšímu zpracování. Tam se z něj 
o 47 dní později po rozbalení vykrojí požado-
vaný tvar, přičemž v tomto procesu ztratí 25 % 
hmotnosti. Poté se znovu rozžhaví a přehne 
nebo vylisuje do správně zakřiveného tvaru. 
Pak se sklo ochladí, znovu zabalí a dopraví 690 
kilometrů do podniku, který sklo zalévá do plas-
tu. Tam jej o  41 dní později rozbalí, doplní 
o obvodová těsnění a další prvky, znovu zabalí 
a pošlou na další, 900 kilometrů dlouhou cestu 
do automobilky. Zde se o 12 dní později rozbalí 
a namontuje do automobilu. Uplynulo více než 
100 dní a sklo procestovalo 2400 km… Účinný 

systém pro výrobu čelních skel by znamenal 
postavit malou továrnu přímo v automobilce 
a provádět všechny kroky výrobního procesu 
pod jednou střechou.“

Dalším příkladem obrovského potenciálu 
úspor jsou budovy, ve kterých žijeme a pracu-
jeme. V 90. letech 20. století již stály a fungovaly 
budovy, které dokázaly uspořit 99–100 % ener-
gie na vytápění a 97–100 % energie na klimati-
zaci (Hawken, Lovins, Lovins, 2003). V budoucnu 
to může být ještě lepší. Střechy a stěny budov 
mohou být obloženy fotovoltaickými panely 
nebo speciálními fóliemi, které dokážou sluneč-
ní záření přeměnit na elektřinu. Z budov se tak 
stanou čistí dodavatelé energie. Na tento druh 
výzkumu se zaměřují především v Japonsku.

79/ Pokud tedy jsou emise CO
2
 na jednoho obyvatele za rok v USA 20 tun, zaplatil by každý Američan na uhlíkové dani ročně 2000–4000 USD. Každý Čech, 

jehož roční emise CO
2
 činí 12 tun, by v průměru zaplatil 1200–2400 USD.

80/ Dnešní přemrštěně vysoká podpora také dostatečně nemotivuje k technologickým inovacím fotovoltaických zařízení, protože jsou i tak vysoce výdělečná.

81/ Oprávněné jsou však dotace do vědy a výzkumu v oblasti boje proti globální změně klimatu.

82/ Technika (z řeckého techné – řemeslo, umění) je základní označení pro složku lidské kultury, která zaručuje schopnost nebo dovednost v kterémkoliv 

oboru konání (http://cs.wikipedia.org/wiki/Technika; 14. 5. 2009).

Foto 106: Rocky Mountains Institute 

ve Skalistých horách (USA)

(archiv autora)

Příroda nedělá kompromisy, příroda op-

timalizuje.

Uplynulo více než 100 dní a sklo procesto-

valo 2400 km. Účinný systém pro výrobu 

čelních skel by znamenal postavit malou 

továrnu přímo v automobilce.
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Počátkem 80. let 20. století vybudovali man-
želé Lovinsovi ve Skalistých horách, nedaleko 
Aspenu v západním Coloradu, malý výzkumný 
ústav „Rocky Mountains Institute“. Správní bu-
dova tohoto ústavu zabírá plochu 370 m2 a leží 
v nadmořské výšce 2436 metrů. Nachází se tedy 
v dost drsných klimatických podmínkách, kdy 
v zimě klesají teploty i pod minus 40 stupňů 
Celsia. Budova je příkladem toho, jakých úspor 
se dalo s  tehdejšími technologiemi dosáh-
nout.83/ Kromě dvou malých pecí na dřevo nemá 
žádný vytápěcí systém. Superizolace a superok-
na zadrží prakticky veškeré teplo uvnitř budovy. 
Výrazně se ušetřilo na tom, že nebylo třeba bu-
dovat centrální topný systém a rozvodná potru-
bí. Oproti jiným srovnatelným budovám se zde 
ušetří 99 % energie na vytápění a 90 % elektřiny 
na chod domácnosti84/ (Hawken, Lovins, Lovins, 
2003).

Superokna, která vstoupila na trh už počát-
kem 80. let 20. století, se teprve v posledním 
desetiletí, s nárůstem cen energie, začínají vý-
razněji prosazovat. Přitom umí přinášet teplo 
v zimě a chlad v létě díky dvěma až třem ne-
viditelným fóliím, jimiž může procházet světlo, 
avšak odrážejí teplo. Mezi skly není vzduch, ale 
těžký plyn, například krypton, který brání prů-
chodu tepla a hluku. Izolují stejně dobře jako 
tradiční okno, které by mělo 8–12 skleněných 
tabulí vyplněných vzduchem.

Některé nápady mohou být tak odvážné, až 
se zdají být bláznivé a možná se jako bláznivé 
opravdu ukážou. V době jejich vzniku je však 
těžké to posoudit.

Koncem 60. let 20. století navrhoval slavný 
architekt Paolo Soleri vybudovat obrovské py-
ramidové „arcologies“ a umístit do nich městské 
obyvatelstvo. Pyramidové komplexy by měly 
boční délku nejméně 2 kilometry a  několik 
set poschodí. Čněly by tedy několik kilomet-

rů do výšky a dalo by se v nich umístit několik 
milionů lidí. Vnucuje se samozřejmě otázka, 
jestli bychom v takových „termitištích“ chtěli 
žít. Podle Soleriho by šlo o organické bydlení, 
energie by byla solární. Podle něj jsou naopak 
dnešní města a předměstí rozbujelá, zaplavující 
stále větší povrch Země. Jsou tedy v negativním 
smyslu „utopická“, to znamená absurdní a ne-
funkční. Soleri proto navrhoval jakousi popu-
lační implozi namísto exploze. Obrovská plocha 
by byla uspořádána do mnoha menších ploch 
v jediném obrovském pyramidovém komplexu. 
Volná příroda by byla v takovém případě kdyko-
liv dostupná, „přímo za dveřmi“.

Podstatné je, že nové, k přírodě citlivé a šetrné 
technologie se mohou stát konkurenční výho-
dou pro ty, kteří budou dostatečně kreativní 
a adaptabilní. Ropný průmysl vedl a až na vý-
jimky stále vede boj proti limitům omezujícím 
emise CO2.85/ Hawken a manželé Lovinsovi vý-
stižně poznamenávají, že tato strategie je asi 
tak cenná jako bojovat za obranu psacích strojů 
po nástupu počítačů. Podobně neracionální by 
bylo bojovat za zachování a postupné vylepšení 
elektronkových lamp v době, kdy se na scéně 
objevil tranzistor. A možná již nastal okamžik, 
kdy další technický vývoj spalovacího motoru je 
nehospodárný a je čas orientovat se na jiný druh 
pohonu: „Tím, že fi rmy bojují nesprávnou bitvu 
a opožďují se s inovacemi, si zajišťují nové silné 
konkurenty. Z dnešních gigantů mohou být zítra 
trpaslíci. A nebo také vyhynulí dinosauři.“

Tyto změny mohou být rozvojovou příleži-
tostí i pro dnešní hospodářsky zaostalé země. 
Více než dvě miliardy lidí dosud nemají přístup 
k elektřině. Díky solárním panelům a dalším de-
centralizovaným obnovitelným zdrojům energie 
však už možná nikdy neuvidí stožáry dálkového 
elektrického vedení, které jednak hyzdí krajinu, 
jednak jsou investičně náročné. Podobně v roz-
vojových zemích dnes už nikdo nebude stavět 
telefonní sloupy, protože telefonické linky zde 
nahradily mobilní telefony. Ještě počátkem 
90. let 20. století bylo v  subsaharské Africe 
(s výjimkou Jihoafrické republiky) méně tele-
fonních linek než v centrální části New Yorku, 
Manhattanu. Dnes je alespoň jeden mobilní te-
lefon pravděpodobně v každé vesnici.

Nejde však jen o to zlepšovat a využívat efek-
tivněji klasické technologie. Další příležitostí 
je nástup zcela nových vědecko-technických 
inovací a technologií (zejména v oblasti bio-
technologií a nanotechnologií). Tato nová „vě-
decko-technická revoluce“, pokud se ji podaří 
realizovat, se bude opírat o využití vnitřních 
strukturálních sil živé i neživé hmoty. Jako pří-
klad z oblasti živé hmoty lze uvést výrobní vy-
užití dědičné informace zakódované v genech 
(genové inženýrství), z oblasti neživé hmoty 
technologie založené na nukleárním štěpení 
nebo naopak na termojaderné fúzi.

Foto 107: Solární panely na střeše misijní 

stanice v Baie de Henne (Haiti)

(archiv autora)

Superokna izolují stejně dobře jako tradič-

ní okno, které by mělo 8–12 skleněných 

tabulí vyplněných vzduchem.

K přírodě citlivé a šetrné technologie se 

mohou stát konkurenční výhodou pro ty, 

kteří budou dostatečně kreativní a adap-

tabilní.
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Jeníček a Foltýn (2003) uvádějí příklad pře-
chodu od  vylepšování tradiční technologie 
ke zcela nové technologii:

„Vynález mikroprocesorových čipů a násled-
ná možnost miniaturizace vedly k nesmírnému 
zrychlení a rozšíření informačních toků. Ale i tyto 
změny, které svou povahou patří ještě do klasic-
kých technologií, vyčerpají své možnosti. Další 
zhušťování informací na čipu začíná narážet 
na termické a indukční bariéry mikropotenci-
álů. Proto se i zde připravuje převratná změna 
– buď přenos pomocí světla (optoelektronika), 
nebo spíše nová kvalita čipu – tzv. biočip, kdy se 
stane čipem sama organická molekula. To dále 
nesmírně urychlí vývoj technologických aplikací 
a dalších navazujících inovací.

Je dobré mít ve vztahu k udržitelnému rozvoji 
na paměti, že prakticky vše už bylo během evo-
lučního vývoje v přírodě vynalezeno a v mnoha 
případech stačí přírodní jevy bedlivě pozorovat 
a nechat se inspirovat:

„Pavouci produkují ze strávených cvrčků 
a much hedvábí, které je pevnější než polyara-
mid kevlar, který dokáže zastavit i střelu z ruční 
zbraně. Abychom však mohli vyrobit kevlar, mu-
síme nalít molekuly vyrobené z ropy do tlakové 
vany, ve které je koncentrovaná kyselina sírová, 
a vařit je za teploty několika set stupňů Celsia. 
Tím molekuly donutíme k tomu, že nabudou 
formy tekutých krystalů. Pak je musíme podro-
bit vysokým tlakům, aby se vlákna narovnala, 
než budou dále tvarována. Energetický vstup je 
mimořádný a vedlejší produkty toxické. Pavouk 
umí dosáhnout stejně kvalitního výsledku, aniž 
by k tomu ovšem potřeboval vařit kyselinu sí-
rovou nebo používat vysokoteplotních lisů. 
Kdybychom se naučili tomu, co umí pavouk, 
měli bychom obnovitelnou surovinu, ze které 
lze vyrábět superpevné, ve vodě nerozpustné 
vlákno za pomoci minimálních energetických 
vstupů a bez jakéhokoliv toxického odpadu.

Škeble abalone vytvářejí vnitřní skořápku, 
která je dvakrát pevnější než naše nejlepší ke-

ramika.86/ Rozsivky umí „vyrobit“ sklo. Přitom 
oba tyto procesy využívají mořskou vodu a ne-
mají k dispozici žádné topeniště. Stromy mění 
sluneční záření, vodu a oxid uhličitý ze vzdu-
chu na celulózu, která je pevnější než nylon. 
Začleňují ji do dřevní hmoty, což je přírodní 
kompozitní materiál s větší odolností na ohyb, 
než mají beton nebo ocel87/ (Hawken, Lovins, 
Lovins, 2003).

Nárůst efektivity a úspor dosahovaných díky 
vědecko-technickým inovacím a technologic-
kému rozvoji jsou jednou z možností, jak se co 
nejvíce přiblížit udržitelnému využívání přírod-
ních zdrojů. Vědecko-technický a technologic-
ký rozvoj se týká především „výroby“. Příčinou 
a hnací silou výroby je však spotřeba. A nejde 
jen o to spotřebovávat méně, ale spotřebovávat 
citlivě a účelně. Čerpání přírodních zdrojů může-
me snižovat například prodlužováním životnosti 
výrobků,88/ jejich recyklací po dožití nebo také 
sdílením výrobků (např. automobilů či praček) 
používaných jen několik málo hodin denně či 
týdně více lidmi. I zde můžeme nalézt některé, 
sice prozatím ojedinělé, ale přesto povzbudi-
vé příklady pružného a inovativního přístupu. 
Hawken, Lovins, Lovins (2003) uvádějí příklad, 
kdy výrobci sami sebe přestávají vnímat jako 
prodejce produktů, ale nabízejí se jako posky-
tovatelé služeb: „Místo, aby si koupil spotřebitel 
pračku, může si ji pronajmout a platit měsíční 
poplatek za službu (vyprání prádla). Výrobce, 
resp. poskytovatel služeb, tak získává ekono-
mický podnět k tomu, aby udržoval svá aktiva 
(výrobky) v produktivním stavu co nejdéle, mís-
to aby je, ve snaze prodat výrobky nahrazující ty 
opotřebené, předčasně vyřazoval.“

S  technologickými aspekty udržitelného 
rozvoje je proto těsně spojena také otázka tzv. 
vzorců výroby a spotřeby (production and con-
sumption patterns). Je důležité, co a jak efek-
tivně dokážeme vyrobit. Přinejmenším stejně 
důležitá je však příčina výroby – co, jak a proč 
spotřebováváme (blíže viz kapitola 4.7).

83/ Je však třeba uvést, že tehdy byly úsporné technologie dostupné, ale kvůli levné energii z fosilních paliv nebyly na trhu konkurenceschopné. Od počátku 

21. století se však situace výrazně mění.

84/ Měl jsem možnost navštívit Rocky Mountains Institute a setkat se s manžely Lovinsovými v roce 1992. Kromě „supertechnologií“ dosahovali vysokých 

energetických úspor i drobnými, chytrými vylepšeními a šetrným hospodařením. Např. teplo, které produkuje při svém provozu lednička, bylo odváděno 

do sušárny a bylo pro sušení prádla dostačující. Kdokoliv do budovy vcházel či z budovy vycházel, ihned za sebou zavřel dveře, v době mé podzimní 

návštěvy neexistovalo nechat je otevřené. A takových drobných vylepšení tam byla celá řada. Na střeše budovy byly instalovány fotovoltaické panely, 

které vyrobily tolik elektřiny, že v letním období byla část dodávána do sítě. V zimním období naopak malá část elektřiny (pět procent z celkové spotřeby) 

byla ze sítě odebírána.

85/ Jednou z takových výjimek je fi rma British Petroleum, která svoji zkratku v logu „BP“ začala inzerovat jako „Beyond Petroleum“. Dává tím najevo, že se 

chce včas adaptovat na změny, které přicházejí se soumrakem využívání fosilních paliv.

86/ Perleť uvnitř škeble abalone je dokonce tvrdší než keramické destičky na hlavicích raket a raketoplánů.

87/ Stačí porovnat strom nebo obyčejnou trávu s Eiff elovou věží. Strom či tráva má nepoměrně užší kmen či stonek (v poměru k výšce) a odolnost i ohyb 

ve větru jsou takové, jak by to žádná technická stavba nevydržela.

88/ Dnes je naopak zájmem výrobce, aby jeho produkt sice „přežil“ povinnou, zpravidla dvouletou záruční dobu, ale ne příliš dlouho. Zájmem výrobce není, 

aby vám dlouho a dobře výrobek sloužil, případně aby byl snadno opravitelný, ale abyste si brzy šli koupit nový.

Prakticky vše už bylo během evolučního 

vývoje v přírodě vynalezeno a v mnoha 

případech stačí přírodní jevy bedlivě po-

zorovat a nechat se inspirovat.

Škeble abalone vytvářejí vnitřní skořápku, 

která je dvakrát pevnější než naše nejlepší 

keramika.
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4.5 Politické, právní a institucionální 
aspekty udržitelného rozvoje

mi rostlinami. Luční společenstvo naproti tomu 
na  první pohled vypadá velmi neefektivně. 
Různé druhy rostlin si tu navzájem konkurují, 
bojují o prostor a přístup ke světlu. I když přesta-
ne být louka obhospodařována (bude zastaven 
přísun dodatkové energie), je schopna fungovat 
podstatně déle než kukuřičné pole. Podobně se 
vyvíjel totalitní systém – u nás byl v 50. letech 
20. století „vyživován“ tehdy atraktivní ideolo-
gií, později byl už jen udržován silou. Když však 
již nebylo systém z čeho vyživovat a převládlo 
znechucení a apatie, u menších skupin pak i ak-
tivní nenásilný odpor, režim směřoval ke svému 
zhroucení.

Demokratický režim se všemi svými nedostat-
ky, zdánlivou neefektivností a střetáváním se 
protichůdných zájmů je mnohem životaschop-
nější než jakýkoliv totalitní režim. (Jiná otázka 
je, zda parlamentní forma demokracie je tou 
nejlepší možnou formou.)

Slibnou by se mohla zdát monarchie s osvíce-
ným panovníkem v čele. Vedl-li v minulosti zemi 
moudrý panovník, země prosperovala a forma 
vlády se jevila velmi efektivní. Dříve vládl „z Boží 
vůle král“ – tedy panovník, správce, který byl od-
povědný za lid a zemi jemu svěřenou Bohem. 
Potíž je, jak zařídit, aby se osvícený panovník 
pod tlakem moci, slávy a  peněz nestal neo-
svíceným. Nebo aby se takovým neosvíceným 
panovníkem nestal jeho následník. Opět tedy 
chybí zpětná vazba, pojistka, která by umožnila 
účinnou kontrolu moci.

Demokracie je podle fi lozofa Erazima Koháka 
„v dějinách lidstva řídký a přechodný jev, který 
především představuje pokus o přijetí osobní 
odpovědnosti za věci obecné“. Fungující de-
mokracie předpokládá vyšší občanské vědomí: 
ochotu a schopnost všech občanů vzít v potaz 
nejen svá vlastní přání, nýbrž i potřeby a dobro 
celku.

Erazim Kohák vysvětluje křehkost demokracie 
na známém příkladu tragédie obecní pastviny 
(tragedy of commons):

„Představme si obecní pastvinu schopnou uži-
vit sto ovcí. Na té pastvině pase deset hospo-
dářů po deseti ovcích. Jenže každý se stará jen 
o své ovečky. Není si vědom pastviny jako celku. 
Ví jen, oč snažší by byl jeho život, kdyby mohl 
mít třeba jen o jedinou ovečku navíc. A pastvina 
je tak veliká! Na jedné ovečce navíc přece nese-
jde. Přidá tedy další. Tak přemýšlí a totéž udělá 
každý z deseti hospodářů. Jenže sto deset ovcí 
už pastvina neuživí. Ovce ji vypasou a všechny 
zemřou hlady. Nikdo z hospodářů si to nepřál. 
Každému šlo jen o  skromné přání – jedinou 
ovečku navíc.“

Tragédie obecní pastviny je nechtěný, ne-
předvídaný následek skromných přání. Možnost 

Budeme vycházet z předpokladu, že nezbytnou 
podmínkou dlouhodobě udržitelného rozvoje 
je svoboda a demokracie. Svoboda a demokra-
cie musí být chráněny právním řádem, který je 
utvářen a ovlivňován mravními a politickými 
hodnotami společnosti.

Svoboda je základní hodnotou, lidským 
právem a předpokladem pro důstojný život. 
Prezident Spojených států Franklin D. Roosevelt 
v lednu 1941 zformuloval čtyři svobody, které 
Američané vyznávají. Tyto čtyři svobody jsou 
stejně aktuální dnes jako před sedmdesáti lety, 
kdy svobodnému světu hrozilo zotročení nacis-
tickým Německem.

První je svoboda slova a  projevu – všude 
na světě. Druhá je svoboda každého člověka 
vyznávat Boha po svém – všude na světě. Třetí 
je vysvobození z nouze – všude na světě. Čtvrtá 
je vysvobození ze strachu, aby žádný stát nebyl 
schopen spáchat hmotný útok na žádného sou-
seda – nikde na světě.

Politiku chápeme v tradičním slova smyslu 
jako správu věcí věřejných.89/ Politika je čin-
nost, jejímž prostřednictvím lidé tvoří, chrání 
a mění pravidla, kterými se řídí ve svém životě. 
V demokratickém systému vlády je politika sys-
témem řešení sporů, v níž se uplatňuje zásada, 
že jde o „umění možného“, a že tedy výsledkem 
střetu zájmů je nalezení kompromisního řešení 
(Heywook, 2004).

Vliv demokratického a totalitního systému 
na vývoj společnosti jsme viděli v  rozdělené 
Evropě v průběhu čtyř desetiletí po druhé svě-
tové válce.90/ Totalitní politický systém, který ne-
připouštěl kritiku, a neměl tudíž zpětnou vazbu, 
zkolaboval.

Thomas Friedman (2000) uvádí: „Není náho-
dou, že každá země s výjimkou Singapuru, která 
má HDP na obyvatele vyšší než 15 000 USD, je 
liberální demokracií.“

Demokratická společnost však má přinejmen-
ším dva permanentní vnitřní nepřátele:
– tendenci většiny ovládat menšiny,91/

– populismus.92/

Jeden důležitý formální znak charakterizuje de-
mokracii – když opozice vyhraje volby a vláda jí 
bez problémů předá moc. Pokud se toto stane 
dvakrát po sobě, můžeme mluvit o stabilizované 
demokracii.

Existuje zajímavé přirovnání totalitního a de-
mokratického systému ke dvěma typům eko-
systémů, např. ke kukuřičnému poli a  louce. 
Kukuřice roste rychle a má vysoký výnos. Pole 
však musí být neustále zásobováno vysokými 
vstupy dodatkové energie (hnojení, aplikace 
ochranných chemických látek proti plevelům 
apod.). Bez těchto vstupů a údržby se kukuřičné 
pole zhroutí a zaniká, je pohlceno konkurenční-

Politika je činnost, jejímž prostřednictvím 

lidé tvoří, chrání a mění pravidla, kterými 

se řídí ve svém životě.

Totalitní politický systém, který nepřipouš-

těl kritiku, a neměl tudíž zpětnou vazbu, 

zkolaboval.

Dříve vládl „z Boží vůle král“. Potíž je, jak 

zařídit, aby se osvícený panovník pod 

tlakem moci, slávy a peněz nestal neo-

svíceným.

Demokracie je podle filozofa Erazima 

Koháka „v  dějinách lidstva řídký a  pře-

chodný jev, který především představuje 

pokus o přijetí osobní odpovědnosti za věci 

obecné“.
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Infobox: Participativní demokracie podle Alvina Toffl era
Alvin Toffl er (1980) říká: „Pro industriální éru je charakteristická instituce reprezentativní vlády (jeden hlas 
rovná se jeden člověk). To umožnilo slabým a chudým vynutit si výhody od ‚techniků moci‘. Jednalo se o hu-
manizující zvrat dějin, nezrušily se však elity. Volby se staly rituálem upevňování důvěry. Reprezentativní vláda 
je ekvivalentem továrny, která vyrábí kolektivní integrační rozhodnutí.94/ Civilizace postindustriální éry však 
potřebuje úplně novou kvalitu vedení (stejně tak dobrý feudální panovník by byl mizerným reprezentantem 
éry industriální). Slabost dnešních vůdců není v jejich osobních kvalitách, ale je důsledkem rozkladu institucí, 
na nichž závisí moc. V postindustriální éře se neuplatní síla buldozeru, ale síla představivosti.“

Vlády jsou dnes rozděleny rezortně, na jednotlivá ministerstva. Jsou pak neschopny řešit propojení a vzá-
jemné vazby mezi rezorty, nejsou schopny vytvořit celostní programy. Vlády reagují další centralizací moci. 
Dochází k velkému zrychlení změn a rozhodování. Akcelerace přeměn převýšila rozhodovací kapacitu našich 
institucí.

Toffl er tvrdí, že se také ztrácí národní jednota, jednotící idea zemí. Vznikají tisíce zájmových skupin, od lo-
kálních po mezinárodní. Třetí vlna (Toffl erův název pro postindustriální éru) útočí na základní předpoklad 
politické teorie industriální éry – chápání zastupitelské demokracie. Pro demokracii postindustriální éry budou 
ve 21. století charakteristické tři politické principy:
a) Princip moci menšiny.
V postindustriální éře ztrácejí masy a třídy (v marxistickém pojetí) svůj význam. Princip menšiny vychází ze 
vzrůstající rozmanitosti. Je třeba nalézt nové přístupy pro demokratizaci menšin. Hlasování s cílem dosažení 
většiny neříká nic o kvalitě názorů jednotlivých lidí. Při volbách by se mělo registrovat nejen rozhodnutí typu 
„ano – ne“, ale i preference, intenzita a pořadí výběrů. Další variantou je, že zvolení reprezentanti budou mít 
50 % pravomocí, druhých 50 % bude mít náhodně zvolený vzorek veřejnosti. Tak by se eliminovalo působení 
zájmových skupin a lobbistů. Jen pokud by se tvořil a schvaloval zákon, ujal by se této práce klasicky volený 
útvar reprezentantů.
b) Polopřímá demokracie
Jde o posun od závislosti na reprezentantech k závislosti na sobě samém. (Za přímou demokracii považuje 
Toffl er francouzskou komunu, proto participativní demokracii chápe jako „polopřímou demokracii“.) Dříve 
pro tento způsob vlády nebyly vhodné komunikační prostředky. Dnes komunikační prostředky umožňují 
přímou účast na rozhodování.95/ Další možností je uspořádat k určitému problému referendum. Rozhodnutí 
parlamentu by pak mělo váhu např. 75 %, zbývající čtvrtina (nebo méně – podle síly reakce veřejnosti) by 
závisela na výsledku referenda.
c) Dělba rozhodování
Jedná se o přesun rozhodování tam, kam patří (podle principu subsidiarity – řešení problému na nejnižší 
možné úrovni). Dnes je systém rozhodování nejvíce propracován na národní úrovni. Stát však nestačí např. 
na nadnárodní korporace. Je proto potřebné přesunout část rozhodovacích pravomocí nejen směrem dolů 

89/ Politika však už dnes není chápána jen jako správa obce, ale má tři významy. V českém jazyce je nutné tyto významy vyjádřit opisem, v angličtině se dají 

vyjádřit samostatnými pojmy:

 a) policy – obsah politiky, co chceme dělat;

 b) polity – politické uspořádání, systém, instituce;

 c) politics – taktika, manévrování, provoz politiky (technologie a konzumace moci).

90/ V Asii lze podobně srovnat vývoj v Jižní Koreji a v Severní Koreji.

91/ Již Aristoteles tvrdil, že absolutní demokracie je tyranie. Bystrý pozorovatel vzniku americké demokracie Alexis de Tocquevill zase varoval, že demokracie 

by se mohla stát zástěrkou despotismu (tyranií většiny nad menšinami). Je pozoruhodné, že podle průzkumů veřejného mínění patří v současnosti mezi 

tři nejrespektovanější instituce ve Spojených státech nejvyšší soud, armáda a centrální banka. Ani jedna z těchto institucí není demokratická.

92/ Velmi jadrně to vyjádřil slovenský sociolog Fedor Gál: „Zrádnost demokracie spočívá v tom, že deset agresivních tupců i deset slušných lidí má před 

volební urnou stejnou váhu.“ Je dobře známo, že Hitler se dostal k moci demokratickou volbou. Podobně v Československu zvítězili v roce 1946 v demo-

kratických volbách výrazně komunisté. Pak už se ovšem nacisté i komunisté postarali, aby se další svobodné a demokratické volby nekonaly.

93/ Sociolog Pavol Frič pro toto propojení politiků a podnikatelů zavedl výstižné označení „korupční symbióza elit“.

94/ „Ve Spojených státech vznikalo již koncem 70. let 20. století ročně 45 000 stran nových předpisů. 27 vládních organizací sledovalo 5600 federálních 

předpisů, týkajících se jen výroby oceli. To plodilo a plodí obrovskou byrokracii. Legislativa nefunguje, ztrácí se pocit zodpovědnosti. Lidé nepociťují vůči 

vládě hněv, ale odpor a pohrdání. To přináší nebezpečí volání po autoritářské vládě, která zavede pořádek,“ píše Alvin Toffl  er.

95/ Ve městě Columbus ve Spojených státech byla takto již v 80. letech 20. století vyzkoušena tzv. „elektronická radnice“ – pomocí kabelové televize se 

mohli občané vyjadřovat k řešeným problémům přímým vstupem a reprezentovat tak sami sebe.

společenského soužití velmi záleží na nadhledu, 
který je ochoten vzít v potaz nejen vlastní přání, 
nýbrž i potřebu společného dobra. Kde takový 
nadhled neexistuje, dochází k tragédii (Kohák in 
Nováček, Vavroušek, 1993).

Parlamentní (zastupitelská) demokracie za-
braňuje monopolu moci, což je nesmírně dů-
ležité. Zároveň však není zcela imunní vůči po-

tenciálnímu zneužití zmanipulovaným davem. 
Existuje také riziko zneužívání moci menšinami 
specialistů – profesionálních politiků a lobystic-
kými skupinami zastupujícími zájmy drobných 
podnikatelů.93/ Jedním z  možných přístupů, 
jak toto nebezpečí eliminovat, je participativní 
(účastnická) demokracie.

Hlasování s cílem dosažení většiny neříká 

nic o kvalitě názorů jednotlivých lidí.

Parlamentní demokracie zabraňuje mono-

polu moci. Zároveň však není zcela imunní 

vůči potenciálnímu zneužití zmanipulova-

ným davem. 
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(k regionům, komunitám a občanovi), ale i směrem nahoru, k nadnárodním uskupením a globálním organi-
zacím, podporovaným nevládními organizacemi.

Chování institucí může být v budoucnu proměnlivé, závislé na okolnostech. Např. armáda by mohla být 
v míru poměrně demokratická a participativní, ale vysoce organizovaná a autoritářská v čase války nebo 
ohrožení. Instituce by tedy mohly mít větší „repertoár“ organizačních struktur a rolí.

Pro narůstání významu participativní demokracie existuje dnes oproti minulosti řada předpokladů: vyspělé 
komunikační systémy, dobrá vzdělanost a materiální dostatek (v rozvinutých zemích). Na změnu však nestačí 
jen dobrá vůle, ale také vize a cíl, k němuž chceme směřovat.

Syntéza či symbióza tradičních politických 

směrů?

Paul Hawken a manželé Lovinsovi (2003) v kni-
ze „Přírodní kapitalismus“ diskutují možnost 
syntézy tří základních politických směrů: kon-
zervativního („modří“), socialistického („rudí“) 
a environmentálního („zelení“):

„Modří“ představují stoupence volného trhu. 
Hledí vstříc budoucnosti založené na technolo-
gickém optimismu a na síle ekonomiky. Jejich 
přístup je hluboce zakotven v konvenční eko-
nomii. 

„Rudí“ představují všeliké formy socialismu. 
Zatímco „modří“ se zaměřují na příslib růstu 
a techniky, „rudí“ se soustřeďují na  jejich stí-
ny a snaží se rozpoznat jejich hlubší příčiny. 
Pojímají práci – tedy jeden aspekt lidského ka-
pitálu – jako základní zdroj bohatství a v jejím 
vykořisťování spatřují základ nespravedlnosti, 
zbídačování, nevzdělanosti a z toho pramení-
cích sociálních problémů.

„Zelení“ vidí svět primárně skrze koncept eko-
systému, a tak se soustřeďují na současné ple-
nění, škody, znečištění a populační růst. Jsou 
zaměřeni na únosnou kapacitu ekosystémů.

Autoři „Přírodního kapitalismu“ však navrhu-
jí, že existují také „bílí“, skupina lidí, která nemá 
tradiční politické zastoupení: „Bílí“ jsou synte-
tizátoři, kteří ani zcela neodmítají žádný ze tří 
uvedených přístupů, ani s žádným plně nesou-
hlasí. Dávají přednost střední cestě integrace, re-
formování, respektu a důvěře. Odmítají jakékoli 
ideologie, ať už jsou založeny na trhu, sociální 
třídě nebo přírodě… Připomíná to taoistickou 
moudrost, podle níž dobří panovníci vyvolávají 
ve svých poddaných pocit, že jsou sami zdrojem 
svého úspěchu.

Nejsem si jistý, je-li taková syntéza politických 
směrů žádoucí. Připomíná to „konec historie“ 
(tedy konec ideologií) Francise Fukuyamy z roku 
1992. Nicméně je dobré, že Hawken a manže-
lé Lovinsovi nepodléhají pravo-levému vidění 
světa, ale vyčleňují třetí bod – environmentální 
politický směr. Pravice legitimně hájí zájmy pod-
nikatelů, soustřeďuje se na soutěživost, výkon 
a z  toho plynoucí vytváření bohatství a zisk. 
Levice legitimně hájí zájmy zaměstnanců a dal-
ších neprivilegovaných skupin lidí, zdůrazňuje 
solidaritu. Toto pravo-levé rozložení politických 
sil je však nestabilní, schází „třetí noha stoličky“, 

na kterou bude možné bez obav z pádu used-
nout. Tou třetí nohou je environmentální roz-
měr, hájící zájmy těch, kteří se z principu sami 
nemohou ozvat – tedy přírody a také budoucích 
lidských pokolení, která budou také potřebovat 
k důstojnému životu přírodní zdroje a zachovalé 
životní prostředí.

Zkusme myšlenku Paula Hawkena a manželů 
Lovinsových ještě trochu rozvést a uvažujme 
o pěti tradičních politických směrech:
a) Liberální směr. Reprezentuje především 

respekt vůči svobodě a  právům člověka. 
Svoboda a lidská práva však musí být vyvá-
ženy odpovědností vůči bližním i přírodě, 
jinak se jedná o znetvoření svobody, o „svo-
bodu otroků“ ničit a kořistit.

b) Křesťansko-demokratický směr. Stvořitel 
nám dal dar svobody, máme však vůči 
němu odpovědnost za bližní i za celé stvo-
ření. Přijmeme-li tuto odpovědnost, vyplývá 
z toho i úcta vůči životu a vůči celé přírodě.

c) Sociálně-demokratický (socialistický) směr. 
Solidarita s bližními, zejména utlačovanými 
a jinak handicapovanými, je klíčovým kon-
ceptem. Tato solidarita by však měla zahr-
nout i budoucí generace a přírodu (ostatní 
živé tvory).

d) Konzervativní směr. Existují hodnoty, které 
jsou trvalé a osvědčené, a ty je třeba pod-
porovat a chránit.96/

e) Environmentální směr. Zdůrazňuje přede-
vším péči o životní prostředí a kvalitu života.

Pojítkem mezi těmito politickými směry by 
mohlo být prosazování dlouhodobě udržitel-
ného rozvoje. Každý z pěti zmíněných směrů 
zdůrazňuje jiný rozměr udržitelného rozvoje, ať 
už je to důraz na svobodu, respekt a úctu, solida-
ritu, prosperitu, tradici či životní prostředí. Jejich 
syntéza (ve smyslu integrace) není nezbytná ani 
žádoucí, žádoucí je jejich symbióza. To nevylu-
čuje kompetici (soutěživost, konkurenci), kte-
rá by však neměla mít formu politického „boje 
o přežití“, kdy vítěz bere vše a ostatní prohrávají.

Jak jsme se již zmínili výše, demokracie může 
být v rukou davu nebezpečnou zbraní. Aby se 
tak nestalo, musí existovat respekt před autori-
tou zákona.

Právo je soubor pravidel chování, jejichž do-
držování zaručuje státní moc.97/ Kvalitní právní 
úprava je jedním z předpokladů dlouhodobě 
udržitelného rozvoje.98/ Pokusit se nastínit, jak 

Dobří panovníci vyvolávají ve svých pod-

daných pocit, že jsou sami zdrojem svého 

úspěchu.

Lidé už nesnášejí divadlo politiky, tak jako 

protestanti přestali snášet náboženství jako 

divadlo. Vzniká touha po pravdivé politice 

jako tehdy po pravdivém náboženství.

Pierre Bourdieu
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by měl vypadat právní řád, který by vycházel 
z principů udržitelného rozvoje, není jednodu-
ché. Můžeme však vycházet z několika následu-
jících, dnes již uznávaných skutečností.

Právo je jedním ze základních nástrojů eko-
politiky při nastolování vztahů dlouhodobě 
udržitelného rozvoje. Je třeba jej chápat jako 
formu defi nování nových hodnot, plynoucích 
z postupného pochopení významu přírody, ži-
votního prostředí a přírodních zdrojů pro exis-
tenci člověka, lidské společnosti a kultury.

V právu životního prostředí (a udržitelného 
rozvoje) by měl být kladen důraz na dodržová-
ní principu předběžné opatrnosti, na zachování 
biologické rozmanitosti, na zachování hodnot 
prostředí a přírodních zdrojů, na upřednost-
ňování dlouhodobě udržitelného rozvoje před 
krátkodobými zvláštními zájmy, na účast veřej-
nosti na rozhodování o otázkách životního pro-
středí, na odpovědnost států, na předcházení 
škodám působeným jiným národům a Zemi jako 
celku.

Je nepochybné, že v oblasti ochrany životního 
prostředí a dlouhodobě udržitelného rozvoje 
(podobně jako např. v oblasti vzdělání nebo 
zdravotnictví) musí stát jednoznačně ručit 
za stav přírodních zdrojů, životního prostředí 
a za základní hodnoty přírody. Při ochraně život-
ního prostředí a přírodních zdrojů lze očekávat 
narůstání konfl iktů mezi tradičním chápáním 
vlastnického práva a mezi postuláty dlouhodo-
bě udržitelného rozvoje. Klasická právní defi nice 
vlastnictví jako neomezeného panství nad věcí 
v moderní společnosti již neplatí. Vlastnictví má 
být využíváno k prospěchu širšího celku, nemá 
sloužit výlučným zájmům majitele. V této sou-
vislosti bude třeba rozvíjet teorii „ekologické 
funkce“ vlastnictví. Ústava by měla výslovně po-
tvrdit, že nikdo není suverénním pánem nad pří-
rodními zdroji, jež má ve vlastnictví. Vlastnické 
právo musí být vykonáváno tak, aby nedochá-
zelo k ohrožení či poškození životního prostředí 
a přírodních zdrojů. Zejména to platí, pokud se 
jedná o ochranu tzv. životodárných systémů, 
jako jsou mokřady, lesní ekosystémy, orná půda 

apod. (Kružíková, Mezřický in: Nováček, Mederly 
a kol., 1996).

Aby mohla být splněna podmínka, že dodržo-
vání práva (souboru pravidel chování) zaručuje 
státní moc, musí být stát funkční.

Stát je lidská instituce stará deset tisíc 
let. Vznikla v  agrárních společnostech staré 
Mezopotámie a  v  Číně. Moderní stát evrop-
ského typu vznikl před čtyřmi či pěti stoletími 
(Fukuyama, 2004).

Podle známé defi nice Maxe Webera (1946) 
je stát „lidské společenství, které užívá mono-
polu legitimizovaného násilí v rámci jednoho 
teritoria“.

Podle F. Fukuyamy se umění budovat stát 
stane klíčovou součástí umění vládnout, stejně 
jako umění správně vynaložit vojenskou sílu je 
klíčové k udržení mírového uspořádání světa.99/

Obecně lze říci, že funkční stát musí mít vybu-
dovány následující instituce:
a) politické instituce (politické strany, parla-

ment, vláda, justice, armáda, policie),
b) administrativní instituce (národní kontrolní 

úřad, bankovní registr, obchodní registr, sta-
tistický úřad poskytující věrohodné informa-
ce o stavu společnosti),

c) ekonomické instituce (právnické a fyzické 
osoby, banky, burza, auditoři aj.),100/

d) samosprávné instituce (lékařská komora, 
komora advokátů,…),

e) instituce občanské společnosti,101/ tedy ne-
vládní a neziskové organizace (církve, dob-
rovolné organizace,…).

Zvláště důležitý je katastrální úřad (patří do ad-
ministrativních institucí) a jím spravovaný ka-
tastr nemovitostí. Pokud neexistuje nebo dobře 
nefunguje katastr nemovitostí, není spolehlivá 
evidence vlastnictví, a  pak ani není majetek 
obchodovatelný. Václav Žák, bývalý místopřed-
seda České národní rady (v letech 1990–1992), 
k tomu říká: „Nemůže být bohatá společnost, 
která nedokáže defi novat a chránit vlastnická 
práva.“102/

Nechovají-li se výše zmíněné instituce trans-
parentně, je téměř jisté, že jsou nakaženy nej-
nebezpečnější infekční nemocí, která ničí stát 

96/ Příkladem je rodina. Je třeba respektovat svobodu žít s partnerem opačného nebo stejného pohlaví (registrované partnerství). Základní jednotkou společ-

nosti, její nejstarší „institucí“, je však rodina, která je přirozeným prostředím pro narození a výchovu dětí.

97/ Normy, které stanoví práva a povinnosti, jsou právem materiálním. Normy, které stanovují postupy uplatňování práva, jsou právem procesním.

98/ Podle Evy Kružíkové a Jiřího Hlaváčka (in: Mezřický, 2005) je stav práva často velmi nepřehledný, má mezery, právní normy se vzájemně prolínají z růz-

ných odvětví, mizí hranice mezi veřejným a soukromým právem, má nízkou účinnost atd. V oblasti práva životního prostředí jsou proto kvůli zpřehlednění 

rozšiřujícího se počtu předpisů v zemích Evropské unie přijímány komplexní zákony – kodexy práva životního prostředí.

99/ Kapacitami vládnutí se zabývá podrobně také izraelský politolog Yehezkel Dror (1994) ve zprávě Římskému klubu „Kapacity vládnutí“.

100/ Jednou věcí jsou funkční ekonomické instituce, druhou nezbytnou podmínkou pro prosperitu jsou pravidla, kterými se tyto instituce a společnost řídí. 

Thomas Friedman (1999) vyjmenovává následující „zlatá pravidla“ pro ekonomickou prosperitu: soukromý sektor je primárním motorem ekonomického 

růstu; nízká infl ace; cenová stabilita; snižující se rozsah státní byrokracie; vyrovnaný rozpočet; nízká cla na dovážené zboží; odstraňování omezení pro 

zahraniční investice; odstraňování kvót a domácích monopolů; zvyšující se export; privatizace státem vlastněného průmyslu a zařízení; deregulace 

kapitálových trhů; konvertibilní měna; otevření trhů pro přímé zahraniční vlastnictví a investice; deregulace ekonomiky za účelem lepší konkurence; 

eliminace vládní korupce a dotací; otevření bankovních a telekomunikačních systémů soukromému vlastnictví a konkurenci; umožnění občanům zvolit si 

z široké nabídky penzijních fondů, včetně zahraničních penzijních fondů.

101/ Například Somálsko je typickým příkladem významu občanské společnosti. Rozpadlo se proto, že tam žádná občanská společnost neexistovala, lidé se 

identifi kovali jen s kmenovými vazbami.

102/ Můžeme tedy konstatovat, že neschopnost defi novat a chránit vlastnická práva je jedním z klíčových faktorů přetrvávající mizérie v rozvojových zemích.

Lid by měl bojovat za zákony obce, jako by 

to byly její hradby. 

Herakleitos

Klasická právní definice vlastnictví jako 

neomezeného panství nad věcí v moderní 

společnosti již neplatí.

Umění budovat stát se stane klíčovou sou-

částí umění vládnout, stejně jako umění 

správně vynaložit vojenskou sílu je klíčové 

k udržení mírového uspořádání světa.

Nemůže být bohatá společnost, která 

nedokáže defi novat a chránit vlastnická 

práva.
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zevnitř – korupcí. U korupce neexistuje viník 
a oběť jako u jiné trestné činnosti. Vinni jsou 
oba, korumpující i korumpovaný, proto se ko-
rupce tak těžko odhaluje. Celosvětově působí 

4.6 Prvky udržitelného rozvoje 
v energetice, dopravě a urbanismu

4.6.1 Energetika

škody ve výši až 1000 miliard USD ročně (Glenn, 
Gordon, 2007), ale především ničí cenný sociální 
kapitál – důvěru mezi institucemi a občany.103/

Budeme-li se rozvíjet dlouhodobě udržitelným 
způsobem, či nikoliv, závisí především na naší 
schopnosti získávat energii. Neobnovitelné 
zdroje fosilních paliv budou dříve či později 
vyčerpány a budeme muset najít alternativu. 
V zásadě se úvahy ubírají dvěma směry – do-
konalejší a efektivnější využití obnovitelných 
zdrojů, nebo využití jaderné energie, ovšem bez 
dlouhodobé zátěže, kterou představuje vyhoře-
lé jaderné palivo.

Obnovitelné zdroje jsou odvozeny od energie 
slunečního záření. Vizionářským projektem, kte-
rý by mohl být alternativou k ubývajícím fosil-
ním palivům, je DESERTEC (www.desertec.org), 
idea spojená s Římským klubem a jeho dřívějším 
prezidentem, jordánským princem a známým 
intelektuálem Hassanem bin Talalem. Uvažuje se 
v něm o vybudování tisíce solárních elektráren 
s výkonem 100 megawattů v pásmu pouští, kte-
ré se táhnou od Saúdské Arábie až po Maroko. 
Na pouště na Zemi totiž dopadne za pouhých 
šest hodin tolik energie ve formě slunečního 
záření, kolik činí celosvětová spotřeba energie 
za celý rok.

Na  Arabském poloostrově a  na  Sahaře by 
vyrostla pole zrcadel, která by koncentrovala 
sluneční záření a to by ohřívalo vodu až k bodu 
varu. Pára by poháněla turbíny, které by vyrá-
běly elektrickou energii. Ta by se pak převáděla 
do energeticky „hladové“ Evropy buď kabelem 
přes Středozemní moře, nebo by se jako přena-
šeč energie využíval vodík.104/ 

Technologicky je projekt proveditelný a měl 
by četné výhody. Evropa by získala obnovitel-
ný, dlouhodobě udržitelný zdroj energie. Země 
Blízkého východu a severní Afriky by zase mohly 
získat náhradu za ropu a zemní plyn, které byly 
po zhruba půl století zdrojem enormních zisků. 
Problém je však s fi nanční náročností. Projekt 
DESERTEC by podle odhadů stál kolem 400 
miliard eur, které by z podstatné části musela 
investovat Evropská unie. A vzhledem k chro-
nické politické nestabilitě v arabských zemích je 
to v blízké budoucnosti nepravděpodobné.105/ 

Nicméně využití pouští pro získávání ener-
gie ze Slunce pravděpodobné je. Například 
v Mohavské poušti ve Spojených státech stojí 
již od roku 1982 sluneční elektrárna o výkonu 10 
megawattů. V Nevadské poušti se staví sluneční 

elektrárny s celkovým výkonem 1000 megawat-
tů, což je ekvivalent jednoho ze dvou bloků ja-
derné elektrárny Temelín.

Energie ze Slunce nám na Zemi přichází dost 
na to, aby pokryla potřeby sedmi či deseti mili-
ard lidí, a to i na úrovni spotřeby vyspělých zemí. 
Sluneční záření dopadající na pevninu by totiž 
každou hodinu uspokojilo roční spotřebu ener-
gie celého lidstva.

Účinnost současných článků přeměňujících 
světlo na elektrickou energii je velmi nízká – asi 
15 procent. Je to z toho důvodu, že polovodičo-
vé články dokážou využít jen velmi nízkou část 
světelného spektra. Většina suchozemských 
rostlin naproti tomu umí přeměňovat sluneč-
ní energii s efektivností dvoj- až trojnásobně 
vyšší. Mořské řasy, které žijí v hloubce (a tedy 
s nedostatkem světla), jsou na tom ještě lépe, 
dokážou využít až 97 % energie dopadajících 
fotonů. Pokud by se podařilo tyto procesy pro-
bíhající v rostlinách napodobit uměle, levná, 
čistá a „nevyčerpatelná“ energie by se mohla 
stát skutečností.106/

Chloroplasty v rostlinných buňkách jsou vlast-
ně nejstaršími „solárními“ články. Zde dochází 
k přeměně vody a oxidu uhličitého na orga-
nické látky a kyslík za využití sluneční energie. 
Napodobit tyto děje je zatím nad naše síly, ale 
pokroky v biochemii a nanotechnologii nám 
dávají naději, že bychom jednou mohli vyrábět 
chloroplasty uměle. Zatím se pozornost zaměřu-
je na molekuly organických barviv, které v chlo-
roplastech fungují jako antény – zachycují světlo 
v širokém rozsahu vlnových délek. „Pokud by se 
podařilo takové struktury vyrábět uměle a zabu-
dovat do dnešních polovodičových fotovoltaic-
kých panelů,“ uvádí Ludvík Reiter, „účinnost pře-
měny světla na elektrickou energii by mohla být 
několikanásobně vyšší. Pigmentované struktury 
by tedy neodevzdaly získané elektrony do pro-
dukce cukrů, jako je tomu v rostlinách, ale při-
daly by je k těm, které v polovodiči už vybudila 
část spektra, na niž je citlivý. Tím by se zvýšila 
účinnost solárních panelů na hodnoty srovna-
telné se skutečnými listy, tedy na 30–40 pro-
cent.“107/ Jednalo by se přitom o zdroj, který by 
nijak neškodil životnímu prostředí a úspěšně by 
napodoboval proces fotosyntézy, která na Zemi 
probíhá přes dvě miliardy let.

Na pouště na Zemi dopadne za pouhých 

šest hodin tolik energie ve formě sluneč-

ního záření, kolik činí celosvětová spotřeba 

energie za celý rok.

Energie ze Slunce nám na Zemi přichází 

dost na to, aby pokryla potřeby sedmi či 

deseti miliard lidí, a to i na úrovni spotřeby 

vyspělých zemí. 

Chloroplasty v rostlinných buňkách jsou 

vlastně nejstaršími „solárními“ články. 

Zde dochází k přeměně vody a oxidu uhli-
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Dalším lákavým způsobem, jak využít energie 
Slunce, je postavit solární elektrárny na oběž-
né dráze. Ve vědecko-fantastické literatuře se 
tento nápad objevuje již od poloviny 20. sto-
letí. Američan Peter Glazer dal tomuto nápadu 
v roce 1968 jasnější obrysy: soustava velkých 
solárních panelů s celkovým povrchem 50 km2 
by zachycovala energii, která by se ve formě 
mikrovlnného záření poslala na zemský povrch. 
Zde by záření zachytila anténa a následně by se 
převedlo na elektřinu.

V  květnu 2007 proběhl v  americkém 
Massachusetts Institute of Technology (MIT) 
odborný seminář, jehož výstupem je doporu-
čení americké vládě investovat v následujících 
deseti letech částku deset miliard dolarů do vý-
voje malé „testovací“ družice, která by dokázala 
vyrobit a poslat na Zemi deset megawattů ener-
gie. Úspěch tohoto pilotního projektu by mohl 
přilákat soukromé investory.

Projektům solárních elektráren na  oběž-
né dráze se dnes věnují především japonští 
odborníci, zejména na  univerzitách v  Kobe 
a Tokiu. Japonsko má velký nedostatek energe-
tických zdrojů a je závislé na dovozu ze zahra-
ničí. Solární elektrárny ve vesmíru by to mohly 
změnit. Podle optimistických odhadů by první 
taková zařízení mohla začít fungovat někdy ko-
lem roku 2025–2030, realističtější je však asi rok 
2050. Kosmická elektrárna by létala na geosta-
cionární oběžné dráze, aby pořád „visela“ nad 
jedním bodem rovníku tak, aby mohla vysílat 
mikrovlny na příjmovou anténu na Zemi. Na geo-
stacionární dráze také, s výjimkou pár hodin 
denně během několika málo dnů kolem rovno-
dennosti, dopadají sluneční paprsky na elekt-
rárnu neustále (není zde střídání dne a noci jako 
na Zemi).

Eva Vlčková (2008) uvádí několik překážek, 
které zatím realizaci projektu stojí v  cestě. 
Nejzávažnější je dopad mikrovlnného záření 
na životní prostředí a lidské zdraví. Část mik-
rovln by pohlcoval vzduch, tím by se ohříval 
a docházelo by ke změnám lokálního klimatu. 
Mikrovlnné záření by bylo řádově milionkrát 
silnější než u vojenských radarů, které zaměřují 
mezikontinentální balistické střely.108/ Přijímací 
anténa by podle současných návrhů měla plo-
chu 100 km2. V úvahu tedy připadají neobydlené 
části zemského povrchu (např. pouště) nebo an-
tény umístěné na moři (s tím počítají Japonci).

Elektrárna by vážila tisíce tun. Ani nejsilnější 
nosné rakety nevynesou na nízkou oběžnou drá-
hu o moc více než 100 tun. Na vzdálenější geo-
stacionární dráhu (která se nachází 38 500 km 
nad rovníkem) je to jen 20 tun. Ekonomicky je 
tedy takový projekt zatím neúnosný. Řešením 
by mohl být tzv. „kosmický výtah“, o kterém se 
zmíníme dále. I tak však budou fi nanční nákla-
dy enormní, což bude nejspíše nad individuální 
možnosti i těch nejsilnějších států.

V budoucnu možná budeme umět nejen vy-
užívat energii dopadajícího slunečního záření, 
ale také napodobit jadernou fúzi, která ve Slunci 
probíhá a uvolňuje nepředstavitelné množství 
energie. Jedná se o jadernou reakci, která je za-
ložena nikoliv na štěpení jader atomů (jako je 
tomu v dnešních atomových elektrárnách), ale 
na slučování atomů.

Při jaderné fúzi se spojují jádra atomů vodí-
ku a vzniká helium, přitom se uvolní obrovské 
množství energie.109/ V termojaderném reaktoru 
je vždy jen nepatrné množství paliva ve stavu 
plazmatu o  vysoké teplotě nad 100 milionů 
stupňů Celsia.110/ Jakmile se plazma ochladí, 

103/ Paul Hawken a manželé Lovinsovi (2003) uvádějí, že ve Washingtonu D. C. působí 60 000 právníků a 90 000 lobbistů, kteří každý měsíc vydávají 100 

milionů dolarů na přímé lobbování. Lobbování ještě neznamená korupci, ale hranice mezi těmito dvěma aktivitami bývá i v těch nejrozvinutějších zemích 

často nejasná.

104/ Elektřina by se využila k rozkladu vody na vodík a kyslík. Vodík by se potrubím přiváděl do Evropy na místo určení. Zde by se nechal reagovat s kyslíkem 

za vzniku vody a uvolněné energie.

105/ Ne všichni jsou projektem DESERTEC nadšeni. Například odborník na využívání sluneční energie a německý poslanec Hermann Scheer považuje projekt 

za chiméru nejen kvůli politické nestabilitě Blízkého východu a severní Afriky, ale také proto, že podle jeho názoru je cena projektu podhodnocena 

a předpokládaný výkon naopak nadhodnocen.

106/ Ještě nadějnější než řasy se dost možná ukážou bakterie. Americký genetik John Craig Venter uvádí, že většina bakterií žijících v oceánu blízko hladiny 

získává energii přímo ze slunečního světla, tedy bez fotosyntézy. Organismy jsou vybaveny fotoreceptory velmi podobnými pigmentům, které jsou v lid-

ských očích. Vznikající elektrické signály (které se u člověka odesílají do mozku a vytvářejí tak informace o vnějším světě) pak u bakterií přímo dodávají 

buňce energii. J. C. Venter se se svými spolupracovníky pokouší vytvořit bakterii, která by uměla produkovat etanol či jiné podobné biopalivo, které by se 

dalo lít do nádrží automobilů. Pokud se to povede, nezanedbatelnou výhodou bude decentralizace tohoto zdroje, kdy odpadne nutnost přepravy paliva 

na dlouhé vzdálenosti. Kdyby např. existoval milion biorafi nérií, musela by každá produkovat sedmnáct tisíc litrů paliva denně, aby mohla být nahrazena 

spotřeba benzínu a nafty. Každá z minirafi nérií by byla velká asi jako silo na obilí a stála by v místě, kde by po palivu byla poptávka. To by pomohlo 

hlavně rozvojovým zemím, kterým chybí energetická infrastruktura (včetně distribuční infrastruktury). Je to podobné jako s pevnými telefonními linkami 

a mobilními telefony, které pronikly prakticky všude. J. C. Venter se domnívá, že se vlastně dostáváme do nové fáze evoluce, kdy budeme schopni vytvářet 

nejen nová biopaliva, ale díky tzv. „environmentální genomice“ také průmyslové látky, potraviny či léky přímo pomocí návrhu a výroby chromozomů 

na základě digitální informace získané čtením genetického kódu (rozhovor s J. C. Venterem převzatý z Global Viewpoint, 2007. In: Lidové noviny, 

21. 12. 2007). V květnu 2010 se podařil týmu J. C. Ventera velmi podstatný krok na této cestě. Sestavil úspěšně DNA z jednoho milionu genů a touto 

novou genetickou informací nahradil původní DNA v buňce bakterie. Takto sestavené syntetické bakterie by se mohly v budoucnu využívat např. k výrobě 

vodíku pro pohon automobilů nebo k rozkladu různých znečišťujících (např. ropných) látek.

107/ Podobnou účinnost přeměny vykazují i běžné uhelné nebo jaderné elektrárny.

108/ Jeden takový radar měla postavit americká armáda na území České republiky (v Brdech) a bylo až neuvěřitelné, jak vyhroceným politickým tématem se 

tato kauza stala.

109/ Josef Matyáš (2006) poukazuje na zásadní rozdíl mezi řízenou termojadernou fúzí v elektrárnách a termojadernou explozí vodíkové bomby. I když v obou 

případech jde o stejné jaderné reakce, je to asi takový rozdíl jako mezi pravidelným chodem benzínového motoru v autě a explozí benzínové pumpy.

Lákavým způsobem, jak využít energie 

Slunce, je postavit solární elektrárny 

na oběžné dráze. Soustava velkých solár-

ních panelů s celkovým povrchem 50 km2 

by zachycovala energii, která by se ve for-

mě mikrovlnného záření poslala na zem-

ský povrch. Zde by záření zachytila anténa 

a následně by se převedlo na elektřinu.
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reakce se ihned zastaví. Díky tomu nemůže ter-
mojaderná elektrárna explodovat.111/

Po desetiletích výzkumu se zdá, že by využití 
termojaderné fúze mohlo být v dohledné bu-
doucnosti realitou. Na jihu Francie vzniká prv-
ní termojaderný reaktor na světě, který by měl 
po dobu několika minut uvolňovat řádově více 
energie, než je do něj vloženo.

V roce 2006 bylo ustanoveno mezinárodní 
konsorcium pro stavbu ITER (mezinárodní ter-
monukleární experimentální reaktor). Spuštěn 
by měl být kolem roku 2015, komerční využi-
tí termojaderné fúze by mohlo přijít přibližně 
v roce 2050 (Matyáš, 2006). V ITERu se budou 
jádra atomů izotopů vodíku slučovat112/ (na roz-
díl od jaderných elektráren, kde se rozbíjejí já-
dra uranu nebo plutonia nárazem neutronu). 
Reaktor tedy po sobě nebude zanechávat ra-
dioaktivní odpad či chemické zplodiny. Při re-
akci vznikne jádro helia a neutron a zároveň se 
uvolní ohromné množství energie. Josef Matyáš 
ve svém článku uvádí, že 10 gramů deuteria a 15 
gramů tritia by stačilo na celoživotní energetic-
kou spotřebu jednoho člověka v průmyslové 
zemi. Z deuteria obsaženého v jednom litru oby-
čejné vody lze pomocí termojaderné fúze získat 
tolik energie jako spálením 300 litrů benzínu.

Pokusy se slučováním jader se již realizují 
ve Spojených státech a ve Velké Británii na zaří-
zeních zvaných tokamak.113/ Tokamak je obrov-
ský transformátor se vzduchotěsným kruhovým 
tunelem. Elektrický proud prochází primárním 
obvodem transformátoru a indukuje elektromo-
torické napětí v sekundárním obvodu. V plynu 
složeném z deuteria a tritia vznikne výboj a plyn 
se ionizuje. Indukovaný proud jej zahřívá přibliž-
ně na 100 milionů stupňů Celsia. Magnetické 
pole udržuje plazma ve středu tunelu, takže se 
nedotýká stěny.

Prozatím se podařilo slučovat jádra deuteria 
a tritia jen na velmi krátkou dobu a spotřeba 
energie byla větší, než kolik se jí při fúzi vytvo-
řilo.114/ V pokusném reaktoru na jihu Francie se 
tedy budou řešit tři hlavní problémy, které zatím 
brání širšímu využití termojaderné fúze: jak udr-
žet plazmu ve stavu a teplotě nad 100 milionů 
stupňů Celsia, pod velkým tlakem a po dosta-
tečnou dobu, aby se reakce rozhořela a poskyt-
la dostatečné množství energie (Matyáš, 2006). 
Pokud se to podaří, lidstvo by pravděpodobně 
získalo prakticky nevyčerpatelný, ekologicky 
čistý a bezpečný zdroj energie.

4.6.2 Doprava

V termojaderném reaktoru je vždy jen ne-

patrné množství paliva ve stavu plazmatu 
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Z  deuteria obsaženého v  jednom litru 

obyčejné vody lze pomocí termojaderné 

fúze získat tolik energie jako spálením 300 

litrů benzínu.

Cestujeme, alespoň my, kteří žijeme v  indu-
strializovaných zemích, jako žádná generace 
před námi. Především automobil nám dává 
pocit svobody pohybu. Pokud se v minulých 
staletích rozhodl obyvatel střední Evropy pro 
cestu do španělského poutního místa Santiago 
de Compostela, byla to záležitost tří měsíců. 
Autem se dnes tato vzdálenost dá zvládnout 
za dva dny, i když to pak, pravda, poutí nazvat 
nemůžeme.

Letadlem se mezi kontinenty přepravují ne-
jen nejbohatší lidé a politické či obchodní elity, 
ale v turistické třídě je let prakticky komukoliv 
dostupný, i vysokoškolským studentům, kteří 
obvykle nadbytkem peněz neoplývají.

To vše se může změnit, a během našich životů 
se to asi také změní. Především pomalu dochá-
zí ropa a zatím ji nemáme čím nahradit. Dalším 
problémem jsou vlivy na životní prostředí, ať jde 
o dopravu silniční, leteckou, lodní či potrubní 
(ropovody a plynovody). A v neposlední řadě 
je tu fakt, že cestovat, zejména autem a letec-
ky, chce stále více lidí, a to nejen v rozvinutých 
zemích.

Ve Spojených státech má dnes 80 % rodin dvě 
a více aut, jedno auto v Severní Americe i Evropě 
připadá na dva až tři obyvatele. Co zabrání Číně, 
Indii, Brazílii, Indonésii a dalším industrializují-
cím se zemím, aby usilovaly o dosažení podob-
ného stavu?

Podobně jako u energetiky, jestli máme něja-
kou naději na dlouhodobě udržitelný a přitom 
kvalitní způsob dopravy, je naše šance přede-
vším ve vlastní představivosti, tvořivosti a od-
hodlání hledat odvážná a netradiční řešení.

Začneme malým příkladem, jak propojit mož-
nost získávání energie s automobilovou dopra-
vou, resp. silničními komunikacemi. Ty zabírají 
stále větší část zemského povrchu. Černý asfalt 
přitom pohlcuje velké množství slunečního zá-
ření a působí jako tepelný akumulátor. To sni-
žuje životnost silnic. V Holandsku proto testují 
možnost položit při stavbě silnice pod povrch 
vozovky pružné trubky, kterými proudí voda. 
V létě se teplo odvádí do podzemního zásob-
níku, v zimě naopak naakumulovaná tepelná 
energie ohřívá vozovku, aby nenamrzala. Ve ves-
nici Avenhorn na severu Holandska se dokonce 
daří díky tomuto systému vytápět čtyřpatrový 
obytný dům. Zatím je to spíše kuriozita, která 
holandskou energetiku nezachrání. Nicméně 
v tropech a subtropech by už energetické zisky 
mohly být zajímavé, desítky kilometrů čtvereč-
ních tmavého asfaltu by mohly být využívány 
jako „solární panely“.

Pokud brzy dosáhneme tzv. ropného zlomu, 
půjde bezpochyby cena ropy výrazně nahoru. 
Nehledě na environmentální problémy, které 
spalování ropy přináší a které by se také do ceny 
ropy měly promítnout. Proto např. švédská 

Ve Spojených státech má dnes 80 % ro-
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vláda v březnu 2009 představila klíčové body 
klimatického a  energetického zákona, který 
počítá s tím, že do roku 2030 bude automobily 
pohánět energie získaná z nefosilních paliv, tedy 
z obnovitelných zdrojů. Je to pravděpodobně 
nejambicióznější cíl na světě v oblasti automo-
bilové dopravy. Velké investice však vytvoří nová 
pracovní místa, což je v období ekonomické kri-
ze obzvláště vítáno.115/ 

V Izraeli chtějí také omezit závislost na ropě, 
a mají proto jeden pádný argument navíc – bez-
pečnost země, protože vztahy s okolními arab-
skými exportéry ropy ještě dlouho nejspíš ne-
budou zrovna přátelské.116/ Plánuje se zde proto 
postupná elektrifi kace dopravy a přechod aut se 
spalovacími motory na elektromobily. Na úze-
mí Izraele by mělo vyrůst až půl milionu dobíje-
cích stanic, kde by bylo možné baterii vyměnit. 
Do roku 2011 by měly být na světovém trhu 
k dispozici elektromobily, které ujedou na jed-
no dobytí asi 160 km.117/ Náklady na elektrifi kaci 
izraelské automobilové sítě by měly dosáhnout 
orientačně jedné miliardy amerických dolarů. 
V  Izraeli nyní jezdí dva miliony automobilů. 
Pokud by byly přeměněny na elektromobily, 

110/ Plazma je směs oddělených jader a elektronů, resp. je to ionizovaný plyn složený z iontů a elektronů, který vzniká odtržením elektronů z elektronového 

obalu atomů plynu. Plazma je považována za čtvrté skupenství hmoty.

111/ Vodíková bomba naopak vybuchuje zážehem lithia a deuteria, což je izotop vodíku. Dojde k tomu pomocí rozbušky, kterou je klasická štěpná jaderná bomba z uranu 

či plutonia. Při své explozi vydává vysokou teplotu a mohutný tok neutronů. Tím dochází i k výbuchu sekundární – termojaderné – bomby.

112/ Technologicky nejschůdnější je reakce, při níž se spojuje jádro deuteria s jádrem tritia, což jsou oba těžké izotopy vodíku.

113/ Tokamak je mezinárodně uznaná ruská zkratka slov „toroidální komora s magnetickou pastí“.

114/ Plazma se totiž při vysoké teplotě a tlaku snaží v podobě turbulencí uniknout a ochladit se o stěny reaktoru.

115/ Údaje převzaty z České tiskové kanceláře, 13. 3. 2009.

116/ Izrael dnes dováží tři čtvrtiny ropy z oblasti Kaspického moře (z Ruska a Ázerbajdžánu), dále z Norska, Angoly a Mexika.

117/ Na kratší vzdálenosti je možné s již dnes existujícími bateriemi, které se používají např. v notebooku, využívat pro přepravu jedince elektrokola. Auto 

váží kolem jedné tuny, kolo přibližně padesátkrát méně. Baterie může být umístěna v rámu kola, dobíjena může být vždy, když kolo stojí, a dá se připojit 

na zdroj elektrické energie (doma, v práci). Baterie také může být dobíjena při jízdě z kopce a při brzdění. Cyklista šlape jako u normálního kola, ovšem 

jeho námaha vynaložená na šlapání je díky přídavnému zdroji energie minimální a jízda se tak stává velmi pohodlnou.

Foto 108: Poutní místo Santiago 

de Compostela (archiv autora)

Foto 109: Japonský Šinkanzen

(archiv autora)
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spotřebovaly by ročně dva tisíce megawatt-
hodin elektřiny. Tu by měly poskytnout solární 
elektrárny, umístěné nejspíše v Negevské poušti. 
Investiční náklady se odhadují na 5 miliard USD.

Izraelský prezident Šimon Peres tento ambici-
ózní záměr zdůvodňuje následovně: „Největšími 
problémy dneška jsou ropa a  teror. Ropa je 
největším znečišťovatelem a také významným 
zdrojem fi nancování teroru. Naopak sluneční 
záření je stabilní, ‚demokratické‘, přátelské a ne-
znečišťuje.“

Elektrifi kace izraelské automobilové dopravy 
by podle Šimona Perese měla snížit dovoz ropy 
asi na polovinu.

Automobilovou, ale i  leteckou dopravu 
může na větší vzdálenosti nahradit mnohem 
úspornější a ekologičtější železniční doprava. 
Francouzský expres TGV dosáhl na trati Paříž–
–Štrasburk rychlosti 568 kilometrů v hodině. 
Japonský vlak německé technologie Maglev 
dosáhl 581 km za hodinu. Pohybuje se na mag-
netickém polštáři. Japonský Šinkanzen může jet 
rychlostí 400 km/hod. Již léta dosahuje na tra-
tích mezi japonskými městy běžně rychlosti 300 
km/hod. 

S takovými rychlostními parametry je reálné, 
aby železniční doprava např. v rámci evropského 
kontinentu z větší části nahradila leteckou do-
pravu. Letadlo je sice řekněme dvakrát rychlejší 
než výše zmíněné vlaky, ale připočteme-li cestu 
z centra města na letiště a pak z letiště, k tomu 
čas potřebný k odbavení, hlavní výhoda letecké 
dopravy – rychlost – se stírá.

Jednou by železniční doprava společně s ná-
mořní dopravou118/ mohla být ekologičtější 
a cenově výhodnější alternativou i k mezikon-
tinentální letecké dopravě. Před několika de-
setiletími by mnozí nevěřili, že Francii a Velkou 
Británii spojí podmořský tunel. Dnes je to realita. 
Málokdo by před lety věřil, že se Číňanům po-
daří realizovat velmi ambiciózní a také politicky 
a ekologicky kontroverzní projekt stavby že-
leznice z Pekingu do tibetské Lhasy. V červenci 
2006 byla doprava na této trati zahájena.119/

Číňané také plánují v příštích deseti letech 
vybudovat síť vysokorychlostních železnic, na-
pojených na asijské a evropské koridory. První 
trasa by vedla přes Mongolsko a Rusko do zá-
padní Evropy a do Velké Británie. Druhá trasa má 
vést přes země střední Asie do Pákistánu, Íránu, 
Turecka až do Německa. Třetí koridor povede 
do Vietnamu, Indie, Barmy, Thajska, Malajsie 
a Singapuru. Rychlost vlaků by měla přesaho-
vat 300 km za hodinu a měly by být konku-
renceschopné s leteckou dopravou. Například 
vzdálenost mezi Pekingem a Londýnem (8100 
kilometrů) překoná letadlo za 10 hodin, vlak by 
to měl zvládnout za 48 hodin.

Zatím nerealizovaný je projekt železničního 
spojení asijského a  amerického kontinentu. 
Podmořský tunel by vedl pod Beringovou úži-
nou z ruské Čukotky na západní pobřeží Aljašky. 

O tomto projektu se mluvilo již před více než sto 
lety za vlády cara Mikuláše II., který ale nakonec 
tehdy ruskou Aljašku prodal Američanům. Dnes 
jsou náklady na stavbu odhadovány na 65 mi-
liard dolarů.120/ Tunel by měl délku 110 km 
(v porovnání s 50 km tunelem pod kanálem La 
Manche) a mohly by v něm jezdit auta i vlaky. 
Teoreticky by tedy vlaky mohly jezdit z Londýna 
do Washingtonu.

Toto spojení by bezpochyby přispělo k ekono-
mickému rozvoji rozsáhlých oblastí Sibiře a pro-
pojila by se hospodářská centra jihovýchodní 
Asie s Kanadou a Spojenými státy. Podle orien-
tačních odhadů by stavba tunelu trvala 20 let 
a vyplácet by se měla asi za 30 let po zahájení 
provozu. Zatím však svět ani obě světové moc-
nosti  realizaci této smělé vize nakloněny nejsou.

Stejně jako by bylo možné spojit Evropu a Asii 
s Amerikou, je technicky možné spojit Evropu 
s Afrikou. Gibraltarský průliv mezi Španělskem 
a Marokem má šířku pouhých 14 km. Za součas-
né nestabilní politické a bezpečnostní situace 
v severní Africe a chmurných hospodářských 
vyhlídek v subsaharské Africe je však realiza-
ce přímého železničního a  automobilového 
spojení snad ještě méně reálná než tunel pod 
Beringovou úžinou.

Přesto bychom neměli rezignovat na myšlen-
ku, že železniční doprava by mohla být alterna-
tivou k letecké dopravě. Je sice pomalejší, ale 
energeticky úspornější a ekologicky příznivější. 
Pokud v dnešních industrializujících se zemích 
lidé objeví kouzlo hromadného cestování, jako 
se to stalo ve druhé polovině 20. století v rozvi-
nutých zemích, jedinou šancí, jak tento nápor 
zvládnout, je, domnívám se, právě železniční 
doprava.

Pomiňme teď současná bezpečnostní rizi-
ka a uvažujme o vysokoškolském studentovi 
v Praze, který nemá moc peněz, ale dost času, 
a rád by se podíval do Indie. Může letět letadlem 
v nadmořské výšce 10 000 metrů a během ně-
kolika hodin se ocitnout v Dillí či Bombaji. Je to 
však drahé a cestou by neviděl prakticky nic. 
Nebo by snad jednou mohl jet levněji vlakem 
a podle zájmu po cestě poznat kus Turecka, 
Íránu a Pákistánu. Pomalejší tempo při pozná-
vání světa vůbec nemusí být nevýhodou.

Lidé však během 21. století budou toužit 
cestovat i do vesmíru, protože co se zdá být 
nedostupné, láká nejvíce. V červnu 2009 začal 
vizionářský miliardář Richard Branson stavět 
v  americkém Novém Mexiku první komerč-
ní kosmodrom. Připravený k provozu by měl 
být během 18 měsíců. Bransonova společnost 
Virgin Galactic by měla začít s pravidelnými lety 
koncem roku 2011. Za 200 000 USD se zájemci 
dostanou na 90 vteřin do výše 110 km. Dvě stě 
„vesmírných turistů“ si již let zaplatilo, další de-
sítky tisíc lidí se zaregistrovali jako zájemci o let.

I přes výše uvedené se zdá nepravděpodob-
né, že by se lety do vesmíru klasickými raketami 
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staly masovou záležitostí. Ekonomická a ener-
getická náročnost i ekologická zátěž jsou příliš 
vysoké. Je však možné, i když dosud nejisté, že 
se do vesmíru budeme moci dopravovat jinak 
a v porovnání s dnešními způsoby takřka za-
darmo. S pokroky v oblasti nanotechnologií se 
stále reálněji uvažuje o tzv. „kosmickém výtahu“ 
či „lanovce do kosmu“. Kosmický výtah se může 
stát nejefektivnějším a také nejekologičtějším 
způsobem hromadné dopravy lidí i materiálu 
na oběžnou dráhu.

Základní princip výtahu je velmi jednoduchý. 
Na geostacionární dráze ve výšce 36 000 km 
nad rovníkem se umístí satelit, ze kterého po-
vedou dvě lana: jedno k povrchu Země, druhé 
opačným směrem k dostatečně hmotnému zá-
važí, které díky odstředivé síle udrží celý systém 
napnutý. Po laně pak budou vyjíždět k satelitu 
kabiny pro osobní i nákladní dopravu, bez nut-
nosti dosáhnout velmi vysokých rychlostí, ne-
zbytných u dnešních raket k překonání zemské 
gravitace (Novák, 2005).

Dlouho se tento způsob dopravy na oběž-
nou dráhu zdál být utopií, protože neexistoval 
materiál, který by byl dostatečně pevný na to, 
aby unesl vlastní váhu tak dlouhého lana. Roku 
1985 však Harold W. Krot, Richard E. Smalley 
a Robert C. Curl objevili tzv. fullereny – mole-
kuly s 60 a více atomy uhlíku uspořádanými 
do uzavřených sférických tvarů. Roku 1991 pak 
Sumio Iijima objevil od nich odvozené trubicové 
struktury – uhlíková nanovlákna. Ty mají nejmé-
ně desetkrát větší pevnost v tahu než jakýkoliv 
jiný dnes známý materiál.

Vědcům se dlouho dařilo vytvářet nano-
trubice dlouhé jen několik milimetrů. Teprve 
v roce 2004 se vědeckým týmům z Los Alamos 
National Laboratory a z Duke University poda-
řilo vyrobit jednovrstevné uhlíkové nanovlák-
no dlouhé 4 cm. Jak uvádí ve výše citovaném 
článku Jan Novák, možná nebude nutné čekat, 
až se délka nanovlákna protáhne z milimetrů 
na stovky kilometrů. Ani dnešní provazy nejsou 
z jednoho kusu lana. Stejně tak je možné z díl-

118/ V lednu 2008 vyplula z německého přístavu Bremenhaven loď Beluga, která spojuje námořnické tradice a moderní technologie. Je vybavena počítačem 

řízenou tažnou plachtou o ploše 160 m2. Plachta se automaticky nastavuje do optimální polohy a je „vypuštěna“ (podobně jako dětský drak) až 200 

metrů nad lodí, kde vanou stálejší a silnější větry, protože se proudění vzduchu nerozbíjí o mořskou hladinu. Úspory paliva mají dosáhnout 15–25 % 

běžné spotřeby (In: Lidové noviny, příloha Věda, 23. 1. 2008). Není tedy vyloučené, že moře a oceány budou opět brázdit plachetnice, využívající ovšem 

technologii 21. století. Tyto plachetnice by navíc mohly mít vyztužené plachty, které by byly pokryty fotovoltaickými články, které by mohly produkovat 

elektřinu k pohonu lodního šroubu. Úspory paliva by pak mohly být ještě větší, podle společnosti Solar Sailor 50–90 %. Tato technologie však zatím 

nebyla vyzkoušena na velkých lodích, proto jde jen o velmi orientační odhad (Carroll, 2010).

119/ Projekt stál 4,2 miliardy dolarů a pracovalo na něm 20 000 dělníků. Nově vybudovaná železnice je dlouhá 1142 km, z toho téměř 1000 km trati se 

nachází v nadmořské výšce 4000 metrů a více (nejvyšší bod trati je 5072 metrů nad mořem). Celá cesta z Pekingu do Lhasy měří 4561 km a vlak ji ujede 

za 48 hodin. Švýcarští inženýři, kteří mají s budováním horských tratí mnoho zkušeností, se před realizací stavby vyjádřili, že v extrémních himalájských 

podmínkách není takový projekt uskutečnitelný. Tibeťané mají oprávněné obavy, že otevření trati s sebou přinese nejen velké množství turistů, ale 

především příliv etnických Číňanů (tato „demografi cká agrese“ by mohla v průběhu jednoho desetiletí představovat až 20 milionů Číňanů). Ekologové se 

zase obávají, že globální oteplování by mohlo způsobit roztátí permafrostu (věčně zmrzlé půdy) a narušit stabilitu trati (údaje převzaty z České tiskové 

kanceláře, 1. 7. 2006).

120/ V porovnání s ročními světovými náklady na zbrojení, které dosáhly 1400 miliard dolarů, to není nijak závratné číslo.

121/ Lano musí vydržet zatížení kolem 100 gigapascalů, aby uneslo samo sebe a kabinu s nákladem.

122/ Asi to nebude tak snadné. V roce 2006 poukázal Nicola Pugno z Technické univerzity v Turíně na možný problém – drobné defekty ve struktuře nanovlá-

ken. Pokud na svém místě chybí jediný atom uhlíku, znamená to snížení pevnosti až o 30 %. Měření velmi kvalitních nanovláken ukázala, že v průměru 

chybí 1 atom z 1012 atomů uhlíku. To by znamenalo jeden defekt na úseku 4 mikrometrů. Při požadované délce lana 36 000 km by se mohlo nahromadit 

i více defektů na jednom místě. Pugno tak tvrdí, že s dnešní technologií nelze vesmírný výtah postavit (Vainert, 2006).

čích kusů nanovláken splést delší lano, zejména 
proto, že u nanovláken již působí přitažlivé síly 
mezi atomy. Výsledná pevnost svazku spletené-
ho z uhlíkových nanotrubic dlouhých jen něko-
lik centimetrů se může velmi blížit parametrům 
jediného celistvého vlákna. Ty by přitom měly 
být dostatečně pevné pro potřeby kosmického 
výtahu.121/

„Ani diamant není z jednoho atomu, a přesto 
je nejtvrdším známým materiálem. Je to díky síle 
vazeb mezi atomy uhlíku, z nichž se skládá,“ říká 
k tomu Michael Laine, prezident soukromé fir-
my LiftPort, která chce takovýto kosmický výtah 
sestrojit a provozovat, údajně snad již do konce 
druhé dekády 21. století.122/ Zatím je představa 
LiftPortu následující: Kosmický výtah by měl být 
umístěn v rovníkové části Tichého oceánu. K ves-
mírné stanici na geostacionární dráze by po laně 
z uhlíkových nanovláken denně vyjelo několik 
kabin poháněných elektřinou ze solárních pane-
lů. Zpočátku by cesta byla jednosměrná. Sedm 
kabin by během tří dnů bylo schopno dopravit 
do vesmíru 13 tun nákladu, pak by se vracely zpět. 
Později by byl provoz obousměrný s tím, že na roz-
díl od dosavadních cest do vesmíru by mohla být 
návratnost projektu poměrně rychlá a investice 
(nebo jejich podstatná část) by mohly být získány 
na soukromé komerční bázi.

Před projektem kosmického výtahu leží řada 
úskalí a zatím nevyřešených problémů, mezi kte-
ré patří namáhání a únava materiálu, vlivy počasí, 
mikrometeoritů, statické elektřiny a kosmického 
záření. Je tedy třeba dobře promyslet nejen pre-
venci, ale také možné důsledky případných havárií.

Nicméně, jak řekl slavný spisovatel Victor 
Hugo: „Nic není mocnějšího než myšlenka, jejíž 
čas nadešel.“ Odborníci z LiftPortu připomínají 
stavbu mrakodrapů na počátku 20. století. Když 
se projevil v centrech velkých amerických měst 
silný nedostatek prostoru a potřeba velmi vyso-
kých budov, nezastavilo architekty a fi nančníky 
nic, dokonce ani lidské oběti při jejich stavbě. 
A levnou cestu do vesmírného prostoru dnes 
lidstvo pro svůj další rozvoj potřebuje.

S  pokroky v  oblasti nanotechnologií se 
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4.6.3 Urbanismus, ekoměsta
natolik, aby ji používala nejméně polovina oby-
vatel.

Londýn zavedl v centru města mýtné, aby 
omezil automobilový provoz. Brazilské město 
Curitiba (1 milion obyvatel) je někdy nazýváno 
„Mekkou architektů“. Na velkoměsto rozvojové-
ho světa má nebývale mnoho zeleně a pěších 
zón v centru města. Bylo také průkopníkem při 
zavádění perspektivního systému „rapid trans-
port system“ (rychlý dopravní systém), který 
spočívá ve  vyčlenění jízdních pruhů jen pro 
auto busy či trolejbusy. Doprava ve městě je pak 
pro uživatele rychlá, celkem komfortní a nákla-
dy na výstavbu jsou řádově nižší než v případě 
podzemní dráhy (metra).

Mexiko City má ambiciózní plán vybudovat 
střešní zahrady na velké části domů, zavést roz-
sáhlé pěší zóny a přimět rodiče, aby do školy 
děti posílaly školními autobusy a nevozili je auty.

Doprava je pro udržitelný a  kvalitní život 
ve městě klíčová. Proto i slavný New York při-
stoupil k  nebývalému kroku. Přímo v  centru 
města, na náměstí Times Square, vyhlásil pěší 
zónu, kudy nyní projde denně 350 tisíc lidí. 
Radnice vykázala auta z Brodwaye a odůvod-
ňuje svůj čin tím, že na Times Square se před 
zákazem pohybovalo 4,5× více lidí než aut, ale 
byla jim vyhrazena jen desetina prostoru.

Ještě dále šli obyvatelé Vaubanu, což je před-
městí německého města Freiburgu. Parkování 
na ulici a jízda autem jsou zde v podstatě za-
kázány, stejně jako soukromé garáže u domů. 
Vlastnit auto zakázáno není, místní ho však musí 
parkovat ve vyhrazeném prostoru na okraji měs-
ta. Díky tomu žije 70 % rodin ve Vaubanu bez 
auta a 57 % rodin, které se chtěly na předměstí 
přistěhovat, kvůli tomu svoje auto prodalo. Toto 
městečko má pět a půl tisíce obyvatel a prodej-
ny, školy či pobočky bank a další potřebné služ-
by jsou rozmístěny tak, aby byly na dosah pěší 
chůzí. Pro větší nákupy, rodinné výlety apod. 
pak většina obyvatel využívá místního Klubu 
pro společné užívání automobilu (Jirková, 2009).

Když navštívím Prahu a prodírám se ulicemi 
plnými aut, která nezřídka parkují drze na chod-
níku, zkouším si představit, o  kolik klidnější 
a turisticky atraktivnější by byl střed jednoho 
z nejkrásnějších měst v Evropě bez aut. Místo 
„plechových popelnic“ by prostor mohly zabrat 
desítky kaváren s venkovním posezením, dětská 
hřiště, zeleň, turistické atrakce atd. A zmizel by 
dnes všudypřítomný hluk a zápach ze spalova-
cích motorů.

Nejodvážnější vize „ekoměst“ přichází kupo-
divu ze dvou zemí, která považujeme za rozvo-
jové. Bude třeba si počkat, co ze smělých plánů 
se stane realitou, ale už samotný úmysl stojí 
za zmínku.

Foto 110: Ulice Lombard Street 

v San Francisku s největším sklonem 

(archiv autora)

Městské oblasti zaujímají 3–4 % zemské sou-
še, žije v nich však polovina obyvatel planety. 
V roce 2030 by podle odhadů United Nations 
Population Division měl počet obyvatel dosáh-
nout 8,1 miliardy, z toho 4,9 miliardy lidí bude 
žít ve městech. Rychlý nárůst urbanizace bude 
pokračovat především v rozvojových zemích. 
Do  roku 2040 se počet obyvatel v  asijských 
a afrických městech zdvojnásobí. Jen v Číně se 
do roku 2050 přestěhuje z venkova do měst dal-
ších 600 milionů lidí.

Miliarda lidí žije v chudinských čtvrtích, ve slu-
mech.123/ Téměř každý šestý obyvatel planety 
tedy musí žít na příkrých svazích nestabilních 
úbočí kopců, na záplavami ohrožených březích 
řek či na městských chodnících a skládkách. Lidé 
jsou zde permanentně ohroženi znečištěným 
životním prostředím, zločinností a hrozbou nu-
ceného hromadného vystěhování.

Migrace do  měst znamená také problémy 
pro venkovské oblasti, protože rozděluje rodi-
ny a odčerpává pracovní síly ze zemědělství. 
V chudých venkovských oblastech pak zůstávají 
především staří a velmi mladí lidé.124/ 

Zdá se, že je nás zkrátka na planetě příliš mno-
ho a růst sídel s vysokou koncentrací obyvatel 
je nevyhnutelný. To nám může přinést velké po-
tíže, možná až kolaps civilizace, což se v historii 
stávalo opakovaně. 

Města jsou od dob neolitu realitou a bude 
tomu tak i v budoucnu. Proto musíme hledat 
způsoby, jak v nich žít dlouhodobě udržitelně 
a co nejkvalitněji. San Francisko v Kalifornii se 
chce stát „slunečním městem“, již v roce 2010 
zde má být nainstalováno deset tisíc solárních 
panelů. Hromadnou dopravu chce zvýhodnit 

Jen v  Číně se do  roku 2050 přestěhuje 
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Masdar

Sedmnáct kilometrů od hlavního města Spoje-
ných arabských emirátů Abú Dhabí začala 
na  jaře 2008 výstavba prvního „ekoměsta“ 
na světě, Masdaru. Na ploše 6,5 km2 by zde mělo 
žít od roku 2015 přibližně 50 000 obyvatel. 30 % 
plochy budou zabírat byty, 24 % ekonomická 
zóna, zbytek má patřit službám, dopravě, kul-
turním institucím a univerzitě. Má to být město 
bez uhlíkových emisí, energie by měla být zís-
kávána především ze solárních panelů. Díky mo-
derním a úsporným technologiím by spotřeba 
energie měla být o 60 % nižší oproti klasickému 
městu podobné velikosti. Náklady na výstavbu 
Masdaru se odhadují na 22 miliard USD. To není 
málo, ale při ziscích Spojených arabských emi-
rátů z těžby ropy to není nedosažitelná suma.

Masdar bude městem bez automobilů se 
spalovacími motory, přípustné budou jen elek-
tromobily. Pět a půl metru nad ulicemi bude 
vybudována síť pěších zón pro chodce.

Protože Masdar leží v pouštní oblasti, kde je 
v létě nesnesitelné horko a náklady na klimati-
zaci jsou vysoké, bere si příklad ze starých arab-
ských měst. Nebudou tam tedy široké třídy, ale 
úzké uličky, obvykle stíněné střechou domů. 
Budovy budou mít maximálně tři až čtyři patra. 
Zdi budou tenké a pokryté slabou kovovou fó-
lií, která bude odrážet horko a zabrání mu, aby 
se vsáklo do zdí. Město budou obepínat pásy 
solárních panelů, větrných elektráren a závodů 
na výrobu elektrické energie z biomasy.

Dongtan

Čínský Dongtan poblíž Šanghaje by měl tvořit 
konglomerát tří vzájemně propojených osad, 
které budou budovány postupně. V  každé 
budou obytné domy, obchodní, ekonomická 
a rekreační centra. Dongtan bude uměle vy-
tvořeným plovoucím ostrovem125/ a se Šanghají 
jej bude spojovat most a tunel. Na ostrově ne-
budou smět jezdit žádná vozidla na benzínový 
či naftový motor. Žádné místo nemá být vzdá-

leno od veřejné dopravy více než sedm minut 
chůze. Už v roce 2012 by zde mělo žít 80 000 
lidí a v roce 2050, kdy bude výstavba dokon-
čena, má mít Dongtan 30 km2 s domovem pro 
500 000 obyvatel.

Také Dongtan chce snížit svoji spotřebu ener-
gie proti klasickému městu o 66 % a všechnu 
potřebnou energii vyrábět bez emisí, z obnovi-
telných zdrojů. Více než 60 % rozlohy ostrova má 
být určeno na parky, zeleň a farmy, kde se bu-
dou pěstovat pro obyvatele města potraviny.126/

Není možné připravit „manuál“ pro udržitelný 
rozvoj měst, vždy bude záviset na historickém 
vývoji, přírodních i kulturních podmínkách atd. 
Nicméně stovky měst se již zapojují do vytváření 
dlouhodobě udržitelných měst prostřednictvím 
místních programů Agendy 21, iniciativ Zdravá 
města a dalších. Z tohoto spontánního vývoje 
na komunální úrovni, kde je třeba řešit velmi 
konkrétní problémy, může postupně krystalizo-
vat obecněji sdílená představa realistické vize 
udržitelného rozvoje měst ve 21. století.

123/ Žít ve slumu znamená, že máte k dispozici jen provizorní bydlení v přelidněné oblasti, kde je závadná voda a nedostatečné hygienické podmínky. 

Ke svému obydlí nemáte žádná práva jako majitelé či nájemníci.

124/ Údaje převzaty ze zvláštního vydání National Geographic „Puls Země“, leden 2008, s. 20.

125/ Úvahy o plovoucích městech jsou stále realističtější kvůli očekávanému zvýšení hladiny moří a oceánů v důsledku globálních klimatických změn.

126/ Údaje o Masdaru a Dongtanu převzaty z časopisu „100 + 1 zajímavostí“, 5/2009, s. 6–8.

127/ Existuje však permanentní ohrožení, že spotřebitel bude vláčen zájmy výrobce a poptávka tak bude určována nabídkou (což je samozřejmě pro výrobce 

výhodnější). Jan Švankmajer (2001) říká: „Civilizace potřebuje masovou kulturu, protože její funkcí je zabavit masy lidí od okamžiku, kdy opustí brány 

továren, po dobu, než se opět zapojí do pracovního procesu. Společnost postavená na konzumu také potřebuje spolehlivou a působivou reklamu… 

Kdyby selhala reklama a lidé by přestali konzumovat i zcela pro život nepotřebné výrobky, zhroutila by se ekonomika a s ní i celá současná civilizace.“

Foto 111: Pěší zóna ve městě Curitiba

(archiv autora)

4.7 Změna vzorců spotřeby a výroby
Na dlouhodobě udržitelný rozvoj se můžeme 
podívat nejen z hlediska výroby (energetika, 
zemědělství, průmysl,…), ale také z hlediska 
spotřebitele a spotřeby. V tržním hospodářství 
je nabídka orientována poptávkou, spotřebitel 
ovlivňuje chování výrobce.127/ Následující údaje 

v této kapitole jsou čerpány z „Rámcové stra-
tegie programů udržitelné spotřeby a výroby 
2005–2015“ (Rada vlády pro udržitelný rozvoj, 
Pracovní skupina pro udržitelnou výrobu a spo-
třebu, 2005).



258

Pavel Nováček Udržitelný rozvoj

Změna vzorců spotřeby společnosti by měla 
směřovat od materiální k postmateriální, zalo-
žené na investicích do vědění, podpoře inovací 
a zejména na postupném odpojení (decoupling) 
růstu kvality života od environmentální zátěže.

Pod koncept „udržitelné spotřeby“ můžeme 
zahrnout nejen spotřebu výrobků a komerčních 
služeb, přírodních zdrojů, energie, vody, ale také 
„spotřebu“ území, informací, vzdělávání, veřej-
ných služeb, fi nančních fondů či zajištění dal-
ších kvalit společenského i individuálního života 
(bezpečnost, zajištění volného času atd.).

Obecně vzato, můžeme podle Ondřeje Velka 
(osobní sdělení) spotřebovávat:
1. čas,128/

2. prostor,
3. zdroje,
4. potraviny,
5. energii,
6. mobilitu (resp. cestování),129/

7. informace.
Spotřeba znamená uspokojování potřeb a oče-
kávání. Je tedy hnací silou růstu výroby, posky-
tování služeb, ale i inovací ve společnosti. Různé 
zájmové skupiny pak ve spotřebitelích cíleně 
podporují nová očekávání a nové tužby vyšší 
spotřeby výrobků a služeb. Rostoucí centralizace 
a složitost ekonomických systémů však zároveň 
omezuje spotřebitelům svobodu volby spotře-
by a jejich možnosti tak snižovat negativní vlivy 
spotřeby na kvalitu života.

Prvním problémem udržitelné spotřeby a vý-
roby je potřeba vyjednávat ve společnosti spo-
lečně sdílená hodnotová kritéria kvality života 
a způsoby jejich dosahování. Udržitelná spo-
třeba má odrážet uspokojování následujících 
potřeb:

– dostatečné materiální zdroje,
– podpora zdraví (fyzického i psychického),
– bezpečnost (osobní, pracovní, v komunitě),
– sociální a kulturní potřeby.
Druhým problémem udržitelných vzorců spotře-
by a výroby je nízké (nebo nulové) ocenění eko-
systémových služeb Země, tedy nedostatečná 
znalost limitů (únosné kapacity) prostředí a pří-
nosů, které společnost od ekosystémů získává 
a na kterých je závislá.

Třetím problémem je hlavní příčina dnešních 
neudržitelných vzorců spotřeby a výroby, a sice 
růstové („být znamená růst“) a soutěživé („vítěz 
bere vše“) chování na globálních trzích a pře-
nášení environmentálních a sociálních nákladů 
do jiných částí světa (zejména do chudých roz-
vojových zemí).

Obecný rámec programů udržitelné spotře-
by a výroby vychází z principů udržitelného 
rozvoje, jako jsou např. princip úcty k lidským, 
přírodním a kulturním hodnotám, princip mezi-
generační odpovědnosti atd. Pracovní skupina 
pro udržitelnou výrobu a spotřebu Rady vlády 
pro udržitelný rozvoj uvádí, že můžeme iden-
tifi kovat i následující specifi cké principy, které 
se mohou uplatnit při prověřování udržitelnosti 
vzorců spotřeby a výroby v jednotlivých strate-
giích a konkrétních programech:
– princip nepřekračování environmentálních 

limitů ekonomického rozvoje (vliv na složky 
životního prostředí v mezích jejich regene-
race, udržení biologické rozmanitosti);

– princip preference intenzivního rozvoje spo-
lečnosti před rozvojem extenzivním (orien-
tace na kvalitu života místo na kvantitativní 
indikátory životní úrovně);

– princip oddělení růstu kvality života a ze-
jména ekonomického rozvoje od negativ-
ních dopadů na životní prostředí (tzv. de-
coupling);

– princip celostního přístupu (tzv. „life cycle 
thinking“ – minimalizace vlivů výrobků 
a služeb v kontextu celého systému spotře-
by a výroby s ohledem na jednotlivé fáze 
životního cyklu výrobků a služeb);

– princip preference prevence rizik (hazard 
management) před následnou nápravou;

– princip substituce rizik (tam, kde je to tech-
nicky možné a  ekonomicky schůdné, by 
měly být výrobky a činnosti škodící složkám 
životního prostředí nahrazovány výrobky 
a činnostmi škodícími méně či vůbec). Tento 
princip v sobě zahrnuje i princip preferová-
ní obnovitelných zdrojů před neobnovitel-
nými;

– princip snižování materiálové a energetické 
náročnosti systémů výroby a spotřeby („de-
materializace“ výroby, dodávka služeb místo 
výrobků, uzavírání materiálových toků, reku-
perace energií);

– princip blízkosti („proximity principle“ – pre-
ferování místní dodávky služeb a výrobků 
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Obr. 77: Příklady potravin dovážených 

do Velké Británie (upraveno podle 

WorldWatch Institute, 2004)
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ného rozvoje.



259

4 Udržitelný rozvoj

a minimalizace transportu, resp. snížení jeho 
vlivu);

– princip znečišťovatel platí (zvýšení adresnos-
ti internalizace externích nákladů přenáše-
ných někdy z výrobce na celou společnost, 
resp. na individuálního spotřebitele);

– princip prodloužené odpovědnosti výrob-
ce (usnadňuje uzavírání cyklu výrobku, tzn. 
jeho dekompozice a recyklace či zneškod-
nění).

Pro prosazování a realizaci dlouhodobě udrži-
telné spotřeby a výroby lze využít následující 
nástroje:
– programové nástroje (strategie, politiky, 

koncepce, programy, plány);
– normativní nástroje (povinnosti, limity, stan-

dardy, zákazy, příkazy);
– ekonomické nástroje (daně, poplatky, sankč-

ní platby, podpory) – ty jsou pro změny 
vzorců spotřeby a výroby zásadní a neměly 
by umožňovat nesystémové výjimky (např. 
nezdanění leteckého benzínu);

– organizační nástroje (úprava vztahů mezi 
subjekty);

– informační nástroje – shromažďování, zpra-
covávání a předávání informací je základním 
předpokladem fungování řady dalších ná-

128/ Odhaduje se, že v počátcích průmyslové revoluce pracovali lidé v továrnách až 4000 hodin/rok. Dnes pracují lidé v původních patnácti členských zemích 

EU v průměru 1600 hodin/rok, ve Spojených státech 2000 hodin/rok (www.swp.org).

129/ Ekologická stopa (viz kapitola 4.8 o indikátorech udržitelného rozvoje) vyjádřená v m2/1000 osobokilometrů je u různých druhů dopravy následující: auto 

590, letadlo 500, autobus 430, vlak 210, kolo 20, chůze 0.

130/ HDP se skládá ze spotřeby (soukromé a vládní), investic a čistého vývozu (tj. rozdílu mezi vývozy a dovozy). Obdobným ukazatelem je hrubý národní 

produkt (HNP), který měří hodnotu zboží a služeb vyrobených občany daného státu bez ohledu na území. HNP se tedy skládá z HDP mimo příjmy cizinců 

(např. vývoz zisků zahraničních investorů) plus příjmy občanů daného státu v zahraničí.

strojů (normativních, ekonomických, orga-
nizačních), ale i procesů vzdělávání, výchovy 
a osvěty;

– institucionální nástroje (fungování institucí 
veřejné správy v oblasti kontroly trhu, bez-
pečnosti, omezování rizik);

– dobrovolné nástroje (představují množinu 
iniciativ „nadstandardní seberegulace“ vý-
robců, prodejců, institucí, svazů obcí apod.; 
dobrovolným nástrojem obcí a krajů jsou 
programy místní Agendy 21).

Málokdo si uvědomuje, jak obrovské množství 
zdrojů kryje naše každodenní potřeby. Například 
na výrobu kartáčku na zuby je zapotřebí 1,5 kg 
surovin, na  mobilní telefon dokonce 75 kg. 
Hmotnost samotných výrobků je přitom mini-
mální. Čipový mikroprocesor používaný v po-
čítačích má hmotnost asi 0,09 gramů, na jeho 
výrobu je ovšem zapotřebí asi 20 kg přírodních 
surovin. S většími výrobky pak exploatace zdrojů 
dramaticky narůstá. Na jeden automobil o váze 
1 tuny připadá před prvním použitím 25 tun 
odpadů, které souvisejí především se získává-
ním surovin a s výrobou polotovarů. Na výrobu 
jediného počítače je zapotřebí 240 kg fosilních 
paliv, 22 kg různých druhů chemikálií a 1500 li-
trů vody.

Na jeden automobil o váze 1 tuny připadá 

před prvním použitím 25 tun odpadů.

4.8 Indikátory udržitelného rozvoje
Aby udržitelný rozvoj nebyl jen vágním koncep-
tem, potřebujeme nástroj, který nám umožní 
měřit, zda k udržitelnému rozvoji směřujeme, 
či nikoliv, jestli se situace zlepšuje, či zhoršuje.

Dnes je nejvíce používaným ukazatelem eko-
nomické úspěšnosti (prosperity) hrubý domácí 
produkt (HDP). Nesprávně je pak často interpre-
tován jako ukazatel kvality života (čím vyšší HDP, 
tím vyšší kvalita života).

Hrubý domácí produkt je celková peněžní 
hodnota statků a služeb vytvořená za dané ob-
dobí (obvykle jeden rok) na určitém území.130/ 
HDP je vlastně ukazatelem výkonnosti ekonomi-
ky státu. V mezinárodních srovnáních se nejčas-
těji používá HDP na jednoho obyvatele.

Pokud je však HDP brán jako hlavní indiká-
tor prosperity, pokroku a kvality života, jedná 
se o zavádějící ukazatel. HDP totiž nepostihuje 
služby, které lidé dělají mimo ofi ciální trh (např. 
práce v domácnosti) a také nesleduje ilegální 
produkci (např. nepřiznané zisky, šedá ekono-
mika, ale také prostituce, organizovaný zločin). 
Co je však ještě závažnější, že HDP nepostihuje 
škody na životním prostředí či dlouhodobé ško-

dy v důsledku čerpání neobnovitelných zdrojů. 
Pokud např. spalováním hnědého uhlí produ-
kujeme oxid siřičitý, který má negativní vliv 
na zdraví obyvatel, neprojeví se to negativně 
v kalkulaci HDP. Právě naopak, pokud v důsled-
ku zhoršeného zdraví musíme vydat více peněz 
na léčbu, projeví se to na výši dosaženého HDP 
kladně, jako jeho nárůst. Pokud u pobřeží hava-
ruje tanker s ropou a ta zamoří desítky či stovky 
kilometrů pláží, neprojeví se škody ve výpočtu 
HDP negativně. Naopak, výdaje na sanaci po-
břeží se projeví ve zvýšení hodnoty HDP.

Proto se již dlouho snaží řada ekonomů 
ve spolupráci s odborníky dalších profesí vy-
pracovat alternativní ukazatel, který by věrněji 
odrážel vývoj společnosti, nejen výkonnost eko-
nomiky v úzkém slova smyslu.

Index trvale udržitelného ekonomického 

blahobytu (Index of Sustainable Economic 

Welfare – ISEW)

Za jeden z nejzdařilejších pokusů vypracovat al-
ternativní ukazatel k HDP považuji práci býva-
lého ekonoma Světové banky Hermana Dalyho 
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a teologa Johna Cobba, kteří v roce 1989 publi-
kovali v knize „For the Common Good“ tzv. index 
udržitelného ekonomického blahobytu (Index 
of Sustainable Economic Welfare – ISEW).

Index udržitelného ekonomického blahobytu 
je agregovaným (složeným) indikátorem založe-
ným na osobní spotřebě, upravené s ohledem 
na faktory vztahující se k sociálnímu blahobytu 
(welfare) a kvalitě životního prostředí.

Když byl ISEW vypočítán pro Spojené státy 
a pro Velkou Británii131/ pro období 1950–1990, 
ukázalo se, že udržitelný ekonomický blahobyt 
na jednoho obyvatele vzrostl pouze nepatrně 
(o 3 %), zatímco HDP narostl o 130 %.

Pokud roste HDP, nemusí to nutně zname-
nat, že se zlepšuje kvalita našeho života. Zdraví, 
uspokojení jednotlivce, kvalita životního pro-
středí, osobní a kolektivní bezpečnost, to vše 
podle autorů ISEW přispívá k celkové kvalitě 
života a nemůže být podchyceno standardní-
mi ekonomickými statistikami. Stejně tak není 
zakalkulováno vysoce nerovnoměrné rozdělení 
příjmů132/ a hodnota práce v domácnosti.

Můžeme tedy konstatovat, že rostoucí příjmy 
obyvatel jsou ve zvyšující se míře pohlcovány 
krytím environmentálních a sociálních nákladů, 
to se výrazně projevuje především od druhé po-
loviny 70. let 20. století.

Cílem metodiky ISEW proto bylo ohodnocení 
relativní výkonnosti ekonomiky v čase tak, aby 
byla zohledněna kvalita života. Index je založen, 
podobně jako HDP, na měření osobní spotřeby 
v ekonomice. Nicméně v řadě věcí se od kon-
venčního způsobu měření odlišuje, například:
– jsou započítány odhady dlouhodobých ná-

sledků za poškození životního prostředí;
– jsou započítány změny v rozdělení příjmů 

(které odrážejí skutečnost, že dolar v kapse 
navíc znamená pro chudé více než pro bo-
haté);

– je také započítána hodnota práce v domác-
nosti, aby odrážela tyto nepeněžní užitky 
v ekonomice.

Dlouhodobé náklady za poškození životního 
prostředí tvoří zejména:
– náklady způsobené znečištěním ovzduší, 

vod a hlukem,
– cena ztracené zemědělské půdy,
– cena ztracených mokřadů,
– cena poškození ozonové vrstvy,
– čerpání neobnovitelných zdrojů.
Z výsledků celkem jasně vyplývá, že růst HDP 
ve Spojených státech a Velké Británii neodpo-
vídá růstu životní úrovně či kvality života. Je to 
způsobeno „externalitami“, především rostou-
cími environmentálními a sociálními náklady, 
včetně rostoucího vlivu vyčerpání zdrojů a dlou-
hodobých škod na životním prostředí.

Dnes, po dvaceti letech, můžeme říci, že ISEW 
se jako alternativní ukazatel k HDP neprosadil, 
přestože po metodické stránce byl velmi přínos-
ný. Zda je to dáno složitostí jeho výpočtu, nebo 
konzervativním přístupem ekonomů, kteří tvoří 
hlavní proud ekonomického myšlení, těžko říct.

Prosadil se však jiný ukazatel, který od roku 
1990 pravidelně vyhodnocuje a  publikuje 
Program OSN pro rozvoj (UNDP). Jeho síla je 
dost možná v  jeho jednoduchosti. Jedná se 
o index lidského rozvoje.

Index lidského rozvoje (Human Development 

Index – HDI)

UNDP vycházel z přesvědčení, že pro kvalitu 
života na všech úrovních je zásadní především:
– možnost žít dlouhý a zdravý život,
– možnost získávat vědění,
– možnost přístupu ke zdrojům nutným pro 

zajištění důstojného života.
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Obr. 78: Vývoj indexu udržitelného ekonomic-

kého blahobytu (ISEW) v porovnání s vývojem 

hrubého národního produktu ve Spojených 

státech v letech 1950–1989 (upraveno podle 

Daly, Cobb, 1989)

Rostoucí příjmy obyvatel jsou ve zvyšující 

se míře pohlcovány krytím environmentál-

ních a sociálních nákladů.
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Proto se HDP stanovuje na základě čtyř indikáto-
rů, které odrážejí míru uspokojování základních 
potřeb člověka:
– očekávaná délka života,133/

– hrubý domácí produkt podle parity kupní 
síly,134/

– gramotnost,135/

– počet let školní docházky.136/

Vzdělání je vyjádřeno dvěma indikátory ze čtyř, 
a tím je také zvýrazněna váha (význam) tohoto 
ukazatele.

Index lidského rozvoje se vyjadřuje na relativní 
škále 0–1, čím vyšší hodnota, tím vyšší je dosažený 
stupeň lidského rozvoje.

Srovnáním pořadí zemí podle HDP a HDI lze 
dojít k některým zajímavým interpretacím. Např. 
bývalé socialistické země dosahují dodnes lepšího 
pořadí podle HDI než podle HDP pro svůj důraz 
na gramotnost, vzdělání a základní lékařskou péči 
dostupnou každému. Z nesocialistických zemí do-
sahuje výrazně vyššího HDI oproti HDP Kostarika.

Naproti tomu výrazně horších hodnot HDI 
oproti HDP dosahují země vyvážející ropu, pře-
devším v oblasti Blízkého východu. Zde jsou 
nepříznivé hodnoty HDI způsobeny pravděpo-

131/ Výpočet pro Velkou Británii provedli T. Jackson, N. Marks, J. Ralls 

a S. Strymme (1997).

132/ Hodnota řekněme 100 dolarů je relativně velmi rozdílná pro člověka, 

jehož měsíční příjem je 1000 dolarů, a pro člověka s měsíčním příjmem 

20 000 dolarů.

133/ Očekávaná délka života při narození neboli střední délka života vyja-

dřuje věk, jehož by se novorozenec dožil, kdyby převažující hodnoty 

úmrtnosti zůstaly po celou dobu jeho života stejné.

134/ HDP podle parity kupní síly zohledňuje různé cenové hladiny v různých 

zemích.

135/ Gramotnost obyvatelstva udává procento osob starších 15 let, které 

umějí s porozuměním přečíst a napsat jednoduché vyjádření, vztahují-

cí se k běžnému životu.

136/ Počet let školní docházky je kombinovaným přepočtem školní docház-

ky na základní, střední a vysokou školu.

Foto č. 112: Sídlo OSN v New Yorku

(archiv autora)

dobně nerovnoprávným postavením žen, které 
se projevuje v jejich nižší gramotnosti a také vel-
kými sociálními rozdíly (vysoce nerovnoměrným 
rozdělením bohatství).

Od počátků 90. let 20. století se sledováním 
a hodnocením indikátorů kvality života a udr-
žitelnosti lidského rozvoje zabývá celá řada 
mezinárodních institucí a akademických pra-
covišť. Například Světová banka publikuje kaž-
doročně indikátory světového rozvoje (World 
Development Indicators). OSN sleduje indiká-
tory vztahující se k Rozvojovým cílům tisíciletí 
(Millennium Development Goals Indicators). 
Organizace OSN pro životní prostředí (UNEP) má 
vlastní sadu indikátorů „Global Environmental 
Outlook“. World Resources Institute vydává 
přehled světových zdrojů (World Resources), 
Světová zdravotnická organizace publikuje 
databázi „Zdraví pro všechny“ (Health for All), 
Organizace pro potraviny a zemědělství (FAO) 
má statistickou databázi FAOSTAT, Organizace 
pro ekonomickou spolupráci a rozvoj (OECD) 
publikuje základní sadu indikátorů životního 
prostředí (OECD Environmental Indicators, která 
je součástí OECD Factbook) atd.

Bývalé socialistické země dosahují dodnes 

lepšího pořadí podle HDI než podle HDP pro 

svůj důraz na gramotnost, vzdělání a základní 

lékařskou péči.
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Díky tomu vznikly rozsáhlé soubory ukazatelů, 
které sice přinášejí mnoho informací v jednotli-
vých oblastech rozvoje, ale nejsou dostatečně 
integrované, a proto neposkytují jednoduchý, 
souhrnný a srozumitelný pohled na kvalitu a udr-
žitelnost života. Proto je žádoucí vypracovat slo-
žené indikátory – indexy, které v sobě agregují 
informace mnoha dílčích vstupních ukazatelů. 
Indexy pak prostřednictvím jediného čísla umož-
ňují relativní porovnání dosaženého pokroku 
zemí (ale také regionů či obcí) ve stanovené 
oblasti. Kromě již zmíněného HDI jsou nejzná-
mějšími alternativními ukazateli např. Index svo-
body (Index of Freedom), sestavovaný nevlád-
ní organizací Freedom House, Index korupce 
(Corruption Perception Index), který sestavuje 
Transparency International, nebo Index globální 
konkurenceschopnosti (Global Competitiveness 
Index) připravovaný pro Světové ekonomické fó-
rum v Davosu (World Economic Forum).

Zaměřme se nyní na  indikátory a  násled-
ně na indexy, které se bezprostředně vztahují 
k udržitelnému rozvoji (ať už souhrnně, nebo 
k jeho environmentálním, ekonomickým či so-
ciálním aspektům).

Indikátory udržitelného rozvoje v rámci OSN

Nejznámějším souborem indikátorů udržitelné-
ho rozvoje jsou v současnosti indikátory, které 
sleduje Divize OSN pro udržitelný rozvoj (UN 
Division for Sustainable Development – UN 
DSD).137/ Od roku 1995 se rozvíjí indikátorový 
program, do kterého se zapojila řada meziná-
rodních organizací – UNEP, UNDP, Světová ban-
ka, OECD, WHO, IUCN, WRI a další). Výsledkem 
byl návrh 134 indikátorů ve čtyřech skupinách – 
sociální (41 navržených indikátorů), ekonomické 
(23 indikátorů), environmentální (55 indikátorů) 
a institucionální (15 indikátorů). 

V letech 1997–1999 proběhla testovací fáze 
sběru a vyhodnocování navržených indikátorů 
ve 22 vybraných zemích. Zjistilo se, že řada úda-
jů není k dispozici, nebo jsou jejich interpretace 
natolik rozdílné, že neumožňují věrohodné srov-
nání.138/ V roce 2000 byl proto navržen „základní 
soubor“ (Core Set) 57 indikátorů. Byly zachovány 
4 dimenze udržitelného rozvoje – sociální (18 in-

dikátorů), ekonomická (14 indikátorů), environ-
mentální (19 indikátorů) a institucionální (6 in-
dikátorů). V letech 2005–2007 došlo k dalšímu 
přehodnocení indikátorů, aby je bylo možné co 
nejlépe aplikovat na národních úrovních a vý-
sledky byly srovnatelné. Zde jsou čtyři dimenze 
udržitelného rozvoje opět zachovány a dělí se 
na 15 tematických okruhů, které jsou rozděleny 
do celkem 38 podokruhů (viz tabulka č. 8) Ty 
jsou naplňovány 59 základními indikátory, pří-
padně dalšími doplňkovými indikátory. Celkový 
počet předběžně navržených indikátorů se 
pohybuje kolem 100 (Mederly, 2006, a www.
un.org/esa/sustdev/natlinfo/indicators/isd.htm).

Indikátory udržitelného rozvoje 

v rámci Evropské unie

Indikátory udržitelného rozvoje na  úrovni 
Evropské unie jsou součástí Strategie udržitelné-
ho rozvoje pro Evropskou unii z roku 2001 (tehdy 
pro 15 členských zemí) a její aktualizované verze 
z roku 2006 (pro 25 členů). Strategie udržitelného 
rozvoje EU se zaměřuje především na následující 
témata: klimatické změny, čistá energie, udržitelná 
doprava, udržitelná spotřeba a výroba, zachování 
přírodních zdrojů a hospodaření s nimi, veřejné 
zdraví, sociální začlenění, demografi cké otázky 
a migrace, chudoba ve světě.

V roce 2005 přijala Evropská komise soubor 
indikátorů udržitelného rozvoje, který je rozčle-
něn do 10 tematických okruhů, 31 podokruhů 
a 98 konkrétních indikátorů (www.europa.eu.int/
comm/eurostat/sustainabledevelopment).

Indikátory jsou součástí také dalších evropských 
dokumentů, které souvisejí s problematikou udr-
žitelného rozvoje. Zejména se jedná o 5. a 6. envi-
ronmentální akční program EU a tzv. Lisabonskou 
strategii z roku 2000 (Mederly, 2006).

Sebelepší výběr indikátorů nebude příliš „uži-
vatelsky přátelský“, a nebude tedy schopen stát 
se alternativním ukazatelem k HDP, pokud ne-
bude přetaven do jednoho složeného (agrego-
vaného) a srozumitelného indexu. Kromě výše 
zmíněného indexu udržitelného ekonomické-
ho blahobytu (ISEW) a indexu lidského rozvoje 
(HDI) nyní zmíníme další zajímavé přístupy k to-
muto problému.

Sebelepší výběr indikátorů nebude příliš 

„uživatelsky přátelský“, a  nebude tedy 

schopen stát se alternativním ukazatelem 

k HDP, pokud nebude přetaven do jednoho 

složeného (agregovaného) a srozumitel-

ného indexu.

Indikátory udržitelného rozvoje na úrovni 

Evropské unie jsou součástí Strategie udr-

žitelného rozvoje pro Evropskou unii z roku 

2001 a její aktualizované verze z roku 2006.
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Tabulka č. 8: Tematické okruhy a podokruhy indikátorů UN DSD (2006)

Tabulka č. 9: Tematické okruhy a podokruhy indikátorů Evropské komise

Tematické okruhy

SOCIÁLNÍ OBLAST

 1. Rovnost
 2. Zdraví
 3. Vzdělání
 4.  Bydlení
 5.  Bezpečnost
 6.  Populace

ENVIRONMENTÁLNÍ OBLAST

 7.  Atmosféra
 8.  Půda a krajina
 9. Oceány, moře a pobřežní oblasti
 10.  Sladkovodní ekosystémy
 11.  Biodiverzita

EKONOMICKÁ OBLAST

 12.  Struktura ekonomiky
 13.  Vzorce spotřeby a výroby

INSTITUCIONÁLNÍ OBLAST

 14. Institucionální rámec
 15. Institucionální kapacita

Podokruhy

Chudoba. Genderová rovnost
Výživa. Úmrtnost. Hygienická infrastruktura. Pitná voda. Dostupnost zdravotnických služeb
Úroveň vzdělání. Gramotnost
Podmínky bydlení
Kriminalita
Demografi cké změny

Klimatické změny. Degradace ozonové vrstvy. Kvalita ovzduší
Zemědělství. Lesní hospodářství. Desertifi kace. Urbanizace
Pobřežní zóny. Rybolov
Dostupnost vody. Kvalita vody
Ekosystémová diverzita. Druhová diverzita

Výkonnost ekonomiky. Obchod. Stav fi nancí
Materiálová spotřeba. Využívání energie. Vznik a ukládání odpadů. Doprava

Strategické uplatňování udržitelného rozvoje. Mezinárodní spolupráce
Přístup k informacím. Komunikační infrastruktura. Věda a technologie. Připravenost na katastrofy

Tematické okruhy
 1. Ekonomický rozvoj
 2. Chudoba a sociální vyloučení
 3. Stárnutí populace
 4. Veřejné zdraví

 5. Změny klimatu a čistá energie
 6. Udržitelná výroba a spotřeba
 7. Management přírodních zdrojů
 8. Doprava
 9. Dobré vládnutí
 10. Globální partnerství

Podokruhy

Investice. Konkurenceschopnost. Zaměstnanost
Hmotná chudoba. Přístup na trh práce. Další aspekty
Problematika důchodů. Demografi cké změny. Stabilita veřejných fi nancí
Ochrana zdraví a životní styl. Potravinová bezpečnost a kvalita. Management chemických látek
Zdravotní rizika vyplývající z environmentálních podmínek
Změny klimatu. Energie
Ekologická efektivita. Vzorce spotřeby. Zemědělství. Zodpovědnost podniků
Biodiverzita. Mořské ekosystémy. Zdroje pitné vody. Využití půdního fondu
Nárůst dopravy. Náklady v dopravě. Sociální a ekologické vlivy dopravy
Politická koherentnost. Participace veřejnosti
Globalizace obchodu. Financování udržitelného rozvoje. Management zdrojů

137/ Tato organizace byla vytvořena z předchozí Komise OSN pro udržitelný rozvoj (UN Commission for Sustainable Development).

138/ Jedním z navržených indikátorů byla tzv. biologická spotřeba kyslíku za pět dní (BSK
5
), což je velmi dobrý ukazatel organického znečištění povrchových 

vod. V řadě zemí se však nevyhodnocuje, nebo je síť odběrných míst nedostatečná, případně jsou nedostatečné časové řady odběrů.

Panel udržitelnosti 

(Sustainability Dashboard)

Panel udržitelnosti byl poprvé sestavený v le-
tech 2000–2001 a navazuje na indikátory Divize 
OSN pro udržitelný rozvoj (UN DSD) zmíněné 
výše. Skládá se ze čtyř hlavních oblastí – envi-
ronmentální, sociální, ekonomické a instituci-
onální. Výsledný index byl vypočítán ze 45 in-
dikátorů (www.iisd.org/cgsdi/dashboard.asp) 
a grafi cky je vyjádřený v podobě „přístrojové 
desky automobilu“, kde zelená signalizuje uspo-
kojivý stav, oranžová varování a červená kritic-
ký stav. Takto je možné porovnávat jednotlivé 
země a také sledovat vztahy mezi dílčími indi-
kátory. Panel udržitelnosti byl vyhodnocený pro 
170 zemí světa (u ostatních zemí nebyl k dispo-
zici dostatečný počet údajů). Hodnotící stupni-
ce má rozpětí 0–1000. Hodnota 0 patří nejhůře 
hodnocené zemi, hodnota 1000 nejlépe hod-

nocené zemi u daného indikátoru. V celkovém 
indexu se nejlépe umístilo Finsko (720 bodů), 
následované Švédskem (717 bodů), Rakouskem 
(708 bodů), Švýcarskem (689 bodů) a Dánskem 
(687 bodů). Na posledních místech jsou Sierra 
Leone (328 bodů), Niger a Mauretánie (oba 353 
bodů), Afghánistán (370 bodů) a Guinea-Bissau 
(409 bodů).

Verze Panelu udržitelnosti s  roku 2006 na-
vazuje na Rozvojové cíle tisíciletí a vypočítává 
pro 183 zemí tzv. Index rozvojových cílů tisí-
ciletí (Millennium Development Goals Index). 
Na  prvních pěti místech jsou hodnoceny 
Švédsko, Dánsko, Finsko, Norsko a Island, na po-
sledních pěti místech se nacházejí Afghánistán, 
Somálsko, Niger, Sierra Leone a Středoafrická 
republika (www.esl.jrc.it/envind/dashbrds.htm).

Na prvních pěti místech jsou hodnoceny 

Švédsko, Dánsko, Finsko, Norsko a Island.
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Index environmentální udržitelnosti

(Environmental Sustainability Index – ESI)

Index byl vyvinutý na Yale University (Center 
for Environmental Law and Policy) a Columbia 
University (Center for International Earth 
Science Information Network). Zaměřuje se 
na environmentální pilíř udržitelného rozvoje. 
Skládá se z pěti tematických okruhů, 21 podo-
kruhů a 76 indikátorů. Pět tematických okruhů 
tvoří: stav životního prostředí a jeho zatížení, zá-
vislost a citlivost člověka vůči vnějším vlivům, 
sociální kapacita, institucionální kapacita, zapo-
jení do mezinárodní spolupráce. Hodnotící škála 
se pohybuje od 0 (nejhorší postavení) po 100 
(nejlepší postavení).

Mezi nejlépe hodnocené země patří Finsko 
(75,1 bodů), Norsko (73,4 bodů), Uruguay (71,8 
bodů), Švédsko (71,7 bodů) a Island (70,8 bodů). 
Nejhůře dopadly Severní Korea (29,2 bodů), 
Tchajwan (32,7 bodů), Turkmenistán (33,1 
bodů), Irák (33,6 bodů) a Uzbekistán (34,4 bodů)
(www.yale.edu/esi).

Index environmentální výkonnosti

(Environmental Performance Index – EPI)

EPI je metoda, která kvantifi kuje environmentál-
ní „výkonnost“, resp. hodnotí stav a péči o životní 
prostředí v dané zemi.

Index environmentální výkonnosti navazu-
je na předchozí index environmentální udrži-
telnosti (ESI), který byl zveřejňován v  letech 
1999–2005. Stejně jako ESI byl vyvinut na Yale 
University a Columbia University, ve spolupráci 
se Světovým ekonomickým fórem a Společným 
výzkumným centrem Evropské komise (Joint 
Research Centre of the European Commission).

V roce 2006 proběhla pilotní fáze testování EPI 
a v lednu 2008 byla publikována první ofi ciální 
zpráva (Esty, Levy, Kim, de Sherbinin, Srebotnjak, 
Mara, 2008 a http://epi.yale.edu).

Index je konstruován hierarchicky a dělí se 
do tří úrovní: cíle (objectives), tematické okru-
hy (policy categories) a indikátory (indicators).

Tabulka č. 10: Index environmentální výkonnosti

Cíl Tematický okruh
Tematický 

podokruh
Indikátor

Environmentální 

zdraví

Environmentální zátěž 
způsobená nemocemi

Environmentální zátěž 
způsobená nemocemi

Vitalita ekosystémů

Voda (vlivy na člověka)

Znečištění ovzduší (vlivy na člověka)

Znečištění ovzduší (vlivy 
na ekosystémy)
Voda

Biodiverzita a přirozené prostředí 
(habitat)

Produktivní přírodní zdroje

Klimatické změny

Lesnictví
Rybářství

Zemědělství

Odpovídající sanitární zařízení
Pitná voda
Znečištění ovzduší ve vnitřních prostorách 
(indoor)
Prašné částice ve městech
Místní ozon

Regionální ozon
Emise oxidu siřičitého
Index kvality vody
Stres z nedostatku vody (water stress)
Index rizika ochrany (Conservation Risk 
Index)
Efektivní ochrana
Kritická míra ochrany habitatu
Velikost chráněných území
Přírůstky dřeva
Mořský trofi cký index
Intenzita rybolovu
Nedostatek zavlažování (irrigation stress)
Zemědělské dotace
Pěstování intenzivních plodin
Plocha spálené půdy
Regulace pesticidů
Emise na obyvatele
Emise na množství vyrobené elektřiny
Produkce CO2 v průmyslu (industrial carbon 
intensity)

EPI je metoda, která kvantifi kuje environ-

mentální „výkonnost“, resp. hodnotí stav 

a péči o životní prostředí v dané zemi.
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Autoři interpretují dosažené výsledky tak, že 
péče o životní prostředí a jeho kvalita je z vel-
ké míry podmíněna bohatstvím společnosti 
(„wealth is a major determinant of environmen-
tal success“).

Index má hodnotící škálu 0–100. Čím vyšší čís-
lo, tím je situace příznivější. Mezi deset nejlépe 
hodnocených zemí patří: Švýcarsko, Norsko, 
Švédsko, Finsko, Kostarika, Rakousko, Nový 
Zéland, Lotyšsko, Kolumbie, Francie (www.yale.
edu/epi).

Poznámka autora: Domnívám se, že výběr in-
dikátorů pro EPI je velmi diskutabilní a předchozí 
Environmental Sustainability Index se mi zdá vě-
rohodnější. Stejně tak jsou diskutabilní výsledky 
EPI podle pořadí zemí. Např. Kolumbie se umístila 
na 9. místě, Kanada až na 12. místě. Česká repub-
lika se v pilotním projektu EPI v roce 2006 umístila 
na velmi lichotivém 4. místě (přitom v nedávné 
minulosti jsme byli environmentálně jednou 
z nejvíce poškozených zemí Evropy). V hodnocení 
za rok 2008 se ale již neobjevuje mezi 30 nejlépe 
hodnocenými zeměmi. Slovensko (součást býva-
lého Československa) se však umístilo na slušném 
17. místě.

Také výše citované konstatování autorů EPI, že 
„bohaství je hlavní determinant environmentál-
ního úspěchu“, považuji za zjednodušující a zavá-
dějící.

Index environmentální zranitelnosti

(Environmental Vulnerability Index – EVI)

Přírodní prostředí je základem nejen pro bla-
hobyt, ale pro samu existenci lidí na  této 
planetě. Index environmentální zranitelnos-
ti byl vyvinut Komisí pro aplikované geově-
dy jižního Tichomoří (South Pacific Applied 
Geoscience Commission – SOPAC) ve spolupráci 
s Programem OSN pro životní prostředí (UNEP). 
Index by měl doplnit již existující hodnocení 
ekonomické a sociální zranitelnosti.

Účelem indexu je poskytnout rychlou a stan-
dardizovanou metodu hodnocení environmen-
tální zranitelnosti v obecném smyslu, a napomo-
ci tak k identifi kaci problémů, které je třeba při 
směřování k udržitelnému rozvoji společnosti 
řešit. Rozvoj je vždy určitým kompromisem 
mezi třemi pilíři udržitelnosti – ekonomickým, 
sociálním a environmentálním. Je proto důle-
žité vědět, jak zranitelné jsou jednotlivé složky 
těchto pilířů. Toto poznání také umožní navrh-
nout opatření, jak zvýšit odolnost ohrožených 
složek. V případě environmentální zranitelnosti 
jde zejména o zvýšení odolnosti ekosystémů.

Integrita ekosystémů může být ohrožena jak 
antropogenními, tak přírodními hazardy. EVI 
využívá 50 „chytrých“ (smart) indikátorů, které 
postihují klíčové prvky environmentální zranitel-
nosti. „Chytrým“ indikátorem je myšlen takový 
indikátor, který postihuje více prvků majících 
vliv na zranitelnost v komplexním interaktivním 
systému.

Je to podobný přístup jako měření tělesné 
teploty člověka coby indikátoru jeho zdraví. 
Zvýšení teploty signalizuje, že je člověk ne-
mocný, ale co přesně mu je a jak jej léčit, je pak 
předmětem dalšího, podrobnějšího vyšetřování.

Některé důležité aspekty environmentální 
zranitelnosti dosud nejsou vyhodnocovány, 
protože zatím nejsou k dispozici potřebná data, 
nebo nejsou vyvinuty měřicí metody, které by 
potřebná data dokázaly získat. Nadějí do bu-
doucna jsou však především rozvíjející se me-
tody dálkového průzkumu Země.

Hlavní tematické okruhy indexu environmen-
tální zranitelnosti jsou následující:
– Klimatické změny
– Biodiverzita
– Voda
– Zemědělství a rybolov
– Lidské zdraví
– Desertifi kace
– Rizika přírodních hazardů
(http://www.vulnerabilityindex.net).

Index stavu budoucnosti 

(State of the Future Index – SOFI)

Index stavu budoucnosti je statistickou kombi-
nací hodnot 28 klíčových indikátorů stavu spo-
lečnosti, která znázorňuje, zda se bude její situ-
ace v budoucnosti zlepšovat, nebo zhoršovat. 
SOFI je založen na hodnocení (prostřednictvím 
opakovaných dotazníkových šetření) vybraných 
expertů, kteří identifikují problémy a  trendy 
podmiňující budoucí rozvoj (s časovým horizon-
tem 10 let). Experti také v rámci dotazníkových 
šetření odhadují váhu jednotlivých indikátorů 
a dále události, které sice ještě nenastaly, ale 
pokud by nastaly, měly by na vývoj společnosti 
velký (ať už pozitivní, či negativní) vliv.

SOFI byl na základě dostupných dat vyhod-
nocen 20 let dozadu, což umožňuje věrohodně 
konstruovat trendy do budoucna na příštích 
zhruba 10 let. Během minulých dvou desetiletí 
se celkový SOFI zlepšoval, v příštím desetiletí 
však tento pozitivní trend bude pravděpodob-
ně zpomalovat.

Je třeba mít na  paměti, že konstrukcí jed-
noho agregovaného indexu se ztrácí vnímání 
vývoje v jednotlivých dílčích ukazatelích. I při 
zlepšujícím se celkovém indexu tedy může dojít 
u některého z indikátorů k významnému zhor-
šení (např. nárůst teroristických útoků). Je proto 
vhodné uvádět nejenom výsledný index (který 
může být sestaven na úrovni globální, národní 
i místní), ale i vývoj u jednotlivých indikátorů. Je 
také potřebné věnovat pozornost vyhledání co 
nejpřesnějších a nejspolehlivějších údajů a včas-
né identifi kaci jejich případných změn.

28 hodnocených indikátorů můžeme rozdělit 
do čtyř skupin podle toho, jak se jejich hodnoty 
vyvíjely v minulých 20 letech a jak se pravděpo-
dobně budou vyvíjet v příštím desetiletí.

Péče o životní prostředí a jeho kvalita je 

z velké míry podmíněna bohatstvím spo-

lečnosti.

Rozvoj je vždy určitým kompromisem mezi 

třemi pilíři udržitelnosti – ekonomickým, 

sociálním a environmentálním.

Index stavu budoucnosti znázorňuje, zda 

se bude situace v budoucnosti zlepšovat, 

nebo zhoršovat. 
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1. Indikátory, které se v minulých 20 letech 

zlepšovaly a tento trend bude pravděpodob-

ně pokračovat (i když možná pomalejším tem-

pem) navzdory současné ekonomické recesi:

Gramotnost dospělých, Procento mladých lidí 
studujících střední školu, HDP na jednotku spo-
třebované energie, Počet vojenských konfliktů, 
Populační růst, Počet lékařů, Počet uživatelů inter-
netu, Očekávaná délka života při narození, Počet 
žen v zákonodárných sborech.
2. Indikátory, které se v minulých 20 letech 

zlepšovaly, ale v důsledku ekonomické recese 

se tento trend může změnit:

Přístup k pitné vodě, Procento lidí žijících v abso-
lutní chudobě, Výdaje na výzkum a vývoj (research 
and development), Dostupnost čisté energie, 
Dostupnost potravin, Procento lidí žijících v ze-
mích hodnocených jako svobodné, HDP na oby-
vatele, Počet uprchlíků.
3. Indikátory, které se v minulých 20 letech 

zhoršovaly, ale mohly by se v příštích 10 le-

tech zlepšit:

Procento lidí účastnících se voleb, Procento za-
lesněných ploch, Výskyt HIV (ve věkové kategorii 
15–49 let).
4. Indikátory, které se v minulých 20 letech 

zhoršovaly a tento trend bude pravděpodob-

ně v příštích 10 letech pokračovat:

Míra korupce, Emise CO2 , Míra nezaměstnanosti, 
Počet lidí zabitých nebo zraněných při teroris-
tických útocích, Teplotní anomálie na zemském 
povrchu, Celková dluhová služba (dluhová zátěž)
(Glenn, Gordon, Florescu, 2009).

Index blahobytu národů 

(Wellbeing of Nations)

Metodika měření „blahobytu národů“ byla 
vypracována v  rámci nevládní organizace 
„Mezinárodní unie ochrany přírody“ (IUCN). 
Celkový blahobyt (Wellbeing Index – WI) je 
hodnocen na základě dvou hlavních složek – 
Indexu lidského blahobytu (Human Wellbeing 
Index – HWI) a Indexu ekosystémového blaho-
bytu (Ecosystem Wellbeing Index – EWI). Poměr 
lidského blahobytu a stresu ekosystémů je také 
vyjádřen ve  formě indexu (Wellbeing/Stress 
Index – WSI). Tyto čtyři indexy dohromady po-
skytují obraz udržitelnosti rozvoje od úrovně 
místní komunity až po globální úroveň.

Společné a rovnocenné vyjádření lidského 
a ekosystémového blahobytu tvoří tzv. Barometr 
udržitelnosti (Barometer of Sustainability), který 
byl vypočítán pro 180 zemí. Společně s IUCN se 
na sestavení tohoto indexu podílelo kanadské 
Centrum pro výzkum mezinárodního rozvoje 
(International Development Research Centre – 
IDRC).

Index lidského blahobytu

Je tvořen následujícími tematickými okruhy:
Zdraví a populace

Očekávaná délka života při dobrém zdraví (1 in-
dikátor). Stabilita velikosti rodiny (1 indikátor).
Bohatství

Míra uspokojení potřeb po stránce příjmu, po-
travin, nezávadné vody a sanitárního vybavení 
(6 indikátorů). Velikost a stav národní ekono-
miky, infl ace, nezaměstnanost, míra zadlužení 
(8 indikátorů).
Znalosti a kultura

Vzdělání (základní, střední, vysokoškolské) a ko-
munikace – dostupnost a spolehlivost telefonic-
kého spojení, přístup k internetu (6 indikátorů).
Vhodný indikátor pro oblast kultury nebyl de-
fi nován.
Komunita

Svoboda a dobré vládnutí – politická práva, ob-
čanské svobody, svoboda tisku, korupce (4 in-
dikátory). Mírové soužití – výdaje na zbrojení, 
úmrtí způsobená vojenskými konfl ikty a tero-
rismem (2 indikátory). Násilná kriminalita (4 in-
dikátory). 
Rovnost

Rovnost domácností – rozdíl v příjmech mezi 
nejbohatší a nejchudší pětinou populace (1 in-
dikátor). Genderová rovnost – rozdíly mezi že-
nami a muži v příjmech, vzdělání a zastoupení 
v zákonodárných sborech (3 indikátory).

Index ekosystémového blahobytu

Je tvořen následujícími tematickými okruhy:
Využití země

Míra ochrany diverzity pevninských přírodních 
ekosystémů (4 indikátory). Míra zachování kva-
lity hospodářsky využívaných ekosystémů (1 in-
dikátor).
Voda

Ovlivnění řeky stavbou přehrad (2 indikátory). 
Kvalita vody v povodí (17 indikátorů). Odběr 
vody vyjádřený jako procento srážek na daném 
území (1 indikátor).
Pro hodnocení mořských ekosystémů nejsou 
k dispozici adekvátní údaje.
Druhová a genetická rozmanitost

Míra ochrany volně žijících savců, ptáků, oboj-
živelníků, plazů a vyšších rostlin (2 indikátory). 
Rozmanitost plemen domestikovaného dobytka 
(2 indikátory).
Využití zdrojů

Množství spotřebované energie (2 indikátory). 
Náročnost zemědělství, rybolovu a těžby dřeva 
na spotřebu zdrojů.

O udržitelném rozvoji je možné podle toho-
to přístupu mluvit jen tehdy, když je stav obou 
složek (Index lidského blahobytu a Index eko-

Celkový blahobyt je hodnocen na základě 

dvou hlavních složek – Indexu lidského 

blahobytu a  Indexu ekosystémového 

blahobytu.

O udržitelném rozvoji je možné mluvit jen 

tehdy, když je stav obou složek (Index lid-

ského blahobytu a Index ekosystémového 

blahobytu) dobrý.
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systémového blahobytu) dobrý. Hodnotící šká-
la se pohybuje od 0 do 100, kdy hodnota 100 
znamená maximální udržitelnost dané země 
(Prescott-Allen, 1999).

Hodnoceno bylo 180 zemí světa (Prescott-
-Allen, 2001). Mezi nejlépe hodnocené pa-
tří Švédsko (64,0 bodů), Finsko a  Norsko 
(62,5  bodů), Island (61,5 bodů) a  Rakousko 
(61  bodů). Mezi nejhůře hodnocené patří 
Irák (25 bodů), Sýrie (26,5 bodů), Afghánistán 
(27 bodů), Uganda (27 bodů) a Saúdská Arábie 
(27 bodů) (http://cmsdata.iucn.org/downloads/
wonback.pdf ).

Index ekonomického blahobytu 

(Index of Economic Wellbeing)

Ekonomický blahobyt je obvykle vyjadřován 
pomocí HDP na  osobu, ale jde do  jisté míry 
o  zavádějící ukazatel. HDP neměří celkovou 
spotřebu obyvatel. Nezapočítává např. hodno-
tu volného času a vyšší očekávané délky života. 
Nezachycuje také míru nerovnosti příjmů, a tedy 
míru možnosti podílet se na prosperitě společ-
nosti. Dále HDP ignoruje hodnotu akumulace 
bohatství (nebo jeho úbytek) pro budoucí ge-
nerace.

V roce 1998 vypracovalo Středisko pro stu-
dium životní úrovně (Center for the Study of 
Living Standards) v Kanadě metodiku výpočtu 
Indexu ekonomického blahobytu, která zahrnu-
je čtyři následující tematické okruhy ekonomic-
kého blahobytu:
a) Spotřeba na  obyvatele – spotřeba zboží 

a služeb nabízených na trhu, vládní služby, 
spotřeba zboží a  služeb produkovaných 
uvnitř domácnosti, volný čas, změny v oče-
kávané délce života.

b) Čistá společenská akumulace zásob produk-
tivních zdrojů – akumulace hmotného kapi-
tálu, domy a byty, změny v hodnotě zásob 
přírodního kapitálu, environmentální nákla-
dy, čistá změna v míře zahraničního zadlu-
žení, akumulace lidského kapitálu, kapitál 
v podobě investic do výzkumu a rozvoje.

c) Rozdělení příjmů – míra chudoby (výskyt 
a hloubka chudoby), nerovnost v rozdělení 
příjmů.

d) Ekonomická bezpečnost – míra zajištění 
před ztrátou práce a nezaměstnaností, ne-
mocí, rozpadem rodiny a chudobou v prů-
běhu stáří.

Index je tvořen celkem 24 indikátory (indivi-
duálními proměnnými). Řada z nich musí být 
vypočítána z dalších podkladových dat, jejichž 
získání je v řadě zemí obtížné nebo nemožné. 
Pro Kanadu jsou všechna potřebná data k dis-
pozici, některá však byla získána expertním od-
hadem (např. množství neplacené práce). Pro 
Spojené státy už některá data dostupná nebyla, 
stejně jako pro další země. Proto je mezinárodní 
srovnání problematické.

Výše zmíněné čtyři tematické okruhy (resp. in-
dikátory v těchto okruzích) se vyvíjely v Kanadě 
v průběhu minulých třech desetiletí rozdílně. 
Spotřeba výrazně narostla, akumulace zásob 
produkovaných zdrojů o něco poklesla, nerov-
nost v rozdělení příjmů a míra chudoby o něco 
narostly a ekonomická bezpečnost výrazně po-
klesla (http://www.csls.ca/iwb/oecd.asp).

Index živé planety (Living Planet Index – LPI)

Index živé planety sleduje trendy týkající se bio-
logické rozmanitosti (diverzity) na Zemi. Nevládní 
organizace World Wide Fund for Nature (WWF) 
monitoruje celkem 1313 druhů obratlovců (ryb, 
obojživelníků, plazů, ptáků a savců) na celém svě-
tě, které dále dělí na živočichy terestrické, mořské 
a sladkovodní. Výsledný průměr těchto tří skupin 
vytváří agregovaný index.

Ačkoliv obratlovci tvoří jen část známých 
živočišných druhů, předpokládá se, že trendy 
věrohodně odrážejí celkový vývoj biodiverzity 
na Zemi, a tím také kvalitu ekosystémů.

Od roku 1970 tento index poklesl o 30 %, což 
znamená, že v současnosti ničíme přírodní eko-
systémy rychlostí, která v lidské historii nemá 
obdoby.

Terestrické ekosystémy: Jsou sledovány po-
pulace 695 reprezentativních druhů. Mezi lety 
1970 a 2003 populace poklesly o 31 %, což se 
děje především v důsledku zemědělství.

Mořské ekosystémy: Jsou sledovány populace 
274 mořských druhů v pěti oceánech.139/ Mezi 
lety 1970–2003 index poklesl o 27 %. Nesmírně 
důležité jsou pro biologickou rozmanitost eko-
systémy mangrovů (kde se rodí až 85 % komerč-
ně využívaných druhů ryb). Mezi lety 1990–2000 
bylo v Asii zničeno více než 25 % mangrovní-
kových porostů, v Jižní Americe to bylo téměř 
50 %.

Sladkovodní ekosystémy: Jsou sledovány 
populace 344 sladkovodních druhů. Mezi lety 
1970–2003 poklesl index o 28 %. Nízký úbytek 
zaznamenaly populace ptáků, ostatní obratlovci 
naopak zaznamenali vyšší úbytky, u některých 
druhů se jednalo až o 50 %. Mezi hlavní příčiny 
úbytku patří ničení prostředí, ve kterém druhy 
žijí, nadměrný rybolov, negativní působení inva-
zivních druhů, znečištění a narušení přirozeného 
režimu vodních toků (http://www.panda.org/
about_our_earth/all_publications/living_pla-
net_report).

Ekologická stopa (Ecological Footprint)

Ekologická stopa vyjadřuje spotřebu přírodních 
zdrojů formou tzv. „globálních hektarů na oso-
bu“, které jsou srovnávací jednotkou spotřeby 
přírodních zdrojů a skutečné kapacity biologic-
ky produktivních ploch na Zemi (www.ekologi-
calfootprint.org).140/ Velikou výhodou ekologic-
ké stopy je, že ji lze vyhodnocovat na globální, 
národní, místní, ale dokonce i na individuální 

139/ Tichý oceán, Atlantický oceán, Indický oceán, Severní ledový oceán a Jižní ledový oceán (resp. Antarktický oceán).

HDP ignoruje hodnotu akumulace bo-

hatství (nebo jeho úbytek) pro budoucí 

generace.

Ekologická stopa vyjadřuje spotřebu pří-

rodních zdrojů formou tzv. „globálních 

hektarů na osobu“, které jsou srovnávací 

jednotkou spotřeby přírodních zdrojů 

a skutečné kapacity biologicky produktiv-

ních ploch na Zemi.
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úrovni. Celková ekologická stopa světové po-
pulace činí 3,1 globálního hektaru na obyvate-
le, celková ekologická kapacita je však pouze 
2,1 globálního hektaru (údaje k  roku 2010). 
Aktivity lidského společenství tak přesahují glo-
bální ekologickou kapacitu o 1 globální hektar 
na jednoho obyvatele.141/ Na obyvatele České re-
publiky připadá 5,3 hektarů ekologické stopy,142/

ale ekologická kapacita našeho území je jen 2,3 
globálních hektarů na obyvatele. Ekologický 
defi cit je proto více než dvojnásobný. Podobně 
prakticky všechny evropské země (s výjimkou 
Finska) vykazují ekologický defi cit. Z hlediska 
ekologické stopy je situace uspokojivá ve větši-
ně rozvojových zemí, zde se ovšem s pokračující 
industrializací bude ukazatel pravděpodobně 
také zhoršovat. (Autoři ekologické stopy před-
pokládají, že pokud budou současné trendy po-
kračovat, ve 30. letech 21. století budeme eko-
logickou kapacitu Země překračovat o 100 %)143 
(World Wide Fund for Nature, 2008).

Sociální stopa (Social Footprint)

Sociální stopa je metoda, která měří chování 
organizace ve vztahu k udržitelnému rozvo-
ji. Sociální stopa se podobá ekologické stopě. 
Nezabývá se však využíváním přírodních zdrojů, 
ale tzv. antropokapitálem, který je tvořen lid-
ským kapitálem, sociálním kapitálem a hmot-
nou infrastrukturou vybudovanou člověkem.144

Přírodní kapitál (jehož čerpání měří ekologic-
ká stopa) je limitovaný, vyčerpatelný a lidé jej 
sami nemohou vytvářet. Naproti tomu antro-
pokapitál je tvořen výhradně lidmi a může být 
vytvářen, kdykoliv je k tomu vůle.

Nedostatek a/nebo nerovnoměrné rozdělení 
antropokapitálu tedy není ekvivalentem pro-
blému s přírodními zdroji, které potřebujeme, 
ale kterých není dostatek. Antropokapitál závi-
sí na naší vůli jej vytvářet, především na úrovni 
organizací. Sociální stopa tedy měří, zda orga-
nizace přispívá k uzavírání, nebo naopak k ote-
vírání „propastí“ (gaps) ve vytváření a distribuci 
antropo-kapitálu. Jinak řečeno, sociální stopa 
měří sociální udržitelnost organizace (http://

www.sustainableinnovation.org/the-social-
footprint.html).

Index šťastné planety 

(Happy Planet Index – HPI)

Index šťastné planety vyjadřuje průměrné 
množství let šťastného života produkovaného 
(poskytovaného) danou společností, státem 
nebo skupinou států na jednotku spotřebova-
ných přírodních zdrojů. Jedná se vlastně o vy-
jádření efektivnosti, s  jakou země přeměňují 
vyčerpatelné zdroje Země na blahobyt (resp. 
dlouhý a šťastný život) svých občanů.

HPI se skládá ze tří indikátorů: ekologické sto-
py, životní spokojenosti a očekávané délky živo-
ta. Očekávaná délka života při narození (neboli 
střední délka života) je demografi cký ukazatel 
sledovaný většinou států světa po mnoho let. 
Data pro indikátor životní spokojenosti (life sa-
tisfaction) byla získána z Gallupova světového 
průzkumu (Gallup World Poll) v roce 2005145/ 
a ze Světového přehledu hodnotových orien-
tací (World Values Survey). Ekologická stopa je 
charakterizována a defi nována v této kapitole 
samostatně.

Index vytvořila nevládní organizace The New 
Economics Foundation se sídlem v Londýně. Její 
index však neříká, která země je „nejštastnější“ 
na světě. Národy s dobrým HPI ukazují, že je 
možné dosáhnout dlouhého a šťastného života 
bez neudržitelného čerpání planetárních zdro-
jů. HPI také ukazuje, že vysoká spotřeba zdrojů 
neznamená nezbytně vysokou míru blahobytu 
(dlouhého a šťastného života). Dále index uka-
zuje, že existují různé způsoby (cesty) dosažení 
uspokojivých hodnot blahobytu. Model, který 
představují západní země, poskytuje dlouhý 
život s různou mírou uspokojení, ale za cenu 
nadměrného a z dlouhodobého pohledu kon-
traproduktivního čerpání přírodních zdrojů.

HPI byl vypočítán pro 143 zemí, kde byla 
dostupná potřebná data. Výsledky ukazují, že 
k udržitelnosti života (tedy prožívání dlouhého, 
smysluplného života při respektování environ-
mentálních limitů) máme ještě daleko.

HPI se vyjadřuje na stupnici 0–100. Výsledky 
zveřejněné v červenci 2009 ukazují, že největ-
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Obr. 79: Srovnání globální ekologické stopy 

a biologické kapacity na jednoho obyvatele 

v letech 1961–2004 (upraveno podle 

Potůček, Musil, Mašková, 2005)

Na  obyvatele České republiky připadá 

5,3 hektarů ekologické stopy, ale ekologic-

ká kapacita našeho území je jen 2,3 glo-

bálních hektarů na obyvatele. Ekologický 

defi cit je proto více než dvojnásobný.

Index šťastné planety vyjadřuje průměrné 

množství let šťastného života produkova-

ného danou společností, státem nebo sku-

pinou států na jednotku spotřebovaných 

přírodních zdrojů.
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šího počtu bodů dosáhla Kostarika (76,1), nej-
horšího výsledku pak Zimbabwe (16,6 bodů).

Latinská Amerika je na tom z regionů nejlépe. 
Devět z deseti nejlépe hodnocených zemí podle 
HPI je odsud. Obecně lze říci, že země se střední 
výší příjmů, jako právě země Latinské Ameriky, 
ale také některé země jihovýchodní Asie, dosa-
hují nejlepších hodnot udržitelného blahobytu 
vyjádřeného indexem HPI.

Je zajímavé, že dobře si podle HPI ve-
dou národy žijící na malých ostrovech (např. 
Dominikánská republika, Jamajka, Kuba, 
Filipíny). Je však třeba upozornit, že HPI není in-
dikátorem „nejšťastnější země“ nebo „nejlepšího 
místa k životu“, není ani indikátorem zemí, které 
jsou nejvíce přátelské vůči životnímu prostředí. 
HPI tyto ukazatele kombinuje a porovnává po-
krok při směřování zemí k dlouhodobě udržitel-
nému blahobytu, který není vytvářen na úkor 
nadměrného čerpání přírodních zdrojů. Země 
tedy mohou dosáhnout podobných výsledků, 
i když hodnoty ve třech dílčích indikátorech se 
mohou značně lišit.

Nejvíce rozvinuté země (země OECD) výraz-
ně poklesly s úrovní HPI od 60. do konce 70. let 
20. století. Od té doby došlo k některým dílčím 
zlepšením, ale celkově jejich HPI byl v roce 1961 
vyšší než v roce 2005. Očekávaná délka života 
a životní spokojenost se za těchto 45 let zvýšila 
o 15 %, ovšem za cenu radikálně vyššího čerpání 
zdrojů – ekologická stopa se za uvedené období 
zvýšila o 72 %.

Ze skupiny 36 zemí, kde byly za uvedenou 
dobu k dispozici údaje, jich dvě třetiny nepatr-
ně zvýšily hodnoty svého HPI v období mezi lety 
1990–2005. Tři největší země (měřeno počtem 
obyvatel), Čína, Indie a USA (všechny tři agresiv-
ně sledují model rozvoje založený na co největ-
ším růstu ekonomiky), zaznamenaly ve sledova-
ném období pokles HPI.

Z evropských zemí si nejlépe vede Island, ná-
sledovaný Švédskem a Norskem. Nejhůře jsou 
na  tom ze 30 hodnocených evropských stá-
tů postkomunistické země, dále Portugalsko, 
Řecko a Lucembursko (www.neweconomics.
org/gen).

Index kvality života (Quality of Life Index)

Zpravodajské oddělení časopisu The Economist 
(The Economist Inteligence Unit) vyvinulo index 
kvality života,146/ který je metodologicky zají-
mavý tím, že spojuje výsledky výzkumů, které 
hodnotí subjektivně vnímanou spokojenost se 
životem (life-satisfaction) s objektivními indiká-
tory kvality života. V roce 2005 byl tento index 
vyhodnocen pro 111 zemí.

Index zahrnuje devět faktorů ovlivňujících 
kvalitu života. Každý faktor je charakterizován 
vlastním indikátorem
(http://www.economist.com/media/pdf/quali-
ty_of_life.pdf ).

140/ Množství většiny zdrojů, které spotřebováváme, a odpadů, které produkujeme, je možné přepočítat na plochu. Všechny plochy dohromady, které 

vzniknou spotřebou zdrojů a produkcí odpadů člověka, vytvářejí tzv. ekologickou stopu. Pokud plocha odpovídající ekologické stopě dané společnosti 

překračuje plochu daného státu, dochází k faktickému využívání produktivní plochy lidí z jiných zemí nebo na úkor budoucích generací. Jeden z tvůrců 

konceptu ekologické stopy Mathis Wackernagel k tomu říká: „Je to jako s hypotékou, můžeme se zadlužit do budoucnosti. Ale musíme mít neustále 

na paměti, že půjčku budeme muset splatit a to i s úroky“ (osobní sdělení, 2003).

141/ Ekologickou kapacitu Země jsme poprvé překročili v 80. letech 20. století a od té doby se situace zhoršuje. V současnosti překračujeme ekologickou 

kapacitu o 50 %.

142/ Před pěti lety to bylo 4,8 globálního hektaru na osobu. Česká republika tedy stejně jako další postkomunistické země zatím výrazně zvyšuje svoji 

ekologickou stopu. Pro srovnání, v USA činí ekologická stopa 9,6 globálního hektaru na osobu.

143/ Potřebovali bychom tedy dvě planety Země, abychom žili udržitelným způsobem. Protože je nemáme, budeme drasticky zatěžovat budoucí generace.

144/ Lidský kapitál (human capital) se skládá ze zdraví jednotlivce, jeho znalostí, dovedností, zkušeností a dalších zdrojů (včetně lidských práv a etických no-

rem). Sociální kapitál (social capital) se skládá ze sociálních sítí a „kolektivní vzdělanosti“ (mutually held knowledge). Hmotná infrastruktura (constructed 

capital) se skládá z materiálních věcí, jako jsou nástroje, technická zařízení, silnice atd., které lidé vyrobili či postavili.

145/ Odpovědi jsou uváděny na číselné škále 0–10, kde nula znamená nespokojenost se životem, 10 úplnou spokojenost se životem.

146/ Kvalitu života lze chápat jako široký koncept, který se vztahuje k celkové úrovni blahobytu (well-being) jednotlivců. Je výsledkem vzájemného působení 

sociálních, zdravotních, ekonomických a ekologických podmínek, týkajících se lidského a společenského života. Materiální životní podmínky, zdraví, 

lidské vztahy a začlenění jedince do širší společnosti jsou nejdůležitější oblasti, které určují kvalitu života lidí (Potůček a kol., 2005). Kromě výše zmíněné 

metodiky hodnocení kvality života existuje také Life Quality Index (LQI), který je složeným sociálním indikátorem lidské pohody (human welfare). Odráží 

se zde očekávaná délka života při dobrém zdraví a posílení kvality života prostřednictvím fi nančního příjmu. Tři hlavní složky LQI tvoří: vytváření bohatství, 

délka života při dobrém zdraví a čas, který je k dispozici pro užívání života. Pomocí LQI může být sestaven žebříček pořadí států v oblasti kvality života, 

a tento index tedy může sloužit jako doplněk Indexu lidského rozvoje (HDI). LQI vypracoval Institut pro výzkum rizika (The Institute for Risk Research) 

na University of  Waterloo v kanadském Ontariu (Nathwani, Lind, Pandey, 1997).

Země se střední výší příjmů dosahují nej-

lepších hodnot udržitelného blahobytu 

vyjádřeného indexem HPI.

Nejvíce rozvinuté země (země OECD) vý-

razně poklesly s úrovní HPI od 60. do konce 

70. let 20. století.
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Faktor

1. Zdraví
2. Rodinný život
3. Život v komunitě

4. Materiální blahobyt
5. Politická stabilita a bezpečnost
6. Klima a geografi e
7. Zajištěnost pracovního místa 

(job security)
8. Politická svoboda
9. Genderová rovnost

Indikátor

Očekávaná délka života při narození
Míra rozvodovosti
Poněkud „mlhavý“ ukazatel, mající hodnotu 1, pokud má země vysokou návštěvnost kostela na mši 
nebo vysoký počet lidí organizovaných v odborech. V opačném případě se dosazuje hodnota 0
HDP na osobu podle parity kupní síly
Hodnocení politické stability a bezpečnosti
Zeměpisná šířka, podle které se rozlišuje mezi mírnějším a chladnějším klimatem
Míra nezaměstnanosti

Průměr indexů politických a občanských svobod (podle Freedom House)
Podíl průměrných příjmů mužů a žen

Hrubé národní štěstí (Gross National 

Happiness – GNH)

Hrubé národní štěstí je pokusem definovat 
kvalitu života více holisticky a s ohledem na ne-
materiální aspekty života, než to činí HDP. Tento 
pojem byl poprvé představen v roce 1972 bhú-
tánským králem Jigme Singye Wangchuckem, 
který otevřel Bhútán modernizaci.

GNH měl symbolizovat závazek budovat eko-
nomiku, která by sloužila unikátní bhútánské 
kultuře, založené na buddhistických duchov-
ních hodnotách. Koncept se však od počátku 
potýká s jedním nedostatkem – je velmi těžké 
defi novat štěstí, protože je to velmi subjektivně 
prožívaný stav.

Konvenční rozvojové modely považují ekono-
mický růst za nejdůležitější cíl.147/ Koncept GNH 
je založen na předpokladu, že rozvoj lidské spo-
lečnosti je možný, když materiální a duchovní 
rozvoj jdou ruku v ruce a navzájem se doplňu-

Foto 113: Buddhistický klášter v Bhútánu

(archiv autora)

Calvert-Hendersonové indikátory kvality 

života (The Calvert-Henderson Quality 

of Life Indicators)

Calvert-Hendersonové indikátory (pojmeno-
vané podle dvou hlavních autorek metodiky) 
jsou příspěvkem k celosvětovému úsilí vyvi-
nout souhrnné statistické hodnocení národní-
ho blahobytu, které by nebylo odkázáno jen 
na tradiční makroekonomické indikátory. Díky 
systémovému přístupu bylo možné postihnout 
dynamickou povahu sociálních, ekonomických 
a environmentálních aspektů kvality života. 

Calvert-Hendersonové indikátory se dopo-
drobna zabývají následujícími tematickými 
okruhy: vzdělání, zaměstnanost, energie, život-
ní prostředí, zdraví, lidská práva, příjem, infra-
struktura, národní bezpečnost, bezpečí na ve-
řejnosti (public safety), rekreace, obydlí (Flynn,  
Lickerman, Henderson, eds., 2000, a http://www.
calvert-henderson.com).

Tabulka č. 11: Index kvality života

Hrubé národní štěstí je pokusem defi novat 

kvalitu života více holisticky a s ohledem 

na nemateriální aspekty života.
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jí. Čtyři pilíře GNH jsou: podpora udržitelného 
rozvoje, ochrana a podpora kulturních hodnot, 
ochrana přírodního prostředí, ustavení dobrého 
vládnutí.

V  roce 2006 navrhl Med Yones, ředitel 
Mezinárodního institutu pro management 
(International Institute for Management), sledo-
vání sedmi tematických oblastí, které by zahrno-
valy i mentální a emoční zdraví. Celkový index 
by pak byl průměrem (ve vyjádření na jednoho 
obyvatele) následujících okruhů:
1. Ekonomické pohody (wellness)
2. Environmentální pohody
3. Fyzické pohody
4. Psychické pohody
5. Pohody na pracovišti
6. Sociální pohody
7. Politické pohody
Centrum pro bhútánská studia (The Centre 
for Bhutan Studies, hlavní vědecké pracoviště 
v Bhútánu) opírá kalkulaci GNH o dotazníková 
šetření, která slouží pro vyjádření 69 indikátorů 
(dělených do tematických okruhů, tzv. indexů) 
a dimenzí na relativní škále (např. „četnost me-
ditace“ je rozdělena do 3 skupin: nikdy, občas, 
denně; „výskyt sebevražedných myšlenek“ má 
jen dvojstupňovou škálu: ano, ne).
Dimenze: Psychická pohoda

Tematický okruh: Index mentálního zdraví
• Indikátor: Mentální zdraví obecně
Tematický okruh: Index spirituality
• Indikátory: Četnost odříkávání modliteb, Čet-
nost meditace, Braní zřetele na karmu v denním 
životě
Tematický okruh: Index emoční rovnováhy
• Indikátory: Četnost pocitu sobectví, Četnost 
pocitu žárlivosti, Četnost pocitu vnitřního klidu,
Četnost pocitu soucítění, Četnost pocitu štěd-
rosti, Četnost pocitu frustrace, Výskyt sebevra-
žedných myšlenek
Dimenze: Vzdělání

Tematický okruh: Index vzdělání
• Indikátory: Úroveň dosaženého vzdělání, 
Gramotnost
Tematický okruh: Index jazyka dzongkha
• Indikátor: Schopnost porozumět tradičnímu 
hovorovému jazyku
Tematický okruh: Index historické gramotnosti
• Indikátor: Historická gramotnost (znalost míst-
ních legend a lidových vyprávění)
Dimenze: Využití času

Tematický okruh: Index času
• Indikátory: Počet hodin práce za den, Počet 
hodin spánku

Dimenze: Ekologie

Tematický okruh: Index environmentální degra-
dace
• Indikátory: Znečištění řek, Půdní eroze, Naklá-
dání s odpadem
Tematický okruh: Index ekologických vědomostí
• Indikátor: Znalost jmen a druhů rostlin a živo-
čichů
Tematický okruh: Index zalesnění
• Indikátor: Výskyt stromových plantáží v okolí 
farmy nebo domu
Dimenze: Kultura

Tematický okruh: Index dialektu
• Indikátor: Míra zvládnutí mateřského jazyka
Tematický okruh: Index tradiční rekreace
• Indikátor: Četnost hraní tradičních her
Tematický okruh: Index řemeslných dovedností
• Indikátor: Zvládnutí tradičních řemesel 
Tematický okruh: Index předávání tradičních 
hodnot
• Indikátor: Učení dětí důležitosti být disciplino-
vané
Tematický okruh: Index komunitních slavností
• Indikátor: Znalost masek a tanců
Tematický okruh: Index reciprocity
• Indikátor: Důležitost reciprocity jako životní 
princip
Tematický okruh: Index základních přikázání 
(Basic Precept Index)
• Indikátory: Postoj k zabíjení („je zabití živého 
tvora ospravedlnitelné?“), Postoj ke krádeži
Dimenze: Vitalita komunity

Tematický okruh: Index důvěry v komunitě
• Indikátor: Míra důvěry v sousedy
Tematický okruh: Index sociální podpory
Indikátor: Vzájemná pomoc sousedů v komuni-
tě, Dostupnost sociální podpory
Tematický okruh: Index reciprocity
• Indikátor: Sdílení práce se členy komunity, 
Počet dní dobrovolné práce nebo jiných 
dobrovolných prospěšných aktivit, Množství po-
skytnutých darů vyjádřených v peněžní hodnotě
Tematický okruh: Index socializace
• Indikátor: Čas trávený s přáteli
Tematický okruh: Index rodiny
• Indikátory: Členové v rodině o sebe navzájem 
pečují, Přeješ si, abys raději nebyl členem rodi-
ny, Členové rodiny se příliš hádají, V rodině je 
dostatek porozumění, Rodina je opravdovým 
zdrojem pohody
Tematický okruh: Index spřízněnosti (kinship)
• Indikátor: Počet příbuzných žijících ve stejné 
komunitě
Tematický okruh: Index bezpečnosti
• Indikátory: Oběti kriminality, Pocit bezpečí 
před násilnou kriminalitou, Pocit nepřátelství  
v komunitě

147/ Moderní klasičtí ekonomové se již nepokoušejí kvantifi kovat štěstí nebo spokojenost prostřednictvím měření spotřeby nebo zisku. Místo toho neoklasický 

rámec tvrdí, že individuální preference se projevují skrze volbu. Pokud se jedinec rozhodne upřednostnit koupi jablka před pomerančem, ukazuje se 

uspokojení (tedy štěstí) z jablka větší než z pomeranče. Podobně moderní ekonomové tvrdí, že poměr práce a volného času je také záležitost individuální 

volby.
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Dimenze: Zdraví

Tematický okruh: Index zdraví
• Indikátory: Zdraví vyjádřené sebehodnocením, 
Dlouhodobý zdravotní handicap, Počet dní pro-
žitých ve zdraví během posledních 30 dní, Index 
tělesné hmotnosti
Tematický okruh: Index zdravotních vědomostí
• Indikátory: Znalost o způsobech přenosu viru 
HIV/AIDS, Doba kojení dítěte (jako jediného 
zdroje výživy), Pěší vzdálenost do zdravotního 
střediska
Dimenze: Životní úroveň

Tematický okruh: Index životní úrovně
• Indikátory: Příjem domácnosti, Dostatečnost 
příjmů pro uspokojení každodenních potřeb, 
Potravinová nezajištěnost, Vlastnictví domu, 
Počet obyvatel na jednu místnost
Tematický okruh: Index strádání (hardship)
• Indikátory: Nakupování použitých oděvů (se-
cond hand), Potíže s přispěním na pořádání ko-
munitních festivalů, Nutnost odkladu nezbyt-
ných úprav a údržby domu
Dimenze: Dobré vládnutí

Tematický okruh: Index vládní výkonnosti (perfor-
mance)
• Indikátory: Výkonnost (úspěšnost) centrální 
vlády snižovat rozdíly v příjmech, Výkonnost 
(úspěšnost) centrální vlády v boji s korupcí
Tematický okruh: Index svobody
• Indikátory: Právo na svobodu vyjadřování a ná-
zoru, Osvobození od diskriminace
Tematický okruh: Index institucionální důvěry
• Indikátory: Důvěra v ministerstva vlády, Důvěra 
v místní/regionální správu, důvěra ve sdělovací 
prostředky

Hojně citovaná studie „A Global Projection of 
Subjective Well-being: A Challenge to Positive 
Psychology?“ (White, 2007) řadí Bhútán na osmé 
místo mezi 178 hodnocenými zeměmi, co se 
týče subjektivně vnímaného blahobytu.148/

Kritici konceptu hrubého národního štěstí 
uvádějí, že jde o sérii subjektivních hodnocení 
týkajících se blahobytu (resp. kvality života) oby-
vatel, což by mohlo být zneužito vládou, která 
si defi nici „národního štěstí“ může upravovat 
a interpretovat tak, jak se jí to hodí.

Závěrem tedy můžeme uvést, že GNH je be-
zesporu zajímavý koncept, který se radikálně 
odlišuje od HDP. Možná právě proto by mohl, 
alespoň čas od času, být vyhodnocen i v zemích 
jiných kulturně-civilizačních okruhů. Výsledky 
a jejich interpretace by určitě rozpoutaly zajíma-
vou debatu nejen mezi odborníky, ale pravdě-
podobně i ve sdělovacích prostředcích (http://
grossnationalhappiness.com).

Indikátor ryzího (čistého) pokroku 

(Genuine Progress Indicator – GPI)

Indikátor ryzího pokroku (GPI) je koncept „ze-
lené ekonomie“ (resp. environmentální ekono-
mie), který byl navržen, aby nahradil HDP, kte-
rým se měří ekonomický růst.

GPI se snaží změřit, jestli zvýšená produk-
ce zboží a nabídky služeb v rámci určité země 
opravdu vedla ke zlepšení blahobytu, resp. kva-
lity života obyvatel. GPI by tedy měl být schopen 
věrohodněji měřit ekonomický pokrok, protože 
rozlišuje mezi užitečným (smysluplným) růstem 
a neekonomickým růstem.149/

Rozdíl mezi HDP a GPI je obdobný jako rozdíl 
mezi hrubým ziskem společnosti a čistým zis-
kem. Čistý zisk je hrubý zisk minus vynaložené 
náklady. Podobně GPI bude nulový, pokud fi -
nanční náklady kriminality a znečištění prostře-
dí se budou rovnat fi nančním ziskům produkce 
zboží a služeb (pokud ostatní faktory považuje-
me za konstantní).

HDP je často politiky a novináři vydáván za sy-
nonymum ekonomického pokroku. GPI by jim 
měl dát k dispozici srozumitelný, ale přesnější 
obraz.

Mezi „náklady“ (costs) ekonomických aktivit 
můžeme počítat především následující škodlivé 
vlivy:
– náklady vyplývající z  čerpání přírodních 

zdrojů,
– náklady vyplývající z kriminality,
– náklady vyplývající z ničení ozonové vrstvy,
– náklady vyplývající z rozpadu rodin,
– náklady vyplývající ze znečištění vzduchu, 

vody a znečištění hlukem,
– náklady vyplývající ze ztráty zemědělské 

půdy,
– náklady vyplývající ze ztráty mokřadů.
Ve jménu peněžních zisků tak často zejména 
ničíme schopnost přírody vykonávat pro nás 
řadu ekosystémových služeb, jako je přirozené 
odbourávání odpadu, omezení eroze aj. Ve vy-
hrocené formě můžeme pozorovat důsledky 
např. na Haiti, které bylo kompletně odlesněno.

Existují země, jako Rakousko, Anglie, Švédsko, 
Německo, které již přepočítaly svůj HDP podle 
metodiky GPI. Data za evropské země a Spojené 
státy ukazují dlouhodobý pokles během po-
sledních 30 let. V Kanadě existuje Iniciativa pro 
indikátory životního prostředí a udržitelnosti 
(Environment and Sustainable Development 
Indicators Initiative), která vyvíjí značné úsilí, 
aby odůvodnila a prosadila státní služby, kte-
ré by posilovaly pokrok podle měřítek, jak jej 
chápe GPI. Mezi další země, které jsou nakloně-
ny užívání GPI, patří např. Holandsko, Francie 
a  Německo (http://en.wikipedia.org/wiki/
Geniune_progress_indicator; 20. 8. 2009).

Indikátorem s obdobnými ambicemi, jako je 
GPI, je tzv. „zelený hrubý domácí produkt“ (green 
gross domestic product). Na něm si ukážeme ne-
bezpečí zavádění nových alternativních ukazate-
lů, není-li dostatek politické vůle vyhodnocovat je 
dlouhodobě, a to i tehdy, když realita neodpovídá 
našim přáním.

V roce 2004 čínský premiér Wen Jia Bao vyhlá-
sil, že zelený HDP nahradí čínský klasický HDP 
a bude sloužit nejvyšším vládním a stranickým 

Kritici konceptu hrubého národního štěstí 

uvádějí, že jde o sérii subjektivních hod-
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představitelům jako ukazatel stavu a  vývoje 
ekonomiky. První zpráva, která uváděla zelený 
HDP, byla publikována v září 2006 a ukazovala, 
že ztráty na hospodářství v důsledku znečištění 
činí 3,05 % HDP. V roce 2007 byl experiment se 
zeleným HDP zastaven, když se stalo zřejmým, že 
škody na životním prostředí snižují ekonomický 
pokrok (který se v některých provinciích blížil 
nule) na politicky nepřijatelnou úroveň. Protože 
náklady na  poškozování životního prostředí 
a nadměrné čerpání zdrojů byly mnohem vyšší, 
než se předpokládalo, vláda zastavila používání 
zeleného HDP a další (již připravenou) zprávu 
nepublikovala (http://en.wikipedia.org/wiki/
green_gross_domestic_product, 20. 8. 2009).

Ryzí (čisté) úspory jako indikátor udržitel-

nosti (Genuine Savings as a Sustainability 

Indicator)

Ryzí (čisté) úspory (genuine savings) je jedno-
duchý indikátor navržený Světovou bankou pro 
hodnocení ekonomické udržitelnosti. Bohatství 
defi nuje šířeji než tradiční národní účetnictví 
a přepočítává hodnoty národních úspor podle 
nové defi nice. Ryzí úspory mají za cíl ohodnotit 
čistou změnu veškerých aktiv, která jsou důle-
žitá pro rozvoj: vyrobené zboží, přírodní zdroje, 
kvalita životního prostředí, lidské zdroje a zahra-
niční aktiva.
Ryzí úspory se liší od standardních národních 
účtů následovně:
a) Odečítají hodnotu vyčerpaných přírodních 

zdrojů (tam, kde lesy, voda a další aktiva jsou 
využívány neudržitelným způsobem).

b) Odečítají škody způsobené znečištěním, 
včetně ztrát způsobených nemocností lidí 
a jejich poškozeným zdravím.

c) Započítávají současné výdaje na vzdělání 
(učebnice, platy učitelů aj.) jako úspory (ak-
tiva) spíše než spotřebu, protože vzdělání 
zvyšuje lidský kapitál země.

d) Odečítají čisté zahraniční půjčky a připočítá-
vají čisté ofi ciální transfery.

e) Odečítají hodnotu vyčerpání zdrojů.
Takto je možné zjistit, zda bylo celkové bohatství 
společnosti posíleno (vytvářeno), nebo naopak 
spotřebováváno. Podle Světové banky je ten-
to údaj užitečný zejména proto, že prezentuje 
problémy životního prostředí a vyčerpání zdro-
jů způsobem, který je přístupný a pochopitelný 
politikům (zejména ministrům fi nancí a rozvojo-
vého plánování).

Metodika výpočtu ryzích úspor má výhodu 
oproti řadě jiných metodik národního envi-
ronmentálního účetnictví v tom, že poskytuje 
zemím jednoduchý, jasný signál – kladný nebo 
záporný číselný údaj.

Pokud dosahuje země záporných čísel, sle-
duje dlouhodobě neudržitelný způsob rozvoje, 

který bude mít negativní vliv na rozvoj a kvalitu 
života v dlouhodobém horizontu.

Nejznámějším příkladem využití metody ry-
zích úspor byla studie Světové banky týkající se 
Ekvádoru za léta 1970–1994.

Ryzí úspory jako indikátor udržitelnosti je kro-
kem vpřed, který Světová banka učinila, protože 
oslabuje jednostrannou orientaci na výpočet 
HDP na osobu jako ukazatele pokroku. Do hlav-
ního proudu národního účetnictví zavádí ohledy 
na životní prostředí a lidský a sociální kapitál.

Je však třeba také upozornit na obrovskou 
setrvačnost a „zakonzervovanost“ hlavního 
ekonomického proudu uvnitř Světové banky. 
Většina ekonomů stále upřednostňuje agrega-
ci ukazatelů (a jejich kvantitativní vyjádření), 
které produkuje zjednodušení reality, ale čísla 
pro jednotlivé země jsou snadno porovnatelná. 
Atmosféra ve Světové bance je obecně skep-
tická vůči kvalitativním, multidisciplinárním 
a „na míru šitým“ přístupům.

I pokud by se ryzí úspory staly ve Světové 
bance přijímaným indikátorem národní udržitel-
nosti, existuje nebezpečí, že ostatní alternativní 
přístupy a modely budou potlačeny. Ryzí úspory 
jsou jen nedokonalým indikátorem udržitelnos-
ti, a proto by v takovém případě byla debata růz-
ných aktérů o rozvojových prioritách zbytečně 
potlačena (Everett, Wilks, 1999).

Index odpovědné konkurenceschopnosti

(Responsible Competitiveness Index – RCI)

Index odpovědné konkurenceschopnosti (RCI) 
měří chování podniků ve vztahu k ekonomické 
konkurenceschopnosti, sociální odpovědnosti 
a udržitelnosti. Cílem je podpořit přijetí právního 
rámce pro odpovědné podnikání na komunál-
ní, regionální a národní úrovni. RCI byl navržen 
a sestaven nevládní organizací „Accountability“ 
a od roku 2002 se využívá v řadě zemí (např. 
Indie, Brazílie, Čína, Saúdská Arábie).

RCI je vypočítán pro 108 zemí, které pokrývají 
96 % globální ekonomické aktivity. V roce 2007 
dosáhly nejlepšího umístění Švédsko, Dánsko, 
Finsko, Island, Velká Británie, Norsko, Nový 
Zéland, Irsko, Austrálie a Kanada.

Mezi nejhůře hodnocenými státy jsou Čad, 
Nepál, Bangladéš, Etiopie, Kyrgyzstán, Pákistán, 
Mauretánie, Angola, Mongolsko a Kambodža.

Vlády hrají při vytváření globálních trhů klíčo-
vou roli. Pokud nejednají, bude nadále poško-
zováno životní prostředí a sociální podmínky 
pracujících v mnoha zemích budou neúnosné. 
Státy přitom mohou podnikat v tržním prostředí 
odpovědným způsobem, pokud jim k tomu po-
litici a vlády vytvoří odpovídající právní rámec. 
Konfl ikt mezi soucítěním (compassion) a kon-
kurenceschopností (competitiveness) není ne-
vyhnutelný.

148/ Domnívám se, že jde o kontroverzní výsledek, uvážíme-li, že např. negramotnost dosahuje 47 % a v odlehlých údolích nemají lidé přístup k základní 

lékařské péči. Tento pocit blahobytu se může výrazně změnit s tím, jak se země otevírá světu, a obyvatelé budou mít větší srovnání.

149/ Růst, který se děje na úkor ekologických limitů, bychom měli považovat za neekonomický.
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Index odpovědné konkurenceschopnosti sle-
duje indikátory ve třech tematických oblastech: 
politické, podnikatelské a sociální.
Politická tematická oblast – indikátory
 1. Podpis a ratifi kace základních práv pracují-

cích150/

 2. Podpis a ratifi kace 4 významných environ-
mentálních úmluv151/

 3. Přiměřená ekologická daň
 4. Emise CO2 na miliardu dolarů HDP
 5. Zaměstnanost žen v soukromém sektoru
 6. Míra dodržování environmentálních omeze-

ní (regulací)
 7. Index stálosti zaměstnání
Podnikatelská tematická oblast – indikátory
 8. Účinnost, míra působení (effi  cacy) správních 

a dozorčích rad
 9. Etické chování fi rem
10. Míra rovnosti příjmů za srovnatelnou práci
11. Míra kvality auditů a účetnických standardů
12. Rozsah školení a výcviku zaměstnanců
13. Poměr certifi kátů ISO 14001/9001
14. Smrtelné úrazy na pracovišti
Sociální tematická oblast – indikátory
15. Index vnímání korupce
16. Informovanost zákazníků
17. Svoboda tisku
18. Transparentnost obchodních aktivit
19. Členství obyvatel v nevládních organizacích
20. Občanská práva
21. Míra podnikatelské péče o  čisté ovzduší 

a vodu (www.accountability21.net).

Index sociálního zdraví 

(The Index of Social Health)

Index sociálního zdraví sleduje sociální blahobyt 
ve Spojených státech. Je vyhodnocován od roku 
1987. Tvůrcem indexu je Institut pro inovace 
v sociální politice (Institute for Innovation in 
Social Policy). Vychází z předpokladu, že kvali-
tu života Američanů nelze vyjádřit sledováním 
dílčích sociálních problémů, ale kombinací mno-
ha ukazatelů, které se také vzájemně ovlivňují 
a jsou různě významné v odlišných věkových 
skupinách.

Index sociálního zdraví je složen ze 16 indi-
kátorů, rozčleněných podle věkových skupin 
následovně:
Děti: Kojenecká úmrtnost, Zneužívání dětí, 
Dětská chudoba
Mladiství: Sebevraždy dospívajících, Závislost 
na drogách, Předčasný odchod ze střední školy
Dospělí: Nezaměstnanost, Průměrný týdenní pří-
jem, Množství lidí, kteří mají zdravotní pojištění
Senioři: Chudoba u lidí ve věku nad 65 let, Výdaje 
na zdraví, které nehradí pojišťovna
Všechny věkové skupiny: Počet vražd, Úmrtí 
na  dopravní nehody pod vlivem alkoholu, 
Počet lidí závislých na  potravinové pomoci, 
Dostupnost vlastního bydlení, Nerovnost v pří-
jmech

V roce 2006 dosáhl index hodnoty 55 bodů 
z možných 100 bodů a byl tak přibližně na stej-
né úrovni jako v polovině 50. let 20. století. Mezi 
lety 1970–2006 index poklesl o 11 bodů (ze 66 
bodů na 55 bodů), neboli o 17 %. Takto vyjádře-
no se tedy sociální zdraví, resp. sociální blahobyt 
společnosti v USA od 70. let 20. století zhoršuje.
Indikátory, u kterých došlo od r. 1970 ke zlepšení:
Dětská úmrtnost, Závislost na drogách u do-
spívajících, Předčasný odchod ze střední školy, 
Nezaměstnanost, Chudoba u lidí ve věku nad 65 
let, Počet vražd, Úmrtí na dopravní nehody pod 
vlivem alkoholu.
Indikátory, u kterých došlo od roku 1970 ke zhor-
šení:

Zneužívání dětí, Dětská chudoba, Sebevraždy 
dospívajících, Průměrný týdenní příjem, 
Množství lidí, kteří mají zdravotní pojištění, 
Výdaje na zdraví, které nehradí pojišťovna u lidí 
ve věku nad 65 let, Počet lidí závislých na potra-
vinové pomoci, Dostupnost vlastního bydlení, 
Nerovnost v příjmech (http://iisp.vassar.edu/
sh.html).

Index lidské chudoby 

(Human Poverty Index – HPI)

Index lidské chudoby vyjadřuje životní úroveň 
v zemi. Byl vyvinut Programem OSN pro rozvoj 
(UNDP) a doplňuje Index lidského rozvoje (HDI). 
Tvůrci indexu se domnívají, že v rozvinutých ze-
mích tento index lépe vyjadřuje míru depriva-
ce a sociálního vyloučení než HDI. Samostatně 
a odlišnými indikátory jsou hodnoceny rozvojo-
vé a rozvinuté země.
HP Index pro rozvojové země

„Zpráva o lidském rozvoji“ za rok 2008 (United 
Nations Development Programme, 2008) uvádí, 
že jde o „složený index, měřící míru deprivace 
ve třech základních oblastech, které sleduje HDI 
– dlouhý a zdravý život, vědomosti a důstojná 
životní úroveň“. Do výpočtu vstupují následující 
indikátory:
– Pravděpodobnost při narození, že se daný 

jedinec nedožije 40 let věku
– Negramotnost dospělých
– Nevážený průměr populace bez udržitelné-

ho přístupu ke kvalitnímu zdroji vody a děti 
podvyživené vzhledem ke svému věku

HP Index pro vybrané členské země OECD
„Zpráva o lidském rozvoji“ defi nuje index jako 
„složený index měřící míru deprivace ve třech 
základních oblastech, které sleduje HDI – dlou-
hý a zdravý život, vědomosti, důstojná životní 
úroveň – a také v oblasti sociálního vyloučení“. 
Do výpočtu vstupují následující indikátory:
– Pravděpodobnost při narození, že se daný 

jedinec nedožije 60 let věku
– Dospělí postrádající funkční gramotnost 

(tzv. „Level 1“ v International Adult Literacy 
Survey ve věku 16–65 let)

Index lidské chudoby vyjadřuje životní 

úroveň v zemi. Tvůrci indexu se domníva-

jí, že v rozvinutých zemích lépe vyjadřuje 

míru deprivace a sociálního vyloučení než 

HDI.
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Tabulka č. 12: Seznam indikátorů ECI

– Populace žijící pod hranicí příjmové chudo-
by (50 % mediánu příjmu domácností)

– Míra dlouhodobé nezaměstnanosti (delší 
než 12 měsíců)

Zpráva Human Development Report z obdo-
bí 2007–2008 hodnotila jen země s nejvyšším 
Indexem lidského rozvoje. Z těchto zemí nej-
lepšího umístění (nejnižší míry lidské chudo-
by) dosáhlo Švédsko, následované Norskem, 
Holandskem, Finskem a  Dánskem152/ (http://
hdrstats.undp.org/indicators/18.html).

Evropské indikátory na regionální 

a místní úrovni

Kromě národní úrovně (a mezinárodních srov-
nání) je důležité hodnotit pokrok při směřová-
ní či nesměřování k udržitelnému rozvoji také 
na nižších úrovních, tedy na úrovni regionální 
(krajské) a místní. Na úrovni regionální se toho 
prozatím moc neděje, proto zde uvádíme jen 
příklad Slovenské republiky.153/ Na místní úrovni 
je situace o něco lepší. V rámci Evropské unie se 
objevilo několik zajímavých metodik hodnocení 
rozvoje na úrovni měst a obcí.

Indikátory udržitelného rozvoje na regio-

nální úrovni – příklad Slovenské republiky

Geografi cký ústav SAV v Bratislavě vypracoval 
Integrovaný index udržitelného rozvoje (ISDI) 
pro osm slovenských regionů, resp. samospráv-
ných krajů (Huba, Ira, Hanušin, Lehotský, Szöllös, 
2003). ISDI byl sestavený jako průměrná hod-
nota šesti samostatných dílčích indexů, které 
reprezentují šest dimenzí udržitelného rozvoje 
ve Slovenské republice (dimenzi ekologickou, 
environmentální, ekonomickou, demogra-
fickou, sociální a  informačně-modernizační). 
Celkem bylo využito 41 analytických ukazatelů 

150/ Jedná se zejména o svobodu sdružování a kolektivního vyjednávání, zákaz nucených prací, zákaz diskriminace při zaměstnávání, zrušení dětské práce.

151/ Jedná se o Rámcovou úmluvu o změnách klimatu (1992), Úmluvu o biologické rozmanitosti (1992), Kjótský protokol (1997) a Kartagenský protokol 

(2000).

152/ Je zajímavé, že tyto země jsou citlivé a solidární nejen vůči vlastním občanům, ale také jsou nejštědřejšími dárci v rámci mezinárodní rozvojové pomoci.

153/ Později zmíníme ještě další metodický přístup, který jsme s kolegy Petrem Mederlym a Janem Topercerem vypracovali na půdě Karlovy univerzity v Praze 

(Centrum sociálních a ekonomických strategií Fakulty sociálních věd).

(indikátorů). Index je vyhodnocen na relativní 
škále 0 –1, vyšší hodnota indexu znamená větší 
blízkost k udržitelnému rozvoji. Takto je možné 
porovnat regiony Slovenské republiky z hlediska 
šesti samostatných dimenzí udržitelného rozvo-
je, je také možné dobře identifi kovat regionální 
disparity (nerovnosti).

ISDI byl vypočítaný jako průměrná hodnota 
všech hodnocených ukazatelů. Rozdíly mezi jed-
notlivými kraji a jednotlivé extrémní hodnoty 
v rámci dílčích dimenzí udržitelného rozvoje se 
do značné míry stírají. Např. ekonomicky úspěš-
né regiony dosahují obvykle horší hodnoty 
v ekologické a environmentální oblasti. Naopak 
některé regiony s příznivými charakteristikami 
v sociální a zdravotní oblasti vykazují nepříznivé 
hodnoty v demografi cké a ekonomické oblasti.

Indikátor

Povinné indikátory

 1.  Spokojenost občanů s místní komunitou
 2.  Místní příspěvek ke globálním klimatickým změnám
 3.  Místní mobilita a doprava cestujících
 4.  Dostupnost místní veřejné zeleně a místních služeb

 5.  Kvalita místního ovzduší

Dobrovolné indikátory

 6.  Doprava dětí do školy
 7.  Udržitelný management samosprávy a místních podnikatelů
 8.  Znečištění životního prostředí hlukem
 9.  Udržitelné využívání krajiny
10.  Produkty podporující udržitelnost

Hlavní ukazatel

Průměrná spokojenost s místní komunitou
Emise CO2 na obyvatele
Podíl cest uskutečněných osobní automobilovou dopravou
Podíl obyvatel žijících v dosahu 300 metrů od veřejných prostranství zeleně 
větších než 5000 m2

Počet překročení imisního limitu tuhých částic 

Podíl dětí cestujících do školy autem
Podíl environmentálně certifi kovaných podniků
Podíl obyvatel postihnutých nadměrným hlukem (více než 55 decibelů v noci)
Podíl plochy chráněných území
Podíl obyvatel kupujících produkty podporující udržitelnost

Kromě národní úrovně (a mezinárodních 

srovnání) je důležité hodnotit pokrok při 

směřování či nesměřování k udržitelnému 

rozvoji také na nižších úrovních.

Foto 114:  Zamagurie – příklad vyvážené 

krajiny (archiv autora)
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Indikátory udržitelného rozvoje 

na místní úrovni

Od roku 1999 existuje iniciativa, jejímž poslá-
ním je stanovit a vyhodnocovat indikátory udr-
žitelného rozvoje evropských měst, tzv. společ-
né evropské indikátory – European Common 
Indicators, ECI (Mederly, 2006). Navržen byl ná-
sledující soubor 10 společných indikátorů (viz 
tabulka č. 12).

V souvislosti s přípravou „Tematické strategie 
městského životního prostředí v rámci 6. en-
vironmentálního akčního programu Evropské 
unie“ byl realizován projekt „Trendy a indikáto-
ry monitorování Tematické strategie městského 
životního prostředí – TISSUE“ (Anonymus, 2005, 
in: Mederly, 2006). Navržený seznam indikátorů 
byl rozčleněn do pěti hlavních skupin – doprav-
ní, plánovací, stavební, environmentální a sku-
piny managementu.

Navazující projekt „Nástroje udržitelnosti a cíle 
pro Tematickou strategii městského životního 
prostředí“ (Sustainability Tools and Targets for 
the Urban Thematic Strategy – STATUS) si dal 
za cíl nejenom vytvoření sady indikátorů udr-
žitelného rozvoje měst, ale také stanovení indi-
kativních cílů (www.sustainable-cities.org.uk/
status).

Mederly, Kozová, Kršáková a  Mečiarová 
(2003) navrhli na Slovensku systém indikátorů 
pro hodnocení místní Agendy 21. Jde o rámco-
vý seznam 51 indikátorů (11 v sociální oblasti, 
9 v ekonomické oblasti, 20 v environmentální 
oblasti a 11 v institucionální oblasti). Autoři však 
doporučují pracovat jen s vybranými ukazateli, 
celkový počet hodnocených indikátorů by podle 
nich neměl přesáhnout 15–20. Důležité je vybrat 
zejména takové ukazatele, které lze na místní 
úrovni ovlivnit. Celkové směřování obce k udr-
žitelnému rozvoji autoři doporučují hodnotit 
počtem zlepšujících se ukazatelů. 

Indikátor

SOCIÁLNÍ OBLAST

Míra nezaměstnanosti
Sociálně závislí obyvatelé (obyvatelé žijící pod hranicí chudoby)
Vzdělanost obyvatel – vysokoškolské a středoškolské vzdělání
Zdraví obyvatel – nemocnost a úmrtnost obyvatel
Přirozený přírůstek obyvatel
Migrace obyvatel (přistěhovaní a odstěhovaní obyvatelé)
Sociální infrastruktura – veřejný vodovod, kanalizace
Kvalita bytového fondu – velikost obytné plochy
Intenzita výstavby a rekonstrukce objektů
Bezpečnost obyvatel – registrované trestné činy
Spokojenost obyvatel s obcí jako místem pro život

EKONOMICKÁ OBLAST

Počet podniků a soukromých podnikatelů v obci (právnické a fyzické osoby)
Počet místních pracovních příležitostí
Dojíždění z obce za prací
Ekonomická výkonnost obce
Struktura pracovních příležitostí
Předpoklady pro rekreaci a cestovní ruch – ubytovací a stravovací kapacity
Návštěvnost a atraktivita obce
Úbytek zemědělské půdy v katastru obce
Spokojenost obyvatel s obcí jako místem pro práci

ENVIRONMENTÁLNÍ OBLAST

Náročnost na zdroje – spotřeba energie (elektřiny, plynu, vody)
Využívání obnovitelných zdrojů energie

Tabulka č. 13: Hlavní tematické okruhy a podokruhy indikátorů udržitelného rozvoje evropských měst (STATUS)

Tabulka č. 14: Seznam navržených indikátorů pro místní Agendu 21

Tematické okruhy

1. Správa města
2. Udržitelný místní management

3. Přírodní prostředí
4. Udržitelná spotřeba
5. Plánování a projektování

6. Udržitelná doprava
7. Zdraví
8. Globální odpovědnost

Podokruhy

Budování kapacit, Účast na plánování a rozhodování, Transparentnost
Integrace životního prostředí do plánování, Uplatnění kritérií udržitelného rozvoje v rozhodovacím 
procesu, Přijetí systémů environmentálního managementu
Kvalita vody, Biodiverzita, Kvalita ovzduší
Odpady, Udržitelné zásobování, Spotřeba vody
Využívání dříve opuštěných ploch, Dostupnost základních veřejných služeb, Udržitelný urbanismus, 
Udržitelná výstavba
Dopravní infrastruktura, Využívání dopravy, Vozidla s nízkými emisemi
Přiměřené bydlení, Přístup k zeleni, Hluk, Bezpečnost dopravy
Emise skleníkových plynů, Využívání obnovitelných zdrojů energie

Důležité je vybrat zejména takové uka-

zatele, které lze na místní úrovni ovlivnit.
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Tematický okruh 1 – Doprava

Podokruhy: Dopravní situace, Mobilita obyvatel
Tematický okruh 2 – Urbanismus a výstavba

Podokruhy: Udržitelný urbanismus, Udržitelná výstavba
Tematický okruh 3 – Životní prostředí, krajina a biodiverzita

Podokruhy: Kvalita životního prostředí, Udržitelné využívání krajiny a biodiverzita
Tematický okruh 4 – Zatížení prostředí a ekologická stopa

Podokruhy: Příspěvek města ke globálním klimatickým změnám, Ekologická stopa
Tematický okruh 5 – Sociálně-ekonomická situace města

Podokruhy: Sociální situace, Ekonomická situace a atraktivita města
Tematický okruh 6 – Management

Podokruhy: Environmentální a sociální management samosprávy a podniků, Participace 
občanů na veřejném životě

Produkce odpadů podle kategorií
Recyklace a druhotné využívání odpadů 
Náročnost na dopravu – způsob přepravy a druhy dopravy
Spotřeba látek poškozujících ozonovou vrstvu a emise skleníkových plynů
Emise hlavních znečišťujících látek
Kvalita místního ovzduší
Kvalita povrchových vod
Kvalita podzemních vod
Kvalita půdních zdrojů – ohroženost erozí
Podíl zastavěných a nevyužívaných ploch v obci
Podíl lesů v rámci krajinné struktury
Chráněná území přírody a prvky územního systému ekologické stability krajiny (ÚSES) v obci 
Množství sídelní zeleně – plochy veřejné zeleně a další významné zeleně v intravilánu obce
Dostupnost ploch veřejné zeleně pro obyvatele (dosah do 300 m)
Přírodní a kulturně-historické atraktivity v obci
Výskyt přírodních katastrof – záplavy a povodně, eroze půdy, extrémní sucha
Výskyt rizikových faktorů živ. prostředí v území – skládky odpadů, devastované plochy aj.
Spokojenost obyvatel s životním prostředím obce

INSTITUCIONÁLNÍ OBLAST

Existence koncepčních rozvojových dokumentů na úrovni obce – územní plán, místní Agenda 21
Existence závazných nařízení a předpisů obce v oblasti managementu environmentálních 
a sociálně-ekonomických rozvojových problémů
Podíl fi nančních prostředků na aktivitách podporujících udržitelný rozvoj a místní Agendu 21
Environmentální výchova na školách a v osvětové činnosti
Počet zájmových sdružení a jejich členů v obci 
Počet zájmových sdružení a jejich členů v obci zaměřených na problematiku životního prostředí 
a udržitelného rozvoje
Podíl občanů na práci místní samosprávy a veřejně-prospěšných aktivitách
Zájem občanů o veřejně-prospěšné aktivity
Informovanost občanů o práci místní samosprávy a problémech obce
Spokojenost obyvatel s prací místní samosprávy
Spokojenost obyvatel s prací regionální samosprávy a státní správy

V  rámci projektu „Udržitelný rozvoj měst 
a  zmírnění negativních vlivů klimatických 
změn na kvalitu života a stav životního prostře-
dí ve městech“, který v letech 2004–2006 rea-
lizovalo Regionální environmentální centrum 
(REC) na Slovensku, bylo jedním z úkolů vytvo-
ření nové sady indikátorů udržitelného rozvoje 
měst. Při tvorbě této sady se vycházelo z již exis-

Tabulka č. 15: Seznam navržených indikátorů podle REC (Mederly, Hudeková, 2005)

tujících indikátorových programů na evropské 
úrovni (ECI, TISSUE, STATUS). 

Výsledný soubor indikátorů udržitelného roz-
voje měst Slovenské republiky je uspořádaný 
do šesti hlavních tematických okruhů, z nichž 
každý se skládá ze dvou podokruhů. Celkem 
bylo navrženo 59 indikátorů (www.udrzatelne-
mesta.sk).
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Můžeme konstatovat, že v posledních letech 
stále více místních samospráv v celé Evropské 
unii přijalo nebo plánuje přijmout přístup 
k udržitelnému rozvoji založený na stanovová-
ní konkrétních cílů.154/ To se ukazuje jako velmi 
prospěšné při vytváření strategie rozvoje místní-
mi samosprávami. Dále tento přístup umožňuje 
monitorování vývoje s konkrétně stanovenými 
cílovými hodnotami jednotlivých indikátorů.155/

Index kvality života a udržitelného rozvoje 

(SD Index) – globální, národní a regionální 

úroveň

Společně se slovenskými kolegy Petrem Meder-
lym a Jánem Topercerem jsme v letech 1999–2004 
vypracovali vlastní metodiku tvorby a ověřová-
ní indikátorů udržitelného rozvoje a kvality živo-
ta na třech hierarchických úrovních (globální, 
národní a regionální). Výsledky byly publiková-
ny ve více periodikách i knižních publikacích 
(například Glenn, Gordon, 2001; Potůček a kol., 
2002; Potůček a kol., 2003; Mederly, Nováček, 
Topercer 2002; Mederly, Nováček, Topercer, 
2003; Mederly, Topercer, Nováček, 2004). Práce 
probíhaly pod záštitou Millennium Project 
a byly součástí řešení výzkumných úloh Centra 
pro sociální a ekonomické strategie Fakulty so-
ciálních věd Univerzity Karlovy v Praze. 

Hlavním cílem bylo vyjádření kvality života 
a udržitelného rozvoje na každé z uvedených 
hierarchických úrovní pomocí jednoho agre-
govaného ukazatele – indexu. Výpočet se řídil 
přístupem a priori (vnitřní struktura indexu je 
určena předem), používajícím metody popisné 
statistiky (agregace průměrováním). Výhody tak-
to získaného bezrozměrného ukazatele spočí-
vají zejména v jeho jednoduchosti a intuitivní 
samozřejmosti, přitažlivé i pro širší veřejnost. 
Tyto zjevné výhody se však mohou při jinak po-
stavených cílech změnit na nevýhody a rizika, 
které spočívají hlavně v silném a nekontrolova-
ném zjednodušení reality. 
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1 – Lidská práva, svoboda a rovnost
A  – Politika a lidská práva
B  – Rovnost

2 – Demografi cké ukazatele
a očekávaná délka života

C  – Demografi cké ukazatele
D  – Očekávaná délka života, úmrtnost

3 – Zdravotní stav a zdravotní péče
E  – Zdravotní péče
F  – Nemoci a výživa

4 – Vzdělání, technologie a informace
G  – Vzdělání
H  – Technologie a sdílení informací

5 – Ekonomický rozvoj a zahraniční   
zadlužení

I  – Ekonomika
K  – Zadluženost

6 – Spotřeba zdrojů, ekologická    
efektivnost

L  – Ekonomika – čisté domácí úspory
M  – Ekonomika – spotřeba zdrojů

7 – Kvalita životního prostředí

N  –  Životní prostředí – přírodní zdroje, 
  využití půdy

O  – Životní prostředí – problémy měst 
  a venkovské krajiny

Všechna původní (primární) data jsme zís-
kali z veřejně přístupných zdrojů. Na globální 
úrovni byly zdrojem informací databáze World 
Development Indicators (World Bank, 2000, 
2003), Human Development Report (UNDP, 
2003) a údaje převzaté od nevládní organiza-
ce Freedom House (www.freedomhouse.org). 
Na národní úrovni to byly statistické ročenky ČR 
(Český statistický úřad, 1994–2003) a na regio-
nální úrovni byly zdrojem dat statistické ročenky 
krajů ČR (Český statistický úřad, 2001–2003).

Globální úroveň

Hlavní motivací při tvorbě Indexu kvality života 
a udržitelného rozvoje (SD index) byla pro nás 
výzva hledat takový souhrnný ukazatel, který by 
dostatečně přesně vyjadřoval míru pokroku uze-
mí (států) ve směřování k udržitelnému rozvoji, 
a to na základě všeobecně dostupných údajů 
pro dostatečně velký počet zemí, čímž by umož-
ňoval pravidelné porovnávání jejich „vyspělosti“ 
v delším časovém horizontu.

Předností tohoto indexu podle našeho ná-
zoru je, že vychází z dostupných celosvětových 
zdrojů informací, které jsou pravidelně vyhod-
nocovány a aktualizovány (zejména Světové 
indikátory rozvoje – WDI). Použity byly dva 
hlavní zdroje – materiál Světové banky World 
Development Indicators a ročenka UNDP Human 
Development Report. Doplňkovým zdrojem in-
formací je převzatý Index svobody (Index of 
Freedom) od  nevládní organizace Freedom 
House. Proto je reálné sestavení indexu několik 
let nazpět, stejně jako jeho pravidelná aktualiza-
ce. Je také možné určit trendy vývoje SD indexu 
do budoucnosti, což by mohlo být významným 
politickým nástrojem. Výsledky umožňují po-
rovnání jednotlivých zemí světa i vymezených 
regionů v hodnocených sedmi oblastech udr-
žitelného rozvoje.

Tabulka č. 16: Hlavní oblasti a tematické podokruhy SD indexu

V posledních letech stále více místních sa-

mospráv v celé Evropské unii přijalo nebo 

plánuje přijmout přístup k udržitelnému 

rozvoji založený na stanovování konkrét-

ních cílů.

Výpočet se řídil přístupem a priori (vnitřní 

struktura indexu je určena předem), použí-

vajícím metody popisné statistiky.

Výhody indexu spočívají zejména v jedno-

duchosti a intuitivní samozřejmosti, ne-

výhody a rizika spočívají hlavně v silném 

a nekontrolovaném zjednodušení reality. 

Předností indexu je, že vychází z dostup-

ných celosvětových zdrojů informací, které 

jsou pravidelně vyhodnocovány a aktua-

lizovány.
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154/ Jedná se tedy o posílení normativního přístupu.

155/ Je přitom nutné dobře rozlišovat mezi krátkodobými (taktickými) a dlouhodobými (strategickými) cíli. Krátkodobé cíle by měly vytyčit dosažitelné 

(realistické) a měřitelné výsledky. Vize budoucnosti musí být naopak dlouhodobá, ambiciózní, i když ne utopická.

V každé ze sedmi oblastí byly vytipovány dva 
tematické podokruhy. Celkově bylo hodnoceno 
64 indikátorů. 

Získané údaje byly zpracovány pomocí statis-
tického souboru NCSS 2001 (Hintze, 1997–2002). 
Protože velká většina proměnných nesplňuje 
předpoklady normality rozdělení početností, 
rovnosti rozptylů, linearity vztahů a/nebo má 
příliš velké zastoupení odlehlých hodnot, bylo 
potřebné před samotným výpočtem indexů 
data upravit tzv. „ořezáním“ (trimming) a loga-
ritmickou transformací.

Dílčí indexy byly transformovány do jednot-
né škály v intervalu <0,1> tak, aby vždy 0 byla 
rovna nejnepříznivější hodnotě a 1 rovna nejpří-
znivější hodnotě.

Celkový index pro jednotlivé země byl vy-
počítán jako aritmetický průměr transformo-
vaných hodnot všech vybraných proměnných. 
Obdobným způsobem byly vypočítány i dílčí 
indexy pro 7 problémových oblastí. Do hodno-

cení vstupovalo 179 zemí. Pro všechny zařazené 
země bylo k dispozici více než 50 % údajů – nej-
méně v případě Afghánistánu, ostrova Svatého 
Tomáše, Korejské lidově demokratické republi-
ky a Somálska, kde bylo dostupných méně než 
60 % proměnných. Celkově však bylo pokrytí 
daty velmi dobré (což je dáno především vý-
běrem proměnných), když z 11 456 údajů (179 
hodnocených států × 64 indikátorů) bylo k dis-
pozici 10 346 údajů (90,3 %).

Výsledné hodnoty SD indexu potvrzují dneš-
ní rozdělení světa a jeho polarizaci na bohaté 
a rozvinuté země Severu (velmi často za cenu 
příliš velké spotřeby přírodních zdrojů) a chudé, 
málo rozvinuté země Jihu. Mezi první je mož-
né jednoznačně zařadit západoevropské země, 
USA, Kanadu, Austrálii, Nový Zéland a Japonsko. 
K těm druhým patří většina afrických zemí, ně-
které země jižní a jihovýchodní Asie a ze západní 
polokoule především Haiti. 

Do hodnocení vstupovalo 179 zemí, při-

čemž celkové pokrytí údaji bylo velmi 

dobré (podařilo se získat 91,2 % potřeb-

ných dat).

0 5 000 km

Index UR
nízký

vysoký
data nejsou k dispozici

Obrázek 80: Celkový SD index (upraveno 

podle Mederly, Topercer, Nováček, 2004)
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Země
SD 

Index
1 2 3 4 5 6 7

Průměrné 

pořadí

20 nejlépe hodnocených zemí

1 Švédsko 0,885 21 12 12 1 9 113 24 27,4
2 Finsko 0,882 15 5 9 5 8 120 33 27,9
3 Švýcarsko 0,874 10 15 6 6 5 58 52 21,7
4 Lucembursko 0,873 4 16 7 20 1 105 25,5
5 Nový Zéland 0,871 5 2 19 10 17 134 11 28,3
6 Norsko 0,870 22 6 2 4 14 138 20 29,4
7 Dánsko 0,858 12 11 8 2 6 69 159 38,1
8 Irsko 0,855 7 23 22 22 3 92 103 38,9
9 Holandsko 0,848 9 19 3 7 4 84 129 36,4

10 Rakousko 0,847 14 14 15 9 15 71 75 30,4
11 Island 0,844 2 1 1 3 19 142 140 44,0
12 Německo 0,843 17 20 4 15 12 76 149 41,9
13 Japonsko 0,837 3 9 18 16 20 59 152 39,6
14 Kanada 0,836 1 18 14 14 7 162 81 42,4
15 Francie 0,832 33 8 11 12 16 89 116 40,7
16 Belgie 0,826 11 17 10 11 13 94 153 44,1
17 Slovinsko 0,824 23 21 21 18 41 81 50 36,4
18 Španělsko 0,821 8 32 28 25 22 57 114 40,9
19 Velká Británie 0,817 19 24 24 8 10 96 135 45,1
20 Spojené státy 0,816 27 29 26 19 11 111 119 48,9

středoevropské země

25 Slovensko 0,783 31 30 20 33 81 85 31 44,4
28 Maďarsko 0,773 25 43 23 27 53 54 112 48,1
29 Česká republika 0,763 28 39 13 26 56 97 124 54,7
41 Polsko 0,725 29 33 34 34 75 87 132 60,6

20 nejhůře hodnocených zemí

161 Nigérie 0,380 95 159 165 157 87 155 136 136,3
162 Kongo 0,368 146 147 172 149 84 141 121 137,1
163 Libérie 0,368 169 155 148 118 171 37 133,0
164 Rwanda 0,366 150 167 152 146 113 140 134 143,1
165 Mosambik 0,366 125 164 148 170 152 153 44 136,6
166 Angola 0,354 151 176 176 163 79 121 48 130,6
167 Guinea 0,354 92 158 160 165 133 170 106 140,6
168 Čad 0,350 141 165 174 172 132 43 21 121,1
169 Haiti 0,348 148 137 167 166 88 122 168 142,3
170 Mauretánie 0,339 134 157 145 154 147 145 146 146,9
171 Kongo, Dem. rep. 0,338 149 171 166 174 138 128 7 133,3
172 Eritrea 0,337 155 146 147 162 161 63 94 132,6
173 Burkina Faso 0,336 128 172 168 175 142 36 67 126,9
174 Etiopie 0,325 152 173 177 168 102 166 83 145,9
175 Sierra Leone 0,313 131 175 164 167 168 167 55 146,7
176 Niger 0,312 123 179 173 169 140 160 109 150,4
177 Burundi 0,306 153 168 153 161 153 154 156 156,9
178 Somálsko 0,295 174 170 117 153,7

179 Afghánistán 0,233 178 175 125 159,3

Tabulka č. 17: Výsledky SD indexu pro vybrané země

1–7: pořadí v dílčích problémových oblastech
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Tabulka č. 18: Hlavní oblasti a problémové podokruhy IKUŽ

Národní úroveň

Hlavním cílem bylo poskytnout databázi pro 
hodnocení environmentálních, sociálních a eko-
nomických souvislostí vývoje české společnosti 
na konci 20. století (1990–2000) a na počátku 
21. století (do roku 2006) na základě dostupných 
statistických dat a jejich statistické analýzy.

V rámci prací na vyhodnocení Indexu kvality 
a udržitelnosti života (IKUŽ) jsme vymezili čtyři 
hlavní oblasti kvality života: společensko-politic-
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1 – Společensko-politická oblast
A – Mezinárodní postavení ČR
B – Vnitřní bezpečnostní a politicko-společenská situace

2 – Sociální oblast

C – Demografi cký vývoj
D – Životní úroveň obyvatel
E – Zdravotní stav obyvatel a zdravotní péče
F – Vzdělání, věda a výzkum
G – Přístup k informacím, informatizace

3 – Ekonomická oblast

H – Výkonnost ekonomiky a ekonomický rozvoj
I – Zadluženost a saldo ekonomiky

J – Vybrané ekonomické indikátory

4 – Environmentální oblast
K – Spotřeba přírodních zdrojů, eko-efektivita
L – Kvalita životního prostředí

Všechna data byla testována z hlediska spl-
nění předpokladů pro statistické zpracování, 
které spočívalo zejména v testování normality 
rozdělení četností. V případě „nenormálního“ 
rozdělení dat jsme přistoupili k „ořezání“ (trim-
ming) 10 % odlehlých hodnot z obou extrémů 
rozdělení.

Stávající a předpokládané trendy byly analyzo-
vány s pomocí časových řad (Hintze, 1997–2002). 
Data byla také testována z hlediska vhodnosti 
použití jednotlivých technik. Jako nejvhodnější 
se ukázalo exponenciální vyhlazování dat (expo-
nential smoothing), a to hlavně z důvodu krátké 
časové řady, absence sezonnosti a cykličnosti dat. 
Konkrétní algoritmus byl pak vybrán empiricky 
na základě předběžného vyhodnocení jednot-
livých indikátorů. Chybějící data byla doplněna 
lineární extrapolací.

Protože jednotlivé ukazatele byly vyjádře-
ny v různých měrných jednotkách, přistoupili 
jsme po  základní statistické analýze k  jejich 
úpravě (transformaci) na společnou stupnici. 
Transformace indikátorů spočívala v převodu 
na jednotnou škálu <0, 1>, přičemž hodnota 0 je 
nejméně příznivá hodnota indikátoru a hodno-
ta 1 znamená nejpříznivější hodnotu vzhledem 
ke kvalitě a udržitelnosti života.

Index KUŽ jsme koncipovali jako hierarchic-
ký index, sestávající z dvanácti dílčích indexů 
(subindexů) pro vybrané problémové okruhy, 
čtyř indexů pro hlavní rozvojové oblasti a jed-
noho integrovaného (agregovaného) indexu. 
Problémové oblasti jsme volili tak, aby postihly 

kou, sociální, ekonomickou a environmentální. 
Tyto oblasti byly dále členěny na dvanáct pro-
blémových podokruhů.

Výběr oblastí, problémových podokruhů 
a konkrétních indikátorů kvality a udržitelnosti 
života byl určen především dostupností statis-
tických dat, které jsou dlouhodobě sledovány. 
Celkově jsme do hodnocení zahrnuli 101 indi-
kátorů.

pokud možno všechny podstatné faktory roz-
voje české společnosti.

Regionální úroveň

Motivem práce s indikátory kvality života a udr-
žitelného rozvoje v regionech České republiky 
byl fakt, že i když se ČR řadí mezi vyspělé země 
s vysokou úrovní kvality života, jeden souhrnný 
ukazatel na národní úrovni nemůže dostatečně 
popsat rozdíly mezi jednotlivými oblastmi kva-
lity života (zejména sociální a ekonomické) a ani 
mezi jednotlivými regiony. Nezanedbatelná je 
přitom i časová dimenze – kvalita života v regio-
nech se mění  v čase, stejně jako se mění velikost 
rozdílů mezi regiony.

Prostorové jednotky na regionální úrovni jsou 
dány administrativním rozdělením ČR na regi-
ony (kraje), které tvoří základ statistického sle-
dování dat. 

Konceptuální model lidského rozvoje v krajích 
ČR jsme strukturovali následovně:

Ve třech hlavních oblastech lidského rozvo-
je (které jsou kompatibilní s Indexem lidského 
rozvoje – HDI) jsme vymezili osm problémových 
okruhů, do kterých jsme zařadili celkem 39 pro-
měnných. 

Pro účely výpočtu Indexu lidského rozvoje 
jsme hodnoty všech proměnných vyjádřili v re-
lativní stupnici vzhledem k jejich průměrům pro 
ČR, které představovaly 100 %. Byla-li hodnota 
proměnné ve vztahu ke kvalitě života příznivější 
než národní průměr, rozdíl jsme k němu připo-
četli, v opačném případě jsme jej odečetli.

Index KUŽ jsme koncipovali jako hierar-

chický index, sestávající z dvanácti dílčích 

indexů pro vybrané problémové okruhy, 

čtyř indexů pro hlavní rozvojové oblasti 

a jednoho integrovaného indexu. 
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Obr. 81: Index  kvality a udržitelnosti života 

v ČR (upraveno podle Mederly, Topercer, 

Nováček, 2004)

Výsledný index je aritmetickým průměrem 
indexů ze tří dílčích oblastí. Míra variability sou-
hrnného regionálního indexu kvality života se 
od roku 1994 stále zvyšuje. Za velkou část této 
variability zodpovídají především dva faktory:
– zvětšující se rozdíly mezi Prahou a ostatní-

mi regiony ve dvou sledovaných oblastech 
(B a C),

– zaostávání Ústeckého a zejména Moravsko-
slezského kraje za úrovní ostatních regionů.

Během vytváření indexů kvality a udržitelnos-
ti života na třech úrovních (globální, národní, 
regionální) jsme byli opakovaně konfrontováni 
s některými otázkami, na které není snadná od-
pověď a přitom kvalitu a vypovídací schopnost 
konstruovaných indexů zásadně ovlivňují:
– Jaká je informační hodnota dvou základních 

typů používaných dat – „tvrdých“ (ze statis-
tických šetření) a „měkkých“ (z průzkumů 
veřejného mínění)?

Lidský rozvoj

(kvalita života)

A.  Předpoklady pro dlouhý a zdravý život

A11 – Demografi cké předpoklady 

A12 – Zdraví a bezpečnost obyvatelstva

A13 – Kvalita životního prostředí

B.  Předpoklady pro tvořivý život s dostatečným 

vzděláním

B11 – Úroveň školství a vzdělanost obyvatel

B12 – Rodina a sociální soudržnost 

B13 – Práce a možnosti společenského uplatnění

C.  Předpoklady pro přiměřenou 

 životní úroveň

C11 – Ekonomická výkonnost regionu

C12 – Sociální status obyvatel

– Je vhodné přisuzovat indikátorům různou 
váhu?

– Jak stanovit optimální hodnotu indikáto-
ru? (Např. u gramotnosti je to zřejmé – čím 
vyšší gramotnost, tím lépe. U příjmu kalorií 
na osobu za den nebo u výdajů na zbrojení 
to již tak zřejmé není).

– Měli bychom usilovat o vytvoření optimál-
ní sady indikátorů (z nichž některé dosud 
nejsou sledovány), nebo pragmaticky volit 
indikátory, které již sledovány jsou a je k dis-
pozici delší časová řada?

Tyto a další otázky mají značný vliv na kvalitu 
výsledného indexu. Stále však podle našeho 
názoru platí, co bylo zmíněno na počátku této 
kapitoly – velmi potřebujeme všeobecně při-
jímaný a  respektovaný alternativní ukazatel 
k HDP, protože hrubý domácí produkt dobře 
měří výkonnost ekonomiky, ale jako ukazatel 
kvality a udržitelnosti života je velmi zavádějící.

Míra variability souhrnného regionálního 

indexu kvality života se od roku 1994 stále 

zvyšuje.

Tabulka č. 19: Regionální úroveň IKUŽ
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Obr. 82: Regionální index kvality života v kra-

jích ČR (upraveno podle Mederly, Topercer, 

Nováček, 2004)
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4.9 Prosazování udržitelného rozvoje

4.9.1  Konference OSN 
o životním prostředí a rozvoji
Pět let po  uveřejnění zprávy Komise OSN 
pro životní prostředí a  rozvoj (tzv. Komise 
Brundtlandové) „Naše společná budoucnost“ 
se uskutečnila v  Rio de Janeiru v  roce 1992 
do té doby největší konference v dějinách, která 
měla za cíl vizi udržitelného rozvoje rozpracovat 
a podpořit její postupné naplňování na mezi-
národní, národní i  místní úrovni.156/ Oficiální 
název této akce, které se zúčastnilo 178 států, 
byl „Konference Spojených národů o životním 
prostředí a rozvoji“ (United Nations Conference 
on Environment and Development – UNCED), 
zkráceně „Earth Summit“.

Po velmi složitých jednáních bylo přijato pět 
dokumentů:
1. Deklarace z Rio de Janeira o životním pro-

středí a rozvoji.
2. Rámcová úmluva Spojených národů o změ-

ně klimatu.
3. Úmluva o biodiverzitě.
4. Agenda 21.

5. Právně nezávazné, autoritativní prohlášení 
k principům globální dohody o využívání, 
ochraně a trvale udržitelném rozvoji všech 
typů lesů.
Ambice, jaké na začátku konference v Riu 

měla, nejlépe vyjadřuje výrok předsedkyně 
Komise OSN pro životní prostředí a rozvoj Gro 
Harlem Brundtlandové (1987), která připravila 
zprávu „Naše společná budoucnost“: „Musíme 
zvládnout nejdůležitější globální transformaci 
od zemědělské a průmyslové revoluce – pře-
chod k udržitelnému rozvoji.“

Celkový počet účastníků konference (včet-
ně zástupců nevládních organizací) dosáhl 
40 000 lidí.157/ Projevily se zde hluboké rozpory 
mezi zástupci rozvinutých a rozvojových zemí. 
Rozvojové země hájily svoje právo na rychlý 
hospodářský rozvoj, který pomůže eliminovat 
chudobu. Rozvinuté státy zase zdůrazňovaly 
potřebu řešit problémy životního prostředí, ze-
jména ty, které jsou globálního charakteru.

156/ Mandát, který tato konference OSN měla od Valného shromáždění, by se dal vyjádřit následovně: „Dohodnout se na tom, jak přesně má vypadat 

udržitelný rozvoj, jakým způsobem jej dosáhnout a jakou podobu má mít v různých zemích, zejména v rozvojových.“ O svolání konference do Ria 

rozhodlo Valné shromáždění OSN v prosinci 1989. Jako symbolickou připomínku přímé návaznosti konference OSN o životním prostředí a rozvoji na první 

konferenci OSN o životním prostředí ve Stockholmu v roce 1972 bylo určeno, že se bude konat v době jejího dvacátého výročí (konference v Riu se konala 

ve dnech 3.–14. června 1992). Předtím se uskutečnila série přípravných konferencí. Evropský region ji měl v norském Bergenu v květnu 1990. Proběhla 

čtyři zasedání přípravného výboru, jichž se účastnila řada ministrů i několik hlav států. Vlády většiny zemí se na konferenci připravovaly poctivě a také 

sdělovací prostředky obvykle věnovaly přípravě i vlastní konferenci v Riu patřičnou pozornost (Moldan, 1993).

157/ To bylo terčem kritiky. Poukazovalo se např. na to, kolik leteckého benzínu se spálí jen na to, aby se tolik lidí mohlo do Ria dostat. Konferenci provázela 

velká bezpečnostní opatření, kdy k ostraze místa konání konference byly nasazeny i obrněné vozy. Rio se tak po dobu trvání konference stalo opevněným 

městem.
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Země bývalého socialistického bloku byly 
oprávněně přiřazeny k  rozvinutým zemím. 
Nedokázaly však vystupovat koordinovaně. Ze 
strany rozvojových zemí byla vůči nim patrná 
nedůvěra, zejména z toho důvodu, že budou 
těmto zemím „ujídat z koláče“, který byl věnován 
na rozvojovou pomoc.158/

Úmluvu o změně klimatu stejně jako Úmluvu 
o biodiverzitě (což byly dva právně závazné do-
kumenty) podepsali zástupci 153 států.

Deklarace z Ria o životním prostředí a rozvoji 
se původně nazývala Charta Země, ale rychle 
se stalo zřejmým, že je reálné přijmout jen dosti 
vágní a právně nezávazný dokument.159/ Má 27 
článků, cennými jsou především formulace prin-
cipu předběžné opatrnosti, požadavek na za-
hrnutí nákladů na ochranu životního prostředí 
do cen výrobků a požadavek na důsledné pro-
vádění hodnocení vlivů činností na životní pro-
středí předtím, než byly tyto činnosti zahájeny.

Nejrozsáhlejším a nejdůležitějším výsledkem 
konference v Riu je bezesporu Agenda 21, jaký-
si „návod“, jak směřovat k udržitelnému rozvoji. 
Má 40 kapitol o celkovém rozsahu 520 stran. 
Jedná se o obecný rámcový dokument, který 

Foto 115: Rio de Janeiro – město krásných 

pláží…

Foto 116: …ale také město slumů, kriminali-

ty a dětských gangů (archiv autora)

má být rozpracován na národní a lokální úrovni 
podle místních podmínek.

První část (kapitoly 1–8) je věnována formu-
laci hlavních cílů Agendy 21. Přínosná je zejmé-
na kapitola 4, věnovaná potřebě změny vzorců 
spotřeby, což znamená vlastně změny životního 
stylu zejména v rozvinutých státech (Moldan, 
1993).

Druhá část Agendy 21 (kapitoly 9–22) se za-
bývá jednotlivými oblastmi životního prostředí 
na globální úrovni (atmosféra, biologická roz-
manitost, voda, lesy, desertifi kace, zemědělství 
a rozvoj venkova, toxické chemikálie aj.).

Třetí část (kapitoly 23–32) se věnuje skupinám 
lidí, které má Agenda 21 oslovit (vlády, zákono-
dárná shromáždění, nevládní organizace, ženy, 
mládež, vědeckou komunitu, představitele míst-
ních samospráv aj.).

Čtvrtá část (kapitoly 33–40) uvádí prostředky 
(nástroje), jak uvést Agendu 21 v život (mezi-
národní fi nanční zdroje, převod technologií, vě-
decký výzkum, vzdělání, účast veřejnosti, budo-
vání mezinárodních institucí a mezinárodního 
práva, otázky přenosu informací).

Posledním (také právně nezávazným) doku-
mentem jsou Zásady obhospodařování lesů. 
Jedná se o kompromis mezi požadavky rozvinu-
tých zemí na globální ochranu lesních porostů 
a zdůrazňováním suverenity jednotlivých (roz-
vojových) zemí nad jejich přírodním bohatstvím.

Úspěchy a neúspěchy konference v Riu shrnul 
přímý účastník jednání Bedřich Moldan (1993) 
následovně:
1. Světová veřejnost se shodla na tom, že hos-

podaření v žádné zemi není dosud dlouho-
době udržitelné. Dosažení tohoto cíle je však 
podmínkou pro přežití lidstva.

2. Přítomnost velké většiny nejvyšších předsta-
vitelů států160/ dodala závěrům UNCED vý-
znamnou váhu, alespoň v rovině politických 
proklamací.

3. Většina konkrétních formulací v přijatých do-
kumentech je výsledkem úporných jednání 
a  závěrečných kompromisů. Často proto 
mají charakter „nejmenšího společného jme-
novatele“, ale i to lze považovat za přínos.

4. Vyspělé státy připustily, že je především 
na nich, aby změnily své dlouhodobě neu-
držitelné způsoby hospodaření a poskytly 
pomoc rozvojovým zemím při směřování 
k udržitelnému rozvoji.161/

5. Rozvojové země zdůrazňovaly sice právo 
na rozvoj, ale uznaly zároveň, že rozvoj ne-
smí devastovat životní prostředí.

6. Nepodařilo se zejména překonat zásadní ne-
důvěru mezi rozvojovými a rozvinutými státy 
a povznést se nad úzké (a často sobecké) zá-
jmy jednotlivých zemí nebo skupin zemí.

Na práci Konference OSN o životním prostředí 
a rozvoji navázala Komise pro udržitelný rozvoj, 
která byla ustavena Valným shromážděním OSN 
na podzim roku 1992.
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4.9.2  Světový summit 
o udržitelném rozvoji

158/ To se také do jisté míry naplnilo. V první polovině 90. let 20. století celkový objem rozvojové pomoci klesl ve světě z 65 miliard dolarů ročně na 55 miliard 

dolarů. V první polovině první dekády 21. století však tento objem narostl na více než 100 miliard USD a řada bývalých socialistických zemí (zejména 

středoevropské země a pobaltské státy bývalého Sovětského svazu) se již v této době stala dárci rozvojové pomoci.

159/ Chartu Země se nepodařilo přijmout ani o deset let později, na Světovém summitu o udržitelném rozvoji v Johannesburgu.

160/ Kam se bohužel Československo nezařadilo, protože naše delegace byla vedena ministrem životního prostředí, nikoliv prezidentem či premiérem.

161/ Rozvojové země však měly tendenci přicházet s nereálnými požadavky, např. že pro naplňování Agendy 21 potřebují od rozvinutých zemí ročně 125 

miliard dolarů. Nejde ani tak o konkrétní číslo, jako o to, že představitelé řady rozvojových zemí mají daleko k principům dobrého vládnutí.

162/ Původně se měl summit uskutečnit o týden později. Po teroristických útocích na Světové obchodní centrum v New Yorku 11. září 2001 však bylo zřejmé, 

že si nikdo nevezme na odpovědnost vyvrcholení summitu v den prvního výročí těchto útoků, protože účastníci summitu by se mohli stát lákavým 

terčem dalšího teroristického útoku.

163/ Konference byla rozdělena do dvou fází. Ve dnech 26. 8.–1. 9. 2002 probíhala jednání na expertní, resp. ministerské úrovni a ve dnech 2.–4. 9. 2002 se 

uskutečnil summit na úrovni hlav států a vlád.

Politici a  diplomaté mohou stokrát říkat, že 
Světový summit o udržitelném rozvoji (World 
Summit on Sustainable Development – WSSD) 
znamenal „mírný úspěch“, ale těžko popřou, že 
dosažené výsledky jsou velmi slabé.

Konference se konala v jihoafrickém Johan-
nesburgu ve dnech 26. srpna až 4. září 2002.162/ 
Zúčastnilo se jí 21 tisíc akreditovaných delegá-
tů ze 191 zemí, celkově se summitu zúčastnilo 
na 60 tisíc lidí.163/ O jeho uspořádání rozhodlo 
55. zasedání Valného shromáždění OSN v pro-
sinci 2000 s tím, že je třeba vyhodnotit dese-
tiletou implementaci závěrů Konference OSN 
o životním prostředí a rozvoji v Riu.

Přípravu summitu koordinovala zejména 
Komise OSN pro udržitelný rozvoj (UN CSD), kte-
rá vznikla jako jeden z výstupů konference v Riu. 
V letech 2001–2002 se konala celkem čtyři zase-
dání přípravného výboru summitu, která měla 
připravit agendu a dokumenty k projednání.

Na summitu samotném se projevila přede-
vším neochota hlavních aktérů mezinárodní 
politiky k novým závazkům, které by šly nad 
rámec dohod přijatých v Riu. Jednání probíhala 
ve třech hlavních souběžných liniích (Čížková, 
Hlaváček, 2003):
a) Tematické plenární rozpravy k problematice 

vody, energie, zdraví, zemědělství, biologic-
ké rozmanitosti (water, energy, health, agri-
culture, biodiverzity – tzv. WEHAB).

b) Vyjednávání dvou hlavních výstupů summi-
tu – Johannesburské deklarace o udržitel-
ném rozvoji a tzv. Implementačního plánu 
(Plan of Implementation).

c) Prezentace tzv. partnerských iniciativ, tj. 
dobrovolných aktivit podporujících realiza-
ci cílů předpokládaných v Implementačním 
plánu.

Plenární zasedání sestávala v naprosté většině 
případů ze čtených, předem připravených pří-

Foto 117: Ulice Johannesburgu (město, 

kde se volný pohyb turistům nedoporučuje)

(archiv autora)
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spěvků.164/ Jestliže u rozvinutých zemí se pro-
jevila neochota k  přijímání nových závazků, 
u mnoha rozvojových zemí se projevil nedosta-
tek vůle k převzetí odpovědnosti za svůj rozvoj 
a prohlubující se závislost na zahraniční rozvojo-
vé pomoci. Byl také zřejmý rozpor mezi voláním 
po transparentní, nekorupční veřejné správě, ale 
zároveň trvání na svobodě každé země „spra-
vovat své záležitosti způsobem odpovídají-
cím kulturním a historickým zvyklostem“ (což 
ve svém důsledku znamená neochotu účinně 
proti korupci a neefektivnímu vládnutí bojovat). 
U rozvojových zemí byl dále zřejmý kontrast 
mezi nutností přísněji a důsledněji chránit biolo-
gickou rozmanitost a přírodní zdroje a „právem 
zemí na rozvoj“ (Čížková, Hlaváček, 2003).

Summit věnoval logicky mimořádnou pozor-
nost africkému kontinentu, zejména subsahar-
ské Africe. Bylo schváleno Nové partnerství pro 
rozvoj Afriky (The New Partnership for Africa´s 
Development – NEPAD), jež mělo přinést nový 
impuls k rozvoji Afriky, tedy překonat zaostávání 
v prioritních oblastech (infrastruktura, dopra-
va, zemědělství, rozvoj venkova, boj proti HIV/
AIDS,…), vymýtit chudobu a splnit Rozvojové 
cíle tisíciletí (www.nepad.org).

Pro oblast životního prostředí vytyčil NEPAD 
rámcový akční plán v osmi prioritních oblastech 
– boj s desertifi kací, zachování mokřadů, inva-
zivní cizí druhy, řízení a ochrana pobřežních ob-
lastí, globální oteplování, přeshraniční chráněná 
území, řízení životního prostředí (environmental 
governance) a fi nancování.

Dnes, po  osmi letech, můžeme říci, že vý-
sledky NEPAD jsou tristní. Aktivity jsou závislé 
ve velké míře na fi nancování z rozvinutých zemí 
a neobjevil se žádný významný projekt, který 
by bylo možné označit za příklad úspěchu (suc-
cess story) a který by mohl inspirovat k dalším 
úspěšným aktivitám. Rozvojové cíle tisíciletí 
by při současném tempu rozvoje bylo možné 
v subsaharské Africe naplnit ne do roku 2015, 
ale v řádu desetiletí až století.

Johannesburská deklarace o  udržitelném 
rozvoji má 37 bodů, zůstává ovšem na obecné 
a „bezzubé“ úrovni. Např. bod 12 zní: „Propast, 
která dělí lidskou společnost na bohaté a chu-
dé, a stále se zvětšující rozdíl mezi rozvinutý-
mi a rozvojovými zeměmi, představuje velkou 
hrozbu pro celosvětovou prosperitu, bezpeč-
nost a stabilitu.“ S tím se nedá nesouhlasit, ale 
také těžko takové obecné proklamace posunou 
něco kupředu.

Podobně jako v Riu ani v Johannesburgu se 
nepodařilo přijmout Chartu Země, a to ani přes 
intenzivní desetileté úsilí mezinárodní organi-
zace Earth Council se sídlem v Kostarice, která 
návrh textu Charty Země připravila a dlouho 
za něj před summitem lobovala.

Implementační plán má 170 bodů a zůstává 
také na obecné úrovni. Má vlastně jen dva kon-
krétní výstupy:

a) Cíl snížit o polovinu počet osob bez přístu-
pu k nezávadné pitné vodě a odpovídajícím 
hygienickým službám do roku 2015 (tento 
cíl doplňuje závazek uvedený v Rozvojových 
cílech tisíciletí). Evropská unie slíbila inves-
tovat do této oblasti pomoc ve výši 1,4 mili-
ardy eur. Spojené státy oznámily „Iniciativu 
voda pro chudé“ (Water for Poor Initiative), 
v jejímž rámci mělo být v letech 2003–2005 
uvolněno 970 milionů dolarů z veřejných 
zdrojů a 1,6 miliardy dolarů ze soukromého 
sektoru.

b) Účastníci summitu přislíbili zastavit neše-
trné využívání mořských zdrojů a vytvořit 
nová ochranná pásma pro mořskou faunu 
a fl óru do roku 2015. Rybolov by měl být 
do roku 2015 uveden do souladu s udrži-
telným využíváním mořských ekosystémů. 
Na počátku tisíciletí se téměř 70 % mořských 
ryb nacházelo v ohrožení kvůli intenzivní-
mu a neudržitelnému způsobu rybolovu.165/ 
Tento závazek se však nedaří plnit a těžko 
předpokládat, že by se do roku 2015 situace 
nějak zásadně změnila.

V rámci tzv. partnerských iniciativ bylo sekreta-
riátu UN CSD předloženo více než 500 návrhů, 
z nichž bylo akceptováno 255. Téměř 60 % part-
nerských iniciativ má globální rozměr, zbytek se 
soustředí na regionální problémy. Jen zhruba 
64 % iniciativ mělo v  době konání summitu 
zajištěno fi nanční krytí a celkově bylo na jejich 
realizaci k dispozici pouhých 252 milionů dolarů. 
Toto číslo vyznívá tristně zejména v porovnání 
s tehdejším odhadem, kolik by bylo pro zabez-
pečení udržitelného rozvoje v globálním mě-
řítku třeba fi nančních prostředků – každoročně 
625 miliard USD.

Podíl státního sektoru na partnerských inicia-
tivách tvořil 35 %, mezinárodní vládní organiza-
ce měly podíl 39 % (především UNEP a UNDP). 
Nevládní neziskové organizace, vědecká a vý-
zkumná střediska, místní samospráva a univer-
zity měly dohromady 26% podíl. Zklamáním 
bylo minimální zapojení soukromého sektoru – 
pouze 0,16% podíl na partnerských iniciativách 
(Čížková, Hlaváček, 2003).

Velmi rozporuplné výsledky Světového sum-
mitu o udržitelném rozvoji jsou pravděpodob-
ně příčinou, proč se konference obdobného 
rozsahu neuskuteční v roce 2012, a pokud vím, 
nechystá se nic obdobného ani pro rok 2017 
(rok 30. výročí vydání zprávy „Naše společná bu-
doucnost“, a tedy i konceptu udržitelného roz-
voje). Je to škoda, protože světové společenství 
velmi potřebuje nějakou obdobu „Marshallova 
plánu“, tedy koordinovaného a komplexního pří-
stupu k řešení globálních problémů životního 
prostředí a rozvoje. Chybí však politická vůle.

V 90. letech 20. století, po přelomové konfe-
renci v Riu, zorganizovala OSN několik tema-
ticky příbuzných a  ambiciózních konferencí: 
Mezinárodní konferenci o  populaci a  rozvo-
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ji v  Káhiře (1994), Sociální summit v  Kodani 
(1995), Čtvrtou světovou konferenci o ženách 
v Pekingu (1995) a Konferenci OSN o lidských 
sídlech v Instanbulu (1996).

Tyto až hektické aktivity byly pravděpodobně 
spojeny i s očekáváním příchodu nového tisíci-
letí (a s takovým přelomem jsou vždy spojena 
očekávání nového začátku). To nyní pominulo 

a mezinárodnímu politickému dění dnes domi-
nuje boj s hospodářskou a fi nanční krizí a boj 
s terorismem. To se však může časem opět změ-
nit a doufejme, že k lepšímu. Prozatím zůstává 
dostatek prostoru pro usilování o směřování 
k udržitelnému rozvoji na regionální, národní 
a zejména na lokální (komunální) úrovni.

164/ Vystoupilo zde 82 hlav států a vlád, vedoucí dalších 30 delegací byli na úrovni viceprezidentů a místopředsedů vlád a 74 států bylo zastoupeno ministry 

či jinými politickými činiteli na obdobné úrovni. Českou delegaci vedl místopředseda vlády Petr Mareš. Tehdejší premiér Vladimír Špidla účast odmítl 

s tím, že termín WSSD koliduje s jeho ofi ciální návštěvou Polska. (Americký prezident George Bush dal dokonce před summitem přednost dovolené 

na svém ranči v Texasu.)

165/ V oblasti životního prostředí bylo také dohodnuto, že je třeba do roku 2010 zastavit pokles biologické rozmanitosti. Zvláštní pozornost měla být věnována 

především deštným pralesům, mokřadům a korálovým útesům. I zde však můžeme po osmi letech konstatovat, že jde o „zbožné přání“, nikoliv rozhod-

nutí podložené vůlí k činům.

166/ „Strategie“ je koordinovaný soubor na participaci založených a kontinuálně působících procesů, jež integrují ekonomické, sociální a environmentální cíle 

společnosti a hledají dohody, dorozumění a výměnu, kde taková integrace není možná (Organization for Economic Cooperation and Development, 2001). 

V ideálním případě by formulování a prosazování udržitelného rozvoje mělo mít následující postup:

 – vize udržitelného rozvoje,

 – strategie udržitelného rozvoje,

 – akční plán,

 – implementační plán,

 – operační odvětvové plány.

4.9.3 Národní strategie 
udržitelného rozvoje

4.9.3.1 Vytváření podmínek 
pro udržitelný rozvoj (projekt UNDP)
Jedním z výstupů konference v Riu byl záva-
zek připravit národní strategie udržitelného 
rozvoje.166/ V  České republice trvalo pět let, 
než se s přípravou strategie vůbec začalo, a to 
ještě díky fi nancování z Programu OSN pro roz-
voj (UNDP). Dalších sedm let trvalo, než byla 
v roce 2004 přijata Vládou ČR třetí verze návrhu 
Strategie udržitelného rozvoje České republiky. 
Po dalších pěti letech, v roce 2009, byla předlo-
žena aktualizovaná verze strategie.

První verze národní strategie má své kořeny 
v projektu UNDP „K udržitelnému rozvoji České 
republiky: vytváření podmínek“, jehož koordi-
nací bylo v roce 1997 pověřeno Centrum pro 
otázky životního prostředí Univerzity Karlovy. 
Projekt sestával z pěti hlavních oblastí:
1. Vytvoření široké institucionální a expertní 

základny pro udržitelný rozvoj.
2. Příprava podkladů pro státní politiku životní-

ho prostředí a strategii udržitelného rozvoje.
3. Integrování principů udržitelného rozvoje 

do vybraných odvětvových politik.
4. Vzdělávání a vytváření vědomí o otázkách 

udržitelného rozvoje.

5. Vytváření podmínek pro aktivní účast ČR 
v mezinárodním úsilí o udržitelný charakter 
hospodářského a civilizačního vývoje.

Témata identifi kovaná řídicím výborem projek-
tu jako důležitá pro udržitelný rozvoj v ČR byla 
zpracována do  samostatných projektů. Těch 
bylo několik desítek a pracovalo na nich přes 
sto odborníků z nejrůznějších institucí – z aka-
demické sféry, nevládních organizací, soukro-
mých organizací i veřejné správy (Moldan, Hák, 
Kolářová, eds., 2002). Závěrečná syntetická 
zpráva měla jednoduchým způsobem vytvořit 
„spojovací můstek“ mezi jednotlivými moduly. 
V listopadu roku 2000 přišlo Ministerstvo život-
ního prostředí ČR s požadavkem koncipovat 
závěrečnou syntetickou zprávu již přímo jako 
návrh národní strategie udržitelného rozvoje. 
Tento návrh měl mít nadrezortní charakter, aby 
se mohl využít již pro zasedání Komise OSN 
pro udržitelný rozvoj (UN CSD) v dubnu 2001 
a zejména pro Světový summit o udržitelném 
rozvoji (WSSD) v srpnu a září 2002.

V České republice trvalo pět let, než se 

s přípravou strategie vůbec začalo. Dalších 

sedm let trvalo, než byla v roce 2004 při-

jata Vládou ČR třetí verze návrhu Strategie 

udržitelného rozvoje České republiky. 
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4.9.3.2 První návrh národní strategie 
udržitelného rozvoje
Struktura tohoto dokumentu byla dlouho dis-
kutována. Byl zamítnut složkový přístup (voda, 
vzduch, odpady, doprava atd.), protože udrži-
telný rozvoj jako holistický koncept vyžadoval 
přístup, který by zdůrazňoval především pro-
pojování témat a hledání souvislostí (kolektiv 
Centra pro otázky životního prostředí Univerzity 
Karlovy, 2001). Návrh nakonec identifi koval čtyři 
široce pojatá témata udržitelnosti:
1. Kvalita lidského života

Do tohoto tématu byly zařazeny, kromě při-
měřeného materiálního zázemí, také zdraví, pit-
ná voda a potraviny, skupina sociálně-kulturních 
a duchovních potřeb a dále prostor k životu, po-
hybu a trávení volného času.
2. Krajina

Dokument vycházel ze skutečnosti, že člo-
věk i živé organismy v mnoha svých rozmani-
tých formách krajinu sdílejí. Hledat udržitelnou 
podobu tohoto sdílení je jedním z východisek 
pro strategické úvahy o budoucí podobě české 
krajiny.
3. Využívání přírodních služeb, zdrojů a propa-
dů167/

Toto téma poukazuje na mnohonásobnou zá-
vislost ekonomiky na přírodním prostředí. Jedná 
se o základní podmínky pro biologický život, pří-
rodní zdroje (energetické a nerostné suroviny) 
a propady pro emise či jiné formy odpadu.

4. Mezinárodní a globální souvislosti udržitelné-
ho rozvoje ve vztahu k České republice

Příprava celé strategie prošla několika koly 
jednání s cílem dosáhnout konsenzu o  jejím 
celkovém pojetí a také struktuře a obsahu je-
jích jednotlivých pasáží. První verze návrhu 
strategie byla rozeslána více než jednomu stu 
institucí a jednotlivců (zástupcům státní správy 
a samosprávy, politikům, nevládním organiza-
cím, zástupcům akademické sféry a podnikate-
lům) s žádostí o připomínky. Před ukončením 
projektu (říjen 2001) se uskutečnilo oponentní 
řízení, kde na základě tří oponentních posudků 
byla ministrem životního prostředí vznesena zá-
sadní kritika předloženého materiálu, zejména:
– nesystémové smíchání principů, nástrojů 

a východisek;
– neodkrytí příčin neudržitelnosti současné-

ho systému, a tudíž chybějící defi nování cest 
k řešení problémů;

– nestrategický charakter celého dokumentu 
a některé další připomínky.

Ministerstvo životního prostředí ČR se nicméně 
rozhodlo použít předložený materiál jako pod-
klad pro druhou verzi Strategie udržitelného 
rozvoje, kterou zadalo vypracovat své servisní 
organizaci, Českému ekologickému ústavu.

4.9.3.3 Druhý návrh národní strategie 
udržitelného rozvoje ČR 
–„Od ekonomického růstu 
k udržitelnému rozvoji“

Byl zamítnut složkový přístup protože 

udržitelný rozvoj jako holistický koncept 

vyžadoval přístup, který by zdůrazňoval 

především propojování témat a hledání 

souvislostí.

Byla vznesena zásadní kritika zejména: 

nesystémové smíchání principů, nástrojů 

a východisek, neodkrytí příčin neudrži-

telnosti, nestrategický charakter celého 

dokumentu.

Druhý návrh strategie byl vypracován urychleně 
vzniklým kolektivem řešitelů za počátku roku 
2002 (kolektiv, 2002). Pro dosažení udržitelnosti 
v České republice byly identifi kovány následující 
hlavní strategické cíle:
1. Trvalý sociální a ekonomický rozvoj, založe-

ný na nové hospodářsko-politické strategii 
oddělování ekonomického růstu od dopadů 
na životní prostředí a přizpůsobování eko-
nomických procesů potřebám zachování 
a obnovy zdravých ekosystémů.

2. Integrace aspektů životního prostředí do 
ekonomického systému, zachování rozum-
né vysoké míry ekonomické soběstačnosti 
podporou vlastního hospodářství před zby-
tečnými dovozy.

3. Přechod k  udržitelnému systému hospo-
daření s energií, co největší podíl recyklace 
materiálu, preference využívání obnovitel-

ných zdrojů a ponechání co největších zásob 
surovin příštím generacím.

4. Podpora přírodě blízkého hospodaření v kra-
jině, včetně návratu vhodných částí území 
přírodě, s obnovou základních životodár-
ných funkcí přírodních ekosystémů.

5. Zachování a rozvíjení harmonické, plošně 
úsporné sídelní struktury, zvýšení podílu 
veřejné dopravy, zvýšení podílu železnice 
na nákladní přepravě oproti dopravě silniční.

6. Podpora místním Agendám 21, demokratic-
kým a participativním formám rozhodování 
ve společnosti, včetně vhodné reformy stát-
ní správy.

7. Integrace vzdělávání, výchovy a  osvěty 
k udržitelnému rozvoji do společenského 
systému, obnova celostního interdiscipli-
nárního vzdělávání.
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politiku a strategii, a tudíž jako naprosto ne-
reálný. Většina z nich se také odmítla podílet 
na eventuální další práci na návrhu, a bylo proto 
zřejmé, že nemá smysl zasílat dokument do me-
zirezortního připomínkového řízení a následně 
do vlády.

Nepřijetí Strategie udržitelného rozvoje se stá-
valo rychle pro Českou republiku z mezinárodní-
ho hlediska ostudou. Všech 15 členských zemí 
Evropské unie (před velkým rozšířením v roce 
2004) zpracovalo své strategie do roku 2003. 
Z 12 kandidátských zemí přijalo svoji strategii 
v roce 1999 Rumunsko, v roce 2002 Lotyšsko, 
Polsko a Slovensko a v roce 2003 Estonsko, Litva, 
Maďarsko a Slovinsko.

K podrobnějšímu rozpracování těchto cílů 
však nedošlo vzhledem k nedostatku času i mi-
nimálnímu zapojení pracovníků Ministerstva ži-
votního prostředí a dalších rezortů. Významným 
přínosem je ale kapitola o aktivitách následují-
cích po implementaci (zajištění zpětné vazby), 
počínaje monitorováním Strategie udržitelného 
rozvoje, následným vyhodnocováním až po po-
třebu pravidelné aktualizace.

Celkově byla tato studie hodnocena rozpo-
ruplně až odmítavě. Bylo kritizováno zejména 
to, že navrhované nástroje řešení jsou často 
direktivní a celek působí dojmem „sociálního 
inženýrství“, nedostatečné je také využívání 
ekonomických nástrojů.

Zástupci ministerstev ve velké většině návrh 
odmítli jako nerespektující jakoukoliv rezortní 

4.9.3.4 Třetí návrh národní strategie 
udržitelného rozvoje ČR
Třetí verze národní strategie udržitelného rozvo-
je vznikla v březnu 2004 a v prosinci 2004 byla 
schválena Vládou ČR. Zpracovali ji pouze tři 
lidé (Václav Mezřický, Eva Kružíková a Vladislav 
Bízek) v období od ledna 2004 do poloviny břez-
na 2004 na základě informací a poznatků zís-
kaných v předchozích dvou studiích (Mezřický, 
Kružíková, Bízek, 2004). Bylo tehdy zřejmé, že 
nějakou, byť nedokonalou a kompromisní, stra-
tegii je nutné konečně dotáhnout do konce, 
zejména proto, že v květnu 2004 jsme se stali 
členským státem Evropské unie.

Struktura výsledné národní strategie je násle-
dující:
1.  Situace České republiky

 1.1 Kvalita života
 1.2 Environmentální oblast
 1.3 Evropský kontext
 1.4 Oblast politiky
 1.5 Ekonomická oblast
 1.6 Sociální oblast
 1.7 Věda, výzkum, vzdělání
Každá ze sedmi kapitol se dělila na čtyři části:
 a) Vývoj v období 1993–2003
 b) Současný stav
 c) Trendy
 d) Mezinárodní srovnání
2.  Východiska a principy strategie udržitelné-

ho rozvoje

Návrh strategie považuje za nejvýznamnější tři 
základní principy:
– princip úcty k lidskému životu
– princip úcty k přírodě
– princip úcty k civilizačním a kulturním hod-

notám
Návrh jmenuje dalších 24 významných principů, 
mezi nimi např. princip generační odpovědnosti, 

princip předběžné opatrnosti, princip prevence, 
princip subsidiarity, princip partnerství, princip 
ekonomické odpovědnosti za škody na životním 
prostředí, princip minimalizace materiálových 
a energetických vstupů a další.
3.  Součásti strategie

3.1  Správa věcí veřejných
3.2  Lidský rozvoj a kvalita života
3.3  Rozvoj společnosti vědění
3.4 Posilování konkurenceschopnosti ekonomi-
ky (v této nejobsáhlejší kapitole jsou formulo-
vány základní strategické cíle, dílčí dlouhodobé 
prioritní cíle, střednědobé prioritní cíle a krátko-
dobé prioritní cíle)
3.5 Upevňování sociální soudržnosti (kapitola 
je strukturována do pěti oblastí:  zaměstnanost, 
systém sociálních podpor, zdravotní péče, mlá-
dež a sport, penzijní systém)
3.6  Ochrana přírody, životního prostředí, přírod-
ních zdrojů a krajiny, environmentální limity (ka-
pitola zahrnuje osm oblastí: klimatický systém 
a ozonová vrstva Země, ovzduší, voda, příroda 
a ekosystémy, včetně ekosystémových služeb, 
krajina a prostor, les, půda a horninové prostře-
dí, rizikové faktory, jako např. odpady, chemické 
látky, hluk, vibrace, záření a další). Tato kapitola 
(stejně jako kapitola o posilování konkuren-
ceschopnosti ekonomiky) se člení na základní 
strategické cíle, dílčí dlouhodobé prioritní cíle,  
střednědobé a krátkodobé prioritní cíle.
3.7  Uplatnění České republiky v Evropě a ve světě
4.  Nástroje

Nástroje Strategie udržitelného rozvoje České 
republiky jsou rozčleněny do sedmi kategorií:
– programové nástroje (dokumenty typu stra-

tegií, koncepcí, politik, programů či plánů),

167/ Termín „propad“, resp. „přírodní propad“ odpovídá anglickému „sink“ a v ekonomice má opačnou funkci k přírodním zdrojům (např. propad pro emise).

Bylo kritizováno zejména to, že navrho-

vané nástroje řešení jsou často direktivní.

Nepřijetí Strategie udržitelného rozvoje se 

stávalo rychle pro Českou republiku z me-

zinárodního hlediska ostudou.
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– normativní nástroje (právním předpisem sta-
novené limity, standardy, zákony či příkazy),

– ekonomické nástroje,
– institucionální nástroje,
– informační nástroje (včetně výchovy a osvě-

ty),
– dobrovolné nástroje (aktivity privátních sub-

jektů, které nejsou zákonem uloženy jako 
povinnost, obvykle ani nepřinášejí krátko-

dobý ekonomický prospěch; jsou spíše moti-
vovány snahou vylepšit si „environmentální, 
sociální či kulturní image“).

5.  Monitoring výsledků

Nově vzniklá Rada vlády pro udržitelný rozvoj 
by měla průběžně sledovat postup naplňování 
cílů Strategie udržitelného rozvoje ČR, zejména 
prostřednictvím sady indikátorů udržitelného 
rozvoje.

4.9.3.5 Aktualizace Strategie udržitelného 
rozvoje České republiky
Strategie udržitelného rozvoje se měla aktua-
lizovat jedenkrát za tři roky. To se nepodařilo, 
a první aktualizace proběhla až v průběhu roku 
2009.168/ Cílem tohoto dokumentu je vymezit klí-
čová témata a problémy udržitelného rozvoje 
ČR a nalézt vhodná řešení. Hlavní prioritní osy 
jsou stanoveny následovně:

1. Společnost, člověk a zdraví
2. Ekonomika a inovace
3. Rozvoj území
4. Krajiny, ekosystémy a biodiverzita
5. Stabilní a bezpečná společnost

Každá prioritní osa obsahuje popis hlavních pro-
blémů v dané oblasti a dále návrh priorit a cílů.
Do první prioritní osy (Společnost, člověk a zdra-
ví) patří následující klíčová témata:169/

a) Životní podmínky
b) Zdraví a životní styl
c) Demografi cké aspekty a rodina

Do druhé prioritní osy (Ekonomika a inovace) 
patří klíčová témata:

a) Konkurenceschopnost české ekonomiky
b) Energetika
c) Lidské zdroje, věda a výzkum

Do třetí prioritní osy (Rozvoj území) patří klíčová 
témata:

a) Územní soudržnost
b) Podmínky kvality života v území
c) Koordinace územního rozvoje

Do čtvrté prioritní osy (Krajina, ekosystémy, bio-
diverzita) patří klíčová témata:

a) Stav krajiny a biodiverzity
b) Zemědělství a lesnictví
c) Dopady změn klimatu

Do páté prioritní osy (Stabilní a bezpečná spo-
lečnost) patří klíčová témata:

a) Migrace a bezpečnostní rizika
b) Veřejné fi nance a veřejná správa
c) Mezinárodní vztahy a závazky

V závěru se dokument věnuje možnostem im-
plementace Strategie udržitelného rozvoje v ČR, 
zejména úloze jednotlivých rezortů (minister-
stev), ale také krajů, měst a obcí. Dále se věnuje 
monitorování a sledování plnění Strategie udr-
žitelného rozvoje ČR.

K pravidelnému vyhodnocování bylo navrže-
no 48 indikátorů pokrývajících všech pět prio-
ritních os.

Už ze struktury studie je zřejmé, že spíše než 
o aktualizaci se jedná o vytvoření nové strate-
gie. To však není špatně, protože strategie z roku 
2004 trpěla tím, že byla „šita horkou jehlou“ 
na poslední chvíli a vycházela z předchozích 
dvou pokusů, kdy výsledkem byl, dle mého ná-
zoru, ne zrovna šťastný kompromis. Teprve čtvr-
tá verze je standardním strategickým materiá-
lem. Má nicméně některé závažné nedostatky:
– Zcela se vytratily hodnotové orientace 

slučitelné s udržitelným rozvojem (důraz 
na ekologickou etiku a změnu hodnot jako 
základní předpoklad směřování k udržitel-
nému rozvoji).

– Strategie je zpracována tak, aby pokud mož-
no vyhověla všem (slovy autorů „má vyjadřo-
vat široký společenský a politický konsenzus 
nad tématy, prioritami a cíli“), což však vede 
k tomu, že působí místy „jalovým“ dojmem. 
Jsem přesvědčen, že kvalitní a vážně míně-
ná strategie udržitelného rozvoje nemůže 
z principu vyhovět všem a bude třeba k je-
jímu prosazení získat podporu veřejnosti 
(např. zájmové skupiny profitující z těžby 
a spalování hnědého uhlí jsou a budou se 
strategií udržitelného rozvoje v zásadním 
rozporu). Svojí snahou vyhovět všem se 
Strategie udržitelného rozvoje ČR vystavuje 
„smrtelnému nebezpečí“, že bude všeobjí-
mající, proto bezzubá, a proto k ničemu.

– Ve strategii není zmíněn koncept ekologic-
ké daňové reformy, který je pro směřování 
k udržitelnému rozvoji naprosto klíčovou 
záležitostí.

– Strategie nezdůrazňuje dostatečně spolu-
odpovědnost České republiky (jako boha-
té a rozvinuté země) za řešení globálních 
(zejména environmentálních) problémů, 
především prostřednictvím zahraniční roz-
vojové pomoci a spolupráce.

– Jsou zde obsaženy nereálné cíle, např. aby 
ČR dosáhla do roku 2020 snížení emisí skle-

Nově vzniklá Rada vlády pro udržitelný 

rozvoj by měla průběžně sledovat postup 

naplňování cílů Strategie udržitelného 

rozvoje ČR, zejména prostřednictvím sady 

indikátorů.

Strategie udržitelného rozvoje se měla 

aktualizovat jedenkrát za tři roky. To se 

nepodařilo, a první aktualizace proběhla 

až v průběhu roku 2009.
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slučitelné s udržitelným rozvojem.
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níkových plynů až o 30 % oproti roku 1990. 
Od roku 1996 naše emise skleníkových ply-
nů stagnují. Aby uvedení tohoto cíle mělo 
nějaký smysl, je třeba říci, jak jej dosáhnout.

– Zadavatelé i autoři studie byli postaveni před 
zásadní volbu – zpracovat materiál tak, aby 
prošel ve vládě, nebo tak, aby byl skutečnou 
strategií přechodu na způsob života, který je 
dlouhodobě udržitelný? Vybrali si první mož-
nost. Napravit alespoň částečně tento posled-
ní a nejzávažnější nedostatek by snad bylo 
možné tím, že při zpracování strategie by do-

stali mnohem větší prostor a váhu nevládní 
(zejména environmentální) organizace, které 
by vnesly do textu odvážnější návrhy a větší 
„tah na branku“.170/ Toto se do jisté míry po-
dařilo na Slovensku, kde v letech 1999–2001 
vznikla dle mého názoru velmi kvalitní strate-
gie udržitelného rozvoje, která byla následně 
projednána a přijata nejen slovenskou vlá-
dou, ale také Parlamentem Slovenské repub-
liky. Proto slovenská strategie bude druhým 
a posledním příkladem strategie na národní 
úrovni, na kterou se blíže podíváme.

168/ Přípravné práce byly zahájeny Radou vlády pro udržitelný rozvoj v roce 2007. Výsledný dokument byl schválen Vládou České republiky 11. ledna 2010 

jako „Strategický rámec udržitelného rozvoje České republiky“, který má sloužit jako zastřešující dokument pro všechny koncepční dokumenty vypracova-

né v České republice (Vláda České republiky, 2010).

169/ Každé klíčové téma se dále dělí na priority a v rámci priorit jsou defi novány jednotlivé cíle. Např. u druhé prioritní osy (Ekonomika a inovace) je jedním 

z klíčových témat energetika. Prioritou energetiky je „Zajištění energetické bezpečnosti státu a zvyšování energetické a surovinové efektivity hospodářství. 

Cílem č. 1 je pak „Dosáhnout maximální nezávislosti ČR na cizích energetických zdrojích“, cílem č. 2 „Dosáhnout maximální bezpečnosti“, cílem č. 3 

„Podporovat udržitelnou energetiku“ a cílem č. 4 „Podporovat udržitelné materiálové hospodářství“ (www.mzp.cz/sur).

170/ Při současném složení Vlády a Parlamentu ČR by však dost možná jakákoliv účinná a vážně míněná strategie byla politicky neprůchodná. Pak tedy zbývá 

ještě jedna možnost – aby vznikla k ofi ciální strategii druhá, alternativní strategie udržitelného rozvoje, vypracovaná zástupci nevládních organizací.

171/ Editorem konečné podoby dokumentu byl Peter Mederly (Mederly, ed., 2001).

4.9.3.6 Národní strategie udržitelného 
rozvoje Slovenska
Vypracování strategie vycházelo z Progra mo-
vého prohlášení vlády SR (část Životní prostředí) 
z roku 1998. „Národní strategie trvale udržitelné-
ho rozvoje Slovenské republiky“ (NSTUR) před-
stavuje vrcholový dokument rozvoje slovenské 
společnosti. Byl vytvořen za účasti zástupců or-
gánů a organizací hlavních skupin společnosti. 
V krátké historii Slovenska to bylo poprvé, kdy 
strategický dokument rozvoje společnosti nebyl 
vypracovaný ústředním orgánem státní správy, 
ale nevládní organizací „Regional Environmental 
Center“ (REC).171/ Příprava dokumentu nebyla 
financována ze zdrojů státního rozpočtu, ale 
ze zahraničních prostředků Programu OSN pro 
rozvoj (UNDP). Do procesu tvorby byla zapojena 
široká síť expertů – více než 150 odborníků, aka-
demických pracovníků, úředníků, představitelů 
nevládních organizací, samospráv a sdružení 
podnikatelů a zaměstnavatelů.

Výsledná struktura NSTUR zahrnuje čtyři hlav-
ní dimenze udržitelného rozvoje: environmen-
tální, sociální, ekonomickou a institucionální. 
Strategie je rozdělena do tří hlavních částí:
a) Popis výchozí situace představuje obsáhlý, 

více než 1800stránkový analytický materiál, 
na který navazuje analýza silných a slabých 
stránek, příležitostí a rizik (SWOT analýza) 
současné slovenské společnosti.

b) Ústředním motivem druhé části je změna 
Slovenska na zemi založenou a řízenou pod-
le principů a  kritérií udržitelného rozvoje. 
Slovenská republika má ambice zachovat si 
svoji přírodu s její rozmanitostí a autoregulač-
ními schopnostmi, a budoucím generacím tak 

odevzdat dostatek šetrně využívaných přírod-
ních zdrojů a kvalitní životní prostředí.

c) Třetí část dokumentu obsahuje priority 
udržitelného rozvoje Slovenské republiky, 
strategické cíle a cesty a prostředky k dosa-
žení priorit a strategických cílů. K naplnění 
této vize je potřebné vycházet z principů 
a kritérií udržitelného rozvoje a orientovat 
se na sedm dlouhodobých priorit (tzv. inte-
grovaných cílů) rozpracovaných do 28 cílů 
a téměř 300 opatření. 

Národní strategie trvale udržitelného rozvoje 
Slovenské republiky se stala brzy ofi ciálně při-
jatým dokumentem, protože jej v  říjnu 2001 
schválila Vláda SR a v dubnu 2002 Národní rada 
SR (slovenský parlament).

NSTUR je dokumentem koncepčního cha-
rakteru, proto by se měl zohledňovat zejména 
při tvorbě rezortních koncepcí, politik, progra-
mů, plánů a zákonů. Z hlediska implementace 
NSTUR je velmi důležité, že Vláda SR uložila kraj-
ským úřadům a přednostům okresních úřadů 
rozpracovat v roce 2003 priority a cíle NSTUR 
do podoby regionálních a místních Agend 21, 
akčních plánů udržitelného rozvoje a do aktua-
lizovaných regionálních operačních plánů.

Seznam dlouhodobých cílů a priorit obsaže-
ných v národní strategii udržitelného rozvoje je 
následující:
První dlouhodobá priorita: Upevnění postavení 
Slovenska mezi rozvinutými demokratickými ze-
měmi v rámci světového společenství
– Cíl 1: Posílení mezinárodního postavení 

a prestiže Slovenské republiky

 V krátké historii Slovenska to bylo poprvé, 

kdy strategický dokument rozvoje společ-

nosti nebyl vypracovaný ústředním orgá-

nem státní správy, ale nevládní organizací.

NSTUR je dokumentem koncepčního 

charakteru, proto by se měl zohledňovat 

zejména při tvorbě rezortních koncepcí, 

politik, programů, plánů a zákonů.
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– Cíl 2: Využití pozitivních trendů a eliminace 
rizik globalizace

Druhá dlouhodobá priorita: Vybudování a dlou-
hodobé fungování moderního státu a systému 
veřejné správy
– Cíl 3: Rozvoj demokracie, politického plura-

litního systému, právních nástrojů a institucí
– Cíl 4: Zlepšení fungování státu, jeho hlavních 

institucí a veřejné správy
– Cíl 5: Vyšší účast veřejnosti, nevládních or-

ganizací a zájmových sdružení na rozvoji 
společnosti

Třetí dlouhodobá priorita: Vytvoření a dlouhodo-
bý rozvoj vyspělé občanské společnosti
– Cíl 6: Posílení právního vědomí a změna hod-

notové orientace obyvatel prostřednictvím 
výchovy a osvěty

– Cíl 7: Rozvoj kultury, kulturně-historického 
a národního povědomí

– Cíl 8: Vybudování moderního, kvalitního 
školského systému, vědy a výzkumu

Čtvrtá dlouhodobá priorita: Dosažení vyvážené-
ho územního a regionálního rozvoje
– Cíl 9: Dosažení vyváženého rozvoje sídelního 

prostředí a integrace plánovacích činností
– Cíl 10: Dosažení vyváženého rozvoje problé-

mových (nedostatečně rozvinutých, margi-
nálních) regionů

– Cíl 11: Podpora výstavby a údržby staveb-
ního fondu a ochrana historických struktur 
krajiny

Pátá dlouhodobá priorita: Dosažení dlouhodobé 
vysoké kvality lidských a společenských zdrojů
– Cíl 12: Dosažení příznivých trendů a vyváže-

né demografi cké struktury obyvatelstva
– Cíl 13: Zlepšení zdravotního stavu obyvatel 

a zdravotní péče, zkvalitnění životního stylu 
v souladu s principy udržitelného rozvoje

– Cíl 14: Zmírnění sociálních rozdílů ve společ-
nosti, snížení míry nezaměstnanosti

– Cíl 15: Podpora sociálně ohrožených skupin 
obyvatel a rodin

– Cíl 16: Komplexní zlepšení postavení romské 
menšiny

– Cíl 17: Minimalizace výskytu sociálně-pato-
logických jevů

Šestá dlouhodobá priorita: Vybudování a dlou-
hodobé fungování nového modelu ekonomiky
– Cíl 18: Úspěšné ukončení celkové transfor-

mace ekonomiky

– Cíl 19: Zlepšení hlavních ekonomických 
ukazatelů v souladu s principy udržitelného 
rozvoje

– Cíl 20: Rozvoj integrovaného modelu země-
dělství

– Cíl 21: Úspěšné ukončení restrukturalizace, 
modernizace a ozdravení výrobního sektoru 
v souladu s principy udržitelného rozvoje

– Cíl 22: Zlepšení dopravní a technické infra-
struktury, rozvoj turistického ruchu v soula-
du s principy udržitelného rozvoje

– Cíl 23: Ukončení restrukturalizace a moder-
nizace bankovního sektoru a uplatňování 
fi nanční politiky státu v souladu s principy 
udržitelného rozvoje

Sedmá dlouhodobá priorita: Dosažení a udržo-
vání vysoké kvality životního prostředí, ochrana 
a racionální využívání přírodních zdrojů
– Cíl 24: Snížení energetické a surovinové ná-

ročnosti a zvýšení efektivnosti hospodářství 
Slovenské republiky

– Cíl 25: Snížení podílu využívání neobnovitel-
ných přírodních zdrojů při lepším využívání 
obnovitelných zdrojů

– Cíl 26: Snížení environmentálního zatížení 
prostředí

– Cíl 27: Eliminace očekávaných důsledků 
globální změny klimatu, narušení ozonové 
vrstvy a přírodních katastrof

– Cíl 28: Zlepšení kvality životního prostředí 
v regionech Slovenska

U každého z 28 cílů byly podrobně charakteri-
zovány:
– dosavadní vývoj a současný stav;
– předpoklady a trendy budoucího vývoje;
– cesty a prostředky k dosažení stanoveného 

cíle.
Domnívám se, že slovenská strategie udržitelné-
ho rozvoje je příkladem kvalitně vypracovaného 
dokumentu na národní úrovni, který může být 
inspirací i metodologickým vodítkem pro země, 
které dosud národní strategie udržitelného roz-
voje zpracovány nemají, nebo dosavadní verze 
tohoto dokumentu je nekvalitní.

V  květnu 2004 vstoupily Česká republika 
i Slovenská republika společně s dalšími osmi 
kandidátskými zeměmi do  Evropské unie. 
Podíváme se nyní proto stručně na  strategii 
směřování k udržitelnému rozvoji na evropské 
úrovni.

Strategie udržitelného rozvoje je příkla-

dem kvalitně vypracovaného dokumentu 

na národní úrovni.
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4.9.4 Strategie udržitelného rozvoje 
Evropské unie

172/ Udržitelný rozvoj se však stal základním cílem Evropské unie již v roce 1997, kdy byl začleněn do tzv. Amsterdamské smlouvy (Treaty of Amsterdam).

173/ Lisabonská strategie přijala dle mého názoru naprosto nereálné cíle, které jsou dobře charakterizovány vyhlášením, že Evropská unie se má stát do roku 

2010 „nejkonkurenceschopnější a nejdynamičtější znalostní ekonomikou, schopnou udržitelného hospodářského růstu s více a lepšími pracovními místy 

a s větší sociální soudržností“.

174/ Šestý akční program pro životní prostředí má název „Životní prostředí 2010: Naše budoucnost, naše volba“. Předložila jej Komise evropských společenství 

v lednu 2001 Radě Evropy a Evropskému parlamentu. Předchozí, pátý akční program pro životní prostředí se nazýval „Směrem k udržitelnosti“ a byl 

koncipován na léta 1992–1999.

175/ Zpráva byla publikována v červenci 2009.

176/ Připomíná to trochu plánování v bývalých socialistických zemích. Např. v bývalém Československu se nepodařilo splnit ani jeden ze sedmi pětiletých 

plánů hospodářského rozvoje, to však nebránilo tomu, abychom vždy naplánovali ještě ambicióznější cíle.

Evropská rada (Council of the European Union) 
přijala v červnu 2001 v Göteborgu první stra-
tegii udržitelného rozvoje Evropské unie172/ 
(A  Sustainable Europe for a  Better World: 
A  European Union Strategy for Sustainable 
Development). Ta doplňuje tzv. Lisabonskou 
strategii, která byla přijata v roce 2000 a zamě-
řovala se především na ekonomické a sociální 
aspekty rozvoje.173/ Strategie udržitelného roz-
voje EU také úzce navazuje na šestý akční program 
pro životní prostředí na období 2001–2010.174/

V  červnu 2006 pak byla přijata „Obnovená 
strategie udržitelného rozvoje Evropské unie“ 
(Renewed EU Sustainable Development Strategy). 
Obsahuje čtyři obecné cíle (ochrana životního 
prostředí, sociální rovnost, ekonomická prospe-
rita, mezinárodní odpovědnost), od kterých jsou 
odvozeny následující klíčové výzvy:
1. Globální změna klimatu a čistší energie
2. Udržitelná doprava
3. Udržitelná výroba a spotřeba
4. Ochrana managementu přírodních zdrojů
5. Veřejné zdraví
6. Sociální inkluze, demografi e a migrace
7. Globální chudoba a výzvy udržitelného roz-

voje
Dokument se také věnuje dvěma průřezovým 
oblastem: 
a) Výchova a vzdělání
b) Výzkum a vývoj
Strategie má být revidována nejpozději v roce 
2011. Již v  roce 2007 byla připravena první 
zpráva o hodnocení dosaženého pokroku, kdy 
srovnávacím rokem byl rok 2000. Zpráva konsta-
tovala, že dílčích úspěchů bylo dosaženo pouze 
v oblasti změny klimatu a čistší energie.

Další dílčí hodnocení proběhlo v roce 2009, 
kdy Komise evropských společenství předložila 
Evropskému parlamentu zprávu „Začleňování 
udržitelného rozvoje do politik Evropské unie: 
Přezkum strategie EU pro udržitelný rozvoj 
za rok 2009“.

Zpráva, obecně vzato, nepřináší příliš dobré 
poselství: poptávka po přírodních zdrojích se 
ve světě rychle zvyšuje, stav biologické rozma-
nitosti se naopak zhoršuje a ekosystémy jsou 
vystavovány zvyšujícímu se tlaku. Spotřeba 
energie v  dopravě roste a  světová chudoba 

přetrvává. Nejnovější data ukazují, že situace 
na pracovních trzích EU se v důsledku probíha-
jící hospodářské krize nadále zhoršuje. Situace 
v oblasti sedmi klíčových výzev vypadala v po-
lovině roku 2009175/ následovně:
1. Změna klimatu a čistá energie

Emise skleníkových plynů se v EU v období 
2000–2004 zvýšily, nicméně EU nejspíše splní 
své závazky vyplývající z Kjótského protokolu 
(zejména díky snížení těchto emisí v nových 
členských zemích EU). Celosvětově budou emise 
skleníkových plynů v roce 2020 pravděpodobně 
o 60 % vyšší než v roce 1990. Ačkoliv se podíl 
obnovitelných energií na hrubé domácí spotře-
bě energie v EU od roku 2002 zvyšuje, cílových 
12 % v roce 2010 dosaženo nebude.

EU se jednostranně zavázala ke snížení svých 
celkových emisí o 20 % oproti hodnotám z roku 
1990, čehož má být dosaženo do roku 2020. 
Stanovila si rovněž za cíl zvýšit do roku 2020 
podíl používaných obnovitelných zdrojů ener-
gie na 20 %.176/

Odhaduje se, že aby se omezilo průměrné 
zvýšení teploty na méně než 2 °C oproti období 
před industrializací, musely by být celosvětové 

Foto 118: Nejzachovalejší přírodně cenná 

území pro síť NATURA 2000 jsou paradoxně 

„nerozvinuté“ oblasti chudší, východní Evropy 

(zde hory v rumunských Karpatech)

(archiv autora)

Evropská rada (Council of the European 

Union) přijala v červnu 2001 v Göteborgu 

první strategii udržitelného rozvoje 

Evropské unie (A Sustainable Europe for 

a Better World: A European Union Strategy 

for Sustainable Development). Ta doplňuje 

tzv. Lisabonskou strategii.

Dílčích úspěchů bylo dosaženo pouze v ob-

lasti změny klimatu a čistší energie.

Celosvětově budou emise skleníkových 

plynů v roce 2020 pravděpodobně o 60 % 

vyšší než v roce 1990.
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emise skleníkových plynů sníženy do roku 2050 
na méně než 50 % hodnoty z roku 1990.177/

2. Udržitelná doprava

Spotřeba energie a emise skleníkových plynů 
z dopravy se v EU i ve světě nadále zvyšují. EU 
se zavázala k tomu, že od roku 2020 bude 10 % 
své spotřeby paliv pro dopravu získávat z obno-
vitelných zdrojů (včetně biopaliv, obnovitelné 
energie a vodíku), což by mělo pomoci postup-
nému zlepšování situace.
3. Udržitelná spotřeba a výroba

Změny v  udržitelné spotřebě působí smí-
šeným dojmem. V EU dochází k postupnému 
oddělení křivek hospodářského růstu a míry 
poškozování životního prostředí a využívání 
přírodních zdrojů. Vzorce spotřeby (zejména 
pokud jde o spotřebu energie) však vykazují 
nadále nepříznivý, tedy narůstající trend.
4. Ochrana a řízení přírodních zdrojů

Celosvětová poptávka po přírodních zdro-
jích rychle stoupá. EU nesplní do  roku 2010 
svůj cíl zastavení ztráty biologické rozmani-
tosti. Evropská populace ryb trpí po desetiletí 
nadměrným odlovem. Každoroční ztráta eko-
systémových služeb je odhadována v EU na 50 
miliard euro a odhadované celkové ztráty bla-
hobytu dosahují 7 % HDP.

Vývoj v oblasti využívání vody a atmosféry 
je příznivý,178/ naopak biologická rozmanitost 
a ekologická stabilita krajiny jsou nadále čin-
ností člověka ohrožovány.

Lesní ekosystémy jsou vystavovány stresovým 
situacím způsobeným bouřemi, požáry, škůd-
ci a dalšími nepříznivými dopady klimatických 
změn. Kvalita půdy se změnami klimatu nadále 
zhoršuje.

V oblasti odpadového hospodářství se situace 
postupně zlepšuje. Do roku 2020 má EU za cíl 
dosáhnout 50% recyklace u odpadu z domác-
ností a 70% recyklace pro stavební a demoliční 
odpady.

V oblasti ochrany přírody a krajiny je problém, 
že evropská síť chráněných území NATURA 2000 
není stále ještě dokončena.

5. Veřejné zdraví

Vývoj v oblasti zdraví je v EU nevyrovnaný. 
Snižuje se úmrtnost v důsledku chronických 
nemocí. Na druhou stranu jsou lidé více vysta-
veni znečištění ovzduší a produkci toxických 
chemických látek.
6. Sociální začleňování, demografi e a migrace

Počet chudých pracujících a  celkové ri-
ziko chudoby se nezvyšují ani nesnižují. 
Demografi cké trendy ukazují, že počet obyvatel 
v produktivním věku v EU–27 se do roku 2013 
začne snižovat a do roku 2050 bude ve srovná-
ní s rokem 2008 zhruba o 39 milionů obyvatel 
(12%) nižší. To bude mít vliv na migraci, kdy 
na jednu stranu chce EU bojovat proti nelegál-
nímu přistěhovalectví, na druhou stranu pod-
poruje řízenou migraci vysoce kvalifi kovaných 
přistěhovalců prostřednictvím tzv. „Modré karty 
EU“.179/

7. Celosvětová chudoba a problémy udržitel-

ného rozvoje

V  oblasti rozvojové pomoci a  spolupráce 
většina zemí neplní své závazky týkající se výše 
financování pomoci vyjádřené procentním 
podílem z HDP. Evropská unie by mohla napo-
moci v boji s chudobou a v oblasti směřování 
k udržitelnému rozvoji prostřednictvím svého 
know-how a poskytnutím nových, ekologicky 
příznivých technologií. K tomu by však potřebo-
vala zvýšit svoje výdaje do oblasti výzkumu a vý-
voje. Cíl, aby výdaje na výzkum a vývoj dosáhly 
do roku 2010 v členských zemích 3 % HDP, není 
naplněn. Naopak podle údajů Eurostatu klesly 
v letech 2000–2007 výdaje z 1,85 % na 1,83 %.

Zpráva závěrem konstatuje, že se v  oblas-
ti udržitelného rozvoje objevují nové výzvy, 
na které bude třeba reagovat. Jedná se pře-
devším o rychle rostoucí význam energetické 
bezpečnosti (zejména nepřiměřeně vysoké zá-
vislosti řady členských zemí na dodávkách ropy 
a plynu z Ruska), adaptace na klimatické změ-
ny,180/ zajištění potravin, využívání půdy a udr-
žitelnosti veřejných fi nancí (resp. dlouhodobé 
neudržitelnosti zadlužení státu).

Jsme děti příští transformace, Třetí vlny. 

Lidstvo stojí před obrovským skokem 

kupředu, před největší sociální změnou 

a tvořivou transformací v průběhu dějin.

…Neměli bychom přemýšlet o jednorázo-

vé velké reorganizaci prováděné shora, ale 

o tisících promyšlených, decentralizovaných 

experimentů, které nám umožní vyzkoušet 

nové modely politického rozhodování 

a nové formy rozvoje.

Alvin Toffl  er

4.9.5 Místní Agenda 21 
(udržitelný rozvoj na lokální úrovni)
Rozhodující pro směřování či nesměřování 
k udržitelnému rozvoji budou nakonec aktivity 
na místní úrovni, v komunitách a obcích, kde 
se lidé znají a kde mohou nejvíce vidět dopady 
své činnosti. Není proto překvapující, že nejlé-
pe se prozatím rozvíjí uplatňování Agendy 21 
na místní úrovni.

Místní Agenda 21 (dále MA 21) představuje 
program dlouhodobě udržitelného rozvoje pro 
21. století, který představuje soubor vzájemně 
se podporujících komunitních aktivit pro obec 
nebo mikroregion. Místní Agenda 21 je defi no-

vána v kapitole 28 Agendy 21 přijaté na konfe-
renci v Riu.181/

Místní Agenda 21 představuje dlouhodobý 
tvořivý proces, ve  kterém samosprávy obcí, 
měst a mikroregionů spolupracují v partner-
ském vztahu s ostatními hlavními skupinami 
společnosti. Jedním z cílů je vytvořit akční plán 
uplatňování udržitelného rozvoje na  místní 
úrovni. Dlouhodobým cílem MA 21 je dosažení 
udržitelného rozvoje pro obec nebo mikrore-
gion a pochopení globálního významu místních 
rozhodnutí.
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Motivujícím faktorem MA 21 je to, že se v ní 
řeší záležitosti, které občané vnímají jako své 
vlastní problémy (Huba, Kozová, Mederly, 2002).

Při přípravě dokumentů a postupů pro MA 21 
konkrétní obce nebo mikroregionu je potřeb-
ná velmi dobrá znalost místních poměrů. Je ne-
zbytné zohlednit specifi ckou situaci konkrétní 
obce nebo mikroregionu.
Mezi klíčové prvky MA 21 obecně patří:
– řízení a zlepšování působnosti místních sa-

mospráv v oblasti udržitelného rozvoje;
– integrování problematiky udržitelného roz-

voje do projektů, plánů, programů a každo-
denní činnosti místní samosprávy;

– zvyšování environmentálního uvědomění 
a vzdělávání místních obyvatel a představi-
telů samosprávy;

– zapojení veřejnosti;
– partnerská spolupráce zainteresovaných 

subjektů;
– tvorba strategie a akčního plánu udržitelné-

ho rozvoje;
– monitoring a hodnocení výsledků, pravidel-

ná aktualizace.
Na to, aby byly klíčové prvky MA 21 naplněny 
a aby se vzájemně doplňovaly, je doporučen ná-
sledující postup (Huba, Kozová, Mederly, 2002):
– založení místního fóra, ve kterém spolupra-

cují všechny skupiny (aktéři) z místní komu-
nity od představitelů samosprávy, místních 
podnikatelů, expertů, nevládních organizací 
až po zástupce místní státní správy a občanů 
(veřejnosti);

– vytvoření společné vize rozvoje;
– analýza současného stavu a  zhodnocení 

místních ekonomických, sociálních a envi-
ronmentálních problémů experty a veřej-
ností, identifi kace priorit rozvoje;

– tvorba místních akčních plánů na principech 
udržitelného rozvoje;

– vytvoření předpokladů pro kvalitní moni-
toring realizace akčních plánů, přípravu 
průběžných zpráv, zajištění zpětné vazby 
od všech aktérů, aktualizaci akčních plánů 
a informování veřejnosti.

Formulování a naplňování MA 21 přináší samo-
správám obcí obvykle následující výhody:
– vnáší inovační a participační prvky do roz-

voje obcí a mikroregionů;
– zvyšuje kvalitu práce místního úřadu;
– zvyšuje kvalitu místních rozvojových progra-

mů a plánů;
– zvyšuje angažovanost a uvědomělost míst-

ních obyvatel;
– vytváří partnerství mezi samosprávou, míst-

ní správou, nevládním sektorem, podnikateli 
a veřejností;

– zvyšuje důvěru hlavních skupin společnosti 
a obyvatel vůči samosprávě.

Dobře řízeným procesem MA 21 se tedy může 
v poměrně krátkém čase dosáhnout větší spo-
kojenosti obyvatel i jejich spoluúčasti na správě 
společných věcí (Huba, Kozová, Mederly, 2002).

Po konferenci v Riu, kde byla myšlenka MA 21 
formulována, se uskutečnila v roce 1994 v dán-
ském Aalborgu „Evropská konference o udržitel-
ném rozvoji“, která podpořila myšlenku udržitel-
ného rozvoje evropských měst. Byla přijata tzv. 
Aalborgská charta, kterou podepsalo více než 
350 signatářů z 29 evropských zemí.182/

Druhá evropská konference o udržitelných 
městech se uskutečnila o  dva roky pozdě-
ji (1996) v portugalském Lisabonu. Navázala 
na Aalborgskou chartu a podrobněji specifi ko-
vala proces realizace Agendy 21 v evropských 
městech v tzv. Lisabonském akčním plánu.

Třetí evropská konference se konala v roce 
2000 v německém Hannoveru. Byla zde před-
stavena řada pozitivních příkladů úspěšného 
naplňování MA 21. Konference také iniciovala 
vytvoření společných indikátorů pro monitoro-
vání pokroku při směřování evropských měst 
a samospráv k udržitelnému rozvoji.

Čtvrtá evropská konference o udržitelném 
rozvoji měst a obcí se uskutečnila v roce 2004, 
opět v dánském Aalborgu. Zúčastnilo se jí přes 
1000 zástupců obcí a měst a přijala na závěr 
„Závazky z Aalborgu“.183/

177/ Jak toho dosáhnout a jak najít dostatek politické vůle, je však z dnešního pohledu záhadou.

178/ Nicméně cíl EU dosáhnout do roku 2015 dobrého ekologického stavu všech vod asi nebude naplněn.

179/ Evropská unie tak ovšem podporuje odliv mozků (brain drain) z méně rozvinutých zemí.

180/ Považuji ze nepříznivý sílící trend, kdy rozvinuté země se začínají orientovat na přizpůsobení se klimatickým změnám (adaptaci) na úkor preventivních 

opatření.

181/ Kromě jiného se zde říká: „Velké množství problémů a řešení obsažených v Agendě 21 má své kořeny na úrovni místních aktivit; participace a spolupráce 

místních orgánů bude proto faktorem determinujícím realizaci jejích cílů… Všechny místní orgány by měly vstoupit do dialogu s občany, místními 

organizacemi i soukromými podniky a přijmout  ‚místní Agendu 21‘. Na základě konzultací a vytváření konsenzu by se místní orgány měly od občanů 

a od místních občanských, komunálních, obchodních a průmyslových organizací učit a získávat informace potřebné pro zformulování nejlepších stra-

tegií.“

182/ Aalborgská charta má tři hlavní části:

– deklaraci „Evropská města pro udržitelný rozvoj“;

– kampaň na podporu udržitelného rozvoje evropských měst;

– účast v procesu MA 21 (místní akční plány pro udržitelný rozvoj).

183/ Více informací je dostupných na www.aalborgplus10.org.

Dobře řízeným procesem MA 21 lze v po-

měrně krátkém čase dosáhnout větší 

spokojenosti obyvatel i jejich spoluúčasti 

na správě společných věcí.
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Na globální úrovni se věnoval uplatňování 
Agendy 21 na místní úrovni Světový summit 
o udržitelném rozvoji v roce 2002. Doprovodnou 
akcí summitu byla úspěšná konference předsta-
vitelů měst a obcí z celého světa na téma uplat-
ňování Agendy 21 na místní úrovni. Konference 
vyzdvihla velmi pozitivní úlohu, kterou místní 
samosprávy sehrály při realizaci závěrů a dopo-
ručení z Ria. Význam místních samospráv a part-
nerství při naplňování cílů udržitelného rozvoje 
je zmíněn také v hlavním dokumentu summitu, 
v Plánu realizace (Plan of Implementation).184/

S procesem naplňování udržitelného rozvoje 
na místní úrovni je spjata řada příbuzných akti-
vit. V evropských podmínkách se jedná zejména 
o úspěšné projekty „Zdravé město“.

Projekt „Zdravé město“ iniciovala Světová 
zdravotnická organizace185/ již v roce 1988 a bě-
hem 15 let se do něj zapojilo 1300 měst ze 30 
evropských zemí. Cílem projektu je směřovat 
k naplnění vize „zdravého města“, které průběž-
ně hledá možnosti zlepšení kvality života svých 
obyvatel. Na národní úrovni obvykle existuje 
Národní síť zdravých měst.186/ Projekt by měl 
podporovat mezirezortní aktivity směřující 
k inovacím, větší účasti veřejnosti a kvalitnější 
politice veřejného zdraví.

Významnou iniciativou (resp. institucí) je také 
„Mezinárodní rada pro místní environmentál-
ní iniciativy“ (International Council for Local 
Environmental Initiatives – ICLEI) se sídlem 
v německém Freiburgu.187/

ICLEI zformulovala kritéria, která musí pro-
gram MA 21 splňovat:
– zapojuje místní občany;
– obsahuje vizi udržitelné budoucnosti;
– řeší ekonomické, environmentální a sociál-

ní potřeby místní komunity ve vzájemných 
souvislostech;

– existuje meziodvětvová skupina nebo 
„Fórum občanů“, které proces MA 21 řídí;

– existuje (nebo se připravuje) akční plán;
– existují indikátory na monitorování úspěš-

nosti realizace MA 21;
– existují mechanismy monitoringu a podává-

ní zpráv o naplňování MA 21.

Největší překážkou uplatňování MA 21 zůstá-
vá nedostatek politické vůle a fi nanční podpory 
od vlády. Nejdále jsou se zapojením obcí do MA 
21 ve Švédsku (již v roce 2001 se zapojilo téměř 
100 % obcí) a dalších skandinávských zemích, 
velmi dobře je na tom také např. Velká Británie. 
Nejslabší je zapojení obcí a místních komunit 
v zemích Afriky a Jižní Ameriky.

V České republice probíhá zapojování měst 
a obcí do MA 21 pomalu, jedná se pouze o de-
sítky členů. Již v roce 2004 však při Radě vlády 
pro udržitelný rozvoj vznikla Pracovní skupina 
pro místní Agendu 21, která vytvořila sadu 21 
kritérií, podle kterých se měří kvalita naplňování 
MA 21 (viz tabulka č. 20).

Tato sada jedenadvaceti kritérií je rozčleněna 
do čtyř základních kategorií (A, B, C, D). Existuje 
také kategorie kandidátů („Zájemci“), kde jsou 
obce a města v přípravné fázi na členství v MA 
21. Každé z 21 kritérií má stanoveny svoje ukaza-
tele zahrnující aktivity (úkony), jejichž realizace 
je pro naplnění kritéria nezbytná. Podle počtu 
splněných kritérií jsou města a obce zařazeny 
do kategorie, která odráží kvalitativní úroveň 
realizované MA 21:
– kategorie „Zájemci“ –zahrnuje všechny evi-

dované zájemce o problematiku MA 21 a je 
otevřená nejen obcím, ale také dalším sub-
jektům aktivně zapojeným do realizace MA 
21, např. neziskovým organizacím;

– kategorie D: „Start“ – začátečnická úroveň 
MA 21, předpokládá organizační zajištění 
procesu MA 21;

– kategorie C: „Stabilizace“ – mírně pokročilá 
úroveň MA 21, předpokládá aktivní zapoje-
ní veřejnosti a politické zastřešení procesu 
MA 21;

– kategorie B: „Systém řízení“ – pokročilá úro-
veň MA 21, předpokládá zavedení a použí-
vání systému řízení municipality dle zásad 
MA 21;

– kategorie A: „Dlouhodobý proces“ – nejvyš-
ší úroveň MA 21, předpokládá strategický 
a dlouhodobý rozvoj za aktivní účasti veřej-
nosti, založený na principech udržitelného 
rozvoje a směřující ke zvyšování kvality ži-
vota svých občanů.

Nejdále jsou se zapojením obcí do  MA 

21 ve Švédsku a dalších skandinávských 

zemích, velmi dobře je na tom také Velká 

Británie. V České republice probíhá zapojo-

vání měst a obcí do MA 21 pomalu, jedná 

se pouze o desítky členů.

Největší překážkou uplatňování MA 21 zů-

stává nedostatek politické vůle a fi nanční 

podpory od vlády.
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Kategorie 

a číslo 

kritéria

Kritérium Ukazatel

Z I. Zájem o zápis do evidence MA 21 – vyplnění registračního formuláře do databáze MA 21

Z II. Kontaktní osoba MA 21 – stanovení kontaktní osoby – zástupce právnické osoby

Z III. Zpětná vazba o stavu MA 21 – pravidelné potvrzení zájmu o evidenci v databázi MA 21

D 1 Organizační struktura MA 21 – ustanovení zodpovědného politika pro MA 21
– ustanovení koordinátora MA 21
 (v rámci úřadu či organizace zřízené městem/obcí)
– existence neformální skupiny pro MA 21
 (může být i ofi ciální orgán)

D 2 Aktivní zapojování veřejnosti do oblasti plánování 
a rozhodování (kulaté stoly, fórum občanů aj.)

– plánování s veřejností (akční nebo komunitní plánování)

D 3 Prezentace činností a výstupů MA 21 – aktualizace webové stránky s informacemi o MA 21
– uveřejňování zpráv o MA 21 v místních/regionálních/

celostátních médiích

D 4 Spolupráce/partnerství sektoru veřejné správy, 
občanského sektoru a podnikatelského sektoru

– společné zapojení zástupců občanského sektoru 
a podnikatelského sektoru do aktivit v rámci MA 21

C 5 Ofi ciální orgán samosprávy pro MA 21 – ustanovení orgánu pro sledování postupu MA 21

C 6 Ofi ciálně schválený dokument k MA 21 
(deklarace, charta apod.)

– schválení dokumentu k MA 21 zastupitelstvem obce

C 7 Informace, vzdělávání a osvěta
k udržitelnému rozvoji a MA 21

– pořádání osvětových kampaní k udržitelnému rozvoji
 (Den Země, Evropský týden mobility apod.)
– realizace osvětových akcí k udržitelnému rozvoji,
 MA 21 a souvisejícím tématům pro úřad nebo veřejnost

C 8 Sledování a hodnocení procesu MA 21 – projednání pravidelné zprávy o MA 21 radou 
nebo zastupitelstvem obce

C 9 Finanční podpora aktivit MA 21 ze strany samosprávy – schválení fi nanční podpory aktivit MA 21 vyplývajících
 z komunitního plánování radou nebo zastupitelstvem 

obce

C 10 Pravidelné veřejné fórum MA 21 k rozvoji obce – pořádání veřejného fóra MA 21 k celkovému rozvoji obce

B 11 Strategie udržitelného rozvoje nebo strategický plán
rozvoje obce respektující principy udržitelného rozvoje

– strategie UR nebo strategický plán k UR schválený 
zastupitelstvem obce

B 12 Dílčí koncepce, která je v souladu se strategií udržitelného
rozvoje nebo strategickým plánem rozvoje obce
respektujícím principy udržitelného rozvoje

– dílčí koncepce, která naplňuje principy udržitelného 
rozvoje, schválená zastupitelstvem obce

B 13 Systém fi nanční podpory obce pro realizaci opatření MA 21 – schválení systému fi nanční podpory (nebo alespoň jeho 
dílčí části) zahrnujícího podporu MA 21 radou nebo 
zastupitelstvem obce

B 14 Získávání externích zdrojů pro realizaci MA 21 – získávání externích zdrojů pro realizaci aktivit MA 21 
(externí dotace, granty aj.)

Tabulka č. 20: Kritéria pro měření naplňování MA 21

184/ Říká se zde: „Státy by měly zvýšit úlohu a kapacitu místních samospráv a hlavních zúčastněných skupin (stakeholders) při realizaci Agendy 21 a výstupů 

summitu. Dále by měly zvýšit podporu programům místní Agendy 21 a souvisejícím iniciativám a partnerstvím.“

185/ Více informací je dostupných na http://www.who.dk/healthy-cities.

186/ Národní síť zdravých měst existuje také v České republice. Více informací je dostupných na www.nszm.cz.

187/ Freiburg je jedno z nejznámějších měst, co se týče směřování k udržitelnému rozvoji. Je známé především pro svoji rozsáhlou podporu obnovitelných 

zdrojů energie a pro radikální omezení automobilové dopravy v některých částech města.
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4.9.6 Aktéři udržitelného rozvoje

Vysvětlivky: Z – zájemci; D – kategorie „Start“; C – kategorie „Stabilizace“, B – kategorie „Systém řízení“, A – kategorie „Dlouhodobý proces“

(Národní síť zdravých měst České republiky, www.nszm.cz)

B 15 Stanovení a sledování vlastních indikátorů MA 21 –  stanovení a sledování vlastních indikátorů vyplývajících
 z komunitního plánování

B 16 Sledování mezinárodně standardizovaných
indikátorů udržitelného rozvoje

– sledování mezinárodních indikátorů udržitelného rozvoje

B 17 Certifi kované proškolení koordinátora MA 21 – absolvování koordinátora MA 21 v akreditovaném školení 
pro koordinátory MA 21

B 18 Výměna zkušeností a přenos příkladů dobré praxe
v oblasti MA 21

– aktivní zveřejňování vlastních příkladů dobré praxe 
v rámci tematické akce minimálně regionálního významu

A 19 Ofi ciální orgán samosprávy pro sledování
stavu udržitelného rozvoje

– ustanovení orgánu rady nebo zastupitelstva obce

A 20 Management kvality v rámci veřejné správy – zavedení certifi kovaného systému řízení kvality v rámci 
činnosti úřadu obce (např. ISO, EMS, EMAS)

A 21 Principy udržitelného rozvoje jsou v obci
prakticky uplatňovány

– udržení nebo zlepšování stávajícího stavu a vlivu 
na udržitelný rozvoj

 (dle vlastních nebo standardizovaných indikátorů)
– spokojenost obyvatel s kvalitou života v obci 

a s procesem MA 21

Formulování strategií udržitelného rozvoje by 
bylo jen akademickým cvičením, pokud by 
na ně nenavazovalo cílevědomé prosazování 
udržitelného rozvoje. Jací jsou možní aktéři, 
kteří prosazování udržitelného rozvoje přijmou 
za svůj úkol a poslání?

Na prvním místě jsou to bezpochyby jednot-
liví občané. Ti mohou činit tisíce drobných věcí, 
které v součtu velmi zásadně směřování k udr-
žitelnému rozvoji ovlivní (viz infobox).

Infobox: Co mohou jednotliví občané udělat 
pro dlouhodobě udržitelný rozvoj?
Albert Gore (2006) uvádí v knize „Nepohodlná pravda“ (An Unconvenient Truth) některé příklady, jak může-
me jako občané svými individuálními volbami přispět k ochraně klimatu, a tím i k prosazování udržitelného 
rozvoje:
1. Omezení emisí z našeho bydlení
– výběr energeticky efektivního osvětlení;
– výběr energeticky efektivních spotřebičů při jejich nákupu;
– správný provoz a údržba domácích spotřebičů;
– efektivní vytápění domu či bytu;
– kvalitní izolace domu či bytu;
– omezení spotřeby teplé vody;
– omezení spotřebičů v pohotovostním režimu (standby).
2. Úspornější doprava
– nahrazení cest automobilem chůzí, jízdou na kole nebo hromadným dopravním prostředkem všude, kde je 

to možné;
– úspornější jízda a provoz auta;
– při koupi nového auta ohled na co nejúspornější režim;
– koupě hybridního vozu, je-li to možné;
– používání alternativního pohonu, kde je to možné (plyn, vodík, etanol,…);
– sdílení jednoho auta s více lidmi při cestování do zaměstnání;
– omezení cestování letadlem.
3. Omezení spotřeby
– kupování věcí s dlouhou dobou životnosti;
– kupování věcí, které mají dopředu vyřešenu recyklaci obalových materiálů, minimalizace těchto obalových 

materiálů;

Občané mohou činit tisíce drobných věcí, 

které v součtu velmi zásadně směřování 

k udržitelnému rozvoji ovlivní.
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– důsledná recyklace výrobků, kde je to jen trochu možné;
– šetření papírem;
– nakupování potravin do tašek, které je možné používat opakovaně;
– kompostování domácího organického odpadu;
– opakované používání láhve, ve které si nosíme nápoje na pití v zaměstnání či na výletě;
– snaha o změnu jídelníčku tak, aby obsahoval menší spotřebu masa;
– nakupování místních (v regionu vyprodukovaných) výrobků.

Bude-li občany udržitelný rozvoj chápán a při-
jímán, je jasné, že se to odrazí velice markantně 
i v zájmu politických stran, které o přízeň voličů 
soupeří. Fareed Zakaria (2005) považuje politic-
ké strany ve své „Budoucnosti svobody“ za klíčo-
vého hráče v moderní společnosti:

„Politické strany jsou mechanismem, jenž 
občanům umožňuje v  moderní společnosti 
vyjadřovat, přijímat a institucionalizovat svoje 
mravní a politické hodnoty. Bez politických stran 
se politika mění v hru jednotlivců, zájmových 
skupin a despotů.“

Můžeme také volně parafrázovat výrok 
Clintona Rossitera: „Amerika by nebyla bez de-
mokracie, demokracie by nebyla bez politiky, 
politika by nebyla bez stran.“ Ameriku můžeme 
nahradit udržitelným rozvojem: „Udržitelný roz-
voj nebude bez demokracie, demokracie nebu-
de bez politiky, politika nebude bez stran, resp. 
organizovaných politických hnutí.“188/

O přízeň občanů se tedy ucházejí politické 
strany a hnutí. I v naší zemi jde o to, zda, kdy 
a jaká se najde reálná politická síla, jež si pro-
sazování strategie udržitelného rozvoje vezme 
za své.189/

Vítězné politické strany dostávají na jedno 
volební období do rukou dvě klíčové instituce 
– vládu a (z části) parlament, tedy moc exekutiv-
ní a (z části) moc zákonodárnou. Jejich zásadní 
nevýhodou je především krátkodobý horizont 
uvažování – do příštích voleb. Nechtějí-li poli-
tici riskovat „politickou sebevraždu“, jsou tímto 
horizontem limitováni. Přitom prosazování udr-
žitelného rozvoje vyžaduje nutně dlouhodobý 
horizont uvažování.

Při ovlivňování veřejného mínění a vytváření 
příznivého vztahu vůči udržitelnému rozvo-

ji mohou nejvíce napomoci vzdělávací a vý-
chovné instituce a také sdělovací prostředky. 
Především školy a učitelé mají obrovskou moc 
i zodpovědnost. Děti jsou totiž, na rozdíl od do-
spělých, velmi vnímavé. Pokud je učitel dokáže 
zaujmout, přesvědčit a získat si jejich srdce, bu-
dou se chovat mnohem odpovědněji a uvědo-
měleji, než je toho schopna naše generace.190/ 
Naštěstí na to nejsou školy samy. Jejich práci 
podporují a doplňují četné mimoškolní aktivity, 
skautskými oddíly počínaje a desítkami středi-
sek ekologické výchovy konče.

Děti dokážou asi nejvíce ovlivnit své rodiče, 
takže vhodnou výchovou dětí provádíme i osvě-
tu dospělých. My dospělí jsme často vůči argu-
mentům druhých vnitřně obrněni a bereme své 
spolupracovníky jako potenciální soupeře, jako 
někoho, kdo může zpochybnit náš názor a ohro-
zit naši autoritu. Vůči vlastním dětem jsme však 
citliví, vnímaví a otevření. Učitel či jiný schopný 
výchovný pracovník tedy může nepřímo a zpro-
středkovaně, přes děti, ovlivnit názory a jednání 
dospělých.

Jak dokážou sdělovací prostředky ovlivnit 
veřejné mínění není třeba zdůrazňovat. Zde se 
koncentruje velký vliv, ale také odpovědnost, 
která je naprosto srovnatelná s vlivem a od-
povědností politiků. Jednoznačně největší vliv 
na utváření veřejného mínění má televize.191/ 
O poznání menší vliv pak mají noviny s celostát-
ním dosahem a rozhlas. Vliv odborných časopi-
sů na veřejné mínění je zanedbatelný, prakticky 
nulový.

S vlivem médií úzce souvisí význam známých 
umělců a sportovců. Organizace spojených ná-
rodů (zejména Dětský fond OSN – UNICEF) oslo-
vuje řadu z nich s nabídkou, aby se stali „vyslanci 

188/ A spolu s W. Churchillem si můžeme povzdechnout: „Demokracie je nejhorší forma vlády, kromě všech ostatních.“ Je to jistě nedokonalá forma vlády, ale 

nic lepšího nemáme.

189/ Proklamativně se k udržitelnému rozvoji může hlásit ledaskdo. Ale zkusme jednoduchý test. Jedním z principů udržitelného rozvoje je odpovědnost vůči 

budoucím generacím. To tedy logicky znamená ochotu nejen neprohlubovat, případně kosmeticky snižovat zadlužení státu, ale hospodařit s vyrovnaným, 

neřku-li mírně přebytkovým státním rozpočtem. I v rozvinutých zemích je dnes, bohužel, takový požadavek jak z oblasti sci-fi .

190/ Smrtelným nebezpečím ovšem je, pokud místo osobního prožitku a uspokojování přirozené zvídavosti nutíme děti jen mechanickému učení se a vstřebá-

vání velkých objemů informací: „Místo abychom žáka vedli, aby nabýval zkušenosti, předkládáme mu věci, jež vyzkoušeli jiní, aby se jim naučil zpaměti. 

Všechno, co si dítě nevyzkouší samo, je nicotné. Nezanechá to v něm žádnou stopu a sklouzává to po něm jako voda po kameni nebo po kachním peří. 

Na konci formace máme bytost prázdnou, vysušenou, která se naučila mnoha věcem, ale jejíž nitro zůstalo prázdné, neboť nic z toho neprožilo, nic 

necítilo ani nevyzkoušelo. Právě proto škola zanechává v dítěti tak málo stop. Jeho opravdový život je jinde“ (Henri Boulad).

191/ Je mrzuté, že dnešní komerční televize a do značné míry i veřejnoprávní televize se chovají, jako by měly jediný cíl – ubavit diváky k smrti. To umocňují 

ještě pořádnou dávkou takové reklamy, kterou Oliviero Toscani nazval „navoněnou zdechlinou“ (Toscani, 1996).

Bez politických stran se politika mění v hru 

jednotlivců, zájmových skupin a despotů.

Především školy a  učitelé mají obrov-

skou moc i zodpovědnost. Děti jsou totiž, 

na rozdíl od dospělých, velmi vnímavé.

Děti dokážou asi nejvíce ovlivnit své rodi-

če, takže vhodnou výchovou dětí provádí-

me i osvětu dospělých.

Vliv odborných časopisů na veřejné mínění 

je zanedbatelný, prakticky nulový.
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dobré vůle“, např. při boji s chudobou, při pod-
poře zdraví nebo vzdělání v rozvojových zemích. 
Na konci 20. století vznikla v evropských zemích 
mezinárodní iniciativa Jubilee 2000, která si 
kladla za cíl, aby byl rok 2000 vyhlášen za „milos-
tivé léto“192/ a rozvojovým zemím byl odpuštěn 
jejich dluh, nebo alespoň jeho část. Dost dlouho 
se zdálo, že tato iniciativa skončí jako mnohé 
další – nasbírá se několik tisíc podpisů a tím vše 
půjde víceméně do ztracena. Pak ovšem tuto 
petiční akci veřejně podpořili rockový zpěvák 
skupiny U2 Bono Vox a bývalý šampión těžké 
váhy v boxu Muhammad Ali. Výsledkem bylo, že 
petici podepsalo 24 milionů lidí a Světová banka 
se stejně jako nejvýznamnější věřitelské země 
začala oddlužením seriózně zabývat.

Obrovský význam má nesporně i  soukro-
mý sektor, resp. podnikatelská komunita. 
Podnikatelé a jejich fi rmy by mohli být snadno 
vnímáni jako „největší nepřátelé“ životního pro-
středí a tím i udržitelného rozvoje, především 
pro upřednostňovanou strategii „být znamená 
růst“. Nicméně na úrovni nadnárodní, národní 
i regionální lze pozorovat občasné nadějné sig-
nály, kdy řada fi rem a podniků se snaží chovat 
v rámci svých možností zodpovědně (pro někte-
ré je to samozřejmě z velké části jen vytváření 
příznivějšího obchodního image). Velkou záslu-
hu na tom, že pro osvícenější podnikatele a fi r-
my není udržitelný rozvoj neznámým pojmem 
či nadávkou, má Podnikatelská rada pro udrži-
telný rozvoj (Business Council for Sustainable 
Development). Vznikla v průběhu konference 
v Riu v  roce 1992, jejím zakladatelem a prv-
ním presidentem se stal švýcarský podnikatel 
Stephan Schmidheiny.193/ Dnes je členem tohoto 
sdružení 200 fi rem a více než 1000 vedoucích 
pracovníků (business leaders). Existuje síť 60 
národních a regionálních poboček.

Podnikatelská sféra je zásadně ovlivněna a re-
gulována environmentální politikou a zavede-
ním příslušných ekonomických nástrojů.194/ Ale 
také může být ovlivnitelná osvětou a poznáním, 
že na životním prostředí a dlouhodobě udrži-
telném rozvoji se dá vydělat, ať už jde o ekolo-
gické strojírenství, obnovitelné zdroje energie, 
či důraz na větší trvanlivost a užitnou hodnotu 
výrobků.

Vítaným spojencem při prosazování udrži-
telného rozvoje se stávají pojišťovny. Ve svě-
tovém měřítku vyplatily pojišťovny v období 
let 1998–2003 za škody způsobené jen poča-
sím 10 miliard euro. Škody, které nebyly kryty 
pojištěním, se odhadovaly na 50 miliard euro. 
Pojišťovny tedy patří k nejkompetentnějším ak-
térům v politické debatě o klimatických změ-
nách, energetice a dalších odvětvích a je v jejich 
zájmu prosazovat účinnou preventivní politiku 
(Mezřický, 2005).

Svou roli při prosazování udržitelného roz-
voje by mohly sehrát i odbory. Ty po celá de-
setiletí bojovaly za práva pracujících a za jejich 
lepší pracovní podmínky a sociální zajištění.195/ 
Odbory by mohly přijmout za svůj úkol usilo-
vat nejen o ochranu práv pracujících, ale také 
o zdravé životní prostředí a odpovědné jednání 
svých zaměstnavatelů vůči budoucím genera-
cím i vůči přírodě a přírodním zdrojům. Mohl by 
to být nový impuls pro jejich činnost, především 
v rozvinutých zemích. Zatím však nic takovému 
posunu v myšlení a jednání odborářů nenasvěd-
čuje.

Nezastupitelnou úlohu mají a budou mít ná-
boženství, v euro-americkém kulturně-civilizač-
ním okruhu zejména křesťanské církve. Obecně 
a proklamativně církve přijímají vůči životnímu 
prostředí postoj velmi zodpovědný, vyplývají-
cí z odpovědnosti člověka-správce Země vůči 
Bohu-stvořiteli člověka i světa. V reálném životě 
však církve působí v oblasti životního prostředí 
a udržitelného rozvoje dojmem, jako by „spaly“ 
nebo neměly dost energie účinněji se zasazovat 
o odpovědný postoj nejen vůči lidskému životu, 
ale i vůči živé a neživé přírodě.196/

Představitelé církví i laici mají pro prosazová-
ní udržitelného rozvoje dva vynikající předpo-
klady:
– Jejich horizont uvažování je, nebo by roz-

hodně měl být dlouhodobý, protože z po-
hledu věřícího je smyslem naší existence 
směřovat ke spáse a životu věčnému. Dokud 
máme na své pozemské pouti přírodu svě-
řenou do správy, máme povinnost o ni pe-
čovat, jak nejlépe můžeme a umíme.

– Církve mohou velice účinně ovlivňovat způ-
sob uvažování, chování a jednání svých čle-
nů ve všech vrstvách společnosti a ve všech 
regionech, včetně venkovských oblastí. 
Na venkově má slovo faráře či pastora při 
kázání podstatně větší váhu a dopad než 
článek městského intelektuála v odborném 
časopise.

Největší naději při prosazování udržitelného 
rozvoje bych však upínal k nevládním organi-
zacím a společenským hnutím. Čím rozvinutější 
a otevřenější je občanská společnost, tím vý-
znamnější roli v ní nevládní organizace hrají.197/ 
V otevřené občanské společnosti tedy hraje ved-
le státních institucí důležitou roli síť občanských 
iniciativ, spolků, zájmových sdružení i dobročin-
ných organizací.198/

Společenská hnutí mají moc přivodit velké 
společenské změny. V nich především je tedy 
naděje na pozitivní a demokratickou změnu, byť 
dosažení cílů může trvat léta, někdy i desetiletí. 
Proto se jim nyní jako klíčovým aktérům směřo-
vání k udržitelnému rozvoji budeme podrobněji 
věnovat.

Vítaným spojencem při prosazování udrži-

telného rozvoje se stávají pojišťovny.

Čím rozvinutější a otevřenější je občanská 

společnost, tím významnější roli v ní ne-

vládní organizace hrají.
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4.9.6.1 Akční plán hnutí
Bill Moyer (1933–2002) sestavil v  roce 1987 
„Akční plán hnutí“ neboli praktickou strategii 
pro společenská hnutí.199/ Zformuloval zde, 
jak velké společenské změny probíhají a jak se 
na nich aktivně podílet.

Jednou z hlavních příčin omezené účinnosti 
společenských aktivit byl vždy nedostatek stra-
tegických analýz, teorií a metod, které by aktivis-
tům pomohly lépe analyzovat a vyhodnocovat 
chování hnutí, porozumět principům jejich fun-
gování a poté je žádoucím způsobem směrovat.

Společenská hnutí musí prodělat dlouhý pro-
ces od upoutání pozornosti veřejnosti k pro-
blému přes získání většiny veřejného mínění 
a absolvování zdlouhavého tradičního demo-
kratického mechanismu až k přeměně veřejně 
přijatého názoru v nový politický konsenzus, pří-
padně v novou politiku a společenské poměry. 
Dlouhá historie úspěšných společenských hnutí 
vypovídá o tom, že aktivisté:
1. se často mylně domnívají, že jsou bezmocní, 

že jejich hnutí se rozpadá a že jejich snažení 
je marné;

2. mívají odpor k úspěchu a obavy z něj;
3. atmosféra v hnutí je často charakterizována 

pocity zoufalství a slabosti.
Takové jevy převládaly i v hnutích, která jsou 
dnes pokládána za vzor úspěšnosti (např. hnu-
tí proti válce ve Vietnamu). Důsledky těchto 
postojů u mnoha aktivistů vedou ke ztrátě na-
děje a k demoralizaci, vyčerpání, dezerci nebo 
k tomu, že se ujímají neúčinných a destruktiv-
ních rolí. Hnutí pak ztrácí přitažlivost pro vět-
šinu veřejnosti. Přitom víra ve vlastní sílu má 
obrovský vliv.

Thomas Kühn (1997) v knize „Struktura vě-
deckých revolucí“ ukázal, že lidé vždy setrvávají 
ve starém, třeba nesmyslném pohledu na svět 
tak dlouho, dokud jim není nabídnut model zce-
la nový a jasný, nová schůdná alternativa. Podle 
Kühna je ke změně pohledu na svět třeba:
1. mít nový, alternativní model;
2. porovnat známé informace a starý model;
3. porovnat známé informace a nový model;
4. srovnat starý a nový model navzájem, aby se 

zjistilo, který z nich odpovídá skutečnosti.

192/ Jedná se o biblický pojem, kdy mají být dlužníkům odpuštěny dluhy.

193/ Od roku 1995 je prezidentem Bjorn Stigson.

194/ Zodpovědní podnikatelé sami volají po zavedení jasných pravidel platných pro všechny, na která pak mohou reagovat. Stephen Schmidheiny k tomu říká: 

„Eko-efektivnost nelze dosáhnout pouze změnami technologií, jsou pro ni nutné také změny pravidel ekonomické hry, abychom se pohnuli od plýtvavé 

spotřeby a znečišťování k úsporám, a také od protekcionismu a privilegií k rovným a spravedlivým podmínkám.“

195/ Nenechme se mýlit, že vliv odborů v evropských i dalších nejrozvinutějších zemích slábne, protože „vše podstatné už bylo vybojováno“. Postavení pracu-

jících je v  rozvojových zemích srovnatelné (ne-li horší) s evropskými podmínkami za dob spisovatele Charlese Dickense, který popisoval odvrácenou tvář 

vznikajícího kapitalismu – nelidské pracovní podmínky.

196/ Tento politováníhodný postoj je možná ovlivněn přesvědčením některých křesťanů, že živočichové (nemluvě o rostlinné říši) nemají duši, a proto na nich 

nezáleží, záleží jen na spáse člověka. Aniž bychom se zde chtěli pouštět do teologických úvah, je třeba namítnout, že co Bůh stvořil, viděl, že je to dobré, 

a těžko tedy předpokládat, že Bohu je lhostejné, když jeho dílo ničíme a způsobujeme živým tvorům utrpení. 

197/ Jak jsme se zmínili již v kapitole o zániku římské říše, tehdy, na rozdíl ode dneška, nevládní organizace a hnutí neexistovaly. V tom by mohla být naše 

naděje na odvrácení podobného civilizačního kolapsu, jaký Řím v pátém století n. l. postihl.

198/ Posláním státu je pak zajistit občanským aktivitám právní, ekonomický a informační rámec, v němž mohou působit a rozvíjet se.

199/ Celý název v anglickém jazyce zní „The Movement Action Plan: A Strategic Framework Describing the Eight Stages of Successful Social Movements“.

Účinná aktivita vyžaduje osobní zralost. 
Opuštění nerealistického modelu selhání a při-
jetí modelu úspěchu je velkým mentálním a kul-
turním skokem.
Existuje několik strategických předpokladů 
„Akčního plánu hnutí“:
1. Hnutí je silné. Hnutí bylo vždy pro slušné lidi 

masovým prostředkem k prosazení pozitivní 
společenské změny, zejména v případech, 
kdy ve věci selhávají klasické demokratické 
mechanismy.

2. Hnutí jsou pevnou součástí společnosti. 
Pokroková nenásilná hnutí jsou pevnou 
součástí historie společnosti, součástí jejího 
neustálého vývoje. Hnutí musí společnost 
důsledně oslovovat v duchu jejích hlavních 
hodnot. Aktivisté hnutí budou úspěšní tepr-
ve tehdy, podaří-li se jim přesvědčit většinu, 
že skutečně správné hodnoty prosazuje 
a představuje jejich hnutí, nikoli současní 
držitelé moci.

3. Zájmy menšiny versus společenská sprave-
dlnost. Mocní se budou bránit tak dlouho, 
dokud nebude v jejich vlastním zájmu, aby 
se ke změně připojili.

4. Nastolení účastnické demokracie. Účastnická 
demokracie, vedená společenskými hnutími, 
je klíčem k řešení dnešních, hrůzu nahánějí-
cích problémů a k nastolení lidštějšího světa.

5. Cílem je řadový občan. Primárním cílem 
působení hnutí nejsou mocní, ale řadový 
občan. Společenská změna se uskuteční jen 
tehdy, je-li o problému informována a pro-
blémem oslovena většina občanů. Mocní 
nezmění svoji politiku, pokud na ně většina 
společnosti nevyvine přesvědčivý tlak.

Úspěšná hnutí potřebují, aby jejich aktivisté 
a příznivci hráli účinně čtyři různé role: občanů, 
rebelů, zastánců změny a reformátorů.

Aby mohli aktivisté získat většinu veřejnosti, 
potřebnou k dosažení cíle, musí být zodpověd-
nými občany. Správný občan rozhodně souhlasí 
se základními hodnotami společnosti.

Aktivisté dále musejí být rebely, kteří hlasitě 
odmítají poměry a  politiku, znásilňující tyto 
hodnoty. Protest sám o sobě ovšem nestačí.

Lidé vždy setrvávají ve starém, třeba ne-

smyslném pohledu na svět tak dlouho, 

dokud jim není nabídnut model zcela nový 

a jasný, nová schůdná alternativa.

Mocní se budou bránit tak dlouho, dokud 

nebude v  jejich vlastním zájmu, aby se 

ke změně připojili.

Úspěšná hnutí potřebují, aby jejich akti-

visté a příznivci hráli účinně čtyři různé 

role: občanů, rebelů, zastánců změny 

a reformátorů.
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Aktivisté musí rovněž důsledně zastávat žá-
doucí změny a pracovat i na výchově a získávání 
veřejnosti k opozici proti stávající politice a pro 
hledání pozitivních, konstruktivních řešení.

A konečně jsou potřební reformátoři, pracují-
cí v politických stranách a hnutích, v ofi ciálních 
vládních a zákonodárných strukturách na zapra-
cování těchto řešení do zákonů a vládní politiky 
a na jejich všeobecném přijetí.
Proces úspěchu hnutí zahrnuje:
I. Hlavní strategii – účastnickou demokracii
II. Osm fází vývoje úspěšného hnutí
III. Dílčí cíle a dílčí hnutí
IV. Strategii boje s mocnými
V. Tři stadia hnutí

I. Hlavní strategie – účastnická demokracie

Hlavní strategie společenských hnutí je dosa-
žení faktické moci společnosti prostřednictvím 
účastnické demokracie. Největším zápasem 
dneška je zápas mezi autoritářským centra-
lismem a účastnickou demokracií. Přímé akce 
hnutí jsou často správně zaměřeny na mocné 
a jejich politiku. Skutečným smyslem ale není 
působit přímo na mocné, aby bezprostředně 
změnili své názory a politiku, ale dostat pro-
blém do centra pozornosti veřejnosti s cílem 
upozorňovat, vychovávat, získávat a inspirovat 
veřejnost k podpoře společenské změny. Hlavní 
proud veřejnosti v pohybu je silou, vyvíjející 
velký tlak na mocné i na ofi ciální instituce, aby 
změnili svou politiku.
II. Osm fází vývoje

Osm fází vývoje úspěšného společenského 
hnutí popisuje postup hnutí v průběhu mnoha 
let.
1. fáze: Normální časy. Problém existuje, není 
ale na pořadu dne. Veřejnost si není problému 
vědoma.
2. fáze: Důkaz selhání normálních institucí. Zvedá 
se nová vlna opozice občanů, která musí doká-
zat, že ofi ciální instituce a kanály podporují sta-
tus quo a brání změně.
3. fáze: Uzrání podmínek. Vzniká a roste napě-
tí, zrají podmínky pro změnu. Řadoví aktivisté 
zvedají hlavu a dostávají se do sporů s poměry, 
institucemi a mocnými. Je vnímáno reálné zhor-
šování poměrů.
4. fáze: Start. Problém, znásilňující všeobecně 
uznávané hodnoty, se dostává do středu pozor-
nosti, vyvolává masové nenásilné akce a vznik 
nového širokého hnutí. Stává se tématem dne, 
obklopuje ho atmosféra krize.
5. fáze: Pocit selhání. Hnutí postupuje do šesté 
fáze, mnozí aktivisté však žádný pokrok nevní-
mají a mají pocit, že hnutí selhává.
6. fáze: Získání většiny. Hnutí se mění a přechází 
od protestu startovací fáze k dlouhodobému 
zápasu s mocnými o veřejné mínění, získání 
silné opozice a nalezení pozitivních alternativ. 
Názory hnutí jsou stále více přijímány středními 
vrstvami společnosti.

7. fáze: Dosažení alternativ. Nejde o jednorázo-
vou událost, ale o dlouhodobý proces. Boj se 
přesouvá od oponování stávající politice k hle-
dání přijatelné alternativy. Existuje silná veřej-
ná podpora změny. Pro mocné je pokračování 
ve staré politice obtížnější než přijetí nové.
8. fáze: Pokračování. Hnutí musí chránit a rozši-
řovat dosažený úspěch. Zároveň se soustředí 
na další dílčí hnutí nebo cíle. Dlouhodobým zá-
jmem hnutí je posun vzorce chování a jednání.
III. Dílčí cíle a dílčí hnutí

Společenská hnutí jsou schopna získat a vtáh-
nout většinu řadových občanů díky tomu, že 
pevně kotví v silně pociťovaných a všeobecně 
uznávaných hodnotách (demokracie, spravedl-
nost,…). Tyto hodnoty jsou ale příliš abstraktní 
a samy o sobě nemohou zmobilizovat lidi k akci. 
Hnutí musí stavět na konkrétních situacích, kte-
ré se bezprostředně dotýkají konkrétních lidí.
Úspěch ohrožují mnohé nástrahy:
– Konečný úspěch a závěr mnohdy formou ne-

odpovídá původní představě aktivistů, ti pak 
musejí představu revidovat a přizpůsobit se 
realitě.

– Problém je zřídka vyřešen beze zbytku. 
Hnutí proto musí pokračovat ve sledování 
mnoha dílčích problémů.

IV. Strategie boje s mocnými 

Můžeme rozlišit deset známek úspěchu hnutí 
ve strategickém boji s mocnými. Hnutí, která do-
sáhla všech deseti známek, se nacházejí ve zralé 
šesté fázi, fázi získání většiny. Jsou blízko k dosa-
žení mnohých dílčích cílů i některých hlavních 
cílů dlouhodobých.
1. Problém se dostal společensky i politicky 

na pořad dne a je tam udržován. Je-li pro-
blém na pořadu dne, pracuje čas pro hnutí.

2. Hnutí získává většinu veřejnosti v základní 
otázce.

3. Mocní mění svou strategii a přijímají novou 
politiku, protože stará je již zdiskreditová-
na a odmítána většinou veřejného mínění. 
Nemění ovšem své záměry a cíle.

4. Hnutí kontruje proti každé nové strategii 
mocných.

5. Praktikování mnohých strategií činí mocným 
potíže, protože omezuje možnosti dlouho-
dobého pokračování v dané politice.

6. Rozšiřování problémů a cílů.
7. Vznik „tvrdé“ (silnější, informovanější) opo-

zice.
8. Propagace řešení. Diskuze v hnutí i veřej-

nosti se soustřeďuje na alternativy stávající 
politiky.

9. Získání veřejného mínění pro jednotlivé al-
ternativy.

10. Mocní jsou často přinuceni být proti řeše-
ním, kterým dříve „ofi ciálně“ dávali přednost.

Společenská hnutí potřebují prosadit zásadní 
společenskou změnu, nestačí pouhé drobné 
reformy.

Hnutí musí stavět na  konkrétních situ-

acích, které se bezprostředně dotýkají 

konkrétních lidí.
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V. Tři stadia hnutí

K dosažení dlouhodobých cílů potřebuje hnu-
tí získat veřejnost postupně třemi způsoby:
1. Pozorností vůči problému
2. Opozicí vůči panujícím poměrům a politice
3. Podporou alternativ

Pozornost vůči problému, opozice vůči po-
měrům i podpora alternativ pomalu stoupají 
až k okamžiku „roznětky“, která vyvolává všeo-
becnou publicitu a diskuzi. V dalších několika le-
tech rychleji roste veřejné odmítnutí panujících 

Obr. 83: Čtyři role aktivistů (reformátorů, 

rebelů, občanů a zastánců změny)

(upraveno podle Moyer, 1992)

poměrů a politiky. Tento názor se ale ukazuje 
jako „měkký“, podléhající silným protiopatře-
ním mocných, dochází k odstrašení, zmatkům, 
mocní znovu získávají podporu. Hnutí musí 
projít dalším, únavným cyklem. Hlavním cílem 
se stává získání veřejnosti na podporu alterna-
tiv a vytvoření politické síly k jejich prosazení 
v politice. Klíčové je přitom vyvolat u občanů 
touhu po změně a snížit jejich strach z vhodné 
alternativy.

Obr. 84: Tři stadia hnutí (získání veřejnosti 

třemi způsoby) (upraveno podle Moyer, 1992)

Klíčové je vyvolat u občanů touhu po změ-

ně a snížit jejich strach z vhodné alterna-

tivy.
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Přecházejí k dlouho-
dobé snaze o systé-

movou změnu

Stávají se částí 
establishmentu 

nebo profesionální 
opoziční organizací

Vracejí se 
k normálnímu ži-

votu nebo se vrhají 
na nové problémy
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Foto 119: Odkaz egyptské civilizace je symbo-

lizován pyramidami v Gíze. Co odkáže 

generacím v „dávné budoucnosti“ euro-

americká civilizace? (archiv autora)

4.10 Co když to nedopadne dobře?
Měli bychom připustit a promyslet alternativu, 
že úsilí o dlouhodobě udržitelný rozvoj se ne-
podaří (pro nedostatek odhodlání, času, nebo 
obojího) a lidské společenství projde velkým 
civilizačním otřesem. Byl bych rád, kdyby se jed-
nou ukázalo, že následující úvahy měly povahu 
sebedestruktivního proroctví, tedy že aspoň tro-
chu přispěly k tomu, aby špatný konec nenastal.

Ze všech globálních problémů, které jsme 
si v první části této knihy charakterizovali, lze 
vybrat tři „megaproblémy“, které jsou obzvláště 
nebezpečné a navíc se navzájem ve svém půso-
bení posilují. Jsou to populační růst, chudoba 
a ohrožení životního prostředí.

Na Zemi nyní žije téměř sedm miliard oby-
vatel a absolutní počet lidí narůstá, i když míra 
přírůstku se mírně snižuje. Mezi environmenta-
listy je celkem jednoznačná shoda, že dnešní 
počet lidí na planetě nemůže dosáhnout životní 
úrovně nejbohatších států, protože na to prostě 
není dostatek zdrojů a ekosystémy takovou zá-
těž neunesou. Populační růst je kritický zejména 
v některých regionech, například v muslimských 
zemích Blízkého východu. Příliš mnoho mladých 
lidí je pak odsouzeno k životu v chudobě, bez 
zaměstnání a bez perspektivy, což vytváří vý-
bušnou situaci. Čím více lidí na planetě, tím více 
chudých a tím větší zátěž a následná devastace 
životního prostředí.

Chudoba, přesněji řečeno bída,200/ provází člo-
věka od nepaměti. Přitom nikdy v historii jsme 

neměli tak mocné prostředky, abychom se s ní 
vypořádali. A nikdy v historii bídou netrpělo 
(v absolutním vyjádření) více lidí.

V roce 2010 bylo na světě 1100 miliardářů 
(vyjádřeno v amerických dolarech), jejich počet 
rychle narůstá zejména v rozvíjejících se eko-
nomikách Číny, Indie a Ruska. Člověk nemusí 
být génius, aby mu došlo, že tento stav není ani 
spravedlivý, ani dlouhodobě udržitelný. Protože 
chudí lidé mají více dětí než bohatí, posiluje 
chudoba populační růst. A samozřejmě také 
zvyšuje zátěž životního prostředí, protože chudí 
žijí ze dne na den a nemají sílu ani chuť přemýš-
let, co nahradí les, který kácí, nebo co se stane 
s jezerem, do kterého vypouštějí své odpady.

A konečně životní prostředí je komplexní pro-
blém s dlouhou setrvačností působení. Některé 
negativní jevy by odezněly rychle, pokud by pře-
stala působit příčina těchto jevů. Například povr-
chové vody, pokud je přestanou lidé znečišťovat, 
se zlepší velmi rychle, v řádu dní či týdnů. Narušení 
ozonové vrstvy potrvá roky, spíše však desítky let 
poté, co odezní příčina (vypouštění freonů). Ale 
úbytek biodiverzity, vyhubení druhů rostlin a ži-
vočichů „neodezní“ nikdy, ztráta je nevratná. Čím 
zdevastovanější prostředí, tím více chudoby a tím 
také obvykle vyšší populační růst.

Tato trojice „megaproblémů“ se tedy vzájem-
ně podmiňuje a působí zde pozitivní zpětná 
vazba:

Máme životní úroveň, o jaké se našim 

předkům ani nesnilo. Za našeho života 

vymřela čtvrtina všech živočišných druhů. 

Spotřebovali jsme více přírodních zdrojů než 

lidstvo za celou předcházející historii. A ži-

jeme na počátku století, ve kterém je konec 

naší civilizace pravděpodobnější než kdykoli 

předtím. …Jak žít tváří v tvář zániku?

Jaroslav Kalous

Chudoba provází člověka od  nepaměti. 

Přitom nikdy v historii jsme neměli tak 

mocné prostředky, abychom se s ní vy-

pořádali.
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vojáků zabito, protože Italové své „know-how“ 
Francouzům nepředali. Italové tuto praxi samo-
zřejmě popírají a není účelem této publikace ře-
šit, kdo má pravdu. Podstatné je, že takové věci se 
občas dějí a je to typická ukázka podlomené vůle 
bránit hodnoty, na kterých vyspělá civilizace stojí.

Ropný zlom dříve či později přijde, resp. mož-
ná právě začíná. Čtyřicet let mluvíme o potřebě 
úspor a přechodu na obnovitelné zdroje, ale 
ztratili jsme dost možná již příliš mnoho času. 
V lednu 2009 hrozilo Evropě, že zůstane nějakou 
dobu bez ruského plynu (kvůli sporům o platby 
za tranzit plynu mezi Ukrajinou a Ruskem). Jen 
tato potenciální a navíc dočasná hrozba způso-
bila mezi veřejností velkou nervozitu a u politiků 
hektickou aktivitu. 

Těžko si představit potíže a zmatek, kdy ceny 
za fosilní paliva (především ropu) poletí nahoru 
a dodávky budou nestabilní. Na druhou stranu 
konečné vyčerpání fosilních paliv (které je ze-
jména v případě uhlí a plynu pravděpodobně 
ještě několik desítek let před námi) je možná to 
jediné, co dokáže stabilizovat a následně zredu-
kovat emise skleníkových plynů do atmosféry.

Výše zmíněné tři obecné „megaproblémy“ 
a tři nejaktuálnější současné problémy mohou 
být tím, co vyspělé civilizaci „zlomí vaz“. I kdyby-
chom měli odhodlání a sílu vypořádat se s jed-
ním problémem, nestačíme reagovat na další, 
které navíc působí synergicky, tedy vzájemně 
se podporují a posilují ve svém účinku.

I kdyby některá společnost našla v sobě sílu 
a odhodlání k odříkání a obětem a k přijetí „krve, 
potu a slz“ (jako to udělali Britové ve 2. světové 

Čím větší populační růst, tím více chudoby 
(bídy) a větší tlak na životní prostředí. Čím větší 
chudoba, tím zdevastovanější prostředí a vyšší 
nárůst obyvatel. A čím zdevastovanější prostře-
dí, tím větší chudoba a vyšší populační přírůstky.

Na počátku 21. století se objevily tři méně 
obecné, o to však aktuálnější problémy, které 
mohou podlomit obranyschopnost a života-
schopnost naší civilizace. Jsou to klimatické 
změny, terorismus a ropný zlom.

O nebezpečí klimatických změn víme několik 
desetiletí, teprve v novém miléniu se však sta-
ly „hitem“ i mezi širší veřejností. Problémem je 
velká míra nejistoty – nevíme, co se přesně děje, 
jaké to bude mít důsledky a kdo změny působí 
– jestli více jevy přírodní, nebo antropogenní. 
Dalším problémem je, že hlad po energii je tak 
velký, že přes všechny politické proklamace 
a závazky nejspíše emise skleníkových plynů 
nebudeme schopni výrazně omezit. Aspoň za-
tím tomu nic nenasvědčuje.

V poslední době se proto více mluví o potřebě 
adaptace (přizpůsobení se změnám), ne o po-
třebě prevence klimatických změn. Tyto změny 
však z pohledu vyspělé civilizace mohou být 
drastické a  nová rovnováha, která se ustaví, 
bude trvat desetitisíce, možná statisíce let.

James Lovelock, o  jehož poslední knize 
„Odplata Gaii“ (The Revenge of Gaia, 2006) se 
podrobněji zmíníme za chvíli, předpokládá, že 
na světě bude životní prostor zhruba pro půl 
miliardy až jednu miliardu obyvatel.

Terorismus také není nový problém a  ve 
2. polovině 20. století západní civilizace čeli-
la mnohým lokálním teroristickým skupinám 
– jen v  Evropě to byly např. IRA v  Irsku, ETA 
ve  Španělsku, Rudé brigády v Itálii a levico-
vé teroristické skupiny ve Spolkové republice 
Německo atd. Teprve 11. září 2001 však při-
neslo zlom. Odhodlání islámských extremistů 
zničit, nebo alespoň poškodit západní civilizaci 
je veliké. Fungování rozvinutých společností 
je vždy do velké míry založeno na důvěře a ze-
jména tu teroristé podlamují (viz bezpečnostní 
opatření na letištích, ale i veřejných budovách 
ve Spojených státech a jinde). A pokud západní 
civilizace nemá dostatečnou vůli a odhodlání se 
bránit, mohou teroristé uspět. Klasický příklad 
takto podlomené vůle je malér italských jedno-
tek v Afghánistánu na podzim 2009. Ty údajně 
podplácely nepřátelskou stranu – Taliban – aby 
na ně neútočil a politikové nemuseli vysvětlovat 
doma veřejnosti oběti na životech. Po vystřídá-
ní italských jednotek francouzskými bylo deset 

Foto 120: Stavba v podobě modelu atomu 

v Bruselu (archiv autora)

James Lovelock, předpokládá, že na světě 

bude životní prostor zhruba pro půl mili-

ardy až jednu miliardu obyvatel.

200/ Chudoba je různými náboženstvími chápána jako ctnost. Jedná se však o dobrovolnou chudobu (tedy dobrovolně vedený velmi skromný život), která 

člověka vnitřně nedevastuje, ale spíše posiluje. Život v bídě naproti tomu člověka poškozuje po stránce fyzické, psychické i morální.

životní prostředí

populační růst chudoba

Konečné vyčerpání fosilních paliv je možná 

to jediné, co dokáže stabilizovat a násled-

ně zredukovat emise skleníkových plynů.
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válce na Churchillovu výzvu), nebude to stačit, 
protože na globální problémy by muselo účinně 
reagovat celé lidské společenství. A není vidět ani 
náznakem, že bychom toho byli schopni.

Dobrou zprávou je, že život téměř určitě na Zemi 
nevyhyne. Jak jsme si ukázali dříve (kap. 2.3), pro-
šel život na planetě během posledních 500 milio-
nů let nejméně pěti globálními „katastrofami“, při 
kterých vždy zmizelo 70–95 % všech rostlinných 
a živočišných druhů. Přesto evoluce pokračova-
la k dokonalejším formám života.201/ Život, který 
vznikl před 3,85 miliardami let, už nebyl ani jednou 
z povrchu Země vymazán.

Co je v sázce a co může být narušeno až zniče-
no poměrně snadno, je naše euro-americká ci-
vilizace a ve druhém sledu také lidská civilizace 
obecně. Euro-americká civilizace je na vrcholu 
pyramidy, co se týče spotřeby energie, zdrojů 
a životní úrovně (pokud ji vyjadřujeme materiál-
ní spotřebou). Proto je nejohroženější.

Otakar A. Funda (2000) tvrdí, že civilizace 
zaniká, když:

– ztratila vizi;
– ztratila jistý nepsaný konsenzus o tom, co je 

správné a co ne;
– náklady potřebné na její udržení v chodu 

překročí objem zisku její produkce;
– mechanismy sloužící k udržení jejího fungo-

vání v chodu dostoupily takové komplikova-
nosti, že nejsou opravitelné za provozu;

– se unavila, když vyčerpala svůj rozlet a elán, 
když se v ní rozhostila rozkladná nálada.

Fundova knížka se jmenuje příznačně „Unavená 
Evropa umírá“. Nemusí to tak nezbytně být, po-
kud, slovy Viktora Frankla, dokážeme najít znovu 
„vůli ke smyslu“. V době velkých krizí se bezpo-
chyby objeví a vyrostou velké osobnosti. Jestli 
to s naší civilizací dopadne dobře, nebo ne, se 
pravděpodobně ukáže během první poloviny 
21. století, kdy výše zmíněné problémy vykrys-
talizují do reálné podoby a ukážou svoji sku-
tečnou sílu. Rozhodující v takové situaci bude 
nepropadat panice, zoufalství a strachu, který 
by paralyzoval naše odhodlání problémům čelit, 
jakkoliv budou děsivé.

Infobox: Evropský sen Jeremy Rifkina
Jeremy Rifkin (1943) napsal v roce 2004 pro Evropany lichotivou knihu s názvem „Evropský sen. Jak evropská 
vize budoucnosti potichu zastiňuje Americký sen“. V ní kupodivu nepředpovídá Evropě (na rozdíl od Severní 
Ameriky) úpadek, ale nové oživení. Americký přístup ke světu se podle něj vyčerpal a trpí i zásadními vnitřními 
problémy. Nové generace Američanů stále více zaměňují právo pokusit se o úspěch za právo na úspěch. Slábne 
jejich ochota k námaze a naopak roste fatalismus, sklon k zábavě a nezodpovědnosti. Roste počet lidí, kteří 
k dosažení cíle nepovažují užití nějaké mírné formy násilí za špatné.

Naději na změnu vidí J. Rifkin v Evropě a její hodnotové orientaci. Postup evropského sjednocování, resp. 
Evropské unie, je dle něj stavem mysli. Začíná se rodit nový „Evropský sen“, který je v řadě ohledů opakem 
„Amerického snu.“ Zatímco „Americký sen“ klade důraz na neomezený ekonomický růst, osobní majetek 
a sledování vlastního individuálního zájmu, „Evropský sen“ se soustředil více na dlouhodobě udržitelný rozvoj 
a kvalitu života.

Před dvěma sty lety vytvořili zakladatelé USA pro lidstvo nový sen, který změnil svět. Dnes vytvářejí nové 
generace Evropanů nový sen, o kterém věří, že lépe vyhovuje naplnění výzev stále více vzájemně propojeného 
a globalizovaného světa 21. století.

Evropa nyní naléhavě potřebuje novou generaci politicky angažovaných lidí, ochotných snít o lepším 
zítřku a učinit potřebné kroky k tomu, aby se jejich sen stal skutečností.

Nové generace Američanů stále více za-

měňují právo pokusit se o úspěch za právo 

na úspěch.

Současný lidský život je rozptylováním 

člověka, rozptylováním v čase, prostoru, 

touze, vědění a činnosti. Moderní lidství 

je rozptýlené lidství do množství úlomků 

a samostatných logických světů, které spolu 

vzájemně nekomunikují. Každé rozptýlení 

zmenšuje vědomí. Současné lidství ztrácí 

skutečné vědomí, a to je nebezpečnější než 

atomová bomba.

René Alleau

Horší než všechny výše zmíněné problémy 
a jejich důsledky, dokonce horší než strach, je 
ignorování problémů a z toho vyplývající nic-
nedělání, jak upozorňuje Jaroslav Kalous (2008):

Loď se pomalu potápí, ale zatím nic nepoci-
ťujeme, to čeká na naše děti a vnoučata. Oni to 
moc netuší a slastně si užívají ještě víc, než my. 
Duchem doby je hédonismus, objektem zájmu 
to, co je příjemné, maximalizace slasti s mini-
mem strasti. Jako bychom si přišli na tuhle pla-
netu jenom užívat, „olizovat život“.

Jak je to možné, když máme k dispozici tolik 
informací? Jedním z možných (byť jistě ne úpl-
ných) vysvětlení je roztěkanost, plytkost, „klipo-
vitost“ života, která vyplývá právě z touhy se ba-
vit a co nejvíce zábavy a požitků zkonzumovat 
bez velké námahy.

Odplata Gaii – bližší pohled na možné 

důsledky klimatických změn

James Lovelock je známý britský fyzik, který 
pro NASA zkoumal možnosti života na Marsu. 
To jej vedlo k přesvědčení, že život na Zemi je 
nesamozřejmá událost, je jedinečný (i když ne 
nezbytně jediný ve vesmíru). Před více než 30 
lety zformuloval hypotézu Gaia: „Systém Země 
se chová jako jednotný samoregulační systém 
složený z  fyzikálních, chemických, biologic-
kých a lidských prvků. Interakce a zpětné vazby 
mezi jednotlivými komponenty jsou komplex-
ní a vykazují časovou a prostorovou variabilitu 
na mnoha úrovních… Gaia je tenká sférická 
slupka hmoty, která obklopuje žhavý vnitřek. 
Začíná tam, kde skalnatá vrstva zemské kůry 
přechází v magma horkého zemského jádra, 
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201/ Proč tomu tak je, nevíme. James Lovelock říká, že „kdykoli energie protéká hmotou, vznikají zajímavé věci, jako víry, plameny a život“. Erich Jantsch 

v knize „The Self-Organizing Universe“ (1980) píše, že se zdá, že žijeme ve světě, ve kterém se organizované struktury tvoří všude tam, kde je tok energie.

202/ Před Lovelockem všichni ostatní autoři zabývající se globálními problémy, Donellou a Denisem Meadowsovými počínaje, tvrdili: pokud nezměníme své 

jednání do třiceti (dvaceti, deseti) let, přijde katastrofa. Lovelock jako první rezignuje na možnost zachování „světlých zítřků“, tuto příležitost jsme dle něj 

již propásli.

203/ Sociobiolog Edward O. Wilson (1995) to vysvětluje tak, že jsme historicky vlastně kmenoví masožravci. Jsme vývojem geneticky „naprogramovaní“ tak, 

že ostatní živé bytosti vnímáme jen jako něco k jídlu a o svůj kmen se staráme víc než o cokoli jiného. Naší šancí by však dle mého názoru mohlo být, že 

skrze civilizaci a kulturu (která se však rozvíjí pouhých 10 000 let) tuto tendenci eliminujeme.

204/ Lovelock zdůrazňuje, že jsme polapeni v krutém kruhu pozitivních zpětných vazeb. To, co se děje na jednom místě, velice brzy ovlivní dění jinde. Jsme si 

nebezpečně nevědomi vlastní nevědomosti.

asi 160 km pod povrchem, a pokračuje dalších 
160 km ven směrem do vesmíru. Zahrnuje i bio-
sféru a je to dynamický fyziologický systém, kte-
rý udržuje na naší planetě podmínky pro život 
už více než tři miliardy let… Hypotéza Gaia vidí 
biosféru jako aktivní, adaptivní systém schopný 
udržet Zemi v homeostáze“ (Lovelock, 2006).

Lovelock nikdy netvrdil, že by Gaia byla živá 
bytost. Jak sám říká, „nikdy to nebylo víc, než 
metafora, o nic vážnější, než myšlenky námoř-
níka, který mluví o své lodi v ženském rodě“.

James Lovelock ve svých 86 letech publiko-
val knihu, ve které shrnuje poznání, ke které-
mu došel. Sám název je dostatečně výmluvný: 
„Odplata Gaii“ (Revenge of Gaia, česky vyšlo pod 
názvem „Gaia vrací úder“). Chce nás vyburcovat, 
abychom, slovy Jaroslava Kalouse, jen „neolizo-
vali život“, ale postavili se čelem smrtelnému ne-
bezpečí, které představují klimatické změny. Je 
snad prvním známým autorem, který „překročil 
Rubikon“202/ a tvrdí: „Už je pozdě na trvale udrži-
telný rozvoj, my potřebujeme trvale udržitelný 
ústup… Vyznavači udržitelného rozvoje i volné-
ho trhu se dopouští velkého omylu, když sdílejí 
víru, že další rozvoj je možný a že Země se udrží 
ještě nejméně polovinu tohoto století vícemé-
ně ve stejném stavu, jako dosud…Očekávat, že 
udržitelný rozvoj nebo konvenční postup jsou 
životaschopné metody přístupu, je jako myslet 
si, že rakovina plic se dá vyléčit tím, že přestane-
me kouřit. Popíráme fakt, že Země je nemocná, 
že má horečku, kterou způsobil lidský mor… 
Pokud se nedokážeme o Zemi postarat, postará 
se o sebe sama tak, že nás prostě vyhostí.“

Lovelock vysvětluje, proč selhala naše hlavní 
pojistka, na kterou jsme tak spoléhali – věda. 
Věda je totiž poslední dvě století sama handi-
capována rozdělením do mnoha různých disci-
plín, z nichž každá je omezena jen na zkoumání 
nepatrné plochy planety a koherentní pohled 
na Zemi úplně chybí. Proto se průkopnická od-
hodlanost těch, kdo ohledně klimatických změn 
bili na poplach, setkala s minimální podporou 
průměrného vědeckého managementu.

Tím, že jsme změnili životní prostředí, vyhlásili 
jsme Gaii válku. Narušili jsme životní prostředí 
jiných druhů stejně, jako bychom v záležitostech 
národních států okupovali území jiných národů.

Lovelock uvádí příměr, který by zvláště nám, 
žijícím na území bývalého Československa, ale 
i všem Evropanům, měl být silným varováním: 
„Jsem dost starý na to, abych zaznamenal výraz-

nou podobnost mezi přístupem k hrozbě války 
před více než šedesáti lety a hrozbě globálního 
oteplování dnes. Většina z nás si myslí, že by 
se asi brzy mohlo stát něco nepříjemného, ale 
stejně jako v roce 1938 nemáme jasno v tom, 
v jaké podobě to přijde a co s tím máme dělat …
Je zvláštní, jak moc se Kjótský protokol podobá 
Mnichovské dohodě, politici se snaží projevit 
činnost, ale ve skutečnosti jen hrají o čas.“

Měli bychom tedy poslechnout rady ekolo-
gů a (kromě jiného) šetřit energií, ale je to jako 
s hubnutím – snáze se o tom mluví, než koná. 
Je to podle Lovelocka dokonce ještě horší: „Jako 
civilizace jsme velice podobni někomu, kdo je 
závislý na droze, která zabíjí, když se nepřestane 
užívat, a zabíjí, i když je závislému odebrána ze 
dne na den… Začalo to asi už před 10 000 lety, 
když jsme začali podpalovat lesy, abychom si 
zjednodušili lov. Přestali jsme být běžnými ži-
vočichy a začali jsme zemi ničit.“203/

Jaké alternativy z toho pro nás podle Love-
locka do budoucna plynou? Prvním požadav-
kem je především rozpoznat a uznat, že problém 
existuje. Druhým požadavkem je problému po-
rozumět a vyvodit závěry.204/ Třetím požadav-
kem je pak s tím něco udělat. „Rozrostli jsme 
se do počtu,“ říká, „ve kterém naše přítomnost 
planetu oslabuje jako choroba. Jako u lidských 
chorob z toho plynou čtyři možné závěry: dojde 
k destrukci invazivních organismů, které choro-
bu způsobují; nebo dojde k chronické infekci; 
nebo k destrukci hostitele; nebo k symbióze 
– dlouhotrvajícímu vztahu, ze kterého těží jak 
hostitel, tak okupant.“

Nejvíce podle Lovelocka nyní potřebujeme 
změnit naši povahu a způsob myšlení, stejně 
jako to dělají kmenové národy, když cítí sku-
tečné smrtelné nebezpečí. Jen tehdy budeme 
schopni přijmout strádání. Naším úkolem pak 
bude obrana civilizace, odvrácení chaosu, kte-
rý by se nás jinak mohl zmocnit. Naši situaci 
přirovnává k Napoleonovu tragickému tažení 
na Moskvu v roce 1812, kdy včas ustoupit bylo 
to nejrozumnější, co měl Napoleon udělat, ale 
neudělal:

„V září, když dosáhl ruského hlavního města, 
zašel už příliš daleko a vzácné zásoby se každým 
dnem tenčily, zatímco on upevňoval dobyté 
území. Neuvědomoval si, že nezdolné síly pod 
vedením Zimy straní Rusům, umožní jim pro-
tiútok a znovuzískání ztraceného. Jediný způ-
sob, jak se mohl vyhnout porážce, byl okamžitý 

Nemusíme mít strach z ničeho jiného, než 

ze strachu.

Franklin D. Roosevelt při přebírání 

prezidentského úřadu v roce 1933
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a profesionálně provedený ústup, aby zachrá-
nil armádu pro budoucí bitvy. Kvalita vedení se 
v armádě poměřuje schopností zorganizovat 
a provést úspěšný ústup. Nadešel čas, kdy všich-
ni musíme začít plánovat ústup z neudržitelných 
pozic… Je mnohem lepší ustoupit teď, dokud 
ještě máme energii a čas.“205/

Pokud ústup včas nezorganizujeme a  ne-
provedeme, čeká nás kosmický trest smrti, ne-
vyhnutelná poprava: „Dny a léta poběží, roční 
období se budou střídat a my se necháme živit, 
bavit a pokud věříme, budeme se modlit k Bohu 
o milost. Někteří z nás asi popravčího obelstíme 
a zemřeme před tím, než nadejde čas zaplatit. 
Kruté následky si ponesou naše děti a vnuci.“

Právě mladí lidé (alespoň ti přemýšliví) se čas-
to ptají, jakou mají budoucnost. Zdá se, že jejich 
intuice jim předkládá ponuré poselství. „Možná 
právě proto jsou skeptikové globálního oteplo-
vání tolik slyšet,“ říká Lovelock. „Chtějí skrýt svůj 
strach z toho, že by nemuseli mít pravdu, ale tím 
více ho odhalují.“

I kdyby však nastala ponurá budoucnost, glo-
bální teplota i hladina oceánů stoupala a civili-
zace se hroutila, nesmí ti nejodvážnější své úsilí 
o záchranu možného vzdát:

„V  dobách temna minulosti církevní řády 
v klášterech uchovávaly to, co je základem naší 
civilizace. Uschovávaly a předávaly dál těžce 
vydobyté vědomosti řecké a římské civilizace. 
Přes všechny naše snahy o  udržitelný ústup 
možná nebudeme schopni předejít globální-

mu úpadku do chaotického světa na zdevasto-
vané Zemi, který budou řídit krutí váleční vůdci. 
Pokud k tomu dojde, měli bychom si vzpome-
nout na skupiny mnichů v horských pevnos-
tech jako Montserrat nebo na ostrovech Iona 
a Lindisfarne, kteří tomuto životně důležitému 
cíli sloužili.“

Jednou z možností, jak zmírnit následky ka-
tastrofy, je uchovat a předat klíčové vědomosti, 
které pomohou našim potomkům vybudovat 
znovu civilizaci, aniž by opakovali naše chyby. 
Protože, slovy Lovelocka, „povyšovat se nad 
vlastní smrt je lehkomyslnost, ale přistupovat 
stejně i ke konci civilizace je bezohlednost“.

Obšírnou kapitolu o udržitelném rozvoji jsme 
zakončili poměrně pesimistickou Lovelockovou 
vizí, jejíž hlavní ambicí už není rozvoj, ale udrži-
telný ústup. Už jenom z respektu k tak význam-
né osobnosti, jakou James Lovelock je, musíme 
vzít tuto možnost v  potaz, a  vzít ji dokonce 
smrtelně vážně. Myslím, že ještě máme nějaký 
čas svými činy přispět k tomu, aby jeho vize 
nenastala. Naše schopnosti jsou však omezené 
a prosazení udržitelného rozvoje může být nad 
naše síly.206/

I kdyby však přišel malér a pokus o udržitelný 
ústup se změnil v anarchii a chaos, stále mají ti 
slušní, co přežijí, velké poslání: přenést obdo-
bím temna ovoce víry a vědy (poznání) do doby 
v budoucnosti, jakkoliv vzdálené, která umožní 
znovu vybudovat civilizaci.
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Infobox: Kořeny krize
Jak jsme se vlastně dostali do situace, kdy přes všechny úžasné možnosti a vymoženosti vědy a techniky čelíme 
poprvé v dějinách velmi závažným a vyhrocujícím se problémům globálního rozsahu? Není naší ambicí dát 
vyčerpávající odpověď, to je nad naše síly. Je však možné uvést několik dílčích podnětů, které, myslím, dost 
přesně vystihují příčiny našich problémů.
1. Po celou historii lidstva v sobě neseme krásné i těžké břímě svobody volby. Máme schopnost činit věci dobré 
a přiblížit se čistotě andělů. A stejně tak máme schopnost stát se ďábelskou bestií. Genocida ve Rwandě by 
neměla nechat nikoho na pochybách, kam až dokáže člověk klesnout.
2. Z doby industriálního rozvoje v 19. a 20. století přežívá naše zavádějící chápání pokroku. Alvin Toffl er (1980) 
tvrdí, že naše civilizace postavila své chápání pokroku na třech idejích, které nás dovedly ke krizi:
a) Vykořisťování přírody a vláda nad ní jsou správné.
b) Lidé jsou vrcholným výtvorem evoluce, princip přirozeného výběru (Darwin) se přenáší i do společenského 

chápání („nejbohatší a nejmocnější jsou i nejschopnější a nejzasloužilejší“).
c) Dějiny nezvratně směřují k lepšímu životu lidstva.
3. Je pozoruhodné, kolik lidí v různých časových údobích se domnívalo, že příčinou krize a úpadku jedince 
i společnosti je to, co často považujeme za kýžený cíl – bohatství, blahobyt.

Hromadění majetku odmítají různá světová náboženství. Ježíš Kristus je v tomto velmi radikální: „Snáze 
projde velbloud uchem jehly než bohatý do Božího království.“207/ 

Bohatství samo o sobě není špatné a je-li dobře spravováno a využíváno, může být požehnáním. Jenže příliš 
často jej provází lakomství, a to je v křesťanství smrtelný hřích, který stojí na druhém místě hned za pýchou.

Trpkých plodů kumulace majetku si všimnul již před naším letopočtem římský historik Gaius Sallustinus 
Crispus (86–35 př. Kr.): „Když však prací a spravedlností stát zmohutněl, mocní králové byli válkou zdoláni, 
divoké kmeny a velké národy mocí podmaněny, když Kartágo, sok římského panství, bylo od kořene vyhla-
zeno, když všechny moře i pevniny jim byly otevřeny – tehdy začalo štěstí řádit a všechno převracet. Těm, 
kdo námahy, nebezpečí, nejisté a obtížné doby lehce snášívali, staly se klid a bohatství, jindy tak žádoucí, 
břemenem a neštěstím.“
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205/ To nebude snadné, protože, Lovelockovými slovy, „ekonomický růst je pro stát stejně návykový jako heroin pro jednotlivce“.

206/ Lovelock říká: „Myšlenka, že lidé už jsou dost inteligentní na to, aby Zemi spravovali, patří mezi ty nejarogantnější.“

207/ Je dobré dodat, že když viděl Ježíš zděšení učedníků, pohleděl na ně a řekl: „U lidí je to nemožné, ale u Boha je možné všecko“ (Mt 19, 24–26).

Blahobyt vede k nerozhodnosti a rozbředlosti celých národů (a především jejich politických elit) a k ne-
schopnosti přijmout nutná, byť třeba bolestivá opatření. Skvěle to vystihl v roce 1936 Winston Churchill, který 
kritizoval neschopnost britské vlády čelit nebezpečí nacistického Německa:

„Tato vláda se prostě nedokáže rozhodnout nebo přimět ministerského předsedu, aby tak učinil. Proto 
pokračují v tomto podivném paradoxu, rozhodnuti k nerozhodnosti, odhodláni k ničemu se neodhodlat, 
tvrdošíjní ve své váhavosti, pevní v rozbředlosti, silní v bezmoci… Blíží se konec éry odkladů, polovičatých 
řešení, konejšivých a nesmyslných výmluv, zdržování. Namísto toho vstupujeme do období jejich důsledků.“

Tuto zničující nerozhodnost a alibismus vyjádřil ještě jasněji a úderněji James Truslow Adams v „Americkém 
eposu“ (The Epic of America), publikovaném v roce 1931:

„Praktikové se vzdali idealismu ve prospěch blahobytu a připravili nás o obojí.“
Jaké bude, slovy W. Churchilla, „období důsledků“? Chmurný scénář budoucnosti, zejména v Africe, na-

stínil v roce 1994 Robert Kaplan ve výborné studii„Přicházející anarchie“, rozšířené později do podoby knižní 
publikace (Kaplan, 2001). Jeho varování je aktuální i po dvou desetiletích:

„Základní faktory ovlivňující vývoj jsou ekologická vyčerpanost, kulturní a rasové kolize, geografi cká 
podmíněnost a proměny podoby války. Místem, kde se negativní působení těchto faktorů projevuje dnes nej-
zřetelněji, je Afrika, resp. oblast Guinejského zálivu. Tato část planety nabízí děsivý obraz chudoby, nemocí 
a vyčerpaných zdrojů. Je to region rozpadajících se národních států a mezinárodních hranic, rozmáhající se 
zločinnosti a permanentních kmenových válek. Za této situace vystupuje jako skutečné strategické nebezpečí 
nekontrolovatelný výbuch kriminální anarchie. Takový vývoj možná očekává zbytek Afriky a třetího světa. 
V těchto extrémně těžce ovladatelných zemích pak tlaky neústí v totalitarismus, ale v rozpad sociálních struktur 
a v „kulturu pouličních válčeníků“, jako např. v Somálsku. Přes kontinenty se přeženou vlny nepřehledných 
konfl iktů bez jasného schématu, což pro Západ znamená, že nebude existovat žádná zjevná, jednoduše defi -
novatelná hrozba, jakou byl komunismus nebo nacismus.“

Takový vývoj může vést jen k diskreditaci ideálů demokracie a k volání po silném, autoritativním vládci.
4. Poněkud jiný, provokativní, ale určitě také inspirativní pohled na příčinu našich problémů a krizí, ústící 
ve 20. století do obrovské vlny násilí (především do dvou světových válek), má britský historik Paul Johnson 
(1991). V publikaci „Dějiny 20. století“ označuje za náš hlavní problém morální relativismus:

„ Marx popsal svět, jehož hybnou pákou je ekonomický zájem. Pro Freuda byla rozhodující silou motivace 
sexuální. Oba předpokládali, že náboženství, onen pradávný impuls hýbající jednotlivci i davem, je a odjakživa 
bylo pouhou smyšlenkou. Třetí z této trojice velkých německých myslitelů, kteří se v 19. století snažili vysvětlit 
lidské chování, Friedrich Nietzsche, byl též ateista… Náboženskou víru nahradí světská ideologie. Ti, kdo kdysi 
zaplňovali řady totalitního duchovenstva, se stanou totalitními politiky. Vůle k moci zrodí nový druh mesiáše, 
který nebude omezen žádnými náboženskými zásadami a bude s neukojitelnou chutí chtít vládnout lidstvu. 
Konec starého řádu a svět potácející se bez průvodce relativistickým vesmírem byl přímou výzvou gangsterským 
státníkům, aby se objevili na scéně. Jejich vystoupení na sebe nedalo dlouho čekat.“

Znamená to tedy, že lidstvo postupně degeneruje a lidé se chovají stále hůře? Myslím, že ne. Oproti našim 
předkům máme mnohem, mnohem větší možnosti ovlivňovat své prostředí. To zatím není, zdá se, vyváženo 
větší mírou odpovědnosti a také předvídavosti. Ve srovnání s minulými generacemi ale máme více informací 
a zkušeností. V tom je snad naše šance. Byť nemáme žádné záruky šťastného konce.

Konec starého řádu a svět potácející se bez 

průvodce relativistickým vesmírem byl 
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5 Globální řízení
Je nesmírně důležité a pro budoucnost lidstva 

ve 21. století možná rozhodující, aby změny, kte-
ré přijdou, probíhaly evoluční, nikoliv revoluční 
cestou. Snad žádná násilná revoluce nenaplnila 
ideály a očekávání v ni vkládané. Naopak každá 
násilná revoluce byla provázena anarchií, cha-
osem a potoky prolité krve. Zrádnost revoluč-
ní cesty jasně vystihl Joseph Conrad v románu 
„Očima západu“:3/ „Při skutečné revoluci nevy-
stupují do popředí ti nejlepší. Násilné revoluce 
se nejprve zmocní omezení fanatikové a tyran-
ští pokrytci. Potom přijdou na řadu domýšliví 
intelektuálové, kteří to nikam nedotáhli. Z těch 
se pak stávají vůdcové a náčelníci. Jistě jste si 
všimli, že jsem vynechal pouhé darebáky. Na po-
čátku mohou stát i lidé zásadoví a spravedliví, 
ušlechtilí a věrní, nesobečtí a inteligentní, ale 
hnutí se jim vymkne z rukou. Nejsou to vůdco-
vé revoluce. Jsou to její oběti: oběti znechucené, 
rozčarované, často i oběti špatného svědomí. 
Groteskně zrozené naděje, zkarikované ideály 
– tak se defi nují úspěchy revoluce.“

 Potíž s globálním řízením je v tom, že politi-
ci v nadnárodních institucích se cítí občanům 
ještě méně odpovědni, než na úrovni lokální či 
národní. V minulosti bylo vládnutí a právo té-
měř výlučně ve sféře národních zájmů. Systém 
národních států funguje necelých 400 let.4/ Byl 
to především systém rovnováhy koloniálních 
mocností. Po většinu druhé poloviny 20. století 
pak existoval bipolární politický systém Východ 
– Západ.

Dosažení efektivního globálního řízení (před-
pokládajícího např. příjmy z výběru globálních 
daní) se zdá být v současnosti nereálné, je tu 
pouze ochota a vůle k dílčímu vylepšování stá-
vajícího systému.

Globální řízení, pokud se vůbec v zárodečné 
formě objevuje (zejména na půdě OSN), bývá 
vnímáno jako vztah mezi vládami. To však ne-
stačí. Globální řízení musí zahrnovat i aktivitu 
nevládních organizací, občanských hnutí, círk-
ví, nadnárodních korporací, akademické obce 
a hromadných sdělovacích prostředků. Jerome 
C. Glenn, ředitel Millennium Project, přišel se za-
jímavou myšlenkou: abychom mohli efektivně 
čelit globálním problémům a výzvám, potřebu-
jeme vytvořit nový typ institucí, tzv. „transinsti-
tuce“ (viz infobox).

Globální problémy, které jsme analyzovali 
v předchozích kapitolách, nemohou být efektiv-
ně řešeny z pozice jednotlivých národních stá-
tů, které navíc mají velmi rozmanité zájmy, jež 
prosazují často egoisticky, na úkor druhých. To 
se týká jak států bohatých, tak chudých. Do hry 
navíc stále intenzivněji posledních několik de-
setiletí vstupují nadnárodní korporace (MNC´s – 
multinational corporations), jejichž ekonomická 
síla dosahuje úrovně nejbohatších států světa. 
I ony mají své zájmy, které dokážou v nejrůzněj-
ších částech planety velmi razantně prosazovat. 

 Potřebujeme tedy nástroj na řešení globál-
ních problémů, a tím je globální řízení. Nemáme 
na mysli světovou vládu, ale soubor společně 
přijatých, respektovaných a vymahatelných pra-
videl. Dobrou analogií jsou pravidla silničního 
provozu. Všude na světě platí, že na červené 
světlo se na křižovatce stojí a přes plnou bílou 
čáru na silnici se nemá předjíždět. Nepociťujeme 
to jako ohrožení své osobní svobody, ale jako 
nutný předpoklad k  tomu, abychom se vzá-
jemně nepozabíjeli. Když před sto lety jezdilo 
po  světě automobilů málo, nebyla společná 
pravidla nezbytně nutná. Pokud už se náhodou 
potkala dvě auta v místě, kde se křížily cesty, 
vždy se řidiči nějak dohodli, kdo pojede první. 
V době, kdy jezdí po světě stamiliony aut, to již 
neplatí.

Svět je tedy „roztříštěn“ do  příliš velkého 
množství dílčích zájmů. To vede mimo jiné 
k tomu, že nemáme společně sdílenou vizi dal-
šího postupu. Jacob Bronowski (1985) k tomu 
říká: „Ano, všichni se bojíme, bojíme se o svou 
sebedůvěru, o budoucnost, o svět. To už s se-
bou přináší lidská představivost. Ale všechny 
lidi, všechny civilizace neslo vpřed právě jejich 
zaujetí pro cíl, který si vytyčili.“

Velké ideje přicházely a prosazovaly se v ur-
čitých zlomových okamžicích. Dost možná 
stojíme díky mnoha vyhrocujícím se globálním 
problémům na prahu takového zlomového oka-
mžiku či „bodu obratu“, jak by řekl Frithjof Capra 
(1982). Možná se právě nyní rodí nová kvalita, 
zárodek nové podoby světa, která v sobě bude 
zahrnovat globální řízení a směřování k udrži-
telnému rozvoji.

Je třeba velkého množství tvůrčí energie 
k formulování vize dlouhodobě udržitelného 
a společně sdíleného světa. A bude třeba velké 
odvahy k prosazování této vize. To je úkol pro 
státníky, nikoliv jen pro politiky.1/ V této souvis-
losti je dobré připomenout originální postřeh 
W. H. Murraye:2/ „Pokud jde o jakýkoli iniciativní 
čin, existuje jedna elementární pravda. Nesčetné 
myšlenky a skvělé plány se nerealizovaly, proto-
že se o ní nevědělo: ve chvíli, kdy se zcela závaz-
ně rozhodneme, vykročí i Prozřetelnost naším 
směrem.“

Je třeba žít s přesvědčením, že jsme se 

nenarodili pro jeden kout, ale že celý tento 

svět je naší vlastí.“

Lucius Annaeaus Seneca

Pokud jde o jakýkoli iniciativní čin, exis-

tuje jedna elementární pravda. Nesčetné 

myšlenky a skvělé plány se nerealizovaly, 

protože se o ní nevědělo: ve chvíli, kdy 

se zcela závazně rozhodneme, vykročí 

i Prozřetelnost naším směrem.

W. H. Murray

Abychom mohli efektivně čelit globál-

ním problémům a výzvám, potřebujeme 

vytvořit nový typ institucí, tzv. „transin-

stituce“.
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Infobox: Transinstitucionální organizace
Potřebujeme vytvořit nový typ instituce, tvz. transinstituci. Měla by mít následující charakteristiky:
a) Je fi nancována alespoň ze čtyř následujících kategorií, ale ze žádné z nich není fi nancována více než polo-

vinou svého rozpočtu: vláda, podnikatelský sektor, nevládní sektor, OSN nebo jiné mezinárodní organizace, 
nadace, univerzity, jednotlivci.

b) Má správní radu, jejíž členové jsou zástupci všech těchto typů institucí, ale žádný typ instituce zde nemá 
nadpoloviční většinu členů.

c) Zaměstnává nebo si najímá pracovníky a konzultanty, kteří pocházejí ze všech těchto typů institucí, ale 
žádná instituce nemá nadpoloviční počet zaměstnanců nebo konzultantů.

d) Poskytuje produkty nebo služby či jiné výstupy, které jsou zakoupeny nebo využívány všemi zmíněnými 
typy institucí.

Tato defi nice by mohla být využita při zakotvení transinstitucionálního typu organizace v právním systému 
jakékoliv země. Transinstitucionální organizace by mohla být jakýmsi zvláštním druhem neziskové organizace. 
Jedná prostřednictvím a ve spolupráci s vládou, korporacemi, univerzitami, nevládními organizacemi, OSN či 
jinou mezinárodní organizací a jednotlivci. Pokud jednáte s vládou, musíte se chovat politicky, když jednáte se 
ziskovou korporací, musíte respektovat její zájmy a pohled na věc, když jednáte s akademickým pracovištěm, 
musí být vaše teoretické znalosti na úrovni. Když jednáte s nevládní organizací, je důležité se soustředit na etické 
otázky daného problému, a když jednáte s OSN, musíte brát na zřetel globální a mezinárodní aspekty dané 
problematiky. Normálně dnes lidé ani organizace tímto způsobem nejednají. Jejich myšlení a jednání je spíše 
analytické a specializované na určitý výsek reality (Glenn, Gordon, 2007).

Globální správa věcí musí být založena 
na principu rovnosti, demokracie a utváření ob-
čanské společnosti (The Commission on Global 
Governance, 1995).5/ Základním kamenem 
dnešních mezinárodních vztahů je suverenita. 
Ve vztahu ke globálním společným statkům je 
však nutné suverenitu omezit nebo ji vykonávat 
kolektivně. Nejzávažnější hrozby národní suve-
renitě a územní celistvosti mají dnes velmi často 
vnitřní, ne vnější kořeny. Proto je třeba upravit 
chápání suverenity tak, aby práva jednotlivců 
byla vyvážena s právy státu a zájmy národů byly 
vyváženy se zájmy globálního společenství.6/

Instinkt vlastnit území je společný všem živo-
čišným druhům. U člověka se však schopnost 
uznání odpovědnosti v historii postupně rozši-
řovala – byla to odpovědnost vůči rodině, pří-
buzným, vůči obci, později vůči své zemi. Nyní 
stojíme na prahu uznání odpovědnosti při svém 
jednání vůči celému lidstvu.

Abychom dosáhli přijetí globální odpověd-
nosti a z toho vyplývajícího globálního řízení, 
budeme potřebovat politické představitele, 

1/ Za státníka považujeme osobnost v politickém životě, která, je-li přesvědčena o správnosti věci, je ochotna a schopna jít třeba i proti převažujícímu 

mínění veřejnosti, byť za cenu nezvolení v příštím volebním období. Dobrým příkladem je americký prezident Harry S. Truman a realizace Marshallova 

plánu, o kterém bude řeč později.

2/ William Hutchison Murray (1913–1996) byl známým a vášnivým skotským horolezcem. V červnu 1942 padl do německého zajetí u El Alameinu, kde 

strávil tři roky. Zde, v těžkých podmínkách, napsal na toaletní papír knihu „Horolezení ve Skotsku“. Text však objevilo a zničilo gestapo. Murray v podmín-

kách hladu a strádání začal psát knihu znovu a v roce 1947 ji publikoval.

3/ Bylo publikováno poprvé v roce 1911 pod názvem „Under Western Eyes“.

4/ Od doby vestfálského míru v roce 1648, ukončujícího třicetiletou válku v Evropě.

5/ Český překlad vyšel ještě v témže roce: Komise pro globální řízení (1995): Naše globální sousedství. Rada pro mezinárodní vztahy, Praha.

6/ Historik Arnold J. Toynbee na toto téma poznamenal, že v atomovém věku se národní suverenita rovná masové sebevraždě.

kteří jsou schopni vidět za horizont nejbližšího 
volebního období a také za horizont nejbližší 
státní hranice:

„Potřebujeme vůdce posilované vizí, pod-
pírané etikou a vedené politickou odvahou…
Kombinace politické opatrnosti, národních 
zájmů, krátkodobých záležitostí a jisté únavy 
z mezinárodních problémů zavinila v současné 
době nedostatek vedení (leadership) v nejdů-
ležitějších mezinárodních otázkách. Zdá se, že 
sama velikost globálních problémů, např. bídy, 
růstu obyvatelstva či konzumerismu, potenci-
ální mezinárodní vůdce zastrašila“ (Komise pro 
globální řízení, 1995).

Pokud se jednotlivé státy budou rvát o moc, 
o prvenství, kdy každý považuje za hlavní ctnost 
uspokojení národního zájmu, nebudou vítězové, 
ale jen poražení. Prohráli bychom všichni a so-
bectví by učinilo z lidského ducha nástroj se-
bezničení. Slovy Arnolda J. Toynbeeho: „Jestliže 
se správně nepřizpůsobíme globální vesnici, 
budeme litovat, že jsme kdy vynalezli civilizaci.“

Nacionalismus je kolektivní forma 

méněcennosti. Vlastenec má rád svou zemi, 

nacionalista tvrdí o své zemi, že je nejlepší.

Miloš Zeman

Jestliže se správně nepřizpůsobíme glo-

bální vesnici, budeme litovat, že jsme kdy 

vynalezli civilizaci.
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Pavel Nováček Udržitelný rozvoj

5.1 Globální etické hodnoty
a v tak rozmanitých časech, většinou zcela ne-
závisle, mohly vzniknout v jádru velmi shodné 
mravní normy.“

Pokusy defi novat a přijmout společné etické 
hodnoty nejsou nové. Ambicí Konference o ži-
votním prostředí a rozvoji v roce 1992 (Earth 
Summit) v  Rio de Janeiru bylo přijetí jakési 
„globální ústavy“, ale nakonec byla přijata jen 
právně nezávazná a vágní „Deklarace z Ria“.

Dalších deset let pracovala na přijetí Charty 
Země mezinárodní nevládní organizace Earth 
Council, ale ani tento druhý pokus nebyl v roce 
2002 v Johannesburgu úspěšný.8/ Jedná se však 
o kvalitní dokument, ke kterému se přihlásilo 
mnoho jednotlivců i komunit (viz infobox v ka-
pitole 2.8.1.3).9/ Proto uvádím v infoboxu myš-
lenky, které považuji za nejpodstatnější.

V konečném důsledku je způsob našeho jedná-
ní podmíněn smýšlením lidských srdcí – o tom 
nás přesvědčují dějiny i učení všech světových 
náboženství.7/

Základním předpokladem, úhelným kame-
nem fungujícího globálního řízení, jsou globál-
ní občanské hodnoty. Je potřebné defi novat, 
přijmout a respektovat zásadní hodnoty, které 
by byly akceptovatelné lidmi všech kulturních, 
politických, náboženských a fi lozofi ckých směrů. 
Bývalý rektor Karlovy univerzity Radim Palouš 
k tomu poznamenal: „Nenalezneme asi kultu-
ru, která by nebyla založena na přesvědčení 
o tom, že existuje určitý vyšší, tajemný a nám 
nedostupný řád světa, vyšší úmysl, z něhož vše 
pochází, vyšší paměť, kam se vše zapisuje, vyšší 
autorita, které jsme nějak všichni odpovědni. Je 
až překvapující, že v tak rozmanitých místech 

Infobox: Výtah z listiny základních práv a svobod
Článek 1
Lidé jsou svobodní a rovní v důstojnosti i v právech. Základní práva a svobody jsou nezadatelné, nezcizitelné, 
nepromlčitelné a nezrušitelné.
Článek 2
(1) Stát je založen na demokratických hodnotách a nesmí se vázat ani na výlučnou ideologii, ani na náboženské 

vyznání.
(3) Každý může činit, co není zákonem zakázáno, a nikdo nesmí být nucen činit, co zákon neukládá.
Článek 3
(1) Základní práva a svobody se zaručují všem bez rozdílu pohlaví, rasy, barvy pleti, jazyka, víry a náboženství, 

politického či jiného smýšlení, národního nebo sociálního původu, příslušnosti k národnostní nebo etnické 
menšině, majetku, rodu nebo jiného postavení.

Článek 8
(1) Osobní svoboda je zaručena.
(2) Nikdo nesmí být stíhán nebo zbaven svobody jinak než z důvodů a způsobem, který stanoví zákon. 
Článek 9
(1) Nikdo nesmí být podroben nuceným pracím nebo službám.
Článek 10
(1) Každý má právo, aby byla zachována jeho lidská důstojnost, osobní čest, dobrá pověst a chráněno jeho 

jméno.
Článek 11
(1) Každý má právo vlastnit majetek. Vlastnické právo všech vlastníků má stejný zákonný obsah a ochranu. 

Dědění se zaručuje.
(3) Vlastnictví zavazuje. Nesmí být zneužito na újmu práv druhých anebo v rozporu se zákonem chráněnými 

obecnými zájmy. Jeho výkon nesmí poškozovat lidské zdraví, přírodu a životní prostředí nad míru stano-
venou zákonem.

Článek 13
Nikdo nesmí porušit listovní tajemství ani tajemství jiných písemností a záznamů, s výjimkou případů a způ-
sobem, které stanoví zákon. 
Článek 14
(1) Svoboda pohybu a pobytu je zaručena.
Článek 15
(1) Svoboda myšlení, svědomí a náboženského vyznání je zaručena. Každý má právo změnit své náboženství 

nebo víru anebo být bez náboženského vyznání.
Článek 16
(1) Každý má právo svobodně projevovat své náboženství nebo víru buď sám nebo společně s jinými, soukromě 

nebo veřejně, bohoslužbou, vyučováním, náboženskými úkony nebo zachováváním obřadu.
Článek 17
(1) Svoboda projevu a právo na informace jsou zaručeny.
Článek 21
(1) Občané mají právo podílet se na správě veřejných věcí přímo nebo svobodnou volbou svých zástupců.

Nemám iluze, že to budu já, kdo změní svět. 

Nicméně vycházím z imperativu, že každý 

z nás je povinen počínat si tak, jako kdyby 

byl schopen zlepšit celý svět.

Václav Havel

Je až překvapující, že v tak rozmanitých 

místech a v tak rozmanitých časech, vět-

šinou zcela nezávisle, mohly vzniknout 

v jádru velmi shodné mravní normy.

Naléhavě potřebujeme společnou vizi 

základních hodnot, která by poskytla 

etický základ vznikajícímu světovému 

společenství.
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Článek 23
Občané mají právo postavit se na odpor proti každému, kdo by odstraňoval demokratický řád lidských práv 
a základních svobod, založený Listinou, jestliže činnost ústavních orgánů a účinné použití zákonných pro-
středků jsou znemožněny.
Článek 30
(1) Občané mají právo na přiměřené hmotné zabezpečení ve stáří a při nezpůsobilosti k práci, jakož i při ztrátě 

živitele.
Článek 31
Každý má právo na ochranu zdraví. 
Článek 32
(1) Rodičovství a rodina jsou pod ochranou zákona. Zvláštní ochrana dětí a mladistvých je zaručena.
(3) Děti narozené v manželství i mimo ně mají stejná práva.
Článek 35
(1) Každý má právo na příznivé životní prostředí.
(2) Každý má právo na včasné a úplné informace o stavu životního prostředí a přírodních zdrojů.
(3) Při výkonu svých práv nikdo nesmí ohrožovat ani poškozovat životní prostředí, přírodní zdroje, druhové 

bohatství přírody a kulturní památky nad míru stanovenou zákonem.

7/ Přijmeme-li existenci vyšší autority, měli bychom od ní odvodit své základní normy chování. Vyrůstá-li Evropa na kořenech křesťanství a židovství, je 

přirozené, že Evropané a další křesťanské národy přijímají za „kompas“ svého chování Desatero a základní naučení Nového zákona. Podle Václava Havla je 

všem světovým náboženstvím společné to, že se vyznačují:

 – vírou ve vyšší autoritu, než je autorita lidská;

 – vírou v existenci vyššího řádu věcí, než je ten pozemský, který tvoříme;

 – ideou vyšší spravedlnosti, než je spravedlnost pozemská;

 – tím, že jsou založena na naději v metafyzickém smyslu;

 – tím, že znají v nějaké podobě nekonečno a věčnost jako poslední míru lidských věcí a obracejí náš pohled dál než jen k hranici naší smrti;

 – tím, že z pokory před tím, co nás přesahuje, vyvozují i soubory mravních imperativů, které nám nabízejí jako návod ke smysluplnému životu. 

K tomu si dovolím jednu poznámku. Myslím, že křesťanství se od ostatních náboženství odlišuje tím, co je obsaženo v Kristově Kázání na hoře. Nejstručněji řečeno, 

jde o přikázání lásky, abychom činili dobře i svým nepřátelům. Tato výzva je vůbec tou nejradikálnější hodnotovou změnou v dějinách.

8/ Máme před sebou ještě dlouhou cestu bez záruky na úspěch, když si uvědomíme, že ani členské státy Evropské unie nejsou schopny se shodnout 

na přijetí společné ústavy.

9/ Mezi lety 1997–1999 vzniklo více než 40 národních výborů Charty Země. Konečnou verzi Charty Země, která je výsledkem celosvětových konzultací, 

vydala Komise Charty Země 14. března 2000 v sídle UNESCO v Paříži. Charta Země, byť nebyla světovým společenstvím formálně přijata, slouží jako 

katalyzátor dialogu napříč kulturami a náboženstvími o společných hodnotách a globální etice.

10/ Svoboda však musí být spojena s odpovědností a úctou k pravdě, jinak se zvrhne v anarchii a zvůli. Papež Jan Pavel II. k tomu říká: „Svoboda popírá samu 

sebe, sama se ničí a chystá se likvidovat druhého, jakmile neuznává a již nerespektuje své základní spojení s pravdou.“ A naopak platí, že úcta k pravdě 

člověka vnitřně osvobozuje: „Poznáte pravdu a pravda vás učiní svobodnými“ (Jan 8,32).

Přijetí občanských hodnot a etických pravidel 
na globální úrovni znamená prosazení globální 
občanské etiky, vyjadřující určitá základní práva 
a povinnosti sdílené všemi občany a podporo-
vané institucemi.

Komise pro globální řízení (1995) definuje 
hodnoty, jejichž přijetí a respektování je nevy-
hnutelným předpokladem smysluplného glo-
bálního řízení, následovně:
1. Úcta k životu

Úcta k životu a z ní vyplývající nenásilí jsou zá-
kladem pro globální řízení. Násilí proti osobám 
je popřením vrozené důstojnosti všech lidských 
bytostí. Kultura násilí vyústila ve ztrátu úcty 
k  lidskému životu. Svátost života je pojmem, 
který sdílejí lidé všech vyznání, stejně jako svět-
ští humanisté.
2. Svoboda

Všechny lidské bytosti jsou zrozeny jako rov-
né v právu na lidskou důstojnost a mají právo 
na jisté základní svobody – defi novat a vyjad-
řovat svou vlastní identitu, vybrat si formu víry, 

vydělávat si na živobytí, být osvobozeny od per-
zekuce a útlaku. Mezi základní lidské hodnoty 
patří také svoboda projevu, svoboda tisku a vo-
lební právo. Vedle života je svoboda tím, čeho 
si lidé nejvíce váží.10/

3. Spravedlnost a rovnoprávnost
Rovnoprávnost není totožná s trváním na rov-

nosti, vyžaduje však rozhodné úsilí omezit hrubé 
nerovnosti. Rovnoprávnost je nutno respektovat 
i ve vztazích mezi současnou generací a genera-
cemi budoucími. Princip mezigenerační rovno-
právnosti podpírá strategii udržitelného rozvoje.
4. Tolerance

Tolerance je nezbytným předpokladem mí-
rových vztahů v jakékoli společnosti. Vzájemná 
úcta nabízí základ pro to, aby pluralitní společ-
nost byla nejen stabilní, ale i schopná cenit si své 
různosti a nechat se jí obohacovat. Některé sna-
hy o prosazení určitých identit mohou být čás-
tečně reakcemi proti globalizaci, homogenizaci, 
modernizaci či sekularizaci. Vůdčím principem 
by měla být práva všech skupin a jednotlivců 

Bůh nás stvořil, jak jen mohl nejméně. 

Svoboda, tato moc být příčinou, tato 

schopnost mít zásluhu, žádá, aby člověk 

sám sebe přetvářel.

Jacques Bergier, Louis Pauwels

Úcta k životu a z ní vyplývající nenásilí 

jsou základem pro globální řízení. Násilí 

proti osobám je popřením vrozené důstoj-

nosti všech lidských bytostí.

Rovnoprávnost není totožná s  trváním 

na rovnosti.
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žít podle libosti, pokud neporušují stejně rovná 
práva a svobody druhých.
5. Vzájemná péče

Kvalita života ve  společnosti hodně závisí 
na  tom, zda její členové uznávají povinnost 
pečovat o své sousedy. Instinkty péče a souci-
tu jsou impulsem humanitárních akcí a ochoty 
dělit se s těmi, kdo jsou nějak znevýhodněni. 
V globálním sousedství musí mít instinkt péče 
globální dosah.
6. Zásadovost

Zásadovost je základem důvěry. Hromadící 
se důkazy o podvodech a korupci všech druhů 
mezi osobami ve  vysokém postavení ve  ve-
řejném životě i v soukromém sektoru význam 
morální zásadovosti podtrhují. Korupce, sahající 
od podplácení přes prodej důvěrných informací 
k praní špinavých peněz, je formou sociálního 
znečištění, jež oslabuje demokratické řízení.

Na těchto základních hodnotách tedy stojí 
i globální občanská etika. Ale nejen na nich. Aby 
se mohla zrodit globální etika, která bude stej-
nou měrou platit pro všechny, je třeba vytvořit 
soustavu společných práv a povinností. A je také 
třeba práva a povinnosti provázat.

Součástí globální etiky by mělo být právo všech 
lidí na: bezpečný život, rovnoprávné zacházení, 
možnost vydělávat si na živobytí a pracovat pro 
své blaho, definování a zachovávání odlišností 
mírovými prostředky, účast na řízení na všech 
úrovních, svobodnou a rovnou možnost stížnosti, 
rovný přístup k informacím, rovný přístup ke glo-
bálním společným statkům. Současně by měli 
mít lidé povinnost: zvažovat dopad své činnosti 
na bezpečnost a blahobyt druhých, prosazovat 
rovnoprávnost, chránit zájmy budoucích gene-
rací, chránit globální společné statky, zachovávat 
kulturní a intelektuální dědictví lidstva11/ (Komise 
pro globální řízení, 1995).

Infobox: Univerzální deklarace lidských odpovědností
Globalizace světové ekonomiky je doprovázena globálními problémy, které vyžadují řešení založená na společ-
ných idejích, hodnotách a normách respektovaných všemi kulturami a společnostmi. Lidským právům, stejně 
jako lidským odpovědnostem, musí být dána stejná váha. Lepšího sociálního pořádku na národní i mezinárodní 
úrovni nemůže být dosaženo pouze prostřednictvím zákonů, předpisů a konvencí. Potřebujeme globální etiku.

Následující návrh má za cíl vyvážit svobodu a lidská práva odpovědností. Pokud jedinec nebo vláda maxi-
malizují svobodu, avšak činí tak na úkor druhých, mnoho lidí bude trpět. Pokud lidé maximalizují svoji svobodu 
drancováním přírodních zdrojů, budou trpět budoucí generace.

Nevládní organizace The InterAction Council pracovala na návrhu lidských etických standardů od roku 
1987. Čerpala z moudrosti náboženských představitelů a proroků všech věků, kteří varovali, že svoboda bez 
odpovědnosti ničí svobodu samu, zatímco vyvážený vztah mezi svobodou a odpovědností v konečném důsledku 
svobodu umocňuje.

Základní principy lidského společenství
Článek 1
Každá osoba, bez ohledu na pohlaví, etnický původ, sociální postavení, politický názor, jazyk, věk, národnost, 
nebo náboženství, má odpovědost jednat s ostatními lidmi humánním způsobem.
Článek 2
Žádná osoba nesmí podporovat jakoukoliv formu nelidského chování. Všichni lidé mají odpovědnost usilovat 
o důstojnost a sebeúctu všech ostatních.
Článek 3
Žádná osoba, skupina nebo organizace, stát, armáda či policie nestojí nad kategoriemi dobra a zla, všichni 
podléháme stejným etickým standardům. Každá osoba má odpovědnost podporovat dobro a vyvarovat se zla.
Článek 4
Všichni lidé, protože jsou obdařeni vědomím a rozumem, musí přijmout odpovědnost vůči každému a vůči 
všem – rodinám a komunitám, národům a rasám a vůči náboženstvím v duchu principu solidarity: „Co nechceš, 
aby se stalo tobě, nečiň druhým.“

Nenásilí a úcta k životu
Článek 5
Každá osoba má odpovědnost úcty k životu. Nikdo nemá právo zraňovat, mučit nebo zabít jinou lidskou osobu. 
Toto nevylučuje právo na ospravedlnitelnou sebeobranu jedinců nebo společenství.
Článek 6
Spory mezi státy, skupinami lidí nebo jednotlivci by měly být řešeny bez násilí. Žádná vláda by neměla tolerovat 
nebo se účastnit aktů genocidy nebo terorismu, neměla by tolerovat nebo se podílet na zneužívání žen, dětí či 
dalších civilistů pro válečné cíle.
Článek 7
Každá osoba má nevyčíslitelnou hodnotu, a musí být proto bezpodmínečně chráněna. Také živočichové a přírod-
ní prostředí vyžadují ochranu. Všichni lidé mají odpovědnost chránit vzduch, vodu a půdu pro dobro současných 
obyvatel, stejně jako pro dobro budoucích generací.

Čím jdu dále, tím pevněji jsem odhodlán 

stát nad politickými a národnostními zále-

žitostmi, ať jsou jakékoliv, a říci otevřeně, 

co si myslím, aniž bych se staral, co jiní 

říkají nebo řekli.

Pierre Teilhard de Chardin

Svoboda popírá samu sebe, sama se ničí 

a chystá se likvidovat druhého, jakmile 

neuznává a již nerespektuje své základní 

spojení s pravdou.

Jan Pavel II.

Pokud lidé maximalizují svoji svobodu 

drancováním přírodních zdrojů, budou 

trpět budoucí generace.
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Článek 8
Každá osoba má odpovědnost chovat se čestně a slušně. Žádná osoba nebo skupina osob nemá právo zbavit 
krádeží nebo jiným svévolným způsobem jinou osobu nebo skupinu osob jejich vlastnictví.
Článek 9
Všichni lidé, mají-li k tomu prostředky, mají odpovědnost usilovat o odstranění chudoby, podvýživy, nezaměst-
nanosti a nerovnosti. Mají podporovat udržitelný rozvoj všude na světě, aby byla zajištěna důstojnost, svoboda, 
bezpečnost a spravedlnost pro všechny lidi.
Článek 10
Všichni lidé mají odpovědnost rozvíjet svůj talent a schopnosti vytrvalým úsilím, měli by mít stejný přístup 
ke vzdělání a ke smysluplné práci. Každý by měl pomáhat potřebným, znevýhodněným, handicapovaným 
a obětem diskriminace.
Článek 11
Veškeré vlastnictví a bohatství musí být využíváno odpovědně, spravedlivě a pro dobro lidského společenství. 
Ekonomická a politická síla nesmí být využívána jako nástroj dominance, ale jako služba spravedlnosti a so-
ciálnímu pořádku.

Pravdivost a tolerance
Článek 12
Každá osoba má odpovědnost mluvit a jednat podle pravdy. Nikdo, jakkoliv vysoko postavený nebo mocný, 
nesmí lhát. Právo na soukromí a osobní i profesní diskrétnost musí být respektováno. Nikdo není zavázán říci 
celou pravdu komukoliv a kdykoliv.
Článek 13
Žádní politici, úředníci, podnikatelé, vědci, spisovatelé nebo umělci nejsou vyňati z obecných etických stan-
dardů, stejně jako z nich nejsou vyňati lékaři, právníci a další odborníci, kteří mají zvláštní závazky vůči svým 
klientům. Profesní a další etické kódy by měly respektovat prvořadost obecných standardů, jako je pravdivost 
a slušnost.
Článek 14
Svoboda sdělovacích prostředků informovat veřejnost a kritizovat společenské instituce a činnost vládních 
orgánů, která je základem spravedlivé společnosti, musí být využívána odpovědně a diskrétně. Svoboda sdě-
lovacích prostředků s sebou nese zvláštní odpovědnost informovat přesně a pravdivě. Senzacechtivý způsob 
zpravodajství, který ponižuje lidskou osobu nebo její důstojnost, je za jakýchkoliv okolností nepřijatelný.
Článek 15
Náboženská svoboda musí být garantována, avšak reprezentanti náboženství mají zvláštní odpovědnost vy-
varovat se jakýchkoliv předsudečných vyjádření a aktů diskriminace vůči těm, jejichž víra je odlišná. Nesmí 
podněcovat nebo legitimizovat nenávist, fanatismus a náboženské konfl ikty, měli by naopak posilovat toleranci 
a vzájemnou úctu mezi lidmi.

Vzájemný respekt a partnerství
Článek 16
Všichni muži a ženy mají odpovědnost prokazovat si ve svých vztazích navzájem úctu a porozumění. Nikdo 
nesmí vystavovat druhou osobu sexuálnímu využívání nebo závislosti. Místo toho by měli sexuální partneři 
přijmout odpovědnost navzájem pečovat o dobro druhého.
Článek 17
Při vědomí všech kulturních a náboženských odlišností manželství vyžaduje lásku, oddanost a odpouštění 
a mělo by usilovat o zajištění bezpečnosti a vzájemné podpory.
Článek 18
Citlivé rodičovské plánování je odpovědností každého páru. Vztah mezi rodiči a dětmi by měl odrážet vzájem-
nou lásku, respekt, uznání a zájem. Žádní rodiče či jiní dospělí nesmí využívat, zneužívat nebo jinak špatně 
jednat s dětmi.

Závěr
Článek 19
Nic v této deklaraci nesmí být interpretováno jako souhlas jakémukoliv státu, skupině lidí nebo jednotlivci 
účastnit se jakékoliv aktivity směřující ke zrušení jakýchkoliv odpovědností, práv a svobod obsažených v této 
deklaraci a ve Všeobecné deklaraci lidských práv z roku 1948 (http://www.interactioncouncil.org/udhr/udhr.
html).

11/  Svobody a odpovědnosti by tedy měly být pečlivě vyváženy. Např. právo na svobodu slova předpokládá respektování práva nebýt urážen.

Veškeré vlastnictví a bohatství musí být 

využíváno odpovědně, spravedlivě a pro 

dobro lidského společenství. 

Profesní a další etické kódy by měly re-

spektovat prvořadost obecných standardů, 

jako je pravdivost a slušnost.

Svoboda sdělovacích prostředků s sebou 

nese zvláštní odpovědnost informovat 

přesně a pravdivě.
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5.2 Globální občanská společnost
Komise pro globální řízení (1995) přišla s ně-

kolika zajímavými náměty, týkajícími se podpory 
a rozvoje globální občanské společnosti. Jedním 
z návrhů bylo založit „Shromáždění lidu“ jako 
poradní orgán doplňující Valné shromáždění.13/

Dalším návrhem je založení „Fóra občanské 
společnosti“. To by se mělo skládat ze zástupců 
organizací akreditovaných u Valného shromáž-
dění jako organizace občanské společnosti. 
Měla by se vytvořit i regionální fóra, která by 
umožnila většímu počtu organizací přinést svoje 
podněty pro globální fórum na úrovni OSN.14/ 
Na úrovni OSN by bylo žádoucí a reálné fórum 
300–600 orgánů světové občanské společnos-
ti. Fórum by umožnilo mezinárodní občanské 
společnosti přímý přístup do systému OSN.15/

Komise pro globální řízení také navrhla vy-
tvořit tzv. „Petiční právo“. V systému OSN musí 
existovat místo, kde mohou jednotlivci i insti-
tuce podávat petice a žádosti týkající se obrany 
proti bezpráví.

Význam občanské angažovanosti snad nelze 
přecenit. Dobrým příkladem pro toto tvrzení je 
osud mnoha židovských rodin během druhé svě-
tové války. V Dánsku bylo díky občanské angažo-
vanosti a solidaritě uchráněno před holocaustem 
devět z deseti židů. V Polsku, Litvě a Lotyšsku nao-
pak přežil válku jen jeden z deseti židů. Švédský di-
plomat Raoul Wallenberg dokázal v Budapešti díky 
své odvaze a odhodlání zachránit před deportací 
desetitisíce židů. Židovská komunita tak díky jed-
nomu muži nebyla tolik zdecimována jako jinde. 
Díky Wallenbergovi a jeho několika spolupracov-
níkům, kteří vydávali židům ohroženým deportací 
švédské pasy, jich žilo po válce v Budapešti sto tisíc.

5.3 Globální ekonomické řízení

Na společně přijatých a respektovaných hod-
notách a etických pravidlech může postupně 
vyrůstat globální občanská společnost. Stále 
více lidí vytváří vazby, které procházejí napříč 
hranicemi, a rozvíjí vztahy založené na společ-
ných zájmech, týkajících se např. životního pro-
středí, bezpečnosti, lidských práv či postavení 
žen ve společnosti. Nové možnosti komunikace 
(elektronická média) dodávají občanské společ-
nosti novou sílu.

Mezinárodní občanská společnost zahrnuje 
nevládní organizace, mezinárodní humanitární 
organizace, dobrovolné orgány sloužící k vytvá-
ření pravidel (např. Mezinárodní organizace pro 
normy), vědecké organizace a mnoho jiných.

Podle Komise pro globální řízení (1995) je 
dnes typickým reprezentantem globální ob-
čanské společnosti globální nevládní hnutí. 
Nevládní organizace často zajišťují nevládní 
služby monitorování, včasného varování a sbě-
ru informací, jež mohou být obzvláště účinné 
v preventivní diplomacii. Mohou sloužit jako ne-
ofi ciální či alternativní komunikační kanály. Je 
proto třeba nalézt způsoby, jak v rámci globál-
ního řízení poskytnout více prostoru občanům 
a jejich organizacím, tedy občanské společnosti 
v protikladu k vládám.

V  podobném duchu mluví Alvin Toffler 
(1980): „Struktura dnešních institucí byla vy-
tvořena před Marxem, Darwinem, Freudem 
a Einsteinem. Je nezbytné vytvořit nové insti-
tuce, jak to bylo učiněno zakladateli Spojených 
států před více než 200 lety, a to se týká nejen 
rekonstrukce vlády, ale i nadnárodních organi-
zací, lokálních komunit atd.“12/

Tisíckrát mohou politici opakovat na všech 

mezinárodních fórech, že základem nového 

světového uspořádání musí být obecný 

respekt k lidským právům – a nic to nebude 

platné, pokud nebude tento imperativ 

vyrůstat z respektu člověka k zázraku 

bytí, k zázraku vesmíru, k zázraku přírody, 

k zázraku vlastní existence. Skutečně si vážit 

sebe sama i svých bližních – a ctít tudíž 

i jejich právo – může jen ten, kdo je skloněn 

před autoritou vesmírného řádu a před 

autoritou stvoření a kdo si dokáže vážit 

práva být jejich součástí a účastníkem.

Václav Havel

Rozdíly mezi bohatými a chudými se propastně 
zvětšují a vzniká napětí, které hrozí, že uvrhne 
celé regiony do chaosu a násilí. Chudí odmítají 
dál fatalisticky snášet svůj úděl. Kultura nási-
lí se lavinovitě šíří ve městech západní Afriky, 
Jižní a Střední Ameriky i v některých městech 
jihovýchodní Asie. Lidé obvykle nejsou ochotni 
chovat se podle obecných principů demokra-
tického soužití, které nikomu nestraní. Nejdříve 
je třeba zajistit rodinu, pak širokou rodinu, pak 
známé, poté ty, kteří mohou prokázat nějakou 
protislužbu, a  až na  posledním místě je tzv. 
obecný prospěch. 

„Zhruba polovina rozpočtu autonomních 
oblastí, spravovaných Palestinci, zmizela. Tyto 
prostředky přišly z Evropy i od jiných světových 
sponzorů. Zatímco pásmo Gazy se stále více 
proměňuje ve špinavé smetiště a palestinské 
hospodářství skomírá, politici si dávají stavět 
luxusní vily a jezdí v přepychových limuzínách“ 
(Lidové noviny, 21. 7. 1997).

Problém korupce a  chudoby není zdaleka 
jediným, který si vynucuje nějakou formu glo-
bálního ekonomického řízení. Mezinárodní ob-
chod s drogami ovlivňuje nebo dokonce určuje 
stav ekonomik některých zemí (Afghánistán, 
Kolumbie…). Hodnota tohoto obchodu se roč-
ně odhaduje na 900 miliard USD. Z ilegálního 
i legálního obchodu se zbraněmi, likvidace a vy-
vážení odpadu a obchodování s „bílým masem“ 
(prostituce) se stal velký globální byznys, na je-
hož kontrolu a zvládnutí národní státy nestačí.

Bohaté a rozvinuté země mají jiný typ pro-
blémů:

„Stroje (elektronika, počítače, roboty) a s nimi 
související globalizace stále více vytlačují lid-
skou práci. V době, kdy teoretičtí otcové spo-
lečnosti vynalezli ‚neviditelnou ruku trhu‘, žilo 
v Británii sotva 50 lidí na čtverečním kilometru 
a průměrný lidský věk byl kolem čtyřicítky. Dnes 
je jich na km2 kolem pěti set, dožívají se v prů-
měru pětasedmdesáti let, a pořád víc.

Potřebujeme vytvořit řešení na světové 

úrovni nastolením ekonomiky skutečného 

sdílení a rozdělování statků jak na meziná-

rodní, tak na národní úrovni. To je kromě 

původního kulturního bohatství národů 

jediná cesta, která respektuje důstojnost 

osob a rodinu.

Jan Pavel II.
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Tohle už neviditelná ruka trhu nezvládne, to chce 
nově rozdat karty. Zkrátit radikálně pracovní dobu 
(Keynes kdysi napsal, že na konci století bude pra-
covní doba 3 hodiny denně nebo 5–15 hodin týd-
ně), dát lidem množství volného času a naučit je, 
co s ním – to je problém nejen psychologický, ale 
i ekonomický“ (Antonín J. Leihm, Právo, 7. 7. 1997).

Stále větší podíl světové ekonomiky připadá 
na  nadnárodní korporace. Přesunem výroby 
z  jedné země do druhé jsou schopny unikat 
přísnější legislativě, je-li třeba. V ekonomickém 
smyslu jsou nadnárodní korporace skutečnými 
vládci mezinárodní scény. Nepodléhají státní 
moci a v jejich prospěch hraje i pokračující li-
beralizace a deregulace světového obchodu. Je 
tedy potřebné vytvořit soustavu konkurenčních 
pravidel pro celosvětovou soutěž. To je úkolem 
Světové obchodní organizace (WTO). Komise 
pro globální řízení navrhuje, aby při ní byl zalo-
žen Úřad pro globální konkurenci.

Měla by také být vytvořena soustava investič-
ních pravidel. Světová obchodní organizace by 
na jejich základě za skromný poplatek poskyto-
vala akreditaci těm nadnárodním společnostem, 
které přijmou za své základní principy dobrého 
chování.

V oblasti fi nancí mají národní hranice nepa-
trný význam. Vzhledem k tomu, že se dnes pe-
níze přelévají z jednoho konce světa na druhý 
elektronicky, je možné přesunout neomezené 
částky během okamžiku. To podporuje spe-
kulativní kapitál, který dokáže destabilizovat 
ekonomiky i těch nejsilnějších států. Je tedy 
nezbytné vyvinout na globální úrovni efektivní 
nástroje řízení. 

Základy globálního ekonomického řízení 
lze vysledovat už v počátcích druhé světové 
války. Tehdy se severoameričtí a britští odbor-
níci začali zabývat vytvořením soustavy mezi-
národních institucí na podporu poválečného 
ekonomického ozdravění, plné zaměstnanosti, 
svobodného obchodu a ekonomické stability. 
UNRRA,16/ Brettonwoodské instituce, Všeobecná 
úmluva o clech a obchodu (GATT) a Marshallův 
plán umožnily položit základy pro nejrychlejší 
a nejtrvalejší expanzi mezinárodní ekonomiky 
v dějinách (Komise pro globální řízení, 1995).

V současnosti, v období výrazné ekonomické 
krize, stojíme před výzvou připravit další stupeň 
přechodu na globální ekonomické řízení v ob-
lastech, kde národní státy nemohou obstát. 
Komise pro globální řízení navrhuje, aby k zá-
kladním mezinárodním veřejným statkům, jež 
by měly zajišťovat globální ekonomické řízení, 
patřily systémová fi nanční stabilita, vláda záko-
na, infrastruktura a ińvestice, společné normy 
pro váhy, míry a čas, péče o životní prostředí, 
ochrana globálních statků, zajištění nezbytného 
rámce opatření k prosazování udržitelného roz-
voje, spravedlnost a sociální soudržnost.

Na globální úrovni není možné ponechat tržní 
systém jakémusi samovývoji. To nefunguje ani 
na národní úrovni. Tržní ekonomika je založena 
na čtyřech předpokladech:
1) funguje tam, kde je volný pohyb kapitálu (pe-

něz);
2) vyžaduje volný pohyb zboží;
3) vyžaduje volný pohyb pracovní síly (lidí);
4) vyžaduje konkurenční prostředí, kde všichni 

mají stejnou šanci se prosadit.
První podmínka – volný pohyb kapitálu – je 
v současnosti splněna. Splnění druhé podmín-
ky – volného pohybu zboží – je problematické 
(např. potíže obchodu se zemědělskými pro-
dukty), ale je realizovatelné.17/ Třetí podmínka 
– volný pohyb pracovní síly – je prakticky nespl-
nitelná. Volný pohyb pracovní síly je možný jen 
mezi zeměmi relativně stejně vyspělými, např. 
v rámci Evropské unie, a i zde je to zdlouhavý, 
postupný proces. Čtvrtá podmínka – konkurenč-
ní prostředí – také není splněna. „Pravidla hry“ 
dnes určují ve velké míře nadnárodní korporace, 
jejichž dominantní vliv se blíží monopolnímu 
postavení.

Ekonomicky silné země, které mají hlavní slo-
vo v nadnárodních organizacích (Světová banka, 
Mezinárodní měnový fond, Světová obchodní 
organizace,…), prosadily, aby se na mezinárodní 
scéně hrálo podle pravidel, která vyhovují pře-
devším jim. I ony samy však někdy tato pravi-
dla porušují, je-li to pro ně výhodné. Rozvinuté 
země dovážejí z rozvojových suroviny, aniž by 
na ně uvalily clo. Jestliže ale rozvojové země 
zpracují suroviny a zemědělské produkty, což 

12/ Jedna instituce by však měla být pro zdraví jedinců (především dětí) i společnosti zachována i v éře „globální vesnice“. Tam, kde je její fungování ohrože-

no, otřásá se ve svých základech celá společnost. Je to rodina. „Budoucnost lidstva přichází skrze rodinu,“ píše Jan Pavel II. v encyklice Evangelium Vitae 

(1995).

13/ Pro začátek navrhuje Komise ustavit shromáždění členů parlamentů, skládajících se ze zástupců zvolených stávajícími zákonodárnými sbory, a v další fázi 

navrhuje založit světové shromáždění přímou volbou lidmi.

14/ Tento „mezikrok“ je z hlediska efektivního fungování nezbytný, protože např. na Konferenci o životním prostředí a rozvoji v Rio de Janeiru v roce 1992 bylo 

akreditováno více než 1400 nevládních organizací a mnoho dalších se účastnilo paralelně probíhajícího Globálního fóra.

15/ S obdobnou myšlenkou přišel již koncem 70. let 20. století zakladatel Římského klubu Aurelio Peccei. V autobiografi cké knížce „Lidská kvalita“ (1977) 

navrhl vytvořit tzv. „Forum Humanum“ – regionální a světové setkávání lidí, kteří by pomáhali utvářet občanskou společnost.

16/ United Nations Relief and Rehabilitation Administration – byl to první konkrétní program pod hlavičkou Spojených národů, který pomáhal obětem 

druhé světové války, zejména prostřednictvím poskytování základních životních potřeb (jídlo, ošacení, přístřeší, základní zdravotní péče aj.). Svoji činnost 

ukončil v březnu 1949.

17/ Možnost volného pohybu zboží by měla existovat, ale prostřednictvím ekonomických nástrojů by mělo být omezeno nesmyslné, neekologické převážení 

surovin a polotovarů na obrovské vzdálenosti. Není např. nutné a po započtení ekologických zátěží do dopravních nákladů by nebylo ani ekonomické, aby 

se na jednom kontinentu vyprodukovalo mléko a na jiném kontinentu se z něj udělal sýr nebo jogurt. 

Svět se stává stále více světem pro bohaté, 

kteří si chtějí přivlastnit planetu pro sebe.

Ryszard Kapuscinski

Na globální úrovni není možné ponechat 

tržní systém jakémusi samovývoji.
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Pavel Nováček Udržitelný rozvoj

nejvíce ekonomicky produkt zhodnocuje, jsou 
cla na takový vývoz uvalena.

Nejrozvinutější země by měly mít odvahu 
přiznat rozvojovým, avšak ekonomicky silným 
státům větší váhu a přizvat je k větší odpověd-
nosti v rámci nadnárodních institucí.

„Mezi deseti největšími světovými ekono-
mikami na základě parity kupní síly jsou Čína, 
Indie, Brazílie a Rusko, následovány s nevelkým 
odstupem Mexikem, Indonésií a Korejskou re-
publikou. Přesto se žádná z nich, kromě Ruska, 
nepodílí na skupině G8 a v Brettonwoodských 
institucích jsou všechny nedostatečně zastou-
peny poměrem hlasů ve vztahu ke svým popu-
lacím a ekonomické váze.

OSN se zatím nepodařilo vytvořit tribunu pro 
praktickou, dobře zaměřenou diskusi k těmto 
otázkám. Proto se podstatná část rozhodování 
děje neformálně, prostřednictvím skupin zemí, 
jako jsou G8, OECD nebo Britské společenství 
národů (Commonwealth). Rozvojové země 
jsou rozvinutými zeměmi během vyjednávání 
často vnímány jako parazité (tzv. „free riders“), 
protože přicházejí s  nereálnými požadavky 
a vynucují si zvláštní, výsadní postavení. Řada 
zemí však po  pádu komunismu na  počátku 
devadesátých let liberalizovala svůj obchod 
a systémy zahraničních investic a byla rozvi-
nutými zeměmi donucena k ústupkům, co se 
týče respektování práv duševního vlastnictví. 
I nadále však před nimi stojí obchodní bariéry. 
Jedná se o bariéry především v oblasti obchodu 
se surovinami a energetickými produkty, země-
dělskými produkty a textilem. Je třeba také mít 
na paměti břemena, které většina zemí s sebou 
vleče ve formě splácení dluhů a úroků z půjček 
(Komise pro globální řízení, 1995).

Jak by měla vypadat konkrétně struktura a in-
stitucionální zajištění globálního ekonomického 
řízení? A jak by to vše mělo být fi nancováno? 
S nejpropracovanějšími návrhy přišla Komise 
pro globální řízení, z nichž citujeme ty nejpod-
statnější:

1. Ekonomická rada bezpečnosti

„Navrhujeme, aby byla zřízena Ekonomická rada 
bezpečnosti – ESC, jež by ve vztahu k meziná-
rodním ekonomickým záležitostem nabyla té-
hož postavení, jež má Rada bezpečnosti v otáz-
kách míru a bezpečnosti. ESC by vyvíjela svou 
činnost ve spolupráci s Brettonwoodskými in-
stitucemi a WTO. ESC by se zabývala ekonomic-
kou nestabilitou, stoupající nezaměstnaností, 
masovou bídou, stejně jako celkovým stavem 
ekonomiky a podporou udržitelného rozvoje.

Základním úkolem ESC by bylo sledovat hlav-
ní trendy světové ekonomiky a dávat signály, 
podle nichž by se mohla globální společenství 
orientovat. Měla by na starosti také návrhy na fi -
nancování mezinárodních veřejných statků pro-

střednictvím získávání mezinárodních příjmů. 
Pro založení ESC v celkové struktuře OSN se na-
bízejí různé právní možnosti, včetně dodatku 
k Chartě OSN.

Největší světové ekonomiky by byly zastou-
peny automaticky a muselo by být zavedeno 
vyrovnané členství regionů, to by bylo zajištěno 
systémem volebních obvodů.

Cílem ESC by bylo přemostění mezery mezi 
různými mezinárodními ekonomickými insti-
tucemi – Světovou bankou, Mezinárodním mě-
novým fondem, Světovou obchodní organizací, 
Mezinárodní organizací práce (ILO), ale i G8 a ji-
nými neformálními seskupeními.“

2. Pravidla obchodu a mezinárodní soutěže

„Hlavním nástrojem globálního řízení v otáz-
kách spojených s  obchodem je Světová ob-
chodní organizace – WTO. Účelem WTO, která 
byla založena 1. 1. 1995, je realizace výsledků 
Uruguayského kola, zajištění fóra pro jed-
nání, revize obchodní politiky, koordinace 
Mezinárodního měnového fondu a Světové ban-
ky. Základním cílem WTO je však vytvoření všeo-
becného rámce pravidel spravujících obchodní 
systém v jeho nejširším smyslu včetně, jak uvádí 
smlouva o WTO, cíle udržitelného rozvoje.“ 

3. Financování globálního řízení

„Dřívější zprávy doporučující redistributivní da-
ňové principy vyvolaly jen chabou pozornost. 
Stále se však rozšiřuje propast mezi fi nančními 
požadavky programů OSN a penězi, jež jsou 
ve skutečnosti zpřístupněny prostřednictvím 
tradičních kanálů. Pro financování by do bu-
doucna mělo být přijato několik obecných 
principů:
1) za užívání některých společných globálních 

zdrojů by se platilo na čistě ekonomickém 
základě s použitím tržních nástrojů;

2) bylo by správné, aby celé břemeno nedo-
padlo na malé množství průmyslových zemí, 
ale aby bylo rozprostřeno, i když s prvkem 
progresivity;

3) bylo by užitečné, kdyby nové systémy příjmů 
nenahrazovaly domácí daně či poplatky, ale 
představovaly dodatečné zdroje.

Každý systém globálního zdanění vyžaduje 
identifi kaci objektu daně. Jedním z návrhů je 
daň či poplatek za devizové obchody. Návrhy 
na  takovou daň předložil americký profesor 
James Tobin, laureát Nobelovy ceny. Jejich pod-
statou nejsou jenom a už vůbec ne především 
příjmy, avšak nutnost zlepšit efektivitu největ-
šího globálního trhu – devizových obchodů. 
Tam se odehrává velké množství spekulativní-
ho obchodování, jež je příliš krátkodobé na to, 
aby odráželo základní ekonomické faktory“ (viz 
infobox).

OSN se zatím nepodařilo vytvořit tribunu 

pro praktickou, dobře zaměřenou diskusi. 

Proto se podstatná část rozhodování děje 

neformálně, prostřednictvím skupin zemí, 

jako jsou G8, OECD nebo Britské společen-

ství národů. Rozvojové země jsou rozvinu-

tými zeměmi během vyjednávání často 

vnímány jako parazité (tzv. „free riders“), 

protože přicházejí s nereálnými požadavky 

a vynucují si zvláštní, výsadní postavení.

Stále se však rozšiřuje propast mezi fi nanč-

ními požadavky programů OSN a penězi, 

jež jsou ve skutečnosti zpřístupněny pro-

střednictvím tradičních kanálů.
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Infobox: Tobinova daň
Na konci 20. století světovým měnovým trhem každý den proteklo 1800 miliard dolarů. O dvacet let dříve to bylo 
jen 18 miliard dolarů. Osm z deseti fi nančních operací bylo ryze spekulativních. Nic se za tyto astronomické 
částky nevyrobilo, peníze pouze změnily svého majitele, přičemž někdo získal, jiný ztratil.

V roce 1972 ekonom James Tobin navrhl zdanit devizové transakce, aby vlády znovu získaly možnost účinně 
ovlivňovat makroekonomiku a národní měnovou politiku. Už ve 30. letech 20. století upozorňoval na nebezpečí 
převahy spekulativních fi nančních operací nad přímými operacemi Keynes: „Nemůžeme očekávat nic dobrého 
od situace, v níž se hospodářský rozvoj země stal vedlejším produktem kasina.“

Obrovský rozmach spekulativních fi nančních operací byl umožněn rozkladem brettonwoodského systému 
a postupným uvolňováním kapitálových brzd v 70. a 80. letech 20. století. Burzovní hazard se stal trvalou 
hrozbou světového peněžního systému. Burzy jsou dnes navíc obrovskou pračkou špinavých peněz z prodeje 
drog, pašování zbraní, prostituce a korupce.

V roce 1997 získala podle Financial Times např. jen Citibank na devizových spekulacích za pouhých šest 
měsíců 552 milionů dolarů. Ve srovnání s tím velká francouzská automobilka Peugeot vydělala za stejné období 
330 milionů dolarů. Citibank přitom zaměstnává 350 makléřů, Peugeot dává práci 140 000 lidí.

Krize v Mexiku a v Asii v 90. letech 20. století jsou školními příklady demonstrujícími nespravedlnost 
tohoto systému. Tyto krize stály 150 miliard dolarů, které do Mezinárodního měnového fondu a Světové banky 
„nasypali“ daňoví poplatníci z bohatých zemí. Lze to nazvat investorským socialismem. Soudobý socialismus 
už dávno neznamená společenské vlastnictví továren. Nový fi nanční socialismus kolektivizuje rizika platební 
neschopnosti, nikoliv výrobní prostředky. Jestliže dříve tovární socialismus rozděloval peníze směrem dolů 
(od bohatých k chudým), fi nanční kolektivismus snižuje spekulační investiční rizika, a rozděluje tudíž bohatství 
směrem nahoru.

Spekulanti rozumí jediné řeči: řeči peněz. Tobinova daň by učinila krátkodobé nájezdy na měny méně 
lukrativními, protože přesunout velké částky do země a zase je rychle vyvézt by se prodražilo. Daň by měla být 
větší u krátkodobých operací a nižší u dlouhodobých operací spojených se zahraničním obchodem a přímými 
investicemi.

Diskutuje se o dani ve výši 0,25 % nebo 0,15 %, případně jen 0,05 %, které by podléhaly nejen jednoduché 
transakce, ale také deriváty, jako jsou swapy a opce, spojené s devizovými operacemi. Předpokládaný roční 
výnos by při dani ve výši 0,25 % dosáhl asi 300 miliard dolarů.

Zavedení Tobinovy daně by kladlo mnohem menší požadavky na mezinárodní spolupráci než všechny 
dosavadní stabilizační programy. Jen sedm největších světových ekonomik zahrnuje 80 % celosvětových de-
vizových transakcí.

Hlavní problém zavedení Tobinovy daně spočívá v politické (ne)vůli vlád bohatých zemí. Přitom současný 
stav je nespravedlivý, protože každý pracující musí platit daně, kdežto obrovské bezpracné zisky zůstávají 
nezdaněny. Zatím řeší vlády své fi nanční problémy tím, že házejí výdobytky dlouhodobých sociálních střetů 
přes palubu ve jménu osvobození „všemocných a samospasitelných“ tržních sil. Doposud to prochází, protože 
nebyl, zdá se, překročen práh sociální únosnosti. Jestli něco přiměje vlády ke zdanění měnových spekulací, 
bude to pravděpodobně hrozba rychle rostoucích schodků státního rozpočtu.

Hlavní překážka zavedení Tobinovy daně spočívá pravděpodobně v ideologii. Je totiž v zásadním rozporu 
s hlavními zásadami soudobého neoliberalismu – snížení daní, stále větší volnosti kapitálu a omezení vládních 
zásahů do hospodářského života země (Vítek, 1999).

Podle jiného návrhu by mohlo být daňovou 
základnou zdanění nadnárodních společností. 
Ve světě, kde je stále více společností vskutku 
globálních, nemá příliš smysl identifi kovat daňo-
vé domény v úzkém národním smyslu.

„Myšlenka poplatků za  používání globál-
ních společných statků má širokou odezvu pro 
svůj důraz na zachování zdrojů a ekonomické 
efektivity i z politických a příjmových důvodů. 
Zavedeny by mohly být podle návrhů Komise 
pro globální řízení (1995) následující uživatelské 
poplatky:
– doplatek k letence za používání stále více vy-

tížených leteckých drah a vybírání malého 
poplatku – několika USD – za každý mezi-
národní let;

– poplatek za námořní dopravu po oceánech, 
odrážející potřebu kontroly znečištění oce-
ánů a udržování mořských cest otevřených 

všem legitimním uživatelům, a  speciální 
poplatek za zanechání netoxického odpadu 
v mořích;

– uživatelský poplatek za oceánské, ne po-
břežní rybaření, odrážející tlaky na mnohá 
loviště ryb a náklady na výzkum a dohled;

– speciální uživatelský poplatek za činnost 
v Antarktidě, jako např. rybaření, aby bylo 
zachování zdrojů fi nancováno na základě 
faktu, že kontinent je součástí společného 
dědictví lidstva;

– parkovací poplatky pro geostacionární sate-
lity;

– poplatky za uživatelská práva k elektromag-
netickému spektru.“

Má-li být globální řízení účinné a efektivní, bude 
třeba jednou přistoupit k nějaké formě globál-
ních daní. Zdanění letenek, parkovací poplatky 
za geostacionární satelity a další podobné návr-
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hy jsou dobrým začátkem, ale samy o sobě ne-
stačí. Je žádoucí, aby se jednou každý obyvatel 
planety podílel nějakým způsobem na globální 
dani, ať už přímou formou daně z příjmu, nebo 
např. odvodem malého procenta daně z přida-
né hodnoty do „globální pokladny“. Posílil by se 
tím pocit, že globální instituce jsou také naše, 
podobně jako státní instituce, a globální řízení 
by bylo vystaveno větší pozornosti a kontrole 
ze strany občanů.

Globální úroveň by byla vhodná pro prosazení 
tzv. ekologických daní. Ekologické daně by moh-
ly být uplatněny na globální úrovni především 
vůči nadnárodním korporacím. Aby však nebyly 
korporace trvale znevýhodněny, je konečným 
cílem prosazení ekologických daní ve všech ze-
mích, z nichž by se malá část odváděla na glo-
bální úroveň.

Prvním krokem je tzv. uhlíková daň – zdanění 
fosilních paliv, které především produkují sklení-
kové plyny. Dalším krokem je zdanění ostatních 
neobnovitelných surovinových a energetických 
zdrojů a také emisí škodlivin, které znečišťují ži-
votní prostředí a ohrožují ekosystémy.

Za  úvahu stojí i  zdanění reklamy s  tím, že 
část výtěžků by byla odváděna do fondů OSN. 
Dnešní převažující způsob reklamy vybízí k neo-
mezenému růstu spotřeby, který je z dlouhodo-
bého hlediska neudržitelný. Současných téměř 
sedm miliard lidí nejspíše nemá šanci dosáhnout 
materiální úrovně nejbohatších zemí a reklama, 
která sen konzumního ráje nabízí a propaguje, 
vede jen k frustraci. Není v pořádku, když jsou 
náklady na reklamu prostě započítány do ná-
kladů.

Z  vybraných globálních daní by měly být 
financovány především konkrétní projekty. 
Aparáty globálních institucí by měly mít urče-
no maximální přípustné procento na svou režii 
(stejně jako to bývá stanoveno např. u většiny 
humanitárních nevládních organizací).

Shodneme-li se na potřebě globální daně, 
jak by měla být realizována? Hledání správné 
míry zdanění a správných nástrojů pro realizaci 
zdanění od úrovně obce až po globální úroveň 
bude jistě náročný a dlouhodobý proces. Jistou 
inspiraci však můžeme najít v daňovém systému 
Spojených států (viz infobox).

Infobox: Systém daní ve Spojených státech
Na federální úrovni jsou vybírané daně a poplatky jediným zdrojem příjmů. Asi padesáti procenty se na nich 
podílí daň z příjmu a přibližně dvaceti procenty odvody ze zisku.

Hlavním zdrojem příjmu jednotlivých států unie je daň z prodeje. Dále jsou to daň z příjmu, daně ze zisku, 
daně z majetku, dědická daň, darovací daň a poplatky za udělení různých licencí. Jednotlivé státy také dostávají 
příspěvek z federální pokladny a z hospodaření státních podniků. Příspěvky z federální pokladny jsou cílené 
a unie je může podmiňovat.

Okresy, města a vesnice vybírají místní daň, přičemž největším zdrojem příjmu je všeobecná majetková 
daň – tvoří asi polovinu všech příjmů místních správ. Také se vybírá daň z prodeje a opět poplatky za licence 
a povolení. Na místní úrovni je zdrojem příjmu také pomoc ze státní pokladny a příjmy z obhospodařování 
komunálních služeb. 

Daně jsou někdy duplicitní, protože federální i státní vláda může uvalovat daň na tutéž věc.
Velká část získaných příjmů unie jde na záležitosti obrany, na zdravotnictví, vzdělání, sociální péči a pro-

gramy vytváření pracovních příležitostí, dále na činnost federálních úřadů, na dopravu a spoje.
Státy a místní správy pokrývají mnohem širší oblast než unie. Státy hradí sociální péči, školy a silnice. 

Místní správy věnují prostředky na vzdělání, sociální péči a silnice. Ve městech podstatnou část výdajů tvoří 
fi nancování policie a požární ochrany.

Na všech úrovních se vybírají daně zvlášť. O tom, jak se daně využijí, rozhodují volené orgány, takže voliči 
mají možnost ve volbách ovlivnit využití daní (Lidové noviny: V USA rozhodují o daních voliči, ČTK, 9. 8. 1997).

Významnou roli v globálním (ekonomickém) ří-
zení by měla sehrát Mezinárodní organizace prá-
ce (ILO), jež je součástí systému OSN. Je tripar-
titní organizací zprostředkovávající dialog mezi 
odborovými svazy zaměstnanců, federacemi 
zaměstnavatelů a vládami. Zabývá se především 
základními otázkami pracovního trhu a význam 
této unikátní organizace bude se vzrůstající ote-
vřeností globálních trhů a větší pracovní mobili-
tou s největší pravděpodobností sílit. 

Obávám se, že globální ekonomické řízení 
bude vystaveno velmi zásadnímu problému, 
který si národní státy zatím nepřipouštějí. Sen 
konzumu, materiálního blahobytu tak, jak jej 

dnes chápeme, není realizovatelný pro většinu 
obyvatel planety. Vládní představitelé rozvinu-
tých i rozvojových zemí navozují iluzi, že dosa-
žitelný je (nejlépe pod vedením těch, kteří tuto 
iluzi navozují). Rostou očekávání a čím jsou lidé 
chudší, tím více doufají a věří v lepší budouc-
nost. Frustrace z neschopnosti či nemožnosti 
cíle dosáhnout pak zrodí fanatismus, extrémis-
mus, terorismus a další pro společnost smrtelně 
nebezpečné patologické jevy.

Přechod k industriální a konzumní společnos-
ti byl i na Západě těžký, násilný a poznamenal 
utrpením několik generací. Jak bude vypadat 
obdobný vývoj dnes v  rozvojových zemích, 
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kdy na  planetě žije téměř sedm miliard lidí, 
neobnovitelné zdroje jsou ze značné míry vy-
čerpány a biosféra vážně poškozena? Problémy, 
které tato transformace přinese, mohou ideu 

18/  Bylo by velmi naivní se domnívat, že ve 21. století dokážeme válkám zabránit.

Náplň zpravodajských relací dnes tvoří 

události z New Yorku, Tokia či Berlína, ale 

skutečný obraz toho, co nás čeká, se tvoří 

někde úplně jinde.

Robert D. Kaplan

globálního řízení zdiskreditovat a zničit. Pokud 
je budeme schopni překonat, stane se globální 
řízení nezbytnou složkou sebeřízení společnosti 
a rozvoje lidstva ve 21. století.

5.4 Globální bezpečnost
V  první polovině 20. století se odehrály dvě 
nejkrvavější a  nejrozsáhlejší války v  historii 
a po několik desetiletí druhé poloviny 20. stole-
tí určovala světové dění válka studená. Po pádu 
komunismu s údivem zjišťujeme, že svět není 
o mnoho bezpečnější. V období studené války 
byla situace nebezpečná, ale poměrně přehled-
ná. To už neplatí. Nehrozí sice bezprostředně ja-
derný konfl ikt globálního rozsahu, zato se roz-
hořela řada regionálních konfl iktů. Bezpečnost 
tedy bude v globálním řízení hrát klíčovou roli. 

Může přijít doba, kdy svět bude rozdělen 
na prosperující a relativně bezpečnou část, obe-
hnanou nějakým ochranným štítem, do níž by 
patřila většina západní a střední Evropy, východ-
ní Asie a Severní Amerika, a větší část zbídače-
lých teritorií bez stabilních vlád, kam by patřila 
velká území v Africe, Střední východ, jižní Asie 
a možná i části Střední a Jižní Ameriky.

Svůj díl na bující kultuře násilí v řadě rozvo-
jových zemí mají i velmoci a ty státy, které si 
velmocenské ambice činí. Tím, že podporovaly 
zkorumpované vládce při plném vědomí jejich 
zkorumpovanosti, nesou podstatný díl viny.

Klíčovým pojmem pro prosazování míru 
na Zemi je bezpečnost. Ta už zdaleka není chá-
pána pouze ve vojenském smyslu, ale jde o slo-
žité proplétání ekonomických, sociálních, poli-
tických a vojenských aspektů. Od 17. století byla 
mezinárodní bezpečnost defi nována z hlediska 
potřeb přežití národa. Bezpečnost znamenala 
ochranu státu – jeho hranic, obyvatel, institucí 
a hodnot – před vnějším útokem. Pojem státní 
suverenity v bezpečnostních záležitostech často 
sloužil jako opodstatnění vytvářet mocné ná-
rodní vojenské systémy a umožňoval opatření 
hrubě omezující občanská práva a svobody. 

V současnosti se objevují nové, dříve nezná-
mé problémy, vznikající z ohrožení zemských 
životodárných systémů, extrémní ekonomické 
nouze, šíření lehkých konvenčních zbraní, z te-
rorizování civilního obyvatelstva domácími mo-
censkými boji a z hrubého porušování lidských 
práv.

Komise pro globální řízení (1995) rozlišuje 
čtyři druhy bezpečnosti:
Kolektivní bezpečnost

Kolektivní bezpečnost je postavena na myš-
lence, podle níž se členové určité skupiny vystří-
hají použití síly mezi sebou navzájem a přitom 
se zavážou k obraně kteréhokoliv člena skupiny 

Skutečnost je taková, že v současném světě 

pozorujeme šířící se fenomén sametových, 

nekrvavých revolucí… Krev dnes teče tam, 

kde do útoku vyráží zaslepený nacionalis-

mus nebo náboženský fanatismus nebo 

zoologický rasismus, tedy tři černá mračna, 

která mohou zatáhnout nebe jedenadva-

cátého století.

Ryszard Kapuscinski

napadeného vnějšími silami. Je především vo-
jensky zaměřena.

Z takto pojaté kolektivní bezpečnosti bychom 
mohli pro budoucnost odvodit globální kolek-
tivní bezpečnost, která by byla zaštítěna a ga-
rantována společnými vojenskými silami OSN. 
Státy účastnící se globální kolektivní bezpeč-
nosti by mohly omezit vlastní výdaje na zbro-
jení a  soustředit se na  budování všeobecné 
bezpečnosti.
Všeobecná bezpečnost

Všeobecná bezpečnost zdůrazňuje změnu 
současného vojensky založeného pojmu bez-
pečnosti. Je založena na spolupráci, budování 
důvěry, transparentnosti, postupném odzbroje-
ní a konverzi, demobilizaci a demilitarizaci.
Lidská bezpečnost 

Lidská bezpečnost se zabývá ani ne tak zbra-
němi jako základní lidskou důstojností. V poj-
mu lidské bezpečnosti je zahrnuta ochrana před 
chronickými hrozbami, jako např. před hladem, 
nemocemi a represemi, i před náhlými a zhoub-
nými rozvraty denního života. Bezpečnost lidí 
je nutno považovat za cíl stejné důležitosti jako 
bezpečnost států; státy nemohou být dlouho 
bezpečné, nejsou-li bezpeční jejich občané.
Bezpečnost planety

Úbytky lesních ploch a pokles biologické di-
verzity mění některé ze základních rovnováh 
v přírodě, nutných pro lidský život a blahobyt, 
např. cyklus uhlíku, proces fotosyntézy, vodní 
cyklus, systémy produkce potravy a genetické 
zdroje. Nemůžeme čekat, až budou vědecké 
důkazy negativních vlivů komplexní. Je proto 
nutné přijmout princip předběžné opatrnosti. 
Tento typ bezpečnosti můžeme také nazvat 
environmentální bezpečností (environmental 
security).

Jak vlastně bude vypadat vedení války v bu-
doucnosti?18/ Co může válkám zabránit, nebo 
je aspoň omezit? Říká se, že generálové se při-
pravují na minulou válku. Jsou pak překvapeni, 
že reálná situace (způsob vedení války) neod-
povídá té, která byla při posledním konfl iktu. 
Na zajištění globální bezpečnosti se nesmí še-
třit a musí být společná vůle dotáhnout věci 
do konce. Každé polovičaté řešení jen povzbudí 
příští agresory.

Povahu budoucích konfl iktů a možnosti, jak 
jim čelit, popsali Alvin a Heidi Toffl  erovi (viz in-
fobox).
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Infobox: Způsoby vedení války a prosazování míru
Způsoby vedení války
Způsob, jímž během historie muži a ženy válčili, odrážel způsob, jímž pracovali. Rozvoj zemědělství umožnil 
vyprodukovat ekonomické přebytky, o které se bojovalo. A to uspíšilo rozvoj státu.

V industriální éře, stejně jako byla hromadná výroba základním principem průmyslových ekonomik, stalo 
se hromadné ničení základním principem válčení. 

V nejvyspělejších zemích je ekonomika založená na výkonnosti mozků. Proto i vojenství je založené na zna-
lostech a vědomostech.

Svět je dnes rozdělen na společnosti, které se nalézají v agrárním stadiu rozvoje, dále na ty, které jsou 
v industriální fázi vývoje a konečně na postindustriální společnosti. Důsledkem tohoto stavu bude radikální 
diverzifi kace způsobů válčení, což také v budoucnu zkomplikuje mírové úsilí.

Každý rok se na Zemi odehraje přibližně 25 válečných konfl iktů různé intenzity a rozsahu. Jsou to ob-
čanské války, doprovázené výbuchy teroru, pašováním drog, environmentálními sabotážemi apod. Jsou to 
ale také etnické a náboženské konfl ikty. Scénář mnoha drobných válek nutí vojenské plánovače přehodnotit 
tzv. „speciální operace“ nebo „speciální jednotky“ – to budou válečníci budoucnosti. Jejich výcvik je zaměřen 
na fyzickou sílu, soudržnost jednotky, na vytvoření emocionálních vazeb mezi členy jednotky, společně s dů-
razem na boj zblízka. Způsob jejich válčení je nejvíce závislý na nehmotných složkách boje – na inteligenci, 
mobilizaci, důvěře, připravenosti, emotivní sounáležitosti, morálce a individuální iniciativě. Speciální jednotky 
jsou elitní jednotky pro nasazení v oblastech, které jsou nepřátelské, chráněné, vzdálené a kulturně citlivé.

Oddíly speciálních sil mohou být zapojeny do antiteroristických a protidrogových akcí, mohou se podílet 
na psychologické válce nebo mohou dohlížet na zastavení palby. Mohou vytvářet zásahová komanda o síle 
praporu nebo mohou být jednotkou o síle několika mužů. Adepti podléhají dlouhodobému výcviku, včetně 
dokonalého zvládnutí cizího jazyka a specifi k cizích kultur.

Narůstajícím globálním problémem bude drogová válka. Ale konfl ikty budou vznikat také kvůli energe-
tickým zdrojům, nemocem, znečištění, populační explozi atd.

Pro někoho se mohou zdát speciální operace nemorální. Ale takové budou i budoucí situace, kdy bude 
zásah speciálních jednotek nutný. Není nic morálního na etnických čistkách, agresi vůči sousední zemi, násilí 
teroristů, braní rukojmí, pašování zbraní hromadného ničení, krádežích zdravotnického vybavení a potravin 
humanitárním organizacím apod. Takové jednotky by mohly být využívány nejen vládami, ale také meziná-
rodními agenturami, především OSN.

Během druhé světové války a dalších „klasických“ válek byl nepřítel znám. To už nemusí platit. Je problém, 
jak provést „masivní odplatu“ proti teroristickému gangu či narkomafi i, které nemají důležitou infrastrukturu 
nebo středisko velení, na něž je možné zaútočit.

V blízké budoucnosti lze očekávat prudký nástup robotických systémů, včetně vojenské oblasti. Jestliže 
armáda sestává z dobře placených profesionálů, roboti se stávají na bitevním poli citelnou výhodou. Ale nej-
důležitějším faktorem upřednostňujícím robotizaci se stává změna přístupu veřejnosti vůči „přijatelné“ úrovni 
lidských ztrát. To se ukázalo ve válce v Perském zálivu.

Narůstající hrozbou jsou ekologické „zbraně“. Příkladem je zapálení kuvajtských naftových polí Saddámem 
Husajnem. Ale v budoucnosti bude možné vyvolat zemětřesení nebo sopečné erupce na dálku použitím elek-
tromagnetických vln, změnit směr větrného proudění, vysadit geneticky pozměněný hmyz za účelem zničení 
úrody, použít lasery k „vykrojení“ ozonové vrstvy, měnit počasí. Lester Brown, bývalý ředitel amerického 
Worldwatch Institute,19/ tvrdí, že se zvyšuje nebezpečí meteorologické války v případech, kdy země s nedostat-
kem vody budou bojovat o dostupné dešťové srážky.

V budoucnosti budou nejvyspělejšími zeměmi vyvíjeny tzv. neletální zbraně, tzn. že nepřipraví protivníka 
o život. Francie například testovala infrazvukové generátory, navržené pro potlačování davových nepokojů. 
Zařízení vysílá zvukové vlny o velmi nízké frekvenci, které mohou být naladěny tak, aby způsobily dezorientaci, 
nevolnost a ztrátu vnitřní kontroly. Taková zařízení umožňují vytvořit elektronický štít, je-li třeba.

Jiné neletální technologie jsou zacíleny na hardware a software nepřítele. Nezáleží na tom, kolik má ne-
přítel tanků nebo jak kvalitní má radarové systémy, nemůže-li je použít tehdy a tam, kde je potřebuje. Klíčovou 
koncepcí teorie neletálních zbraní je „odepření služby“. Je např. možné v týlu nepřítele rozstříkat mazadla 
tefl onového typu na železniční tratě, rampy, letištní dráhy apod., které tak v rozhodující době budou vyřazeny 
z provozu. 

V budoucnosti nebudeme schopni válkám zabránit, ale je možné omezit válečné krveprolití. Informace 
nebo znalosti mohou vyhrát války. Mezi aspekty válčení, o které se armády velmi zajímají, jsou klamné infor-
mace, dezinformace, propaganda, pravda (pokud jim to vyhovuje) a vytváření image pomocí mocných médií.

Na národní i na globální úrovni je pro bezpečnost důležitá zpravodajská služba. Pojmy národní bezpečnost 
a globální bezpečnost se rozšiřují a zahrnou nejen vojenské, ale také ekonomické, diplomatické, a dokonce 
ekologické složky. Zpravodajských služeb a ozbrojených sil by mělo být použito při pomoci světu vypořádat 
se s problémy hladu, přírodních katastrof a znečištění prostředí, které mohou zoufalé obyvatelstvo vtáhnout 
do násilného konfl iktu. Zpravodajská služba by se měla nejenom věnovat detekci a analýze stíhacích letadel, ale 
také detekci starých, malých letadel, převážejících drogy. Měla by sledovat partyzánské skupiny, vyhodnocovat 
vztah k terorismu atd.

Foto 121: Hirošima – memento zrůdnosti 

válek (archiv autora)
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5 Globální řízení

Dalším klíčovým aspektem válek je a bude propaganda. Během války v Perském zálivu sledovalo více lidí 
televizi více hodin denně než kdykoliv předtím. Dochází ke zrychlení přenosu informací. Je téměř nemožné, 
aby bojující vojáci unikli médiím. Videokamery, vysílající v reálném čase přímo z bojové zóny, mohou měnit 
dynamiku a strategii války. To může způsobit přeměnu reportérů z nezúčastněných pozorovatelů na přímé 
účastníky války.

Nový systém médií vytváří zcela „fi ktivní“ svět, na který reagují vlády, armády a celé populace tak, jako by 
šlo o skutečnost. V minulosti agresivní vlády uskutečnily provokace, pokud chtěly ospravedlnit vojenský útok; 
v budoucnosti je bude možné pouze simulovat.

Je stále obtížnější oddělit některé části globálního systému od nepokojů nebo ničení v jiných částech světa. 
Masy imigrantů se přelévají přes hranice a někdy s sebou přinášejí nenávist, politická hnutí a teroristické 
organizace. Znečištění a katastrofy nerespektují hranice. Vyspělé ekonomiky mohou být do těchto problémů 
vtaženy, aniž by chtěly a aniž by věděly, jak tomu zabránit.

Prosazování míru
V následujících desetiletích budeme svědky postupného přechodu k trilaterálnímu světovému systému roz-

dělenému na civilizaci agrární, industriální a postindustriální (informační). Každá z nich bude mít své vlastní 
zájmy, vlastní vládnoucí elity a vlastní krize a způsob spravování země. Stejně jako jsme vymysleli nové formy 
válčení, je nutné vymyslet nové formy prosazování míru. Dnešní koncept „národní bezpečnosti“ odráží důraz 
na mír a bezpečnost na úrovni národů, který se liší od míru uvnitř národů nebo míru na úrovni náboženství, 
etnických skupin či civilizací. Krize, které dnes svět čelí, je v tom, že chybí způsob prosazování míru, který by 
odpovídal novým podmínkám světového systému.

Rozmanitost válečných konfl iktů vyžaduje rozmanitost protiválečných aktivit. Zásadní fakt, že OSN je 
tvořena výhradně národními státy, je svěrací kazajkou současného světa. Má-li OSN a globální řízení fungovat 
efektivně, musí OSN sdílet moc na nejvyšší úrovni s nevládními organizacemi a případně s globálními korpo-
racemi a dalšími entitami. Rodí se transnárodní občanská společnost.

Když už národy ztratily monopol násilí (o který se „dělí“ s teroristy, narkomafi í atd.), proč neuvažovat 
o vytvoření dobrovolnických žoldnéřských sil organizovaných soukromými korporacemi, které by bojovaly 
ve válkách pro OSN na základě placené smlouvy? Vlády, které nejsou ochotny vyslat své lidi do boje proti 
nepravidelným jednotkám a zločincům, páchajícím znásilnění a zvěrstva genocidy, by měly umožnit OSN 
uzavřít smlouvu s nepolitickou, profesionální bojovou silou – námezdní jednotkou, která by mohla být rych-
le nasazena. Bylo by jistě nutné takovým jednotkám zabránit, aby se staly neovladatelnými. Musela by být 
ustavena jasná mezinárodní pravidla, veřejná kontrola jejich fi nancí a možná i speciální opatření, na jehož 
základě by si pronajímaly výstroj a výzbroj pro specifi cký účel, aby nemohly vybudovat vlastní gigantické 
zásoby válečného materiálu.

Je také možné vytvořit mezinárodní autorizované „mírové sbory“, z nichž každý by odpovídal za určitý regi-
on světa. Místo, aby byly placeny za vedení války, jejich jediným zdrojem zisku by bylo udržování míru v oblasti.

V budoucnosti mohou být vyvinuty zbraně, které budou obsahovat „chytré komponenty“. Ty zajistí, že 
zbraně budou moci být použity jen za určitých okolností. Do exportovaných letadel, raket nebo tanků mohou 
být implantovány sebedestruktivní čipy.

Žádná strategie uplatňování znalostí při prosazování míru nemůže ignorovat jeden z nejdůležitějších zdrojů 
informací a dezinformací, sdělovací prostředky. Dosud žádná ze západních mocností neposkytla fi nanční nebo 
politickou pomoc oponentům války v ohrožené zemi. Ani tyto státy, ani OSN nenavrhly nic, co by vytvořilo 
protiváhu k nenávistné propagandě v místních médiích. OSN může např. poskytnout vysílací prostor v televizi 
či rozhlase, který by nahradil umlčené hlasy vyzývající k mírovému řešení.

Co kdyby se v oblastech konfl iktu nebo hrozícího konfl iktu společně s embargem na zbraně vyhlásilo 
i embargo na nenávistnou propagandu? OSN nebo světové mocnosti by mohly umlčet lokální programy, kdyby 
chtěly. Mohly by také kontrolovat telekomunikace a poštovní spojení jdoucí do a z válčících států. 

Mají-li pokračovat operace na udržení míru, musí OSN vytvořit kontingent, který by byl schopen rychle vy-
sílat prostřednictvím rozhlasu a televize kdekoliv na světě, kde mají domorodci přerušen přístup k informacím. 

V budoucnu budeme svědky epidemie regionálních konfl iktů. Budou-li se je rozvinuté státy snažit řešit 
pouze tradičními prostředky, může je to ekonomicky zničit.

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 rozvinutého světa, takže lidé v těchto regionech by se stali snadněji součástí globálního 
společenství.

Transparentnost, dohled, monitorování zbraní, využití informačních technologií, zpravodajských služeb, 
komunikačních služeb, propagandy, přechod od zbraní hromadného ničení ke zbraním s nízkým nebo nulovým 
smrtícím účinkem (letalitou), výcviková a vzdělávací centra – to jsou prvky vytváření míru pro budoucnost.

V zájmu naší bezpečnosti je třeba využít znalosti k tomu, aby byla prosperita přinesena do ostatních částí 
světa dříve, než se všichni tamnější lidé stanou imigranty, uprchlíky nebo sociálními případy v západním světě 
(Alvin a Heidi Toffl erovi, 1993).

19/  Nyní je ředitelem Earth Policy Institute se sídlem ve Washingtonu, D.C. Založil jej v roce 2001.
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Složitou otázkou bude právo, nebo dokonce 
povinnost OSN jednat v případech, kdy uvnitř 
států dochází k rozsáhlému porušování bezpeč-
nosti lidí a kdy v případě zásahu dojde k naru-
šení principu národní suverenity. Tam, kde jsou 
práva lidí krutě pošlapávána a bezpečnost lidí 
nebo bezpečnost planety ohrožena, by měla 
existovat možnost intervence, protože bezpeč-
nost lidí a bezpečnost planety by měly být po-
výšeny nad bezpečnost států.20/

Má-li Rada bezpečnosti OSN mít možnost 
nebrat v úvahu zákaz zasahování do vnitřních 
záležitostí, který je zakotven v článku 2.7 Charty 
OSN, musí tak činit za podmínek, které budou 
jasně definovány a mezinárodním společen-
stvím přijaty, aby byla na  minimum snížena 
možnost zneužití mezinárodní intervence. 
Možnost intervence je však sama o sobě dobrou 
prevencí vzniku konfl iktů. Vědomí, že národní 
suverenity již nelze užívat k záštitě při hrubém 
porušování bezpečnosti lidí před mezinárodní 
reakcí, by mělo především samo o sobě od ta-
kového porušování odrazovat. Mezinárodní spo-
lečenství by také zásadně nemělo nikdy uznat 
změny území, kterých bylo dosaženo jinak než 
jednáním (Komise pro globální řízení, 1995).

Národní i nadnárodní vojenské síly mohou mít 
dvě funkce. V dobách ohrožení je to samozřejmě 
obranná funkce, v armádě se v té době uplatňu-
je „nedemokratický“, hierarchický způsob řízení, 
který je krátkodobě efektivní. V dobách míru pak 
armáda může plnit sociální a rozvojové funkce 
(na úrovni globálního řízení by to bylo přede-
vším v rozvojových zemích). 

Velkou překážkou včasných preventivních akcí 
je to, že vlády mají v demokratických zemích po-
tíže přesvědčit lidi o potřebě podpory riskantních 
operací bez přesvědčivých důkazů o humanitární 
katastrofě. Je stále těžší získat podporu národních 
vlád pro mezinárodní intervenci, existuje-li riziko 
ztrát na životech. Když jsou tyto důkazy k dispo-
zici, je již obvykle pozdě na prevenci. Komise pro 
globální řízení k tomu říká:

„Svět se dnes opírá o ad hoc systém meziná-
rodní bezpečnosti. Výsledkem jsou nevyzpyta-
telné mezinárodní bezpečnostní zájmy a akce.“

Komise v této souvislosti upozorňuje na obje-
vující se nový typ uprchlíků, na tzv. ekologické 
uprchlíky:

„Rostoucím zdrojem potenciálního konfl iktu 
je zhoršování životního prostředí, zejména v ob-
lastech pronikavé bídy a opakujícího se sucha. 
To pak přispívá k rozsáhlým pohybům lidí uvnitř 
hranic zemí i mimo ně. Konfl ikty v Somálsku, 
Rwandě a na Haiti byly nepochybně zjitřeny 
zhoršováním životního prostředí, doprováze-
ným hromadícími se populačními tlaky. Tomu 
lze čelit pouze preventivními akcemi.“

Na úrovni OSN existuje pět stupňů řešení 
bezpečnostní krize:
1. včasné varování, 
2. vyšetřovací mise, 

3. pokojné řešení sporů, 
4. mírové operace, 
5. akce podle Kapitoly VII Charty OSN.
Včasné varování

OSN by měla vytvořit systém sběru informací 
o trendech a situacích, které by mohly vést k ná-
silnému konfl iktu nebo humanitárním tragédi-
ím. Komise pro globální řízení navrhuje založení 
nevládní služby včasného varování, v níž by OSN 
spolupracovala s relevantními nevládními or-
ganizacemi.
Vyšetřovací mise a reakce na krize

Vyšetřovací mise mají za úkol pomoci vytřídit 
a hodnotit obdržené informace. Národy a or-
ganizace by na krize měly reagovat podstatně 
více než v minulosti. Pokud se tak stane, svědčí 
to o rostoucím pochopení idejí globálního sou-
sedství.
Pokojné řešení sporů

Podle Komise pro globální řízení jsou dosud 
málo využívány možnosti Mezinárodního soud-
ního dvora v Haagu.
Mírové operace

Výdaje na udržování míru se za poslední dvě 
desetiletí zmnohonásobily a nadále porostou, 
zejména pokud OSN bude zajišťovat nejen udr-
žování, ale i prosazování míru.

Četnost žádostí o udržování míru adresova-
ných OSN vzrostla natolik, že neochota člen-
ských států poskytovat potřebné prostředky 
brzdí akceschopnost OSN. To je závažný důvod 
pro prosazování vlastních příjmů OSN, a to i for-
mou „globálních daní“. 
Akce podle Kapitoly VII Charty OSN

„Sankce“ jsou legitimním nástrojem docílení 
změny, mají však četné (a občas i kontrapro-
duktivní) následky. „Embargo na dovoz zbraní“ 
je zpravidla jedním z prvních kroků. Druhým 
krokem jsou „všeobecné ekonomické sankce“. 
Ty jsou často pro zranitelné skupiny spojené se 
značnými riziky. Ti, kdo nesou menší vinu nebo 
jsou zcela bez viny, jsou obvykle postiženi mno-
hem tvrději. Sankce mají také zpravidla dopad 
na sousední země. Ekonomické sankce by tedy 
měly být zaměřeny na  cílové skupiny. To by 
mohly být např. akce k zastavení určitého typu 
ekonomických transakcí, ke  zmrazení zahra-
ničních aktiv a k zamezení vzdušného spojení 
a jiných prostředků komunikace. Krajním ná-
strojem je použití síly. Hrozba použití síly však 
není ani důvěryhodná, ani efektivní, neexistuje-
li schopnost či připravenost ji skutečně použít. 

Komise pro globální řízení navrhuje zřízení 
Dobrovolnického sboru OSN pro zajištění bezpeč-
nosti na globální úrovni.21/ Má-li být tento sbor 
efektivní, musí si získat na mezinárodní scéně 
respekt,22/ podobně jako jej získala v případech 
svého nasazení např. francouzská Cizinecká legie.

Dobrovolnický sbor by podle názoru Komise 
podléhal výlučně autoritě Rady bezpečnosti. 
Nenahradil by preventivní akce, tradiční mí-
rové jednotky ani rozsáhlé donucovací akce 

Tam, kde jsou práva lidí krutě pošlapávána 

a bezpečnost lidí nebo bezpečnost plane-

ty ohrožena, by měla existovat možnost 

intervence.

Rostoucím zdrojem potenciálního kon-

fliktu je zhoršování životního prostředí, 

zejména v  oblastech pronikavé bídy 

a opakujícího se sucha.

Hrozba použití síly není ani důvěryhodná, 

ani efektivní, neexistuje-li schopnost či 

připravenost ji skutečně použít.
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podle Kapitoly VII Charty OSN. Vyplnil by však 
existující mezeru tím, že by Radě bezpečnosti 
umožnil zaštítit preventivní diplomacii možností 
okamžitého a přesvědčivého vojenského nasa-
zení přímo na místě. Počet této jednotky by byl 
striktně omezen a nepřesahoval by 10 000 lidí.

Komise pro globální řízení dále navrhla zřídit 
v rámci OSN Demilitarizační fond, který by roz-
vojovým zemím poskytoval pomoc při snižování 
jejich vojenských výdajů a povzbudil je k tomu, 

aby přešly pod ochranu globálního bezpečnost-
ního systému. Fond by odměňoval úsilí rozvo-
jových zemí demilitarizovat jejich ozbrojené síly 
a znovu zapojit vojenské zaměstnance do civil-
ního života. 

Zajištění bezpečnosti lidí a bezpečnosti plane-
ty je otázkou přežití vyspělých forem civilizace. 
Nezdaří-li se to v blízké budoucnosti, čekají nás 
neradostné perspektivy.

20/ V Somálsku nebyla a dodnes není vláda, která by byla schopna vykonávat suverénní funkce, a humanitární potřeby mohlo zajistit jen mezinárodní 

společenství, proto byla intervence v roce 1992 správná. Je-li dnes rozporuplně hodnocená, je to spíše jejím polovičatým provedením a nepřipraveností 

mezinárodního společenství na tento typ akcí.

21/ Podobnou myšlenku vyslovil již v roce 1948 tehdejší první generální tajemník OSN Trygve Lie. Požadoval založení malé „ochranné jednotky“ OSN, která by 

byla rekrutována generálním tajemníkem a dána k dispozici Radě bezpečnosti.

22/ Tento respekt sám často zabrání většímu konfl iktu a eliminuje oběti na obou stranách. Respekt získá Dobrovolnický sbor OSN tehdy, bude-li elitně 

vycvičen, špičkově vystrojen a vyzbrojen, bude mít k dispozici nejmodernější techniku a prokáže schopnost rozhodného provedení akce.

23/ Vysoký pracovník UNHCR byl z Ženevy přeložen do Ugandy pro podezření, že si na náklady OSN vydržoval slečnu po telefonu. Po jeho příchodu v roce 

1983 byly potraviny v hodnotě 400 000 USD, které se měly rozdělit hladovějícím, rozprodány na černém trhu. Díky konexím se tento pracovník dostal 

v roce 1989 jako šéf UNHCR do Džibuti. Když se zásilky potravin měly začít rozdělovat hladovějícím uprchlíkům ze Somálska a Etiopie, postiženým občan-

skou válkou, nenašly se. S nimi zmizelo i 689 000 USD na hotovosti. 346 000 USD z této částky bylo údajně vyplaceno fi rmám, které vůbec neexistovaly. 

Úředník nadále pobíral důchod, OSN proti němu nikdy nezahájila proces (Lidové noviny, 27. 10. 1995).

24/ Pokud vysocí funkcionáři z úřadu odejdou nebo jdou do důchodu, oslazuje se jim „podzim života“ lukrativními smlouvami o poradenské činnosti. OSN tak 

sice redukuje zaměstnance, ale náklady se nesnižují (Komise pro globální řízení, 1995).

5.5 Reforma Organizace spojených národů
Zmínili jsme se o globálních etických hodno-
tách, ekonomických principech globálního 
řízení a bezpečnostních otázkách, které pře-
sahují hranice jednotlivých států. Kdo by však 
měl tyto hodnoty a principy prosazovat a vyko-
návat? Hlavním favoritem pro globální řízení je 
Organizace spojených národů. A to i přes všech-
ny nedostatky a chyby, za které bývá oprávněně 
kritizována.

Organizace spojených národů měla od počát-
ku jeden velký handicap – zrodila se do světa 
rozděleného na dva nepřátelské bloky, které 
mezi sebou vedly (naštěstí jen) studenou válku.

Zakladatelé (51 států) plánovali OSN jako 
hlavní nástroj světového společenství pro pro-
sazování globálního ekonomického a sociálního 
pokroku a dosažení vyšší životní úrovně ve větší 
svobodě (Charta OSN) pro všechen lid světa.

Charta OSN byla vyhlášena jménem světové-
ho lidstva: My, lid Spojených národů… OSN byla 
zamýšlena jako společná tribuna a ústřední in-
stituce globálního řízení občanů této planety.

Lidé však nikdy plně nenabyli dojmu (právě 
kvůli bipolárně rozdělenému světu), že OSN je 
jejich. Neztotožnili se s ní a ona jim nepatřila. 
Patřila spíše vládám států, které ji využívaly 
a zneužívaly pro prosazování vlastních cílů. Byla 
a je nástrojem uplatňování národních zájmů.

I dnes, po pětašedesáti letech, chápou lidé 
i vlády OSN jako instituci, která patří sama sobě 
a svým vlastním úředníkům. I úředníci OSN však 
byli v prvních letech zapáleni pro vizi globálního 
řízení, s postupujícími lety se však začal do OSN 
vkrádat pocit marnosti, ztráty iluzí a s tím sou-
visející korupce.23/ 

Organizace spojených národů přesto dosáhla 
řady úspěchů. Nejvýznamnějším z nich je pod-
pora dekolonizačního procesu. Díky němu se 
počet členů OSN zvýšil z 51 v roce 1945 na 113 
v  roce 1963. Dnes je v OSN zastoupeno 192 
 států. 

Mezi další úspěchy patří podle Komise pro 
globální řízení omezování konfliktů, pokrok 
v  prosazování lidských práv, mořské právo 
a výsledky velkých světových konferencí k růz-
ným otázkám, od postavení žen až po životní 
prostředí a udržitelný rozvoj. Mezi významné 
úspěchy patří také některé programy OSN za-
měřené na konkrétní projekty. Jedná se např. 
o UNICEF – Dětský fond OSN, UNHCR – Úřad vy-
sokého komisaře OSN pro uprchlíky aj. Úspěchů 
dosáhla OSN také v oblasti zemědělství (FAO – 
Organizace pro potraviny a výživu), zdravotnic-
tví (WHO – Světová zdravotnická organizace), 
meteorologie (WMO – Světová meteorologická 
organizace) a práce (ILO – Mezinárodní organi-
zace práce).

Hlavním neúspěchem a nedostatkem je to, že 
zakládající státy neobdařily OSN pravomocemi, 
které by se dotkly národní suverenity, podstatné 
pravomoci zůstávají členským zemím.

V  současnosti je OSN přebyrokratizovaná 
a neefektivní.24/ Ozývají se dokonce názory, že 
by Organizace spojených národů měla být zru-
šena, aby uvolnila místo nové instituci.

Existují 4 možnosti, jak se vůči OSN chovat:
1) rezignovat a dát od ní ruce pryč;
2) usilovat o prosazení zásadní reformy;
3) usilovat jen o drobné, kosmetické změny;

V ekumeně, která se v průmyslové a hospo-

dářské oblasti již dávno sjednotila, nemůže 

vládnout politická anarchie. To, co se již 

po pět tisíciletí ukazuje jako nutné – a co 

se v oblasti techniky již po staletí ukazuje 

jako uskutečnitelné – je společná světová 

politická organizace, která by se skládala 

z jednotlivých buněk ne větších než neoli-

tické občiny, tak malých a přehledných, aby 

jeden jejich člen znal druhé – a přece byl 

občanem světového státu.

Arnold Joseph Toynbee

Zajištění bezpečnosti lidí a bezpečnosti 

planety je otázkou přežití vyspělých fo-

rem civilizace.

Hlavním neúspěchem a nedostatkem je 

to, že zakládající státy neobdařily OSN 

pravomocemi, které by se dotkly národní 

suverenity.
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4) podporovat pouze některé akce OSN a na ty 
vázat své příspěvky.

Za nejlepší považuji v dnešní situaci kombina-
ci druhého a čtvrtého přístupu. Je třeba říci, 
že OSN nedisponuje příliš velkými prostředky. 
Pokud by se měla přetvořit v orgán efektivní-
ho globálního řízení, bude muset naopak dis-
ponovat podstatně větším rozpočtem a bude 
muset mít vlastní příjmy, aby nebyla závislá jen 
na příspěvcích členských zemí, které mají často 
špatnou platební morálku.25/

Komise pro globální řízení v roce 1995 kon-
statovala: „OSN dnes zdaleka není světovou 
vládou, nemá pravomoci svrchovaného státu, 
nemá dokonce ani pravomoci ustanovit si svou 
agendu. Je pouze nástrojem v rukou ‚rady gu-
vernérů‘. OSN je odrazem světových záležitostí 
a jejich aktérů. Kritika a volání po reformě OSN 
proto musí být také voláním po reformě politi-
ky členských států OSN vůči této organizaci.“ To 
platí beze změny dodnes.

Struktura OSN

Strukturu OSN tvoří 6 hlavních orgánů:
1. Valné shromáždění (General Assembly) – jsou 

v něm zastoupeny všechny členské státy 
OSN.

2. Rada bezpečnosti (Security Council) – tvoří ji 
5 stálých členů (Čína, Francie, Rusko, Velká 
Británie a USA) a 10 nestálých členů, z nichž 
je každý rok Valným shromážděním voleno 
5 členů na dobu 2 let.

3. Ekonomická a sociální rada (Economic and 
Social Council) – je tvořena 54 členy OSN 
volenými Valným shromážděním. 18 členů 
rady je voleno každý rok na dobu 3 let.

4. Poručenská rada (Trusteeship Council) – byla 
složena z těch členů OSN, kteří spravovali 
poručenská území, dále z členů Rady bez-
pečnosti a dostatečného počtu dalších členů 
zvolených Valným shromážděním, aby byl 
zajištěn rovnocenný poměr mezi zeměmi 
majícími a nemajícími poručenská území. 
Poručenská rada však ukončila formálně 
činnost 1. listopadu 1994, kdy se poslední 
území pod správou OSN, Palau, stalo členem 
OSN. Rezolucí, která byla ten den přijata, se 
Poručenská rada dohodla, že se nebude 
scházet každoročně, ale jen pokud si to vy-
žádá situace. Poručenská rada má dnes jen 
5 členů: Spojené státy, Rusko, Čínu, Velkou 
Británii a Francii.

5. Mezinárodní soudní dvůr (International 
Court of Justice) – je složen z 15 nezávislých 
soudců zvolených Valným shromážděním 
a Radou bezpečnosti na období 9 let. Každé 
3 roky se obmění třetina soudců.

6. Sekretariát (Secretariat) – sestává z generál-
ního tajemníka, schváleného Valným shro-
mážděním na  základě doporučení Rady 
bezpečnosti, a potřebného počtu úředníků.

Valné shromáždění, Rada bezpečnosti a Eko-
nomická a sociální rada (ECOSOC) se člení na de-
sítky vlastních komisí, pracovních skupin, výbo-
rů apod. (v rámci ECOSOC např. pracuje Divize 
pro udržitelný rozvoj – Division on Sustainable 
Development). Kromě 6 hlavních orgánů má 
OSN specializované orgány, programy, fondy 
a jiná autonomní tělesa zajišťující operační čin-
nosti, mezi něž např. patří:
– Organizace pro potraviny a  zemědělství 

(Food and Agricultural Organization)
– Světová obchodní organizace (World Trade 

Organization)
– Mezinárodní agentura pro atomovou energii 

(International Atomic Energy Agency)
– Mezinárodní organizace práce (International 

Labour Organization)
– Mezinárodní měnový fond (International 

Monetary Fund)
– Organizace Spojených národů pro vzdělání, 

vědu a kulturu (UN Educational, Scientifi c and 
Cultural Organization)

– Organizace Spojených národů pro prů-
myslový rozvoj (UN Industrial Development 
Organization)

– Světová zdravotnická organizace (World 
Health Organization).

Dále do systému OSN patří další tělesa, progra-
my a fondy, které byly založeny rozhodnutím 
Valného shromáždění. Mezi jinými jsou to např.:
– Kancelář vysokého komisaře OSN pro uprch-

líky (Offi  ce on the UN High Commissioner for 
Refugees)

– Kancelář vysokého komisaře OSN pro lidská 
práva (Offi  ce on the UN High Commissioner 
for Human Rights)

– Dětský fond Spojených národů (UN Children’s 
Fund)

– Rozvojový program OSN (UN Development 
Programme)

– Světový potravinový program (World Food 
Programme)

– Program OSN pro životní prostředí (UN 
Environmental Programme)

– Úmluva o biologické diverzitě (Convention 
on Biological Diversity)

– Rámcová úmluva OSN o klimatické změ-
ně (UN Framework Convention on Climate 
Change)

– Fond OSN pro populaci (UN Population Fund)
– Institut OSN pro výcvik a  výzkum (UN 

Institute for Training and Research)
– Univerzita Spojených národů (UN University)
– Dobrovolníci Spojených národů (UN 

Volunteers)
– Součástí systému OSN je také skupina 

Světové banky (World Bank Group), kam patří 
Mezinárodní banka pro rekonstrukci a roz-
voj (International Bank for Reconstruction 
and Development) a  Mezinárodní asocia-
ce pro rozvoj (International Development 
Association).

OSN dnes zdaleka není světovou vládou, 

nemá pravomoci svrchovaného státu, 

nemá dokonce ani pravomoci ustanovit 

si svou agendu.

Poručenská rada ukončila formálně čin-

nost 1. listopadu 1994, kdy se poslední 

území pod správou OSN, Palau, stalo 

členem OSN.
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Mezi regionální rozvojové banky, spadající 
do systému OSN patří:
– Africká rozvojová banka (African Develop-

ment Bank)
– Meziamerická rozvojová banka (Inter-Ame-

rican Development Bank)
– Institut pro integraci Latinské Ameriky 

(Institute for Latin American Integration)
– Asijská rozvojová banka (Asian Development 

Bank)
– Karibská rozvojová banka (Caribbean Deve-

lop ment Bank).
Valné shromáždění

Valné shromáždění je hlavním orgánem OSN. 
Jeho založení mohlo být prvním krokem 
ke světovému parlamentu. To by mu však mu-
sela podléhat Rada bezpečnosti, což se nestalo. 
Valné shromáždění tak bylo od počátku pouze 
poradním fórem a nezískalo skutečnou právní 
autoritu.

Valné shromáždění má dnes zejména ten 
význam, že každá země zde může prezentovat 
své problémy, předkládat stížnosti a navrhovat 
ve výborech shromáždění nové myšlenky. Každý 
rok se konají dva týdny všeobecné rozpravy, 
kde mají vlády prostřednictvím hlav států nebo 
ministrů zahraničí možnost upozornit na to, co 
považují za důležité.
Rada bezpečnosti

OSN by měla reprezentovat ideál demokracie. 
Je proto dlouhodobě neudržitelné, aby Rada 
bezpečnosti fungovala nedemokraticky.

Privilegia pro 5 členů – stálá křesla a právo 
veta – vyvolaly silnou nevoli už na ustavujícím 
zasedání OSN v San Francisku v roce 1945. Tehdy 
však bylo bezprostředně po  skončení druhé 
světové války a vítězné mocnosti prosadily svůj 
záměr.

Má-li Rada bezpečnosti plnit dobře své po-
slání dané Chartou, musí být vnímána jako de-
mokratická a legitimní. Přitom je jasné, že Rada 
bezpečnosti se nesmí zvětšit natolik, aby se stala 
neefektivní. Komise pro globální řízení navrhla, 
aby se Rada bezpečnosti zvětšila z dnešních 15 
členů na 23 členů.

Mezi přizvanými, kteří by se stali členy Rady 
bezpečnosti natrvalo, by měli být 2 zástupci in-
dustrializovaných zemí, jeden z Asie (nejspíše 
Japonsko) a jeden z Evropy (nejspíše Německo). 
Další 3 členové by měli být z  rozvojových 
zemí, vždy po jednom z Asie, Afriky a Latinské 
Ameriky.

25/ V důsledku pravidla, podle něhož musí každý členský stát platit alespoň 0,01 % řádného rozpočtu a žádný nemusí platit více než 25 %, je zjevné, že pro 

nejmenší a nejchudší země je břemeno příspěvku těžší a v údajích na hlavu někdy i vyšší než pro země nejbohatší. Např. Sv. Tomáš a Princův ostrov platí 

0,01 % řádného rozpočtu OSN, což je příspěvek na OSN vyjádřený jako procento národního důchodu této země ve výši 0,2511. Spojené státy platí 25 % 

řádného rozpočtu OSN, což je příspěvek vyjádřený jako procento národního důchodu ve výši 0,0076 %. Navíc ti, kdo poskytují nejvyšší fi nanční příspěvky 

(zejména Spojené státy), mají tendenci se chovat, jako by byli oprávněni ke zvláštním výsadám.

26/ Martin Palouš, velvyslanec Stálé mise České republiky při OSN v New Yorku, uvádí, že ČR do řádného rozpočtu ročně přispívá asi 150 miliony Kč (přibližně 

9 milionů USD), příspěvek na mírové operace činí 60 milionů Kč (necelé 4 miliony USD). Dobrovolné příspěvky, které platíme do různých fondů podle 

vlastního uvážení představují asi 120 milionů Kč (zhruba 7 milionů USD). Dohromady tedy přispíváme kolem 330 milionů Kč ročně (asi 18 milionů USD 

(Lidové noviny, příloha Pátek, č. 3/2009).

27/ „Zřídkakdy se tolik důležitých lidí tak urputně hádalo kvůli tak malému množství peněz“ (John G. Sloessinger).

Počet nestálých členů by měl být rozšířen z 10 
na 13. Podobně by měl být i počet hlasů nut-
ných pro rozhodnutí Rady zvýšen z 9 na 14. Noví 
trvalí členové by neměli mít právo veta. U do-
savadních stálých členů by toto právo mělo být 
postupně odbouráváno. Např. tak, že 5 dnešních 
stálých členů by si právo veta podrželo ještě 10 
let, ale v praxi by k němu přistupovali pouze 
v extrémních situacích. Po 10 letech by právo 
veta zaniklo. 
Generální tajemník a sekretariát

Práci generálního tajemníka a jeho úřadu domi-
nují politické funkce, i když původním hlavním 
úkolem generálního tajemníka byla funkce hlav-
ního správního úředníka OSN.

Současná procedura jmenování generálního 
tajemníka je pochybná. Během let se z  toho 
stal způsob boje o podporu všech 5 stálých čle-
nů Rady bezpečnosti a nezbytný počet hlasů 
na Valném shromáždění. Vůbec neprobíhá orga-
nizované a systematické vyhledávání vhodných 
kandidátů a hodnocení jejich kvalifi kace.
Financování OSN

Řádný rozpočet OSN o něco přesahuje 2 mili-
ardy dolarů ročně, mírové operace stojí dalších 
7 miliard ročně. To je pro laika vysoká částka, 
na druhou stranu město New York, kde má OSN 
hlavní centrálu, má roční rozpočet přesahující 
60 miliard dolarů. Počet úředníků a dalších lidí, 
které OSN platí (včetně mírových misí) je asi 150 
tisíc.26/

Financování OSN nepodléhá jasným pravi-
dlům. Existuje příliš mnoho druhů příspěvků 
na zvláštní fondy a jiné mimorozpočtové účely. 
Dalším problémem je, že humanitární pomoc, 
tedy zmírnění bezprostředních problémů, od-
čerpává fondy, které by jinak mohly být použity 
na dlouhodobý rozvoj.

Financování mnoha rozvojových programů OSN 
závisí na malé skupině ekonomicky silných zemí 
a příspěvky jsou slíbeny pouze na krátká období. 
To brání efektivnímu plánování projektů.

Pro fungování OSN je nezbytné, aby fungova-
la základní platební disciplína členských zemí. 
Pokud někdo neplní své povinnosti, měla by mu 
být do doby nápravy odepřena i práva, např. hla-
sování ve Valném shromáždění, případně v dal-
ších orgánech OSN.27/

K opětovnému získání důvěry potřebuje OSN 
prokázat nejen schopnost změnit svůj způsob 
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význam, že každá země zde může prezen-
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činnosti, ale také odhodlání uzavřít instituce, 
jejichž existence již postrádá opodstatnění.28/

Návrhy na reformu OSN

Potřeba zásadní reformy OSN je všeobecně 
uznávaným faktem. Otázkou je, jaká bude vůle 
států světa reformu realizovat a vzdát se části 
své národní suverenity. Bez narušení principu 
nezasahování do vnitřních záležitostí je efektiv-
ní řízení globálních záležitostí nemyslitelné. Je 
proto možné uvažovat o dvou- či vícerychlost-
ní struktuře globálního řízení. Podle schopnos-
ti a ochoty přijmout a uplatňovat určité lidské 
hodnoty, lidská práva, principy tržního chování, 
způsoby chování na mezinárodní scéně apod. 
by státy měly přístup k výhodám plynoucím 
z globálního řízení, jako je např. přístup k růz-
ným rozvojovým projektům a investicím.

Z českých představitelů se nad reformou OSN 
systematičtěji zamýšleli bývalý prezident Václav 
Havel a zesnulý ministr životního prostředí Josef 
Vavroušek.

Václav Havel považuje za  vhodné, aby se 
Valné shromáždění jednou podobalo jakémusi 
parlamentu světa. Rada bezpečnosti by se moh-
la stát hlavním ohniskem operativního rozho-
dování. Podmínkou je, že stálými členy budou, 
vyváženěji než dnes, nejlidnatější a nejvlivnější 
státy světa, reprezentující různé kontinenty a ci-
vilizační okruhy, případně i některá integrovaná 
seskupení států, sledující společnou zahraniční 
politiku.

Měla by být zřízena jednotka, schopná zasáh-
nout proti agresorům, jakož i stálé jednotky do-
zírající na udržování míru, tedy jednotky spíše 
policejního typu.

Na OSN by měl jednou nějakou mikroskopic-
kou částkou svého výdělku přispívat co nejpřímější 
cestou každý obyvatel planety, aby bylo jasné, že 
tuto organizaci si zřídilo lidstvo samo pro sebe.

Václav Havel přemýšlí o OSN, která nebude or-
ganizací rozdělených národů a především rozděle-
ných států, ale organizací spojených občanů světa, 
který je ohrožen.

Josef  Vavroušek se pokusil o vytvoření alterna-
tivního modelu OSN, který přednesl na konferen-
ci o životním prostředí a rozvoji v Rio de Janeiru 
v roce 1992. Vavroušek však nenašel pro svůj návrh 
politickou podporu a v dalších aktivitách mu za-
bránila tragická smrt na jaře roku 1995.

Podle Josefa Vavrouška OSN reagovala na vy-
nořující se problémy vytvářením nových komisí 
a programů. To vedlo k situaci, že bylo vytvoře-
no příliš mnoho různých institucí v rámci této 
organizace, jejichž aktivity jsou jen minimálně 
propojeny a koordinovány. Existující struktura 
OSN se tak stala neefektivní a příliš drahou. Je 
tedy vhodné pokusit se vytvořit její novou, více 
decentralizovanou strukturu. 

Budoucí struktura OSN by měla být tvořena 
čtyřmi specializovanými subsystémy, které by 
zvýšily její efektivitu, aniž by došlo k vytvoření 
vysoce centralizované byrokracie s monopolem 
moci. Těmito čtyřmi subsystémy jsou:
a) Bezpečnostní systém OSN, jehož cílem by 

bylo prosazování řešení mezinárodních kon-
fl iktů mírovou cestou, byl by řízen Radou 
bezpečnosti OSN.

b) Ekonomický systém OSN, který by podpo-
roval vyvážený globální ekonomický rozvoj 
prostřednictvím vhodných fi nančních, ob-
chodních a  jiných opatření, prováděných 
Ekonomickou radou OSN.

c) Sociální systém OSN, který by se soustře-
dil na podporu kultury, vzdělání, zdravotní 
péče, sociální zajištěnosti a podobných ak-
tivit, realizovaných prostřednictvím Sociální 
rady OSN.

d) Environmentální systém OSN, který by se 
soustředil na  ochranu a  obnovu přírody 
obecně a na životní prostředí člověka zvláš-
tě. Environmentální systém by byl řízen 
Radou pro životní prostředí OSN.

Každý z těchto čtyř specializovaných pilířů by 
měl být autonomní, protože se koncentrují 
na rozdílné aspekty udržitelného rozvoje naší 
planety. Současně by však měly úzce spolupra-
covat, protože reálné problémy spolu také na-
vzájem jeden s druhým souvisejí.

Bezpečnostní systém OSN již existuje, eko-
nomické a sociální otázky jsou v kompetenci 
ECOSOC, a tedy pouze environmentální systém 
je zcela novým návrhem. Návrh nové struktury 
této organizace by absorboval většinu existují-
cích orgánů, programů a komisí OSN (např. en-
vironmentální systém by absorboval Program 
OSN pro životní prostředí – UNEP a Divizi pro 
udržitelný rozvoj).

Požadavek decentralizovat systém aktivit 
OSN, aby byla zvýšena efektivnost na základě 
znalosti situace regionálních poměrů, vedla 
J. Vavrouška k návrhu „druhotné“, regionální 
struktury OSN (primární je odvětvová struktu-
ra OSN). Tato sekundární struktura by měla být 
organizována na kontinentálním nebo regionál-
ním základě. Za základ mohou sloužit existující 
regionální komise OSN, jejich počet by však měl 
být zvýšen.29/ 

Každá z těchto komisí by pokrývala čtyři prin-
cipiální odvětvové oblasti: bezpečnost, ekono-
miku, sociální věci a životní prostředí, které ko-
respondují s primární strukturou OSN. Primární 
a sekundární struktura OSN by tedy vytvořily 
maticovou strukturu, která by umožnila reago-
vat na globální  důsledky  specifi ckých  problé-
mů, stejně  jako na jejich regionální aspekty (viz 
tabulka).

Bez narušení principu nezasahování 

do vnitřních záležitostí je efektivní řízení 
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5 Globální řízení

Primární struktura
Sekundární struktura

Systém OSN pro Afriku

Sekundární struktura

Systém OSN pro Evropu,…

Poslání obecně

(Globální systém OSN)

Bezpečnostní systém OSN Africká bezpečnost Evropská bezpečnost,… Globální bezpečnost

Sociální systém OSN Africký sociální a kulturní rozvoj 
a zdravotní péče

Evropský sociální a kulturní 
rozvoj a zdravotní péče,…

Globální sociální a kulturní rozvoj 
a zdravotní péče

Ekonomický systém OSN Africký ekonomický rozvoj Evropský ekonomický rozvoj,… Globální ekonomický rozvoj

Environmentální systém OSN Africká ochrana přírody
a obnova životního prostředí

Evropská ochrana přírody 
a obnova životního prostředí,…

Globální ochrana přírody 
a obnova životního prostředí

Poslání obecně 
(globální systém OSN) Udržitelný rozvoj v Africe Udržitelný rozvoj v Evropě,… Planetární udržitelný rozvoj

28/ Komise pro globální řízení navrhla v rámci reformy OSN a potřebných úspor zrušení Ekonomické a sociální rady (ECOSOC). Namísto toho navrhuje zřízení 

Ekonomické rady bezpečnosti, která by byla co do významu a postavení srovnatelná s Radou bezpečnosti. Komise dále navrhla zrušit bez náhrady 

dva orgány: Organizaci OSN pro průmyslový rozvoj (UNIDO) a Konferenci OSN pro obchod a rozvoj (UNCTAD). UNIDO byla založena v době, kdy byla 

industrializace v rozvojových zemích na počátku a bylo potřebné nalézt schopného prostředníka mezi nadnárodními korporacemi a vládami rozvojových 

zemí. Klíčovou roli v obchodu dnes hraje zejména Světová obchodní organizace (WTO). 

29/ Dnes existuje pět regionálních komisí OSN: Ekonomická komise pro Evropu – ECE, Ekonomická komise pro Latinskou Ameriku a karibskou oblast – ECLAC, 

Ekonomická a sociální komise pro Asii a oblast Tichého oceánu – ESCAP,  Ekonomická komise pro západní Asii – ECWA a Ekonomická komise pro Afriku – ECA.

30/ Život v „různém historickém čase“ byl možná příčinou americké občanské války mezi Severem a Jihem (1861–1865), ve které zahynulo 20 % populace 

Spojených států. Dnes nejsou státy jako Karolína a New York v konfl iktu, protože žijí ve stejném historickém čase, tedy na srovnatelném stupni ekonomic-

kého a civilizačního vývoje.

Tabulka č. 21: Hlavní oblasti spolupráce mezi dvěma navrženými strukturami systému OSN

– Je třeba důsledně uplatňovat opatření 
Charty OSN sloužící k tomu, aby byly země, 
jež neplní své fi nanční závazky, zbaveny hla-
sovacího práva.

– Výměry pro rozpočet OSN by měly být upra-
veny tak, aby OSN nebyla závislá na příliš 
velkém příspěvku z  jakékoliv jednotlivé 
země.

– Reforma OSN musí odrážet změněné skuteč-
nosti, včetně rostoucí schopnosti globální 
občanské společnosti přispívat ke globální-
mu řízení.

Návrh Václava Havla je pravděpodobně pro-
duktem hlubšího, avšak spíše jednorázového 
zamyšlení nad reformou OSN. Komise OSN pro 
globální řízení odvedla kvalitní práci, ale byla 
z principu věci omezena – sama byla těsně spja-
ta s dnešní OSN a návrhy jsou opatrné, kompro-
misní. Členové komise si nejspíše byli vědomi, 
jak těžko se prosazuje sebemenší změna.

Považuji za  vhodné vzít za  základ úvah 
na reformu OSN návrh Josefa Vavrouška. Jde 
o pohled zvenčí, hledící přitom na OSN jako 
na systém, který je třeba změnit, ne jen měnit 
jednotlivé prvky systému.

Jiří Dienstbier, člen Komise pro globál-
ní řízení a  bývalý ministr zahraničních věcí 
Československa, tvrdí, že dnešní reprezentace 
členských zemí OSN jsou nerovnoprávné v tom 
smyslu, že představitelé totalitních států ne-
mohou být reprezentantem demokratického 
rozhodování. Různé národy žijí v různém histo-
rickém čase, na různém stupni ekonomického 
a civilizačního vývoje.30/

To je velká výzva pro dnešní svět – aby se 
státy dostaly do života ve stejném historickém 
čase. Pak by snad bylo možné prosadit některé 
životně důležité principy efektivního globálního 
řízení. 

Josef Vavroušek považoval za nezbytné posílit 
především čtvrtý (environmentální) pilíř navr-
hovaného systému OSN. Měla by být vytvořena 
Světová organizace OSN pro životní prostředí 
(UN World Environment Organization – UN 
WEO), která by koordinovala environmentální 
aktivity na globální úrovni. Tato organizace by 
mohla vycházet z již existující struktury dnešní-
ho Programu OSN pro životní prostředí (UNEP).

Komise OSN pro globální řízení (1995) přišla 
s řadou návrhů, z nichž mezi nejpodstatnější 
návrhy týkající se reformy OSN patří následující:
– V Radě bezpečnosti by měla být vytvořena 

nová skupina pěti „trvalých“ členů.
– Pět stálých členů Rady bezpečnosti (Čína, 

Francie, Rusko, USA a Velká Británie) by se 
mělo dohodnout, že ustoupí od užívání práva 
veta.

– Valné shromáždění by mělo prosadit práva 
svých členů schvalovat rozpočet OSN a při-
dělovat příspěvky.

– Valné shromáždění by mělo být oživeno jako 
univerzální fórum světových národů a jeho 
program by měl být omezen a racionalizován.

– Poručenská rada by měla dostat nový man-
dát: vykonávat správu globálních společ-
ných statků.

– Před každoročním zasedáním Valného 
shromáždění by mělo být svoláváno Fórum 
občanské společnosti, sdružující zástupce 
významných nevládních organizací, podni-
katelské komunity, církví apod.

– Mezinárodní občanská společnost by měla 
mít k dispozici nové „Petiční právo“.

– ECOSOC by měl být zrušen, resp. transfor-
mován v Ekonomickou radu bezpečnosti.

– UNCTAD a UNIDO by měly být zrušeny.
– Je třeba radikálně zlepšit proceduru jmeno-

vání generálního tajemníka.

Známe fakta. Víme, co chceme. Víme, jak 

toho dosáhnout. Jediné, co potřebujeme, je 

vůle to udělat.

Tarja Kaarina Halonen

Dnešní reprezentace členských zemí OSN 

jsou nerovnoprávné v  tom smyslu, že 

představitelé totalitních států nemohou 

být reprezentantem demokratického 

rozhodování. Různé národy žijí v různém 

historickém čase, na různém stupni eko-

nomického a civilizačního vývoje.
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Infobox: Globální řízení – složka výkonná, zákonodárná a soudní
„Předsedou globálního řízení“ by měl být generální tajemník OSN. I dnes jeho postavení a práci dominují 
politické funkce, a ne úloha hlavního správního úředníka OSN.

Jeho náměstky či „místopředsedy globálního řízení“ by měli být vedoucí představitelé čtyř odvětvových 
pilířů, uvedených ve Vavrouškově návrhu (bezpečnostní systém OSN, ekonomický systém OSN, sociální systém 
OSN, environmentální systém OSN). Jednotlivými „ministry globálního řízení“ by byli představitelé jednotlivých 
regionů OSN. Nejednalo by se tedy o ministry ve smyslu národních vlád, kdy každý odpovídá za určitý rezort. 
Zde by každý „ministr“ reprezentoval určitý region. Řízení jednotlivých odvětví by bylo svěřeno vedoucím 
představitelům odborných orgánů OSN – komisí, programů, organizací (např. Světová zdravotnická organi-
zace, Komise pro udržitelný rozvoj atd.). Ti by pro reprezentanty regionů – „ministry“ – připravovali agendu 
pro globální řízení.

Obdobným způsobem by mohla fungovat OSN v regionech. Vedoucí regionálního orgánu OSN by byl na glo-
bální úrovni „ministrem“, na regionální úrovni však „předsedou regionálního řízení“. Jeho „místopředsedy 
regionálního řízení“ by byli vedoucí představitelé čtyř odvětvových pilířů na regionální úrovni. Jednotlivými 
„ministry regionálního řízení“ by byli představitelé subregionů, příp. přímo představitelé (nebo pověření 
zástupci) států.

V oblasti „zákonodárné moci“ a kontrolní pravomoci vykonávané Valným shromážděním by měl přímé 
zastoupení každý stát,31/ v oblasti exekutivy by struktura byla více hierarchizována.

Představitel třetího bodu trojúhelníku globálního řízení, moci soudní, již existuje. Je jím Mezinárodní 
soudní dvůr v Haagu. Je otázkou, má-li zůstat počet nezávislých soudců na čísle patnáct, má-li být jejich funkční 
období devět let s obměnou třetiny soudců každé tři roky apod. To by ale v celkové reformě OSN a vytváření 
struktury globálního řízení neměl být zásadní problém. Podstatné je, aby Mezinárodní soudní dvůr zůstal 
opravdu nezávislým tělesem a aby jeho rozhodnutí byla respektována. Tedy aby jeho rozhodnutí byla vyma-
hatelná a vynutitelná.

31/ Potíž by však byla s mandáty jednotlivých států. Členských zemí OSN jsou dnes téměř dvě stovky. Je asi nereálné, aby měl stejnou váhu hlas zástupce 

Číny nebo Indie s více než miliardou obyvatel a zástupce např. Estonska s jedním milionem obyvatel. Podobně není reálné přidělit váhu či počet hlasů 

podle velikosti území nebo podle ekonomické výkonnosti země. Ideální řešení nejspíše neexistuje a hledání kompromisu nebude jednoduché.
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6.1 Rozvojové země v pasti chudoby
Chudoba a  různé koncepty rozvoje, které 

by vedly k jejímu odstranění či zmírnění, jsou 
studovány od konce 2. světové války. Souvisí to 
s osamostatněním bývalých koloniálních území 
a získáním nezávislosti v průběhu 50. a 60. let 
20. století.

Na počátku druhé poloviny 20. století byl kon-
cept rozvoje úzce spjat s ekonomickým růstem 
(vyjádřeným růstem HDP). Řešení zaostalosti 
bývalých kolonií bylo spatřováno v  přenosu 
a aplikaci moderních vědeckých a technologic-
kých znalostí. Díky tomu se tehdy realizovala 
v zemědělství tzv. zelená revoluce. Nicméně 
nerovnost mezi bohatými a chudými zeměmi 
se stále zvyšovala, nikoliv snižovala. Pro rozvoj 
je tedy třeba mnohem víc než jen transfer tech-
nologií a investic s cílem „nastartování růstu“.

V akademických i politických kruzích začala 
být sledována a diskutována zdánlivě prostá 
otázka, na kterou však dodnes nemáme uspo-
kojivou odpověď: „Proč jsou některé národy 
bohaté a jiné chudé?“ Existují tři hlavní směry, 
které se snaží o vysvětlení:

a) Teorie závislosti 

(neboli teorie jádra a periferie)

Kořeny teorie závislosti sahají až k počátku 
20. století, kdy John A. Hobson defi noval tzv. 
imperialismus jako koloniální expanzi západ-
ních kapitalistických států, které se tímto způ-
sobem snaží získat nové trhy a rozšířit odby-

Jestliže se chceme vážně zabývat dlouhodobě 
udržitelným rozvojem, pak se nevyhneme pro-
blému chudoby a boje s ní. Chudí lidé historicky 
byli a jsou v každé společnosti. Z hlediska udrži-
telného rozvoje je však především nepřijatelné 
vysoce nerovnoměrné rozdělení bohatství mezi 
tzv. rozvinuté a rozvojové země a také extrémně 
nerovnoměrné rozdělení bohatství mezi obyva-
teli rozvojových zemí.

Pokud jde o příjmovou chudobu, ta se odví-
jí od životní úrovně každé společnosti. Hranice 
chudoby zde vyjadřuje minimální výši příjmu, 
která je zapotřebí k uspokojení základních život-
ních potřeb (tedy k zajištění potravy a obydlí). 
Za celosvětovou hranici absolutní (extrémní) chu-
doby označila Světová banka v roce 1990 příjem 
dosahující jednoho amerického dolaru na den 
(v současnosti je to 1,25 USD/obyvatele/den).

Novějším konceptem je relativní chudoba, 
což je stav relativní deprivace jedince ve vztahu 
k ostatním jedincům v dané společnosti. Peter 
Townsend (1979) v tomto smyslu defi noval chu-
dobu jako neschopnost účastnit se společenské-
ho dění a žít na úrovni, která je v dané společ-
nosti běžná. Nositel Nobelovy ceny za ekonomii 
z roku 1998 Amartya Sen, který se věnuje vzta-
hům chudoby a rozvoje přišel s tezí, že chudoba 
není nedostatek příjmů, nýbrž nemožnost plno-
hodnotně žít kvůli nedostatku ekonomických 
prostředků. Jinými slovy, člověk nemůže rozvi-
nout svůj tvůrčí potenciál1/ (Sen, 1999).

Severní Amerika

Střední Amerika

Jižní Amerika

Karibik

severní Afrika

východní Afrika

střední Afrika

jižní Afrika

západní Afrika

jižní Asie

západní Asie

jihovýchodní Asie

Oceánie

východní Asie

západní Evropa

jižní Evropa severní Evropa

východní Evropa

Obr. 85: Mapa světa podle hrubého domácího 

produktu (upraveno podle GeoHive.com, 

2005)

Kdo zachraňuje, ten se zachrání. To je 

tajemství pokroku – a jiné není a nebude.

Vladimír Sergejevič Solovjev

Odpověď na otázku, proč se některé země 

rozvíjejí rychle a jiné zůstávají zaostalé, 

je pro ekonoma totéž jako „teorie všeho“ 

pro fyzika či recept na přetvoření železa ve 

zlato pro alchymistu: je skoro na dohled, 

ale v posledním okamžiku vždy proklouzne 

nešťastnému badateli mezi prsty.

Daniel Deyl
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tiště pro své zboží.2/ „Imperialismus“ se tak stal 
díky Hobsonovi a také Vladimíru Iljiči Leninovi3/

atraktivní hypotézou, která vysvětluje západní 
blahobyt jako důsledek imperialistického vyko-
řisťování koloniálních území.4/

Nejvlivnějším zastáncem teorie závislosti byl 
argentinský ekonom Raúl Prebisch (1950, 1959), 
který pokládal světové hospodářství za hierar-
chický systém, kde „centrum“ vytváří závislou 
„periferii“.5/ Stoupenci teorie závislosti doporučo-
vali vládám Latinské Ameriky, Asie a Afriky hos-
podářskou politiku založenou na úsilí o dosažení 
ekonomické soběstačnosti, především prostřed-
nictvím podpory rozvoje vlastního průmyslu.

Ivo Budil, (in Waisová a kol., 2005) se zamýšlí 
na tím, za co teorie závislosti vděčí své popu-
laritě, a nabízí psychologické vysvětlení. Pokud 
lidé totiž zjistí, že věci nejdou dobře, mohou si 
položit otázku, proč tomu tak je, dvěma způso-
by. První zní: „Co děláme špatně?“, druhá: „Kdo 
nám to způsobil?“ Hledání vnějšího nepřítele, 
tedy hledání odpovědi na druhou otázku, se zdá 
být psychologicky únosnější.6/

Foto 122: Centrum Singapuru

(archiv autora)

0 10 000 km

Obr. 86: Britská svrchovanost (1860–1914)

(upraveno podle Brzezinski, 1999)

1/ Amartya Sen zdůrazňuje lidské schopnosti (human capabilities) a jejich rozvinutí. Lidský rozvoj lze podle něj chápat jako proces rozšiřování možností lidí, 

jak žít svůj život (enlarging people's choices). Tyto potenciální možnosti mohou být neomezené a v čase se mění.

2/ Tuto teorii John A. Hobson (1965) zformuloval v knize „Imperialism“, vydané poprvé v roce 1902.

3/ Dodnes si pamatuji, jak jsme se na vysoké škole v povinných hodinách marxismu-leninismu učili Leninovu defi nici, že imperialismus jako nejvyšší sta-

dium kapitalismu je parazitující, odumírající a zahnívající forma společenského systému. Podle Lenina bylo historicky nevyhnutelné, že bude následovat 

socialistický společenský řád, následovaný komunistickým zřízením, kde každý bude pracovat podle svých schopností a každému se dostane odměny 

podle jeho potřeb. Tento experiment skončil na přelomu 80. a 90. let 20. století rozpadem sovětského impéria.

4/ Lenin své myšlenky publikoval v roce 1916 v knize „Imperialism, the Highest Stage of Capitalism“ („Imperialismus jako nejvyšší stadium kapitalismu“).

5/ Reagoval tak na neúspěch tzv. modernizační teorie poválečného období, podle níž měla být zaostalost bývalých kolonií překlenuta přílivem kapitálu 

(investic) a moderních technologií.

6/ Ivo Budil uvádí, že vztah mezi metropolemi a zámořskými koloniálními teritorii byl vždy komplexnější, než jak předpokládají stoupenci teorie závislosti. 

Např. v roce 1913 směřovalo 63 % všech investic do zemí dnešního tzv. třetího světa, zatímco roku 1996 to bylo pouhých 28 %. Roku 1913 bylo 25 % 

volného kapitálu investováno v zemích, jejichž HDP na osobu nepřekročil 20 % HDP na osobu Spojených států; v roce 1997 to bylo 5 %. V současné době 

je HDP na osobu Velké Británie přibližně 28× vyšší než HDP na osobu Zambie. Roku 1955, devět let předtím než tato jihoafrická země získala nezávislost, 

to bylo 7× více. Ze čtyř hlavních asijských „ekonomických tygrů“ – Hongkongu, Singapuru, Jižní Koreje a Tchajwanu (států, které se svojí ekonomickou 

úrovní již před 30 lety zařadily mezi nejrozvinutější země světa) – byly první dvě země původně britskou a další dvě japonskou kolonií.

Raúl Prebisch pokládal světové hospodář-

ství za hierarchický systém, kde „centrum“ 

vytváří závislou „periferii“.
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b) Vliv geografi ckých 

a environmentálních faktorů

Zejména Jared Diamond ve svých publikacích 
(1997, 2005) a do jisté míry i ekonom Jeff rey 
Sachs (2005, 2008) upozorňují na geografi ckou 
polohu (např. přístup k moři) a stav životního 
prostředí jako klíčové faktory pro rozvoj a pro-
speritu (viz infobox).

S  výjimkou zemí vyvážejících ropu a  zem-
ní plyn se v tropickém pásu nacházejí pouze 
dva státy, které můžeme považovat za  roz-
vinuté a  bohaté – Hongkong7/ a  Singapur.8/

Obratník Raka na severní polokouli ještě protíná 
Tchajwan, který patří tedy také částečně do tro-
pické oblasti.

Na druhou stranu je zřejmé, že geografi cký-
mi faktory nelze vysvětlit vše. Učebnicovým 
příkladem jsou velké rozdíly v dosaženém roz-
voji a bohatství Dominikánské republiky a Haiti. 
Oba státy leží na ostrově Hispaniola v Karibském 
moři. Zatímco Dominikánská republika je sice 
rozvojová, ale stabilizovaná země, Haiti se 
po desetiletí nemůže vymanit z politické nesta-
bility, ekonomické zaostalosti a životní prostře-
dí je degradováno jako málokde jinde na světě 

(99 % plochy území je odlesněno). Přitom Haiti, 
dnes nejchudší stát na západní polokouli, bylo 
na  konci 18. století coby francouzská kolo-
nie zdaleka nejbohatším karibským ostrovem 
(i když toto bohatství bylo v rámci otrokářské 
společnosti distribuováno krajně nespravedli-
vým a nerovnoměrným způsobem).

Lawrence E. Harrison (1992) odhaduje, že 
pokud by se vzaly v potaz veškeré dostupné 
přírodní zdroje vztažené k počtu obyvatel, nej-
bohatší zemí by měla být Argentina. Přesto je 
její HDP na obyvatele oproti vnitrozemskému 
Lucembursku pětinový. Mezi nejbohatší státy 
světa patří Švýcarsko a Japonsko, oba přitom 
mají nedostatek přírodních (zejména energetic-
kých) zdrojů. Austrálie a Nový Zéland jsou zase 
příkladem, že geografi cká vzdálenost a orien-
tace na vývoz surovin a zemědělských produk-
tů nemusí znamenat odsouzení k zaostalosti 
a chudobě.

Vliv geografi ckých a environmentálních fakto-
rů tedy k vysvětlení zaostalosti některých zemí 
a regionů, podobně jako teorie závislosti, sám 
o sobě nestačí.

Infobox: Jared Diamond – Kolaps
Diamondova knížka „Kolaps“ (2005) je velmi přesvědčivá. Na příkladu obyvatel Velikonočního ostrova, mayské 
civilizace, událostí ve Rwandě v 90. letech 20. století a dalších ukazuje, jak některé společnosti zničily své 
životní prostředí a následně zkolabovaly. Procesy, kterými si dřívější společnosti podkopávaly vlastní základy, 
když poškozovaly své životní prostředí, lze rozdělit na osm kategorií, jejichž důležitost se případ od případu 
liší: odlesnění a zničení přirozeného prostředí, problémy s půdou (eroze, zasolení a pokles úrodnosti), problé-
my se správou vodních zdrojů, nadměrný lov, nadměrný rybolov, působení dovezených biologických druhů 
na původní druhy, nárůst lidské populace a zvýšení jejích dopadů na životní prostředí.

Dřívější kolapsy probíhaly v zásadě jako variace na jedno téma: Populační růst nutil k přijetí takových 
prostředků, které umožňovaly posílení zemědělské výroby (např. zavlažování, dvojí obdělávání do roka nebo 
budování teras na svahu) a k rozšíření farmaření z nejlepších území na okrajová.

Neudržitelné postupy způsobily poškození životního prostředí, důsledkem byl vznik zemědělsky marginál-
ních území, která bylo nutné opustit. To způsobilo nedostatek potravin, hladovění, války o příliš omezené zdroje 
pro velký počet lidí, dále svržení vládnoucích elit rozčarovanými davy. Pokles populace byl nakonec zapříčiněn 
hladomory, válkami a nemocemi; společnost ztratila část politické, ekonomické a kulturní provázanosti, které 
dosáhla na svém vrcholu.

Problémy týkající se životního prostředí, kterým nyní čelíme, zahrnují všech předešlých osm, které podko-
paly základy dřívějších společností, včetně čtyř nových: změny klimatu způsobené lidmi, hromadění toxických 
látek v životním prostředí, nedostatek energie a úplné využití fotosyntetické kapacity Země.

7/ Jde však o městský stát, bývalou kolonii Velké Británie, která je od roku 1999 součástí Číny.

8/ Cestu Singapuru ze zaostalé země v roce 1965, kdy získala nezávislost, mezi rozvinuté země líčí podrobně v autobiografi cky laděné publikaci bývalý 

ministerský předseda a hlavní architekt této transformace Lee Kuan Yew (2000).
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Obr. 87: Kolonizace a osvobozování Afriky

(upraveno podle Blij, Muller, 1991)
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Obr. 88: Globální svrchovanost Evropy v roce 

1900 (upraveno podle Brzezinski, 1999)
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c) Kulturologický přístup

Asi nejvýznamnější alternativou ke dvěma 
výše zmíněným přístupům je přístup kulturo-
logický, který tvrdí, že „lidské zdroje“ jsou pro 
prosperitu rozhodujícím faktorem. Kořeny to-
hoto kulturního determinismu lze nalézt už 
v klasické práci sociologa Maxe Webera (1950) 
„Protestantská etika a duch kapitalismu“ z po-
čátku 20. století. Weber porovnával rodiny pro-
testantského a katolického vyznání v Bádensku. 
Zjistil, že protestanti dosahují v průměru vyšších 
příjmů než katolíci. Z toho odvodil známou tezi 
o závislosti mezi kalvinistickou vírou v prede-
stinaci a zaměřením lidí na budoucnost, aske-
tismus, tvrdou práci a podnikavost, což jsou 
nezbytné předpoklady hospodářské prosperity.

V roce 1985 publikoval L. Harrison přelomo-
vou knihu „Underdevelopment is a State of Mind 
– The Latin American Case“ (Zaostalost je pro-
duktem stavu mysli – příklad Latinské Ameriky). 
Harrison studoval příčiny dlouhodobého neú-
spěchu latinskoamerických zemí zařadit se 
mezi rozvinuté státy a zajímal jej především 
vztah mezi ekonomickým rozvojem a kulturou. 
Zejména díky němu byla v Latinské Americe 
zpochybněna tehdejší hegemonie teorie závis-
losti. Je to zejména kultura, chápaná jako sou-
bor místních hodnot a norem sdílených určitým 
společenstvím, která ovlivňuje míru prosperity 
tohoto společenství. Harrison formuloval čtyři 
hlavní faktory, které umožní společnosti dosáh-
nout hospodářské výkonnosti a prosperity. Je to 
míra sociální důvěry, náročnost etického systé-
mu, výkon autority (dnes bychom asi použili ter-
mín „dobré vládnutí“) a zaměření na soustavnou 
práci, inovace, úspory a zisk.

Lawrence E. Harrison je také společně se 
Samuelem P. Huntingtonem editorem sborní-
ku „Culture Matters. How Values Shape Human 
Progress“ (Na kultuře záleží. Jak hodnoty ovliv-
ňují lidský pokrok), vydaného v roce 2000 jako 
výstup ze sympozia pořádaného Harvardskou 
univerzitou. Publikaci lze považovat za zásadní 
dokument kulturologického přístupu, za mani-
fest kulturního determinismu. 

Jako první je v tomto sborníku zařazen pří-
spěvek Davida Landese s výmluvným názvem 
„Culture Makes Almost All the Difference“ 
(Kultura je tou, která způsobuje zásadní roz-
díl). Landes je prominentním představitelem 
kulturologického přístupu a tuto problematiku 
rozpracoval v monumentálním díle „Bohatství 
a bída národů“ (1999).

Pro dokreslení kulturologického přístupu uvá-
díme citáty dvou autorů ze sborníku „Culture 
Matters“, Argentince Mariana Grondony (2000) 
a Kamerunce Daniela Etoungy-Manguelleho 
(2000).

Mariano Grondona vytvořil typologii kultur 
rezistentních (uzavřených) a  kultur otevře-
ných9/ vůči ekonomickému rozvoji a prosperitě. 
Ve výše zmíněné publikaci shrnuje typologii 
následovně:

„V otevřených kulturách náboženství vysvět-
lují a ospravedlňují úspěch, v uzavřených kul-
turách zdůvodňují utrpení. V otevřených kultu-
rách je bohatství přijímáno jako produkt lidské 
iniciativy a úsilí, v uzavřených kulturách je tře-
ba o získání (a přerozdělení) bohatství bojovat. 
Soutěživost a konkurence je v otevřených kultu-
rách pokládána za pozitivní hodnotu, v uzavře-
ných kulturách za hrozbu pro stabilitu, plodící 
navíc závist a zášť. Otevřená kultura podporuje 
spoření a investice ve prospěch budoucích ge-
nerací, uzavřená kultura preferuje přerozdělení 
a  spotřebu ve  prospěch příslušníků součas-
né generace. Práce je považována v otevřené 
kultuře za morální povinnost a hlavní způsob 
seberealizace a uspokojení, v uzavřené kultuře 
za přítěž a nutné zlo.

 Odlišný názor je v otevřené kultuře vnímán 
jako zdroj inspirace a prostředek hledání prav-

Foto 123: Matterhorn, symbol hrdého 

a nezávislého Švýcarska 

(archiv autora)

Foto 124: Sydney – ani „tyranie vzdálenosti“ 

nezabránila obyvatelům Austrálie, aby vybu-

dovali jednu z nejrozvinutějších zemí světa 

(archiv autora)

A dej mi sílu snášet pokorně

co změnit nemám sil

odvahu abych to, nač stačím

na tomhle světě pozměnil

a také prostý rozum

který vždycky správně rozezná

co se změnit nedá

a co se změnit dá.

Jan Skácel

Je to zejména kultura, chápaná jako sou-

bor místních hodnot a norem sdílených 

určitým společenstvím, která ovlivňuje 

míru prosperity tohoto společenství.
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dy, v uzavřené kultuře je to přestupek ohrožující 
řád. Vzdělání v otevřené kultuře podporuje zví-
davost a tvořivost, v uzavřené kultuře podporuje 
zakonzervování daného stavu. Pragmatismus, 
racionalismus, empirismus a utilitarismus hra-
jí v otevřené kultuře výraznou úlohu, zatímco 
v rezistentní kultuře jsou potlačovány ve jménu 
tradice, emocí a nahodilosti.

Příslušníci otevřené kultury se orientují na bu-
doucnost, jež je chápána jako něco ovlivnitelné-
ho, představitelé uzavřené kultury se zaměřují 
na minulost a podléhají fatalismu. V otevřené 
kultuře je svět scénou pro aktivitu a úspěch, 
v uzavřené kultuře je realita ovládána silami, 
které jsou mimo lidskou kontrolu. V otevřené 
kultuře představuje život to, co jedinec dělá, 
v uzavřené kultuře to, co se mu přihodilo. V ote-
vřené kultuře převládá optimismus, v uzavřené 
kultuře pesimismus.“

Daniel Etonga-Manguelle reagoval na sym-
posiu sarkasticky na předcházející příspěvek 
amerického antropologa Richarda A. Shwedera 
(2000), který kritizoval zástupce rozvojových 
zemí, že přebíráním západního konceptu hos-
podářského rozvoje zrazují zájmy chudých zemí. 
Domnívám se, že jeho odpověď je výstižným ar-

gumentem proti obhajobě různých zvláštností 
a specifi k v oblasti lidských práv a způsobu vlád-
nutí, kterými se tak často zaštiťují autoritativní 
vládci mnoha rozvojových zemí:

„My Afričané opravdu milujeme život ve slu-
mech, v  nichž není dostatek jídla, zdravotní 
péče nebo škol pro naše děti. Navíc, náš zko-
rumpovaný náčelnický politický systém je sku-
tečně obdivuhodný a umožnil státům, jakým 
je Mobutuův Zair, získat mezinárodní prestiž 
a respekt. Co více, bylo by jistě hrozně nudné, 
jestliže by v celé Africe proběhly svobodné a de-
mokratické volby. Pokud by se tak stalo, nebyli 
bychom již opravdovými Afričany a ztrátou naší 
identity – našeho autoritářství, našich krvavých 
občanských válek, naší negramotnosti a našeho 
dožití pětačtyřiceti let – bychom zklamali nejen 
sebe sama, ale také ty západní antropology, kte-
ří nás studují s takovým porozuměním a vědí, 
že nelze očekávat, že bychom se chovali jako 
lidské bytosti usilující o důstojnost, jež by byla 
hodna úsvitu třetího tisíciletí. Jsme Afričané a je 
to naše identita, na níž záleží! Tak za ni bojujme 
s plnou podporou oněch západních učenců, 
kteří jsou natolik moudří a odvážní, že uznávají, 
že Afričané patří do jiného světa.“

9/ Termín „otevřená kultura“ je blízký pojmu „otevřená společnost“, který zavedl Karl R. Popper (1945) v díle „Otevřená společnost a její nepřátelé“ 

 (The Open Society and Its Enemies). Inspiroval kromě jiného známého fi nančníka a fi lantropa George Sorose (1998, 2001) k založení nadace „Open 

Society Fund“, jejímž posláním je podporovat vznik otevřených společností jak v postkomunistických zemích Evropy, tak i jinde ve světě. V otevřené 

společnosti hraje vedle státních institucí důležitou roli síť občanských aktivit, spolků, církví, zájmových sdružení i dobročinných organizací. Posláním státu 

je zajistit občanským aktivitám právní, ekonomický a informační rámec, v němž mohou působit. Cílem otevřené společnosti je snaha, aby se jednotlivci 

rozvíjeli ve zralé, svobodné a odpovědné osobnosti, aby mohli žít kvalitní a plnohodnotný život ve zdravém prostředí.

10/ Hlavním představitelem a „klasikem“ tohoto směru je Američan Douglass Cecil North, nositel Nobelovy ceny za ekonomii. Klíčová jsou zejména dvě jeho 

díla z přelomu 80. a 90. let 20. století: „Institutions and Economic Growth: A Historical Introduction“ Elsevier, 1989 a „Institutions, Institutional Change 

and Economic Performance“, Cambridge University Press, 1990.

11/ Hernando de Soto uvádí následující příklad: Ve Spojených státech potřebuje více než 70 % začínajících podnikatelů půjčku. Tu dostanou od banky, které 

ručí svým osobním majetkem. Naproti tomu v jeho zemi, Peru, 90 % samostatně ekonomicky aktivních obyvatel nemá doklady ke svému majetku, 

kterým by mohli ručit. Proto ani nezískají pro své podnikání od banky půjčku. Přitom nejdůležitějším zdrojem fi nančních prostředků pro začínající 

podnikatele jsou všude na světě půjčky od bank.

Infobox: Tajemství kapitálu Hernanda de Sota
Že jsou „lidské zdroje“ rozhodujícím faktorem pro prosperitu, tvrdí také ti, kteří zdůrazňují nezbytnost funkč-
ních institucí jako nezbytný předpoklad rozvoje.10/ V roce 2000 vzbudila velkou pozornost publikace peruánské-
ho ekonoma Hernanda de Sota „Tajemství kapitálu: Proč kapitalismus vítězí na Západě a všude jinde prohrává“ 
(The Mystery of Capital: Why Capitalism Triumphs in the West and Fails Everywhere Else). Tvrdí v ní totiž, že 
navzdory velké chudobě vlastní lidé i v těch nejméně rozvinutých zemích mnohem více majetku, než by se 
na první pohled zdálo. I zde je dostatek prostředků nezbytných pro fungování kapitalismu. Aby však byl kapitál 
použitelný na expandujícím trhu, musí být po právní stránce zajištěn správnými doklady a dokumenty. Jasně 
vymezené vlastnictví pak umožňuje vytvářet nadhodnotu. Jednoznačné, přehledné a právně vynutitelné vztahy 
však v chudých zemích obvykle neexistují.11/

Nejdůležitější pro budoucí prosperitu rozvojových zemí tedy je, aby občané mohli uplatňovat svá vlast-
nická práva. Pokud se tak neděje, i velké makroekonomické stabilizační programy končí obvykle neúspěšně. 
Smutnou skutečností zůstává, že po desetiletí liberálních makroekonomických reforem kapitalismus selhává 
v pěti šestinách světa.

Demokracie je funkční až od jistého stupně 

úrovně rozvoje společnosti… Pokud nejsou 

v pořádku instituce, jež ochraňují investice 

běžných lidí, je jakákoli snaha o prosperitu 

marná.

Daniel Deyl

V otevřené kultuře představuje život to, co 

jedinec dělá, v uzavřené kultuře to, co se 

mu přihodilo. 
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kaly nezávislost, bylo zřejmé, že se svět rozdělil 
nejen na kapitalistický „Západ“ a socialistický 
„Východ“, ale také na rozvinutý „Sever“ a chudý 
a rozvojový „Jih“.14/

Rozvojová pomoc může být multilaterál-
ní, kdy jednotlivé státy přispívají na společné 
projekty do různých agentur a programů OSN 
(např. UNDP, UNEP, WHO, FAO, UNIDO atd.), 
Světové banky, Mezinárodního měnového fon-
du, Evropského rozvojového fondu a dalších. 
Většina rozvojových projektů se však realizuje 
prostřednictvím bilaterálních projektů, tedy 
mezi dvěma zeměmi – dárcem (donorem) po-
moci a příjemcem (recipientem) pomoci.

Rozvojové projekty lze rozdělit do čtyř základ-
ních skupin:
a) Velké strukturální rozvojové projekty, kdy 

vládě přijímající země poskytují mezinárod-
ní fi nanční instituce (zejména Mezinárodní 
měnový fond) půjčky na restrukturalizaci 
domácí ekonomiky.

b) Rozsáhlé rozvojové programy probíhající 
obvykle na bilaterální úrovni. Jde o masivní 
fi nanční injekce do vybraných odvětví, např. 
do školství, zdravotnictví, telekomunikací, 
rozvoje infrastruktury apod.

c) Rozvojové projekty, realizované často ne-
vládními organizacemi. Mají operativnější 
charakter a pracují s místními komunitami.

d) Drobné rozvojové projekty, které pracují 
s malými skupinami lidí. Cílem je vedle kon-
krétní pomoci také přímý, osobní kontakt 
s  konečným příjemcem (např. při stavbě 
školy či zdravotnického střediska).

Nedá se říci, že by některý typ projektů byl vý-
znamnější, ideální je jejich kombinace podle 

Jedním z prostředků, jak pomoci rozvojovým 
zemím při financování rozvoje, je rozvojová 
pomoc, resp. rozvojová spolupráce.12/ Hlavní 
důvody, proč by rozvinuté země měly poskyto-
vat rozvojovou pomoc, zformuloval do jakéhosi 
„desatera“ Michal Kaplan, bývalý tajemník pro 
otázky mezinárodního rozvoje Státní mise ČR 
při OECD v Paříži:
1. Důvody náboženské a etické (je morálně 

správné poskytovat pomoc lidem, kteří se 
ocitnou v nouzi).13/

2. Prevence ozbrojených konfl iktů a terorismu.
3. Předcházení nelegální migraci a organizova-

nému zločinu.
4. Ochrana životního prostředí a globálně vý-

znamných ekosystémů (což má následně 
vliv např. na omezené šíření patogenních 
organismů a chorob).

5. Stabilizace světové ekonomiky, vznik a roz-
voj nových trhů.

6. Uplatňování produktů a technologií posky-
tovatele pomoci na území a trzích příjemce 
pomoci.

7. Podpora zaměstnanosti, zejména u  mla-
dých lidí (v případě, že působí v zahraničí, 
pak také jejich lepší odborná a jazyková vy-
bavenost a zkušenosti s odlišnou kulturou 
– pozn. autora).

8. Lepší diplomatické vztahy se zeměmi přijí-
majícími pomoc.

9. Větší prestiž a vliv na mezinárodní politické 
scéně.

10. Šíření našich hodnot a kultury (samozřejmě 
ne agresivní a arogantní cestou, spíše vlast-
ním příkladem – pozn. autora).

Termín rozvojová pomoc se zrodil po  druhé 
světové válce, kdy poté, co bývalé kolonie zís-
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Obr. 89: Vojenské výdaje ve srovnání s výdaji 

na rozvojovou pomoc ve vybraných zemích

(upraveno podle WorldWatch Institute, 

2005)

Jestliže vítězný svobodný svět není schopen 

vyžadovat od svých svobodných lidí, aby 

v boji proti bídě přinesli stejné oběti jako 

ty, které přinášeli v boji proti tyranii, pak to 

množství obětí bylo zbytečné, protože vítěz-

ná svoboda co nevidět na smrt onemocní.

Abbé Pierre
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možností dárců a místních politických, ekono-
mických a sociálních podmínek.

Rozvojová pomoc, resp. rozvojová spoluprá-
ce, se poskytuje již šedesát let a její výsledky 
jsou rozporuplné. Na jednu stranu je zřejmé, že 
v řadě zemí se situace zlepšila, např. v regionu 
jihovýchodní Asie a Jižní Ameriky. Na druhou 
stranu velké rozpaky vyvolává především dlou-
hodobá stagnace či přímo úpadek a rozpad řady 
států subsaharské Afriky. V 90. letech 20. stole-
tí byl v důsledku toho hojně diskutovaný jev 
tzv. „únavy z pomoci“ (aid fatigue), kdy tradiční 
donoři, především v západní Evropě a severní 
Americe, zvažovali, jestli vůbec a jaký objem 
pomoci má smysl.15/ V první polovině 90. let 
20. století také celkový objem rozvojové pomoci 
poklesl na přibližně 55 miliard USD ročně. Poté, 
především v souvislosti s Rozvojovými cíli tisí-
ciletí, byly prostředky na rozvojovou spolupráci 

navýšeny na sumu přesahující ročně 100 mili-
ard USD. To je sice vysoká částka, ale má daleko 
k závazku, aby země OECD poskytovaly na roz-
vojovou pomoc a spolupráci 0,7 % HDP. Této 
výše dosahuje jen pět zemí: Norsko, Dánsko, 
Švédsko, Holandsko a Lucembursko. Ostatní 
země západní Evropy se pohybují kolem 0,4 % 
HDP. Česká republika, ale také Portugalsko či 
Řecko dávají kolem 0,1 % HDP. Stejně nízkou 
částku (0,1 % HDP) poskytují dnes Spojené stá-
ty (v minulosti to bylo kolem 0,25 % HDP), byť 
v absolutním vyjádření jsou díky mohutnosti 
své ekonomiky stále největším dárcem pomoci, 
následované Japonskem.

V průběhu druhé poloviny 20. století bylo 
vyzkoušeno několik přístupů k  poskytování 
rozvojové pomoci, zatím jsme však účinný lék 
na chudobu a zaostalost nenalezli. Stručně je 
tento vývoj shrnut v následujícím infoboxu.

12/ Primárním zdrojem fi nancování rozvojových politik jsou domácí zdroje (především příjmy z daní a cel). Mezi významné vnější zdroje patří kromě 

programů a projektů rozvojové spolupráce také příjmy z exportu, přímé zahraniční investice a v poslední době také remitence (peníze zasílané emigranty 

nebo lidmi pracujícími v zahraničí svým blízkým doma).

13/ Tradice humanity byla v minulosti zakotvena do řady dokumentů, úmluv a konvencí. Zejména se jedná o mezinárodní humanitární právo a systém 

lidských práv. Rozvojové pomoci často předchází v místech konfl iktů, krizí a přírodních katastrof tzv. humanitární pomoc. Ta představuje bezprostřední 

reakci na humanitární krizi, což je situace, ve které jsou běžné prostředky lidí, které jim garantují důstojný život, narušeny v důsledku přírodní katastrofy 

nebo lidmi zaviněné krize. Časově je humanitární pomoc omezena zpravidla na dobu přibližně šesti měsíců. Hlavními cíli humanitární pomoci je zmír-

nění útrap lidí, ochrana životů a respekt vůči lidské důstojnosti. Je poskytována v pěti základních oblastech: voda a hygiena, potraviny a výživa, obydlí, 

zdravotní péče a psychosociální pomoc.

14/ Bipolárně rozdělený svět na „Západ“ a „Východ“ vlastně neustále soupeřil o vliv v zemích „Jihu“, což se pro chudé země ukázalo jako velmi nešťastné. 

Ve Vietnamu, Angole a jinde proběhly ve 2. polovině 20. století dlouhé a krvavé války, kde světové mocnosti soupeřily o vliv. Obě tehdejší hlavní světové 

mocnosti, Spojené státy a Sovětský svaz, také tolerovaly místním vládcům v rozvojových zemích mnoho výstřelků až zvráceností, jen aby neztratily svůj 

vliv (např. ugandský diktátor Idi Amin má na svědomí alespoň 300 000 lidských životů).

15/ V bývalých socialistických zemích byly zase prostředky vyčleněné dříve na rozvojovou pomoc (byť ideologicky podmíněnou) převedeny na transformaci 

domácích ekonomik z centrálně plánovaných na tržní. Např. bývalé Československo poskytovalo v 80. letech 20. století na rozvojovou pomoc až 1 % 

HDP (včetně vojenské pomoci, která se nyní do rozvojové pomoci nezapočítává). Po sametové revoluci v listopadu 1989 byla tato pomoc zcela zrušena, 

k postupné obnově začalo docházet až od roku 1995.

Infobox: Hledání klíče k prosperitě
Počátek „věku rozvoje“ můžeme vztahovat k 20. lednu 1948, kdy nově zvolený americký prezident Harry 

Truman ve svém inauguračním projevu uvedl: „Musíme se pustit do nového smělého programu, jenž povede 
k tomu, že užitek z našeho vědeckého pokroku a průmyslového rozvoje bude sloužit ku prospěchu a růstu 
nerozvinutých (underdeveloped) oblastí.“

Prioritou poválečného období v oblasti rozvojové pomoci se stala ekonomická revitalizace válkou poničené 
Evropy prostřednictvím Marshallova plánu. Úspěch Marshallova plánu povzbudil snahy pomoci také zemím 
Asie, Afriky a Latinské Ameriky, jejichž hlavním a společným problémem byla chudoba.

Dominantní rozvojovou teorií v poválečném období byla modernizační teorie. Zakládala se na předpokladu 
lineárního vývoje. Jednotlivé společnosti postupně procházejí po jednotné vývojové trajektorii až k moderní 
rozvinuté průmyslové společnosti. Koncepty rozvoje a ekonomického růstu byly v podstatě považovány za sy-
nonyma. Hlavním měřítkem pro hodnocení vyspělosti zemí se staly ekonomické ukazatele, zejména HDP. 

Přes vysoké fi nanční investice do rozvojových zemí bylo na konci 60. let 20. století zřejmé, že očekávaný 
ekonomický růst nenastal.

Reakcí na modernizační teorie byla již dříve zmíněná teorie závislosti, resp. teorie centra a periferie, která 
byla formulována v průběhu 50. let skupinou latinskoamerických ekonomů.

Na přelomu 60. a 70. let 20. století aplikoval Immanuel Wallerstein teorii rozvinutého centra a zaostalé 
periferie na globální úroveň – rozvinuté průmyslové země hrají ve světové ekonomice dominantní a nadřízenou 
roli vůči zaostalým a podřízeným rozvojovým zemím. Země v centru disponují ekonomickou mocí a bohatstvím, 
z čehož se odvíjí politický vliv, stanovování pravidel a přijímání klíčových rozhodnutí. Rozvoj je chápán jako 
nerovně se vyvíjející proces, ve kterém se bohaté státy stávají bohatšími a chudé chudšími – centrum tedy vy-
kořisťuje periferii. I rozvojová pomoc je pak vnímána jako nástroj dominance a vykořisťování (Waisová, 2005).

Na přelomu 60. a 70. let 20. století se ozývají hlasy volající po globální strategii rozvoje založené nejen 
na ekonomickém růstu, ale na propojení ekonomické a sociální sféry. Klíčovým tématem se stává redukce 

Rozvojová pomoc se poskytuje již šedesát 

let a její výsledky jsou rozporuplné.

Musíme se pustit do nového smělého pro-

gramu, jenž povede k tomu, že užitek z na-

šeho vědeckého pokroku a průmyslového 

rozvoje bude sloužit ku prospěchu a růstu 

nerozvinutých oblastí.
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chudoby, nezaměstnanosti a sociálních nerovností. Objevuje se koncept uspokojování tzv. základních potřeb. 
V důsledku toho se hlavní aktéři rozvojové pomoci zaměřovali v průběhu 70. a 80. let 20. století na programy 
národních potravinových a nutričních plánů a integrovaného zemědělského rozvoje. Integrované programy, 
zahrnující mnoho dílčích projektů, však byly extrémně komplexní a komplikované. Na velkoryse vypadající 
programy a projekty si braly mnohé rozvojové země vysoké půjčky, které následně nedokázaly splácet.

80. léta 20. století jsou proto (možná poněkud nespravedlivě) považována za „ztracenou dekádu“ rozvoje 
a dochází k postupnému návratu k neoklasickému ekonomickému myšlení, resp. k éře neoliberalismu.16/ 
Došlo k opětovnému zdůraznění ekonomického růstu na úkor sociálních aspektů rozvoje. Ekonomický růst 
byl nyní spojován s požadavkem strukturálních transformací rozvojových zemí. Světová banka a MMF inicio-
valy „programy strukturálních úprav“ (Structural Adjustment Programmes – SAP), které se během 80. let 
20. století postupně staly dominantní formou multilaterální rozvojové pomoci (tzv. Washingtonský konsenzus).

Strukturální úpravy měly vést k omezení vládních výdajů, k privatizaci (a tedy omezení státních zásahů 
do ekonomiky), liberalizaci obchodu a zvyšování exportu.17/ Očekávaný ekonomický růst se však nekonal 
a naopak sociální situace se stala v mnoha případech neúnosnou.18/

Ve druhé polovině 20. století došlo v oblasti rozvojové pomoci a spolupráce k výraznému příklonu k proble-
matice životního prostředí.19/ Tento příklon je úzce provázán s konceptem komplexněji chápaného udržitelného 
rozvoje, který byl poprvé formulován v roce 1987.

V 90. letech 20. století vzbudil koncept udržitelného rozvoje velká očekávání20/ a stal se hlavním alterna-
tivním přístupem ke konceptu ekonomického růstu. Nicméně i u tohoto konceptu došlo na počátku tisíciletí 
ve vztahu k situaci v rozvojových zemích k určitému rozčarování. Navíc se ozývaly hlasy zpochybňující udrži-
telný rozvoj kvůli jeho normativnímu zaměření – jak si může někdo dovolit určovat, co je dobré pro svět, který 
je tak rozmanitý a komplikovaný.

 Vedle životního prostředí a udržitelného rozvoje se na přelomu tisíciletí staly široce diskutovanými jednak 
postavení žen ve společnosti (problematika genderu) ve vztahu k rozvoji a také principy demokracie a dobrého 
vládnutí (good governance). Především „dobrá vláda“ (tj. legitimní, transparentní, nezkorumpovaná, spolehli-
vá, dodržující lidská práva,…) byla chápána jako klíčový předpoklad úspěšného rozvoje země.

Příchod třetího tisíciletí v sobě měl velký emocionální náboj a přes všechny minulé neúspěchy byla snaha 
přijmout na mezinárodní úrovni sadu závazků, která by napomohla zásadním způsobem překonat chudobu 
a zaostalost. To se podařilo. Na podzim roku 2000 přijalo Valné shromáždění OSN na svém zasedání v New 
Yorku tzv. Rozvojové cíle tisíciletí s výhledem do roku 2015. Podepsalo je 189 členských států OSN, společně se 
Švýcarskem a Vatikánem. Charakteristika těchto osmi rozvojových cílů je uvedena v kapitole 2.8.7.

6.2.1 Některé významné překážky 
na cestě k rozvoji
Boj s  chudobou a  zaostalostí vskutku není 
triviální záležitostí. Jak se ukázalo již před 40 
lety, bylo a je snazší vyslat člověka do vesmíru 
a na Měsíc, než vymyslet a prosadit způsob, jak 
by většina lidí na této planetě mohla žít důstoj-
ným způsobem života. Uvádíme zde několik 
důležitých faktorů, které komplikují rozvojovým 
zemím jejich cestu k pokroku a prosperitě. Výčet 
však rozhodně není vyčerpávající. Podkladem 
pro charakteristiku těchto faktorů byla publika-
ce editorů Tožičky a Chmelaře (2005).
Obchodní politika

Rétorika západních politiků obhajující volný 
obchod se střetává s realitou jejich zeměděl-
ských a částečně i zahraničně obchodních poli-
tik. Celní sazby jsou v zemích OECD nastaveny 
tak, aby znevýhodňovaly dovoz zboží s vyso-
kou přidanou hodnotou oproti dovozu surovin 
a dalšího zboží s nízkou mírou přidané hodnoty. 
Export většiny rozvojových zemí se tak omezu-
je na exploataci přírodních zdrojů a produktů 
s malou přidanou hodnotou.
Zemědělské subvence

Na podporu vlastního zemědělství vydávají 
státy OECD ročně kolem 300 miliard amerických 

dolarů, což je více než 1 % jejich HDP (a tedy 
zhruba třikrát více než výdaje na rozvojovou 
spolupráci). Jen dotace pěstitelům bavlny činí 
ročně kolem 5–6 miliard USD (především v USA). 
To způsobuje snižování ceny bavlny na světo-
vých trzích, což poškozuje zejména producen-
ty v rozvojových zemích. V některých oblastech 
západní Afriky (Benin, Mali, Burkina Faso) tvoří 
bavlna kolem 50 % příjmů z exportu, v případě 
Čadu jsou to dokonce více než tři čtvrtiny.

Zemědělská politika zemí OECD znemožňuje 
producentům z rozvojových zemí konkurovat 
domácím výrobkům na trzích těchto bohatých 
zemí (např. v případě cukru, mléka, rýže). Pokud 
se naopak dotované výrobky z bohatých zemí 
dostanou na trhy rozvojových zemí, následky 
pro místní producenty bývají drastické. Britská 
nevládní organizace Oxfam uvádí, že např. 
v Mali se chová 6,5 milionů kusů dobytka, při-
tom se sem ročně dováží 9 tisíc tun evropského 
sušeného mléka.
Závislost na exportu několika málo komodit

Více než padesát rozvojových zemí závisí 
na vývozu tří a méně komodit, jejichž ceny díky 
přebytkům na trhu neustále klesají.21/ Nejvíce 
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postiženým zbožím je káva, druhá nejobchodo-
vanější komodita na světě. Na přelomu let 2003 
a 2004 se reálné ceny kávy dostaly na tehdy nej-
nižší úroveň za posledních sto let. Následkem 
toho se výrazně zhoršila životní úroveň pěstitelů 
kávy např. v Tanzánii, Mexiku či na Haiti. Ženy 
byly nuceny pracovat také mimo farmu, muži 
migrovali za  zaměstnáním, více pracovních 
povinností bylo přesouváno na děti. V Latinské 
Americe také v důsledku zhoršené situace řada 
farmářů přešla na pěstování plodin pro výrobu 
drog.
Přímé zahraniční investice

Příliv přímých zahraničních investic může 
představovat příležitost pro zlepšení životní 
úrovně místních obyvatel a pro rozvoj výroby 
i obchodu. Jsou zde však i četná rizika. Pokud 
např. zahraniční fi rma doveze určitý polotovar 
a po zpracování jej vyveze a prodá, nevytvá-
ří v  místě zpracování žádný zdanitelný zisk. 
Produkce pro místní trhy zase může ničit do-
morodé výrobce. Různé investiční pobídky, jako 
např. daňové úlevy či „daňové prázdniny“, snižují 
příjmy státního rozpočtu a znevýhodňují malé 
a střední výrobce (podnikatele), kteří na tyto vý-
hody nedosáhnou, resp. nejsou dost silní, aby si 
je prosadili.

Dlouhodobě se ukazuje, že přímé zahraniční 
investice směřují do oblastí s rozvinutou infra-
strukturou. Dalšími klíčovými faktory jsou cena, 
resp. vzdělání pracovní síly, stabilní právní a eko-
nomické prostředí. Investiční pobídky jsou však 
také vyžadovány, protože zvyšují zisk fi rmy.

Sociální a environmentální dumping

K nižší ceně práce přispívá v rozvojových zemích 
méně přísná legislativa v oblasti sociálních práv. 
Nevládní organizace zabývající se lidskými právy 
přinášejí často informace o otřesných pracovních 
podmínkách v zemědělství nebo v továrnách, 
které vyrábějí pro západní trhy. Podobné je to 
v oblasti environmentální legislativy. Její absen-
ce, případně její nedodržování, devastuje životní 
prostředí v těchto zemích.

Tyto záležitosti by měly být řešeny na globální 
úrovni, nejlépe prostřednictvím (zatím neexis-
tujícího) globálního řízení. I za této nepříznivé 
situace však můžeme díky aktivitám občanských 
iniciativ a zájmu médií zaznamenat v chování řady 
firem určité dílčí úspěchy. Mnohé nadnárodní 
společnosti začínají přijímat tzv. princip sociální 
odpovědnosti (Corporate Social Responsibility), 
kdy zájmem podnikatele není jen zisk, ale také 
prospěch a dobro zaměstnanců, místní komunity 
a životního prostředí.
Přístup k trhům

Jedním z důvodů nekonkurenceschopnosti 
zboží vyráběného v rozvojových zemích je sys-
tém cel a kvót, které chrání trhy v rozvinutých 
zemích. To je posíleno ještě dotační politikou 
v rozvinutých zemích vůči vlastním výrobcům. 
V letech 1950–2000 tak nominální hodnota ce-
losvětového obchodu vzrostla padesátkrát, podíl 
49 nejchudších zemí (tzv. least developed coun-
tries) na obratu z globálního obchodu poklesl 
pětinásobně, na pouhých 0,5 %. Celkový export 
nejméně rozvinutých zemí dnes také činí méně 
než 1 % exportu hospodářsky rozvinutých zemí.

Obr. 90: Remitence – nárůst v letech 

1990–2004 (upraveno podle World Bank, 

2007)
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16/ Neoliberalismus čerpal z neoklasických ekonomických teorií – principu volného trhu Adama Smithe a principu komparativních výhod Davida Ricarda.

17/ V souladu s Ricardovým principem komparativních výhod, podle něhož se má každá země specializovat na export takové komodity, jejíž produkce je 

levnější než u konkurence.

18/ Neoliberální přístup fungoval, zdá se, v Chile. Tato dříve chudá země je dnes považována za hospodářsky nejvyspělejší zemi Jižní Ameriky. Ovšem 

za jakou cenu. Způsob vlády diktátora Pinocheta a oběti, které lidé v průběhu 70. a 80. let 20. století museli přinést, by neměly být příkladem hodným 

následování.

19/ V odborných kruzích se o globálních environmentálních hrozbách diskutovalo již v průběhu 60. let 20. století, v roce 1972 se pak ve Stockholmu 

konala první konference OSN o životním prostředí. V rozvojové praxi se to však reálně projevilo až ve druhé polovině 80. let.

20/ Výraznou zásluhu na tom měla pravděpodobně Konference OSN a životním prostředí a rozvoji, konaná v Rio de Janeiru v červnu 1992.

21/ Například v roce 1970 bylo třeba k nákupu traktoru ekvivalentu dvou tun třtinového cukru, v roce 1990 už to bylo devět tun.

22/ Remitence je převod peněz zahraničního pracovníka do jeho vlasti.
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Zadlužení

Značná část dluhů rozvojových zemí vznik-
la v 70. letech 20. století, kdy v důsledku válek 
na Blízkém východě na nějaký čas enormně na-
rostly ceny ropy. Další dluhy vznikaly špatným 
strategickým rozhodováním a neodpovědnými 
půjčkami zkorumpovaných vlád.23/

Dluhy států se řeší především na dvou ne-
veřejných fórech. Pařížský klub je neformální 
platformou nejbohatších věřitelských států. 
Londýnský klub sdružuje největší soukromé 
věřitele. Zadlužené země na půdě obou klubů 
mohou předložit návrhy na řešení svých dluhů, 
dalšího jednání a rozhodování se ale přímo ne-
účastní.

Snahou o řešení dluhů na mezinárodní úrovni 
je Iniciativa nejvíce zadlužených zemí (Heavily 
Indebted Poor Countries – HIPC Initiative). Pod 
tlakem mezinárodní kampaně Jubilee 2000 (kte-
rou podpořilo svým podpisem 24 milionů lidí) 
rozhodlo v roce 1999 zasedání G8 o rozšíření 
této iniciativy a hlavně o zjednodušení podmí-
nek pro oddlužení (tzv. HIPC II).24/

Někteří odborníci požadují úplné vymazání 
bilaterálních dluhů a snížení ostatních o alespoň 
90 % s tím, že získané peníze budou investovány 
do boje proti chudobě a do ochrany životního 
prostředí. Nelegitimní dluhy by měly být odpuš-
těny všem zemím v plné míře. Je také možné 
zavést tzv. výměnné fondy (SWAPS), z  nichž 
budou financovány rozvojové projekty pod 
mezinárodní kontrolou a míra oddlužení bude 
záviset na způsobu jejich čerpání.25/

Velkou výzvou zůstává, jak zabránit dalšímu 
nezodpovědnému poskytování a  přijímání 
úvěrů. Tato situace by byla řešitelná patrně jen 
na nadnárodní (globální) úrovni, kdy by byly 
jednoznačně defi novány podmínky poskytování 
úvěrů a také vymahatelnost těchto podmínek.
Přes všechny zmíněné problémy na cestě k roz-
voji na závěr uvádíme dvě iniciativy, které vze-
šly zdola, od nevládních občanských iniciativ, 
a jsou reakcí na dlouhodobou neschopnost či 
neochotu mezinárodního společenství formulo-

vat a prosadit účinné akce směřující ke zlepšení 
situace chudých obyvatel v rozvojových zemích.
Fair Trade (spravedlivý obchod)

Fair Trade zavádí alternativní pojetí směny 
zboží oproti dosavadní praxi. Cílem není pri-
márně tvorba zisku, ale zlepšení životních pod-
mínek producentů (zejména v oblasti zeměděl-
ství) v rozvojových zemích. Aby Fair Trade byl 
opravdu „férový“, je nutné dodržování několika 
základních pravidel (což se v praxi ne vždy děje):
– Producentům jsou zaručeny rozumné vý-

kupní ceny, které zajistí slušnou obživu jejich 
rodin, základní lékařskou péči i možnost pla-
tit školné pro děti. Část z ceny produktu je 
určena k dalšímu fi nancování rozvoje jejich 
činnosti.

– Fair Trade podporuje demokratické rozho-
dování v místní komunitě, pozornost je vě-
nována také rovnoprávnému postavení žen.

– Fair Trade pomáhá lidem především ve ven-
kovských oblastech, aby měli dobrou obživu 
a nemuseli tak odcházet do měst. To napo-
máhá dále rozvoji vztahů v místní komunitě.

– Produkce podle pravidel Fair Trade je šetr-
nější k životnímu prostředí, v zemědělství 
jsou pěstitelé povzbuzováni k  přechodu 
na ekologický způsob hospodaření.

Microcredits (mikroúvěry)

Klasické úvěry jsou pro chudé lidi v rozvojo-
vých zemích nedostupné. Drobní podnikatelé 
i farmáři nemají čím za úvěr ručit. Proto vznikl 
v 70. letech 20. století systém tzv. mikroúvěrů.26/

 V  roce 2002 již existovalo ve  světě více než 
10 000 mikroúvěrových společností, které po-
skytovaly půjčky 30 milionům lidí s obratem 
2,5 miliardy dolarů. Studie ukazují, že přibližně 
polovina lidí se díky mikroúvěrům dokázala vy-
manit z chudoby.

K fi nancování mikroúvěrů slouží mikrofi nanč-
ní fondy. Jsou založeny na systému družstevního 
bankovnictví. Lidé z bohatých zemí do nich vklá-
dají své peníze s úrokem 1–3 %. Část fi nancová-
ní poskytují také některé vlády prostřednictvím 
rozvojových programů.

Foto 125: EARTH University v Kostarice – tato 
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banánovníkové plantáže, dnes se tu studenti 

z celé Latinské Ameriky učí zásadám ekologic-

kého a dlouhodobě udržitelného zemědělství

(archiv autora)

Velkou výzvou zůstává, jak zabránit další-

mu nezodpovědnému poskytování a při-

jímání úvěrů.
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Infobox: Myšlení orientované na budoucnost, veřejný prostor a vzdělání – 
tři klíče k prosperitě?
Vraťme se ještě jednou k naší základní otázce – proč jsou chudí chudí a bohatí bohatí? Při cestování po světě 
jsem měl občas pocit, že odpověď může ležet ještě někde trochu jinde, než uvádějí známé rozvojové teorie. Nebo 
přesněji mám pocit, že každá rozvojová teorie má kousek pravdy, ale co potřebujeme, je pokusit se o nějakou 
tvůrčí syntézu. Zde je tedy návrh tří stavebních kamenů pro takovou syntézu:
1. Myšlení orientované na budoucnost je dost možná tím hlavním klíčem k prosperitě a úspěchu. Max Weber 

upozornil na protestantskou etiku a její vliv na rozvoj kapitalismu v Evropě a v Severní Americe. Odložení 
současné spotřeby, spoření, investice, tvrdá práce, to vše s vidinou Boží spásy po skončení pozemského života, 
to je přece typická ukázka myšlení orientovaného na budoucnost, které určuje i naše současné chování 
a konání. Opakem je postoj člověka či celých lidských společenství, která žijí jen přítomností a o budoucnost 
se nestarají. Někomu stačí k pocitu zajištění plná lednička, delší horizont uvažování nemá. Jiný žije od vý-
platy k výplatě, a pokud s penězi nevystačí, nejrůznějšími způsoby obvykle parazituje na druhých. Pokud je 
takových lidí určité nadkritické množství, ať už v rodině, v komunitě, v etniku, ve státě, těžko předpokládat 
příchod prosperity. Bylo by proto žádoucí vypracovat „Index myšlení orientovaného na budoucnost“ (Future 
Oriented Thinking Index – FOTI), který by doplnil indexy typu „hrubý domácí produkt“, „index lidského 
rozvoje“ a dalších (viz kapitola 4.8 Indikátory udržitelného rozvoje).

2. Veřejný prostor a péče o něj je, myslím, dobrým ukazatelem materiální, ale i morální vyspělosti společnosti. 
Existují komunity i celé státy, kde lidé o společný prostor pečují, především prostřednictvím nejrůznějších 
občanských iniciativ, sdružení a organizací. V tomto prostoru se pak cítíte příjemně a bezpečně. Protože jsem 
v létě 2009 procestoval kus Norska, nemohu nezmínit tuto zemi jako příklad. A jsou oproti tomu komunity 
a státy, kde lidé uvnitř svého soukromého prostoru žijí třeba v příjemných a důstojných podmínkách, ale 
pár metrů od jejich bydliště začíná „území nikoho“, které připomíná smetiště a hygienické podmínky jsou 
středověké, bezpečno ani příjemně tu není.

3. Vzdělání. Vzdělání samo o sobě prosperitu nazaručí (a pokud je naprostý nedostatek pracovních míst vyžadu-
jících určitou kvalifi kaci, může vést dokonce k frustraci), ale rozvíjí tvořivý potenciál jednotlivce, aby, bude-li 
mít motivaci a chtít, na prosperitě vlastní i své komunity pracoval. Vzdělání podmiňuje oba výše zmíněné 
faktory. Člověk negramotný asi obvykle nebude uvažovat v dlouhodobém horizontu, bude žít spíše ze dne 
na den. Člověku vzdělanému bude spíše ležet na srdci nejen dobro vlastní a jeho nejbližší rodiny, ale také 
dobro komunity. I když to samozřejmě neplatí vždy a každý by mohl jmenovat ve svém okolí „predátory“ 
s velmi vysokým IQ (a pravděpodobně citelně nižším EQ – emočním kvocientem), kteří společný prostor 
vnímají jako loviště a bojiště.

Člověk by byl v pokušení říci, že např. evropské státy jsou bohaté a vyspělé, protože všechny tři zmíněné faktory 
jsou na vyšší úrovni než třeba v Africe nebo na Blízkém východě. Jenže proč se potom v těchto zemích jednotlivci 
i státy tak nehorázně a nezodpovědně zadlužují a důchodová či zdravotní reforma je očividně nad síly vlády?27/ 
Proč je v zavedených demokraciích tak nízká volební účast (obvykle něco kolem 50 %) a ve společnosti můžete 
zřetelně pociťovat apatii, nezájem o věci veřejné? Proč vzdělání plíživě přerůstá v „infotainment“ – snahu hlavně 
se bavit a moc se nenamáhat, i na úkor kvality? Možná jakýmsi „gordickým uzlem“ nejsou ani přírodní, kulturní, 
ekonomické či institucionální faktory, ani myšlení na budoucnost, veřejný prostor či vzdělání, ale slovy Viktora 
Frankla, „vůle ke smyslu“, o které se podrobněji zmíníme v závěru této publikace. Západní země vybudovaly 
blahobyt, který v historii nemá obdoby. Ale možná stejně jako ve starověkém Římu, i zde, slovy Gaia Sallustia 
Crispa (86–35 př. Kr.), „začalo štěstí řádit a všechno převracet“. Jsme jako loď bez lodivoda. A pravděpodobně 
se to nezmění, dokud nenalezneme nějaký společně sdílený cíl, vizi, která nás z období „zimy“, tedy rozvratu, 
přenese do období „jara“, tedy nového začátku (Elgin, 1993). V tom je i šance pro tuto planetu, že ambiciózní 
rozvojové země by nemusely slepě následovat náš způsob industrializace z 20. století, založený na stále se 
zvětšující spotřebě surovin a energií, plodící vysokou úroveň znečištění životního prostředí a sociální nerovnosti.

23/ Samostatnou kapitolou jsou tzv. nelegitimní dluhy, resp. zavrženíhodné dluhy. Jedná se o úvěry poskytnuté představitelům despotického režimu k udrže-

ní se u moci. Nelegitimní jsou také úvěry poskytnuté proti zájmům obyvatel určitého státu, sloužící k potlačování jejich práv.

24/ Spory jsou především o přijatelnou výši dluhové zátěže. Vychází se z tzv. kvóty dluhové služby, která představuje poměr závazků (velikost roční 

splátky dluhu a jeho úroků) vůči jednoročním příjmům daného státu z exportu. U zemí s nízkými a středními příjmy byla tato míra dluhové služby 

v letech 1990–2000 průměrně 18 %. Mezinárodní fi nanční instituce následně přistoupily na 10 %, Jubilee 2000 žádala snížení na 5 %, jak tomu bylo při 

oddlužování Spolkové republiky Německo v roce 1953.

25/ Příkladem je „výměna dluhů za přírodu“ (Debt for Nature), idea, se kterou přišel počátkem 90. let 20. století Američan Tom Lovejoy. Zadlužená země 

nesplácí část svého dluhu věřiteli, ale odvádí prostředky ve vlastní měně do fondu, ze kterého se pak čerpají prostředky na ochranu životního prostředí 

(např. na záchranu tropických deštných lesů). To nejen pomůže přírodě, ale také podpoří zaměstnanost místních obyvatel.

26/ Jeho autorem je bangladéšský ekonom Muhammad Yunus (nar. 1940), který v roce 2006 získal Nobelovu cenu za mír.

Vzdělání je to, co zbude, když všechno, co 

jsme se naučili, zapomeneme.

Jiří Fiala

Lidi nečtou. Lidi na fi lozofi i serou zvysoka. 

Jim jde o jediný – aby jim vláda dala 

takový platy, aby se dostávali výš a výš. Rok 

za rokem. A když se jim platy přestanou 

zvyšovat, tak si zvolí novou vládu. To chtějí 

lidi. Tohle, kamaráde, je demokracie.

Hugh Laurie 
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6.3 Globální Marshallův plán
2165 (ústní sdělení Frithjofa Finkbainera, Global 
Marshall Plan Initiative, 2007).

Podle odhadů Global Marshall Plan Initiative 
(www.globalmarshallplan.org) by mezi lety 
2008–2015 muselo být každoročně vyčleněno 
k současnému objemu rozvojové pomoci (105 
miliard USD) dalších 120 miliard dolarů, tedy cel-
kem 960 miliard dolarů do roku 2015, aby mohly 
být Rozvojové cíle tisíciletí naplněny. Je to jistě 
vysoké číslo, ale na oživení fi nančních trhů vy-
daly vyspělé státy ke konci července 2009 pod-
le Mezinárodního měnového fondu již 10 000 
miliard dolarů.

Zatím se neplánuje žádná velká konference 
pod záštitou OSN, která by na úrovni globálního 
společenství vážně hledala odpověď na otázku 
„Jak dál?“. Zdá se, že velké summity z přelomu 
tisíciletí a jejich chabé výsledky podlomily odva-
hu a odhodlání politiků i států, které reprezentu-
jí. Mnoho let jsem přesvědčen, že však existuje 
příklad z minulosti, který by se mohl stát dneš-
ní inspirací pro budoucnost. Je jím Marshallův 
plán, resp. „Program evropské obnovy“, realizo-
vaný po 2. světové válce.

V roce 2015 by měly být naplněny Rozvojové 
cíle tisíciletí a již dnes je zřejmé, že se tak nesta-
ne. Rozhodně ne u všech osmi hlavních cílů a ne 
ve všech regionech (tristně vypadá situace pře-
devším v subsaharské Africe). Je tedy prakticky 
jisté, že v následujících letech budeme hledat 
odpověď na otázky „Jak dál po roce 2015? Co by 
mělo Rozvojové cíle tisíciletí nahradit? Jaká vize 
může být věrohodná a uskutečnitelná?“.

Pokud bychom např. chtěli opravdu snížit po-
čet lidí bez přístupu k nezávadné vodě do roku 
2015 na polovinu, jak je stanoveno v cíli č. 7, mu-
seli bychom již od přijetí tohoto závazku v roce 
2000 vybudovat 340 000 vodovodních přípo-
jek a 460 000 kanalizačních přípojek každý den 
(Glenn, Gordon, 2006). To se neděje.

Pokud by se měl naplnit cíl č. 2 „Snížit na po-
lovinu počet lidí, kteří žijí za méně než 1 dolar 
denně“, trvalo by nám to při současném vývoji 
do roku 2040.28/ Cíl č. 5 „Snížení dětské úmrtnosti 
o dvě třetiny“ se podaří pravděpodobně naplnit 
ještě před rokem 2015 v Latinské Americe. V Asii 
by se však podle současných trendů podařilo 
naplnit tento cíl v roce 2030 a v Africe až v roce 

6.3.1 Marshallův plán
Marshallův plán, resp. „Program evropské ob-
novy“ (European Recovery Program), byl přijat 
americkým Kongresem 3. dubna 1948.29/ Plán vy-
hlásil státní tajemník USA George C. Marshall30/ 
5. června 1947 při projevu na Harvardské univer-
zitě. Byl (společně s Harry Trumanem)31/ iniciáto-
rem a tvůrcem plánu (http://www.nara.gov/ex-
hall/featured-document/marshall/marshall.html).

V letech 1948–1952 poskytly Spojené státy 
v rámci tohoto plánu pomoc ve výši 13,3 mi-
liardy dolarů, což odpovídá dnešním více než 
100 miliardám dolarů (http://lcweb.loc.gov/
exhibits/marshall).

Hospodářská situace v Evropě byla po 2. svě-
tové válce zoufalá. Do toho přišlo velké sucho 
v létě 1946 a krutá zima v roce 1947. Plán evrop-
ské obnovy nebyl podle George Marshalla na-
mířen proti žádné zemi ani doktríně, ale pouze 
proti hladu, chudobě, zoufalství a chaosu. Jeho 
cílem bylo „obnovení fungující světové ekono-
miky, která umožní vznik politických a sociálních 
podmínek, v nichž mohou existovat svobodné 
instituce“.

V  červnu 1947 se o  amerických návrzích 
na obnovu Evropy jednalo v Paříži, po týdnu 
však konferenci opustili zástupci Sovětského 
svazu. Následovala druhá konference v Paříži, 
kde se setkali zástupci 17 evropských států, 
včetně Německa.

Marshall trval na tom, že iniciativa má vzejít 
z Evropy, proto každý stát vypočítal své výdaje, 
které bude na rekonstrukci hospodářství po-
třebovat. Nakonec byla dohodnuta částka 19 

miliard dolarů, ale utratilo se jen 13,3 miliardy 
USD.32/

Realizací plánu byla pověřena nově vzniklá 
Organizace pro evropskou ekonomickou spo-
lupráci (Organisation for European Economic 
Co-operation – OEEC). Americký dozor nad 
dodržováním plánu získal Úřad pro hospo-
dářskou spolupráci (Economic Co-operation 
Administration – ECA), který měl v každé evrop-
ské zemi podílející se na plánu svoji misi.

Američané nejprve vyslali do Evropy odbor-
níky, kteří měli zmapovat situaci. Ti však byli 
překvapeni zastaralými technologiemi, špatný-
mi vztahy mezi zaměstnavateli a zaměstnanci 
a nízkou produktivitou práce. Do Evropy proto 
Spojené státy vyslaly 25 000 manažerů, dělnic-
kých předáků a dělníků, aby pomohli využít 
amerických zkušeností.

V rámci Marshallova plánu se jen ojediněle 
čerpaly peníze přímo, většina pomoci byla vy-
užita na nákup strojů a zařízení od amerických 
fi rem. Větší část fi nančních prostředků tedy ani 
neopustila Spojené státy.

Marshallův plán pomohl oživit hospodářství 
v západoevropských zemích, což přineslo také 
politickou stabilitu a oslabení vlivu komunistů. 
Dále přispěl ke vzájemnému dialogu, spolupráci 
a postupnému usmíření evropských zemí, které 
ve válce stály proti sobě. Pomohl významně také 
americkým obchodníkům, kteří měli odbyt pro 
své zboží. A v neposlední řadě, z OEEC se poz-
ději stala OECD (Organizace pro hospodářskou 
spolupráci a rozvoj). Nepřímo měl Marshallův 

Lidé nežijí jen chlebem, ale naše civilizace 

až dosud nebyla schopna ho poskytnout 

všem.

Jacques Bergier, Louis Pauwels

Hospodářská situace v  Evropě byla 

po 2. světové válce zoufalá. Do toho při-

šlo velké sucho v létě 1946 a krutá zima 

v roce 1947.

Marshallův plán pomohl oživit hospodář-

ství v západoevropských zemích, což při-

neslo také politickou stabilitu a oslabení 

vlivu komunistů. 



349

6 Rozvojová spolupráce

plán vliv na vznik Evropského společenství uhlí 
a oceli a následně Evropského hospodářského 
společenství (http://lcweb.loc.gov/exhibits/mar-
shall/mars0.html).

5. června 1972, v  den 25. výročí ohlášení 
Marshallova plánu, pronesl německý kanc-
léř Willy Brandt na  Harvardově univerzitě 
projev, při kterém vyhlásil na počest původ-
ního Marshallova plánu zřízení německé-
ho Marshallova fondu Spojených států (The 
German Marshall Fund of the United States), 
který má prostřednictvím vzdělávacích progra-
mů a dalších aktivit připomínat a rozvíjet odkaz 
Marshallova plánu (http://lcweb.loc.gov/exhi-
bits/marshall/mars14.html).

Význam Marshallova plánu může být shrnut 
následovně:

– Vítěz 2. světové války prostřednictvím vel-
korysé pomoci zabránil hladovění lidí v ev-
ropských zemích poničených válkou a dále 
v letech 1946 a 1947 oslabených špatnými 
klimatickými podmínkami. Tato pomoc při-
tom byla poskytnuta rychle, bez průtahů.

– Vítěz 2. světové války zahrnul do  tohoto 
plánu také hlavního nepřítele ve  válce, 
Německo.

– To zabránilo opakování celosvětové eko-
nomické krize podobné té, která proběhla 
v letech 1929–1931.

– Spolupráce položila základy pro budoucí po-
stupné sjednocování Evropy a také ke vzni-
ku úzké trans-atlantické spolupráce (http://
lcweb.loc.gov/exhibits/marshall/m41.html).

27/ Ukázkovým příkladem z poslední doby je Řecko, které na počátku roku 2010 dospělo na hranici státního bankrotu. Přitom je to kolébka demokracie 

a centrum antické civilizace. Navíc již 30 let dostává z Evropské unie dotace ve výši 6 miliard euro ročně. Do eurozóny se dostalo podvodem – falšovalo 

statistické údaje. Řecké vlády si léta kupují voliče tím, že je zaměstnají ve státním sektoru, kde mají zaměstnanci defi nitivu až do důchodu. Platy 

jsou ve veřejném sektoru 2,5× vyšší než v soukromém sektoru. Řecko na školách prvního a druhého stupně zaměstnává 4× více učitelů než Finsko, 

přitom fi nské, ne řecké, školství patří mezi evropskou špičku. Na ostrůvku Agios Efstratios je provozována škola, která má 40 učitelů, ale jen deset žáků. 

Zaměstnanci parlamentu nepobírají 12 či 14 platů ročně, ale 16. Navíc se jim 15. a 16. plat nedaní. Jen za posledních pět let se počet zaměstnanců 

parlamentu zdvojnásobil (rozhovor Daniela Kaisera s řeckým politikem Stephanosem Manasem: „Řecká nemoc by se dala léčit rychle.“ In: Lidové noviny, 

23. 1. 2010).

28/ I tento předpoklad se může ukázat jako příliš optimistický, vzhledem k současné globální hospodářské recesi.

29/ Jeho schválení napomohl paradoxně komunistický převrat v Československu v únoru 1948, vystoupení Československa z Programu evropské obnovy 

a také nevyjasněná smrt ministra zahraničí Československa Jana Masaryka, který byl možná zavražděn sovětskou tajnou službou (druhou verzí je spáchá-

ní sebevraždy). To vše napomohlo přesvědčit silné konzervativní republikánské křídlo v Kongresu, že Program evropské obnovy může napomoci zabránit 

expanzi komunismu do dalších evropských zemí.

30/ George C. Marshall (1880–1959) byl americký generál a politik. V roce 1953 získal Nobelovu cenu za mír a do konce studené války byl jediným generá-

lem, který tuto cenu získal.

31/ Harry S. Truman (1884–1972) byl 33. prezident Spojených států amerických v letech 1945–1953. Do úřadu nastoupil z pozice viceprezidenta v dubnu 

1945 po smrti Franklina D. Roosevelta.

32/ Bylo to zapříčiněno, mimo jiné, válkou na Korejském poloostrově, která částečně odvrátila pozornost Spojených států od Evropy na Dálný východ.

33/ Jestliže my, Češi a Slováci, jsme měli v roce 1939 po mnichovském diktátu oprávněný pocit, že nás západní spojenci (Francie a Británie) zradili a obětovali 

německé expanzi, pak po komunistickém převratu v únoru 1948 nás mnoho vlivných politiků na Západě vidělo jako zemi, která si svoji svobodu neza-

slouží, protože si ji nebrání: „Z amerického hlediska se zdá být opovrženíhodné, že s výjimkou několika studentů ani jediná osoba, od prezidenta republiky 

po nejposlednějšího občana, neutrousila veřejně na obranu svých politických svobod ani slovo… Jsou v ostudném postavení lidí, kteří nepozvedli hlas 

ani paži proti komunistické nadvládě a současně doufají, že Spojené státy přijdou a zachrání je“ (tehdejší americký velvyslanec v Praze, Laurence A. 

Steinhardt o Československu v roce 1948).

Foto 126: Harry S. Truman

(www.en.wikipedia.org)

6.3.2 Trumanův odkaz
V souvislosti s úspěšnou realizací Marshallova 
plánu bývá neprávem opomíjen odkaz Harryho 
Trumana. Je škoda, že některé z jeho vizionář-
ských plánů se nenaplnily nejen během jeho 
prezidentského období, ale ani dnes, o šedesát 
let později.

Od  čtyřicátých do  počátku šedesátých let 
20. století bylo zdanění ve vztahu k HDP v USA 
do té doby nejvyšší v historii země. Vláda proto 
měla dost prostředků, aby mohla podporovat 
růst demokracie ve světě, zvláště v Evropě, kte-
rá čelila poválečné sovětské expanzi. Truman si 
uvědomil, že Spojené státy jsou schopny a tím 
do jisté míry i odpovědny chránit svět nejen 
za války, ale i v dobách míru (Johnson, 2000).

12. března 1947 prezident vyhlásil „Truma novu 
doktrínu“, kde mimo jiné uvedl: „Domní vám se, 
že Spojené státy musí podporovat svobodné 
národy, které se brání zotročení, jež jim hro-
zí od  ozbrojených menšin nebo pod tlakem 
zvnějšku.“33/
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Harry Truman předložil 19. prosince 1947 
Kongresu návrh „Programu evropské obnovy“, 
o kterém byla řeč výše. To však z jeho vizí a plá-
nů nebylo zdaleka všechno. Truman měl velký 
zájem na tom, aby na Blízkém východě „pales-
tinská poušť rozkvetla“. V říjnu 1949 prohlásil, že 
si přeje, aby „mezopotámské údolí s americkou 
pomocí znovu získalo úrodnost zahrad v Edenu, 
kde může žít 30 milionů lidí“. Chtěl také údolí 
řeky Zambezi v Africe proměnit v úseky srov-
natelné s údolím řeky Tennessee. Domníval se 
(z dnešního pohledu asi naivně), že stačí, když 
lidé v těch oblastech získají přístup k americkým 
znalostem a technologiím.

Truman opakovaně tvrdil, že Amerika ne-
může zůstat zdravá a šťastná ve světě, kde mi-
liony lidí hladoví. Po volebním vítězství zařadil 
do svého inauguračního projevu v lednu 1949 
nečekaný „čtvrtý bod“ své zahraniční politiky. 
Říkal, že ho nosil v hlavě od chvíle, kdy vznikl 
Marshallův plán. „Čtvrtý bod“ neboli jakýsi „glo-
bální Marshallův plán“ měl být čtvrtým pilířem 
Trumanovy zahraniční politiky, vedle OSN, NATO 
a Marshallova plánu pro Evropu. Rozšířením 

„čtvrtého bodu“ byly dohody o bilaterální roz-
vojové pomoci.34/ Částky vydávané americkou 
vládou v rámci rozvojové pomoci rostly po celá 
padesátá a šedesátá léta, v sedmdesátých letech 
už dosáhla celková suma 150 miliard USD.35/ 
Poté však množství americké zahraniční pomoci 
začalo klesat (Johnson, 2000).

Podle Paula Johnsona jde pravděpodobně 
o největší počin národní velkorysosti, jaký lid-
stvo zaznamenalo. Je paradoxem, že v tomto ob-
dobí ve světě sílily protiamerické nálady. Truman 
se s tím osobně vyrovnával odkazem na učení 
židovsko-křesťanské morálky, že „ctnost je sama 
sobě odměnou“. Také na nepříznivý vývoj prů-
zkumů veřejného mínění během svého prezi-
dentského období reagoval po svém: „Rád bych 
věděl, kam by došel Mojžíš, kdyby měl zkoumat 
názory Židů v Egyptě. Co by hlásal Ježíš, kdy-
by se měl řídit průzkumem veřejného mínění 
v izraelské zemi?… Na průzkumech nezáleží. 
Záleží na pravdě a nepravdě, na vůdcích, kteří 
silou ducha, čestností a vírou ve spravedlnost 
formují epochy v dějinách světa.“

Jestliže jste postavil vzdušný zámek, vaše 

práce nemusí být zbytečná, nyní k němu 

udělejte základy.

Henry David Thoreau

Co jsme udělali pro sebe samotné, to umírá 

s námi, co jsme však udělali pro druhé a pro 

svět, zůstává nesmrtelným.

Albert Pike

6.3.3 Globální Marshallův plán
Ideu globálního Marshallova plánu oživil 
v 90. letech 20. století americký senátor a poz-
ději viceprezident Albert Gore, když jejímu roz-
pracování věnoval jednu kapitolu ve své knize 
„Země na misce vah“ (Earth in Balance, 1992). 
Podle Gorea by globální Marshallův plán po-
mohl řešit současné globální, především (ale 
nejen) environmentální problémy a zmírnil by 
napětí mezi rozvojovými a rozvinutými zeměmi. 
Předpokládá, že dárcovskými zeměmi by byly 
ekonomicky nejsilnější státy světa, především 
USA, země Evropské unie a Japonsko:

„Potřebujeme plán, který bude kombinací roz-
sáhlé, dlouhodobě a přesně zaměřené fi nanční 
pomoci rozvojovým zemím, velkého úsilí o ob-
jevování nových technologií potřebných pro 
udržitelný ekonomický rozvoj a jejich předávání 
třetímu světu, celosvětové strategie ke stabili-
zaci světové populace a závazných rozhodnutí 
průmyslových států o urychlení jejich vlastního 
přechodu k ekologicky odpovědnému způsobu 
života… Nová světová ekonomika by měla být 
všeobjímajícím systémem, který nenechává celé 
oblasti mimo hru.“

Když Gore svoji knížku psal těsně po pádu 
komunistických režimů v zemích bývalého so-
větského bloku, domníval se, že je pro takový 
plán příhodná doba ze tří důvodů:
– demokracie je upřednostňovanou formou 

politické organizace;
– různé obměny tržního hospodářství jsou 

formou ekonomické organizace;
– většina obyvatel planety se nyní cítí být sou-

částí vskutku globální civilizace.36/

Je však zajímavé, že Gore není zastáncem glo-
bálního řízení, jak by z výše uvedeného mohlo 
vyplývat. Možná proto, že si byl vědom, na jaký 
odpor by zejména v USA prosazování takového 
projektu narazilo:

„Mnozí zastánci společného globálního úsilí 
mají sklon považovat existenci nějaké nadná-
rodní autority za  nevyhnutelnou. Tato myš-
lenka je však nejen politicky neprůchodná, ale 
i prakticky nerealizovatelná. Politický problém 
je zjevný: tato idea vyvolává takový odpor, že 
se přestává debatovat o samotných cílech na-
šeho úsilí. To platí zvláště v USA, kde si zuřivě 
brání své individuální svobody. Administrativní 
problémy při takovém úsilí by mohly být gigan-
tické.“

Al Gore si tedy představoval globální Mar-
shallův plán jako postupnou realizaci strategic-
kých cílů, orientovaných zejména na problema-
tiku životního prostředí:

„Úsilí světa o záchranu životního prostředí 
musí být soustředěno kolem strategických cílů, 
které jednak představují největší změny a jed-
nak umožňují rozpoznat, měřit a hodnotit náš 
pokrok při jejich dosahování. Strategických cílů 
je pět:
1. Stabilizace světové populace – vytváření 

podmínek pro tzv. demografický zlom – 
přechod od dynamické rovnováhy vysoké 
porodnosti a úmrtnosti ke stabilní rovno-
váze charakterizované nízkou porodností 
a úmrtností.

2. Rychlé vytváření a rozvoj ekologicky šetr-
ných technologií – týká se to především do-

Truman opakovaně tvrdil, že Amerika ne-

může zůstat zdravá a šťastná ve světě, kde 

miliony lidí hladoví.

Rád bych věděl, kam by došel Mojžíš, 

kdyby měl zkoumat názory Židů v Egyptě. 

Co by hlásal Ježíš, kdyby se měl řídit prů-

zkumem veřejného mínění v  izraelské 

zemi?… Na průzkumech nezáleží. Záleží 

na pravdě a nepravdě, na vůdcích, kteří 

silou ducha, čestností a vírou ve sprave-

dlnost formují epochy v dějinách světa.



351

6 Rozvojová spolupráce

pravy, energetiky, zemědělství, stavebnictví 
a průmyslové výroby.

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

4. Projednání a schválení nové generace mezi-
národních dohod.

5. Vytvoření společného plánu na vzdělávání 
občanů světa o životním prostředí planety.

V nejobecnější rovině by integrujícím cílem 
celého plánu mělo být vytvoření takových 
sociálních a politických podmínek, které by – 
zvláště v rozvojových zemích – nejvíce přispí-
valy ke vzniku udržitelné společnosti, tj. sociální 
spravedlnosti (včetně rovnoprávného vlastnictví 
půdy), dodržování lidských práv, zajištění přimě-
řené výživy, přístřeší a zdravotnické péče, vyšší 
gramotnosti, větších politických svobod, účasti 
na řízení politického života a odpovědnosti vlád 
vůči občanům.“

Ideu nového „Marshallova plánu“ v různých re-
gionálních a odvětvových obměnách podpořila 
řada známých osobností. Bývalý jihoafrický pre-
zident a nositel Nobelovy ceny za mír Frederik 
Willem de Klerk navrhoval „Marshallův plán pro 
Afriku“. Paul R. Epstein z Centra pro zdraví a glo-
bální životní prostředí na Harvardově univerzitě 
(Center for Health and the Global Environment 
at Harvard Medical School) je iniciátorem pro-
jektu zaměřeného na  zdraví „Health Futures 
Project“ a v  interview pro IHDP Newsletter37/ 

(3/2003, s. 10–11) doslova říká: „Potřebujeme 
Marshallův plán pro planetu Zemi a  Bretton 
Woods II,38/ který by to celé naplánoval.“

Mezi další známé osobnosti, které globální 
Marshallův plán podporují, patří německý pre-
zident Horst Köhler, rakouský prezident Heinz 
Fischer či bývalý prezident Římského klubu, 
jordánský princ El-Hassan bin Talal.39/

Existují také  „variace“ na globální Marshallův 
plán, z nichž nejzajímavější se mi zdá „Globální 

zelený úděl“ (Global Green Deal) Marka 
Hertsgaarda, publikovaný v jeho knížce „Earth 
Odyssey. Around the World in Search of Our 
Environmental Future“ (1998).

Hertsgaard se inspiroval „Novým údělem“ 
(New Deal) amerického prezidenta Franklina 
D. Roosevelta ze 30. let 20. století, který měl 
pomoci vyvést americkou ekonomiku z vleklé 
hospodářské krize prostřednictvím vysokých 
výdajů z veřejných rozpočtů.40/ Jeho cílem by 
měl být především poměrně rychlý přechod 
na environmentálně přátelské technologie (en-
vironmentally friendly technologies). To, že by 
např. federální vláda Spojených států prosadi-
la, že všechna vozidla spadající pod její správu 
(ročně se jich nakupuje celkem sedm milionů) 
musí být nahrazena postupně vozy s hybridním 
pohonem, by pomohlo rozhýbat trh s „ekologic-
kými“ vozidly.41/ To by také mohlo být přesvěd-
čivým příkladem k následování v lidnatých roz-
vojových zemích, jako je Čína, Indie či Brazílie.

Toto vše jsou jistě chytré a užitečné návrhy, 
se kterými se ale dále nepracovalo. Jiný případ 
je tzv. „Iniciativa pro globální Marshallův plán“ 
(Global Marshall Plan Initiative).42/ V květnu 2003 
se sešla skupina akademiků, politiků, zástup-
ců sdělovacích prostředků a lidí zabývajících 
se problematikou mezinárodního rozvoje.43/ 

Shodli se, že Rozvojové cíle tisíciletí by měly 
být propojeny s  vytvářením eko-sociálního 
rámce pro globalizovanou ekonomiku. Toho by 
mělo být dosaženo prostřednictvím globálního 
Marshallova plánu. V jejich pojetí má globální 
Marshallův plán následujících pět cílů:
– implementaci Rozvojových cílů tisíciletí, 

na  kterých se shodly členské státy OSN, 
do roku 2015;

– získání dodatečných fi nančních prostředků 
ve výši 100 miliard USD ročně na dosažení 
Rozvojových cílů tisíciletí a další rozvoj chu-
dých zemí;

34/ Truman usiloval během svého funkčního období v prezidentském úřadě o odvážný nový program, v němž vědecké úspěchy a průmyslový pokrok budou 

sloužit také pomoci zaostalým zemím. Pravděpodobně jako vůbec první významný státník upozornil na nesmírné rozdíly mezi bohatými a chudými ob-

lastmi světa: „Více než polovina lidí na světě žije v podmínkách, které nemají daleko ke strádání.“ A co je ještě důležitější, jako první státník také v tomto 

směru něco podnikl (Johnson, 2000).

35/ Pro porovnání přímé vojenské výdaje USA na korejskou válku činily 54 miliard USD.

36/ O dvacet let později musíme být zřejmě v tomto hodnocení, zejména se týče třetího bodu, o dost opatrnější a skeptičtější.

37/ Zpravodaj Programu pro mezinárodní lidské dimenze globální změny životního prostředí (International Human Dimensions Programme on Global 

Environmental Change).

38/ V americkém Bretton Woods se v roce 1944 konala klíčová konference o poválečném uspořádání světového hospodářství, jejímž nejzásadnějším výsled-

kem byl vznik Světové banky a Mezinárodního měnového fondu.

39/ Nejde však jen o celebrity, které globální Marshallův plán podporují. Idea nového Marshallova plánu má své zastánce i v akademickém prostředí, kde 

může být obohacena o originální nápady mladých lidí. Např. v roce 2008 obhájil na univerzitě v rakouském Salzburgu velmi kvalitní diplomovou práci 

Daniel Saudek s názvem „Squaring Environment and Development – Global Marshall Plan and Developing Country Perspectives“.

40/ F. D. Roosevelt vynaložil 10,5 miliardy dolarů (v tehdejších cenách) na veřejně prospěšné stavby a na další projekty přispěl z federální pokladny částkou 

2,7 miliardy dolarů. To přineslo zaměstnání 8,5 milionům lidí, postavilo se 122 000 veřejných budov, 77 000 nových mostů, nové silnice, 40 000 km 

odpadních a odvodňovacích kanálů, dále mnoho parků, hřišť a vodních nádrží (Johnson, 2000).

41/ Nemusí jít o utopickou představu. Podobným způsobem v 60. letech 20. století rozhýbal trh s počítači svými zakázkami Pentagon a v 90. letech nařídila 

administrativa prezidenta Billa Clintona, že všechny federální úřady budou používat recyklovaný papír, který se tím pádem stal postupně na trhu cenou 

i kvalitou zcela srovnatelný s tradičním papírem.

42/ Více informací je dostupných na www.globalmarshallplan.org. 

43/ Iniciátory projektu byly Římský klub, Evropské ekosociální fórum, Nadace pro globální úmluvu a Budapešťský klub.

Potřebujeme Marshallův plán pro planetu 

Zemi a Bretton Woods II, který by to celé 

naplánoval.

To, že by federální vláda Spojených států 

prosadila, že všechna vozidla spadající pod 

její správu musí být nahrazena postupně 

vozy s hybridním pohonem, by pomohlo 

rozhýbat trh s „ekologickými“ vozidly.
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– spravedlivé a konkurenčně neutrální získá-
ní těchto prostředků zdaněním globálních 
transakcí;

– postupné zavádění globální, ekologicky cit-
livé a sociálně únosné tržní ekonomiky (Eco-
-Social Market Economy) s lepším globálním 
politickým rámcem, který by obsahoval uce-
lený soubor ekonomických, environmentál-
ních a sociálních pravidel a standardů (stan-
dardy WTO, ILO a UNEP);

– nové formy získávání fi nančních prostřed-
ků určených pro lokální organizace a aktivity 
a současně pro potírání korupce.

Tato iniciativa je cenná především díky poměr-
ně propracovanému návrhu, jak by globální 
Marshallův plán měl být fi nancován, aniž by to 
zatížilo rozpočty jednotlivých států (viz infobox). 

Infobox: Financování nového Marshallova plánu 
podle Global Marshall Plan Initiative
Zedillova zpráva (Zedillo Report),44/ publikovaná OSN v roce 2001, uvádí, že objem fi nancí potřebný k realizaci 
Rozvojových cílů tisíciletí činí 50 miliard dolarů ročně. Ty zatím nejsou k dispozici. K tomu je třeba připočíst 
každoročně dalších 20 miliard dolarů potřebných na pokrytí základních předpokladů pro postupné vytváření 
ekologicky citlivé a sociálně únosné tržní ekonomiky. Kromě těchto zdrojů by od roku 2008 bylo potřebné mít 
k dispozici dalších asi 100 miliard dolarů ročně na realizaci Globálního Marshallova plánu.

Mezinárodní rozvojová pomoc v současnosti činí něco přes 100 miliard dolarů, což představuje asi 0,3 % 
hrubého domácího produktu (HDP) dárcovských zemí. Při realizaci Globálního Marshallova plánu by toto 
číslo vzrostlo na 0,5–0,6 % HDP. To by bylo stále pod hranicí 0,7 %, která představuje cíl přijatý mezinárodním 
společenstvím v 70. letech 20. století. 

Vzorem pro globální Marshallův plán je pomoc, kterou po 2. světové válce poskytly Spojené státy Evropě 
prostřednictvím Marshallova plánu. Ten byl fi nancován po dobu čtyř let ve výši 1,3 % HDP Spojených států. 
Podobnou výši, 1 % HDP členských států, má v současnosti rozpočet Evropské unie. 

Tato čísla přesvědčivě dokumentují, že Marshallův plán je reálné fi nancovat. Zkušenosti nicméně ukazují, 
že není příliš pravděpodobné, že by se zdroje na realizaci Rozvojových cílů tisíciletí a Marshallova plánu podařilo 
získat z rozpočtů národních států. Proto Global Marshall Plan Initiative navrhuje nekonvenční a inovativní 
cesty získání prostředků, které částečně vycházejí z podnětů bývalého britského ministra fi nancí (a později 
premiéra) Gordona Browna a fi nančníka George Sorose.
1. Zvláštní práva čerpání (Special Drawing Rights) Mezinárodního měnového fondu (IMF)
Finančník George Soros navrhuje využít Zvláštní práva čerpání IMF pro fi nancování rozvoje. To podporuje 
ve svých návrzích Zedillova zpráva i Gordon Brown.

Zvláštní práva čerpání jsou půjčky, které jsou k dispozici určité zemi v proporční výši k příspěvku, který 
tato země IMF poskytla. Jednou z výhod je to, že rozvojová země do fondu platí ve vlastní, často slabé měně, ale 
získává tak přístup k půjčkám ve tvrdé měně. George Soros navrhuje, aby v budoucnosti byla autorizace k čer-
pání z tohoto fondu schvalována každoročně. To by znamenalo, že přebytková částka 10 miliard dolarů by byla 
využita v chudých zemích na realizaci rozvojových projektů. Kromě toho by bohaté země měly umožnit, aby 
jejich podíl ve výši asi 18 miliard USD byl také využit pro fi nancování rozvoje. To by se mohlo stát významným 
základem pro implementaci Globálního Marshallova plánu.

Iniciativa Globálního Marshallova plánu navrhuje převod chudým zemím Jihu ze zvláštních práv čerpání 
ve výši 30–40 miliard dolarů ročně. Tím by se sice snížila zásoba peněz (rezerv) dostupných centrálním bankám 
bohatých zemí, ale nejednalo by se o množství, které by tyto banky mohlo ohrozit.45/

2. Zdanění fi nančních operací
Návrh vychází z různých modifi kací tzv. Tobinovy daně, která by zdanila globální fi nanční operace a výtěžek 
by byl použit pro fi nancování globálních rozvojových cílů. Návrh je založen na velmi nízké míře zdanění, které 
by bylo využito pouze pro řešení problémů na globální úrovni.

Mělo by se uvažovat o zavedení alespoň malé celosvětové daně za globální fi nanční operace ve výši 0,01 %. 
Pokud by se to osvědčilo, mohla by být daň zvýšena na cílových 0,02 %. Minimální varianta (0,01 %) Tobinovy 
daně by podle odhadu „Global Marshall Plan Initiative“ přinesla ročně 30–40 miliard dolarů na realizaci 
Globálního Marshallova plánu.
3. Terra daň (Terra tax) ze světového obchodu46/

Dalším fi nančním nástrojem by mohlo být zavedení světové daně z obchodu, i když se to samozřejmě příčí 
zastáncům tržního fundamentalismu. Daň z obchodu by byla v souladu s principy „spravedlivého obchodu“ 
(Fair Trade), po kterém volají církve, nevládní rozvojové organizace i některé průmyslové asociace již léta.

Během několika posledních desetiletí prošla světová ekonomika radikální proměnou. Ekonomická od-
větví i podniky se výrazně globalizovaly. Nadnárodní (globální) korporace jsou schopny vyhýbat se zdanění 
na národní úrovni a standardům (environmentálním a jiným), které platí v rozvinutých zemích. Tím získávají 
velkou komparativní výhodu oproti podnikům, které standardům a národnímu zdanění podléhají. To vedlo 
k situaci, kdy obrat 15 největších nadnárodních společností je větší než celková ekonomická výkonnost 60 
nejchudších zemí. Státy pak musí tento výpadek ve zdanění nahrazovat vyšší daňovou zátěží obyvatel a malých 

Mezinárodní rozvojová pomoc v součas-

nosti činí něco přes 100 miliard dolarů, 

což představuje asi 0,3 % hrubého domá-

cího produktu (HDP) dárcovských zemí. Při 

realizaci Globálního Marshallova plánu by 

toto číslo vzrostlo na 0,5–0,6 % HDP.

Daň z obchodu by byla v souladu s princi-

py „spravedlivého obchodu“ (Fair Trade), 

po kterém volají církve, nevládní rozvojové 

organizace i některé průmyslové asociace 

již léta.
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a středních podnikatelů, kteří jsou s danou zemí pevně svázáni. Důsledkem takového stavu je nevyhnutelně 
omezování sociálních výdajů.

Třetím prvkem, který by měl být brán v úvahu při fi nancování globálního Marshallova plánu, je proto 
zavedení „terra daně“ ze světového obchodu ve výši 0,35–0,5 %. Daň by měla být stejná pro všechny oblasti 
mezinárodního obchodu. Protože jde o velmi nízkou daň, spotřebitel by ji v ceně stěží zaznamenal. Vzhledem 
k obrovskému objemu světového obchodu ve výši 8500 miliard USD (údaj z roku 2004) by však tato daň 
přinesla ročně 30–40 miliard USD.

Každý z těchto návrhů, předkládaných k diskusi, nabízí následující výhody:
– Získávání prostředků nevyžaduje téměř žádný nárůst úřednického aparátu, protože potřebné údaje jsou již 

dnes shromažďovány prostřednictvím celních prohlášení, výpočtů daně z přidané hodnoty a monitorování 
fi nančních transakcí.

– Navrhovaná opatření podpoří vstup nových subjektů na světové trhy a povedou také k posílení konkurence 
a odbourání bariér pro spravedlivou soutěž.

– Způsob, jakým budou světové zdroje investovány, podpoří světový ekonomický rozvoj a vytvoří nové pracovní 
příležitosti.

Opatření týkající se Zvláštních práv čerpání a Tobinovy daně by byla realizována Mezinárodním měnovým 
fondem. Návrh na zavedení daně ze světového obchodu by bylo třeba prodiskutovat na jednom z budoucích 
setkání Světové obchodní organizace. Tato diskuse by měla být spojena s obecnější debatou týkající se globál-
ního Marshallova plánu.

Vedle zmíněných tří možných zdrojů fi nancování lze uvažovat o dalších opatřeních, např. o Systému 
certifi kace v oblasti globálního klimatu (Global Climate Certifi cate System), zavedení Půjček pro budoucnost 
(Future Loan) a o návrhu Gordona Browna na vytvoření Mezinárodního fi nančního fondu (International 
Finance Facility). Velkou důležitost samozřejmě také má odpuštění dluhů chudým zemím a požadavek OSN, 
aby země přijímající rozvojovou pomoc měly zpracovány Strategii snižování chudoby (Poverty Reduction 
Strategy Papers). Mezinárodní komunitou by měla být energicky vyřešena otázka tzv. daňových rájů, kvůli 
kterým národní rozpočty ročně přicházejí o 50–60 miliard dolarů. Na straně rozvinutých zemí je třeba se 
vypořádat s otázkou ochranářských opatření a subvencí, byť s ohledem na zemědělskou politiku těchto zemí.

Citlivě formulovaný globální Marshallův plán je v zájmu rozvojových i rozvinutých zemí, ale také v zájmu 
globální občanské společnosti a podnikatelů. Globální Marshallův plán má potenciál stát se nejefektivněj-
ším ekonomickým programem současnosti, jehož pozitivní důsledky ovlivní život několika dalších generací 
(Radermacher, 2004; a www.globalmarshallplan.org).

44/ Ernesto Zedillo, bývalý prezident Mexika, předsedal skupině expertů (tzv. „High-Level Panel on Financing for Development“), která představila v červnu 

2001 podkladovou zprávu pro nadcházející konferenci o fi nancování rozvoje (Conference on Financing for Development). Ta se uskutečnila v roce 2002 

v mexickém Monterrey.

45/ V době právě probíhající globální fi nanční krize se takový krok asi nepodaří prosadit, nicméně to se může v budoucnosti změnit.

46/ Terra – země, půda.

47/ Výsledky studie jsou uvedeny v publikacích: Nováček (2001a), Nováček (2001b), Nováček, Mederly (2002) a Nováček (2003). 

Globální Marshallův plán považuji za ideu, která, 
pokud by byla realizována, má potenciál stát se 
katalyzátorem dalekosáhlých pozitivních změn. 
Podmínkou však je, aby takový plán nebyl jen 
souhrnem mnoha dílčích aktivit a projektů (jak 
se to stává různým „rozvojovým partnerstvím“), 
ale aby byl komplexní, koordinovaný a na bu-

doucnost orientovaný. Dále musí mít defi no-

vatelné, měřitelné a dosažitelné cíle. Proto 
jsem v roce 1999 v Plánovacím výboru projek-
tu Millennium (Millennium Project Planning 
Committee) navrhl vypracování studie, která 
by ideu nového Marshallova plánu rozpracova-
la. Koordinační role se ujal Středoevropský vý-
zkumný uzel (Central European Node) projektu 
Millennium.47/

Studie sestávala z dvoukolového dotazníku 

a následných interview s politiky, zástupci ne-
vládních organizací, představiteli akademické 
sféry a dalšími osobnostmi. Cílem studie bylo 
prozkoumat možnosti prosazení a efektivní re-
alizace takového plánu.
Hlavní výsledky projektu

Dvoukolového dotazníku a interview s exper-
ty se zúčastnilo 80 lidí z 20 zemí.

Pokrok při směřování k udržitelnému rozvoji 
ve všech regionech světa je jedním ze součas-
ných klíčových globálních témat. Stejně jako 
Marshallův plán pomohl v polovině 20. století 
obnovit válkou zničenou Evropu, podobný plán, 
uskutečněný na globální úrovni, by mohl pomo-

Mezinárodní komunitou by měla být 

energicky vyřešena otázka tzv. daňových 

rájů, kvůli kterým národní rozpočty ročně 

přicházejí o 50–60 miliard dolarů.

6.3.4  Globální partnerství pro rozvoj aneb
Marshallův plán pro 21. století
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ci rozvojovým zemím směřovat rychleji k udrži-
telnému rozvoji.

Země, které byly obnoveny po 2. světové vál-
ce, měly tradici podnikatelského ducha a prů-
myslového rozvoje, a  proto finanční a  tech-
nická pomoc těmto zemím způsobila výrazné 
zlepšení situace ve velmi krátké době. Většina 
rozvojových zemí tuto tradici podnikání a indu-
striálního rozvoje nemá. Proto bude muset být 
úsilí mnohem větší a komplexnější, než tomu 
bylo v případě původního Marshallova plánu. 
Potřebujeme společnou platformu pro bohaté 
a chudé národy světa k vytvoření partnerství, 
které by zahrnulo všechny aktéry globalizace.

Pokud by byly k dispozici fi nanční prostředky, 
nejvíce žádoucím dlouhodobým cílem by bylo 
vykořenění extrémní chudoby a nebezpečných 
nemocí, stejně jako integrace ekologického 
a ekonomického rozvoje.

Nejdůležitějšími a přitom uskutečnitelnými 
projekty pro takové partnerství jsou zejména: 
ekologicky orientované zemědělství, které by 
snížilo spotřebu vody a energie, mezinárodní 
kulturní, vzdělávací a vědecké výměny, přístup 
k informačním technologiím (zvláště internetu) 
a imunizační programy.

Někteří respondenti navrhovali, aby byl nový 
Marshallův plán fi nancován na základě zdanění 
nadnárodních korporací. (Tento návrh však sami 
respondenti ohodnotili jako důležitý, avšak ne-
pravděpodobný, co se realizace týče.) Zdanění 
užívání některých společných globálních zdro-
jů, mezinárodní uhlíková daň nebo obchodo-
vatelná emisní povolení pro CO2 byly dalšími 
navrženými možnostmi, jak Marshallův plán 
fi nancovat.

Klíčové předpoklady pro úspěšnou imple-
mentaci globálního Marshallova plánu před-
stavují především:
– projekty, které jsou dostatečně dlouhodobé 

a intenzivní, aby přispěly k podstatné změně 
(hodnoceno nejvýše podle kritéria důleži-
tosti i pravděpodobnosti realizace);

– respektování lidských práv a mezinárodního 
práva v zemích příjemce pomoci (hodnoce-
no jako nejvíce důležité, ale s nejmenší prav-
děpodobností realizace).

Organizace Spojených národů a  její agen-
tury byly identifi kovány jako nejvhodnější in-
stituce pro koordinaci programů globálního 
Marshallova plánu. Mezinárodní nevládní orga-
nizace, jako Oxfam, Lékaři bez hranic a další, by 
měly pracovat pod záštitou OSN. Účinek jejich 
práce bývá přímý, viditelný a dokážou dosáh-
nout nízkých režijních nákladů.

Je důležité poukázat na úspěchy podobných 
projektů nebo iniciativ, které by pomohly při-
mět politiky implementovat globální Marshallův 
plán. Jako příklady úspěchu lze uvést: 
– původní Marshallův plán, který poprvé uká-

zal, že široce pojatý mezinárodní rozvojový 
projekt může být úspěšný; tento plán se tak 

odlišuje od početných „partnerství“, která 
jsou dnes často vyhlašována, jsou však nee-
fektivní;

– podpora z fondů Evropské unie, která při-
spěla k modernizaci, ekonomickému roz-
voji a posílení demokracie ve Španělsku, 
Portugalsku a Řecku;

– Lékaři bez hranic (v oblasti zdravotnictví);
– mezinárodní iniciativy Rotary klubu, jako je 

vakcinace proti obrně;
– Den Země (který odstartoval celosvětové 

hnutí; Den Země ztělesňuje transformaci 
vágního konceptu na lokální, konkrétní ak-
tivity po celém světě).

Jaké jsou hlavní cíle globálního 

Marshallova plánu?

Globální výzkumný panel projektu Millen-
nium identifi koval vykořenění extrémní chudo-
by a nebezpečných nemocí jako hlavní cíl pro 
budoucnost. Podle publikace Světové banky 
„World Development Indicators“ (2003) „šestina 
světové populace produkuje 78 % zboží a slu-
žeb a získává 78 % světového příjmu (v průměru 
sedmdesát amerických dolarů denně). Tři pěti-
ny světové populace v 61 nejchudších zemích 
získávají jen 6 % světového příjmu, to je méně 
než dva dolary za den. Avšak jejich chudoba 
je ještě vážnější. Zatímco ve vyspělých zemích 
umírá sedm dětí z tisíce před dosažením pátého 
roku věku, více než devadesát dětí z tisíce umírá 
v chudých zemích. 

Existují cíle, které můžeme chápat jako zá-
kladní a akceptovatelné napříč různými kultu-
rami. Jsou to: eliminace násilí na ženách, pod-
pora základního vzdělání a řemesel, vymýcení 
některých nemocí (lepra, dětská obrna apod.) 
a eliminace dalších přenosných nemocí, stejně 
jako přístup k nezávadné vodě. Mezi další důle-
žité rozvojové cíle patří: výstavba infrastruktury 
(především dopravy a telekomunikací), efektiv-
ní veřejná správa a vytváření střední třídy, která 
představuje stabilizující prvek ve společnosti. 
Mezi významné rozvojové cíle patří také efek-
tivní a environmentálně přátelské technologie 
a podpora výzkumných a vývojových kapacit.

Cílem globálního Marshallova plánu by mělo 
být pomoci zemi příjemce dosáhnout úrovně, 
kdy se stane atraktivní pro soukromé investory 
a kdy bude zajištěna schopnost této země vést 
se zahraničními investory korektní vyjednává-
ní. Proto jsou prioritou investice do rozvoje lid-
ských zdrojů. Jinými slovy, jde o sdílení informa-
cí a znalostí v oblasti vzdělávání, veřejné správy 
a rozvoje občanského sektoru.

Jak by měl být globální Marshallův plán 

implementován?

Každá země, která nedosahuje úrovně hru-
bého domácího produktu 5000 USD/osobu/rok 
(podle parity kupní síly), by měla být možným 
kandidátem pro začlenění do projektu.

Země, které byly obnoveny po 2. světové 

válce, měly tradici podnikatelského ducha 

a průmyslového rozvoje.

Většina rozvojových zemí tuto tradici pod-

nikání a industriálního rozvoje nemá.

Původní Marshallův plán poprvé ukázal, 

že široce pojatý mezinárodní rozvojový 

projekt může být úspěšný. Tento plán se 

tak odlišuje od početných „partnerství“, 

která jsou dnes často vyhlašována, jsou 

však neefektivní.

Den Země ztělesňuje transformaci vágní-

ho konceptu na lokální, konkrétní aktivity 

po celém světě.

Každá země, která nedosahuje úrovně 

hrubého domácího produktu 5000 USD/

osobu/rok (podle parity kupní síly), by 

měla být možným kandidátem pro začle-

nění do projektu.



355

6 Rozvojová spolupráce

Důraz by měl být kladen na nejchudší země, 
ale vyloučeny by neměly být ani bohatší země, 
které mají předpoklady stát se brzy „objevujícím 
se“ (emerging) dárcem pomoci a později plným 
dárcem pomoci.

Globální Marshallův plán by měl sestávat ze 
dvou fází. V první, krátkodobé fázi by mělo být 
pomoženo zemi (nebo regionu), aby se vyma-
nila z krize a stabilizovala se situace. První fáze 
by měla trvat omezenou dobu, například čtyři 
roky, což je stejné období jako trvání původního 
Marshallova plánu. Druhá, dlouhodobá fáze by 
měla zemi pomoci stát se středně rozvinutou, 
s HDP kolem 8–10 000 USD/osobu/rok, kde je 
již uspokojivě rozvinuto podnikatelské pro-
středí a aktivity a kde investice, především ze 
soukromého kapitálu, mohou proudit do země. 
Konečným cílem Globálního Marshallova plánu 
by mělo být dosažení prahu udržitelného rozvo-
je, kdy HDP je ve výši přibližně 12–15 000 USD/
osobu/rok.48/

Celá druhá fáze vyžaduje nejenom ekonomic-
ké změny, doprovázené případně politickými 
změnami, ale také sociální a kulturní změny. Ty 
se objeví ve formě změněného postavení žen, 
zrušení dětské práce, rozvoje podnikatelského 
prostředí a kultury, posílení etického prostředí, 
které eliminuje korupci, atd. Sociální a kulturní 
změny jsou dlouhodobým úkolem a mohou tr-
vat odhadem dvě generace, tedy asi čtyřicet let.
Implementace Globálního Marshallova plánu 
v dané zemi by mohla sestávat z následujících 
čtyř etap:
Etapa 1: 

Země pouze získává pomoc, která je zamě-
řena na uspokojení nejzákladnějších potřeb – 
výživy, zdravotní péče a základního vzdělání. 
(Tato etapa je totožná s první, krátkodobou fází 
Globálního Marshallova plánu.)
Etapa 2: 

Země přijímající pomoc vytváří vlastní fon-
dy pro domácí využití. Vytvoření těchto fondů 
přinese zdroje pro investice ve vlastní měně 
a  na  vlastním území. (Podobným způsobem 
fungoval původní Marshallův plán.)
Etapa 3: 

Země přijímající pomoc je schopna vytvářet 
zdroje pro mezinárodně prospěšné projekty, ale 
v omezeném rozsahu. Tyto investice by opět byly 
realizovány na vlastním území a ve vlastní měně. 
Například země s tropickým deštným lesem by 
mohla splácet část svého zahraničního dluhu pro-
střednictvím „výměny dluhu za přírodu“ (debt for 
nature). To znamená, že část dluhu by byla splace-
na prostřednictvím péče o ekosystém globálního 
významu (deštný les) ve vlastní měně, na vlastním 
území a s využitím domácí pracovní síly.

Etapa 4: 
Dřívější příjemce pomoci se stává postupně 

dárcem pomoci. Toto by se týkalo zemí, jejichž 
hrubý domácí produkt dosáhl přibližně 12–
15 000 USD/osobu/rok, a země tak vytvářejí fi -
nanční zdroje (byť omezené), které mohou být 
investovány v jiných, méně rozvinutých zemích.

Tyto čtyři etapy mohou být dále děleny do ná-
sledujících dílčích kroků:
Etapa 1:
– Začátek pilotního projektu a studie provedi-

telnosti.
– Strategie projektu.
– Zaměření na uspokojení potřeb k přežití: 

výživa, pitná voda, přístřeší.
– Zaměření na uspokojení základních potřeb: 

vzdělání, zdravotní péče, zlepšení postavení 
žen. 

Cílem je dosažení demografi ckého prahu a HDP 
v orientační výši cca 1500 USD/osobu/rok; po-
rodnost a úmrtnost jsou stabilizovány na nízké 
úrovni, základní životní potřeby jsou uspoko-
jeny.
Etapa 2:
– Vytváření efektivní veřejné správy na národ-

ní i místní úrovni.
– Sběr dat a jejich statistické vyhodnocování.
– Podpora malého a středního podnikání.
– Pomoc při budování infrastruktury (zejména 

v oblasti energetiky, dopravy a telekomuni-
kací).

Cílem je dosažení „demokratického prahu“49/ 
a HDP v orientační výši cca 5000 USD/osobu/
rok; stát je schopen garantovat dodržování lid-
ských práv, sociální a zdravotní pojištění; zdra-
votní péče a další služby jsou na uspokojivé 
úrovni.
Etapa 3:
– Rozvoj země nebo regionu pokračuje s vý-

znamnou podporou zahraničních soukro-
mých investic.

– Země je schopna plně a rovnoprávně parti-
cipovat v mezinárodním obchodu.

– Země se stává „nově se vynořujícím dárcem“, 
přestává být čistým příjemcem pomoci.

Dosažení „podnikatelského prahu“ a HDP ve výši 
cca 8–10 000 USD/osobu/rok; existují příznivé 
podmínky pro podnikatelské aktivity a pro roz-
voj nevládního neziskového sektoru, rozvíjejí se 
občanské iniciativy.
Etapa 4:
– Země se stává rozvinutou, lidé mohou roz-

hodovat svobodně o svém životě a mohou 
rozvíjet svůj tvůrčí potenciál. Země se vydala 
na cestu směřování k udržitelnému rozvoji.

48/ Jedná se pouze o orientační odhad, vycházející ze studií některých environmentálních ekonomů, zmíněných v kapitole o ekonomických aspektech 

udržitelného rozvoje.

49/ Termíny „demokratický práh“ a „podnikatelský práh“ v odborné literatuře zavedeny nejsou (na rozdíl od demografi ckého prahu). Používám je zde za úče-

lem pracovního pojmenování dílčích etap. Jsem si vědom, že demokracie a dobré vládnutí nemusí nutně fungovat ani při vyšších hodnotách HDP. To samé 

lze říci o „podnikatelském prahu“. Korupce, přebujelá byrokracie a další nešvary mohou podnikatelského ducha zadusit i při vyšších hodnotách HDP.

Země s tropickým deštným lesem by moh-

la splácet část svého zahraničního dluhu 

prostřednictvím „výměny dluhu za příro-

du“ (debt for nature). To znamená, že část 

dluhu by byla splacena prostřednictvím 

péče o  ekosystém globálního významu 

(deštný les) ve vlastní měně, na vlastním 

území a s využitím domácí pracovní síly.
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Dosažení prahu udržitelného rozvoje a  HDP 
ve výši cca 12–15 000 USD/osobu/rok; pozor-
nost je zaměřena více na kvalitu a udržitelnost 
života, nejen na materiálně orientovaný ekono-
mický růst.

Kdo by měl Globální partnerství pro rozvoj 

koordinovat?

Respondenti Globálního výzkumného panelu 
projektu Millennium nejčastěji identifikovali 
OSN jako nejvhodnějšího kandidáta pro koor-
dinaci Globálního partnerství pro rozvoj, zvláště 
Poručenskou radu (Trusteeship Council). Světová 
banka, Světová zdravotnická organizace (WHO), 
Program OSN pro životní prostředí (UNEP), 
Komise OSN pro udržitelný rozvoj (UN CSD) 
a Organizace OSN pro zemědělství a výživu (FAO) 
byly také zmiňovány jako možní koordinátoři.

Poručenská rada získala výbornou pověst 
díky úspěšné dekolonizaci, za kterou byla od-
povědná, a za úspěšné spravování území, která 
jí byla svěřena. Komise pro globální řízení navrh-
la v roce 1995 pro Poručenskou radu nové po-
slání: správcovství společného dědictví lidstva 
(global commons), čímž je míněna Antarktida, 
moře a oceány mimo jurisdikci národních států 
a blízký kosmický prostor.

Protože Poručenská rada vyčerpala své pů-
vodní poslání, měla by být buď zrušena, nebo 
by jí měla být přidělena další mise. Proto může 
být považována za jednoho z kandidátů na ko-
ordinování globálního Marshallova plánu.

Jinou možností je vytvořit novou agentu-
ru v  rámci systému OSN. Dobrým příkladem 

úspěšného a efektivního rozvojového fondu je 
Globální fond pro životní prostředí (Global 
Environmental Facility – GEF). GEF je adminis-
trován prostřednictvím tripartitní úmluvy mezi 
Programem OSN pro životní prostředí (UNEP), 
Programem OSN pro rozvoj (UNDP) a Světovou 
bankou. Poskytuje fi nancování globálních envi-
ronmentálních programů ve čtyřech oblastech: 
ochrana ozonové vrstvy; snížení emisí skleníko-
vých plynů a zlepšení energetické efektivnosti; 
ochrana mezinárodních mořských a sladkovod-
ních zdrojů; ochrana biodiverzity. GEF je podpo-
rován donorskými zeměmi, což však nesnižuje 
jejich fi nancování klasické rozvojové pomoci.

Podobně by mohl být ustanoven Globální 

fond obnovy (Global Recovery Fund), který by 
koordinoval globální Marshallův plán. 

Koordinační orgán globálního Marshallova 
plánu (ať už to bude kdokoliv) by měl úzce spo-
lupracovat se státy, nevládními organizacemi, 
soukromými společnostmi a  s  akademickou 
sférou. Odpovídal by tedy transinstitucionální 
organizaci, jak ji defi nuje Jerome C. Glenn, ře-
ditel projektu Millennium. Tito aktéři by mohli 
přicházet s návrhy projektů, které by odpovídaly 
struktuře globálního Marshallova plánu. Na je-
jich realizaci by mohli následně získat od koor-
dinační organizace fi nancování, nebo by hledali, 
ve spolupráci s koordinačním orgánem, partne-
ry pro fi nancování a realizaci projektu.

Struktura koordinačního orgánu by mohla být 
založena na Vavrouškově návrhu reformované 
OSN (viz kapitola 5.5 a tabulka č. 21).

Foto 127: Dostanou tyto děti v životě šanci 

rozvinout svůj tvůrčí potenciál?

(archiv autora)

Respondenti Globálního výzkumného 

panelu projektu Millennium nejčastěji 

identifikovali OSN jako nejvhodnějšího 

kandidáta pro koordinaci Globálního part-

nerství pro rozvoj, zvláště Poručenskou 

radu (Trusteeship Council). 

Protože Poručenská rada vyčerpala své pů-

vodní poslání, měla by být buď zrušena, 

nebo by jí měla být přidělena další mise.
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50/ Na studii se kromě Středoevropského výzkumného uzlu projektu Millennium podílela Mezinárodní komise pro rozvoj Haiti (International Commission for 

Development of Haiti) a Katedra rozvojových studií Přírodovědecké fakulty Univerzity Palackého v Olomouci.

Primární struktura

Sekundární 

struktura

Systém GMP
pro Afriku

Sekundární 

struktura

Systém GMP
pro Asii 

Obecné poslání

Planetární systém GMP

Bezpečnostní systém GMP Africká bezpečnost Asijská
bezpečnost Globální bezpečnost

Sociální systém GMP
Africký sociální 

a kulturní rozvoj 
a zdravotní péče

Asijský sociální 
a kulturní rozvoj 
a zdravotní péče

Globální sociální 
a kulturní rozvoj 
a zdravotní péče

Ekonomický systém GMP Africký ekonomický 
rozvoj

Asijský ekonomický 
rozvoj 

Globální ekonomický 
rozvoj

Environmentální systém 
GMP

Africká ochrana 
přírody a obnova 

životního prostředí

Asijská ochrana přírody 
a obnova životního 

prostředí

Globální ochrana přírody 
a obnova životního 

prostředí

Obecné poslání 
(planetární systém GMP)

Udržitelný rozvoj 
pro Afriku

Udržitelný rozvoj 
pro Asii

Planetární udržitelný 
rozvoj

Tabulka č. 22: Návrh struktury koordinačního orgánu globálního Marshallova plánu

Příklady možné agendy pro:
Bezpečnostní systém – odminování území; 
jednotky pro udržování míru (Peace keeping), 
včetně zvláštních sil OSN pro ochranu skladišť, 
zdravotnických zařízení aj. v rámci globálního 
Marshallova plánu; program Zbraně za rozvoj 
(Weapons for Development), kdy dochází k dob-
rovolnému odzbrojení civilistů výměnou za po-
traviny; budování infrastruktury apod.; zdravotní 
jednotky (Health Keeping Troops) složené z vo-
jenských lékařů a doprovodného personálu, kteří 
pracují určitou dobu v terénních podmínkách 
rozvojové země a pomáhají tak chudým, zároveň 
nacvičují práci ve ztížených podmínkách atd.
Sociální systém – veřejná správa; vzdělávací 
a zdravotnické programy, včetně popularizace 
globálního Marshallova plánu v zemích přijí-
majících i poskytujících pomoc (semináře, pro-
gramy ve sdělovacích prostředcích a veřejných 
slyšeních – tzv. public hearings).

Ekonomický systém – investice a jejich zpro-
středkování; transfer technologií; odpuštění 
dluhů; fundraisingové aktivity.
Environmentální aktivity – výměna dluhů 
za přírodu; boj s desertifi kací, odlesňováním; 
ochrana vodních zdrojů; klimatické změny; pro-
gramy biodiverzity atd.
V počátku by obsahoval globální Marshallův 
plán jen omezený počet pilotních projektů 
na národní či regionální úrovni a hospodařilo 
by se s omezenými zdroji. Cílem těchto něko-
lika prvních let by bylo naučit se využívat pro-
středky efektivně pro koordinovanou a účinnou 
akci. „Velké peníze“ by mohly přijít později, snad 
z budoucí globální daně, Tobinovy daně nebo 
z jiných fi nančních zdrojů zmíněných v návrzích 
„Global Marshall Plan Initiative“ (Zvláštní prá-
va čerpání v rámci Mezinárodního měnového 
fondu či daň ze světového obchodu). V první 
řadě je však nezbytné získat důvěru a dokázat, 
že globální Marshallův plán je schopen přinést 
pozitivní, defi novatelné a měřitelné výsledky.

6.3.5 Marshallův plán pro Haiti 
(případová studie)

V  počátku by obsahoval globální Mar-

shallův plán jen omezený počet pilotních 

projektů. „Velké peníze“ by mohly přijít 

později, snad z  budoucí globální daně, 

Tobinovy daně nebo z jiných fi nančních 

zdrojů.

V  první řadě je nezbytné získat důvěru 

a dokázat, že globální Marshallův plán je 

schopen přinést pozitivní, defi novatelné 

a měřitelné výsledky.

V roce 2003 projekt Millennium zvolil Haiti jako 
prioritní zemi pro rozpracování pilotního pro-
jektu globálního Marshallova plánu na národní 
úrovni. Studie byla realizována v letech 2004 až 
2007 a publikována v následujícím roce v an-
glické a francouzské verzi (Nováček, Mederly, 
Armand, 2008).50/ 
Tvořily ji následující části:
Část I. Analýza
1. Stručná historie a základní údaje o Haiti
2. SWOT analýza (silné a slabé stránky, rozvo-

jové příležitosti a ohrožení Haiti)

Část II. Indikátory a scénáře
3. Index kvality a udržitelnosti života pro Haiti
4. Alternativní scénáře dalšího vývoje nazvané:
a) Přetrvávající stagnace (pravděpodobný scé-

nář)
b) Volání po „osvíceném diktátorovi“ (možný 

scénář)
c) Rozpad státu a nástup anarchie (varovný 

scénář)
d) Marshallův plán pro Haiti (normativní scé-

nář)
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Část III. Návrhy
5. Obecný rámec pro „Marshallův plán pro 

Haiti“
Rozvojové cíle tisíciletí pro Haiti (upraveno pod-
le studie UNDP dostupné na: http://www.undp.
org/mdg/countryreports.html)

51/ Je nad rámec této publikace charakterizovat podrobně studii pro Haiti. Kompletní výsledky „Marshallova plánu pro Haiti“ jsou uvedeny v publikaci 

Nováček, Mederly, Armand, 2008.

Obr. 91: Mapa Haiti

(archiv autora)

Hlavní principy pro komplexní a na budoucnost 
orientovaný rozvoj
a) Makroekonomický rámec
b) Institucionální a administrativní rámec
c) Odvětvové priority
6. Partnerství pro rozvoj regionu Baie de Henne 

– katalog prioritních projektů (návrh rozvoje 
venkovské komunity na lokální úrovni).51/
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7 Co zbývá objevit?
ale neskrývá se právě v tomto pokušení jedno 
z největších ohrožení lidstva?

Ať už tak či tak, v jednom si můžeme být jisti. 
Lidská zvídavost je jak neuhasitelná žízeň a lid-
ský duch musí tvořit, aby vůbec život měl smysl.

Podle Josefa Svobody (Svoboda, Nováček, 
2002) od dob Galilea a Koperníka, kteří doslova 
otřásli konceptuálními základy kosmologie, ná-
sledovaly tyto tři nejzásadnější objevy:
1. Principy evoluce formulované 

Lamarckem a Darwinem

Existuje vývoj organismů od úplného počátku 
před téměř čtyřmi miliardami let až k člověku. 
Existuje také společný základ života lokalizo-
vaný v buňkách, které se sdružují ve vzájemně 
prospěšné struktury. Ty pak jednají autonom-
ně, avšak koordinovaně jako nová živá bytost 
na vyšší úrovni. Proces evoluce je kontinuální. 
To znamená, že druhy nebyly stvořeny od po-
čátku, každý zvlášť, ale vyvinuly se v čase. Idea 
evoluce otřásla povědomím vzdělaného světa, 
včetně církve, podobně jako dříve Koperníkovy 
myšlenky, že Země není středem vesmíru.
2. Principy dědičnosti formulované 

Mendelem 

Biologická dědičnost, tedy předávání struktur 
a vlastností, je nesmírně konzervativní mecha-
nismus, který téměř odporuje nauce o vývoji. 
Kdyby tomu tak nebylo, změny živých organis-
mů by probíhaly tak rychle, že by vlastně nic 
nebylo stálé. Proměny druhů jsou však velmi 
pozvolné, a tím i odolné vůči náhlým změnám.
3. Teorie relativity formulovaná Einsteinem

Einsteinova teorie byla průlomem do racio-
nálního poznání. Čas a prostor jsou proměnné 
a  jediná neproměnná a abstraktní konstanta 
(nyní však některými fyziky také zpochybňova-
ná) je rychlost světla. Když se zvyšuje rychlost 
kterékoliv hmotné částice, ta nabývá na ener-
gii a hmotnosti. Kdyby taková částice dosáhla 
rychlosti světla, dosáhla by hmotnosti celého 
vesmíru.

Josef Svoboda (Svoboda, Nováček, 2002) tedy 
shrnuje to nejpodstatnější, co se na poli vědy 
událo od dob Mikuláše Koperníka následovně:

Koperník (1534) přišel s šokujícím tvrzením, 
že Slunce, nikoliv Země, je středem planetární 
soustavy. Darwin (1859) objevil, že vše živé, včet-
ně člověka, se vyvinulo z nižších forem. Einstein 
(1905) odhalil, že hmota a energie, čas a prostor 
jsou relativně proměnné. Mendel (1865) objevil zá-
kony dědičnosti. Hubble (1929) si jako první všiml 
rudého posunu galaktických spekter, který vedl 
k formulaci teorie Velkého třesku. Pokud tato teo-
rie platí, znamená to, že i nesmírný vesmír existuje 
a vyvíjí se v prostoru a čase. Crick a Watson (1957) 
rozluštili genetický kód. A James Lovelock (1979) 
svou hypotézou Gaia poukázal na vzájemnou 
provázanost a souhru biosféry a geosféry. Planeta 
Země se chová jako velký živý organismus, který 
lidé svou dnešní činností smrtelně ohrožují.

Je mi jasné, že se pouštím na tenký led a zařaze-
ní této kapitoly může v očích některých čtenářů 
učinit tuto publikaci nevěrohodnou. Snažím-li 
se však o perspektivách dlouhodobě udržitel-
ného rozvoje lidského společenství uvažovat 
komplexně a v souvislostech, nezbývá mi než 
zařadit úvahu o  věcech a  jevech, které jsou 
na hranici reality a fantazie. Některé z úvah se 
budou pohybovat spíše na hranici reality a fi kce. 
Právě věci tajemné a provokující vedou lidského 
ducha k novým, odvážným objevům. V množství 
hlušiny a „slepých uliček“ se občas objeví dia-
mant – objev či vynález, který změní naše vní-
mání okolního světa a otevře nám nové, dříve 
netušené možnosti.

Na vědeckém bádání je, kromě jiného, krásná 
jedna věc: že i prozkoumání cest, které nikam 
nevedou, má smysl. Nikdo nejde sám a na před-
chozích neúspěších poctivých badatelů se dří-
ve či později zrodí nový objev, nové poznání 
a s ním i nová naděje.

Sir John Maddox byl 23 let šéfredaktorem 
časopisu Nature.1/ Pak v roce 1998 publikoval 
knížku s výmluvným názvem „Co zbývá obje-
vit“ (What Remains to be Discovered). Zamýšlí 
se v ní, jaké hlavní objevy čekají vědu ve 21. sto-
letí v oblastech fyziky, biologie, lidského zdraví 
a inteligence a také v oblasti předcházení pří-
rodních či člověkem způsobených katastrof.

V  roce 1900 nikdo neznal jednoduchou 
Einsteinovu rovnice E = mc2, ale za necelé půl 
století atomová bomba sestrojená i díky objevu 
této rovnice změnila svět navždy.2/

Na počátku 20. století biologové nevěděli, jak 
funguje dědičnost, ale v roce 1957 Francis Crick 
s  Jamesem Watsonem objevili podobu DNA 
(nositelky dědičnosti) jako dvojité šroubovice 
a ukázali, jak evoluce prostřednictvím genů po-
stupuje kupředu.

V roce 1900 jsme nebyli schopni předpovídat 
řadu katastrof, natož se jim vyhnout (např. epi-
demie, srážka s asteroidem apod.). Od té doby 
umíme s epidemiemi bojovat, monitorujeme 
dráhu řady asteroidů ve vesmíru, které by se 
potenciálně mohly se Zemí srazit a rozpoznali 
jsme (a v mnoha případech také způsobili) nové 
hrozby, jako je narušení ozonové vrstvy.

John Maddox tvrdí, že 21. století přinese ob-
jevy, které si jen stěží umíme představit, a to 
na poli fyziky, biologie a dalších disciplín. Tyto 
objevy nás ovšem postaví také před zásadní 
a těžké otázky, kdy nebude existovat zřejmá 
odpověď, co je špatně a co je dobře.

Téměř určitě budeme umět naklonovat ne-
jen ovce (což už se stalo), ale také lidi. To přináší 
celou řadu složitých etických, ale také právních 
otázek. Budeme schopni ovlivňovat počasí 
a možná i klima. Ale při vědomí veškeré nedo-
konalosti a rozporuplnosti lidské povahy, chtěli 
bychom v takovém světě žít? Možná se už bě-
hem 21. století budeme dotýkat nesmrtelnosti, 

Lituji, že jsem se narodil příliš brzy 

a nebudu mít to štěstí poznat, co vše bude 

objeveno v příštích letech.

Benjamin Franklin 

21. století přinese objevy, které si jen stěží 

umíme představit. Tyto objevy nás ovšem 

postaví také před zásadní a těžké otázky, 

kdy nebude existovat zřejmá odpověď, co 

je špatně a co je dobře.

Lidská zvídavost je jak neuhasitelná žízeň 

a lidský duch musí tvořit, aby vůbec život 

měl smysl.
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Jaké průlomové objevy nás čekají ve 21. stole-
tí a jak ovlivní naše vnímání světa? John Horgan 
v knížce „Konec vědy“ (The End of Science) tvrdí, 
že např. v oblasti biologie už zbývají k rozřešení 
jen tři podstatné záhady:
1. Jak vznikl život?
Umělá buňka bude pravděpodobně sestrojena 
ještě v první polovině 21. století, avšak z už exis-
tujících složek, jako jsou DNA, bílkoviny, enzymy, 
různé organely apod. Stvořit živou buňku z prv-
ků a sloučenin, které nebyly vyprodukovány ji-
nými buňkami, se nám nemusí podařit nikdy.
2. Jak se oplozená buňka množí a jak vznikající 

embryo diferencuje tkáň ve specializované 
orgány?

Co „přehazuje výhybky“ v buňkách, že každá 
z nich najede na jinou kolej a směřuje k jinému 
cíli? Co koordinuje časově i funkčně vznikající 
pletiva a orgány, že jedna část nepředběhne 
druhou nebo nezůstane pozadu?3/

3. Jak může hmotné tělo vyprodukovat ne-
hmotnou mysl? Jak dokáže hmotná síť neu-
ronových ganglií a synapsí vytvořit abstrakt-
ní myšlenku?

Mozková činnost se u člověka projevuje myš-
lením a schopností uvědomovat si sebe sama. 
Když radiový nebo televizní vysílač vyzařuje 
do prostoru paprsky energie, jsou tyto elektro-
magnetické vlny měřitelné a vzdáleným radio-
vým či televizním přijímačem zachytitelné. Nic 
takového se však neděje s  lidským mozkem. 
Když člověk přemýšlí, jeho mozek vykazuje elek-
trickou aktivitu (tzv. mozkové vlny, brain waves) 
měřitelnou encefalografem. To je však pouze 
signálem, že je mozek aktivní. Myšlenku samu 
zatím neumíme nějakým přijímačem zachytit.4/

Vždycky, když se lidé domnívali, že vše už bylo 
objeveno, došlo k nějakému zásadnímu objevu, 
průlomu. Kdy a co to bude, však konkrétně před-
povědět nelze. Když před více než čtyřiceti lety 
přistál první člověk na Měsíci, většina odborníků 
by se shodla, že v roce 2010 už bude kosmická 
loď s lidskou posádkou na Marsu. Místo toho dnes 
uvažujeme, že někdy kolem roku 2020 bychom 
se snad mohli vrátit zpátky na Měsíc. Na druhou 
stranu, kdo by ještě před čtvrt stoletím předpo-
vídal masivní využití stolních počítačů, internetu, 
webové sítě a mobilních telefonů?

1/ Nature společně se Science jsou dva nejprestižnější světové vědecké časopisy. Pokud někdo dokáže publikovat článek v jednom z těchto dvou periodik, 

může oprávněně říci, že na poli vědy něco dokázal.

2/ E = mc2 znamená, že energie obsažená v tělese se rovná hmotnosti tohoto tělesa násobené rychlostí světla na druhou.

3/ Už dnes je například možné vypěstovat nové nervové buňky pro poškozenou míchu. Ty by přemostily nervové přerušení míchy a umožnily tak ochrome-

nému člověku, aby znovu chodil. Mnozí vědci vyžadují, aby se výzkum konal na oplozených lidských zárodcích, které však po extrakci kmenových buněk 

zaniknou. Tím vzniká morální dilema „Nezabiješ“. Kmenové buňky jsou buňky druhé nebo třetí generace rozvíjejícího se zárodku, které se naprosto jedna 

druhé podobají, a přece v průběhu dalších dělení každá z nich dá vznik odlišným pletivům a posléze orgánům. Naštěstí je dnes už možné získat kmenové 

buňky i z tkáně dospělých jedinců (Svoboda in: Svoboda, Nováček, 2002).

4/ Pokusy zachytit myšlenku na dálku jsou předmětem parapsychologických výzkumů (tzv. telepatie), ty však zatím věda neuznává, protože výsledky 

experimentů jsou málokdy ověřitelné při opakovaných pokusech.

5/ Druhým, ještě nebezpečnějším extrémem je ovšem tvrdit, že věda a lidská tvořivost vyřeší vše a v pravý čas.

Infobox: Jak je snadné se mýlit v předpovídání možností vědy a tvořivosti 
lidského ducha
Jakmile bude někdo tvrdit, že je něco nemožné, měli bychom se mít na pozoru:5/

„Jestliže významný, ale starší vědec prohlásí, že je něco možné, pak má téměř jistě pravdu. 
Jestliže však něco označí za neproveditelné, pak se velmi pravděpodobně mýlí.“
Arthur C. Clark

Z historie lze čerpat řadu až humorných příkladů, jak se lidé mýlili 
v odhadu možností tvořivosti lidského ducha:
„Telefon má příliš mnoho nedostatků na to, aby někdy mohl být komunikačním prostředkem.“
Western Union, 1876

„Fotografi e nemá vůbec žádnou komerční hodnotu.“
Thomas A. Edison, 1880

„Vše, co mohlo být vynalezeno, už bylo vynalezeno.“
Patentová komise Spojených států amerických, počátek 20. století

„Člověk v příštích padesáti letech nebude létat.“
Orville Wright, 1901

„Automobil prakticky dosáhl limitů svého rozvoje.“
Scientifi c American, 1909

„Třeštění kolem rozhlasového vysílání časem pomine.“
Thomas A. Edison, 1922

„Raketa nikdy neopustí zemskou atmosféru.“
New York Times, 1936

„Atomová bomba nikdy nemůže fungovat, to vám říkám jako odborník na výbušniny.“
Admirál William Leahy viceprezidentu Harrymu S. Trumanovi v roce 1944

Co „přehazuje výhybky“ v buňkách, že kaž-

dá z nich najede na jinou kolej a směřuje 

k jinému cíli?
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„Těžko se dožiju toho, aby se žena stala ministerskou předsedkyní.“
Margaret Thatcherová v roce 1969, od roku 1979 britská ministerská předsedkyně

„640 kilobitový mikroprocesor by měl pohodlně stačit každému.“
Bill Gates, 1981

„Ten virus je neškodný mazlíček.“
Peter Duesberg, molekulární biolog na univerzitě v Berkeley v roce 1988 popisoval vir HIV

Jak je vidět, i slavní a kompetentní lidé se často mýlí. A někdy jsou přitom ještě patřičně sebevědomí, až arogant-
ní. Slavný fyzik Ernest Rutherford6/ jednou řekl: „Veškerá věda je fyzika. Všechno ostatní je sbírání známek.“ 
Ironie je v tom, že v roce 1908 získal Nobelovu cenu za chemii, ne za fyziku.

Chceme-li se pokusit alespoň orientačně 
zmapovat oblasti lidského poznání, kde by 
v budoucnu mohlo dojít k zásadním a průlo-
movým objevům, musíme si vyjasnit, co pova-
žujeme za vědu. Nebo přesněji, co považujeme 
za seriózní a legitimní předmět zájmu při našem 
bádání.

Rutherford se na přelomu 19. a 20. století do-
mníval, že jediné, co stojí za řeč, je fyzika (viz in-
fobox). Dnes nikdo nezpochybňuje další exaktní 
disciplíny, jako je chemie či biologie. Domnívám 
se, že Jareed Diamond v knize „Kolaps“ (2005) 
správně upozorňuje, že vědu musíme chápat ší-
řeji než jako zkoumání něčeho, co se dá „změřit 
a zvážit“ (což je mezi exaktními vědci dodnes 
rozšířený názor):

„Věda se často zkresleně defi nuje jako ,souhrn 
poznání‘, k němuž se dospělo na základě opako-
vaných kontrolovaných experimentů v laborato-
ři. Ve skutečnosti je věda něco mnohem širšího: 
získávání spolehlivých poznatků o světě.“

A znovu si připomeňme: „získávání spolehli-
vých poznatků o světě“ vede přes mnoho „sle-
pých uliček“. Když se poctivě pustíte do zkoumá-
ní a bádání, ať už v jakémkoliv oboru, je velmi 

malá šance, že právě vy učiníte nějaký zásadní 
objev. A přesto touha po poznání, zvídavost, 
údiv a také tajemno žene lidského ducha dál, 
přes všechny překážky, nepochopení a neúspě-
chy, které na něj na této cestě čekají.

Hlavním centrem bádání a také sdílení po-
znatků byly a  jsou univerzity. Český filozof 
Miroslav Petříček jr. má stručnou a výstižnou 
defi nici, jak se pozná „živá univerzita“ od „mrt-
vé univerzity“:

„Vzdělání, které se pěstuje na univerzitě, je 
systematický výcvik schopností být překvapo-
ván, objevovat v objeveném, hledat v naleze-
ném a pochybovat o nepochybném. Univerzita, 
která se snaží pietně předávat vědomosti, by 
měla být prohlášena za nakaženou a přeměně-
na na telefonní ústřednu.“

Pojďme se tedy společně podívat, bez nároku 
na úplnost, na oblasti, které by se v našem chá-
pání světa, a tedy i v našem směřování k dlou-
hodobě udržitelnému rozvoji mohly ukázat jako 
průlomové. Musíme se však odvážit jít za linii 
„opakovaných kontrolovaných experimentů“, až 
na hranici vědy a fantazie, možná až na hranici 
vědy a fi kce.

Fyzika, jak ji známe, bude u konce během 

šesti měsíců.

Max Born

Výklad, jaký jsi podal, byl správný. Ale 

vědění žádné nemáš, neboť tvé vědění 

nemá duši.

Rafael Buber

Budoucí analfabet se nepozná podle toho, 

zda umí číst a psát, ale podle toho, zda se 

umí učit a orientovat se.

Alvin Toffl  er

Vše, co si člověk dokáže představit, může 

i uskutečnit. 

Jules Verne

Nejkrásnější, co můžeme prožívat, je 

tajemno. To je základní pocit, který stojí 

u kolébky pravého umění a vědy. Komu 

to není známo, kdo se neumí divit, neumí 

žasnout, ten je tak říkajíc mrtev a jeho oko 

je vyhaslé.

Albert Einstein

7.1 Na hranici reality a fantazie
7.1.1 Pronikání do vesmíru
Kdykoliv v  noci pohlédneme na  oblohu bez 
mraků, máme před očima největší výzvu pro 
lidstvo – vesmír. Na noční obloze je viditelných 
okem 6000 hvězd (i když pouze 2000 je jich vi-
ditelných z jednoho místa). Jen v naší galaxii, 
Mléčné dráze, je 100 miliard, ale možná až 400 
miliard hvězd. A Mléčná dráha je jen jednou ze 
140 miliard galaxií ve vesmíru.7/ 

Proxima Centauri, která je součástí shluku tří 
hvězd Alfa Centauri, je vzdálená 4,3 světelných 
let. Dosáhnout této hvězdy by s dnešní kosmic-
kou lodí trvalo 25 000 let. Známá hvězda Sirius 
je o dalších 4,6 světelných let vzdálenější. Jsou 
nám tyto světy pro svoji vzdálenost navždy uza-
vřeny? Nebo stojíme na prahu nějakého obrov-
ského průlomu pronikání do vesmíru, který si 
zatím ani neumíme představit? Kdo ví.

Kryštof Kolumbus jistě také neměl ani zdá-
ní, že za pět století po jeho objevitelské cestě 
bude pro běžného Evropana Amerika dosažitel-
ná za pár hodin letu dopravním letadlem. A že 
budeme moci sledovat dění kdekoliv na Zemi 
doslova v přímém přenosu.

Je tedy možné, že nejen hvězdy, ale i planety 
naší vlastní sluneční soustavy jsou kromě Marsu 
prakticky nedosažitelné a neobyvatelné. Ale je 
také možné, že nic nás neomezuje více než ome-
zenost naší vlastní představivosti.

Podle Schrödingerových rovnic je teoretic-
ky možné být přítomen ve stejném okamžiku 
na více místech. Zatím to bylo dokázáno na fo-
tonech a elektronech.8/

Zatím jsme na úrovni mechanické rakety, kte-
rá letí v defi novaném prostoru a času určitou 

Podle Schrödingerových rovnic je teo-

reticky možné být přítomen ve stejném 

okamžiku na více místech. Zatím to bylo 

dokázáno na fotonech a elektronech.
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tivní formy života by tam přece jen mohly být. 
Na Marsu bylo totiž nedávno zjištěno na několi-
ka místech velké množství metanu. To znamená, 
že tam dodnes může docházet ke geologickým 
aktivitám, nebo dokonce k biologickým proce-
sům.13/

Mars nás tedy bude zajímat jako další „vel-
ký skok pro lidstvo“ (slovy prvního člověka 
na Měsíci Neila Armstronga). Upřímně řečeno, 
už jsme tam lidskou posádku mohli mít, kdy-
by nebylo série špatných rozhodnutí americ-
kých politiků a dalších nešťastných okolností 
v 70. letech 20. století, které americký kosmický 
výzkum nasměrovaly pro příštích 40 let na ved-
lejší kolej (viz infobox).

6/ Lord Ernest Rutherford (1871–1937) zkoumal radioaktivní rozpad chemických prvků. Zjistil, že atom není homogenní koule, ale jeho struktura připomíná 

planetární model.

7/ Jedna z nedávno navržených teorií říká, že vesmír nemusí být vůbec tak velký, jak se zdá. Když se díváme na vzdálené galaxie, můžeme vidět jen odraz, 

iluzi vytvořenou odraženým světlem (Bryson, 2003).

8/ Fotony jsou schopny překonávat obrovské vesmírné vzdálenosti jakýmsi „rozdvojením se“. Dva fotony letí rychlostí světla každý jiným směrem, a přesto 

jeden na druhý vzájemně reagují. Pokud by platilo i na úrovni větších těles a organismů to, co platí na úrovni fotonů (že jsou každý jinde, ale přesto jsou 

na sobě závislé a reagují na sebe), mohl by to snad pro nás být záblesk kvalitativního průlomu, kdy by miliony světelných let nemusely být nepřekonatel-

nou bariérou.

9/ Carl Sagan (1994, in: Svoboda 1997) napsal, že globalizace se již nyní rozšiřuje v proces „kosmizace“, to je v nekončící fyzickou a intelektuální expanzi 

člověka do vesmíru. Pokud však nedojde v naší schopnosti cestovat vesmírem k nějakému zásadnímu objevu, byl bych s vyhlášením éry „kosmizace“ 

raději hodně opatrný.

10/ Náš planetární systém má čtyři vnitřní „kamenné“ planety, čtyři vnější plynné a obří planety a jednu osamocenou, vzdálenou kouli ledu (Pluto). Kromě 

planet jsou v našem solárním systému asteroidy, komety a všechny další „zbytky“, které však vyplňují méně než jednu triliontinu volného prostoru. 

Pro nás pozemšťany je však nepříjemné, že dráha asi 200 asteroidů obíhajících Slunce je blízká oběžné dráze Země a některé z nich se dříve či později 

střetnou se Zemí.

11/ Oortův oblak je kulovitý oblak komet na okraji naší sluneční soustavy. Jde o pozůstatek původní planetární mlhoviny, ze které se vytvořila naše sluneční 

soustava.

12/ Druhou Zemi nejbližší planetou je Venuše, vzdálená od Slunce 107–108 milionů kilometrů (obíhá Slunce téměř po kružnici). Má však velmi hustou 

atmosféru tvořenou skleníkovými plyny (oxidy dusíku, oxidy síry, vodní páry), a proto je tu velmi vysoká teplota, kolem 500 stupňů Celsia.

13/ Metan je nejjednodušší uhlovodík (jeden atom uhlíku a čtyři atomy vodíku), který je však nestálý a vlivem ultrafi alového záření se rozpadá. Jeho trvající 

přítomnost na Marsu tedy znamená, že je vytvářen při nějakém dlouhodobém či opakovaném procesu. Na Zemi je vylučován organismy, které se díky 

této své schopnosti nazývají metanogeny.

14/ I dnes je však proti tomuto ambicióznímu programu v USA poměrně silný odpor, takže je to prozatím hra s otevřeným koncem.

rychlostí. Zůstaňme tedy na chvíli v rámci naší 
sluneční soustavy.9/ Základní jednotkou pro mě-
ření vzdálenosti v solárním systému je astrono-
mická jednotka, která představuje vzdálenost 
Země od Slunce (neboli 150 milionů kilometrů, 
tedy 8,5 světelné minuty). Pluto je od nás vzdá-
leno 40 takových jednotek.10/ Tzv. Oortův oblak, 
který ohraničuje náš solární systém, je vzdálený 
50 000 astronomických jednotek.11/

My však zaměříme svoji pozornost na jedinou 
planetu, a sice na Mars.12/ Od Slunce je vzdálen 
206–249 milionů kilometrů (neobíhá po kruž-
nici, ale po eliptické dráze). Ten již od 60. let 
20. století zkoumají automatické sondy na jeho 
oběžné dráze i přímo na povrchu. Dnes již víme, 
že tuto planetu neobývají „marťani“, ale primi-

Na Marsu bylo nedávno zjištěno na něko-

lika místech velké množství metanu. To 

znamená, že tam dodnes může docházet 

ke geologickým aktivitám, nebo dokonce 

k biologickým procesům.

Program raketoplánů Space Shuttle 

a  Mezinárodní kosmické stanice ISS – 

prakticky celá pilotovaná astronautika 

USA za posledních třicet let – byly chybou.

Infobox: Slepá ulička americké astronautiky?
Na podzim 2005 přišel ředitel NASA Michael Griffi n s tvrdou kritikou předchozích 30 let kosmického programu 
Spojených států: „Program raketoplánů Space Shuttle a Mezinárodní kosmické stanice ISS – prakticky celá 
pilotovaná astronautika USA za posledních třicet let – byly chybou.“ V raketoplánech se utopilo 150 miliard 
dolarů, ISS stála 100 miliard dolarů a je otázka, jak bude fungovat. Kompletní program Apollo, během něhož 
Američané pětkrát přistáli na Měsíci, stál pouhých 25 miliard, prostorná kosmická stanice Skylab dokonce 
jen 2,5 miliardy.

Protože americké veřejnosti připadaly Apollo i Skylab drahé, politici tyto programy v polovině 70. let 
20. století nelítostně uťali. A to přesto, že NASA měla zásobu ještě několika raket i kosmických lodí pro lety 
na Měsíc a hotovou záložní stanici Skylab. A co víc, v šuplíku měla rozpracované plány na lunární základnu 
a lety na Mars!

Pokračování americké pilotované astronautiky připomíná frašku. Byl ohlášen záměr postavit opakovatelně 
použitelný raketoplán, jehož jeden let by stál jen 10,5 milionů dolarů. Roku 1981 stál na rampě první stroj, 
jehož jedna výprava na oběžnou dráhu už tehdy stála 200 milionů dolarů (dnes je to přes 400 milionů dolarů).

Nicméně raketoplán Space Shuttle posunul kosmickou technologii o velký kus dopředu. Potíž byla v tom, 
že nikdo nevěděl, co s ním. Nejdříve měl stavět a obsluhovat velkolepou orbitální stanici Freedom. Dnes z této 
ideje zůstalo jen torzo – Mezinárodní kosmická stanice ISS.

Na přelomu září a října 2005 tedy NASA ohlásila novou koncepci lodi pro let na Měsíc do roku 2018, vybu-
dování lunární základny a následnou výpravu na Mars. Šéf NASA Griffi n k tomu řekl: „Teprve teď se národní 
kosmický program zase vrací na svou dráhu“14/ (Novák, 2005).
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Foto 128: Muzeum astronautiky v Houstonu 

(archiv autora)

Američané tedy chtějí kolem roku 2020 vyslat 
(po pěti desetiletích!) na Měsíc kosmickou loď 
s lidskou posádkou15/ a už v roce 2024 by měla 
fungovat první stálá lunární stanice, kde by se 
astronauti střídali po půl roce.16/ Pak by měl přijít 
na řadu let lidské posádky na Mars (termín letu 
si nikdo netroufá seriózně stanovit). Takový vý-
let by dnes stál odhadem 450–500 miliard dola-
rů17/ a posádka by možná zemřela, protože DNA 
v buňkách astronautů by byla poškozena solární 
radiací, před kterou se nelze při dlouhodobém 
letu zcela chránit (Bryson, 2003).

Jak by to vypadalo s kolonizací Marsu? Třeba 
pro případ, kdybychom si dokázali zničit život-
ní prostředí zde na Zemi? V Národním muzeu 
letectví a astronautiky Smithsoniova institu-
tu (The National Air and Space Museum of 
Smithsonian Institution) ve Washingtonu, D.C., 
je působivá expozice, jak by z pohledu našich 
dnešních vědomostí a schopností taková kolo-
nizace mohla vypadat:

Pokud bychom žádný život na Marsu nena-
šli, je možné jej tam přenést ze Země, a sice 
ve dvou krocích. Prvním krokem je zahřátí at-
mosféry Marsu natolik, aby vznikla hustá vrstva 
oxidu uhličitého. K tomu by mohly být použity 
plyny způsobující skleníkový efekt (chlorouh-
lovodíky). Nebo by mohly být polární čepičky 
Marsu pokryty fóliemi absorbujícími teplo. To by 
vedlo k tání ledu a znovuobnovení tekoucí vody 
na Marsu. Tento proces by trval přinejmenším 
sto 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 živo-
todárnou kyslíkatou atmosféru by trvala de-

sítky tisíc let. Importované bakterie a rostliny 
by spotřebovávaly oxid uhličitý a produkovaly 
kyslík. Postupně, jak by hladina kyslíku rostla, 
by mohly být introdukovány různé druhy rostlin 
a živočichů. Nakonec by i lidé mohli žít na Marsu 
přirozeně, bez skafandrů.

James Lovelock, autor dříve zmíněné hypoté-
zy Gaia, pracoval pro NASA na úkolu zabývajícím 
se možnostmi života na Marsu. Ví tedy, o čem 
mluví, když tvrdí, že v dohledné budoucnosti 
kolonizace Marsu či jiných kosmických těles ne-
připadá v úvahu. Naše Země nám musí stačit.

Položme si další důležitou otázku, která zajímá 
lidi od pradávna. Existuje jinde ve vesmíru život? 
A pokud ano, existuje ve vyspělé formě? Je as-
poň vzdáleně blízký našemu životu (je založený 
na sloučeninách uhlíku)?

Pokud bychom jednou navázali kontakt s mi-
mozemskými civilizacemi, budou k nám přá-
telské, či nepřátelské? Budeme schopni s nimi 
komunikovat, pokud budou výrazně vyspělej-
ší?18/ Budeme schopni se od nich učit? Budou 
oni ochotni nás učit? Měli by i mimozemšťané 
víru v jediného Boha?

Mohli bychom formulovat desítky otázek 
a odpověď na každou z nich by byla pro další 
vývoj lidské civilizace klíčová.

Desítky let se snaží nejvýkonnější přijíma-
če zachytit signály z vesmíru, které by ukázaly 
na mimozemskou inteligenci. Zatím marně.19/

V roce 1961 uveřejnil radioastronom Frank 
Donald Drake matematický vzorec, kterým se 
pokusil vypočítat možný počet civilizací v naší 
galaxii, které by v současné době byly schopny 
navázat kontakt s jinými civilizacemi. Vypadal 
takto:

N = R.fp.ne.fl .fi .fc.L
– N je počet civilizací v galaxii vyspělých na-

tolik, aby byly schopné navázat konktakt 
s jinými civilizacemi;

– R znamená rychlost, s níž se rodily hvězdy 
galaxie v  době vzniku sluneční soustavy 
(podle tehdejších odhadů zhruba jedna 
za rok);

– fp je podíl hvězd s planetárním systémem 
(podle tehdejších odhadů 0,2);

– ne znamená počet planet v jedné sluneční 
soustavě s podmínkami pro vznik života (pod-
le tehdejšího odhadu 1–15, což je z dnešního 
pohledu příliš optimistický odhad);

– fl  je podíl planet s životem, na kterých se 
pravděpodobně vyvinou rozumné bytosti 
(Drake dosadil číslo jedna);

– fi  je poměr z předchozího, kde život vznikl 
a rozvíjel se až k inteligentní formě života 
(odhadem 10–7–1);

– fc je podíl rozumných společenstev rozvi-
nutých natolik, že disponují prostředky pro 
navázání kontaktu (odhadem 0,1–0,2);

– L znamená dobu existence takových civiliza-
cí (tento odhad je úplně spekulativní, mohlo 
by to být něco v rozmezí tisíc let až sto mili-
onů let).

Dozrál čas, aby se Amerika pustila do no-

vého vesmírného dobrodružství, výzkumu 

a osídlení Marsu… Jednoho dne budou žít 

na Marsu miliony lidí.

Robert Zubrin

V dohledné budoucnosti kolonizace Marsu 

či jiných kosmických těles nepřipadá v úva-

hu. Naše Země nám musí stačit.
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7 Co zbývá objevit?

Podle této rovnice a odhadnutých hodnot 
a při předpokládaném počtu 150 miliard sluncí 
v naší galaxii by mohlo v současnosti existovat 
od dvaceti až do šedesáti miliónů vyspělých ci-
vilizací.

Drakeova rovnice byla upřesněna Carlem 
Saganem v roce 1979. Podle něj by mohl v naší 
galaxii existovat až jeden milion inteligentních 
civilizací. Na konci 90. let 20. století aplikoval 
Robert Taormina tyto rovnice na oblast v okru-
hu sta světelných let od Země a zjistil, že v naší 
blízkosti by mohlo být osm takových civilizací.

Erwin Laszlo (2006) cituje dva odhady možné-
ho počtu civilizací v celém vesmíru:

Astronom Harlow Shapley předpokládá, že 
jen jedna hvězda z tisíce má planetu a že jen jed-
na z tisíce těchto hvězd má planetu ve vhodné 
vzdálenosti od Slunce (v naší sluneční soustavě 
jsou dvě takové planety). Dále předpokládá, že 
jen jedna z tisíce planet ve vhodné vzdálenosti 
má potřebné chemické složení, aby mohla pod-
porovat život. I přesto by mělo existovat nejmé-
ně 100 milionů planet schopných podporovat 
život.20/

Astronom Su-Shu Huang je ještě odvážnější. 
Vzal v úvahu časová měřítka hvězdné a biolo-
gické evoluce, obyvatelné zóny planet a další 
faktory a došel k závěru, že nejméně pět procent 
všech slunečních soustav ve vesmíru by mělo 
být schopno podporovat život. To znamená 100 
miliard životodárných planet, nikoli 100 milionů.

Vraťme se zpátky ke klasické Drakeově rovnici. 
Je potřebné si uvědomit, že nám neříká, jestli 
ve vesmíru jsou či nejsou vyspělé civilizace, ale 
ukazuje nám, že je celkem racionální předpoklá-
dat, že takové civilizace existují. 

Zdá se tedy, že při odhalování tajemství ves-
míru se v nejbližší době nudit nebudeme.

Dnes, padesát let po uveřejnění Drakeovy rovni-
ce, jsme v odhadech inteligentního života ve ves-
míru opatrnější, možná až skeptičtější. Jednak 
jsme stále nezachytili žádné věrohodné signály 
z vesmíru, svědčící o extraterestrické inteligenci, 
jednak víme, že ke vzniku a rozvoji života na Zemi 
musí být splněna celá řada unikátních podmínek 
(viz infobox). Možná jsou ve vesmíru miliony vy-
spělých civilizací, ale stejně tak je možné, že jsme 
v naší galaxii a snad i v celém vesmíru sami. Jsme 
tam, kde jsme byli na začátku našich úvah – prostě 
nevíme. To je dobrým důvodem považovat život 
a civilizaci na této planetě za velký dar a zázrak.

15/ Zdá se, že pro současného prezidenta Baracka Obamu není kosmický program prioritou. Proto i návrat Američanů na Měsíc kolem roku 2020 je ohrožen.

16/ Svoje ambice mají také Číňané, Indové, Japonci a Rusové, ale v horizontu příštího desetiletí nebude mít americký program v „závodech o vesmír“ 

pravděpodobně vážnou konkurenci.

17/ To je velká částka, na druhou stranu je to jen třetina celosvětových ročních výdajů na zbrojení. I Spojené státy samotné dávají ročně na zbrojení více 

peněz.

18/ Život na Zemi vznikl před 3,85 miliardami let, ale vesmír existuje více než 13 miliard let. Před půlmiliardou let byly na Zemi jen jednobuněčné organismy. 

Teprve před 65 miliony lety začíná éra savců. A jen před několika málo miliony lety se na scéně objevuje člověk. Ještě před 10 000 lety však tento člověk 

neznal písmo a používal jen ty nejprimitivnější nástroje.

19/ Nejznámější je projekt SETI (Search for Extra-Terrestrial Intelligence – hledání mimozemské inteligence), který se zabývá hledáním mimozemské 

civilizace pomocí zachycování rádiové komunikace. Projekt běží od roku 1960, jeho iniciátorem je Frank Drake.

20/ V roce 1995 byla objevena první planeta mimo sluneční soustavu. Na podzim 2009 jich už bylo objeveno přes 400.

Foto 129: Pustý povrch Marsu

(fotobanka Pixmac)

Možná jsou ve vesmíru miliony vyspělých 

civilizací, ale stejně tak je možné, že jsme 

v  naší galaxii a  snad i  v  celém vesmíru 

sami.

Infobox: Jedinečná planeta
Země žije v „obyvatelné zóně“ dostatečně daleko od Slunce, aby na ní mohla být tekutá voda, „univerzální 
rozpouštědlo“ umožňující vznik chemických sloučenin nutných pro život.

Kdyby byla Země od Slunce o něco dál, stala by se zamrzlou pouští, voda a dokonce i oxid uhličitý by 
zamrzly.

Kdyby Země naopak obíhala Slunci blíž, byla by podobná Venuši, kde panuje skleníkový efekt a atmosféra 
obsahuje velké množství oxidu uhličitého. Teplota zde stoupá až na 500 stupňů Celsia a atmosférický tlak je 
stokrát vyšší než na Zemi.

Nejenže žijeme v obyvatelné zóně ve vztahu ke Slunci, ale také v řadě dalších příznivých zón.
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Náš Měsíc má právě tu správnou velikost, aby stabilizoval sklon zemské osy. Kdyby byl výrazně menší, 
pak by se nepatrné výchylky rotační osy během stovek milionů let postupně sčítaly, Země by se katastrofálně 
kolébala a její klima by se drasticky měnilo.

Počítačové simulace ukazují, že bez přítomnosti velkého Měsíce (o rozměrech zhruba čtvrtiny Země) by 
se zemská osa během několika milionů let mohla vychylovat až o 90 stupňů. Vědci odhadují, že ke vzniku DNA 
bylo třeba několika set milionů let stabilních klimatických podmínek.

Vlivem slapových sil se Měsíc od Země pomalu vzdaluje rychlostí zhruba čtyři centimetry za rok. Za dvě 
miliardy let bude již tak daleko, že jeho stabilizující účinek na zemskou osu přestane působit. Zemské klima se 
promění k nepoznání a život nebude možný.

Počítačové simulace sluneční soustavy též ukazují, že pro život na Zemi je velmi příznivá přítomnost planety 
Jupiter, poněvadž její mohutná gravitace pomáhá čistit vnitřní prostor od asteroidů.

Kdyby byl Jupiter podstatně menší a jeho gravitace výrazně slabší, naše sluneční soustava by byla stále ještě 
plná asteroidů bránících životu na Zemi, neboť by často dopadaly do oceánů či na pevniny.

Kdyby Země byla o něco menší, gravitace by zeslábla a neudržela by v zemské atmosféře kyslík. Pokud by 
její hmotnost byla naopak příliš velká, zůstaly by na ní prvotní jedovaté plyny, pro život smrtelné.

Žijeme ve vhodné zóně i pokud jde o parametry ostatních planet. Je pozoruhodné, že jejich oběžné dráhy 
jsou téměř kruhové. Ke srážkám těles ve sluneční soustavě proto dochází jen zřídka. Země se nedostává do blíz-
kosti obřích plynných planet a její oběžná dráha proto není příliš narušována.

Země se nachází i v obyvatelné zóně v naší galaxii, zhruba ve dvou třetinách vzdálenosti od centra k je-
jímu okraji. Kdyby sluneční soustava ležela blíž středu galaxie, kde se skrývá mohutná černá díra, množství 
dopadajícího záření by život znemožnilo. Pokud by Země naopak ležela příliš daleko, neobsahovala by dostatek 
těžkých prvků nutných pro život.

Přírodovědci by mohli předložit celou řadu dalších příkladů dokumentujících skutečnost, že Země leží 
v bezpočtu obyvatelných zón: naše planeta má právě to správné množství oceánů, deskové tektoniky, obsahu 
kyslíku, tepelné bilance, vhodný sklon rotační osy a další faktory umožňující vznik inteligentního života.

Kdyby jen jedna jediná podmínka nebyla se značnou přesností splněna, neexistovali bychom (Kaku, 2007).

7.1.2 Komunikace se zvířaty a rostlinami?
Hledáme partnery, vyspělé civilizace, v hlubi-
nách vesmíru, ale co když se jen špatně dívá-
me? Co když je možná určitá forma komunikace 
s některými druhy savců zde na Zemi? Co když 
i ostatní druhy živočichů a dokonce rostlin mají 
nějakou formu vědomí?

Když vjíždí Ježíš Kristus slavně do Jeruzaléma, 
zástupy jej nadšeně zdraví. Farizeům se to nelíbí 
a chtějí, aby je umlčel. Ale Kristus říká: „Pravím 
vám, budou-li oni mlčet, bude volat kamení“ 
(L 19,40). Co když to není jen obraz, ale vše stvo-
řené má na své úrovni určitou formu vědomí?

Frank Drake představil svoji rovnici týkající se 
výskytu vyspělých civilizací (zmíněnou v před-
chozí kapitole) na  tajném semináři Národní 
akademie věd na  observatoři v  Green Bank 
v západní Virginii. Účelem semináře bylo disku-
tovat existenci života ve vesmíru. Ne náhodou 
měl úvodní referát John C. Lilly, zabývající se vý-
zkumem delfínů. Zamýšlel se nad možnostmi 
dorozumění člověka s jinými živočišnými dru-
hy, které je podle jeho názoru možné, pokud 
se ovšem lidé zbaví pocitu vlastní výlučnosti 
a nadřazenosti.

Podle Johna Lillyho není zdaleka vyloučeno, 
že by se člověk mohl dorozumět se zvířaty.21/ 
Po dlouhá desetiletí jsme byli zvyklí na to, že 
na vrcholu žebříčku inteligence stojí mezi živo-
čichy nejvyspělejší opice – lidoopi – a nejinteli-
gentnějším živočichem je šimpanz. Možná jsme 

se mýlili. Ukazuje se, že inteligence kytovců a ze-
jména delfínů je neobyčejně vysoká.22/

Pokusy naučit mluvit šimpanze vedly k ne-
zdaru. Velikost mozku šimpanze dosahuje jen 
asi čtvrtiny velikosti mozku dospělého člově-
ka.23/ Váha mozku u šimpanze činí 375 gramů, 
u dospělého člověka je to 1450 gramů (dítě má 
kolem 1000 gramů). Váha mozku dospělého 
delfína je 1700 gramů. U delfína rodu Tursiops 
je složitost jeho mozku právě taková jako u člo-
věka. V jeho mozkové kůře je dokonce více rýh, 
brázd a závitů. Mozková kůra je naprosto stej-
ně diferencovaná jako u lidského mozku, a to 
na šest vrstev. Celkový počet buněk v mozkové 
kůře delfína je vyšší. Nervové buňky jsou tu prá-
vě tak hustě rozloženy jako u člověka.

Pokud chceme vážně uvažovat o komunikaci 
se zvířaty, musíme se oprostit od svých dosa-
vadních představ o postavení Homo sapiens 
v přírodě jako vrcholného druhu suchozemské-
ho živočicha. Musíme připustit, že nějaký druh 
je potenciálně schopen intelektuálního vývoje 
srovnatelného s naším.

Za předpokladu, že existuje druh stejně vy-
vinutý, jako je člověk, jaké vlastnosti bychom 
měli u tohoto druhu hledat? J. C. Lilly uvádí ná-
sledující:
1. Protože velikost a složitost mozku zřejmě 

souvisí se schopností mluvit, měl by být mo-
zek daného živočicha srovnatelný s lidským.

Skutečnost světa, který nás obklopuje, 

i skutečnost nás samých je tajemná, 

ale není temná. I když nás její dimenze 

budou navždy přesahovat, dovolují nám 

stále jasnější orientaci. Snímání závojů je 

dobrodružný a nekončící proces a nahlížení 

za ně nás nejen informuje, ale i osvobozuje. 

Také nás všechny v čase proměňuje. Tato 

nejpodstatnější činnost, kterou je člověk 

pověřen za všechno tvorstvo, nenasycuje 

jen intelekt, ale rezonuje i srdcem. S každým 

novým poznatkem se svět okolo nás stává 

nejen srozumitelnější, ale i teplejší. Cítíme 

se ve vesmíru více doma.

Josef Svoboda

Bude třeba celých věků lásky, abychom 

splatili zvířatům jejich služby.

Christian Mongenstern

Není zdaleka vyloučeno, že by se člověk 

mohl dorozumět se zvířaty. Inteligence 

kytovců a zejména delfínů je neobyčejně 

vysoká.
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2. Pokud jsme takový živočišný druh nalezli, 
měli bychom zjistit, zda jeho příslušníci mají 
vlastní vnitrodruhovou řeč.

3. Měli bychom zjistit, zda příslušníci tohoto 
živočišného druhu se mohou naučit lidské 
řeči.

4. Jistá anatomická a fyziologická podobnost 
s člověkem je žádoucí, možná dokonce ne-
zbytná. Jedinou skupinou dostatečně blíz-
kou lidem jsou savci. Vyloučíme-li savce, 
jejichž mozek je menší a méně složitý než 
náš, zůstanou jen dvě skupiny velkých sav-
ců – kytovci a sloni.24/ Zvíře, které hledáme, 
však nesmí být příliš velké.25/ To vylučuje slo-
ny a větší druhy kytovců.

5. Měla by existovat možnost vytvořit co nej-
lepší vztah mezi člověkem a vybraným zví-
řetem.

6. Je vhodné, ne-li nezbytné, aby zvíře bylo 
schopno vydávat hlas v rámci těch parame-
trů (tj. ve stejném frekvenčním rozsahu) jako 
člověk.

Výše uvedené podmínky nejlépe splňují delfí-
ni a kulohlavci (obojí jsou z čeledi Delphinidae). 
Z velkého množství jednotlivých druhů menších 
kytovců je pro výzkum nejvhodnější delfín skáka-
vý (Tursiops truncatus), žijící v mělkých vodách.26/

Na základě dlouhodobých zkušeností došel Lilly 
k poznání, že pokud toto zvíře plně izolujeme, 
nebo je naopak necháme mezi ostatními delfíny, 
neporozumí ničemu z naší řeči. Když však spojíme 
plnění toho, čeho se zvíře dožaduje, s výměnou 
hlasových signálů s člověkem, může si takové zví-
ře osvojit základy řeči. Je však nutný častý styk se 
zvířetem, neustálá pozornost a všímavost.

Lilly však zdůrazňuje, že bychom delfíny ne-
měli „antropomorfizovat“: „Nemůžeme a ne-
měli bychom tomuto zvířeti připisovat myšlení 
a lidský smysl jeho chování. Neměli bychom mu 
připisovat ty druhy znalostí, které patří k lidské 
zkušenosti a  tradici, ale nikoli ke  zkušenosti 
a tradici delfínů. Bylo by určitě chybou ‚vkládat 
člověka‘ do delfínova mozku… Člověk se poklá-
dá za nejinteligentnějšího tvora kvůli tomu, co 
dokáže se svým mozkem. Ale proč by nemohl 
nějaký jiný živočich s velkým mozkem nalézt pro 
své schopnosti jinou stezku?! A obzvláště žije-li 
v jiném prostředí, než je vzduch?“

Na základě svých experimentů Lilly říká, že 
delfíni jsou schopni napodobovat tyto lidské 
hlasy:
a) lidský smích (explozivní, opakovaný a jedno-

duchý smích),
b) hvízdání (produkované člověkem nebo elek-

trickým proudem),
c) mlaskavé a jiné pro člověka nezdvořilé zvuky,
d) slova lidské řeči (slova a jednoduché věty 

napodobované velmi ostrým a  vysokým 
hlasem).

Podaří-li se nám navázat spojení s jinými živo-
čišnými druhy, přinese to dalekosáhlé důsledky. 
Pokud se nám to nepodaří, může to znamenat, 
že buď nemáme dostatečně vhodné metody, 
nebo že spojení je nemožné.

„Pokud by se podařilo navázat spojení na in-
teligenční a intelektuální úrovni s některým dru-
hem kytovců či s jinými suchozemskými nebo 
nesuchozemskými druhy,“ říká Lilly, „změní se 
tím kategorie fi lozofi cké, vědecké, etické, práv-
ní, společenské, vojenské, propagandistické, 
kategorie prospěšnosti a dokonce i humoru… 
Dnem, kdy bude spojení navázáno, stane se 
onen druh živé bytosti problémem právním, 
etickým, morálním i společenským.“

Lilly vytyčil, jak sám říká, velmi provizorní 
a místy neúplnou stupnici přibližných kategorií 
inteligence a intelektuální kapacity. Jeho cílem 
bylo defi novat intelektuální kapacitu jako po-
tenciální nebo skutečnou schopnost vytvoření 
a užívání řeči v plném lidském smyslu tohoto 
termínu.27/

Pojem inteligence lze používat u zvířat, jejichž 
úroveň je nižší než inteligence člověka. Intelekt 
je naproti tomu naprosto lidský rys. „Nemáme 
dosud žádné měřítko pro intelektuální kapaci-
tu jiného, ne lidského druhu. A nebudeme mít 
takové měřítko, dokud se nebudeme moci do-
rozumět s jedinci cizího druhu prostřednictvím 
nějakého typu složité řeči,“ říká Lilly.

Podle něj je možné rozdělit všechna známá 
zvířata do hrubých kategorií, jež začínají nulo-
vou inteligencí, pokračují přes vyšší stupně in-
teligence a přecházejí do první roviny intelektu, 
následně pak pokračují v mnoha komplikova-
nějších možnostech.

21/ John C. Lilly ve své slavné knížce Člověk a delfín (1966) předpovídá, že během příštích deseti nebo dvaceti let bude člověk schopen dorozumět se s jiným 

živočišným druhem. Velmi pravděpodobně to bude mořský živočich. Dnes víme, že se v časovém odhadu zmýlil.

22/ Kytovci, včetně delfínů, se v té podobě, jak je známe dnes, poprvé objevili asi před 25 miliony let. První zástupce antropoidních opic (lidoopů), rod 

Parapithecus, se objevil přibližně před 40 miliony let.

23/ „Kdybychom vybrali živočicha s mozkem mnohem větším, než je náš, mohly by být mentální procesy pro naše chápání příliš cizí a my bychom nebyli 

schopni spojení navázat,“ říká J. C. Lilly.

24/ Dospělí sloni mají mozek až čtyřikrát větší než člověk. Kytovci mohou mít mozek až šestkrát větší než lidský mozek.

25/ Ve skupině lidí, kteří s takovým zvířetem pracují, může změnit veškeré vztahy jediná příhoda, při níž dojde u někoho ke zranění. Zvíře není s to pochopit, 

jak je člověk slabý a jak snadno může být zraněn, nebo dokonce zabit.

26/ Jsou známy případy, kdy tito delfíni zachránili lidem život po ztroskotání lodi nebo před žraloky. Neexistuje naopak žádný záznam o tom, že by tato zví-

řata na člověka zaútočila a zranila jej, a to dokonce ani tehdy, když se s nimi hrubě zacházelo. Na jaře 2008 přinesly sdělovací prostředky zprávu o pomoci 

delfína dvěma vorvaňům. Ti ztratili orientaci u břehů Nového Zélandu, když se dostali mezi břeh a nedaleké zvýšené písečné dno. Delfín navázal s vorvani 

kontakt a poté je naváděl asi 200 metrů podél pláže až na konec písčiny. Poté je doprovodil na moře.

27/ Tedy ne „řeč“ u mravenců či včel ani určité signály jiných zvířat, např. ptáků a ryb.

Člověk se pokládá za nejinteligentnější-

ho tvora kvůli tomu, co dokáže se svým 

mozkem. Ale proč by nemohl nějaký jiný 

živočich s velkým mozkem nalézt pro své 

schopnosti jinou stezku? A obzvláště žije-li 

v jiném prostředí, než je vzduch?

Nemáme dosud žádné měřítko pro in-

telektuální kapacitu jiného, ne lidského 

druhu. A nebudeme mít takové měřítko, 

dokud se nebudeme moci dorozumět 

s  jedinci cizího druhu prostřednictvím 

nějakého typu složité řeči.
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Pavel Nováček Udržitelný rozvoj

Infobox: Kategorie inteligence a intelektu
Začněme s nejnižší možnou úrovní inteligence. Ve smyslu našich dnešních znalostí (píše J. C. Lilly v roce 1964) 
jde o úrovně organismu představovaného jedinou buňkou. Tuto úroveň inteligence budeme nazývat první 
rovinou inteligence. Do téže roviny nebo blízko ní bychom zřejmě mohli počítat i mořské a sladkovodní houby.

Druhá rovina inteligence zahrnuje jednodušší bezobratlé živočichy a prakticky všechen hmyz. Lilly tuto 
kategorii rozšiřuje až po nejnižší obratlovce, včetně žraloků.28/

Třetí rovina je úrovní inteligence ptáků, plazů a patrně i některých ryb.
Čtvrtou rovinou inteligence je inteligenční úroveň savců.29/

Se zvířaty patřícími do páté roviny inteligence se začínáme výrazně ztotožňovat (antropomorfi zovat). 
Tato rovina totiž představuje úroveň inteligence antropoidních opic, které jsou takřka speciální skupinou 
„nadzvířat“. Patří sem orangutan, šimpanz a gorila. Mnohá z těchto zvířat napodobují člověka tak dokonale, 
že v nich mnozí lidé vidí téměř lidské bytosti. Ve smyslu inteligence je však postavení živočichů této roviny 
inteligence mnohem nižší, než je úroveň člověka, a nelze zde ještě vůbec mluvit o intelektu.30/ Mezi touto 
úrovní inteligence a inteligencí plně vyvinutého člověka se složitou řečí existuje ještě široký prázdný prostor, 
do kterého nemůžeme postavit žádný druh živočicha.

Následující rovině dává J. C. Lilly stupnici inteligence číslo 6 a číslo I na stupnici intelektuální kapacity. 
Nazval tuto rovinu „protohumanoidní“ (předlidskou) neboli neobyčejně primitivní úrovní skoro lidskou. Tato 
úroveň je jakýmsi prahem pro setkání s intelektuální kapacitou.31/ Živočichové na protohumanoidní úrovni 
mohli existovat a vyvíjet se bok po boku s člověkem, nebo mohli být přímými předky prvotních forem člověka. 
Možná, že Australophitecus náležel k této inteligenční rovině.

Hypoteticky lze považovat šestou rovinu za stupeň, kdy mozek byl již natolik velký, aby mohla vzniknout 
řeč, a kdy rozvoj nervového systému umožnil dostatečné ovládání svalů, které jsou důležité pro mluvený a psaný 
jazyk. Objevily se tedy základní předpoklady nezbytné pro vytvoření řeči a písma.

Inteligenční rovinu č. 7 a zároveň rovinu č. II, pokud jde o intelekt, nazývá Lilly rovinou humanoidní. 
Tuto rovinu lze umístit mezi samé začátky lidské řeči na jedné straně a řeč již plně rozvinutou na straně druhé.

Rovinu č. 8 na stupnici inteligence a rovinu III na stupnici intelektu nazývá Lilly „isohumánní“. Je to rovi-
na civilizovaného člověka se vší složitostí jeho sociálních institucí, vědou, národními vztahy, mezinárodními 
vztahy atd. Je to rovina, na níž lidský mozek dosáhl svého maximálního rozkvětu, rovina tvořivé umělecké 
práce, vědeckého bádání,…

Nad osmou rovinou bychom mohli umístit přinejmenším ještě jednu rovinu, inteligenční rovinu č. 9 
a intelektuální rovinu č. IV. Můžeme ji nazvat „suprahumánní“. Nebudeme ji blíže charakterizovat, protože 
jsme v situaci šimpanze, který se snaží specifi kovat, co je lidská bytost. Můžeme si klást otázky, ale nemůžeme 
dosud obdržet odpověď.

Na počátku naší snahy přiblížit se nějakému 
jinému druhu živých bytostí bychom si měli 
položit otázku, zda jedinec, kterého hodláme 
zkoumat, má:
1. dostatečně velký a složitý mozek, který by 

byl nad úrovní toho, co pokládáme za pra-
hovou úroveň pro řeč;

2. dostatečný počet ovladatelných spojovacích 
drah k mozku a z mozku, které by fungovaly 
v prostředí, v němž můžeme navázat nějaký 
druh spojení.

Splňuje-li onen organismus oba tyto biologické 
předpoklady, můžeme si klást následující otázky:
a) Má tento druh svoji vlastní řeč (tedy jakýsi 

obecný jazyk)?32/

b) Mohou se někteří jedinci tohoto druhu nau-
čit naší řeči?

c) Mohou tito jedinci naučit naší řeči své po-
tomstvo?

Když zjistíme, že se nějaký jedinec jiného druhu 
naučil napodobovat naši řeč, stojíme před další 
otázkou: Je schopen užívat slov cílevědomě?

Lilly a jeho tým sledovali při práci s delfíny dvě 
linie výzkumu. Na jedné straně se snažili, aby 
do problému analýzy zvuků vydávaných delfíny 
zainteresovali lingvisty. Cílem mělo být zjištění, 

zda existuje nějaká „delfínština“.33/ Na straně dru-
hé se naopak pokoušeli naučit delfíny primitiv-
ním formám angličtiny.

„Neměli bychom podceňovat velikost a význam 
toho, co pro lidské pokolení znamenal vznik řeči 
a jazyků. Jestliže se nějaký jiný tvor naší řeči naučí, 
pak to pro něho bude čin stejně obrovský. Pro nás 
lidi by bylo právě tak ohromnou věcí naučit se řeči 
nějakého jiného druhu, jako když se tento druh 
naučí řeči naší,“ uzavírá Lilly.

Od Lillyho výzkumů uběhlo téměř půl století, ale 
světu ostatních živých tvorů nerozumíme o moc 
více než tehdy. Zmapovat „stav mysli“ se pokusil 
na základě dostupných informací v březnu 2008 
časopis National Geographic v článku „Na co myslí 
zvířata? A co skutečně vědí“.

Co se týče delfínů, autorky Jennifer S. Hol-
landová a Virginia Morellová vycházejí z výzkumů, 
kterým se od konce 60. let 20. století věnuje kog-
nitivní psycholog Louis Herman. Delfíni během 
jeho experimentů dokázali napodobit libovolné 
zvuky, které byly vysílány do jejich teritoria. Dále 
si dokázali správně vyložit pokyny, které jim člo-
věk dával pomocí posunků z televizní obrazovky 
umístěné za sklem pod vodou. Poznali, že televizní 
obraz zastupuje skutečný svět.

Neměli bychom podceňovat velikost a vý-

znam toho, co pro lidské pokolení zname-

nal vznik řeči a jazyků.
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Delfíni také ochotně opakovali pohyby cvi-
čitelů. Imitace byla kdysi považována za jed-
noduchou dovednost, ale není to pravda. 
Napodobování je nesmírně složitý proces. 
Imitátor si musí nejprve v duchu vytvořit před-
stavu o těle a postoji druhé osoby a potom musí 
nastavit své tělo do přesně stejné polohy. Z toho 
vyplývá, že si musí uvědomovat sám sebe.

Delfíni na volném moři často synchronizují 
svoje pohyby. Dodnes však nevíme, jakými sig-
nály se přitom dorozumívají.

Přestože člověk a delfín žijí v odlišném pro-
středí a liší se i fyziologicky, společnou hnací 
silou vývoje intelektu je pravděpodobně po-
dobnost společenských podmínek – potřeba 
vytvářet vztahy a spojenectví, dlouhověkost 
a dlouhé období mateřské péče.

V  článku jsou však prezentovány udivující 
schopnosti řady dalších živočišných druhů. 
Orangutani dokážou sdělovat své myšlenky 
pomocí abstraktních symbolů na  klávesnici 
a jsou schopni se logicky rozhodovat. Některé 
skupiny orangutanů si vyrábějí nástroje, jimiž 
vytahují hmyz z otvorů ve stromech. Jiné skupi-
ny používají listy jako ubrousky nebo klobouky 
proti dešti, skládají si je na hromadu a používají 
je jako polštáře, nebo si jimi chrání dlaně, když 
šplhají na ostnatý strom. Údajně byly dokonce 
pozorovány případy, kdy si listy stočili do sva-
zečku a chovali je jako panenku.

Slon si při pohledu do zrcadla zjevně uvědo-
muje, že vidí sám sebe. Tento poznávací výkon 
byl dříve připisovaný pouze lidem, lidoopům 
a delfínům. Slon se před zrcadlem atypicky po-
hyboval, sledoval svůj obraz v zrcadle a opako-
vaně se dotýkal značky na svém čele, kterou by 
bez zrcadla neviděl. Sloni jsou schopni uchová-
vat vzpomínky a sociální vazby.

Dříve jsme se domnívali, že zvířata nedoká-
žou myslet a cítit. Každý majitel psa, když vidí 
oddanost a lásku v jeho očích, instinktivně tuší, 
že tomu tak není. Pocit a tušení však nejsou vě-
decké poznání, natož důkaz. Jak tedy lze proká-
zat, že zvíře umí myslet, tedy získávat informace 
o světě, a na jejich základě jednat?

Určité dovednosti jsou považovány za klíčo-
vé znaky vyšších duševních schopností: dobrá 
paměť, chápání symbolů, uvědomování si sebe 
sama, chápání motivace ostatních jedinců, na-
podobování druhých. A zde jsou výsledky pře-
kvapující.

Šimpanzi a gorily byli schopni naučit se jedno-
duché komunikaci pomocí symbolů a znakové 
řeči. Šimpanzi při lovu malých savců používají 
jednoduché nástroje – zbraně. Jsou schopni 
používat nástroje ne daným a neměnným, ale 
naopak vynalézavým způsobem. Volně žijící 
šimpanzi někdy používají až čtyři různě velké 
klacíky, kterými dobývají med z včelích hnízd. 
Šimpanzi žijící v zajetí zase dokážou přijít na to, 
jak postavit několik krabic na sebe, aby se dosta-
li k zavěšenému banánu. Volně žijící orangutani 
si umí předávat tradice z generace na generaci.

Šestiletý pes (border kolie) umí rozlišovat 
340 slov. Umí podle jména rozlišit alespoň 15 lidí 
a dokáže přiřazovat jejich předměty k jejich fo-
tografi ím. Ovce dokážou rozeznat obličeje.34/ 

28/ Bylo by samozřejmě možné vytyčit mnohem větší počet dílčích kategorií (subkategorií). Například chobotnice je neobyčejně inteligentní živočich 

ve srovnání s většinou ostatních mořských živočichů. Chobotnice tedy očividně představuje génia mezi živočichy druhé roviny inteligence.

29/ Přemýšlíme-li o zvířatech patřících do této roviny inteligence, pak se nám jistě opice zdají být bližší než třeba mořský hlavonožec kalmar obrovský (který 

by patřil do druhé roviny inteligence). Je to právě čtvrtá rovina inteligence, kdy nám začínají nesnáze. Přestáváme totiž „zoomorfi zovat“ a přikláníme se 

spíše k „antropomorfi zaci“. Opice nám připomínají svým vnějším vzhledem lidské bytosti a při pohledu na jejich ruce jsme nuceni ztotožňovat se s nimi 

více než s jakýmikoli jinými zvířaty.

30/ J. C. Lilly uvádí zajímavý příklad: Cathy a Keith Hayesovi si vzali k sobě domů mládě šimpanze a dva roky o ně pečovali, jako kdyby to bylo jejich dítě. 

Pokud jde o angličtinu, kterou byla opice schopna přijímat (tj. reagovat na určitá slova), byl její slovníček dosti rozsáhlý. Pokud však jde o aktivní používá-

ní řeči, omezil se jen na slova „mama“, „papa“, „cup“ (šálek) a „up“ (nahoru).

31/ Mohou to být např. silně slabomyslní lidé, jejichž intelektuální kapacita je sotva zjistitelná. Takoví jedinci jsou schopni naučit se jen málo slov z lidské řeči, 

která dovedou vnímat a vyslovovat. Jejich řeč je však již natolik dostatečná, aby nemuseli být v ústavu a pod dozorem, jako je to nutné učinit s imbecily 

a idioty, kteří stojí svojí inteligencí pod prahem intelektuální kapacity.

32/ Řeč defi nujeme jako velké množství (deset až sto tisíc) jednoduchých sdělovacích prvků, které si mezi sebou vyměňují jedinci určité skupiny téhož druhu, 

rasy či kmene.

33/ Vezmeme-li jako prototyp cizí řeči zvuky vydávané delfíny, bude neobyčejně nesnadné takovou řeč zvládnout. Jde o série krátkých, velmi složitých hvizdů 

a jiných zvuků. (Pokud bychom znali význam jednotlivých hvizdů a dalších zvuků, mohli bychom asi využít jako interprety zvuků, resp. „tlumočníky“ 

počítače. Takovou možnost J. C. Lilly a jeho tým neměli. – pozn. autora)

34/ Ovce dokáže rozeznat tváře asi 50 jiných ovcí a 10 lidí, a to i po dvou letech.

Foto 130: Slon si při pohledu do zrcadla 

uvědomuje, že vidí sám sebe (archiv autora)

Imitace byla kdysi považována za jedno-

duchou dovednost, ale není to pravda. 

Napodobování je nesmírně složitý proces.
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Papoušek umí rozeznávat barvy, tvary a ve-
likosti, je schopen naučit se počítat do deseti. 
Svým hlasovým ústrojím může napodobit ko-
lem stovky slov.35/

Vrána novokaledonská je schopna vytvářet 
a používat nástroje. Z klacíků a listových řapíků 
si umí vyrobit háčky a sondy, jimiž v korunách 
palem šátrá po tučných červech. Při jednom ex-
perimentu dokonce dokázala vrána vytvarovat 
zobákem kus rovného drátu do tvaru háčku tak, 
aby s jeho pomocí vytáhla ze skleněné trubice 
maličký košík, v němž byl kousek masa. 

„Znamená to, že vrána měla představu, co 
chce vyrobit. To je příklad velmi důmyslného 
myšlení“, tvrdí Alex Kacelnik, behaviorální eko-
log na univerzitě v Oxfordu. Z toho ovšem ply-
ne jeden vysoce důležitý poznatek: zdá se, že se 
svou schopností vynalézat, plánovat, ale také 
podvádět nejsme sami.

Podvodné jednání vyžaduje složité formy 
myšlení, neboť člověk či zvíře musí umět přisu-
zovat úmysly druhým lidem a předvídat jejich 
chování. Stejnou schopnost s námi lidmi sdílejí 
šimpanzi, orangutani i gorily. Lidoopi ve volné 
přírodě např. schovávali potravu před alfa sam-
cem nebo se pářili za jeho zády.

Podvádět ovšem umějí i ptáci. Sojka západní 
umí odhadnout úmysly druhého ptáka a jednat 
na základě těchto znalostí. Laboratorní pokusy 
prokázaly, že sojka, která sama ukradla potravu, 
ví, že pokud jiná sojka zpozoruje, kam ukrývá 
např. ukradený ořech, existuje pravděpodob-
nost, že ořech ukradne také. Jakmile je tedy 
druhá sojka pryč, první sojka ukryje ořech jinam.

„Je to jeden z nejlepších důkazů, že i jiné ži-
vočišné druhy mají schopnost předvídat,“ říká 
Nicky Claytonová z  univerzity v  Cambridgi. 
Evoluční klady (např. potřeba schovat si potra-
vu na zimu) mohly vést k evoluci podobných 
dnešních schopností. Podle Claytonové jsou 
někteří ptáci dokonce nadáni schopností, kterou 
jsme považovali za výlučně lidskou, schopností 
vybavit si konkrétní událost z minulosti. Zdá se 
například, že sojky vědí, jak dávno si uschovaly 
konkrétní typ potravy. Vyhledají a spotřebují ji 
dříve, než se zkazí. 

Dokonce i malá rybka, tlamovec jikroskvrnný, 
dokáže určit společenské postavení na základě 
pozorování, což je považováno za první krok 
na cestě k logickému uvažování.

Charles Darwin, když se pokoušel vysvětlit 
mechanismus lidské inteligence, rozšířil svou 
evoluční teorii i na  lidský mozek: stejně jako 
ostatní orgány se také inteligence musela vy-
vinout z  jednodušších organismů, protože 
všechna zvířata čelí stejným obecným nástra-
hám života (musí si najít partnery, potravu, cestu 
terénem apod.).

Darwin dokonce tvrdil, že i žížaly jsou nadány 
poznávacími schopnostmi. Na základě pečlivých 
pozorování zjistil, že musejí posuzovat vlastnosti 
listové hmoty, kterou ucpávají své chodbičky. 

Náznak inteligence u těchto bezobratlých živo-
čichů jej „překvapil více než cokoli jiného“. To 
vedlo Darwina k závěru, že různé stupně inte-
ligence lze najít v celé živočišné říši. Nejnovější 
výsledky bádání toto Darwinovo přesvědčení 
potvrzují.

Clive Wynne z univerzity na Floridě (University 
of Florida) k tomu říká: „S inteligencí se setká-
váme v celé živočišné říši. Je to souvislý porost, 
nikoli jediný strom, na jehož vrcholku sedíme 
my sami.“36/

Ač to může znít neuvěřitelně, je možné, že 
i rostliny mohou na nějaké úrovni myslet, cítit 
a „číst lidem myšlenky“, a to přesto, že nemají 
nervovou soustavu. Řada lidí, která pěstuje 
doma květiny, by intuitivně potvrdila, že mezi 
člověkem a rostlinami se může vyvinout jakási 
citová vazba, druh „přátelství“. Je také známo, 
že u přírodních národů lidé se stromy „komu-
nikovali“ a žádali např. strom o „svolení“, než jej 
porazili. To jsme samozřejmě na úrovni pocitů, 
domněnek, intuice. Podle některých odborní-
ků je však prý možné tyto věci experimentálně 
ověřit. Věrohodnost těchto pramenů se těžko 
ověřuje, ale přesto stojí za zmínku.

Cleve Backster pracoval pro americkou zpra-
vodajskou službu (CIA) a  byl mezinárodně 
uznávanou autoritou v oblasti polygrafů neboli 
detektorů lži. V únoru 1966 připojil z chvilkové-
ho rozmaru k polygrafu jednu domácí rostlinu 
a s úžasem zjistil, že zaznamenává emoční re-
akce podobné lidským. Přístroj zaregistroval 
pozitivní odpověď, když rostlinu zalil, a posléze 
zaznamenal poplach, když Backster zvažoval, že 
k ní přiloží hořící zápalku. Už jen pouhá myšlen-
ka na to, že ji spálí, vyvolala ostrou odezvu. Další 
experimenty prokázaly, že rostliny vykazovaly 
stres, když se ocitly v ohrožení buď ony samy, 
nebo jiné organismy v blízkém okolí (jako na-
příklad krevety, které byly vhozeny při jednom 
pokusu zaživa do vařící vody). Zdálo se, že rost-
liny jsou také schopny rozpoznat osobu, která 
v téže místnosti zničila jinou rostlinu.

Problém je v tom, že Backsterovy výsledky 
se nedaří botanikům zopakovat. V 70. letech 
20. století tvrdili A. P. Dubrov a V. N. Puškin, za-
bývající se v Sovětském svazu parapsychologic-
kým výzkumem, že se jim podařilo dosáhnout 
podobných výsledků jako Backsterovi jen s tím 
rozdílem, že místo polygrafů použili encefalo-
grafy.

V  19. století několik významných přírodo-
vědců věřilo, že rostliny jsou mnohem více, než 
za co je normálně považujeme.

Německý přírodovědec Gustav Fechner tvrdil 
v polovině 19. století, že rostliny i zvířata mají 
duši. Charles Darwin se domníval, že rostliny 
musí být cítící bytosti. Americký šlechtitel Luther 
Burbank (1849–1926) byl přesvědčen, že rostliny 
mohou být povzbuzovány ke zdárnému růstu 
upřímnou láskou a silou vůle. Podobně existuje 
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názor, že rostlinám prospívá, pokud je obklopí-
me modlitbami nebo hudbou.37/

John C. Lilly se zmýlil, když v roce 1964 před-
povídal, že do deseti nebo dvaceti let bude člo-
věk komunikovat s jiným živočišným druhem. 
To však neznamená, že je to nemožné. Snad 
podobně jako na  čtyřicet let téměř ustrnul 

americký kosmický výzkum, i zde nás po dlou-
hé stagnaci může čekat nějaký zásadní průlom. 
Předpovědět to s jistotou nelze, ale lze o to usi-
lovat. Důsledky pro člověka by byly dalekosáh-
lé, podobně jako v případě navázání kontaktu 
s mimozemskou civilizací.

35/ Mnohé z těchto schopností jsme dříve přisuzovali jen vyšším savcům, zejména primátům. Není tomu ale tak. Papoušci, stejně jako lidoopi, žijí dlouho-

době ve složitých společenstvích. A stejně jako primáti musí i oni bedlivě sledovat dynamiku měnících se vztahů a vnějšího prostředí: „Potřebují umět roz-

lišovat barvy, aby věděli, kdy je ovoce zralé. Potřebují třídit věci na jedlé a nejedlé, potřebují znát tvary predátorů. Pokud potřebujete mít přehled o svém 

hejnu, je dobré mít pojem o číslech. Hodí se také vědět, kdo je sám a kdo je v páru. Dlouhověký pták nemůže tohle všechno zvládnout jen instinktem, 

do hry musí vstoupit také poznávání,“ říká pro National Geographic (březen 2008) Irene Pepperbergová.

36/ Výše uvedené příklady inteligence jednotlivých živočišných druhů jsou převzaty z National Geographic, březen 2008: „Na co myslí zvířata? A co skutečně 

vědí“, s. 36–61.

37/ Informace o možných zvláštních schopnostech rostlin jsou převzaty z publikace „Almanach tajemna. Nadpřirozené jevy v běhu staletí“ (Reader’s Digest výběr, 1998). 

Výsledky Backsterových pokusů byly publikovány v roce 1968 v časopise International Journal of Parapsychology (Vol. 10, No. 4, pp. 329–348) a zpopularizovány 

v knížce Petera Tompkina a Christophera Birda „Tajný život rostlin“ (The Secret Life of Plants, 1973).

38/ Tyto věci jsou mimo naši fyzickou zkušenost. Máme potřebu si věci umět představit, abychom je pochopili. Jenže v oblasti teorie relativity a také kvantové 

mechaniky to nedokážeme (např. představit si rozpínání nebo smršťování prostoru). Když se tyto věci učí na vysoké škole, učitelé radí svým studentům: 

„Nepředstavujte si to. Přestaňte se neustále konfrontovat se svou osobní zkušeností. Osobní zkušenost je zde irelevantní. Té se musíte vzdát, jinak nikdy 

Einsteinově fyzice neporozumíte. Je to věc faktů, která vycházejí matematicky a jsou potvrzena experimenty. My tato fakta musíme uznat, i když si je 

nedovedeme představit (Svoboda in: Svoboda, Nováček, 2002).

39/ Ervin Laszlo (2006) přibližuje tento jev následovně: „Různé stavy částic nelze měřit současně. Měříme-li například pozici částice, její hybná síla (násobek 

její hmotnosti a rychlosti) se stává neurčitou; a měříme-li hybnou sílu, stává se nejasnou její pozice. To je známo jako Heisenbergův princip neurčitosti.“

40/ Einstein kvantovou teorii nepřijal a svoje odmítnutí vyjádřil známým výrokem „Bůh nehraje v kostky“. Navíc podle teorie relativity nic nemůže překonat 

rychlost světla. Někteří fyzici však dnes trvají na tom, že na úrovni subatomárních částic se „nějak“ (nevíme jak) informace šíří nadsvětelnou rychlostí.

7.1.3 Hmota, energie, prostor a čas
Žijeme v hmotném světě, ale od dob Einsteina 
zjišťujeme, že hmota není zdaleka jen tím, čím 
se zdá být.

Vznikem hmotných předmětů a z nich vyza-
řujících sil vzniká prostor, pohybem těles vzniká 
čas. V Einsteinově teorii relativity není prostor 
trojrozměrný, čas není jednorozměrný. Prostor 
a čas nejsou oddělené, ale vytvářejí časoprostor.

Pokud bychom cestovali rychlostí 261 000 
km/vteřinu (tj. 87 % rychlosti světla), podle te-
orie relativity by čas plynul poloviční rychlostí 
oproti pozemskému. Prostor (míry v  našem 
vesmíru) by byl při této rychlosti také poloviční 
oproti pozemským měřítkům. Čím rychleji by-
chom se pohybovali, tím by byl prostor „zhuš-
těnější“.

Pokud bychom cestovali rychlostí světla, čas 
by se zcela zastavil a vzdálenosti by zmizely. 
Hmotný objekt proto podle dnešního stavu po-
znání nemůže nikdy dosáhnout rychlosti světla. 
Einstein totiž prokázal, že se vzrůstající rychlos-
tí se nemění jen prostor a čas, ale také hmota. 
Pokud by nějaký hmotný objekt dosáhl rychlosti 
světla, jeho hmotnost by se stala nekonečnou. 
Pro pohyb nekonečně hmotného tělesa by však 
bylo zapotřebí nekonečného množství energie 
(tedy více, než je jí v celém vesmíru).38/

Proto fyzici tvrdí, že nic nemůže dosáhnout 
rychlosti světla, ovšem s  jednou výjimkou. 
Rychlostí světla putuje světlo, a sice proto, že 
se nejedná o materiální objekt. Jeho hmotnost 
je nulová. Albert Einstein prý jednou prohlásil, 

že se chce po zbytek života zabývat už jen pod-
statou světla.

Ještě více provokativní a nepochopitelná než 
teorie relativity je kvantová fyzika a mechanika. 
Podle Einsteina je kvantová fyzika „strašidelněj-
ší“ v tom smyslu, že jsme svým poznáním vta-
hováni do rozdvojeného světa. Hmota se stává 
„méně hmotnou“. Hranice mezi materiálním 
a nemateriálním se začínají rozostřovat, jedno 
může přecházet v druhé.

Fyzika má dnes dvě teorie, které vycháze-
jí z  různých předpokladů. Jedna je klasická 
Newtonova fyzika pro náš svět, který známe, 
a pak je kvantová fyzika, kde si s Newtonovými 
zákony nevystačíme.

V atomárním světě se podle Heisenbergova 
principu neurčitosti elektron chová jako části-
ce, ale také jako vlnění. Můžeme znát buď cestu 
elektronu, jak se pohybuje prostorem, nebo mů-
žeme vědět, kde se elektron v daném okamžiku 
nachází. Nemůžeme však znát obojí. Nikdy tedy 
nemůžeme předvídat, kde se elektron objeví39/ 
(Bryson, 2003).

Většina vědců věří, že princip neurčitosti je zá-
kladní nevyhnutelnou vlastností světla. A tento 
princip říká, že není jedna budoucnost, ale mno-
ho možných budoucností. Slavný fyzik Stephen 
Hawking (1988) k tomu uvádí: „Kvantová mecha-
nika nepředpovídá jediný konečný výsledek 
pozorování. Místo toho předpovídá množství 
různých výstupů a ukazuje nám, jak pravděpo-
dobný každý z nich je.“40/

Když se dvoříte krásné ženě, připadá vám 

hodina jako několik vteřin. Když sedíte 

na rozpálených kamnech, připadá vám 

vteřina jako několik hodin. To je relativita.

Albert Einstein

Nic nemůže dosáhnout rychlosti světla, 

ovšem s jednou výjimkou. Rychlostí svět-

la putuje světlo, a sice proto, že se nejedná 

o materiální objekt.



374

Pavel Nováček Udržitelný rozvoj

V kvantové fyzice platí, že čím přesněji určíme 
„co“, tím méně přesně určíme „kdy“, a naopak. 
Mohli bychom spekulovat, že tímto způsobem 
možná Bůh „umístil“ do světa i možnost fungo-
vání svobodné vůle. Svět není determinovaný 
(předurčený). Existují možné, různě pravděpo-
dobné budoucnosti, ale ne budoucnost jediná.

Dosud tedy máme dva druhy fyzikálních záko-
nů – jeden pro makrosvět, druhý pro mikrosvět 
(svět velmi malých částic). Einstein se do konce 
svého života snažil o velkou, sjednocující teorii, 
ale tu nemáme dodnes. Tato teorie je ve fyzice 
nazývána teorie všeho nebo také jednotná te-
orie pole. Taková teorie by do jediného konzis-
tentního rámce zahrnula zákony pro všechny 
základní interakce na všech úrovních organi-
zace hmoty (od subatomárních částic po kupy 
galaxií).

Albert Einstein to kdysi nazval „čtením Boží 
mysli“. Tvrdil, že pokud bychom byli schopni shr-
nout všechny fyzikální zákony přírody do jedi-
né konzistentní soustavy rovnic, mohli bychom 
na jejich základě vysvětlit všechny vlastnosti 
vesmíru. To by se rovnalo čtení Boží mysli. Snad 
proto věnoval úsilí o nalezení teorie všeho třicet 
let. V současnosti na této teorii pracuje již ně-
kolik desítek let Stephen Hawking (a jistě také 
mnoho dalších fyziků).

Taková syntéza možná jednou vzejde z tzv. 
„teorie strun“. Ta vychází z představy, že nejmen-
ší částice hmoty nejsou bodové částice, ale 
něco jako vibrující vlákna. Ta mohou vibrovat 
na různých frekvencích, podobně jako struny 
u houslí. Všechny částice, které popisuje fyzika, 
jsou pak různými tóny, které lze na struně za-
hrát. Fyzikální zákony podle amerického fyzika 
Michia Kaku41/ představují harmonie a vesmír je 
symfonií strun.

Čím více toho víme o světě kolem nás, tím více 
žasneme a uvědomujeme si, že „víme, že vlastně 
nic nevíme“.

Ervin Laszlo (2006) proto tvrdí: „Věda je ve sta-
vu tvůrčího chaosu. V kosmologii se setkáváme 
s tmavou hmotou, tmavou energií a mnoharoz-
měrnými prostory, v kvantové fyzice s elemen-
tárními částicemi, které jsou spojeny po celém 
časoprostoru v hlubších rovinách reality, v bio-
logii s živou hmotou, která projevuje soudržnost 
kvant, a ve výzkumu vědomí s transpersonální-
mi spojeními nezávislými na prostoru a čase.“

Pojďme se nyní podívat na materiální svět 
a  na  možnosti nějakého zásadního průlo-
mu v oblasti hmoty, energie, času a prostoru. 
Na tuto část pak navazuje kapitola, kde se vydá-
me až na hranici reality a fi kce, do oblasti zkou-
mání netušených a v mnohém kontroverzních 
možností vědomí.

Nejvíce přijímanou teorií vzniku našeho ves-
míru je teorie Velkého třesku. Ta však není o třes-
ku (zrození vesmíru) samém, ale o tom, co se sta-
lo potom. Vědci věří, že jsou schopni vypočítat, 
co se stalo až do okamžiku 10–43 sekundy (to je 

10 milionů trilionů trilionů triliontiny sekundy). 
Je přitom dost možné (a řada fyziků se takovou 
možností vážně zabývá), že náš vesmír je částí 
mnohem větších vesmírů, které jsou v jiných 
dimenzích, a že Velký třesk se v průběhu času 
znovu a znovu opakuje.42/

V první sekundě vzniku vesmíru vznikla gravi-
tace, elektromagnetismus a silné a slabé jader-
né síly. Následně se vytvořily z „ničeho“ (byť si 
to nedokážeme vůbec představit) elementární 
částice – fotony, protony, elektrony, neutrony, 
každá v množství 1079–1089. Vesmír se rychle roz-
pínal. V první minutě své existence měl teplotu 
deseti miliard stupňů Celsia, což stačilo na za-
žehnutí jaderných reakcí, které vytvořily lehké 
prvky – vodík, helium a lithium. Během prvních 
tří minut už existovalo 98 % hmoty, která se 
ve vesmíru nachází.

Ve vesmíru existují dvě formy té samé věci: 
energie je uvolněná hmota a hmota je energie, 
která na uvolnění čeká (Bryson, 2003).43/

Hmota je tvořena atomy. A ty jsou neuvěři-
telně malé a  je jich mnoho. Jeden krychlový 
centimetr vzduchu obsahuje 45 miliard miliard 
molekul (45 × 1018). Molekulu tvoří dva nebo 
více atomů. Fyzik Richard Feynman jednou 
řekl, že pokud bychom měli zredukovat dějiny 
vědy do jednoho výroku, zněl by následovně: 
„Všechny věci jsou tvořeny atomy.“

Atomy jsou také neuvěřitelně trvanlivé. Každý 
atom v našem těle byl během své historie sou-
částí několika hvězd a spoluvytvářel miliony 
organismů, než se stal součástí našeho „já“. 
Můžeme proto předpokládat, že velké množ-
ství atomů v našem těle (až jedna miliarda) bylo 
součástí Buddhy, Čingischána, Shakespeara či 
Beethovena. Jsme tedy svým způsobem „rein-
karnacemi“ či „recyklacemi“ živých bytostí i ne-
živých věcí (Bryson, 2003).

Atomy samozřejmě nejsou nedělitelné, ale 
jsou složeny z protonů, neutronů a elektronů. 
Protony a neutrony vytvářejí jádro atomu, kolem 
něhož obíhají elektrony.44/

Atomy jsou téměř prázdný prostor. 
Kdybychom atom zvětšili na velikost katedrá-
ly, jádro by mělo velikost mušky, ovšem mušky 
mnohokrát těžší, než je hmotnost celé katedrály. 
Např. stůl a další předměty jsou proto pouhá ilu-
ze. Prostor, který stůl zabírá, je prakticky prázdné 
místo.45/

Atomy se za normálních podmínek nemo-
hou srazit, protože jsou odpuzovány negativ-
ním elektrickým nábojem.46/ Ovšem ani pro-
tony, neutrony a elektrony nejsou nedělitelné. 
Domníváme se, že stavebními jednotkami hmo-
ty jsou kvarky,47/ které drží pohromadě částice 
zvané gluony. Dohromady kvarky a gluony vy-
tvářejí protony a neutrony, které tvoří atomární 
jádro. Leptony vytvářejí elektrony a neutrina. 
Kvarky a leptony dohromady vytvářejí fermiony. 
Bosony jsou částice, které vytvářejí a přenášejí 
síly a zahrnují fotony a gluony. Tento model je 

Dosud máme dva druhy fyzikálních záko-

nů – jeden pro makrosvět, druhý pro mi-

krosvět. Einstein se do konce svého života 

snažil o velkou, sjednocující teorii, ale tu 

nemáme dodnes.

Ve  vesmíru existují dvě formy té samé 

věci: energie je uvolněná hmota a hmota 

je energie, která na uvolnění čeká.
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však třeba brát s velkou rezervou a není fyziky 
všeobecně přijímaný. Zejména proto, že postrá-
dá eleganci a jednoduchost (Bryson, 2003).

Zkoumat podstatu hmoty není vůbec jed-
noduchá a levná záležitost. Rozštěpení atomu 
je z dnešního pohledu relativně snadné. Ale 
rozštěpení atomového jádra vyžaduje spoustu 
elektrické energie a peněz. Abychom se do-
stali až na úroveň kvarků, potřebujeme částice 
s energií řádu TeV (tj. 1012 eV, jeden elektronvolt 
je jednotka energie, je to energie, kterou získá 
elektron při urychlení napětí 1 voltu) elektřiny. 
Evropská komise pro jaderný výzkum (CERN) 
má od roku 2005 k dispozici urychlovač (Large 
Hadron Collider), který urychlí částice na 3,5 TeV. 
Při srážce dvou svazků takových částic letících 
proti sobě se dosáhne energie 7 TeV. Jeho stav-
ba stála 1,5 miliardy amerických dolarů.

Ve Spojených státech plánovali postavit su-
perurychlovač, který by byl schopen prozkou-
mat „konečnou povahu hmoty“. Tunel, ve kte-
rém by částice byly urychlovány, by měřil 84 
kilometrů a dosáhl by mnohem větších energií. 
Jeho náklady by představovaly 400 miliard USD 
a k tomu stovky milionů dolarů ročně na provoz. 
Proto Kongres jeho výstavbu zamítl48/ (Bryson, 
2003).

Máme však důvodné podezření, že viditelná 
hmota ve vesmíru není zdaleka to jediné, co se 
zde vyskytuje. Planety, hvězdy, galaxie a shluky 
galaxií pravděpodobně tvoří jen asi 5 % veškeré 
hmoty ve vesmíru, jsou-li kosmologické teorie 

správné. Dalších 30 % tvoří neviditelná „tem-
ná hmota“. Zbytek asi představuje tzv. „temná 
energie“, o které astronomové věří, že způsobuje 
stále rychlejší rozpínání vesmíru, místo aby se 
kvůli gravitaci smršťoval až do bodu velkého 
kosmického zhroucení (San Francisco Chronicle, 
18. 7. 2003).

„Takže se nakonec dostáváme k poznání, že 
žijeme ve vesmíru, který nemůžeme ‚spočítat‘, 
obklopeni hvězdami, jejichž vzdálenost ne-
známe, v prostoru vyplněném hmotou, kterou 
nemůžeme identifi kovat a řídící se podle fyzikál-
ních zákonů, jejichž vlastnostem nerozumíme,“ 
shrnuje Bill Bryson.

To není moc povzbudivé zjištění, ale na dru-
hou stranu pokrok v poznání povahy hmoty, 
energie, času a prostoru za posledních sto let 
je fascinující. Kdo ví, jaká bude fyzika za dalších 
sto let? Může být, jak říká Josef Svoboda (in 
Svoboda, Nováček, 2002) přesnější a přesnější 
v popisování jevů, ale slepější v nazírání základní 
podstaty, která vytváří fyzické jsoucno.

Stephen Hawking (1988) nás také vyzývá, aby-
chom při svém hledání nepřehlédli to nejpod-
statnější: „Byli jsme zaneprázdněni vytvářením 
nových teorií a nezbýval čas klást otázku proč. 
Filozofové neudrželi krok s rozvojem vědeckých 
teorií… Objevíme-li úplnou teorii (tzv. teorii vše-
ho – pozn. autora), stane se ve svých základech 
pochopitelnou pro každého a budeme se moci 
účastnit diskusí nad otázkou, proč my a vesmír 
existujeme.“

41/ Michio Kaku se specializuje na teorii strun a je také známý popularizátor vědy. V roce 2008 napsal publikaci „Physics of the Impossible“ (Fyzika nemožného).

42/ I náš fyzický vesmír bude postupem času entropicky degradovat, což znamená, že se jeho tepelná energie nakonec rozptýlí. Mluví se o opaku Velkého 

třesku (tzv. Big Crunch), kdy by se rozptýlená hmota a energie začaly postupně, ale stále rychleji smršťovat, a vesmír by se tak dostal zpět do stavu, 

v němž vznikl v okamžiku Velkého třesku (Big Bang). Někteří astronomové se však domnívají, že vesmír není koule (sféra), ale že je plochý, podobně jako 

je plochá naše galaxie. Plochý vesmír se prý bude rozpínat donekonečna, až úplně vyhasne (Svoboda in: Svoboda, Nováček, 2002).

43/ Einstein to zformuloval ve své rovnici E = mc2. Pokud jste tedy průměrně vážící člověk, obsahujete zhruba 7 × 1018 joulů potenciální energie. To je 

energie rovnající se ekvivalentu 30 velkých vodíkových bomb (Bryson, 2003)!

44/ Bill Bryson (2003) upozorňuje, že bychom však elektrony neměli přirovnávat k planetám obíhajícím Slunce, ale spíše k rotujícím lištám ventilátoru, které 

v jednom okamžiku vyplňují prostor na své dráze.

45/ Počet protonů je to, co dává atomu jeho chemickou identitu, elektrony dávají atomu jeho „osobnost“. Množství protonů a elektronů je v atomu identické. 

Atom, který má jeden proton, je vodík, atom se dvěma protony helium, se třemi lithium atd. Neutrony nemají vliv na identitu atomu, ale ovlivňují jeho 

hmotnost. Jádro atomu představuje jednu miliontinu miliardtiny celkového objemu atomu. Přitom obsahuje prakticky veškerou hmotnost atomu.

Kdybychom vedle sebe seřadili půl milionu atomů, měly by tloušťku lidského vlasu. Protony jsou mnohem menší: jen tečka inkoustu nad „i“ jich obsahuje 

asi 500 miliard (Bryson, 2003).

46/ Když sedíme v křesle, vlastně „levitujeme“ nad ním, ve výšce jedné stomiliontiny centimetru. Elektrony atomů židle a atomů lidského těla se k sobě více 

přiblížit nedokážou.

47/ Dnes je fyziky akceptován tzv. standardní model subatomárního světa, který je složen ze šesti druhů kvarků, šesti leptonů, pěti známých bosonů a před-

povězeného šestého, Higgsova bosonu, plus tří ze čtyř fyzikálních sil: silné a slabé jaderné síly a elektromagnetismu.

48/ Není to pro politiky snadné rozhodování. Za tu částku by bylo možné pořídit výlet lidské posádky na Mars nebo fi nancovat po čtyři roky celosvětové 

výdaje na rozvojovou spolupráci.

Ve Spojených státech plánovali postavit 

superurychlovač, který by byl schopen 

prozkoumat „konečnou povahu hmoty“. 

Jeho náklady by představovaly 400 mili-

ard USD.

Viditelná hmota ve vesmíru není zdaleka 

to jediné, co se zde vyskytuje.
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Pavel Nováček Udržitelný rozvoj

7.1.3.1 Světlo
Už jsme se zmínili, že podle soudobých po-
znatků nic nemůže dosáhnout rychlosti světla. 
Světlo tedy zaujímá ve vesmíru velmi důležitou 
úlohu. Peter Russell (2008) poukazuje na  to, 
že teorie relativity vlastně povstala ze zvlášt-
ního chování rychlosti světla. Podle „selského 
rozumu“ bychom očekávali, že čím rychleji 
poletíme vesmírem, tím by měla být relativní 
rychlost světla vzhledem k nám menší. Když se 
však fyzici pokoušeli tyto změny zachytit, dostali 
matoucí výsledky. Ať cestovali ke světlu, nebo 
od něj, relativní rychlost světla zůstávala stejná. 
Pozorovaná rychlost světla se nikdy nezměnila.

„Představme si nyní,“ říká P. Russell, „odhmot-
něného pozorovatele, který cestuje rychlostí 
světla. Einsteinovy rovnice by předpovídaly, že 
z pohledu světla pozorovatel nikam necestuje 
a zabere mu to nulový čas. To prozrazuje o světle 
něco velice zvláštního. Ať už je světlo cokoliv,49/

zdá se, že existuje v říši, kde není žádné předtím 
a potom. Je pouze nyní.“

Taková charakteristika nás vede do blízkosti 
náboženských textů, ve kterých světlo při stvo-
ření světa má také podivuhodnou roli:
„Na počátku bylo Slovo,50/

to Slovo bylo u Boha,
to Slovo byl Bůh.
To bylo na počátku u Boha.
Všechno povstalo skrze ně
a bez něho nepovstalo nic,
co jest. V něm byl život
a život byl světlo lidí.
To světlo ve tmě svítí
a tma je nepohltila.“
(J1, 1–5)
Bůh – Tvůrce – stvořil svět skrze svůj tvůrčí čin. 
Život je neoddělitelně spojen se světlem, které 
prozařuje tmu (tmu zde snad můžeme považo-
vat za ekvivalent nicoty).

První kniha Mojžíšova (Genesis) mluví o stejné 
události následovně:
„Na počátku stvořil Bůh nebe a zemi.
Země byla pustá a prázdná 
a nad propastnou tůní byla tma. 
Ale nad vodami se vznášel duch Boží.

I řekl Bůh: „Buď světlo!“ A bylo světlo.
Viděl, že světlo je dobré, a oddělil světlo od tmy.
(Genesis, 1, 1–4)

Dnes teorie relativity stejně jako kvantová 
teo rie považují světlo za fenomén mimo pro-
stor a čas.51/ Světlo je tedy dost možná klíčem 
k tajemstvím vesmíru, k prolomení bariéry času 
a prostoru.52/

Lidé, kteří prošli hlubokými mystickými zá-
žitky a které nazýváme „osvícení“, obvykle své 
prožitky popisují v pojmech světla. „Sdílejí snad 
fyzická realita a realita mysli stejný společný zá-
klad – základ jehož podstatou je světlo?,“ ptá se 
P. Russell. A pokračuje: „Ve fyzice se ukazuje, že 
světlo je absolutní veličina. Prostor, čas, hmota 
a energie nejsou stálé. Novými absolutními ve-
ličinami jsou vlastnosti světla – rychlost světla 
ve vakuu a kvanta akce fotonu. Podobně v říši 
mysli je vlastnost vědomí absolutní veličinou. 
Je to společné východisko veškerých prožitků 
– včetně prostoru a času… Mezi světem fyziky 
a vědomí může existovat nějaký hlubší vztah…
První příkaz Boha v knize Genesis zněl: Budiž 
světlo, a z tohoto světla se zrodilo veškeré stvo-
ření. Světlo může být prvním projevem podstaty 
veškeré existence, nejjemnější úroveň stvoření, 
nejblíže, kam se můžeme dostat k tomu, co spo-
čívá za všemi formami.“

Dostáváme se k poslední a možná největší vý-
zvě – tajemství vědomí. Na základě tisíciletých 
zkušeností lidí rozmanitých kultur se ukazuje, 
že vědomí by mohlo být tou cestou, která nám 
otevře brány vesmíru dokořán a člověk učiní nej-
větší evoluční skok v dějinách. Je to však cesta 
plná nástrah, kde klasická věda se svými meto-
dami a postupy alespoň zatím selhává, a proto 
také záhadné „paranormální“ jevy související 
s vědomím ignoruje.

Dostáváme se nejen na hranici reality a fanta-
zie, ale až na hranici reality a fi kce. Poctivé hledá-
ní nám může (ale také nemusí) odkrýt poklady, 
o kterých se nám nesnilo. Naši potomci za sto či 
dvě stě let budou poučenější a snad i moudřejší. 
Na nás je, abychom se odvážili kroku do nezná-
ma a tajemna.

7.2 Na hranici reality a fi kce

7.2.1 Vědomí
Tělo a duše je asi jedno, rub a líc jedné 

mince, podobně jako hmota a energie je 

jedno. Fyzika to dokáže vyjádřit vzorcem, 

na úrovni biologické je to složitější a zatím 

to neumíme.

František Koukolík

Peter Russell poukazuje na paradox, před kte-
rým věda zatím stojí bezradně: „Věda velice 
úspěšně vysvětlila strukturu a fungování ma-
teriálního světa, ale když dojde na vnitřní svět 
mysli – naše myšlenky, pocity, vjemy, intuice 
a sny – má velice málo co říci. A pokud se jed-
ná o samotné vědomí, věda se nepochopitel-
ně zcela odmlčí. Ve fyzice, chemii, biologii či 
jakékoli jiné vědě není nic, co by vysvětlovalo, 

proč máme vnitřní svět… Nic v západní vědě 
nenaznačuje, že by jakákoli živá bytost měla 
mít vědomí… Vědomí se neskládá z  hmoty. 
A hmota, jak předpokládáme, neobsahuje vě-
domí… Toto je paradox vědomí. Jeho existence 
je nezpochybnitelná,53/ přesto zůstává naprosto 
nevysvětlitelné. Pro materialistické paradigma 
je vědomí jednou velkou anomálií.“

Věda bez náboženství je chromá, nábožen-

ství bez vědy je slepé.

Albert Einstein

Ať už je světlo cokoliv, zdá se, že existuje 

v říši, kde není žádné předtím a potom. Je 

pouze nyní.
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Vědomí však podle Russella nelze tak snadno 
přehlížet. Například kvantová fyzika naznaču-
je, že na úrovni atomů samotný akt pozorování 
ovlivňuje realitu toho, co je pozorováno. V lé-
kařství zase může mít stav mysli významný vliv 
na schopnost těla se uzdravit. 

„Jak tedy něco tak nehmotného,“ pokračuje 
Russell, „jako je vědomí, mohlo povstat z něčeho 
tak nevědomého, jako je hmota? … Základním 
předpokladem současného metaparadigmatu54/ 
je, že hmota je nevědomá. Alternativou je, že 
schopnost vědomí je základní vlastností přírody 
a je trvale přítomné… Měli bychom rozvinout 
nový světonázor, v němž je vědomí základní 

49/ Podstata světla je pro nás záhadou, ale víme, jak je světlo přenášeno – proudem částic neboli fotonů. Každá výměna energie se skládá z takzvaných 

kvant. Když Einstein zkoumal nově objevený fotoelektrický efekt, v němž světlo zářící na kov může spustit uvolnění elektronů, jediným způsobem, jak 

tento jev vysvětlit, bylo předpokládat, že světlo je přenášeno jako proud částic (fotonů). Každý z těchto fotonů světla odpovídal jednomu Planckovu 

kvantu neboli dávce energie. Foton záření gama přenáší miliardkrát více energie než foton infračerveného záření. Když se tyto fotony srazí s naším tělem, 

uvolněná energie může „odfouknout“ molekuly v buňce. Když tělo absorbuje infračervený foton, uvolněné energie je mnohem méně. Pouze molekuly 

rozvibruje a tím nás trochu zahřeje (Russel, 2008).

50/ „Slovo“ (hebrejsky „dabar“) můžeme chápat jako tvůrčí akt („činit“).

51/ Peter Russell říká, že čas a prostor nejsou absolutní. Jedná se o dva různé projevy hlubší reality, časoprostorového kontinua, čehosi za prostorem a časem, 

avšak s potenciálem projevit se jak jako prostor, tak jako čas.

52/ To potvrzuje i experimentálně ověřený tzv. „quantum mirage eff ect“ – dva fotony, které letí každý jinam, jsou „nějak“ spojeny. Když jeden pozměníme, 

reaguje i ten druhý v jiné části vesmíru.

53/ Můžeme se opřít o učení René Descartese: zpochybnit lze vše, jediné, co se nedá zpochybnit jsou vlastní pochyby. Pokud tedy někdo myslí, musí být 

vědomou bytostí. „Myslím, tedy jsem.“

54/ Slovo „paradigma“ se vztahuje k obecně akceptovaným teoriím, hodnotám a vědeckým praktikám, které tvoří „normální vědu“ v rámci daného oboru. 

Metaparadigma pak představuje soubor paradigmat, představujících soudobou vědu.

55/ V takovém případě by podle Russella nervové systémy živočichů možná místo vytváření vědomí sloužily jako zesilovače vědomí, zvyšující bohatost 

a kvalitu zážitku.

56/ „Naše vědomí již nebylo omezeno na to, co nám sdělily naše smysly. Mohli jsme se dozvědět o událostech, ke kterým došlo na jiných místech nebo 

v jiném čase. A co je nejdůležitější, začali jsme používat jazyk vnitřně. Formulování slov v mysli, aniž bychom se vyslovili nahlas, nám umožnilo mluvit 

k sobě samým v duchu. Do našeho vědomí přibyl zcela nový rozměr – verbální myšlení. Mohli jsme formulovat koncepce, zvažovat nápady, najít 

souvislosti mezi událostmi, použít logické myšlení a začít chápat vesmír,“ píše P. Russell.

Foto 131: Ejhle člověk. Sami sobě jsme 

prozatím záhadou (archiv autora)

Posledním činem rozumu je poznání, že 

je nekonečně věcí, které jej přesahují. Jen 

slabý rozum nedospěje až k tomuto bodu.

Blaise Pascal

složkou reality.55/ … Pokud je schopnost vědo-
mí univerzální, pak to, co se v průběhu evoluce 
objevilo, nebyla schopnost vědomí, ale různé 
vlastnosti a rozměry vědomého prožitku – formy 
vědomí. U lidských bytostí se vyvinula další nová 
schopnost – řeč. S ní evoluce vědomí nesmírně 
poskočila vpřed.56/ … A pak přišel ten nejdůle-
žitější skok ze všech. Začali jsme si být vědomi 
sami sebe – světa vlastního vědomí. To otevřelo 
dveře do zcela nové oblasti rozvoje. Stali jsme 
se druhem, který byl schopen zkoumat vnitřní 
svět mysli a nakonec začít zkoumat i podstatu 
samotného vědomí.“
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Infobox: Různé způsoby prožívání reality
Svět je o hodně jiný, než jak jej vnímáme svými smysly. A jiné živočišné druhy vnímají svět svými smysly velmi 
odlišně než my. Skutečnost, že nikdy neprožíváme fyzický svět přímo, zneklidňuje fi lozofy po staletí. Podobně 
fyzici – čím více se nořili do podstaty reality, tím více zjišťovali, jak se fyzická realita liší od toho, co jsme si 
představovali.57/ S rozvojem kvantové teorie fyzici zjistili, že subatomické částice vůbec nejsou hmotou, jak ji 
vnímáme. Nemohou být odchyceny a přesně změřeny. Většinou spíše připomínají vlny než částice. Jsou to 
rozmazané obláčky potenciální existence, bez konkrétního umístění.

Na jedné straně je náš obraz reality více než fyzická realita. Zelená barva, kterou vidíme, je vlastně vytvo-
řená ve vědomí, existuje jen jako subjektivní dojem v mysli. Stejně tak ve fyzické realitě neexistuje žádný zvuk, 
pouze tlakové vlny ve vzduchu. Zvuk existuje pouze jako prožitek v mysli příjemce.

Na druhou stranu je náš obraz reality méně než fyzická realita, protože ve vnějším světě existuje mnoho 
aspektů, které si nikdy neuvědomíme. Např. naše oči jsou citlivé pouze na světlo o frekvenci v úzkém rozpětí 
od 430 000 do 750 000 gigahertzů.58/ Na nižších stupních se nachází infračervené záření a ještě níže mikrovlny 
a radiové vlny. Na vyšších frekvencích najdeme ultrafi alové záření a za ním rentgenové paprsky a gama záření. 
Naše oči nevnímají nic z těchto frekvencí a náš vizuální obraz reality představuje jen malý zlomek toho, co 
se nachází v realitě.

Stejně tak další smysly (sluch, čich a chuť) nám zprostředkují jen omezený vzorek fyzické reality. A některé 
jevy ve fyzickém světě, jako jsou magnetické pole nebo elektrický náboj, mají na naši zkušenost jen nepatrný 
vliv.

Psi rozeznávají mnohem vyšší frekvence zvuku než my. Jejich čich je až milionkrát citlivější než náš.
Představit si, jak vnímá svět delfín, je ještě těžší. Díky své vyvinuté schopnosti orientovat se podle odrazu 

zvuku vnímají delfíni vlastnosti, o kterých většina z nás nic neví.59/ Když delfín vnímá člověka svým sonarem, 
nevnímá pevné tělo. Jeho sonarový obraz se spíše podobá ultrazvukovým snímkům plodu během těhotenství. 
Delfín vnímá tvary a pohyby vnitřních orgánů. V mysli delfína se tak objevuje tlukot srdce člověka, trávení 
potravy v žaludku a stav jeho svalů.

Jiné živočišné druhy vnímají vlastnosti, s nimiž my žádnou zkušenost nemáme. Většina hadů má orgány 
citlivé na infračervenou škálu elektromagnetického spektra a tímto způsobem „vidí“ teplo vyzařované jejich 
obětí. Včely vidí v ultrafi alovém rozmezí a jsou citlivé na polarizaci světla. Žraloci, úhoři a jiné ryby zaznamenají 
nepatrné změny elektrických polí. Jejich subjektivní realita obsahuje vlastnosti lidské zkušenosti zcela neznámé.

To, co považujeme za realitu, je konkrétní způsob, jakým lidská mysl vnímá a interpretuje fyzický svět.60/

Mnozí lidé zažili pocit, jako by procitli ze snu (iluze), že vnímáme fyzický svět přímo. Uvědomují si pak 
jasněji, že celý jejich svět je projevem uvnitř mysli.

Svět, který známe, je svět který se objevuje v naší mysli. Tento svět nevytváří hmota, ale mysl. Každá 
barva, zvuk, pocit či myšlenka je forma, jakou vytvořilo vědomí. Kant dokonce tvrdil, že to stejné platí i pro 
prostor a čas.

Lidská mysl je nastavena tak, že je nucena své zkušenosti vytvářet v rámci prostoru a času. Prostor a čas by 
v takovém případě nebyly základními rozměry reality. Jednalo by se o základní rozměry vědomí (Russell, 2008).

Také Stanislav Grof a Hal Zina Bennett (1999) 
píší v knize „Holotropní vědomí“, že na lidské 
vědomí, inteligenci, etiku, umění, náboženství 
i samotnou vědu se dříve hledělo jako na vedlej-
ší produkt hmotných pochodů, jež se odehráva-
jí uvnitř mozku. Pravděpodobnost, že by lidské 
vědomí a náš nekonečně složitý vesmír mohly 
vzniknout náhodnou interakcí inertní hmoty, 
lze přirovnat k možnosti, že by tornádo prolét-
lo skládkou šrotu a náhodně z něho sestavilo 
tryskové letadlo.61/

Svět, který svými smysly pozorujeme, tvoří 
jen nepatrný zlomek reality. Tyto vjemy mají dle 
S. Grofa svůj zdroj v hlubší, mnohem rozsáhlejší 
matrici. Řada vědců se dnes přiklání k hypotéze, 
že to, co vnímáme jako realitu, se podobá pro-
mítnutému holografi ckému obrazu.

Teoretický fyzik David Bohm (1980) ve své 
knize „Wholeness and the Implicate Order“ 
(Celistvost a implicitní řád) píše, že hmota, ener-
gie a světlo se skládají z interferenčních obrazců, 
které nesou informace o všech ostatních vlnách 

Člověk by měl dosáhnout výše, než jsou 

jeho možnosti, protože k čemu by pak bylo 

nebe?

George Gordon Byron

světla, energie a  hmoty. Každá část energie 
a hmoty tedy představuje mikrokosmos, který 
obsahuje celek. Život už podle něj nelze chápat 
jako produkt neživé hmoty. Hmota i život jsou 
abstrakce, které byly odvozeny z holografi ckého 
pohybu, tedy nedílného celku. Jak hmota, tak 
vědomí jsou aspekty téhož nedílného celku.

„Jako individuální lidské bytosti tedy nejsme 
izolovanými a bezvýznamnými newtonovskými 
jednotkami,“ říká S. Grof, „ale jako integrální pole 
holografi ckého pohybu je každý z nás zároveň 
mikrokosmem, který odráží a obsahuje makro-
kosmos. Pokud tomu tak je, pak každý z nás má 
v sobě potenciál k dosažení přímého a prožit-
kového přístupu k doslova každému aspektu 
vesmíru.“

Rupert Sheldrake (1994) tvrdí, že naše studi-
um hmoty nemůže samo o sobě vysvětlit, proč 
existuje řád, rozmanitost tvarů a smysl v příro-
dě, stejně jako zkoumání stavebního materiálu 
katedrály či obytného domu nemůže objasnit 
konkrétní formy těchto architektonických struk-
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Infobox: Jak (možná) funguje kosmické pole
Ervin Laszlo přibližuje hypotézu kosmického pole následovně: Ve vesmíru je nejen hmota a energie, ale také 
jemnější a přesto reálný prvek – informace ve formě aktivní a účinné „in-formace“. Tyto „in-formace“ spojují 
všechny předměty v prostoru a čase, resp. skrze prostor a čas. Interakce ve sférách přírody a mysli jsou zpro-
středkovávány fundamentálním informačním polem vesmíru.64/

Nicola Tesla hovořil na počátku 20. století o „původním médiu“, které naplňuje prostor, a přirovnal je 
k „akáše“, což je éter přenášející světlo. Ve svém nepublikovaném pojednání „Největší úspěchy lidstva“ řekl, že 
toto původní médium, resp. druh silového pole, se stává hmotou, když na ně působí „prána“ neboli kosmická 
energie. Jakmile prána přestane působit, hmota mizí a vrací se do akáši. Jelikož toto médium naplňuje veškerý 
prostor, lze s ním spojovat všechno, co se děje v prostoru.

Od konce prvního desetiletí 20. století však fyzikové přijali Einsteinův matematicky propracovaný čtyřroz-
měrný prostor a odmítli jakoukoli koncepci média, éteru nebo silového pole.65/ Jejich místo nahradilo absolutní 
vakuum, tedy prostor, který je úplně prázdný, když v něm není žádná hmota. Kosmické vakuum však není ani 
zdaleka prázdný prostor. Obsahuje pole nulové energie.

Dnes někteří vědci opět zkoumají a objevují roli informací v přírodě. Tvrdí (např. Bohm, 1980), že infor-
mační pole existuje v tzv. kvantovém vakuu, což je moře energie, které vyplňuje kosmický prostor.

Stabilita atomů i sluneční soustavy je tedy závislá nejen na setrvačnosti, gravitaci a hmotnosti, ale také 
na interakci s polem nulové energie vakua.

O kvantovém vakuu nevíme ani zdaleka všechno, ale je zřejmé, že je to suprahusté kosmické médium, 
které přenáší světlo a všechny univerzální síly přírody.

57/ Britský fyzik Arthur Eddington k tomu již na počátku 20. století řekl: „Hmota je většinou strašidelně prázdný prostor. Přesněji, je to z 99,9999999 procent 

prázdnota“ (Bryson, 2003).

58/ Gigahertz je miliarda cyklů za vteřinu.

59/ Někteří slepí lidé si rozvinou schopnost orientovat se podle odrazu zvuku, která může být podobná, ač mnohem méně vyvinutá, jako u delfínů.

60/ Pokud bychom se někdy setkali s mimozemským životem či dokonce s rozvinutou mimozemskou civilizací, je otázka, jak by tyto bytosti vnímaly svět 

a nakolik by tedy naše zkušenost světa mohla být vzájemně sdílená.

61/ Ve skutečnosti je to ještě mnohem nepravděpodobnější. Podle výpočtů Rogera Penrosea je pravděpodobnost vzniku našeho vesmíru náhodným výběrem 

1 : 1010123. Asi nejzáhadnější je přesné seřízení fyzikálních konstant vesmíru. Základní parametry kosmu mají přesně takovou hodnotu, která umožňuje 

vznik komplexních struktur. Přesné seřízení vesmíru zahrnuje přes třicet faktorů a neuvěřitelnou přesnost. Kdyby byla počáteční rychlost expanze vesmíru 

jen o jednu miliardtinu nižší, vesmír by se téměř okamžitě zbortil. Kdyby byla počáteční rychlost jen o miliardtinu vyšší, vesmír by se rozšířil tak rychle, 

že by vyprodukoval jen zředěné, chladné plyny. Podobně nepatrný rozdíl mezi silou elektromagnetického pole a silou gravitačního pole by znemožnil 

existenci horkých a stabilních hvězd, jako je naše Slunce, a tudíž i evoluci života na planetách spojených s těmito hvězdami. Kdyby rozdíl mezi hmotností 

neutronu a protonu nebyl přesně dvojnásobkem hmotnosti elektronu, nemohlo by dojít k žádné podstatné chemické reakci. Kdyby elektrický náboj 

elektronů a protonů nebyl přesně vyvážený, veškeré konfi gurace hmoty by byly nestabilní a vesmír by nebyl ničím víc než zářením a relativně uniformní 

směsí plynů. Aby došlo k formování galaxií, muselo se nahromadit ohromné množství atomů, řádově o hmotnosti 1016 sluncí. A tak bychom mohli 

pokračovat (Laszlo, 2006).

62/ Je dobré při zkoumání těchto tajuplných jevů zůstat aspoň jednou nohou na zemi a trvat na vědeckých důkazech, než nějakou myšlenku (hypotézu) 

povýšíme do kategorie vědecké teorie. Věda totiž poskytuje zatím nejvěrohodnější způsob nazírání světa a člověka ve světě. Ervin Laszlo (2006) říká: 

„Existuje mnoho způsobů chápání světa – skrze intuici, umění, poezii, skrze názorové systémy světových náboženství nebo skrze hluboké osobní 

zamyšlení. Ze všech těchto dostupných způsobů si největší pozornost zasluhuje přístup vědecký, neboť je založen na opakovatelné zkušenosti, dodržuje 

rigorózní metody a podléhá neustálé kritice a hodnocení.“

63/ Je to vlastně také „teorie všeho“, ovšem ne pouze ve smyslu, jak ji chápou fyzici. Zde zahrnuje (syntetizuje) jak neživý svět, tak i svět živý a vědomí.

64/ E. Laszlo (2006) vychází z hypotézy holografi ckého vesmíru (resp. holografi ckého principu), která říká, že vesmír je mnohorozměrný hologram, uchovaný 

v menším množství rozměrů na jeho periferii.

65/ Na počátku 20. století se všeobecně věřilo, že prostor je naplněn neviditelným energetickým polem – éterem přenášejícím světlo – které způsobuje tření, 

když se jím pohybují předměty, a tím se jejich pohyb zpomaluje. Když však slavné experimenty Michelsona a Morleyho tření nepotvrdily, fyzikové éter 

odstranili ze své koncepce světa (Laszlo, 2006).

Ztratili jsme celý svět, ve kterém žijeme. 

Co nelze zvážit, změřit a analyzovat, to 

pro vědu neexistuje. Svět ale naštěstí není 

objektivní realitou, protože by pak pro lidi 

vůbec nebyl obyvatelný.

Zdeněk Neubauer

tur. Přišel proto s hypotézou, že formy v přírodě 
jsou ovládány tzv. „morfi ckými poli“. Problém je 
v tom, že soudobá věda je nedokáže zjistit ani 
změřit.62/

Slavný psycholog Carl Gustav Jung přišel 
s koncepcí „kolektivního nevědomí“. To je pod-
le něj nezměrná zásobárna informací o lidských 
dějinách a kultuře, která je dostupná nám všem 
v hlubinách naší psýché. Jung rovněž identifi ko-
val tzv. „archetypy“. Jsou to prapůvodní organi-
zační principy, jež fungují v kolektivním vědomí 
a ve vesmíru všeobecně.

Také Ervin Laszlo (2006) je přesvědčen, že náš 
vesmír není založený jen na hmotě a energii, ale 
je spíše „informovaným vesmírem“, založeným 
na informacích: „Informovaný vesmír je prav-
děpodobně nejúplnější koncepcí světa, jakou 
kdy věda vytvořila. Je to opravdu sjednocená 
koncepce kosmu, života a mysli.“63/ Podle této 
koncepce je základem reality kosmické pole, 
které zachovává a přenáší informace. Mystikové 
a fi lozofové už tvrdí tisíce let, že takové pole sku-
tečně existuje.
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Pole, které přenáší světlo (tj. vlny fotonů) a tlakové vlny, není pravděpodobně abstraktní teoretická entita. 
Stále více fyziků hovoří o kvantovém vakuu jako o reálném kosmickém „plénu“.

Zdá se, že kvantové vakuum přenáší světlo, energii, tlak a zvuk. Vakuum by mohlo být nejen suprahustým 
mořem energie, ale také mořem informací.

Podle Mitchella (in Laszlo, 2006) jsou informace základní substancí vesmíru. Jsou jednou částí dvojice, jejíž 
druhou částí je energie. „Kvantové vakuum,“ říká Mitchell, „je holografi cký informační mechanismus, který 
zaznamenává historické zkušenosti hmoty. Základní otázkou a možná i klíčem k novému paradigmatu vědy 
je způsob, jakým by kvantové vakuum mohlo předávat ,historické zkušenosti hmoty‘“.

Podle teorie „torzních vln“ ruských fyziků G. I. Shipova a A. E. Akimova (in Laszlo, 2006) spojují torzní 
vlny vesmír skupinovou rychlostí 109 c, tedy rychlostí miliardkrát vyšší než rychlost světla!66/

Spojení torzními vlnami může zahrnovat také informace. Částice, které mají kvantovou vlastnost nazýva-
nou „spin“, mají také magnetické účinky, mají specifi cký magnetický moment. Magnetický impuls je ve vakuu 
zaznamenán ve formě nepatrných vírů. Tyto vakuové víry zaznamenávají informace o stavu částic, které je 
vytvořily a jejich interferenční vzor zaznamenává informace o skupině částic, jejichž víry se střetly. Vakuum 
tak zaznamenává a přenáší informace o atomech, molekulách, buňkách a organismech i o prostředí těchto 
organismů. Takto se mohou předávat informace o stavu celého vesmíru.67/

Ve vakuu nejsou žádné síly ani předměty, které by mohly vlny zrušit nebo zmírnit. V takovém médiu se 
vlny a předměty pohybují bez odporu. Je-li vakuum skutečně tření prosté, pak může být vlnová paměť vesmíru 
věčná. Supertekuté helium je dobrou analogií suprahustého a zároveň tření prostého kosmického vakua. 
Kapalné helium se při teplotě 2,17 stupňů Kelvina stává supratekutým. Ačkoli je podchlazené helium extrémně 
husté, neklade odpor předmětům, které se v něm pohybují. Samo bez odporu protéká nepatrnými trhlinami 
a kapilárami, kterými nepronikne ani nejřidší plyn.

Kosmické vakuum může být jak supratekuté, tak suprahusté, podobně jako helium v blízkosti absolutního 
bodu mrazu. Všechny předměty ve vesmíru tedy mohou být „ponořené“ v suprahustém a přesto supratekutém 
kosmickém vakuu a všechny předměty produkují vlny, které narušují „základní stav“ vakua. Tyto torzní vlny 
se vakuem šíří a vzájemně interferují. Superponované interferenční vzory vakua jsou „hologramy“ přírody. 
Obsahují informace o všech částicích a o všech skupinách částic po celém časoprostoru.

Výsledná hypotéza je tedy možná odvážná, není však nelogická: kvantové vakuum generuje holografi cké 
pole, které je pamětí vesmíru.

Kvantové vakuum, kosmické pole, archetypy, 
morfi cké pole – všechno to jsou mysl a fantazii 
provokující hypotézy, které se snaží poodhalit 
tajemství jevů, s nimiž má lidstvo zkušenost 
po staletí a tisíciletí, ale vymykají se zatím raci-
onálnímu vysvětlení. Tyto „tajemné jevy“, zdá se, 
mohou být přístupné skrze tzv. „změněné stavy 
vědomí“. S tím mají zkušenosti všechny staro-
věké a předindustriální kultury. Grof a Bennet 
(1999) uvádějí, že to pro ně byl účinný prostře-
dek spojený s posvátnými realitami, s přírodou 
a s ostatními lidmi, používaly se také k určování 
chorob a léčení. Dále byly považovány za důleži-
té zdroje umělecké inspirace a za bránu k intuici 
a mimosmyslovému vnímání.

Ervin Laszlo (2006) říká, že změněné stavy vě-
domí lze navodit různými způsoby – meditací, 
intenzivní modlitbou, hladověním, rytmickými 
pohyby či vědomým dýcháním. Výsledkem bývá 
vnímání mimosmyslových informací.

„Moderní lidé považují změněné stavy vě-
domí za patologické. Pouze sny, alkoholické 
opojení a sexuální orgasmus jsou považová-
ny za  ,normální‘ odchylky od běžného stavu 
vědomí,“ tvrdí E. Laszlo. Je to škoda. Zbytečně 
v naší přetechnizované době ignorujeme něco, 
co potenciálně může obohatit naše vnímání 
a chápání reality. Samozřejmě při velké míře 
obezřetnosti.

Psychiatr John Nelson (in Laszlo, 2006) totiž 
považuje změněné stavy vědomí za důležité pro 

lidskou psychiku, ačkoli na jednom konci spek-
tra přecházejí v šílenství, zatímco na druhém 
dosahují nejvyšších sfér tvořivosti, moudrosti 
a geniality.

Existenci změněných stavů vědomí může těž-
ko popírat i velmi skeptický člověk. Raymond A. 
Moody (2007), ale také další badatelé potvrzují, 
že lidé v situacích blízkých smrti měli prožitky 
opuštění vlastního těla (tzv. out of body expe-
rience – OOBE).68/

Grof a Bennet (1999) říkají, že velkým otřesem 
pro newtonovskou vědu v této oblasti výzkumu 
byl objev, že slepí lidé, prožívající stavy klinické 
smrti spojené s OOBE, jsou schopni vidět a poz-
ději přesně popsat, co se dělo kolem jejich těla 
v době resuscitace, a opět ztratí schopnost vi-
dět, když se vrátí k normálnímu vědomí.

Raymond A. Moody je psycholog a  lékař 
a mnoho let studoval prožitky lidí ve stavu kli-
nické smrti. Jeho nejznámější knížkou je „Život 
po životě“ (2007). Na základě zkušeností něko-
lika set lidí, kteří prožili klinickou smrt, sestavil 
seznam devíti prožitků, které lidé v průběhu 
klinické smrti měli (ne všichni měli všech devět 
druhů prožitků, ale jen několik z nich):
1. slyšení zvláštních zvuků (připomínajících 

bzučení);
2. pocity vnitřního klidu a nepřítomnost bo-

lesti;
3. opuštění vlastního těla;
4. pocity putování skrze tunel;
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5. pocit povznesení do nebe;
6. vidění jiných, obvykle blízkých lidí (zemře-

lých příbuzných);
7. setkání s duchovní (světelnou) bytostí;
8. „promítnutí“ vlastního života;
9. pocit zdráhání vrátit se zpět do života.
Tyto prožitky jistě nejsou vědeckým důkazem 
posmrtného života (což Moody sám zdůrazňu-
je). Člověk, který je přesvědčen, že vědomí je 
vlastností vysoce organizované hmoty, může 
považovat tyto stavy za mimořádnou aktivitu 
mozku v době jeho odumírání nebo extrémního 
ohrožení. 

Je však zajímavé, že všichni lidé, kteří těmito 
stavy změněného vědomí prošli, tvrdili, že se 
po této zkušenosti stali mnohem vyrovnanější-
mi a nebáli se smrti. Zároveň uváděli, že si uvě-
domili, jak velký dar je život, a měli předsevzetí 
naplnit jeho zbývající část co nejlépe.69/ 

Raymond Moody nebyl první, kdo na prožit-
ky ve stavu klinické smrti upozornil,70/ ale byl 
pravděpodobně první v naší vědecko-technic-
ky orientované společnosti, kdo je systematicky 
zkoumal a také zpopularizoval.

Moody se zabýval nejen „životem po životě“, 
ale také „životem před životem“ a své poznaky 
shrnul v publikaci „Život před životem. Návraty 
do minulých životů“ (Moody, Perry, 2008). Ve sta-
vu hypnózy může člověk celkem snadno projít 
své „minulé životy“, i když Moody zdůrazňuje, 
že tyto prožitky nejsou důkazem reinkarnace. 

Také S. Grof získal v průběhu mnoha terape-
utických sezení řadu zkušeností s prožitky „mi-
nulých životů“ svých klientů. Zajímavé bylo, že 
tito lidé při prožitcích často dramaticky změnili 
své fyzické vzezření i chování (výrazy obličeje, 
tělesný postoj, gesto, citové reakce a myšlenko-
vé pochody mohly zcela převzít charakteristické 
rysy dotyčného předka). Grof i Moody byli také 
svědky toho, jak lidé prožívající jiné životy hovo-
řili jazyky, které prokazatelně nemohli znát, a to 
včetně jazyků archaických.71/ 

Reinkarnace je zajímavý fenomén právě pro-
to, jak rozporuplně je vnímána. Tradiční věda 

i současné křesťanství ideu převtělování odmí-
tají.72/ Reinkarnace a karma jsou však základními 
pilíři hlavních indických náboženství – hinduis-
mu, buddhismu, džinismu, sikkhismu a dalších.

S. Grof uvádí, že také ve starověkém Řecku zahr-
novalo několik myšlenkových škol víru v reinkarna-
ci. Mezi Židy toto učení převzali esejští, farizeové 
a další židovské skupiny. Stejný názor zastávali 
neoplatonici a gnostici, tvořil také významnou 
součást kabalistické teorie středověkých Židů. 
Podobně různé africké kmeny, američtí indiáni 
předkolumbovské kultury, obyvatelé Polynésie či 
v Evropě Keltové měli podobné představy.

Víra v reinkarnaci byla také součástí raného 
mystického křesťanství. „Nejslavnějším křes-
ťanským myslitelem,“ píší Grof a Bennet (1999), 
„hloubajícím nad existencí duší vracejících se 
na zemi, byl Origenes, jeden z největších církev-
ních otců všech dob. Jeho dílo, napsané ve 3. sto-
letí n. l., však odsoudil koncil, svolaný císařem 
Justiniánem do Konstantinopole v roce 553.“

Carl Gustav Jung byl přesvědčen, že naši 
psýché hluboce ovlivňuje kolektivní nevědomí, 
které nám poskytuje přístup k obrovské záso-
bárně vzpomínek, zahrnujících veškeré lidské 
prožitky od počátku věků.

Ve  změněných stavech vědomí máme tedy 
schopnost prožívat dávné lidské prožitky, což 
však nezbytně neznamená, že jsou to naše vlastní 
prožitky (nejedná se tedy o potvrzení reinkarnace).

Z nashromážděných poznatků a zkušeností 
lze podle S. Grofa vyvodit jeden závěr: „Ti, kdo 
odmítají připustit, že tato oblast stojí za serióz-
ní studium, musí být buď neinformovaní nebo 
nesmírně zaujatí.“ A dále pokračuje: „Existují růz-
né způsoby, jak tytéž údaje interpretovat. Příliš 
se to neliší od kterékoli jiné vědecké otázky. 
Teorie gravitace není totéž jako fakt gravitace 
a tyto dvě skutečnosti by se neměly zaměňovat. 
Mnoho lidí odmítá brát vážně prožitky minulých 
životů, protože se jim nelíbí teorie reinkarnace. 
Takový přístup má málo společného s vědou. 
Jistě by nás nenapadlo aplikovat stejný způsob 
uvažování na gravitaci, což znamená popírat, že 

66/ Nikdo si dnes asi netroufne předpovídat, kdy a jestli vůbec budou „torzní vlny“ experimentálně ověřeny. Pokud by se však existence něčeho takového 

prokázala, byl by to obrovský průlom v chápání vesmíru, protože by se stal najednou celý hypoteticky dosažitelný. Vzdálenost z jednoho konce nám 

známého vesmíru na druhý by se dala překonat v řádu několika let!

67/ Vhodnou analogií pro přiblížení tohoto jevu je moře. Vlny, které se šíří v moři, vytvářejí skutečné, byť dočasné spojení mezi loděmi, rybami a ostatními 

předměty, které tyto vlny vytvořily. Za lodí plující po mořské hladině se rozšiřují vlny. Tyto vlny ovlivňují pohyb ostatních lodí. Například ponorka vytváří 

podmořské vlny, které se šíří všemi směry. Ostatní ponorky, lodě, ale také ryby a vše ostatní jsou těmto vlnám vystaveny a jsou jimi ovlivňovány neboli 

„in-formovány“. Analyzujeme-li interferenční vlnové vzory, můžeme vypočítat místo, rychlost a dokonce nosnost lodí. Jak se nové vlny překrývají se 

starými, je moře stále víc modulované – obsahuje stále větší množství informací. Kdyby vítr, gravitace a pobřeží tyto vzory nerušily, vzpomínky by trvaly 

věčně.

68/ Zde tedy není nutný aktivní přístup při navozování změněného stavu vědomí (např. meditace, tanec či hladovění).

69/ Slovy R. Moodyho: „Lidé, kteří byli ,mrtvi‘, sahají po analogiích, které líčí smrt jako přechod z jednoho stavu do jiného. Jako výstup na vyšší rovinu bytí. 

Během toho, co obrazy probíhaly před jejich duševním zrakem, jim poukazovala světelná bytost na význam především dvou věcí v životě: aby se naučili 

milovat jiné bytosti a získávali vědomosti.“

70/ Známá je např. Tibetská kniha o životě a smrti od Sogjala Rinpočeho (2005), která ovšem vychází z tibetských a tedy nám dosti vzdálených zkušeností. 

Není vědeckým pojednáním, ale duchovním dílem. Poprvé vyšla již v roce 1927.

71/ Znovu je třeba zdůraznit, že nejde o důkaz převtělování (reinkarnace). Je však zřejmé, že ve změněných stavech má naše vědomí schopnost přístupu 

k informacím a vědomostem, které jsou nám za normálního stavu nedostupné.

72/ V případě křesťanství je toto odmítnutí postaveno na úvaze, že jsme byli jednou provždy spaseni skrze oběť Ježíše Krista (pokud tuto nabídku přijmeme) 

a není tedy nutné prožívat a „zdokonalovat“ svůj život vícekrát.

Všichni lidé, kteří stavy změněného vědo-

mí prošli, tvrdili, že se po této zkušenosti 

stali mnohem vyrovnanějšími a nebáli se 

smrti.

Naši psýché ovlivňuje hluboce kolektivní 

nevědomí, které nám poskytuje přístup 

k obrovské zásobárně vzpomínek, zahr-

nujících veškeré lidské prožitky od počát-

ku věků.
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předměty padají, protože se nám nelíbí teorie, 
která to vysvětluje. Víra, že individuální vědomí 
přežívá smrt fyzického těla, je jedním ze způ-
sobů, jak vysvětlit prožitky minulých životů. Je 
však chybou zaměňovat tuto víru s konečným 
,důkazem‘. Je důležité si připomenout, že věda 
nikdy nic ,nedokazuje‘, pouze ,vyvrací‘ a ,zdoko-
naluje‘ existující hypotézy a teorie. Dějiny vědy 
samotné nás učí, že žádná teorie není schopna 
vysvětlit veškeré aspekty jevů, které studuje, 
a že vždy existuje více než jedna teorie, jež zdán-
livě vysvětluje pozorované skutečnosti.“

Blízko ke  změněným stavům vědomí má 
rozporuplně chápaná disciplína, která studuje 
různé formy mimosmyslového vnímání73/ – para-
psychologie. Tradiční věda zatím spíše považuje 
lidské bytosti za jakési elektrochemické „stroje“, 
které získávají informace prostřednictvím zraku, 
sluchu, čichu, chuti a hmatu. Badatelé v oblasti 
paranormálních jevů se domnívají, že člověk má 
skrze mimosmyslové vnímání schopnost překra-
čovat hranice prostoru i času.

Mimosmyslové vnímání lze rozdělit do čtyř 
skupin:
– telepatie (přenos myšlenek);
– předvídání budoucnosti;
– informace o minulých událostech (těch, kte-

ré jsou běžnými prostředky nedostupné);
– jasnovidectví (získávání poznatků o vzdále-

ných místech nezávisle na smyslech a tele-
patii.

Mimosmyslové vnímání využívali šamani, když 
se prostřednictvím tance či jiného prostředku 
dostali do změněného stavu vědomí (transu). 
V bývalém Československu byl velkým expe-
rimentátorem v oblasti mimosmyslového vní-
mání Břetislav Kafka (1891–1967), který v roce 
1925 publikoval „Nové základy experimentální 
psychologie“ (1999). 

Každý trochu vnímavý člověk pravděpodobně 
alespoň slyšel o někom v okolí, kdo má schop-
nost diagnostikovat nemoc a léčit s využitím 
mimosmyslového vnímání.74/

Možná nejschopnějším médiem 20. století v ob-
lasti mimosmyslového vnímání (nebo také největ-
ším šarlatánem) je Uri Geller, který se narodil v Tel 
Avivu v roce 1946. V roce 1972 prokázal při rozsáh-
lém testování schopnost vidět na dálku i schop-
nost jasnovideckého vnímání informací na velké 
vzdálenosti. Později se Geller věnoval hlavně 
„proutkaření“75/ s mapou, při kterém pokládá své 
ruce nad mapu a hledá naleziště nerostů, od uhlí 
až po ropu a zlato. Spolupracoval s inženýry, ge-
ology a šéfy fi rem, kteří mu za jeho konzultace 
vypláceli vysoké odměny (Reader’s Digest, 1998).

Uri Geller prý byl od mládí schopen psychoki-
neze, konkrétně ohýbání lžíce a jiných kovových 
předmětů „silou vůle“. Při svých vystoupeních 
na veřejnosti byl schopen některých velmi překva-
pivých výkonů. Několikrát byl ovšem také přisti-
žen, jak podvádí, což silně zpochybňuje i výkony, 
při nichž se na podvod nepřišlo.

Velmi zajímavou zkušenost s Uri Gellerem měl 
v Kanadě žijící bratr Stanislava Grofa: „Při setkání 
s kanadskými novináři byl Geller v jednu chvíli 
vyzván, aby uhádl a reprodukoval jednoduché 
kresby, které novináři nakreslili na malý kousek 
papíru a pak vložili do zapečetěné obálky. I když 
se Uri snažil, v tomto pokusu neobstál. V tom 
okamžiku začal mít můj bratr živé mentální 
obrazy a dokázal tento úkol splnit místo něho. 
Musím zdůraznit, že můj bratr se nepovažuje 
za jasnovidce a před setkáním s Gellerem nikdy 
nic podobného nedokázal. Sám měl pocit, jako 
by se z Uriho přeneslo na něj jakési energetické 
pole“ (Grof, Bennet, 1999).

Jedním z nejvíce provokujících jevů v oblasti 
mimosmyslového vnímání je předvídání bu-
doucnosti, protože se vzpírá zdravému rozumu. 
V naší každodenní zkušenosti vnímáme, že čas 
plyne lineárně. Co se stalo, nedá se odestát. Co 
bude, můžeme sice do jisté míry předvídat, ale 
budoucnost by neměla být předurčena, protože 
co by v takovém případě byla naše svobodná 
vůle?

„Teorie relativity, formulovaná Einsteinem, 
však odstranila čas a prostor jako pozadí de-
terministického pohybu hmotných bodů,“ říká 
Ervin Laszlo (2006). „Einstein spojil čas a pro-
stor ve  čtyřrozměrné kontinuum, jež intera-
guje s událostmi – částicemi hmoty a světla…
Kvantová teorie pak odstranila jednoznačné drá-
hy pohybu (částice už se nepohybovaly jedním 
determinovaným způsobem, ale pohybovaly se 
způsobem, jenž umožňuje volbu mezi alterna-
tivními pohyby) a uvedla neurčitost do samot-
ných základů reality.“

Einstein tvrdil, že rozdíl mezi minulostí, sou-
časností a budoucností je pouze iluzí, nicméně 
iluzí vytrvalou. „Čas“ není vůbec tím, čím se zdá 
být. Neplyne pouze jedním směrem a budouc-
nost existuje současně s minulostí.

Také Stephen Hawking (1988) se domnívá, že 
jednoho dne bychom mohli být schopni cesto-
vat v čase.

Vzpírá se to naší každodenní zkušenosti, ale 
zdá se, že fyzikálním zákonům cestování v čase 
v principu neodporuje.76/ To, že čas není tím, čím 
se zdá být, intuitivně vytušil i básník T. S. Elliot:
Čas přítomný a čas minulý,
oba jsou snad přítomny v čase budoucím,
a čas budoucí je obsažen v čase minulém.

Pro ty, kteří věří ve Stvořitele, je celkem logic-
ké, že Stvořitel není omezen tím, co stvořil, tedy 
ani časem nebo prostorem. Pro nás budoucnost 
ještě neexistuje, ale Stvořiteli byl znám celý ves-
mír od počátku do konce v jediném okamžiku. 
Dříve jsme si to představovali tak, že pokud by-
chom znali postavení každého atomu v každém 
okamžiku, můžeme předpovídat (v mechanicky 
chápaném světě) všechno. Jenže je to složitější. 
Od objevu principu neurčitosti víme, že není 
jedna budoucnost, ale mnoho možných bu-
doucností. Takto se také otevírá prostor pro svo-

Čím hlouběji pronikáme do ducha a hmoty, 

tím více shledáváme, že se prolínají a že 

na nejhlubší rovině vědomí toto rozdělení 

zaniká a duch a hmota, nadpřirozeno 

a přirozeno jedno jsou.

Bede Griffi  ths

Rozdíl mezi minulostí, současností a bu-

doucností je pouze iluzí, nicméně iluzí vy-

trvalou. „Čas“ není vůbec tím, čím se zdá 

být. Neplyne pouze jedním směrem a bu-

doucnost existuje současně s minulostí.

Věda nikdy nic „nedokazuje“, pouze „vy-

vrací“ a „zdokonaluje“ existující hypotézy 

a teorie.
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Infobox: Hra, která vytváří svůj vlastní cíl
Atomy, stejně jako částice (foton nebo elektron), mohou být nonlokálně spojeny jeden s druhým, a dokonce 
i s přístrojem, kterým je měříme. Už v roce 1935 Erwin Schrödinger řekl, že částice nemají individuálně defi -
nované kvantové stavy, ale zaujímají stavy kolektivní.

Každé měření jedné částice dává komplementární výsledek v měření částice druhé. Zdá se, že měření částice 
A má okamžitý účinek na částici B. Měření částice A nejen odhaluje už zjištěný stav částice B, ve skutečnosti 
tento stav produkuje!

Částice A je nonlokálně spojena s částicí B nezávisle na vzdálenosti, která je od sebe odděluje. Rychlost 
přenosu informací je ohromující. V Aspectových experimentech byla doba komunikace mezi částicemi vzdále-
nými dvanáct metrů od sebe odhadnuta na méně než jednu miliardtinu vteřiny, což je dvacetkrát rychlejší než 
rychlost světla v prázdném prostoru. V Gisinově experimentu komunikovaly částice deset kilometrů vzdálené 
20 000× rychleji, než je rychlost světla (a rychlost světla je podle teorie relativity nepřekonatelná rychlostní 
bariéra). Korelace částic tedy není ovlivněna ani vzdáleností v prostoru, ani rozdílem v čase. Zdá se, že vzdá-
lenost částice neodděluje.

Nonlokální spojení zvané „teleportace“ existuje nejen mezi individuálními kvanty, ale i mezi celými atomy. 
Teleportace byla experimentálně potvrzena v roce 1997.

V blízké budoucnosti asi nebudeme schopni přenášet velké předměty nebo lidi,77/ mohli bychom se ale 
naučit přenášet myšlenky a představy.

Zdá se, že na subatomární a atomární úrovni mohou být částice nonlokálně propojeny (vzdálenost nehraje 
roli) a ovlivňovat jedna druhou. Tento princip může platit „nějak“ i pro složitější struktury a pro celý vesmír.

Bůh tedy může „hrát v kostky“. Může světu (vesmíru) dávat smysl a cíl, ale nechat jej utvářet skrze mnoho 
potenciálně možných budoucností. Ervin Laszlo (2006) to přibližuje na pěkném příkladu hry, která generuje 
svůj vlastní cíl: 

„Představme si hru, kdy z místnosti odejde jeden hráč, zatímco ostatní si vyberou nějaký předmět, který 
má hráč po návratu do místnosti uhádnout. Tento hráč může položit maximálně dvacet otázek, na které druzí 
odpovídají buď ,ano‘, nebo ,ne‘. Každá otázka zužuje rozsah možností, protože vylučuje všechny alternativní 
možnosti.

Při hraní pozměněné verze hry odejde jeden hráč z místnosti, zatímco ostatní se dohodnou, že si žádný 
určitý předmět nevyberou, ale předstírají, že to udělali. Nicméně musejí dávat konzistentní odpovědi. Když se 
nic netušící hráč vrátí a zeptá se např. ,Je to živé?‘ a když dostane odpověď ,ano‘, pak všechny další odpovědi 
musejí předstírat, že zvolený předmět je rostlina, zvíře nebo mikroorganismus. Zkušený hráč dokáže během 
dvaceti otázek snížit rozsah možností a dát defi nitivní odpověď – například ,sousedovo kotě‘. To však nebylo 
určeno na počátku hry. Žádný konečný cíl neexistoval. Odpověď, která se nakonec objevila, byla vygenerovaná 
hrou samotnou!

Podobně náš vesmír se vyvíjí velmi koherentně a konzistentně, jedno vyplývá z druhého. Volba možností 
není náhodná,78/ je omezena zákony a konstantami vesmíru. Evoluce vesmíru nemá žádný předurčený cíl, ale 
má určitý směr – k rostoucí složitosti a struktuře.“

73/ Mimosmyslovým vnímáním je myšleno získávání informací bez užívání smyslových orgánů (tzv. ESP – extra-sensory perception).

74/ To neznamená, že se mezi těmito lidmi nemohou vyskytovat podivíni nebo přímo podvodníci. Ale můžeme i zde vznést námitku S. Grofa: „Ti, kdo 

odmítají připustit, že tato oblast stojí za seriózní studium, jsou buď neinformovaní, nebo nesmírně zaujatí.“

75/ Proutkaření bylo provozováno v Číně a Egyptě od starověku. Dnes je rozšířené především hledání vody pomocí proutku nebo jiného vhodného nástroje. 

Z dětství si pamatuji, jak u nás na vesnici v mnoha případech pomáhal proutkař lidem hledat vhodné místo pro kopání studny. Ve velké většině případů 

úspěšně, protože jinak by dost brzy skončil. Vesnice mého dětství se totiž nachází na Vysočině a jmenuje se příznačně Kamenná. Kopat v tvrdé vyvřelé 

hornině osm až deset metrů hlubokou studnu zbytečně pak člověka rozhodně nepotěší. Je možné, že proutkaři využívají nějaké své vnitřní (duševní) 

schopnosti a pohyby proutku jsou jen vnějším viditelným projevem této schopnosti. Při hledání vody, ale i kovů snad dokážou odhalovat nějakou energii 

vyzařující z hmoty. Potíž je v tom, že tuto energii (je-li to energie) zatím nedokážeme identifi kovat a měřit.

76/ Je celkem snadné si představit, že pokud by člověk letěl vesmírem rychlostí blízkou rychlosti světla, vrátil by se zpět na Zemi ještě mladý, ale setkal by se 

s generacemi řekněme svých pravnuků. Co se však naprosto vzpírá „selskému rozumu“, je cestování směrem nazpět do minulosti.

77/ To si mohou dovolit tvůrci žánru sci-fi . Představu teleportace lidí na kosmické vzdálenosti asi nejvíce zpopularizoval seriál Star Trek.

78/ Náhodný výběr i mezi malým množstvím alternativ by trval příliš dlouho, než aby dosáhl užitečných výsledků. Krásný příklad toho, že se svět nevyvíjí 

náhodně, uvedl kosmolog a fyzik Fred Hoyle (in Laszlo, 2006). Představme si slepce, který se snaží srovnat rozházené barvy Rubikovy kostky. Musí otáčet 

barvy náhodně, což znamená, že jeho šance dosáhnout žádoucího výsledku je v rozsahu od 1 : 1 do 1 : 5 × 1018. Bude-li otáčet jednu barvu za vteřinu 

a bude-li muset vyčerpat všechny možnosti, bude potřebovat 5 × 1018 vteřin. To však nebude možné, protože 5 × 1018 vteřin je 126 miliard let – skoro 

desetkrát více, než věk našeho vesmíru! Situace se dramaticky změní, když mu někdo po každém otočení barvy řekne, zda barvu otočil správně nebo 

nesprávně. Slepec pak srovná barvy průměrně po 120 pokusech. Bude-li otáčet jednu barvu za vteřinu, dosáhne svého cíle za 2 minuty místo za 126 mi-

liard let.

bodnou vůli člověka a jeho schopnost (byť třeba 
omezenou) realitu ovlivňovat a spoluvytvářet.

Einstein nepřijal kvantovou teorii, protože 
věřil, že „Bůh nehraje v kostky“. Možná ale je 
Bůh hravý a je schopen předvídat nejen jed-

nu předem danou budoucnost, ale mnoho 
poten ciálně možných budoucností, kde počítá 
i s námi. A my jsme možná schopni svět kolem 
nás ovlivňovat více, než si myslíme a způsoby, 
které sotva tušíme (viz infobox).

Einstein nepřijal kvantovou teorii, protože 

věřil, že „Bůh nehraje v kostky“. Možná ale 

je Bůh hravý a je schopen předvídat ne-

jen jednu předem danou budoucnost, ale 

mnoho potenciálně možných budoucností, 

kde počítá i s námi. 

Bůh může světu dávat smysl a cíl, ale ne-

chal jej utvářet skrze mnoho potenciálně 

možných budoucností.
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V oblasti mimosmyslového vnímání existují 
zajímavé a provokující příklady „věštění“,79/ tedy 
předpovídání budoucnosti. Problém většiny 
z nich je, že bývají dosti mlhavé, typu „Hvězda 
povstane na východě a velký král padne.“ Tyto 
věštby se dají volně vztáhnout na řadu udá-
lostí. To je také problém snad nejslavnějšího 
věštce, Michela de Nostredame (Nostradama). 
Ten počínaje rokem 1555 zveřejnil celkem 942 
proroctví, sahajících až do roku 3797. Jeho styl 
psaní (značná míra neurčitosti) ztěžuje výklad 
proroctví a některé jeho předpovědi jsou zjev-
ně mylné (nenaplnily se). Pro nás je však důle-
žité, že Nostradamus věřil, že budoucnost není 
neodvratně daná, ale lze ji změnit prozíravým 
jednáním (Hogue, 2003).

Z novější doby uvedeme alespoň dva provo-
kující případy předtuchy budoucnosti, s nimiž si 
racionálně nevíme rady. Jsou to typické případy 
jevů na hranici reality a fi kce:
1. Abraham Lincoln projevoval celý život velký 

zájem o paranormální jevy. Mnoho jeho pre-
zidentských činů (například zrušení otroctví) 
prý ovlivnila sdělení, která dostal na spiritis-
tických seancích, a prorocká vnuknutí zjeve-
ná mu ve snu. Po většinu života projevoval 
mystické sklony a měl pocit, že jeho osud 
řídí nějaká vyšší síla. Deset dní před svou 
smrtí měl dramatický sen, ve kterém viděl 
sám sebe ležícího v  rakvi v  Bílém domě 

po svém zavraždění. V den, kdy zemřel, se 
Lincoln svěřil svému osobnímu strážci, že se 
mu tři noci po sobě zdálo, že bude zavraž-
děn.80/

2. Dne 14. dubna 1912 narazil luxusní britský 
parník Titanic v severním Atlantiku na ob-
rovský ledovec a během několika hodin se 
potopil. Loď měla málo záchranných člunů 
a z 2207 lidí se zachránilo pouze 705 troseč-
níků.

Již v roce 1892 publikoval anglický novi-
nář W. T. Stead článek nazvaný „Ze Starého 
do Nového světa“, který líčil scény, kdy se 
zaoceánský parník potopí po srážce s ledov-
cem v Atlantickém oceáně. Příčinou ztráty 
mnoha životů byl nedostatek záchranných 
člunů na palubě. Smyšlený kapitán se jme-
noval E. J. Smith. Kapitán Titanicu se rovněž 
jmenoval E. J. Smith.

Osudné střetnutí záoceánského parní-
ku s plujícím ledovcem bylo také obsahem 
románu Morgana Robertsona z roku 1898 
„Marnost“. Tato loď se jemnovala Titan a ne-
štěstí se odehrálo v dubnu. Titan, který byl 
považován za nepotopitelný, neměl dosta-
tek záchranných člunů. Robertsonův Titan 
byl předobrazem Titanicu i v takových po-
drobnostech, jako je výtlak, měl rovněž tři 
lodní šrouby, dva můstky a shodnou kapa-
citu 3000 cestujících (Reader’s Digest, 1998).

7.2.1.1  Ovládání hmoty 
prostřednictvím vědomí
Na světě existuje bezpočet více či méně věro-
hodných záznamů o mimořádných schopnos-
tech některých lidí (dosahovaných ať už v nor-
málním stavu, nebo při změněných stavech 
vědomí) při ovládnutí vlastního těla. Některé 
projevy bychom však asi měli považovat spíše 
za dar než za vědomým úsilím získanou schop-
nost (např. stigmata, o  kterých se zmíníme 
za chvíli).

Dříve záhadný jev a  dnes poměrně často 
praktikovaný v rámci různých terapeutických 
soustředění je chůze po žhavém uhlí. Jedna 
teorie vysvětluje tento jev tak, že při velmi vy-
sokých teplotách dochází k odpařování vlhkosti 
(potu) z kůže a molekuly vody vytvoří ochran-
nou vrstvu mezi kůží a žhavým tělesem (jako 
když na horká kamna vylijete pár kapek vody). 
Při měření byl opravdu naměřen vysoký rozdíl 
mezi ohnivou plochou uhlíků (nad 500 °C) a po-
vrchem pokožky nohou chodců (kolem 180 °C). 
U  některých výjimečných výkonů (styk kůže 
s rozžhaveným povrchem po dobu až několika 
minut) však toto vysvětlení není pravděpodob-
ně dostatečné. Fakt je, že lidem, kteří se rozhod-
nou vyzkoušet tento „test ohněm“, je společná 
sebedůvěra inspirovaná buď náboženským pře-
svědčením (chůze po žhavém uhlí se praktiko-

vala celá staletí v různých částech světa), nebo 
vírou ve vlastní síly.

V době inkvizice církev testovala nevinnost 
lidí obviněných z čarodějnictví tak, že museli 
ujít několik kroků s doruda rozpáleným žele-
zem nebo olíznout rozpálenou lžíci jazykem. 
V některých případech prý lidé touto zkouškou 
prošli úspěšně. Pokud dostatečně oddaně věři-
li, že jejich nevina může být tímto (z dnešního 
pohledu šíleným) způsobem prokázána, zůstali 
relativně klidní a pot z jejich kůže se odpařo-
val natolik, že mohl vytvořit ochrannou vrstvu 
molekul vody. V opačném případě došlo k dras-
tickému popálení a tím byla „prokázána“ jejich 
vina81/ (Eysenck, Sargent, 1994).

Jiným jevem, kdy vědomí či „duch“ se záhad-
ně projevuje skrze tělo, je poltergeist neboli 
„hřmotící duch“. Jedná se o  nevysvětlitelné, 
zpravidla zlomyslně laděné události, jen zřídka 
však dochází k větším škodám. Poltergeist může 
působit po několik hodin, nebo také opakova-
ně po řadu měsíců, většinou zmizí stejně náhle, 
jako se objevil. Obvykle dochází k přesunům 
a rozbíjení nábytku, nádobí a dalších předmětů 
v blízkosti osoby, která tento jev (nevědomě) 
působí. Někteří skeptikové vysvětlují poltergeis-
ty jako produkt halucinací, to by však nevysvět-

Nostradamus věřil, že budoucnost není 

neodvratně daná, lze ji změnit prozíravým 

jednáním.
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lovalo stoly rozjíždějící se samovolně po podlaze, 
talíře létající vzduchem apod.

Většina lidí, kteří tyto jevy studují, se proto do-
mnívá, že poltergeist je nějaká mocná, pro nás 
zatím neznámá (paranormální) síla, kterou něja-
kým neznámým způsobem uvolňuje duševní stav 
osoby, která prochází silnou emoční krizí. Často se 
projeví u dospívajících dětí v pubertě. Frustrace, 
napětí či jiné intenzívní emoce si pak mohou razit 
cestu ven prostřednictvím podvědomé psycho-
kinetické aktivity. Projevy této síly byly sledovány 
mnohokrát,82/ její povaha pro nás však prozatím 
zůstává tajemstvím (Eysenck, Sargent, 1994).

Psychokineze byla mnohokrát zdokumento-
vána v laboratorních podmínkách. Kromě dříve 
zmíněného Uriho Gellera patřila mezi mimořád-
ně nadané jedince Ruska Nina Kulaginová, která 
dokázala pohybovat makroskopickými předmě-
ty pouhou koncentrací vůle. Zejména fenomén 
psychokineze naznačuje, že vliv vědomí (ducha) 
na hmotu se možná významně podceňuje.

Někteří lidé dokážou promítnout své myšlenky 
či představy „duševní cestou“ na fotografi cký fi lm, 
vznikne pak jakási „mentální fotografi e“.

Grof a Bennet (1999) píší, že ve změněných 
stavech vědomí lze vidět, případně prožívat růz-
ná energetická pole, která by snad mohla být 
pojítkem mezi vědomím a  hmotným světem. 
Tato energetická pole popisují mystické tradice 
Východu, západní vědou však nikdy nebyla objek-
tivně ověřena. Jedná se o „aury“,83/ „jemnohmotná 
těla“, akupunkturní meridiány,84/ „nádí“, „čakry“85/ 
apod.

V Indii vznikl během tisíciletí propracovaný sys-
tém mentálních a fyzických technik pro dosažení 
nejvyšší formy vědomí – jóga. Jogíni dokážou ovlá-
dat různé tělesné funkce, které v těle normálně 
probíhají bez vědomého úsilí. Dovedou upravovat 
stahy svých střev nebo snížit počet úderů srdce 
a dýchání tak, že mohou vypadat jako mrtví. Jsou 
to vlastně extrémní formy sebeovládání (podrob-
něji viz infobox).

79/ Pravděpodobně nejpoužívanější technikou je věštění z křišťálové koule, resp. upřený pohled na nějaký refl exní povrch (kryslal, leštěný kov apod.). Někteří 

lidé mají schopnost přivést se tak do transu, který v nich vyvolává vize s prožitky mimosmyslového vnímání. Tuto techniku znali a využívali již od starově-

ku Egypťané, Arabové, Židé, Řekové, Římané, Peršané, Afričané, američtí indiáni i australští domorodci.

80/ Fantazii provokuje podivuhodná shoda okolností mezi Abrahamem Lincolnem a dalším slavným prezidentem Spojených států, Johnem F. Kennedym. 

Abraham Lincoln i John F. Kennedy se zabývali občanskými právy. Lincoln byl zvolen prezidentem v roce 1860, Kennedy v roce 1960. Oba byli zavražděni 

v pátek a v přítomnosti svých manželek. Oba byli zastřeleni zezadu do hlavy. Jejich nástupci se oba jmenovali Johnson, byli jižanskými demokraty a oba 

byli členy Senátu. Andrew Johnson se narodil roku 1808, Lyndon Johnson se narodil v roce 1908. John Wilkes Booth (vrah Lincolna) se narodil v roce 

1839, Lee Harvey Oswald (vrah Kennedyho) se narodil v roce 1939. Booth a Oswald byli Jižané. Oběma prezidentským ženám zemřelo dítě v průběhu 

jejich pobytu v Bílém domě. Lincolnův sekretář, který se jmenoval Kennedy, prezidentovi radil, aby nejezdil do divadla. Kennedyho tajemník, který se 

jmenoval Lincoln, mu radil, aby nejezdil do Dallasu. John Wilkes Booth zastřelil Lincolna v divadle a utíkal do skladiště. Lee Harvey Oswald zastřelil 

Kennedyho ze skladiště a utíkal do divadla. Jména Lincoln a Kennedy se obě skládají ze sedmi písmen. Jména Andrew Johnson a Lyndon Johnson se obě 

skládají ze 13 písmen. Jména John Wilkes Booth a Lee Harvey Oswald se obě skládají z 15 písmen. Oba atentátníci byli zabiti dříve, než začalo soudní 

přelíčení.

81/ Pamatuji si na televizní seriál slavného vědce a spisovatele sci-fi  Arthura C. Clarka o záhadných jevech. Jeden díl byl věnován chůzi po žhavých uhlících. 

Přesto, že se nabízí celkem přirozené vysvětlení tohoto jevu, A. C. Clark v závěru dokumentu říká: „Ptáte se, jestli bych to tedy chtěl sám také vyzkoušet? 

Ani náhodou!“ Přesně to samé si myslím také.

82/ Grof a Bennet (1999) však uvádějí zajímavý postřeh: „Badatelé vytvořili experimentální situace, při kterých mohli sledovat pohybující se předměty. Nikdy 

však nedokázali spatřit předměty samy přesně v okamžiku, kdy padaly – padaly buď těsně předtím, než se je rozhodli sledovat, anebo těsně potom. 

Z toho by se dalo dospět k závěru, že tentýž zdroj vědomí, který předměty pohyboval, si byl také vědom úmyslů pozorovatelů a předvídal jejich činnost 

způsobem, který byl naprosto výjimečný.“

83/ Dodnes jsou vnímané kontroverzně tzv. Kirlianovy fotografi e. Ruský elektrotechnik Semjon Davidov Kirlian údajně v roce 1939 nalezl způsob, jak vyfoto-

grafovat auru. Kirlianovy fotografi e odhalují korónu obklopující většinu živých organismů. Někteří lidé to považují za zobrazení aury (Curcio, 1992).

84/ Akupunktura je metoda léčení stará asi 5000 let. Zakládá se na teorii životní energie zvané „čchi“ neboli „vzduch“ či „dech“. Neustálá cirkulace této životní 

síly má zabezpečovat zdraví lidského těla. Na lidské kůži je identifi kováno 2000 bodů, jejichž prostřednictvím čínští léčitelé zbavují lidi bolesti a léčí 

jejich nemoci. Na Západ uvedli akupunkturu asi před 300 lety jezuitští misionáři. Výrazněji se však začala prosazovat až od 70. let 20. století. Dnes se 

v západních zemích akupunkturou léčí především závislost na drogách, úzkosti a deprese.

85/ Jedním z nejvypracovanějších východních systémů, popisujících jemné energie, je koncepce hadí síly neboli kundaliní. Podle hinduistické a buddhistické tantrické 

tradice je kundaliní chápána jako tvůrčí energie vesmíru. Podle této víry odpočívá tato energie normálně v latentním stavu u báze lidské páteře. Jakmile je probuzena, 

stoupá ve formě aktivní energie neboli šaktí kanály v jemném těle (nádí) člověka. Cestou otevírá a aktivuje psychická centra těla (čakry), kterých je sedm a jsou 

rozmístěna od báze páteře až po temeno hlavy. Přitom dochází k výrazným vjemům tepla a energie, které jako by proudily vzhůru páteří. Člověk může prožívat 

intenzivní emoce, třes, křeče, prudké chvění, složité svíjivé pohyby a široké spektrum transpersonálních jevů (Grof, Bennet, 1999).

Infobox: Podivuhodný svět jógy
Jóga se zřejmě zrodila v údolí Indu někdy před 5000 lety. Zmínky o ní se objevují už ve védách, prvních nábo-
ženských textech hinduismu, jež pocházejí z doby asi 1500–2000 let př. n. l. Tzv. upanišady z doby asi 800–500 
let př. n. l. podrobně rozvíjejí védy a obsahují hlubší pohled do teorie a praxe klasické jógy. Jóga znamená „sjed-
notit“ a v průběhu století se vyvinula několika směry. Nejznámější, i na Západě populární odnoží je hathajóga, 
což je základní forma, při které je síla myšlení využívána k ovládání těla. K dalším formám patří karmajóga, 
která učí nesobeckému počínání, dále pak džánajóga, která využívá intelektu k odmítnutí podřízenosti mate-
riálnímu světu. Bhaktijóga se zaměřuje na oddanost a lásku, kundaliníjóga usiluje o získání kosmické energie 
a džantrajóga směřuje k transformaci a povýšení sexuální energie.

Poltergeist je nějaká mocná, pro nás za-

tím neznámá (paranormální) síla, kterou 

nějakým neznámým způsobem uvolňuje 

duševní stav osoby, která prochází silnou 

emoční krizí.

V Indii vznikl během tisíciletí propracovaný 

systém mentálních a fyzických technik pro 

dosažení nejvyšší formy vědomí – jóga.
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Pavel Nováček Udržitelný rozvoj

Rádžajóga je považovaná za nejdůležitější ze všech směrů. Zdůrazňuje rozvoj myšlení pomocí koncentrace 
a meditace, zahrnujících osm úrovní dosažení cíle. V prvních dvou stupních, zvaných „jama“ a „nijama“, si 
jednotlivec osvojuje přísná pravidla nesobectví, čistoty a morálního chování. Fyzické polohy v dalším stadiu, 
„sáná“, učí ovládání myšlení prostřednictvím těla. Ve čtvrtém stadiu se jogínský aspirant seznamuje s dechovými 
cvičeními pránájámy, aby dokázal ovládat „práná“, energii dodávající tělu životní sílu. Pátý stupeň, „pratjáhára“, 
rozvíjí sebepozorování a odolnost před rozptýlením. Šestá, „dhárána“, představuje úplnou koncentraci na je-
dinou myšlenku nebo předmět. Při sedmém stupni, zvaném „dhjána“, uchazeč dosahuje samotné meditace 
a připravuje se na vyšší formu uvědomění. Jednou z cest, jak jej dosáhnout, je opakování mantry neboli mystické 
věty. Vibrace mantry prý aktivují sedm čaker, vírů duševní energie, které jsou rozloženy podél páteře a ovlivňují 
součásti nervového systému. Jedna čakra v dolní části páteře je sídlem jemného centra energie, nazývaného 
kundaliní. Když se kundaliní prostřednictvím meditace probudí, rozvine se a postupuje ostatními čakrami, až 
dosáhne čakry „sahasrána“ na temeni hlavy. V tomto posledním stadiu, zvaném „samádhi“, se individuální 
vědomí rozplyne a adept se naučí – jak to vyjádřil mistr jógy Svámí Vivékánanda – „že duše sama dosáhne 
vyššího stavu existence, vymykajícího se rozumu, stadia nadřazeného vědomí… Chybějí tam veškeré pocity 
vlastního já, duše po ničem netouží, je osvobozena od neklidu, od hmoty, od těla“.

Ti, kteří dosáhnout stupně „samádhi“, obvykle zasvětí život tomu, že se dělí o své duchovní zkušenosti. 
Šrí Rámakrišna (1836–1886) byl jedním z prvních mistrů, který na Západě upoutal pozornost. Šrí Aurobindo 
(1872–1950) položil základy nejpevnějšího mostu mezi hindskou tradicí a západní fi lozofi í a vědou. Vypracoval 
syntézu hlavních směrů jógy, známou jako integrální jóga.

Jóga může mít mimořádný vliv na posílení vůle a koncentrace a může rovněž napomoci při léčení fyzic-
kých onemocnění. Popularita jógy a zájem o její léčitelský a duchovní význam a meditaci vzrostly na Západě 
zejména v 60. letech 20. století.

Někteří lidé věří, že jogínská cvičení mohou zvýšit psychické schopnosti neboli „siddhi“, a umožňují tak 
velmi pokročilým jogínům zvládnout těžko pochopitelné jevy, jako je levitace, telepatie, jasnovidectví a další. 
Jogínští mudrci však tvrdí, že to jsou pouhé okrajové jevy, které se dokonce mohou stát překážkou dosažení 
konečného cíle – vnitřní harmonie a osvícení.

Racionálně uvažující člověk západní civilizace však touží poznat a prozkoumat tyto „nadpřirozené“ jevy, 
skrze které se u něj možná probudí zájem o „neokrajové“ a podstatné jevy, jakými jsou v józe vnitřní harmonie 
a osvícení.

Někteří jogíni tedy dokážou výjimečně ovládat své fyziologické funkce, které jsou normálně řízeny auto-
nomní nervovou soustavou. Dokážou prý přerušit arteriální i venózní krvácení, zastavit (nebo možná spíše 
velmi radikálně zpomalit) své srdce, žít velmi dlouhou dobu bez potravy a dokonce nějakou dobu i bez přístupu 
kyslíku. Dokážou dlouhou dobu meditovat a sedět přitom nazí na ledu či sněhu. Umí vyvolat překvapivé změny 
teploty během krátké doby. Dokážou také sedět na sněhu a vydávat tolik tělesného tepla, že to stačí na vysušení 
mokrých prostěradel, do kterých jsou zabaleni.

Jogín Svámí Ráma dokázal v laboratorních podmínkách během několika minut dosáhnout rozdílu tělesné 
teploty zhruba 6 stupňů Celsia mezi dvěma termistory připevněnými na vnitřní a vnější stranu jeho dlaně. 
Dokázal zpomalit své srdce z 93 tepů za minutu během několika vteřin na něco málo přes 60 tepů. Při jednom 
testu zastavil průtok krve srdcem po dobu 16 vteřin tím, že vyvolal fi brilaci srdeční komory o frekvenci zhruba 
306 tepů za minutu. Po tomto pokusu se jeho srdeční tep opět vrátil k normálu.

Svámí Ráma dokázal pohybovat silou vůle střelkou přístroje podobajícího se kompasu, který byl od něho 
vzdálen několik desítek centimetrů.

Jiná tvrzení o neuvěřitelných schopnostech některých jogínů přímo tradiční vědu provokují. Patří mezi ně 
údajná schopnost zhmotňovat a odhmotňovat různé předměty, dokonce i své vlastní tělo, promítat se vlastní vůlí 
do vzdálených míst, objevovat se na dvou místech současně (tzv. bilokace) a levitace. Existenci těchto zdánlivě 
nemožných jevů bude muset výzkum ještě buď potvrdit nebo vyvrátit. Vzhledem k objevům v kvantové fyzice, 
týkajících se vztahu mezi vědomím a hmotou, se však už ani tyto jevy nezdají být tak absurdní, jako tomu bylo 
dříve (Reader’s Digest, 1998, a Grof, Bennet, 1999).

Také fakíři využívají meditace a mentální káz-
ně ke zpomalování a volnímu ovládání tělesných 
funkcí – teploty, krevního tlaku, srdečního tepu 
a dýchání. Výsledkem je stav podobný transu, 
ve kterém jsou necitelní vůči bolesti.

Podivuhodné jevy provázející aktivity jogínů 
jsou však známy i z jiných kultur a geografi ckých 
regionů. V euroamerickém civilizačním okruhu 
je tradičním a nejrozšířenějším náboženstvím 
křesťanství. A  právě náboženská a  mystická 
literatura uvádí mnoho pozoruhodných jevů, 
z  nichž některé jsou natolik nevysvětlitelné 
a nadpřirozené, že je rovnou nazýváme zázraky.

Lidé v přítomnosti svatých a duchovních uči-
telů často popisovali, jak bylo jejich fyzické tělo 
obdařeno podivuhodným jasem.86/

U  řady křesťanských mystiků jsou fasci-
nující především krvácející rány (stigmata). 
Připomínají Kristovo ukřižování a objevují se 
tedy na rukou a nohou, v některých případech 
jsou zjevné rány kopím v boku a také drobné 
ranky kolem temene hlavy, kde měl Ježíš Kristus 
trnovou korunu. Prvním, o kom víme, že se u něj 
projevila stigmata, byl sv. František z Assissi. 
Následně se tyto znaky ukřižování projevily 
u více než tří set osob. Někteří stigmatici krvácejí 

Náboženská a mystická literatura uvádí 

mnoho pozoruhodných jevů, z nichž ně-

které jsou natolik nevysvětlitelné a nad-

přirozené, že je rovnou nazýváme zázraky.
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nepřetržitě, u jiných se rány projevují jen někdy, 
často ve stavech transu.

Skeptikové tvrdí, že stigmata jsou psychoso-
matické jevy vyvolané působením duševních 
pochodů na tělo a jsou důkazem síly vlivu, který 
má lidská psychika na oběhové procesy v po-
kožce. Když se však vědci snažili pomocí sugesce 
stigmata napodobit u hypnotizovaných lidí, vý-
sledkem byly jen zarudlé stavy na kůži (Reader’s 
Digest, 1998).

Roku 1918 se stigmata objevila u italského 
mnicha jménem Padre Pio, kterému se při osla-
vách stigmatizace sv. Františka z Assissi zjevil 
Ježíš Kristus. Tyto rány se obnovovaly každý tý-
den, až do smrti Otce Pia v roce 1968.87/

Dr. Luigi Romanelli, vrchní lékař nemocnice 
v italské Barlettě, tyto rány zkoumal a tvrdil, že 
se nepodobají ničemu, co by dokázal vysvětlit.

Německá jeptiška Anne Catherine Emme-
richová měla také mimořádné schopnosti 
(nebo spíše mimořádné dary). Ve změněném 
stavu vědomí (náboženském vytržení) byla prý 
schopna cestovat zpátky v čase, sledovat Kristův 
život a dovídat se podrobnosti, které nejsou za-
znamenány v evangeliích. Objevovala se u ní 
také stigmata a celých deset let před svou smrtí 
(1824) údajně žila pouze o vodě a svátosti oltář-
ní, jinak žádnou potravu nepřijímala.

Také jevy bilokace a levitace jsou v křesťanské 
literatuře popsány. Uvádí se, že španělská fran-
tiškánka María Coronel de Ágreda (1602–1665) 
se v letech 1620–1631 více než 500× objevila 
v Severní a Jižní Americe, přestože nikdy neo-
pustila svůj klášter ve španělské Ágredě. Měla 
i schopnost levitace.

Ve  20. letech 17. století objevil misionář 
Alfonso de Benavides mezi některými Indiány 
dnešního Nového Mexika (USA) silný křesťanský 
kult. Tito lidé mu vyprávěli, že je víře učila „paní 
v  modrém“, která se objevovala za  denního 
světla a v noci mizela. Alfonso de Benavides se 
později s Marií Coronel de Ágreda setkal osob-
ně a zjistil, že mu dokáže o území, kde působil, 
mnoho vyprávět. Znala dokonce i domorodá 
jména lidí a míst.88/

Schopnost bilokace měli další světci, např. 
Antonín Paduánský (1195–1231) či Martin de 
Potres (1579–1639).

O  Josefovi z  Copertina (zemřel roku 1663 
a v roce 1767 byl prohlášen za světce)89/ se tvr-

dí, že prožil přes 70 levitací. Už od mládí se čas-
to dostával do extatických stavů. V Římě se prý 
vznesl do výšky přímo před užaslým papežem 
Urbanem VIII.

Uvádí se více než 200 případů křesťanských 
mystiků, kteří v náboženském transu levitovali.

O svaté Tereze z Ávily ze 16. století se tvrdí, že 
se často vznášela nad zemí po dobu až 30 minut. 
To ji prý děsilo, nedokázala však levitaci zabránit.

Případy levitace jsou zaznamenány po celém 
světě a po dobu nejméně dvou tisíc let. Z hle-
diska moderního člověka, kterému je vlastní 
postoj „nevěřícího Tomáše“, je však problém, že 
není známa žádná kvalitní fotografi e levitujícího 
člověka. Existuje proto řada skeptiků, kteří tento 
jev vysvětlují jako halucinace, hypnózu či rov-
nou podvod (Reader’s Digest, 1998, a Eysenck, 
Sargent, 1994).

Za hranicí rozumu a defi nitivně v oblasti víry 
se nacházejí zázraky. Popírají vlastně přírodní zá-
kony, jsou nadpřirozené a v jejich existenci mů-
žeme či nemusíme věřit. Nový zákon zachycuje 
mnoho Kristových zázraků, který je činil jako 
důkaz své nadpřirozené moci, jako podporu své-
ho tvrzení, že je Boží syn. Skeptik samozřejmě 
může zpochybnit věrohodnost evangelií, může 
zpochybňovat i samotnou historickou postavu 
Ježíše Krista. Takže jsme opět v oblasti víry, ni-
koliv důkazů.

Podobně jsme na tom se všemi dalšími zázra-
ky, které konali apoštolové a po nich řada dal-
ších lidí v průběhu celých dvou tisíciletí.90/

V moderní době jsou slavná především tři 
zjevení Panny Marie, která jsou provázena 
řadou zázraků, především zázračných (tedy 
moderní medicínou nevysvětlitelných) uzdra-
vení. Jedná se o zjevení v Lurdech (Francie), 
ve Fatimě (Portugalsko) a v Medžugorje (bývalá 
Jugoslávie, dnes Bosna a Hercegovina). Vizionáři 
byly v těchto případech děti, ostatní přítomní 
v době zjevení nevnímali nic.

V Lurdech měla prostá pastýřka Bernadetta 
Soubirousová celkem osmnáct vidění, první se 
událo v roce 1846. Během následujících 150 let 
bylo katolickou církví ofi ciálně potvrzeno 58 zá-
zračných uzdravení. 

Ve Fatimě měly zjevení tři děti, když viděly „zá-
řivě bílou“ ženskou postavu, která jim předala 
několik poselství. Poslední část poselství byla 
katolickou církví zpřístupněna teprve nedávno. 

86/ Na lidových obrázcích jsou svatí obvykle znázorňováni se svatozáří kolem hlavy.

87/ Padre Pio měl i schopnost bilokace. Projevoval se u něj také tzv. „oheň lásky“ (incendium amoris), tedy extrémní tělesné teplo. Lékaři u něj občas naměřili 

tělesnou teplotu přesahující 44 °C.

88/ V souvislosti s rozšířením křesťanství na americkém kontintentu mezi domorodými obyvateli (indiány) je vhodné vzpomenout ještě jednu záhadu či 

z hlediska katolické církve zázrak. V Mexiku i v dalších středoamerických zemích je velmi rozšířená pouť k Panně Marii Guadalupské. Poutní místo se 

nachází asi 30 km severně od Mexiko City. Zde se v 16. století prostému indiánovi Juanovi Diegovi zjevila Panna Maria. Místní kněz byl vůči této zprávě 

velmi skeptický a řekl Juanovi, že jeho poselství vezme vážně, jen pokud mu přinese kvetoucí růže. Uprostřed zimy to byl nesplnitelný úkol. Přesto Juan 

Diego přinesl druhý den růže s tím, že je našel kvést na místě zjevení. Na jeho ponču byl navíc otisknutý obraz Matky Boží. Tento zázrak měl pravděpo-

dobně klíčový význam pro přijetí křesťanské víry domorodými obyvateli.

89/ Stal se patronem vzduchoplavců, pilotů a astronautů.

90/ Zázrak je podmínkou svatořečení. Aby tedy mohl být někdo prohlášen za svatého, musí se (kromě splnění dalších podmínek) stát zázrak, který je mu 

připisován.

Roku 1918 se stigmata objevila u italské-

ho mnicha jménem Padre Pio. Dr. Luigi 

Romanelli, vrchní lékař nemocnice 

v italské Barlettě, rány zkoumal a tvrdil, 

že se nepodobají ničemu, co by dokázal 

vysvětlit.
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Neobsahovalo však žádné „šokující odhalení“, 
týkající se budoucnosti, jak někteří doufali.

V Medžugorje mělo šest dětí vidění, která za-
čala v roce 1981. Některá se týkala varování před 
válkou, která v 90. letech 20. století na území bý-
valé Jugoslávie vypukla.

Zázraky nejsou podmínkou víry. Říká se na-
opak, že kdo pro potvrzení své víry vyžaduje 
zázraky, má víru slabou. Je možné, že některé 
zázraky se v budoucnu podaří vysvětlit přiro-
zeným způsobem a  změněné stavy vědomí 
a mimosmyslové vnímání by v tom mohly hrát 
dost podstatnou roli. Jiné zázraky se asi přiroze-
ným způsobem nepodaří vysvětlit nikdy (např. 
Kristovo vzkříšení Lazara z mrtvých po čtyřech 
dnech).91/

Jedna pasáž z Nového zákona mi však v této 
souvislosti přijde velmi zajímavá – když Ježíš 
Kristus přijde do svého kraje a nemůže zde ko-
nat zázraky pro nevíru místních obyvatel:

Když přišla sobota, počal učit v  synagóze. 
Mnoho lidí ho poslouchalo a v úžasu říkali: „Odkud 
to ten člověk má? Jaká je to moudrost, jež mu byla 
dána? A jak mocné činy se dějí jeho rukama! Což to 
není ten tesař, syn Mariin a bratr Jakubův, Josefův, 

Bůh ponechal prostor pro pochybnost, aby 

víra neztratila důstojnost svobodného činu 

a odvážného vykročení do říše Tajemství.

Tomáš Halík

Foto 132: Lurdy (Francie)

Foto 133:  Medžugorje (Bosna a Hercegovina)

(archiv autora)

Judův a Šimonův? A nejsou jeho sestry tady u nás?“ 
A byl jim kamenem úrazu. Tu jim Ježíš řekl: „Prorok 
není beze cti, leda ve své vlasti, u svých příbuzných 
a ve svém domě.“ A nemohl tam učinit žádný moc-
ný čin, jen na několik málo nemocných vložil ruce 
a uzdravil je. (Mk 6, 2–5)

Z pohledu věřícího člověka je to silné sdělení, 
protože Ježíš byl Boží syn, a přesto mu nevíra 
(nedůvěra) bližních zabránila v konání zázra-
ků.92/ To může aspoň v náznaku vysvětlovat, proč 
i obyčejní lidé, avšak s paranormálními schop-
nostmi, často při experimentech selžou. Nemusí 
být nezbytně podvodníci, jen je možná výrazně 
ovlivňuje vědomí (důvěra či nedůvěra) přítom-
ných, a to poznamená výsledek experimentu. 
V kvantové fyzice také s údivem poznáváme, 
že se subatomární částice vzájemně ovlivňují 
a jsou ovlivňovány pozorovatelem.

Vědomí tedy snad může být oblastí příštího 
průlomu do nové etapy vývoje lidstva. Americký 
psycholog William James kdysi řekl: „Z celé mé 
zkušenosti… dogmaticky vyplývá jeden pevný 
závěr, …že lidé se svými životy jsou jako ostrovy 
v moři nebo jako stromy v lese. Javor a borovice 
mohou jeden druhému něco šeptat svým listím. 
Stromy mají propletené kořeny v podzemí a os-
trovy v moři jsou vzájemně spojené mořským 
dnem. Právě tak existuje kontinuum kosmic-
kého vědomí, proti němuž naše individualita 
buduje náhodné ploty a do nějž je ponořena 
naše mysl jako do matky moře nebo rezervoáru.“

Erwin Schrödinger to vyjádřil podobně: 
„Neexistuje žádný rámec, uvnitř kterého by-
chom mohli objevit vědomí v plurálu; takové 
vědomí je něco, co sami vytváříme v důsled-
ku časoprostorové plurality jedinců, ale je to 
mylná konstrukce. Vědomí každého člověka je 
numericky totožné s vědomím všech ostatních 
lidí i s oním osobním Já, jež tvoříme všichni do-
hromady na vyšší úrovni“ (citováno dle Laszlo, 
2006).

A David Bohm také dospěl k podobnému zá-
věru: „V hloubce je vědomí lidstva jen jedno. To je 
prakticky jisté, neboť dokonce i ve vakuu je hmota 
jen jedna; a jestliže to nevidíme, pak jen proto, že 
to vidět nechceme“93/ (citováno dle Laszlo, 2006).

Předměty v reálném světě (vesmíru) tedy ne-
jsou jeden od druhého izolovány. Jsou spojeny 
jak toky energie, tak toky informací. 

Se zajímavou hypotézou přišli Stanislav Grof 
a Hal Zina Bennet (1999): Jungovo kolektivní 
nevědomí (či kosmické informační pole v pojetí 
E. Laszlo – pozn. autora) můžeme přirovnat k vy-
sílači, který neustále vysílá informace, podobně 
jako rozhlas a televize vysílají programový ma-
teriál. Potenciálně jsme schopni „přepnout ka-
nály“, tedy přejít ze stanice každodenního života 
(na kterou jsme normálně naladěni) do obrov-
ského počtu jiných stanic a přitom překračovat 
hranice času a prostoru.

Většina z nás těchto „přepnutí“ do změněných 
stavů vědomí a mimosmyslového vnímání není 
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v běžném životě schopna. Ale mnozí z nás by si ze 
svého života možná vybavili určité záblesky mys-
tického vhledu nebo snad intuice, která přinesla 
pozoruhodné výsledky a ovlivnila náš život.

Grof a Bennett (1999) rozdělili tyto „záblesky“ 
do tří kategorií:
1. V nejpovrchnější formě tvůrčí inspirace zá-

pasí člověk měsíce či roky s obtížným pro-
blémem a nedaří se mu najít odpověď. A pak 
zcela náhle v jediném záblesku své řešení 
objeví. Často citovaným je příklad Friedricha 
Augusta von Kekuleho, který měl náhlou 
vizi chemického vzorce benzenu, která ved-
la ke zrodu moderní organické chemie.94/ 
Obdobně ruský chemik Dmitrij Mendělejev 
spatřil v duchu svou slavnou periodickou 
tabulku prvků podle jejich specifi cké hmot-
nosti.

2. V pokročilejší formě tvůrčí inspirace se může 
určitá nová myšlenka objevit dávno předtím, 
než nadešel její čas (celé roky či staletí před 
vytvořením potřebné vědecké základny). 
Příkladem je atomistická teorie Leukippova 
a  Démokritova, vyslovená ve  starověku. 
Nebo, po staletích dominance newtonovské 
mechaniky, se vědecké chápání času, pro-
storu a hmoty přiblížilo představám vesmí-
ru popsaným ve východních náboženských 
textech starých tisíce let.95/

3. Nejdokonalejší formou inspirace je „promé-
theovský impuls“. K němu dochází, prožije-li 
vědec, vynálezce, umělec, fi lozof či duchov-
ní vizionář náhlé zjevení, během něhož si 
představí celý produkt v konečné formě. 
Často v této souvislosti mluvíme o „božské 
inspiraci“ nebo o „daru od Boha“. Příkladem 
může být Teslova konstrukce prvního plně 
fungujícího generátoru střídavého proudu, 
jehož kompletní prototyp se mu zjevil jako 
vize. Matematik a astronom 18. století Karl 
Friedrich Gauss uváděl, že jeho vědecké 
a matematické vhledy k němu přicházely 
rychlostí blesku – „z  Boží milosti“. Albert 
Einstein tvrdil, že také teorie relativity byla 
výsledkem náhlého vnuknutí.

Foto 134: Fatima (Portugalsko)

(archiv autora)

91/ Nejčastějšími zázraky Nového zákona jsou uzdravení. Evangelia zachycují více než 20 případů vyléčení jednotlivce. Svůj dar uzdravovat předal Ježíš Kristus 

12 apoštolům a 70 učedníkům. Církev považuje schopnost zázračného uzdravování za dar Ducha svatého.

92/ Naproti tomu víra (důvěra) vyjádřená modlitbou obyčejných lidí může mít měřitelné výsledky i v hmotném světě. Ervin Laszlo (2006) uvádí následující 

zajímavý pokus – změřit experimentálně účinnost modlitby: „Účinnost modlitby je věřícím lidem známá už tisíce let. Nicméně o její dokumentaci při 

řízeném experimentu se zasloužil specialista na srdeční poruchy Randolph Byrd. Vytvořil skupinu experimentátorů, která se skládala z obyčejných lidí, je-

jichž jediným společným rysem byl návyk pravidelně se modlit v katolických nebo protestantských kostelech po celé zemi. Vybraní lidé byli požádáni, aby 

se modlili za uzdravení 192 pacientů; dalších 210 pacientů, za které se nikdo nemodlil, tvořilo kontrolní skupinu. Každý pacient měl pět až sedm lidí, kteří 

se za něho modlili. Skupina, za kterou se lidé modlili, vyžadovala pětkrát méně antibiotik než kontrolní skupina (tři pacienti ku šestnácti), měla třikrát 

menší pravděpodobnost dostat plicní edém (šest pacientů ku osmnácti), žádný pacient z této skupiny nevyžadoval endotracheální intubaci (zatímco ji 

potřebovalo dvanáct pacientů z kontrolní skupiny) a v kontrolní skupině také zemřelo víc pacientů (ačkoli tento fakt není statisticky významný).

93/ Ještě dál šel v roce 2001 Henry Stapp, když se pokusil začlenit vědomí do rámce moderní fyziky: „Nová fyzika poskytuje zcela jasný důkaz, že naše 

myšlenky jsou spojeny s přírodou nonlokálními spojeními: co se člověk rozhodne udělat v jedné oblasti, to téměř okamžitě ovlivní všechno ostatní 

ve vesmíru. Tento nonlokální aspekt pochopíte, když chápete vesmír jako stále rostoucí kompendium informací a nikoliv jako souhrn nepatrných částic 

hmoty (citováno dle Laszlo, 2006).

94/ Stalo se to, když hleděl v polospánku do žhavého uhlí v krbu.

95/ Konvergencí moderní západní vědy a východní fi lozofi e se zabýval Fritjof Capra, především v knize „Tao fyziky“ (2003).

96/ Olomoucký biskup Josef Hrdlička použil podobný slovní obrat v jedné své zhudebněné básni, která je prosbou k Bohu: „Učiň mě Pane, svým nástrojem, ať 

zářím Tvým pokojem.“

Prométheovská inspirace je známá především 
v oblasti umění a náboženství. Anglický básník 
William Blake tvrdil o své básni „Milton“, že ji 
napsal z okamžitého vnuknutí, dvanáct nebo 
někdy i dvacet až třicet řádků současně, bez 
předchozí úvahy.

Wolfgang Amadeus Mozart říkal, že často 
nacházel své symfonie v hlavě, v úplné a do-
končené formě. Johannes Brahms popsal svůj 
tvůrčí postup takto: „Nápady ke mně připlouvají 
přímo od Boha, a já nejenže ve zraku své duše 
vidím jednotlivá témata, ale tato témata už jsou 
oděna do správné formy, harmonie a orchest-
rální úpravy.“ A poslední příklad z oblasti umění 
– Giacomo Puccini řekl o psaní opery Madame 
Butterfl y: „Hudbu k této opeře mi diktoval sám 
Bůh – byl jsem pouhým nástrojem,96/ který ji za-
pisoval na papír a seznámil s ní veřejnost.“
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V oblasti náboženství miliardy lidí vyznávají-
cích monoteistické náboženství (židovství, křes-
ťanství nebo islám) věří, že božská zjevení hlu-
boce ovlivnila osudy celých národů (např. Mojžíš 
na hoře Sinaj, Ježíš na poušti, sv. Pavel na cestě 
do Damašku či Mohamed během své vizionář-
ské noční pouti). Pro buddhisty je hlavním sta-
vebním kamenem jejich víry zjevení (osvícení), 
které Buddha prožil při meditaci pod posvátnou 
smokvoní indickou. Také posvátné knihy velkých 

Foto 135: Strom, kde podle legendy Buddha 

prožil osvícení (Indie) (archiv autora)

Foto 136: Mojžíšova hora na Sinaji. Zde 

podle legendy Mojžíš obdržel od Hospodina 

Desatero (archiv autora)

náboženství (védy, Tóra, Bible, Korán) jsou (jak 
věří jejich vyznavači) inspirované zápisy, které 
byly sděleny autorům v mimořádných stavech 
vědomí.

Pro tyto tři kategorie „záblesků“ tvůrčí inspi-
race nemá tradiční věda vysvětlení a tak je, ale-
spoň prozatím, ignoruje. Je to škoda a západní 
věda tak trochu popírá sama sebe, protože její 
základy byly „zjeveny“ prostřednictvím takového 
tvůrčího záblesku, ve snu. Grof a Bennet (1999) 
píší: „Je paradoxní a  ironické, že inspiraci pro 
,Diskuse o metodě‘ Reného Descarta, knize, jež 
reformovala celou strukturu západního poznání 
a položila základy moderní vědy, poskytly jejímu 
autorovi tři vizionářské sny a jeden ,sen uvnitř 
snu‘, který poskytl klíč pro výklad rozsáhlejšího 
snu. Jaká ironie, že celá budova racionální, re-
dukcionistické a pozitivistické vědy, která dnes 
odmítá ,subjektivní poznání‘, byla původně in-
spirována zážitky ve změněném stavu vě domí!“

Celou touto kapitolou jsme se snažili ukázat, 
že vědomí a  jeho tušené obrovské možnosti 
mohou být vstupní branou (nebo jednou ze 
vstupních bran) k dalšímu evolučnímu, niko-
liv katastrofi ckému či chaotickému, vývoji lid-
stva v průběhu 21. století. To, že je tato oblast 
do značné míry prozatím zahalena tajemstvím, 
neznamená, že bychom na její zkoumání měli 
rezignovat, nebo ji dokonce ignorovat. Z minu-
losti jsou popsány případy, kdy z nebe padaly 
žáby (v roce 1683 v oblasti anglického Norfolku), 
ryby (1698 v jihoamerických Andách) či medú-
zy (1894 v  anglickém městě Bath) (Reader’s 
Digest, 1998). Celkem logickým vysvětlením 
by bylo předpokládat, že na nebesích je moře. 
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Nebo bychom tento jev mohli považovat za blíže 
nespecifi kované Boží varování. Nebo můžeme 
tento jev ignorovat a označit jej za halucinaci 
či podvod. Teprve mnohem později se zjistilo, 
že velké vzdušné víry (tornáda) mohou vysát 
menší rybníky či jiné vodní nádrže, jejich obsah 
vyzvednout do velkých výšek a kdekoli jinde jej 
vypustit.

97/ Paracelsus se narodil roku 1493 ve Švýcarsku. Navštěvoval několik univerzit, poté začal cestovat po Evropě a léčit. Věřil v léčitelský instinkt, který pova-

žoval za dar od Boha (a Paracelsus tento instinkt či dar léčit nepochybně měl). Zajímal se o alchymii a objevení kamene mudrců, ale na rozdíl od jiných 

alchymistů věřil, že nesouvisí přímo s výrobou zlata, ale s přípravou léků k léčení. Tím byl zahájen postupný přerod alchymie v chemii.

Epileptici byli kdysi považováni za lidi posedlé 
ďáblem. Paracelsus, jemuž v mnoha ohledech 
vděčíme za vznik moderní medicíny,97/ však pro-
sazoval, aby s nimi bylo zacházeno jako s nemoc-
nými lidmi. Nesmířil se ani s jedním extrémem 
(posedlost ďáblem jako vysvětlení, bagatelizace 
či ignorace problému) a mnoho lidí trpících tou-
to nemocí mělo díky tomu o něco lepší úděl.

7.2.2 Neidentifi kované létající objekty
Jevy na hranici reality a fi kce se nemusí zdaleka 
týkat jen změněných stavů vědomí a mimo-
smyslového vnímání. Zmínili jsme se již dříve, 
že je celkem racionální předpokládat, že i jinde 
ve vesmíru existuje život, i když žádný důkaz pro 
tuto domněnku zatím nemáme. Pokud bychom 
se s vyspělou mimozemskou civilizací setkali, 
velmi zásadně by to náš další vývoj ovlivnilo. 
Co když ji však nenajdeme my, co když bytosti 
této civilizace už našli nás? Teď jsme možná dost 
vychýleni od reality směrem k fi kci, ale vyloučit 
se tato možnost zcela nedá.

Každý slyšel o fenoménu UFO a většina lidí 
si představí „Marťany“ v létajících talířích. Jenže 
je to trošku složitější. UFO znamená „neidenti-
fikované létající objekty“ (unidentified flying 
objects) a ty bezesporu existují. Francouzské 
Národní středisko pro výzkum vesmíru zpří-
stupnilo v roce 2007 údaje o pozorování UFO 
na území Francie. Jde o více než 3000 dokumen-
tů o celkovém rozsahu 100 000 stran. Řádově 
stejně rozsáhlá dokumentace byla shromáždě-
na i ve Velké Británii, ve Spojených státech, a lze 
předpokládat, že i v Rusku a dalších zemích.

Jako první podal zprávu o pozorování UFO 
v  moderní době pilot Kenneth Arnold, který 
v roce 1947 z  letadla viděl formaci devíti jas-
ných „disků“, letících rychlostí asi 1900 km/hod. 
V 50. letech 20. století zahájilo americké letectvo 
projekt „Modrá kniha“, který byl ukončen v roce 
1969. Bylo prozkoumáno více než 15 000 hlášení 
UFO, žádný případ však neposkytl věrohodný dů-
kaz přítomnosti mimozemských bytostí nebo vy-
spělé mimozemské technologie. Nicméně „létající 
talíře“ nadále dráždí naši představivost a fantazii.

Asi nejznámějším případem „UFO“ je nález 
farmáře W. W.  „Mac“ Bradela, který 3. červen-
ce 1947 našel podivné kovové trosky roztrou-
šené na jeho pozemcích poblíž města Roswell 
v  Novém Mexiku. Letectvo Spojených států 
identifikovalo nalezený materiál jako trosky 
z výškového meteorologického balónu. Avšak 
o třicet let později prohlásil major Marcel, který 
se k nálezu vyjádřil jako první, že materiál „ne-
pochází z této Země“ (Reader’s Digest, 1998).

Historicky už prorok Ezechiel, který žil v 6. století 
př. n. l., měl vize ohnivého mraku, který se pozo-

ruhodně podobá moderním příběhům o mimo-
zemšťanech. O  létajících strojích nazývaných 
vimanas, které ovládají tvorové rasy podobné 
člověku, vyzbrojeni mocnými zbraněmi, mluví 
i indické, sanskrtem psané texty, známé jako védy.

Robert Temple v knize „The Sirius Mystery“ 
(Tajemství hvězdy Sírius, 1976) píše o přírodním 
kmeni Dogonů v africkém státě Mali, který má 
pozoruhodně přesné znalosti o hvězdě Sírius. 
Dogonové sami věří, že civilizaci založili návštěv-
níci ze Síria.

Knihy propagující hypotézu návštěvy „mimo-
zemšťanů“ neměly velký ohlas až do roku 1969, 
kdy vyšla Erichu Dänikenovi v angličtině kniha 
„Chariots of the Gods? Unsolved Mysteries of 
the Past“ (Kočáry bohů? Nerozluštěná tajemství 
minulosti). V ní rozvíjí svoji domněnku, že mimo-
zemšťané navštívili v dávných dobách Zemi, aby 
se spojili s lidským pokolením a předali mu tak 
své poznání. To však bylo odmítnuto jak vědci, 
tak teology.

Americký astronom a „ufolog“ Dr.  J. Allen 
Hynek (1910–1986) provedl systematickou kla-
sifi kaci hlášených UFO. Pokud jde o prosté pozo-
rování neidentifi kovatelného létajícího objektu 
(či objektů), nazývá je blízkým setkáním první-
ho druhu. Pokud UFO zanechá fyzické stopy své 
návštěvy, jde o setkání druhého druhu. A když 
se v souvislosti s UFO objeví cizí bytosti, jedná 
se o blízká setkání třetího druhu (mnozí z nás 
máme tento pojem v paměti díky stejnojmen-
nému fi lmu Stevena Spielberga z roku 1977).

UFO je tedy, domnívám se, fenoménem na hranici 
reality a fi kce, který stojí za zmínku, protože má poten-
ciál ovlivnit směřování naší civilizace. Nicméně není 
třeba upírat k této hypotetické možnosti příliš mnoho 
pozornosti a věnovat jí příliš mnoho času a energie. 
Nejlépe to asi vyjádřil fi lozof Milan Machovec (1998) 
ve své knížce „Filozofi e tváří v tvář zániku“: „V posled-
ních dvou generacích se lidstvo téměř pobláznilo 
otázkou, zda jsou či nejsou ve vesmíru bytosti a jejich 
civilizace podobné nám, zda se snad někdy dotkly 
naší planety, resp. zda se s nimi někdy setkáme… 
Zdá se však, že přes všechny závratné těžkosti ta-
kovéto snahy přece jen bude člověku naší planety 
vlastně snadnějším úkolem najít ve vesmíru ta-
kové bytosti, než znovu najít sebe sama.“

Pokud bychom se s vyspělou mimozem-

skou civilizací setkali, velmi zásadně by 

to náš další vývoj ovlivnilo. Co když ji však 

nenajdeme my, co když bytosti této civili-

zace už našli nás?

V posledních dvou generacích se lidstvo 

téměř pobláznilo otázkou, zda jsou či ne-

jsou ve vesmíru bytosti a jejich civilizace 

podobné nám. Zdá se, že bude člověku 
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ve vesmíru takové bytosti, než znovu najít 

sebe sama.
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7.2.3 Zmizelé světy (civilizace s otazníkem)
roku 1500 př. n. l. Santorini vybuchlo. Vulkanický 
popel pokryl většinu ostrova vrstvou až 30 metrů 
mocnou. O čtyřicet let později se sopečný kotel 
zhroutil a vyvolal obrovské přílivové vlny, které 
ničily vše živé široko daleko v Egejské oblasti.

Atlantida je dost možná jen legendou, mýtem. 
Ale stejně tak byla za legendu a mýtus považo-
vána Trója.99/ Až do té doby, než ji v roce 1870 
při archeo logickém průzkumu objevil Heinrich 
Schliemann.

V historii bylo mnohé z pokladnice lidského 
poznání ztraceno, a nemusí jít jen o poznání za-
niklých civilizací (jejichž reálná existence je nejis-
tá). Klasickým příkladem takové nenahraditelné 
ztráty je Alexandrijská knihovna, největší a nej-
slavnější knihovna starověku. Za doby římského 
vládce Caesara obsahovala 700 tisíc rukopisů 
na pergamenových svitcích, popisujících pozná-
ní z oborů matematiky, astronomie, fyziky, lékař-
ské historie a dalších. Knihovna zčásti vyhořela 
v roce 47 př. n. l. Roku 389 n. l. byla za nábožen-
ských bouří spálena zfanatizovanými křesťany. 
Záhy však byla obnovena a fungovala až do roku 
643, kdy byla definitivně zničena Araby, kteří 
Alexandrii dobyli.100/

Velkou záhadou, která by mohla poukazovat 
na existenci dávné a dnes již zaniklé civilizace, je 
tzv. Piri Reisova mapa. Piri Reis byl turecký admi-
rál, který tuto mapu vlastnil. Mapa je datována 
k roku 1513 gregoriánského kalendáře (919 mus-
limského letopočtu). Byla nalezena v dnešním 
Istanbulu v roce 1929. Na mapě jsou zakresleny 
Jižní Amerika a Afrika ve správných souřadnicích. 
Mapa tak o mnoho let předběhla svým zobraze-
ním dobu. Je na ní uvedeno, že část byla sestave-
na podle mapy pořízené Kryštofem Kolumbem. 
Jenže Piri Reisova mapa zachycuje také jihoame-
rické pohoří And, Falklandské ostrovy a dokonce 
i obrys pobřeží Antarktidy v podobě, kterou měla 
před 10 000 lety. Provedení mapy je podobné 
způsobu práce alexandrijských zeměpisců ze 
4. století př. n. l. Objevují se zde ale i výrazné ne-
přesnosti, např. dvojí zakreslení Amazonky. 

Piri Reisova mapa může být teoreticky podvrh, 
zatím se to však prokázat nepodařilo. A pokud 
podvrhem není, zůstává záhadou, kdo byl scho-
pen takovou mapu sestrojit a na základě jakých 
(resp. koho) podkladů.

V roce 1870 oznámil plukovník James Church-
ward, že mu jeden hinduistický kněz ukázal 
starobylé tajné tabulky, podle nichž se kdysi 
v Tichém oceánu rozprostíral kontinent, který se 
táhl od Havaje až k Velikonočním ostrovům. Před 
12 000 lety jej prý zničil sopečný výbuch, dopro-
vázený sérií zemětřesení a přílivových vln.101/ Jeho 
ostrovní pozůstatky jsou roztroušeny po celém 
Tichém oceánu (Reader’s Digest, 1998).

Legendy o ztraceném kontinentu zná většina 
tichomořských kultur. Některé ostrovy v Tichém 
oceánu se po celá staletí velmi pozvolně potápějí. 

Foto 137: Chrámy v Palenque 

Foto 138: Cheopsova pyramida

(archiv autora)
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V minulosti existovala řada civilizací, které již za-
nikly, o kterých víme a jejichž dovednosti a zna-
losti jsou pro nás cenným zdrojem poznání. 
Víme však o všech civilizacích, které tu kdy byly? 
Dodnes si pamatuji, jaký dojem na mne uděla-
la návštěva bývalého velkého sídelního centra 
Mayů v mexickém Palenque. Je neuvěřitelné, jak 
během několika málo století dokáže džungle „za-
hladit stopy“ po jejich činnosti.

Nemůžeme tedy vyloučit to, že v budoucnu 
objevíme stopy po vysoce rozvinuté civilizaci, 
která tu již byla a jejíž poznání a moudrost tře-
ba nejsou defi nitivně ztraceny, jen čeká na své 
znovuobjevení.

Nejznámější hypotetickou „ztracenou civilizací“ 
je bájná Atlantida. Podle řeckého fi lozofa Platona 
byla Atlantida rozsáhlý ostrov, který se rozklá-
dal za Héraklovými sloupy (Gibraltarský průliv) 
v Atlantickém oceánu. Americký fi lozof Manly 
Hall přišel s provokativní spekulací, že Cheopsovu 
pyramidu v dnešním Egyptě postavili lidé, kteří 
přežili zánik Atlantidy.98/

Kromě Platona se však z té doby žádná zmínka 
o velkém ostrově, který se potopil do Atlantiku, 
nevyskytuje. Předlohou pro Platónovo vyprávění 
proto mohl možná být podstatně menší sopeč-
ný ostrov Thira (dnešní Santorini) ve Středomoří. 
Ostrov byl kvetoucím obchodním střediskem mi-
nójské kultury, jejíž centrum bylo na Krétě. Kolem 
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Původní obyvatelé Havajských ostrovů věřili, že 
jejich ostrovy kdysi obrovská pevnina spojovala 
s Novým Zélandem.

Na světě tedy máme řadu civilizací, které již za-
nikly a které máme historicky celkem dobře zdo-
kumentovány (viz klasifi kace Arnolda Toynbeeho 
uvedená v kapitole 2.6). Měli bychom však při-
pustit alespoň hypotetickou možnost existence 
vyspělé civilizace nebo civilizací, po kterých se 
„slehla zem“, nicméně v budoucnu mohou být 
znovu objeveny a jejich odkaz nalezen.

Vraťme se nyní z oblasti na hranici reality a fi kce 
zpět do skutečnosti a do předpokládané blízké 
budoucnosti. Je dost možné, že se člověk stane 
kyborgem102/ a fúze biologického těla a mozku 
s počítačem může vytvořit „supermany“, kteří bu-
dou mít k dispozici prakticky všechny informace 
„tady a teď“.

98/ Cheopsova pyramida obsahuje 2,3 milionů kamenných kvádrů, z nichž každý váží v průměru 2,5 tuny. Pyramida zabírá plochu pěti hektarů a tyčí se 

do výše 146 metrů. Postavena byla někdy kolem roku 2600 př. n. l.

99/ Trója je legendární město popsané v Homérově Iliadě. Leží u moře na severozápadě Malé Asie (území dnešního Turecka).

100/ Tato dávná ztráta by nás měla vést k úvahám, jak uchováme naše poznání pro budoucnost my, pro případ, že by lidská civilizace prošla fází úpadku. 

Elektronické nosiče rozhodně nejsou schopny uchovat informaci po staletí a jsou citlivé na poškození. Papír může shořet. Snad nejtrvanlivější by byly 

kamenné desky, jako ve starověku, jenže ty jsou poněkud neskladné. Trvalé a bezpečné uložení našich informací a poznání není vůbec tak triviální otázka, 

jak by se na první pohled mohlo zdát.

101/ Vyprávění o světové potopě lze najít v mnoha mytologiích ve všech částech světa (babylónský epos o Gilgamešovi, legenda o Noemově arše a další). 

Dosud jsme však neobjevili geologické důkazy, které by svědčily o celosvětové potopě. Spíše tyto mytologie odkazují na potopu (nebo možná více potop) 

regionálního rozsahu, která však byla dost velká na to, aby zničila civilizaci v určité části světa.

102/ Kombinace biologického těla s technologií.

103/ Lidský mozek je také velkým „žroutem“ energie. Jeho hmotnost tvoří jen 2 % hmotnosti lidského těla, ale spotřebuje 20 % energie.

104/ Dnešní počítačové čipy jsou ploché. Proč však nevyužít třetího rozměru a nesestrojit trojrozměrné čipy? To by bylo možné při využití supravodivých 

materiálů, které neprodukují odpadní teplo. Výkonnost počítačů by se pak zvýšila mnohomilionkrát. 

Foto 139: Byly Havajské ostrovy kdysi součástí 

rozsáhlé pevniny? (archiv autora)7.2.4 Možnosti mozku, 
fúze mozku a počítače
Ray Kurzweill publikoval v  roce 1999 knížku 
„Věk zduchovnělých strojů“ (The Age of Spiritual 
Machines). V ní se vážně zabývá možností zro-
zení počítačové inteligence, která překoná 
po všech stránkách inteligenci lidskou. „Lidé 
přeceňují, co může být dosaženo v krátkodo-
bém horizontu, a podceňují směry, které nasta-
nou v dlouhodobém horizontu,“ říká Kurzweill.

V roce 1999 byly nejvýkonnější počítače asi 
milionkrát jednodušší (méně výkonné) než lid-
ský mozek. Nicméně dlouhodobě platí, že počet 
operací, které počítač dokáže zpracovat, narůstá 
na dvojnásobek každých 12 měsíců. Při zacho-
vání tohoto trendu budou mít běžné počítače 
kapacitu paměti a rychlost zpracování operací 
srovnatelnou s lidským mozkem někdy kolem 
roku 2020.

Lidský mozek má přibližně 100 miliard neu-
ronů. Každý má zhruba 1000 spojení s okolní-
mi neurony. V mozku je tedy asi 100 trilionů 
(100 × 1012) spojení. Každé z  těchto spojení 
je schopno 200 početních operací za vteřinu. 
Mozek tak může současně provádět až 20 mi-
lionů miliard početních operací za vteřinu.103/

V roce 1997 byl počítač v hodnotě 2000 americ-
kých dolarů schopen dvou miliard operací za vte-

řinu. Protože tato kapacita se každý rok zdvojná-
sobuje, v roce 2020 dosáhnou počítače kapacity 
20 milionů miliard operací za vteřinu, tedy řádově 
stejně, jako je tomu v lidském mozku.

Paměťová kapacita mozku je rovna přibližně 
milionu miliard bitů. V roce 1998 stála počítačo-
vá paměť (RAM) o miliardě bitů okolo 200 USD. 
Kapacita paměti se zvyšuje na  dvojnásobek 
v průměru každých 18 měsíců. To znamená, že 
v roce 2023 bude k dispozici paměť o milionu 
miliard bitů za cenu asi 1000 USD.

Je proto racionální předpovídat, že osobní po-
čítač v ceně kolem 1000 USD se v roce 2020 vy-
rovná rychlosti i kapacitě paměti lidského moz-
ku. Pokud by i po roce 2020 vývoj pokračoval 
stejným tempem, v roce 2030 už by měl osobní 
počítač kapacitu paměti a rychlost zpracování 
operací rovnající se mozkům několika set lidí. 
V roce 2048 by to byl ekvivalent mozků všech 
obyvatel Spojených států a v roce 2060 by se 
jednalo o ekvivalent 1000 miliard lidských moz-
ků. A další obrovský skok by nastal, podaří-li se 
nám sestrojit kvantové počítače, využívající při 
zpracování informací vlastností subatomárních 
částic.104/

Lidé přeceňují, co může být dosaženo 
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lionů miliard početních operací za vteřinu.
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„Technologie je pokračování evoluce jinými 
prostředky a  sama o  sobě se stává součástí 
evolučního procesu,“ říká Kurzweill. A vyvozuje 
z toho, že příští stadium evoluce bude předsta-
vovat fúze člověka s technologií a evoluce bude 
nadále probíhat exponenciálně.

Na konci 21. století to bude teprve 250 let 
od doby, kdy se na Zemi objevily nejjednodušší 
počítače. V té době už budou počítače mnohem 
výkonnější (a dost možná také mnohem inteli-
gentnější) než lidé, kteří je vytvořili. Jedinou naší 
šancí je tedy podle Raye Kurzweilla symbióza 
člověka s technologií. Zejména půjde o imple-
mentaci počítačů do lidského těla a mozku, až 
dojde k jejich úplné integraci a splynutí.

V Kurzweillově vizi vidím jeden podstatný pro-
blém, a to je vznik vědomí. Je pro nás zatím zá-
hada, jak vědomí vzniká. Je logickým důsledkem 
vysoce organizované hmoty, nebo je na hmotě 
nezávislé? Josef Svoboda říká: „Člověk se dobral 
poznání o vzniku vesmíru, o evolučně biologickém 
původu sebe sama, rozluštil svůj genetický kód 
a bude brzy určovat svůj další vývoj. Nedokážeme 
ale vysvětlit, odkud se vzala a jak funguje jeho 
mysl“ (Svoboda, Nováček, 2002).

Možná existuje nějaký vztah mezi kvantovou 
mechanikou a vědomím, protože jak mysl, tak 
kvantová mechanika jsou nedeterministické, 
nepředvídatelné reality.105/ Lze si tedy předsta-
vit, že jednou zkonstruujeme kvantový počítač, 
v němž se vynoří vědomí. Ale stejně tak je mož-
né, že záhada lidské mysli a vědomí nebude ni-
kdy odhalena a my sami pro sebe zůstaneme 
do velké míry tajemstvím.106/

Stephen Wolfram (2002) se domnívá, že mož-
ná celý vesmír je řízen jakýmsi jednoduchým 
„počítačovým programem“. Ve svém obsáhlém 
díle „A New Kind of Science“ (Nový druh vědy) 
rozvádí myšlenku, že vývoj vesmíru se řídí pod-
le několika základních, relativně jednoduchých 
instrukcí, které se „přehrávaly“ znovu a znovu 
po miliardy let a vytvářely stále složitější struk-
tury až po člověka a dnešní podobu vesmíru. 

Nekonečná komplexnost vznikla z jednodu-
chých základních pravidel. Vesmír by pak byl 
„počítačem“ přehrávajícím znovu a znovu pro-
gram šokující jednoduchosti, který však vytváří 
neustálým opakováním postupně ty nejsložitější 
struktury. Jinými slovy, jednou bude možné vše 
ve vesmíru vysvětlit pomocí vzorce či kódu, kte-
rý se vejde na velikost lidské dlaně. Pak by také 
vesmír mohl pochopit prakticky každý, jen je tře-
ba se dobrat k těm nejzákladnějším principům 
fungování vesmíru (Piller, 2002).

Stephen Wolfram je výborný fyzik, který 
pracoval na prestižním California Institute of 
Technology (Caltech) a poté na  Institutu pro 
pokročilá studia (Institute for Advanced Studies) 
v Princentonu, v prostorách, kde o dvě genera-
ce dříve pracoval Albert Einstein. Jeho ambice 
rozhodně nejsou malé. Věří, že jeho „nový druh 
vědy“ bude znamenat stejný průlom v lidském 

Jsou lidé, kteří si myslí, že po smrti není 

nic. A tak se dívají do budoucnosti jako 

do tmy. Já taky nevím, co bude. Ale dívám 

se do budoucnosti jako do světla. Neznámo 

je velký prostor plný naděje.

Ivan Medek

Na posledním soudu budou lidé rozdělení 

do dvou kategorií. Jednu budou tvořit ti, 

kteří řekli Bohu: „Buď vůle tvá“, druhou ti, 

kterým řekne Bůh: „Buď vůle tvá.“

Clive Staples Lewis

poznání, jaký znamenal Koperníkův či Darwinův 
přínos.107/

Pokud by se ukázalo, že Wolfram opravdu stál 
na prahu převratného průlomu ve vědě a ob-
jevil, jak se složitý vesmír postupně, v průběhu 
miliard let vyvinul na základě několika jednodu-
chých pravidel a principů, mohli bychom říci, že 
vše, včetně člověka, je možné defi novat jako in-
formaci. Informace je nesmrtelná, takže i člověk 
by se mohl stát nesmrtelným. Bude však mož-
né po smrti člověka „materializovat“ do nového 
biologického těla? Nebo nepůjde o biologické 
tělo, ale jakéhosi kyborga? Nebo budeme časem 
vytvářet úplně jiný, nebiologický typ lidského 
těla, které bychom obývali? Pokud ale budeme 
potřebovat alespoň část ze svého biologického 
těla (zejména mozek, který je sídlem vědomí), 
budeme vždy stárnout, protože každý biologic-
ký orgán postupně stárne.

Můžeme proto v současnosti jen spekulovat, 
kudy budoucí evoluce půjde. Jestli cestou bio-
logickou, jako dosud, nebo půjde o kombinaci 
biologie a technologie, nebo se staneme ve své 
podstatě jen informační bytostí (Svoboda, 
Nováček, 2002).

Technologické možnosti mohou způsobit 
evoluční „rozdvojení“ druhu Homo sapiens sa-
piens. Symbióza lidského mozku a nesmírně 
výkonného počítače může vytvořit jakéhosi 
„superčlověka“ (použil bych termínu „nadčlo-
věk“, kdyby nebyl tak zprofanován nacistickým 
Německem), kterému jsou ve zlomku vteřiny do-
stupné všechny informace světa a je schopen 
vyhodnocovat bleskově a racionálně ve svém 
rozhodování všechny možné alternativy. Tento 
typ člověka by se také dříve či později stal „ne-
smrtelným“ (pokud bychom se stali informační-
mi bytostmi) nebo žijícím velmi dlouho, protože 
by své biologické tělo mohl technologicky opra-
vovat a vylepšovat téměř do nekonečna.

Mám však pocit, že tato vidina budoucnosti 
lidstva by nebyla pro všechny lákavá (ani pro 
mne ne). Část lidí by nejspíše chtěla zůstat 
na „primitivní“ biologické úrovni s tím, že jejich 
možnosti a schopnosti budou nesrovnatelně 
omezenější a že po nějakých 80–120 letech ži-
vota zemřou. Mám-li mluvit za sebe, vedla by 
mne k tomuto rozhodnutí víra, že život pozem-
skou smrtí nekončí a vědomí (osobnost) člověka 
nezaniká. Naopak, jsme-li na této Zemi jen pout-
níky a dočasnými hosty, máme naději, že náš 
příběh bude pokračovat v jiné dimenzi a v jiné 
kvalitě. Michel Quist (1991) říká že „ nebe je ne-
konečná schopnost se zdokonalovat“. O tuto 
naději bych se nerad nechal připravit. I za cenu 
nejistoty, že naděje může být planá a lidský život 
může pozemskou smrtí skončit.

Pokud bychom byli schopni zařídit si vlastními 
silami nesmrtelnost, nevím, jestli si nebuduje-
me peklo za Zemi. Na základě zkušenosti z celé 
lidské historie můžeme říci, že člověk umí být 
dobrý i zlý, může se stát „andělem“ i „démonem“. 

Technologie je pokračování evoluce jinými 

prostředky a sama o sobě se stává součástí 

evolučního procesu.

Je pro nás zatím záhada, jak vědomí 

vzniká. Je logickým důsledkem vysoce 

organizované hmoty, nebo je na hmotě 

nezávislé?
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A teď si představme, že by zde na Zemi vedle 
sebe nežily tři různé generace (děti rodiče, pra-
rodiče), ale desítky a stovky generací se všemi 
svými nedokonalostmi, prakticky navěky.

Kdyby se dítě před porodem mohlo rozhod-
nout, možná by také nechtělo vyjít z bezpečí 
matčina lůna temným tunelem do  nejistoty 
neznámého světa. Pokud by však tuto cestu 
do neznáma nepodstoupilo, zabilo by matku 
i sebe. Podobně, domnívám se, je naším údě-

Nikdo neví, co je smrt, a přece se všichni 

bojí, jako by uznávali, že je největším zlem; 

třeba je pro člověka největším dobrem.

Platon

105/ Mezi vědci se však objevují také zastánci názoru, že ani člověk není svobodný, ale determinovaný, „naprogramovaný“. Vlastní svobodná vůle je podle nich 

jen zdání, sebeklam. Když máme hlad, máme nutkavou potřebu se najíst, když máme sexuální touhu, snažíme se ji ukojit, když se cítíme osamoceni, 

hledáme společnost. Tak je prý i naše chování dosud určováno hlavně našimi pudy a instinkty. Richard Dawkins (2003) přišel s provokativní teorií 

sobeckého genu. Složité organismy slouží podle této teorie pouze k zajištění reprodukce genů. Tím Dawkins popírá altruismus. Když například obětuji 

život za své blízké, pomáhám tím přežití a rozmnožení spřízněných genů, i když sám zahynu. V konečném důsledku jde tedy o chování sobecké, proto 

mluví o sobeckém genu (Svoboda, Nováček, 2002). Jde však o těžký redukcionismus, kdy můžeme zrelativizovat tímto způsobem vše dobré v člověku. 

Vyhroceně řečeno, Matku Terezu z Kalkaty bychom mohli obvinit ze sobectví.

106/ Počítač můžeme naprogramovat tak, aby byl schopen vybírat z několika alternativ. Ale člověk je ten, který má určit, která alternativa k čemu slouží. Takto 

můžeme naučit počítač hrát výborně šachy. Má pak schopnost provádět úžasně rychle obrovské množství kombinací, ale musí mít naprogramovaný cíl – 

dát mat protivníkovi. Pokud cíl naprogramovaný není, je počítač bezradný. Můžeme také počítači určit, že pokud prohrává, má zasténat nebo zaklít, aby 

projevil „emoce“. Jenže to nejsou reálné emoce, jen dopředu naprogramovaná odpověď na určitý stav (Svoboda, Nováček, 2002).

107/ Wolframovy úvahy se možná ubírají podobným směrem jako Einsteinovy, který usiloval o nalezení „unitární teorie pole“, která by uměla vesmír vysvětlit 

pomocí několika elegantních, relativně jednoduchých matematických rovnic.

lem a odpovědností odhodlat se v pravý čas 
k další cestě do neznáma – přejít přes práh smr-
ti s nadějí, stejně jako generace našich předků. 
Dlouhodobě udržitelný rozvoj by neměl mít am-
bici prodlužovat pozemský lidský život do ne-
konečna.

Fúze člověka s počítačem je možná a užitečná. 
Ale kam až? Čeká nás hledání odpovědí na otáz-
ky, které nejsou vůbec jednoduché.





8
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Pavel Nováček Udržitelný rozvoj

8  Žízeň po životě,1/ vůle ke smyslu, 
touha po absolutnu

(1995) či „Civilizations“ (Civilizace) od  Felipe 
Fernándeze-Arnesta (2002).

Všechna tato vskutku monumentální díla 
nás vedou k otázce „Kam směřujeme?“. Carrol 
Quingley (1997) se pokusil vystihnout rytmus 
jednotlivých civilizací sedmi fázemi:
1. mísení či směs (mixture),
2. zrod,
3. expanze,
4. věk konfl iktů,
5. univerzální impérium,
6. úpadek,
7. invaze.
Čtyřmi fázemi charakterizuje dynamiku civilizací 
Duane Elgin (viz kapitola 2.6). Civilizace v histo-
rii přicházely a odcházely. Je otázkou, jestli sou-
časná západní (euro-americká) civilizace najde 
nový impuls, nebo projde fází úpadku a přene-
chá místo jiným, demografi cky či ekonomicky 
vitálnějším (agresivnějším) civilizacím.

Postihnout „proudy dějin“ (slovy J. Krejčího) 
se snažili také nábožensky orientovaní mysli-
telé, proroci a mystici. Dosud „nerozluštěnou“ 
prorockou knihou v Bibli je kniha Daniel a ještě 
méně si víme rady se zjevením sv. Jana.

Velký křesťanský myslitel sv. Augustin rozdělil 
dějiny na sedm etap:
1. od Stvoření k Noemovi,
2. od Noeho k Abrahamovi,
3. od Abrahama k Mojžíšovi,
4. od Mojžíše k Danielovi,
5. od Daniela po babylónské zajetí,
6. od babylónského zajetí ke Kristu,
7. od Krista probíhá „sedmý den“ (sedmá eta-

pa), která už nebude mít večer a noc, ale 
nastane den osmý, nedělní.

Italský mnich z 12. století Joachim de Fiore pro-
žil tři momenty mystického osvícení, které jej 
inspirovaly k tomu, aby vykládal dějiny jako dílo 
Nejsvětější Trojice a dospěl k přesvědčení, že dě-
jiny lidstva jsou rozdělené na tři odlišné věky, 
každý po 42 generacích.

První věk, od počátku světa ke Kristu, je ob-
dobí Otce a je charakteristický vládou zákona 
(Desatero a  další Boží nařízení). Druhý věk, 
od Ježíše Krista do roku 1260, je obdobím Syna 
a je charakteristický milostí. Třetí věk bude vě-
kem Ducha a charakteristický bude láskou a do-
konalou svobodou.5/

Joachym de Fiore zemřel roku 1203. Jeho ná-
zory však byly vlivné ještě dlouho po jeho smrti, 
i když část jeho díla církev v roce 1215 odsou-
dila. Inspirován jím byl např. italský spisovatel 
Dante.

Zajímavá práce se objevila v roce 1994. Rafael 
Maher (jedná se o pseudonym) publikoval kníž-
ku „Naplnil se čas…“. Maher dělí vývoj lidstva 
na čtyři období, která dohromady dávají 5760 

Dlouho žijeme na zemi a lopotíme se 

s čímsi titěrným. Kdy z toho začne být znám 

ten plán a smysl? Ze své krátké a ploché 

existence to nevidíme. Ale je už z nějaké 

výšky nad zemí vidět obrys člověka?

Ludvík Vaculík

Chceme-li promýšlet koncept udržitelného roz-
voje důkladně, nevyhneme se základní otázce, 
která lidstvo na pozemské pouti provází: Kdo 

jsme? Odkud přicházíme? Kam směřujeme?

Zde se nedostáváme na hranici vědy a fan-
tazie ani na hranici vědy a fi kce, ale na hranici 
vědy a víry. O závažnosti výše zmíněné otázky 
svědčí, že mnoho vynikajících matematiků, fy-
ziků a dalších exaktních vědců se v pozdější fázi 
života dalo (v křesťanském nebo židovském pro-
středí) na studium Bible. Po studiu, „jak“ je svět 
postaven, se dostali k důležitější otázce, „kdo“ 
jej vytvořil a za jakým účelem.

Možná jsou to první příznaky sbližování vědy 
a  náboženství. Existuje „magisterium vědy“ 
a „magisterium víry“.2/ Věda je racionální, „ob-
jektivní“ a hledá, jak svět funguje. Je však ohro-
žována virem „pýchy rozumu“ a v posledních asi 
třech stoletích také mechanistickým pojetím 
(vidění světa jako „stroje“, který se dá rozložit 
na součástky, a tím jej pochopit). Víra je subjek-
tivní, více intuitivní, hledající smysl tohoto světa 
a našeho místa v něm.

Jestliže vědu ohrožuje pýcha rozumu 
a pře žívající mechanistické vidění světa, pak 
víru ohrožuje extrémní fundamentalismus. 
„Fundamentalismus je choroba víry, která se 
chtěla opevnit ve stínech minulosti před zne-
klidňující složitostí života. Fanatismus, který je 
s ní často spojen, je jen zlostnou reakcí na ná-
slednou frustraci, na hořké (nepřiznané) pozná-
ní, že tudy cesta nevede,“ říká Tomáš Halík ve své 
knížce „Noc zpovědníka“ (2009).

Je to veliké pokušení, být majitelem „jedi-
né pravé víry“, a způsobilo již mnoho zlého.3/ 
Uvidíme tedy, jak se v 21. století věda a víra 
budou či nebudou sbližovat a přijde-li nějaký 
nečekaný a výrazný impuls, který nás posune 
dál (např. objevení dlouho hledané unitární teo-
rie pole).

Nicméně platilo a platí, že člověk je tvor ná-
boženský, má bytostnou potřebu věřit v Někoho 
či v Něco, co jej přesahuje a dává jeho životu 
smysl. Kdosi v této souvislosti pronesl pěkný 
bonmot: „To byste nevěřili, čemu všemu musí 
člověk uvěřit, aby nemusel věřit.“4/

Český sociolog Jaroslav Krejčí, který působil 
na univerzitě v anglickém Lancasteru, napsal 
obdivuhodně komplexní dílo „Postižitelné 
proudy dějin“ (2002), kde se snaží zachytit 
hybné síly dějinného vývoje a podstatu civili-
začních rozdílů. Snad nejrozsáhlejší dílo, které 
mapuje dějinný vývoj a jeho hybné síly, je de-
setisvazková publikace „A  Study of History“ 
od  Arnolda J. Toynbeeho. Mezi další známá 
díla, která se snaží poskytnout „celkový obraz“ 
vývoje civilizací, patří „A History of Civilizations“ 
(Historie civilizací) od  Fernanda Braudela 

Ve světě existuje i síla vyšší, zjevené pravdy. 

V tom je podstata víry: pokorně se rozhod-

nout, že se s důvěrou obrátíme k duchovní 

realitě větší než my sami.

Albert Gore

Lidská víra se vyvíjela od Ducha k duchům, 

pak od duchů k bohům a od bohů k Bohu.

Aldous Huxley 

Vidím, že věříš těmto věcem, protože ti je 

říkám, ale nevíš proč, takže ač jim věříš, 

zůstávají přesto stále skryty.

Dante Alighieri

Věda nám dává poznání a náboženství 

nám dává smysl. Obojí je předpokladem 

naší existence.

Michael Heller
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let (podle židovského kalendáře v roce 2000 
uplynulo od stvoření světa 5760 let). První obdo-
bí, od stvoření světa do roku 1881 před Kristem, 
je obdobím „Doby národů“ s kosmickým nebo-
li přirozeným náboženstvím. Druhé období, 
„Doba Izraele“, začíná roku 1880 před Kristem 
povoláním Abrahamovým a končí v roce 40 na-
šeho letopočtu, deset let po smrti Ježíše Krista. 
V roce 81 našeho letopočtu začíná „Doba církve“, 
která skončila v roce 2000. Maher se domníval, 
že rok 2000 bude rokem exodu (vyjití) věřících 
z „otroctví světa“.6/ To se očividně nestalo a in-
spirováni Joachymem de Fiore bychom mohli 
spekulovat, jestli po „Době církve“ nepřichází 
pomalu „Doba Ducha svatého“ a jeho mocné-
ho působení. 

Maher říká, že na Zemi žilo, počítáno podle 
židovského kalendáře, 144 generací, což je znak 
plnosti a dějiny se uzavírají (jedna generace zna-
mená 40 let).

Numericky je to zajímavý a Rafaelem Mahe-
rem dopodrobna propracovaný systém,7/ ale 
u  takovýchto interpretací dějin je třeba být 
nanejvýš opatrný až skeptický. Pro křesťany by 
mělo být naprosto zásadní Kristovo varování, že 
dobu „konce světa“ nezná nikdo, kromě Boha-
Otce.8/

Úsilí o výklad dějin a jejich směřování na zá-
kladě náboženských textů je velmi zrádné (viz 
infobox).

1/ „Žízeň po životě“ je název knihy, kterou napsal Irving Stone (2004) o životě malíře Vincenta van Gogha. Vyjadřuje, slovy Luďka Rejchrta (2006), touhu 

člověka po hloubce života, po jeho pravdě a smyslu.

2/ Pojmy „magisterium vědy“ a „magisterium víry“ používá Stephen Jay Gould (1999) v knize „Rocks of Ages: Science and Religion in the Fullness of Life“ 

(Skály věků: Věda a náboženství v plnosti života). Tvrdí, že věda a víra jsou dvě nezávislé domény. Magisterium víry je založeno na Božském zjevení a je to 

vlastně výklad (interpretace) tohoto zjevení. Je kompetentní pro duchovní a morální aspekty života a učí absolutní a neměnné pravdy spásy. Magisterium 

vědy naproti tomu obsahuje to, čeho se lidé dobrali vlastním rozumem a v dané historické situaci. Toto učení se stále reviduje, zdokonaluje a je ve vývoji.

3/ Těžko se pak divit velké vlně ateismu, která se vzedmula především v euro-americkém kulturně-civilizačním okruhu ve 20. století. Ateismus je však také 

forma víry („věřím, že Bůh neexistuje“), a pokud někdo přišel k takové víře po poctivém hledání, je třeba si jeho cesty i rozhodnutí vážit. Na rozdíl od lidí 

„bez víry“, kteří se otázkou po smyslu svého života a poslání na tomto světě nemají potřebu zabývat.

4/ Tyto řádky nemají být „agitací pro víru“, jen jsem přesvědčen, že diskuse o dlouhodobě udržitelném způsobu života by neměla otázku smyslu našeho 

života ignorovat. Víra je záležitostí individuálního, niterného rozhodnutí a bez působení „Ducha pravdy“ (jak jsou věřící přesvědčeni) by byla námaha 

marná. Krásně to vyjádřil pravoslavný metropolita Ignatius z Lattakie:

 „Bez Ducha svatého je Bůh vzdálený,

 Kristus zůstává v minulosti,

 z evangelia je mrtvá litera,

 z církve pouhý spolek,

 z autority forma vlády,

 z misií propaganda,

 z liturgie magie

 a z křesťanského života otrocká morálka.“

5/ Taková necyklická pojetí dějin jsou příznačná pro židovskou, křesťanskou a muslimskou mentalitu. Pro východní náboženství (zejména na území dnešní 

Indie a Číny) je typické cyklické chápání dějin.

6/ Podle katolické církve je druhý příchod Krista spojen s koncem světa. Až Kristus přijde, přijde se vší slávou, tento svět pomine a nastane nový Jeruzalém. 

Ale někteří exegeté, např. protestantští, to mohou vidět i jinak. S příchodem Mesiáše může nastat konec tohoto světa, ale také nemusí. Může jít o přerod, 

o proměnu do kvalitativně jiného stadia, do stadia vývoje až nadpřirozeně řízeného a usměrňovaného, ale stále ještě na tomto světě. To by mohl být 

začátek doby tisíciletého očekávání (podle Apokalypsy „Doby spravedlnosti“). Po ní by se zlý duch na krátkou dobu znovu ujal vlády a pak teprve, 

po konečném vítězství dobra nad zlem, by přišel konec tohoto pozemského světa (Svoboda, Nováček, 2002).

7/ Nemáme zde prostor zabývat se detaily Maherovy práce a zájemce o bližší vysvětlení odkazujeme na jeho publikaci.

8/ Explicitně je to vyjádřeno v evangeliu podle Marka: „O onom dni či hodině neví nikdo, ani andělé v nebi, ani Syn, jenom Otec“ (Mk 13,32).

Infobox: Marné pokusy určit „konec světa“
V roce 1843 byla v Nové Anglii sekta milleritů, kteří očekávali brzký Armageddon a příchod Mesiáše, který ho 
bude doprovázet. V proroctví Williama Millera, nevzdělaného farmáře, který mnoho let studoval „chronologické 
složky“ apokalyptických pasáží Bible, aktivně věřilo až 100 000 lidí. William Miller zakládal svou předpověď 
na biblických proroctvích z knihy Daniel a ze Zjevení sv. Jana, doplňovaných výpočty z Ezechiela a ze čtvrté 
knihy Mojžíšovy. Adventisté sedmého dne a svědkové Jehovovi se vyvinuli z těchto dřívějších hnutí.

Druhý příchod Kristův byl prorokován pro rok 500 a pak pro rok 1000. Několik různých evropských 
„proroků“ určilo jako dobu konce světa rok 1367, 1525, 1689, 1694, 1730, 1826 a 1836. V Severní Americe se 
nevyplnilo nejméně sto předpovědí. Korejská církev Tami předpověděla Soudný den na 28. října 1992, kdy měl 
podle ní Kristus přijít a spasit pouze 144 000 jejích stoupenců (Reader’s Digest, 1998).

Maher dělí vývoj lidstva na čtyři období, 

která dohromady dávají 5760 let (podle ži-

dovského kalendáře v roce 2000 uplynulo 

od stvoření světa 5760 let).
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Snažit se „pochopit dějiny“, ať už na základě 
magisteria vědy či magisteria víry, je ošidné. 
A pokud má někdo ambice tyto úvahy podložit 
ještě číselnými údaji, co se kdy stane, je téměř 
určitě „mimo mísu“. Nicméně se za chvíli poku-
síme naznačit možné vyústění lidského příběhu, 
tedy kam směřujeme, i když budeme rezignovat 
na časový rámec tohoto směřování.

Podívejme se však nyní blíže na otázku smys-
lu našeho pobývání na Zemi. Viktor E. Frankl9/ 
(2006), zakladatel logoterapie, tvrdí, že základ-
ním zájmem člověka je jeho vůle ke smyslu (to 
znamená, že člověk sahá za sebe sama k ně-
jakému smyslu). Opravdové úsilí po smyslu je 
podstatný aspekt lidské přirozenosti a sebetran-
scendence. Vůle ke smyslu je podle něj skuteč-

ně specifi cká potřeba neredukovatelná na jiné 
potřeby a je ve větším či menším stupni vlastní 
všem lidským bytostem.10/

Pokud je vůle ke smyslu frustrována (potla-
čena), objevuje se „vůle k moci“ a/nebo „vůle 
ke slasti“. Čím více jde člověku o slast, tím více 
mu také uniká. „Musíme překonat předsudek,“ 
říká V. Frankl, „že člověk usiluje v zásadě o to, aby 
byl šťasten. Co ve skutečnosti chce, je to, aby 
k tomu měl důvod… Při hledání smyslu vede 
člověka svědomí. Svědomí je orgán smyslu. Ale 
svědomí může člověka také oklamat. Až do po-
sledního okamžiku, až do posledního vydechnu-
tí člověk neví, zda skutečně naplnil smysl svého 
života, nebo zda se spíše nemýlil.“

Kdo pociťuje svůj život jako bezesmyslný, 

ten je nejen nešťastný, ale také stěží 

schopen života.

Albert Einstein

Infobox: Vůle ke smyslu
Žijeme ve století rozšiřujícího se pocitu bezesmyslnosti. V tomto našem století musí výchova směřovat k tomu, 
aby nejenom zprostředkovávala vědění, ale také aby zušlechťovala svědomí. Smysl nemůže být dán, nýbrž 
musí být nalezen. Dávat smysl by směřovalo k moralizování. Nemůžeme tedy dát smysl jinému životu. Co mu 
můžeme dát, je jedině a pouze příklad: příklad našeho celého bytí.

Člověk nejenom hledá smysl, ale také jej nachází, a sice dvojí cestou. Zaprvé vidí smysl v tom, něco dělat 
nebo tvořit. Dále vidí smysl v tom něco prožít, někoho milovat. Ale také v beznadějné situaci, vůči níž stojí bez 
pomoci, vidí za jistých okolností smysl. Na čem záleží, to je stanovisko a postoj, s nímž se setkává s nevyhnu-
telným a nezměnitelným osudem. Život je pak pro člověka řetězcem situací, do nichž je postaven, které má tak 
nebo onak zvládnout, které mají vždy nějaký zcela určitý smysl, které se týkají jedině jeho a jedině na něj kladou 
požadavky. A prapůvodní sebeporozumění mu říká, že musí nasadit všechno, aby tento smysl našel a objevil.

Ve skutečnosti může člověk přežít pouze tehdy, když žije pro něco. A zdá se, že to platí nejen o přežití 
jednotlivého člověka, nýbrž také o přežití lidstva. Pouhé přežití nemůže být nejvyšší hodnotou. Být člověkem 
znamená být zaměřen na něco, co není opět on sám.11/ 

Mají-li však být nalezeny společné hodnoty, má-li být nalezen smysl, který platí pro všechny, pak musí 
lidstvo, které před tisíciletími vytvořilo monoteismus, víru v jednoho Boha, udělat nyní další krok, totiž uvě-
domit si jednotu lidstva.

Stane-li se člověk ve svém hledání smyslu úspěšným, pak bude šťasten. Na druhé straně bude však potom 
také schopen unést utrpení. Utrpení totiž nevede samo o sobě člověka k zoufalství. Pouze utrpení, které se zdá 
beze smyslu, plodí zoufalství. Zoufalství je utrpení beze smyslu.

Otázky, které nám život klade, můžeme zodpovědět pouze tím, že přebíráme za svůj život odpovědnost. 
Být odpovědným je smysl lidského bytí.

Život, za nějž jsme převzali odpovědnost, znamená vždy a za všech okolností, v každé situaci pro nás 
úkol. Celá naše existence, a to v každém jednotlivém okamžiku, má vždy jiný, vždy se měnící, ale vždy nějaký 
smysl. Z toho vyplývá, že naše těžkosti, ať už jsou sebevětší, jsou pouze takového druhu, aby charakter naší 
existence jako úkolu, a tím smysl života zvýšily. Odpovědnost je zpětná vazba svobody, znamená být zpětně 
svázán s nějakým řádem ve smyslu zákona.

Podle Jasperse12/ „je úkolem ducha… učinit pravdivé zjevným“. Co je člověk? Je to bytost, která vždycky 
rozhoduje. Jsou v něm možnosti od anděla po ďábla.13/ Je to bytost, která vynalezla plynové komory. Ale je 
to současně bytost, která šla do těchto plynových komor zpříma s Marseillaisou nebo nějakou modlitbou 
na rtech14/ (Frankl, 2006).

Nemůžeme vědomě budovat budoucnost, 

kterou si neumíme představit. Prvním 

požadavkem je vytvořit pro nás realistickou, 

přesvědčivou a poutavou vizi budoucnosti, 

která je snadno sdělitelná. Potřebujeme 

objevit příběh, který shrnuje příští stadium 

našeho evolučního vývoje a funguje jako 

katalyzátor naší energie a entuziasmu.

Duane Elgin

Kdo se táže po smyslu života, klade otázku 

špatně. Otázky nám pokládá život a na nás 

je, abychom na ně odpovídali.

Viktor Frankl
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Obr. 92: První „dopis“ jiným vesmírným 

civilizacím, který do kosmu vynesla sonda 

Pioneer 10 v roce 1972 (upraveno podle 

Pacner, 1976)

9/ Viktor E. Frankl (1905–1997) se narodil ve Vídni, jeho rodiče pocházeli z Čech. Byl profesorem neurologie a psychiatrie na univerzitě ve Vídni a profesorem 

logoterapie na univerzitě v Kalifornii. Přednášel na 175 univerzitách celého světa. Je zakladatelem logoterapie neboli „třetího vídeňského směru psycho-

terapie“. Napsal více než 30 knih, které vyšly ve 25 jazycích, získal celkem 27 čestných doktorátů.

10/ V. Frankl (2006) cituje Annemarie von Forstmayerovou, která zjistila v 90 % případů těžkého alkoholismu pocit hluboké bezesmyslnosti. 

11/ Vojenští psychiatři na celém světě potvrdili, že nejschopnější pro přežití byli ti váleční zajatci, kteří byli orientováni na budoucnost, na nějaký cíl, na nějaký 

smysl, který bude třeba v budoucnosti naplnit.

12/ Karl Jaspers (1883–1969) byl německý fi lozof a lékař, specializující se na psychiatrii. Jeden z představitelů fi lozofi e existence.

13/ K potenciální schopnosti člověka stát se „andělem“, ale v druhém extrému i „ďáblem“ Vladimír Neuwirth (1998) říká: „Dějiny lidstva jsou trojvrstevné. 

Jedna z těchto vrstev je vrstva lidská. Tvoří děje, které se dají vysvětlit lidskou aktivitou nebo lidskou nedbalostí. Druhou vrstvu tvoří zásahy mocností 

zlých, peklo. Třetí vrstvu tvoří zásahy nebeského Jeruzaléma. Je tedy země něčím sama o sobě a zároveň je průsečíkem dvou jiných světů, zápasících 

spolu pod naší oblohou.“ 

14/ Když se tvrdí, že strach otevírá existenci ontologicky nicotu, bylo by možné stejným právem tvrdit, že láska otevírá člověku bytí… V důsledku degradace 

světa na pouhý technický prostředek přehlížíme možný a nutný konečný účel. To, oč nyní jde, je bytí a smysl… Druhá světová válka znamenala od po-

čátku více než pouhý frontový zážitek: přinesla pro „zázemí“ (které teď už neexistovalo) zážitek protileteckého krytu – a zážitek koncentračního tábora. 

Člověk se velmi vzdálil Kantovu požadavku, podle něhož měla každá věc sice svou hodnotu, ale pouze člověk by měl mít svou důstojnost. V podstatě 

kapitalistického hospodářského systému (stejně jako socialistického – pozn. autora) spočívalo, že člověka – dělníka – natolik degradoval, že z něj udělal 

sotva víc než součástku stroje v produkčním procesu. To však ještě nebyl triumf technického utilitarismu. Dříve se stala pouhým prostředkem práce 

člověka. Válka však učinila takovým prostředkem jeho celý život. Degradovala tedy člověka ještě dále – udělala z něj potravu pro děla. Úplného vrcholu 

dosáhl tento proces degradace v koncentračním táboře. Neboť zde se nestala prostředkem pouhá pracovní síla, nebo život sám, zde se stalo prostředkem 

dokonce umírání, kdy v táborech byl člověk pokusným králíkem. V tomto procesu degradace je tedy patrný pokrok, a to právě technický pokrok. Je 

konečně sporné, zda existuje nějaký jiný pokrok (Frankl, 2006).
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Zkusme se tedy na základní otázku „Kdo jsme? 
Odkud přicházíme? Kam směřujeme?“ podívat 
znovu. Nebude nás však zajímat tolik vlastní 
průběh dějin a vzestup či pád civilizací jako spí-
še možný smysl a vyústění evolučního vývoje 
člověka na této Zemi.

Začalo to Velkým třeskem před 13,7 miliar-
dami let a  formováním neživé hmoty, které 
trvalo 10 miliard let.15/ Pak, necelou miliardu 
let od vzniku planety Země, před 3,85 miliarda-
mi let došlo k první transgresi neboli přerodu 
evoluce neživé hmoty v evoluci biologickou. 
Ta na Zemi probíhala a probíhá dosud, aniž by, 
přes četné otřesy a „katastrofy“, byla jedinkrát 
přerušena.

Život se vyvíjel po  stránce „genové“, to je 
v chromozomech zakódovaných informací (ge-
nech), které řídí vývoj jednotlivce od oplodnění 
buňky až k dospělému jedinci. U vyšších živo-
čichů pak tento vývoj pokračoval i po stránce 
„para-genové“, kdy se nový jedinec musí nejpr-
ve učit od rodičů či druhové skupiny, jak přežít 
ve svém prostředí.16/ Třetím stupněm je evoluce 
„meta-genová“, aplikovatelná jen u člověka.

Ve chvíli, kdy došlo k „procitnutí lidské mys-
li“17/, uskutečnila se druhá transgrese, tedy pře-
rod evoluce biologické v evoluci kulturní (usku-
tečňovanou skrze člověka). Kulturní evoluce 
vede přes rozvoj nástrojů, používání ohně, ze-
mědělství, architekturu, vynález písma, fi lozofi i 
a vědu až k rychlé expanzi homosféry a násled-
ně noosféry.18/ V noosféře dochází k závratně 
rychlému šíření informací, poznání a schopnosti 
komunikovat. Dosáhli jsme technologického 
stadia, kdy každý z nás může být identifi kován 
v každém okamžiku kdekoliv na světě. Žijeme 
ve fázi totální globalizace. Vyústění této situace 
může být dvojí. Buď sebedestrukce, nebo třetí 
transgrese a posun do dalšího stadia evoluce, 
do stadia spiritualizace, zduchovnění.

V tomto stadiu (pokud bude člověk schopen 
do něj úspěšně vstoupit) by se měla uskuteč-
nit bio-sociologická sebeorganizace lidstva, 
kdy člověk začne určovat a řídit svůj další vý-
voj. Po stránce biologické už první známky této 
sebeřízené evoluce můžeme vidět – umělé 
oplodňování, přenášení genů, eugenické ma-
nipulace.19/ Co však prozatím výrazně zaostává, 

Stojíme před novou skutečností. Svět 

unavený ideologiemi se otevírá pravdě.

Jan Pavel II.

Život mě naučil, že žít znamená dostat 

trochu času, abychom využili svou svobodu, 

naučili se milovat a připravili se tak k věč-

nému setkání s Věčnou láskou.

Abbé Pierre

Obr. 93: Tři historické transgrese 

(vývojové přechody světa včetně člověka)

(upraveno podle Svoboda, 2006)
Kosmická evoluce, která započala výtryskem čisté energie (Velký třesk), se ztvárnila v hmotný, 
posléze oživený vesmír, který se v člověku spiritualizuje.
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15/ Život mohl v jiné části vesmíru samozřejmě vzniknout podstatně dříve než na Zemi, zatím však o životě mimo naši planetu nevíme.

16/ Např. mladý dravec se učí od rodičů, jak chytat kořist. Platí, že čím vyšší organismus, tím delší „výuka“ mladých.

17/ Předpokládejme, že to bylo s příchodem člověka moudrého (Homo sapiens sapiens) před 40 000 lety, ale možná i dříve.

18/ Homosféra je defi nována přítomností člověka a dosahem jeho vlivu. Homosféra je tedy sféra, kde člověk svou přítomností a vlivem převládá. Noosféra 

vzniká přeměnou biosféry silou lidské inteligence. Je to vlastně suma poznatků a informací nahromaděných lidským pokolením v průběhu historie. 

Těchto poznatků a informací člověk využívá, aby přeměňoval a proměňoval svoje životní prostředí (biosféru).

19/ Eugenika je sociálně-fi lozofi cký směr zaměřený na studium metod, které povedou k dosažení co nejlepšího genetického fondu člověka.

20/ Metanoia znamená „změna smýšlení“. Jedná se o biblický termín, který znamená návrat k Bohu – obrácení. Zahrnuje v sobě radikální změnu smýšlení 

i jednání a projev této změny ve formě pokání.

21/ Je otázka, zda je takového vývoje člověk sám vůbec schopen, nebo je nezbytný zásah a pomoc Stvořitele (jsme-li ochotni připustit jeho existenci).

22/ Pierre Teilhard de Chardin (1881–1955) byl jezuita, vědeckou profesí geolog a paleontolog. Ve svém významném díle „Vesmír a lidstvo“ (1989) přináší 

originální syntézu biblické představy Stvoření a konce světa s evolučním pojetím vývoje.

23/ Připomeňme si zde biblický výrok ze Zjevení Janova: „Já jsem Alfa i Omega, první i poslední, počátek i konec“ (Zj 22, 13).

24/ V křesťanské náboženské terminologii tím dojde také k proměně a vykoupení hmotného světa. Stane-li se tak ještě za trvání tohoto světa, nebo k tomu 

dojde po příchodu Mesiáše a konci tohoto světa, ví jen sám Bůh (Svoboda, Nováček, 2002).

25/ Z podoby obrázků by se mohlo zdát, že se vše odehraje hladce a přímočaře, v pozitivním světle. Tak to však nebude. Je třeba si připomenout, že evoluční 

pokrok se v historii vždy uskutečňoval skrze velké výzvy a v několika případech vskutku skrze globální katastrofy. Tedy i v budoucím směřování k bio-

-sociologické sebeorganizaci a řízené evoluci a spiritualizaci to nebude snadné a výsledek může být nejistý. Nedobré a rozkladné ideje mohou na čas 

převládnout a způsobit veliké škody a utrpení.

Poznáte pravdu a pravda vás učiní 

svobodnými. 

Jan 8, 32

Když přestanete padat, znamená to, že 

jste v nebi, ale když přestanete vstávat, 

znamená to, že jste v pekle.

David Torkington

je duchovní proměna, ta nezbytná a očekávaná 
„metanoia“20/ hlav a srdcí. Dokud však mravní 
a duchovní proměna člověka nedostihne a ne-
předčí biotechnologickou evoluci, budeme 
v neustálém ohrožení fatálního zneužití svých 
schopností a z toho vyplývající sebedestrukce 
(a také destrukce světa, který nás obklopuje).

Je to skoro nepředstavitelné, ale jednou by 
mělo dojít k převaze „mysli nad hmotou“, du-
chovna nad fyzikálním světem. Jinými slovy, 
k proměně (přetvoření) lidské přirozenosti.21/ 
Možná, že právě toto je smyslem a konečným 
účelem předlouhého procesu proměn z mine-
rální, resp. anorganické sféry (tedy ze sféry neži-
vého fyzického světa) Alfa přes biosféru (oživený 
svět) až ke sféře spiritualizace a čistého ducha 
Omega. Teilhard de Chardin22/ nazývá dosažení 
bodu Omega23/ konečným cílem vesmírné evo-
luce24/ (Svoboda, Nováček, 2002).

Celý tento vesmírný proces, od Velkého třesku 
až po dosažení bodu Omega, ukazují obrázky 
93 a 94.25/

Gerald O. Barney (Barney, Blewelt, Barney, 
1993) tvrdí, že snad nejvýznamnější událostí 
za posledních 2000 let od narození Krista je 
to, že začínáme znát svůj příběh – od Velkého 
třesku až po dnešek a v náznacích i dále, do bu-
doucna. Bůh je „creative mystery“ (tajemná tvůr-
čí síla), na tom se shodnou všechna náboženství. 
Bůh nás stále více činí spolutvůrci, ale s tím také 
spoluodpovědnými na svém díle. Za dávných 
časů k nám mluvil skrze proroky. V novověku to 
zdánlivě vypadá, jako by se odmlčel, ale možná 
nám sděluje něco podstatného skrze vědecké 
poznání.

Abychom na cestě k řízené evoluci a spiritu-
alizaci omezili co možná nejvíce rizika, škody 
a utrpení, potřebujeme změnu kursu. „Změna 
kursu,“ říká Gerald O. Barney, „vyžaduje ohrom-
né množství energie. Ne energie, která pochá-
zí z uhlí, ropy nebo jaderného paliva, ale spíše 
duchovní energie, které by bylo dost na to, aby 
změnila myšlení a životy téměř sedmi miliard 
lidí.“

Pro mne existuje jen jediný způsob, jak žít. 

Nabrat výšku, vystoupit tak vysoko, až se 

přes porodní chaos jednotlivostí, byť sebe-

bolestivějších, otevře pohled na významnou 

pravidelnost určitého velkého údělu lidstva.

Pierre Teilhard de Chardin

Uvážil jsem svůj dosavadní život, na lístek 

jsem napsal: DĚKUJU. A zastrčil ho mezi 

kameny.

Ludvík Vaculík

Obr. 94: Míra sebeorganizace ve vesmíru

(upraveno podle Svoboda, 2006)
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9 DOSLOV
V dnešní uspěchané době není příliš času psát objemné knihy a ještě méně příležitostí je číst. 
A zde se taková kniha před námi naskýtá, nikoliv v překladu, ale v originálu od kompetentního 
českého autora. 

Říká se, že slavný básník Goethe byl poslední polyhistor, vševědec, a že od té doby už nikdo ne-
může zvládnout šíři a bohatost soudobých vědních oborů. To je nepochybná pravda. I vědci sami se 
specializují uvnitř svých disciplín. Přece však jsou zapotřebí shrnutí jednotlivých oborů a tím spíše 
syntézy klíčových poznatků lidského poznání. Dnešní informační technika takové široké pohledy 
na skutečnost kolem nás umožnuje. 

Filozofa Kanta udivovalo hvězdné nebe nad hlavou, které obyvatel velkoměsta dnes už zřídka kdy 
uvidí. Ale tentýž, dnes od přírody odloučený občan se může v pohodlí domova pokochat obrazy 
vzdálených galaxií, explozemi supernovy a zrodem nových hvězd, o jejichž existenci Emanuel Kant 
neměl potuchy. Přináší mu je na televizní obrazovku signál z Hubbleova teleskopu umístěného 
na oběžné dráze. Je jen trochu škoda, že nad těmi závratnými a dramatickými scénami z hlubokého 
vesmíru žasneme méně, než se Kant podivoval nad nebem osázeným zářícími hvězdami v ještě 
průzračné atmosféře 18. století. 

Podobně dnešní úspěšný maturant může a měl by vědět o fyzice, chemii a biologii neporov-
natelně víc než mohl znát polyhistor Goethe. V tom směru jsme od učenců 18. a 19. století o celé 
řády pokročili. Ale jak nové závratné objevy naznačují, k ideálu vševědomosti jsme stále jen na za-
čátku cesty. „Všeznalost“, vzdělanecká erudovanost, je dnes demokraticky dostupná všem. Každý 
z nás může být se základními výdobytky vědy dostatečně seznámený a být na té úrovni „všeznalý“. 
Jinými slovy, být schopen vytvořit si soudobý obraz o světě (a o tom, jak funguje) a na jeho řízení 
se kompetentně spolupodílet. 

Obsáhlý text knihy, který jsme právě dočetli, nebo jím alespoň se zájmem prolistovali, může být 
k tomu dobrým průvodcem. Podává ucelený pohled na fyzickou a sociální realitu dnešního světa 
a nabízí stovky citovaných pramenů pro ty, kteří by měli zájem jít více do hloubky. Je širokým a pře-
hledným plátnem moderní nauky o makro- a mikrokosmu a o světě kolem nás, včetně nás samých. 

Kniha začíná od „Adama“, zrodem vesmíru, vznikem a vývojem života až k tvoru, který životní pro-
středí okolo sebe začal nejprve bezděčně, později vědomě a posléze cílevědomě měnit. Člověk je 
chtěné dítě přírody, ale i „enfant terrible“, problémové dítě. Je to tvor inteligentní, až geniálně nadaný, 
ale zatím jako druh ještě nedospělý a nezralý, který se choval, ke škodě své i okolí, notoricky škodlivě 
a pustošivě. „Udržitelný rozvoj“ nás provádí biologickou a kulturní historií tohoto netypického přísluš-
níka biosféry, jeho nebetyčnými úspěchy, ale i hrůznými morálními propady a prohřešky. 

Částečně na jeho obranu lze říci, že jako ostatní druhy této oživené planety se i tento tvor vždy 
choval naprosto ekologicky. V Darwinově pojetí jako by byl jediným druhem na světě. Už prvobyt-
ně pospolný člověk plýtval zdroji své obživy a devastoval protředí, ve kterém žil. Buď vyhubením 
lovné zvěře, vypalováním vegetace, nebo nadměrnou exploatací preferované potravy. Když takové 
území přestalo poskytovat dostatek obživy, tak se instinktivně přesunul na jiné, ještě nedotčené 
místo. Narušená příroda se po čase zregenerovala. Oproti jiným druhům byl však člověk nadán 
vyšší inteligencí, která mu umožnila rozšířit způsob a zdroj obživy, adaptovat se na různá prostředí 
a snášet odlišné klima. Tak se člověk chytrý spíše než „moudrý“ (Homo sapiens) rychle rozmohl 
po celé planetě, aniž došlo k druhovému rozdělení.

Co způsobilo radikální změnu, doslova explozi v jeho intelektuální kapacitě, která člověka v krátké 
době oddělila od ostatních, i jemu vývojově nejpříbuznějších tvorů, je předmětem výzkumu a růz-
ných hypotéz, a zůstává zatím záhadou. Není sporu o tom, že od samého prvopočátku se lidé cítili 
odlišní a ve svém životním prostředí ohrožení. Než si začali stavět přístřešky, uchylovali se do jeskyní. 
Podvědomě se začali od ostatních živočichů separovat a odlučovat. Člověk byl a zůstává na této 
zemi tvorem tak odlišným, že zdůvodňuje přesvědčení mnohých o jeho mimozemském původu. 

Věří se, že jako jeho rodoví předchůdci i prvotní člověk žil v „harmonické jednotě“ s okolní pří-
rodou (Man in Nature). Postupně se ale změnil ve tvora stavícího se „proti přírodě“ (Man against 
Nature). Výzvou a cílem moderního, již zcela emancipovaného člověka je být opět zadobře „s příro-
dou“ (Man with Nature). Bude to ale na kvalitativně nové rovině. Nikoliv tedy příroda nad člověkem, 
ani už člověk nad přírodou, ale člověk s přírodou za novým posláním… Na této otevřené škále 
vývoje je udržitelný rozvoj důležitým a nekompromisním předstupněm. 

Příroda od počátku praktikovala metodu „udržitelného rozvoje“, a to hned na třech rovinách:
1. V kosmogonii. Při velkém třesku se uvolnilo nepředstavitelné množství energie, která se 

od prvopočátku šíří absolutní rychlostí do všech stran. Malá část této energie se „zhmotnila“ v já-
dra atomů a z nich povstal viditelný vesmír (viz kapitola 2.1). Málo se zdůrazňuje, že každý atom 
představuje uzlík potenciální energie, která se může uvolnit a konat práci. Naše slunce a hvězdy 
jsou mohutnými bateriemi této potenciální energie, jejíž uvolňování je načasováno, doslova napro-
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gramováno, na dlouhé miliardy let. I hvězdy časem vyhoří a zhroutí se do sebe a jejich potenciální 
energie se přiblíží k nule, ale pokud hoří, jsou příkladem spolehlivosti a dlouhodobé udržitelnosti 
celých kosmických systémů. Vznik života a jeho rozvoj byl podmíněn spolehlivým a dlouhodobě 
udržitelným zdrojem sluneční energie.

2. V evoluci. Biosféra je neuvěřitelně konzervativní systém. Nové druhy mikrobů, rostlin a živoči-
chů v ní sice vznikají a zanikají, ale Gregor Mendel v něm svými zákony genetiky kraluje nad 99,99 % 
jedinců v nezměrném množství rostlinných a živočišných společenství a populací. Jen nepatrný 
zlomek procenta těchto populací je postiženo genetickou změnou v důsledku nahodilých mutací, 
vedoucích eventuálně ke vzniku nového druhu. Kdyby nebylo Mendelovy „stálosti druhů“, evoluce 
by se zhroutila. I malé zvýšení v početnosti mutací by znemožnilo ustavení nového druhu, protože 
by se nevytvořily dostatečně početné populace. Podobně jako při hodnocení preciznosti planetár-
ních konstant i malé odchylky ve výskytu mutací by způsobily v evoluci chaos. Také zde je příroda 
jemně vyvážena mezi stálostí a evoluční změnou. Trvalou, ale dynamickou udržitelností zajišťuje 
rovnováhu mezi neproduktivní stagnací a „splašenou“ evolucí svých živých systémů. 

3. U biologických a ekologických systémů. Veřejnost je bezděčně udržována v přesvědčení, že je 
třeba chránit ohrožené druhy rostlin a živočichů: africkou gorilu před vyhubením pytláky, ledního 
medvěda před klimatickým oteplením, dokonce i žraloky před lovci stojícími jen o žraločí ploutve 
pro labužníky čínských restaurací. Vše to je chvályhodné úsilí, ale problém ochrany přírody a zá-
chrany těchto zvířecích druhů leží hlouběji, v zachování celých společenstev a jejich komplexních 
ekosystémů. Tak jako vyhraněný druh je výsledkem dlouhé evoluce, i druhové zastoupení a jejich 
uspořádání v relativně stálá společenstva je výsledkem dlouhého přizpůsobování a vylaďování. 
I zde je dlouhodobě udržitelný rozvoj rigorózně uplatňován. Každý druh a jeho populace v něm 
mají své místo (niku) a sehrávají určitou vymezenou roli. Dojde-li k porušení rovnováhy, daný 
ekosystém se snaží „opravit poruchu“ a nastolit novou rovnováhu. Chová se jako živý organismus. 
Přestože se jednotlivé druhy reprezentované populacemi jejich jedinců činí především ve svém 
vlastním zájmu, slouží tím i celku. Jejich sféra vlivu je vymezena. Kdyby tomu tak nebylo, přirozený 
ekosystém se jich po čase zbaví. 

Dlouhodobá udržitelnost a rozvoj ekosystémů a celé eko-biosféry je založena na třírozměrné 
souhře všech organismů od kořenů po koruny stromů. Tropický prales je nejsložitější a druhově 
nejbohatší ekosystém na naší planetě. Pod vrcholovou klenbou k slunci rozprostřeného větvoví 
vysokých stromů existují zřetelná patra obydlená odlišnými druhy ptáků, savců, plazů a hmyzu. Lze 
tu vysledovat tisíce vazeb mezi jednotlivci stejných i odlišných druhů, od bakterií a přediva půd-
ního podhoubí ke kořenovým vlásečnicím až k mohutným kořenům, které drží celou tu vznosnou 
architekturu nad zemí. Vazby pokračují podél kmenů až do korun s květy a plody. Každý s každým 
je nějak přímo nebo nepřímo propojen až v mystické polyfonii výměny látek a energie, ale také 
různých informací, pachů atd. Tropický prales se svými nesčetnými obyvateli je civilizací svého 
druhu. „Jsme jedné krve, ty i já,“ zdraví se v Kiplingově Knize Džunglí medvěd Bagheera s mohutnou 
krajtou Kaa. Všichni o sobě vědí a vzájemně se respektují i přes nezbytný potravní řetězec, který 
udržuje celý ten živoucí komplex v chodu.

Geohistorické ekosystémy drží strukturně i funkčně pohromadě jemně vytříbený systém spojení 
(synapsí) a kontrolních mechanismů zdokonalovaných po miliony let. Jsou odolné, soběstačné 
a poháněné čistou sluneční energií. Recyklují téměř beze zbytku svůj vlastní odpad a zplodiny. 
Spotřebovávají ve velkém množství oxid uhličitý a dodávají do atmosféry kyslík. Ve svém celku 
představují ne menší výdobytek evoluce, než je vývoj krevního a nervového ústrojí u složitých 
organizmů. Lze uvést přiléhavější příklad dlouhodobě udržitelného rozvoje? Současná lidská spo-
lečenství mají co dohánět při napodobování matky přírody, co se týče produktivity, účelnosti, účin-
nosti, úspornosti, ekonomie a organizace svých civilizačních center a podmaněných areálů. Není 
sporu o tom, že lidský druh byl nadmíru úspěšný v suverénním prosazení sebe sama. Celá planeta 
je nyní pod tíhou lidské početnosti, rozpínavosti a bezohlednosti. Homo sapiens je jediný druh, 
který nemá predátora, ale svým destruktivním počínáním nakonec ohrožuje svou vlastní budouc-
nost. Biosféru proměnil člověk v homosféru, ve špatně spravovanou doménu svého rodu Homo. 
Přece se však v důsledku globální komunikace a nárůstu poznatků situace mění. Nezpůsobujeme 
už škody v biosféře slepě, ale vědomi si následků své činnosti. Je nyní na nás, dědicích nechvalné 
minulosti, abychom zkoumali a dohodli se, kterým směrem se pustíme. Nebude to snadná volba. 
Rozběhneme se jistě různými směry, z nichž některé nás zavedou do slepé uličky, jiné přivedou 
na okraj propasti. 

Podmínkou jakéhokoliv pokroku ale bude dát svůj dům, homosféru, do pořádku. Docílit dlou-
hodobě udržitelného rozvoje. To bude znamenat generální úklid. Tedy zastavit plýtvání, zamezit 
znečišťování, předejít katastrofálním zamořením (viz únik ropy v Mexickém zálivu na jaře 2010), 
úniku radioaktivity z atomových elektráren atd. Budeme muset přestat s masivním odlesňováním 
a spalováním fosilních paliv (která ohrožují klimatický systém), rozšířit chráněné oblasti přírody, aby 
ustalo hubení celých druhů a snížil se tlak na přežívající ekosystémy. Ve vyjmenovávání úkolů by 
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bylo možné pokračovat, ale cílem je dosažení souladu mezi lidskou přítomností a přírodou, která 
nás obklopuje. Vyčleňme si na to příštích sto let. Nejprve tedy příměří, později mírovou smlouvu, 
nakonec…

Jestliže přijmeme tezi, že člověk je chtěné dítě přírody, pak je namístě otázka: proč nás příroda 
přivedla na svět? Nepochybně proto, abychom až se jako druh rozrosteme a dospějeme, posunuli 
kosmickou evoluci dále, za hranice možností přírody samé. To není protimluv, ale intuitivní dar 
důvěry. Člověk je „naprogramován“ pro nadpřirozeno. 

Ve snaze o průnik do vesmíru vysílá lidská společnost do prostoru své reprezentanty, astronauty. 
Kam nemohou všichni, smějí prozatím někteří. Člověk je hvězdoplavcem přírody, s mandátem 
pokračovat v evoluci za meze přírodního výběru. Byl k tomu vybaven intelektem a morálním impe-
rativem. Nabývá vědomosti o světě i o sobě, které „svět“ sám o sobě nemá. Cesty do vesmíru jsou 
materiálním výsledkem lidské výjimečnosti. Otevírají prostor bez hranic a s ním nové horizonty. 
Pozorná a citlivá správa pozemských zdrojů je předpokladem. Už nepůjde o omezující hranice Země 
ani o vymanění se z oblasti sluneční soustavy, ale o budoucí rozkvět lidského společenství „živený“ 
dobře spravovanou planetou. Průzkumné sondy do kosmu, ať s lidskou posádkou, nebo bez ní, 
jsou zároveň hluboce symbolické. Představují výzvu povznést sebe, lidskou rasu a nakonec vše živé 
nad omezující přitažlivost nejen planety, ale hmoty samé. Slovy Teilharda de Chardina: „Nejsme 
lidské bytosti zakoušející duchovní zážitek. Jsme duchovní bytosti prožívající lidskou zkušenost!“

Josef Svoboda, květen 2010
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Příloha

Příloha: Časová řada – vývoj vesmíru a lidstva 
podle Raye Kurzweila (1999)

před 10–15 miliardami let zrodil se vesmír

o 10-43 vteřiny později teplota se ochladila na 100 milionů trilionů trilionů stupňů, vzniká gravitace

o 10-34 vteřiny později teplota se ochladila na 1 miliardu miliardy miliardy stupňů, objevuje se hmota ve formě kvarků 
a elektronů, objevuje se také antihmota

o 10-10 vteřiny později slabé elektrické síly se rozdělují na elektromagnetickou sílu a slabou sílu

o 10-5 vteřiny později při teplotě 1 trilionu stupňů se z kvarků vytvářejí protony a neutrony a antikvarky vytvářejí 
antiprotony; protony a antiprotony se spolu srážejí, zůstávají zbylé protony a objevují se fotony (světlo)

o 1 vteřinu později elektrony a antielektrony (pozitrony) se spolu srážejí, zůstávají zbylé elektrony

o 1 minutu později při teplotě 1 miliardy stupňů se slučují neutrony a protony a vytvářejí prvky jako helium, lithium 
a těžké prvky vodíku

300 000 let po Velkém třesku průměrná teplota je okolo 3000 stupňů, vytvářejí se první atomy

1 miliarda let po Velkém třesku vytvářejí se galaxie

3 miliardy let po Velkém třesku hmota uvnitř galaxií vytváří hvězdy a sluneční systémy

5–10 miliard let po Velkém třesku, 
neboli před 5 miliardami let vzniká planeta Země

před 3,4 miliardami let na Zemi se objevuje první biologický život – anaerobní prokaryota (jednobuněčné organismy)

před 1,7 miliardami let vyvíjí se jednoduchá DNA

před 700 miliony lety objevují se mnohobuněčné rostliny a živočichové

před 570 miliony lety nastává kambrijská exploze; objevují se různé podoby těla, včetně zpevněných částí těla (schránek 
a koster)

před 400 miliony lety objevují se suchozemské rostliny

před 200 miliony lety veleještěři a savci sdílejí své životní prostředí

před 80 miliony lety savci se plně rozvíjejí

před 65 miliony lety veleještěři vymírají, to vede k dominanci savců

před 50 miliony lety z primátů se vyčleňuje antropoidní podřád primátů

před 30 miliony lety objevují se pokročilí primáti jako opice a lidoopi

před 15 miliony lety objevují se první hominidé

před 5 miliony lety hominidé kráčejí vzpřímeně, po dvou zadních končetinách; 
Homo habilis používá nástroje a začíná tak nová forma evoluce – využití technologií

před 2 miliony lety Homo erectus ovládá oheň, rozvíjí jazyk a využívání zbraní

před 500 000 lety objevuje se Homo sapiens, který se od ostatních živočichů liší schopností vytvářet a zdokonalovat 
technologie (nástroje)

před 100 000 lety objevuje se Homo sapiens neanderthalensis

před 90 000 lety objevuje se Homo sapiens sapiens (náš bezprostřední předek)

před 40 000 lety Homo sapiens sapiens je jediným hominidem, který na Zemi přežil; rozvíjí se technologie jako 
uskutečňování evoluce jinými prostředky

před 10 000 lety začíná moderní éra technologií prostřednictvím neolitické revoluce

před 6 000 lety v Mezopotámii se objevují první města, je vynalezeno kolo, vor, člun a také psaný jazyk

496–332 let př. n. l. Sokrates, Platon a Aristoteles vytvářejí základy západní racionalistické fi lozofi e
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1543 Mikuláš Koperník tvrdí, že Země a další planety se otáčejí kolem Slunce (heliocentrický pohled)

17.–18. století věk osvícenství vycházející z řecké fi lozofi e a evropské renesance nastoluje víru v lidský rozum, 
poznání a svobodu, inspiruje velký rozvoj vědy

1687 Isaac Newton formuluje 3 zákony pohybu a zákon gravitace

1760 na počátku industriální revoluce je očekávaná délka života v Evropě i v Severní Americe 37 let

1854 Paříž a Londýn jsou spojeny telegrafem

1859 Charles Darwin publikuje své dílo o principu přírodního výběru

1870 v hodnotě dolaru z roku 1958 je HDP na osobu v USA 530 USD, 
12 milionů Američanů (31 % obyvatel) má práci a jen 2 % obyvatel má středoškolské vzdělání

1900
telegraf spojuje celý civilizovaný svět, v USA existuje 1,4 milionů telefonů, 8000 registrovaných 
automobilů, 24 milionů elektrických žárovek, gramofonová společnost nabízí 5000 nahrávek; 
více než třetina Američanů pracuje v zemědělství

1925 Niels Bohr a Werner Heisenberg formulují základy kvantové mechaniky

1927 Werner Heisenberg formuluje princip neurčitosti, podle kterého elektrony nemají přesnou polohu, 
ale spíše „oblaka pravděpodobnosti možných poloh“

1930 v USA má 60 % domácností rozhlas (tedy více než 18 milionů rozhlasových přijímačů)

1939 začínají pravidelné komerční lety přes Atlantik

1946 rychlý nástup televize; v tomto roce má TV přijímač 0,02 % Američanů, v roce 1956 je to 72 % a v roce 
1983 přes 90 %

1960 ve Spojených státech je používáno 6000 počítačů

1961 do vesmíru letí Jurij Gagarin ze Sovětského svazu, prezident USA J. F. Kennedy ohlašuje plán vesmírné 
výpravy na Měsíc v průběhu deseti let

1962 objevuje se využití průmyslových robotů

1970 HDP na osobu je v USA (v hodnotě dolaru z roku 1958) 3500 USD (6× více než před 100 lety)

1971 objevuje se první kapesní kalkulačka

1981 IBM uvádí na trh osobní počítač (PC)

1986 očekávaná délka života při narození je v USA 74 let, jen 3 % Američanů pracují v zemědělství, 
76 % dospělých Američanů má středoškolské vzdělání, na vysoké škole studuje 7,3 milionů studentů

1990 Tim Berners-Lee vyvíjí jazyk HTML (HypterText Markup Language), který vede ke vzniku světové 
informační sítě (World Wide Web – www)

1997 počítač Deep Blue poráží Gary Kasparova, šachového mistra světa

1998 počítačová síť World Wide Web je všudypřítomná, používají ji běžně středoškolští studenti, stejně jako 
např. maloobchodní prodejci pro propagaci svých výrobků

a kolem roku 2099…

Ray Kurzweil předpovídá, že bude existovat silný trend fúze lidského myšlení se světovou počítačovou 
inteligencí, kterou původně lidé vytvořili; nebude existovat jasné rozlišení mezi lidmi a počítači; entity 
s nejvíce pokročilým vědomím nebudou vázány na stálou fyzickou přítomnost; i mezi lidmi, kteří 
ještě využívají neuronů na bázi uhlíku, bude běžné využívání do mozku implantované technologie, 
která poskytuje enormní zvýšení lidských smyslových a poznávacích schopností; lidé, kteří této 
implantované technologie nevyužívají, nejsou schopni plnohodnotně komunikovat s těmi, kteří 
ji používají; očekávaná délka života již nebude hrát roli, protože lidská inteligence nebude závislá 
na fyzickém těle
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