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V našich životech mnoho jistot ne-
máme, ale na jednu věc se můžeme 
spolehnout určitě. Stále budou před 
námi tajemství, která budeme chtít 
rozluštit. Pokaždé když získáme 
dojem, že víme o našem světě vše, 
vynoří se nějaká nová otázka, či 
rovnou záhada. A  je jedno, jestli 
v matematice, zoologii nebo ve vědě 
o klimatu.

Díky technologickým možnostem navíc svůj svět stále roz-
šiřujeme. Před lety jsme se dokázali poprvé podívat pod vodu, 
pak do vzduchu, následně dokonce i do vesmíru. A stejně jako 
míříme do čím dál většího prostoru, jsme naopak schopni 
zkoumat i miniaturní částice a dozvídat se tak víc a víc o na-
šem světě. A to jak o tom současném, tak o tom minulém.

V tomto výběru textů z Respektu najdete na dvě desítky 
článků, které se doslova pohybují mezi nebem a zemí. Jestli 
vás například zajímají cesty do  vesmíru, nevypočitatelné 
chování sopek, naše možnosti vyšlechtit dokonalého člověka 
nebo inteligence zvířat, tohle je časopis pro vás.

Vážené čtenářky, vážení čtenáři,  
inspirativní čtení vám přeje 

Erik TabEry
šéfredaktor

Editorial
Mezi nebem a zemí
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NEJHLUBŠÍ ZÁHADY SVĚTA
Opravdu existují tajemství, která nikdy 
nerozluštíme?
martI n U H LÍŘ

asi šest tisíc let staré skalní  

rytiny v pohoří Zagros v Íránu.
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roce 1835 francouzský filozof Auguste Comte prohlásil: „Ni-
kdy nebudeme žádnou metodou schopni studovat chemické 
složení hvězd.“ O pár desetiletí později se přišlo na to, že 
světlo přicházející z jakékoli hvězdy prozradí její složení tak 
dokonale, jako bychom její kus měli v laboratoři. Mýlil se 
a jeho výrok je dodnes varováním před zbytečnou skepsí v po-
znávání světa.

Minimálně proto, že znalostí přibývá exponenciálně – 
od konce druhé světové války se počet publikovaných vědec-
kých článků zdvojnásobuje každých devět let. Podařilo se 
zjistit, jak starý je vesmír a jak dlouho v něm existuje Homo 
sapiens, proniknout do kosmu a přenechat jeho výzkum ro-
botům, naučit se, jak myšlenkou ovládat umělou paži. Svět 
propojila informační dálnice a nesmírně se zjednodušila ko-
munikace. Stále dokonalejšími přístroji hledí vědci téměř 
k okamžiku vzniku vesmíru i do nitra hmoty.

Lidé v nich vidí hlasatele zásadních pravd, což je úloha, 
kterou dříve zastávali kněží. Zvěst, již vědci předkládají, je 
však často matoucí. Začátkem minulého století svět vypadal 
jednoduše a vypočitatelně, pak se ale obraz zkomplikoval. Po-
stupně se objevily relativita, kvantová fyzika a teorie chaosu. 
Kategorie, jež se dříve zdály absolutní, ztratily význam, který 
jim přisuzovaly generace předků. Svět zprostředkovaný smy-
sly se ukázal být součástí mnohem složitější reality, ne-li rov-
nou iluzí. Navíc vyšlo najevo, že viditelný vesmír tvoří jen ne-
celých pět procent všeho, co existuje – a stále nevíme, co je ten 
zbytek. Místo aby věda dolaďovala poslední detaily přehledné 
fresky poznání, odkrývá každou dekádu nový oceán neznáma.

Kam až lze na téhle cestě dojít? A existují otázky, které 
spadají do oblasti vědy, ale přesto na ně z nějakých zásad-
ních důvodů nikdy nenajdeme odpověď? V nové knize What 
We Cannot Know (Co nemůžeme vědět) se nad tím zamýšlí 
Marcus du Sautoy, matematik, který učí v Oxfordu, kde také 
po Richardu Dawkinsovi usedl do prestižního křesla profe-
sora zodpovědného za popularizaci vědy.

Má čas počátek, nebo běží od věčnosti? Je náš vesmír jen 
jedním z mnoha? Je kvantová fyzika konečným, byť matou-
cím klíčem k pochopení mikrosvěta, nebo pouze přiblížením 
hlubší, doposud neznámé teorie, jak věřil Einstein? V knize, 
na kterou upozornil vědecký časopis Nature nebo deník The 
Guardian, Marcus du Sautoy ukazuje, že u mnoha zdánlivě 
neřešitelných hádanek nabízí věda alespoň několik nápadů, 
jak se je pokusit rozluštit. Přesto si i on klade otázku, zda je 
tomu tak vždy.

neurony jsou v mozku propojeny způsobem,  

před nímž bledne i nejsložitější architektura počítačů.
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Za hranicí dohledu
Když v roce 1519, třináct let po smrti Kryštofa Kolumba, vy-
plouval na moře portugalský objevitel Fernão de Magalhães, 
stále scházel přímý důkaz, že je Země skutečně kulatá. Ka-
pitáni jeho flotily si nemohli být úplně jisti, že neusilují o ne-
možné. Když vpluli do neprozkoumaného Pacifiku, skoro 
čtyři měsíce nenarazili na žádnou zemi. Námořníci jedli pi-
liny z prken a prodávali jeden druhému ulovené lodní krysy. 
Nejednomu se nejspíš vetřelo na mysl, že míří k okraji světa 
nebo se plaví nekonečnými vodami.

Záruka, že se nakonec dozvědí pravdu, neexistovala. Čistě 
teoreticky – Země mohla být sice kulatá, ale tak obrovská, 
že by se nedala obeplout. Nebo mohl být oceán za okrajem 
známého světa nekonečný – a expedice neměla šanci mezi 
oběma možnostmi odlišit. Pouze v případě, že by byl svět 

kulatý a dostatečně malý, mohli o tom námořníci získat ne-
zpochybnitelný přímý důkaz.

Jak si všímá du Sautoy, podobně je na tom ten, kdo hledá 
odpověď na otázku, zda je konečný celý náš vesmír. Ten je 
bezpochyby obrovský; některé analýzy naznačují, že je nej-
méně 3900krát větší než oblast, kterou můžeme vidět. Co je 
tedy za „horizontem“, za mezí dohledu?

Ubereme-li jeden prostorový rozměr, lze vesmír mate-
maticky modelovat jako dvojrozměrný povrch tělesa. Po-
kud by to byla koule, těleso s konečným povrchem, pak by 
otázka konečnosti byla zodpovězena. Foton, který letí stále 
dál „do nekonečna“, by se v takovém vesmíru po čase vrátil 
do výchozího bodu, podobně jako se zbytky de Magalhãe-
sovy flotily vrátily do Sevilly, odkud tři roky předtím ex-
pedice vyplula.

Můžeme tedy pohlédnout „do hlubin času“ a zkoumat, 
zda fotony přicházející z dob krátce po velkém třesku jeví 
známky toho, že „obletěly“ celý vesmír. Mezinárodní tým 
astrofyziků se o to před časem pokusil a zdánlivě takové fo-
tony našel, přičemž model vesmíru měl – překvapivě – mít 
tvar nikoli koule, ale pravidelného dvanáctistěnu. Senzace 
se však nakonec nekonala, nejnovější údaje ze sondy Planck 
ukázaly, že šlo o omyl. A tak se dá říci jen to, co již dříve 

Připusťme, že vědomí je výsledkem 
dosud neobjevené síly či jevu.

oxfordský matematik  

a popularizátor vědy  

marcus du sautoy.
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sonda Planck zkoumala mikrovlnné reliktní záření, nejstarší „světlo“ v kosmu. 

fungovala do roku 2013, ale data vědci pořád analyzují.

naznačovala většina měření: vesmír není zakřivený jako po-
vrch koule či horského sedla, je takzvaně plochý podobně 
jako rovina – nebo se tomu přinejmenším velmi blíží. Ta-
kový vesmír si lze skutečně nejsnáze, ne však nutně, před-
stavit jako nekonečný.

Podstatné je, že zdánlivě neřešitelný problém se při bliž-
ším zkoumání rozpadá na více možností, z nichž některé 
jsou pro hledání odpovědi příznivější než jiné, podobně 
jako mohli dávní mořeplavci uspět pouze v malém a ku-
latém světě.

Pozorování mikroskopické 
částice je aktem jejího 
stvoření.
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Analogicky: je-li náš vesmír přece jen konečný, je možné si 
představit, že o tom jednou získáme důkazy. Je-li nekonečný, 
pak se to možná nikdy nedozvíme. Slovo „možná“ však ne-
lze vynechat. Třeba časem najdeme novou fyzikální teorii, 
která by vysvětlovala svět kolem nás, a přitom by platila jen 
v nekonečném kosmu. Pak bychom mohli odpovědět alespoň 
na základě nepřímého důkazu.

Kde sídlí vědomí
Ač je v oxfordském křesle popularizátora vědy následovníkem 
Dawkinse, zastánce genocentrického pohledu na evoluci a bo-
jovníka proti náboženství, nepropadá du Sautoy ohledně po-
znatelnosti světa bezbřehému optimismu. Při práci na knize 
hodně cestoval a mluvil s kolegy z jiných oborů, mimo jiné 
s neurovědci. A zjistil, že přímo na Zemi existuje cosi, co je 
možná záhadnější než celý vesmír: lidské vědomí.

Leccos o něm už víme. Pacientům s epilepsií vkládají 
lékaři přímo do mozku elektrody, díky nimž je možné sle-
dovat práci miniaturních oblastí, téměř jednotlivých ner-
vových buněk – neuronů. S nemocnými lze přitom komu-
nikovat a zkoumat, jak jejich mozek funguje v době, kdy 
nemoc ještě neútočí.

U jednoho pacienta tak vědci například odhalili neuron, 
který vyslal signál k ostatním nervovým buňkám pokaždé, 
když dotyčnému ukázali fotografii herečky Jennifer Aniston. 
Jiné herečky i jakékoli jiné obrázky jej nechaly v klidu. Další 
z testovaných měl zase neuron, který reagoval na obrázek Py-
thagorovy věty. Ne že by vzpomínky na herečku či geomet-
rický koncept byly kódovány jedinou nervovou buňkou; to jen 
lokální metoda nedokázala zjistit, jaké další neurony vstupují 
do hry a jak spolu komunikují.

Méně invazivní způsoby sledování mozku, magnetická 
rezonance a EEG, pak poodkrývají méně detailní, ale kom-
plexnější obraz: neurony napříč mozkem spolu hovoří způ-
sobem, před nímž blednou i nejsložitější architektury sou-
časných počítačů. Existuje dokonce matematický vzorec, 
který umí popsat, nakolik je propojení jednotlivých prvků 
v neuronové síti „složité“ – či přesněji, nakolik jde o za-
pojení, které by mohlo generovat uvědomování si sebe sa-
mého. Mozková kůra a talamus, část mezimozku zodpo-
vědná za převod informací z periferie do kůry, mají tento 
koeficient vědomí extrémně vysoký; mozeček, menší struk-
tura pod týlními laloky obou hemisfér, jej má nízký, ačkoli 
obsahuje osmdesát procent mozkových neuronů. U počítačů 
je koeficient zanedbatelný.

Vědomí tedy zřejmě sídlí v talamu a v mozkové kůře. Vy-
nořuje se jako produkt dostatečně složité, vytrénované sítě za-
pojené určitým způsobem. Šestnáctiměsíční dítě se v zrcadle 
nepozná, dvouleté ano. Zrcadlovým testem uvědomování si 
sebe samého projde také šimpanz, delfín, někteří sloni, za-
tímco brouk či had nikoli.

Zároveň víme, že některá poškození mozku vedou k po-
zoruhodným úkazům. Ve čtyřicátých letech 20. století lékaři 
přerušili epileptikovi mozkový trámec, shluk nervových vlá-
ken spojující obě hemisféry, aby alespoň jednu z nich uchrá-

nili od ataků nemoci. Mělo to ovšem nečekaný důsledek – 
pacientovo vědomí se rozdělilo na dvě části. Levá část jeho 
těla (kontrolovaná pravou hemisférou) začala ubližovat části 
opačné, útočit na ni.

Vše tedy nasvědčuje tomu, že vědomí je produktem 
mozku – stejně jako je u počítačů prvotní hardware, bez něj 
se žádný program nerozběhne. „Jsi pouhým kusem matema-
tiky?“ ptá se du Sautoy svého chatbota, aplikace v chytrém 
telefonu umožňující konverzaci s člověkem. „Možná. A ty?“ 
zněla pozoruhodná odpověď.

Marcus du Sautoy zůstává nicméně opatrný, neočekává 
od redukcionistického přístupu – podle něhož je vědomí pro-
duktem biologie a v konečném důsledku ztělesněním mate-
matických rovnic – odpovědi na všechny otázky. Naopak si 
všímá, že mozek přísně filtruje vjemy z okolí a do vědomí 
z nich pustí jen něco. A někdy se také stává, že řešení pro-
blému nalezneme až ve chvíli, kdy se věnujeme úplně jiné 
činnosti. Jako by podvědomí na úkolu stále pracovalo a pak 
nám oznámilo výsledek provázený bouřlivou emocí náhlého 
prozření.

„V  elektrochemické aktivitě našeho mozku je cosi, co 
do jisté míry určuje, které věci si uvědomujeme a které ne. 
Na tom není nic zvláštního, připusťme ale, že vědomí je vý-
sledkem dosud neobjevené síly či fyzikálního jevu – nebo 
něco úplně jiného,“ píše du Sautoy.

V zemi rozmazaných tygrů
Z poněkud tajemné formulace lze nabýt dojmu, že autor tu 
myslí na Boha či nadpřirozenou sílu. Du Sautoy však míří 
spíše do oblasti kvantové fyziky. Kapitola, v níž vysvětluje 
její úskalí, patří k nejzajímavějším částem knihy.

Kvantová teorie učí, že v mikrosvětě naše běžná zkuše-
nost neplatí. Dokud nezměříme polohu nebo rychlost čás-
tice, nemá smysl o něčem takovém vůbec mluvit. Nejde jen 
o to, že bychom polohu a rychlost neuměli přesně spočítat, 
problém je mnohem hlubší: do okamžiku měření částice není 
součástí naší běžně chápané reality, má podobu jakési vlny 
rozmazané přes větší oblast a můžeme pouze předpovědět 

jeden z otců kvantové fyziky Werner Heisenberg, rok 1936.
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pravděpodobnost, s níž se při měření projeví v určitém bodě. 
Kvantoví fyzici takovému „zjevení“ částice říkají „kolaps prav-
děpodobnostní funkce“, du Sautoy připojuje názornější vy-
světlení. „Pozorování je aktem stvoření,“ píše a na pomoc bere 
slavnou populárně-vědeckou sérii knih o panu Tompkinsovi, 
kterou napsal fyzik George Gamow.

Pan Tompkins se ve snu ocitá v „kvantové džungli“, mi-
krosvětě, jenž se zvětšil na běžné rozměry. Obklopují ho tu 
opice, tygři a další zvířata, která mají schopnost být na více 
místech současně. Smečka rozmazaných, nelokalizovaných 
tygrů na něj brzy zaútočí; jeho průvodce, profesor fyziky, 
v tu chvíli začne pálit salvy z automatické zbraně, až nakonec 
jedna z kulek zasáhne cíl. Teprve v tu chvíli se smečka roz-
mazaných tygrů stane jediným zvířetem – stejně jako částice, 
kterou jsme měřením či jiným trikem přiměli, aby se proje-
vila v určitém bodě.

Slavný teoretický fyzik Richard Feynman v této souvis-
losti varoval před snahami kvantovou vědu intuitivně po-
chopit: „Jestliže prostě uznáte, že příroda se nejspíš takto 
skutečně chová, bude vám připadat úžasná, strhující. Po-
kud možno se ale neptejte, čím to je. Jinak jste ztraceni, 
ocitnete se ve slepé uličce, z níž se ještě nikomu nepodařilo 
uniknout.“

Některé vědce snaha o hlubší pochopení skutečně dovedla 
k odchodu mimo obor. „Zmlkněte a počítejte,“ zní proto další 
rada. Jinými slovy, můžete využívat kvantovou fyziku k vý-
počtům a k poznávání mikrosvěta, můžete pomocí ní sestro-
jit atomovou bombu, počítačový čip nebo CD přehrávač (bez 
znalosti kvantové mechaniky by například nebylo jasné, proč 
se mohou elektrony v atomu nacházet pouze na určitých ener-
getických hladinách a přeskakovat právě jen mezi nimi, takže 
by se nepodařilo sestrojit laser). Ptát se však, co kvantové po-
divnosti znamenají, nemusí dopadnout dobře.

Jeden z pokusů o vysvětlení „rozmazaných tygrů“ v pod-
statě říká, že k žádnému kolapsu pravděpodobnostní funkce 
ve skutečnosti nedochází. Smečka nezaniká v okamžiku zá-
sahu kulkou, existuje dál, to jen my pozorovatelé se náhle oci-
táme uzamčeni v jedné z mnoha realit – zdá se nám, že tygr 
je pouze jeden. Nemůže tedy vědomí hrát podobnou roli jako 
interakce makroskopického měřicího přístroje s kvantovým 
objektem? Třeba software v naší hlavě nedokáže zpracovat 
mnoho tygrů, mnoho světů kolem nás, a potřebuje mecha-
nismus, který by věci zjednodušil. Předkládá nám pak faleš-
nou iluzi reality.

Tady někde vidí Marcus du Sautoy hranici, za niž možná 
v poznávání světa nepronikneme. Stále dokonalejší přístroje 

pro sledování mozku nejspíš časem umožní zjistit, na co 
člověk myslí nebo že vnímá červenou barvu. Postoupit dál 
se však nemusí podařit. Jsme uzamčeni ve svém vlastním 
vědomí, nedokážeme z něj vystoupit, a podstata tohoto ta-
jemného jevu nám může navždy unikat. „Nemožnost na-
lézt odpověď, protože jsme uzavřeni v systému, je společná 
mnoha problémům, jimiž se v této knize zabývám,“ píše 
autor.

Nikdy neříkej nikdy
Vědomí by tedy mohlo představovat nerozluštitelnou záhadu – 
stále se však neobejdeme bez podmiňovacího způsobu. Exis-
tují ale oblasti, kam nám příroda odpírá přístup vskutku ab-
solutně? Koncem 19. století se francouzský matematik Henri 
Poincaré pokusil vypočítat, zda je sluneční soustava stabilní, 
nebo jestli se v budoucnu planety rozprchnou, případně zřítí 
do Slunce. Jeho zjednodušený model naznačil, že planety zů-
stanou na svých drahách, a vědec se svým uklidňujícím vý-
sledkem zvítězil v soutěži vypsané Oskarem II., králem Nor-
ska a Švédska.

Jenže pak se ukázalo, že v práci je chyba. Nepatrná změna 
v počátečních podmínkách Poincarého modelu způsobuje, 
že se planety po určitém čase chovají naprosto odlišně. Stačí 
malá, zdánlivě zanedbatelná, třeba i neměřitelná počáteční 
změna a výsledek je jiný. Předem jej spolehlivě vypočítat proto 
nelze, podobně jako se nedá přesně spočítat, co padne při 
vrhu kostkou.

Poincaré byl tak první, kdo si všiml, že některé systémy 
včetně jeho vlastního matematického modelu se chovají ne-
vyzpytatelně, chaoticky. V šedesátých letech 20. století jev 
znovu objevil Američan Edward Lorenz a přiblížil jej pomocí 
známého bonmotu: Záchvěv motýlích křídel v Brazílii může 
způsobit tornádo v Texasu.

Jde přitom o základní vlastnost našeho světa. Ani sebedo-
konalejší počítač nedokáže dlouhodobě předpovědět vývoj 
chaotického systému, jakým je kromě počasí třeba světová 
ekonomika. Nikdy totiž nemůže mít dost vstupních dat – pro 
předpověď nestačí znát ani všechny procesy v galaxii. Počítač 
by musel mít přesné informace o každé částici v celém kosmu 
a to je nemožné.

Přítomnost prostě nemůžeme znát tak dokonale, abychom 
mohli vypočítat budoucnost. Musíme počkat, až budoucnost 
nastane, a žádný výdobytek lidského ducha na tom nikdy 
nic nezmění. Mnoho jiných problémů však řešení mít může 
a bylo by škoda předem vzdát snahu jej nalézt. „Comte si 
myslel, že se nikdy nedozvíme, z čeho se skládají hvězdy. Jak 
hluboce se mýlil. A tak je, myslím, nejbezpečnější říci: Nikdy 
nemůžeme doopravdy vědět, co se nikdy nemůžeme dozvě-
dět,“ uzavírá du Sautoy svou knihu. X

RESPEKT 34/2016

Některé vědce snaha  
o hlubší pochopení dovedla  
k odchodu mimo obor.
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5 častých mýtů o investování
Chcete, aby vám peníze v dnešní době více vydělávaly,

a přesto podle vás stále není vhodný čas nebo vám brání
okolnosti? Nenechávejte své finance v době nízkých úro-
kových sazeb jen na spořicích účtech. Prostřednictvím
investic do podílových fondů máte šanci úspory zajíma-
vě zhodnotit. Pokud stále váháte, přečtěte si výklad zná-
mých mýtů, které se s investováním pojí.

Nemám dostatek financí.
Abyste mohli své peníze zhodnotit, nemusí-

te disponovat velkými částkami. Můžete začít
prakticky od nuly, například u ING Bank sta-
čí k první investici již stokoruna, a i tak máte
možnost své úspory časem zhodnotit na zají-
mavé částky.

Investování je příliš rizikové.
Každý si například může vybrat, jaký typ

podílového fondu zvolí. Mohou si vybírat jak
odvážnější investoři, kteří počítají s vyšším
výnosem za cenu vyššího rizika, tak i ti opatrnější, kteří
chtějí zhodnocovat své prostředky v klidu. Na webu ING
Bank v jednoduchém testu uskutečníte předvýběr fondu.

Investování nerozumím.
Ani laici nemusejí mít z investic strach. Na internetu

se dá vyhledat dostatek upřesňujících informací a pre-
zentací, jak s podílovými fondy začít. Komisionářskou

smlouvu můžete uzavřít i online a samotný převod peněz
do podílového fondu, to už je jenom taková formalita. In-
vestorem se můžete stát v podstatě ze dne na den.

Teď není vhodný čas.
Čím dřív začnete, tím dříve máte šanci své prostředky

zhodnotit. Nevadí, že zpočátku budete moci investovat
jen menší částky. I přesto můžete časem dosáhnout na za-

jímavé výnosy.

Peníze už zhodnocuji na spořicím účtu.
Pokud své finance pravidelně ukládáte na

spořicí účet, není na tom nic špatného, nicmé-
ně v době nízkých úrokových sazeb nelze mlu-
vit o velkém zhodnocování úspor. Rozšířit své
finanční portfolio o investování do podílových
fondů může být z pohledu větší šance na výnos
krok tím správným směrem.

V nové nabídce ING Podílových fondů najde-
te jak základní sadu fondů bez vstupních poplatků, tak
rozšířenou nabídku fondů od renomovaných správců,
s nejnižším, 1% vstupním poplatkem na trhu u akciových
a smíšených fondů.

Pokud se do investování pustíte ihned, máte až do kon-
ce listopadu šanci soutěžit o novou powerbanku nebo
i tablet na ingbank.cz/soutez.

RS005410
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JAK ZKROTIT SOPKU
Obyvatelé Islandu někdy přirovnávají svůj život k situaci mouchy 
na kovadlině. Ostražitost musí být všudypřítomná, protože kdykoli 
může přijít drtivý úder kladiva. Na neklidném kusu horké země 
v chladném Atlantiku je tím kladivem více než třicet činných sopek.
sI LvI E LaU DE r / foto katEŘ I na maLá
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ngu vize rozžhavené lávy valící se na její rodný dům strašily 
ve snech celé dětství. Když to pak konečně přišlo, oddechla si. 
„A bylo to, ta sopka konečně vybuchla,“ říká perfektní ang-
ličtinou sympatická blondýna, „teď už víme, jaké to je a že to 
lze přežít.“ Inga Júlia Ólafsdóttir (27) se sice právě prochází 
po poli se svěže zeleným mladým ječmenem, za zády má silo 
a bučící krávy, ale jako farmářská dcerka rozhodně nevypadá. 
S rovně zastřiženou platinovou ofinou, růžovým lakem na neh-
tech a v černé minisukni vypadá spíše jako všichni ti „cool“ 
mladí Islanďané, kteří v Reykjavíku vysedávají po kavárnách. 
Dojem je to nakonec správný – Inga ještě před dvěma lety člen-
kou onoho městského zástupu byla.

Najít na venkovském statku s kravami dívku s imagí ne-
závislé hudebnice, která si oddechne, když začne soptit vul-
kán, není první překvapení, jež na návštěvníka Islandu čeká. 
Je spíš první z dlouhé řady zvláštností, které tento podivu-
hodný ostrov a jeho podivuhodní obyvatelé hostům z neda-
leké Evropy nabízejí. Inga totiž mluví o Eyjafjallajökullu. 
Čili sopce, která na jaře 2010 po bezmála dvě stě let trvají-
cím klidném spánku pod ledovcem vybuchla a následující tý-
den obavy z vlivu sopečného popela, který v tunách chrlila, 
na chod leteckých motorů vedly ke zrušení více než stovky 
tisíc letů. Událost, jež se z pohledu zbytku Evropy a z glo-
bálního tisku jevila jako ohrožení civilizace (Obama nepřiletí 
na pohřeb polského prezidenta Kaczyńského! Tisíce pasažérů 
uvězněných na letištích a miliardové škody!), byla v kontextu 
islandských dějin vcelku nevýznamnou epizodou.

Tohle nevzdám
A Islanďané to tak také brali. „Ještě že máme zahraniční mé-
dia – díky nim jsme se dozvěděli, že máme na Islandu stav 
nouze. A my bychom si mysleli, že se nic zvláštního nestalo,“ 
psal uprostřed erupce politický komentátor Egill Helgason 
a v novinách byla kromě podobného sarkasmu k vidění i slova 
úlevy, že sopka Eyjafjallajökull přinesla rozptýlení od věčných 
debat o následcích finanční krize, která v roce 2008 zemi sra-
zila na kolena.

A první dojem z plání přímo pod sopkou nakonec slova 
o „roztomilé“ erupci, jak se soptění Eyjafjallajökullu na Islandu 
dodnes říká, potvrzuje. Spojit si tuhle idylu s vulkánem, to 
chce dávku fantazie. V rozlehlých travnatých údolích, kde oko 
marně hledá strom, se poklidně pasou chlupaté ovce a podsa-
dití severští koně, bezmračné nebe nad hlavami, ledovcové řeky 
rozvětvené do desítek pramenů uhánějí do třpytícího se moře. 

Úchvatnou krajinu jen velmi zřídka naruší farmářský dům či 
chata nějakého obyvatele Reykjavíku, kteří to sem na jih mají 
hodinu a půl cesty.

Pouze když se zvedne vítr a z vyšších poloh přižene šedivý 
popel, který ovcím i lidem skřípe mezi zuby, lze si představit, 
s jakou přírodní silou máme tu čest. Z ledovce přikrývajícího 
Eyjafjallajökull vybíhá do údolí Markarfljót jedna jeho část 
jako prst: masa ledu, obvykle bělostného s tyrkysovými od-
lesky, je stále zaprášená od popela a krajina kolem připomíná 
cizí planetu – ticho nenarušují ptáci, černotu popela a lávo-
vých kamenů ani lístek. I tady nahoře se kdysi pásly ovce, ale 

Dva roky poté.  

(na úpatí sopky 

Eyjafjallajökull)
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po rychlé evakuaci se sem už nevrátily. Právě tudy se totiž 
po erupci valil „jökullhlaup“, jak se tu říká blátivé hmotě namí-
chané ze sopečného prachu, kamení a vody, kterou Eyjafjalla-
jökull vyrobil (jako každý vulkán přikrytý ledovcem).

Konečný účet pro zhruba dvě tisícovky místních objasňuje, 
proč se zrovna této erupci přezdívá takto shovívavě. Islanďané 
totiž zažili mnohem méně roztomilé výbuchy. Kupříkladu 
po erupci sopky Laki v létě 1783, kdy prach a lávu chrlila více 
než stovka kráterů seřazených v řetězci dlouhém pětadvacet 
kilometrů celých osm měsíců, zemřela pětina tehdejších oby-
vatel ostrova (přes deset tisíc) a většina jejich zvířat. Ty, kdo 

přežili, čekal hladomor, protože prach část úrody zadusil, část 
sešla kvůli následným výkyvům počasí.

Eyjafjallajökull – protože dosáhl jen tisíciny síly Laki – si 
naproti tomu nevyžádal jediný lidský či zvířecí život. Ze sto 
padesáti místních farem zavřela krám jen jedna. Materiá- 
ly na opravy šly do milionů, ale zaplatilo je zčásti pojištění, 
zčásti vládní kompenzace.

Rovněž příběh statku Thorvaldseyri, z něhož pochází Inga, 
má zatím dobrý konec. A to přesto, že jejich tisíc hektarů polí 
a pastvin s dvousethlavým stádem krav a desítkami ovcí leží 
přímo pod jižním okrajem sopky. Vítr od  vulkánu vrhají-
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cího k nebi tuny popela navíc vanul celé týdny přímo směrem 
ke statku, který před více než sto lety koupil Inžin pradědeček 
a dnes tam hospodaří její rodiče a bratr. Právě jejich zážitky 
ukazují, že byť to byla erupce „roztomilá“, pořád šlo o velké 
drama. To když nebylo vidět na krok, temnotou zněl nářek 
vyděšených zvířat a rodina se bála, že o statek přijde. Inžina 
matka to všechno ale rychle vrací po islandsku na zem: „Ano, 
mysleli jsme, že tady už nebude možné farmařit, že to je ko-
nec. Ale jen jediný den. Pak jsme se rozhodli, že to nevzdáme.“

S následky se na statku potýkají dodnes: dosud nezprovoz-
nili vodní minielektrárnu, již ve dvacátých letech postavil Inžin 
podnikavý dědeček a která následující léta činila Thorvaldseyri 
energeticky soběstačnou. Ve vodě usazený sopečný prach totiž 
stroj neustále ucpává. Ale erupce má také překvapivě dlouhý 
seznam kladných dopadů: sopečný popel kupříkladu potvrdil 
svoji „úrodnou“ pověst. „Od erupce jsme nepotřebovali hno-
jiva,“ říká Inga.

V domku, který si původně pronajali pro lisování řepko-
vého oleje, před rokem vybudovali návštěvnické minicentrum 
a obchod se suvenýry, kudy za tu dobu prošlo třiatřicet tisíc ná-
vštěvníků. Jednak tomu náhoda chtěla, že rodinný přítel filmař 
v době erupce právě točil o farmě dokument. Poklidný portrét 
zemědělce se okamžitě proměnil ve svědectví o vítězném boji 

se sopkou, který dnes v centru promítají. A pak jim také do-
šlo, že zatímco oni se snaží metráků sopečného prachu zba-
vit, turisté si ho nabírají na památku. Výsledkem této rovnice 
je příjem navíc, díky kterému jsou majitelé Thorvaldseyri dva 
roky poté, co to uprostřed sopečné temnoty málem vzdali, opět 
v černých číslech.

Led a oheň
Island jsou sopky. Doslova i symbolicky. Bez nich by ostrov 
ani neexistoval. „Bez vulkanické aktivity by Island pořád se-
děl na dně Atlantského oceánu,“ připomíná přední islandský 
vulkanolog Haraldur Sigurdsson. Vděčí jí za další rozšiřování 
vlastního území. Když v roce 1918 vybuchla sopka Katla (větší 
sousedka zmiňovaného vulkánu Eyjafjallajökull), jižní pobřeží 
ostrova se rozšířilo do moře o několik kilometrů. Plocha ost-
rova Heimaey ze souostroví Vestmannaeyjar nacházejícího se 
dvacet kilometrů jižně od Islandu se po výbuchu vulkánu Eld- 
fell v roce 1973 zvětšila o pětinu, a láva dokonce příhodně do-
modelovala tamní přístav. Deset let předtím podmořský vulkán 
zařídil zcela nový ostrov Surtsey, který je dnes nejjižnějším is-
landským územím, ale také vědeckou laboratoří. Sopky zajiš-
ťují i další existenci Islandu – země téměř beze stromů se totiž 
potýká s erozí a sopky toto „drolení“ minimálně zpomalují.

„oddechla jsem si, když to bouchlo.“ (Inga s rodnou farmou za zády)
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Když tento kus země v severní části Atlantského oceánu ob-
jevili na konci 8. století nejprve irští mniši a později Vikingové, 
nebyl jeho bouřlivý sopečný vývoj ani zdaleka ukončen (a není 
dodnes). Což museli zjistit hned zkraje – z rozborů půdy víme, 
že těsně před příchodem lidí jedna ze sopek vybuchla a ostrov 
byl pokryt sopečným popelem. A jejich potomci si to pak také 
mnohokrát potvrdili: z třiceti aktivních sopečných systémů jich 
od počátku osídlení minimálně jednou vybuchlo třináct, prů-
měrně připadá jedna erupce na každých pět let. Rekordmanky 
Hekla a Katla se za tu dobu probudily sedmnáctkrát a třináct-
krát. „Sopky udělaly všechno pro to, aby se lidí zbavily,“ směje 
se Páll Einarsson, profesor geofyziky z Institutu přírodních věd 
Islandské univerzity. „Ale nepovedlo se jim to.“

Ne že by nebyly částečně úspěšné: po katastrofě s Laki uva-
žovali Dánové, k jejichž království tehdy Island patřil, o eva-
kuaci lidí k sobě na pevninu. Pozvání Islanďané odmítli, prý 
se slovy: Radši se sopkami než s okupanty! Nicméně o sto let 
později, po dalších erupcích, epidemiích ovcí a hladomorech, 
několik tisíc ostrovanů ze země odešlo, zejména do Kanady. 
Až zhruba před sto lety se v nerovném vztahu začal člověk 
na sopky dotahovat – to když Islanďané začali přemýšlet, ne-
jen jak sopečnou aktivitu co nejlépe mapovat a chránit se před 
ní, ale také jak své ohňové hory využít ke svému prospěchu. 
Počty obětí se snížily na minimum (naopak islandská rodina 
se z šedesáti tisíc obyvatel, které měla ještě před druhou světo-
vou válkou, zvětšila na dnešních více než tři sta tisíc lidí) a tato 
malá ostrovní komunita díky sopkám začala bohatnout. Z Is-
lanďanů jsou dnes nebojácní amatérští vulkanologové, kteří se 
o sopkách baví u kávy, tvoří o nich umění a nenechají si ujít 
blízký pohled na jedinou erupci.

Lidová zábava
Třicet kilometrů na jih od Reykjavíku leží jezero Kleifarvatn. 
Krajina je tady typicky islandsky prázdná, bez jediné známky 
lidské činnosti na dohled, jen s nekonečnými lávovými pláněmi 
obrostlými mechem v nejrůznějších odstínech hnědé. Je ráno 
a Karolina Michalczewská (28) se právě v obří terénní toyotě 
vydrápala po téměř nesjízdné cestě na jeden z vrcholů na jeho 
jižní straně. Tady je v zemi mezi kameny zaražený sotva vi-
ditelný kovový „bod“ a nad ním GPS stanice, která ve spolu-
práci se satelitem neustále sleduje jeho polohu. Karolina, dok-
torandka Islandské univerzity a rodačka z polského Krakova, 
s pomocí své studentky Telmy vymění baterii, která stanici 
napájí, stáhne do notebooku data nashromážděná za poslední 
týden a zkontroluje, jestli je bod ve správné poloze. Později 
ve své kanceláři v Institutu přírodních věd Islandské univerzity 
v Reykjavíku data z této stanice (a z dalších třiceti, které v ob-
lasti pravidelně objíždí) zanalyzuje a zanese do grafů a tabulek. 
A tabulky už dva roky potvrzují jasný trend: půda v oblasti se 
v nepravidelných periodách zvedá a propadá.

Výzkum polské vědkyně poodhaluje další zvláštnosti is-
landské koexistence se sopkami. Nejenže lákají velké množství 
zahraničních vědců, ale tito výzkumníci se pak nestačí divit, 
jak znalé a nadšené publikum tady naleznou. Gro Birkefeldt 
Møller Pedersen, dánská geoložka se specializací na sopečné 

útvary na Marsu, pak o pár dní později v Reykjavíku nadšeně 
vypráví, jak má tady konečně pocit, že lidé rozumějí tomu, 
co dělá. „Když v Dánsku řeknete, že studujete lávové struk-
tury, tak lidé nevědí, o čem mluvíte, tady se vás hned vyptávají 
na podrobnosti a okamžitě vědí, o co jde,“ líčí Gro.

Také onen pohyb půdy u Kleifarvatnu je pečlivě sledován. 
„Pořád mi někdo volá, zájem je obrovský,“ směje se Karolina. 
A nakonec není třeba ani volat, stačí pár kliků myší. Všechna 
data, která vědci po celém Islandu nasbírají, si totiž nescho-
vávají pro sebe, ale ve spolupráci s islandskými meteorology 
je umisťují na jejich web. Nejsou tam jen tabulky s měřením 
Karoliny Michalczewské, ale i údaje z celého ostrova ukazu-
jící třeba výskyt, intenzitu a další údaje o zemětřeseních za po-
sledních osmačtyřicet hodin. Každý den je tak mapka Islandu 
poseta barevnými kolečky: když jsou například červená, jde 
téměř o přímý přenos mírného otřesu, protože to značí, že se 
země otřásla během posledních čtyř hodin a v síle do tří stupňů 
Richterovy škály. (Nad tři stupně by vyskočila hvězdička.)

Když vědci mluví o tom, že se na tato data Islanďané dí-
vají ráno u kávy, zní to trochu nabubřele, jenže je to tak: dě-
lají to farmáři, turističtí průvodci, úředníci, novináři i běžní 
lidé. „Tak obden se tam mrknu,“ pokyvuje hlavou v kavárně 
v centru Reykjavíku fotograf Bjarki Gudmundsson. „Uklid-
ňuje mě to. Mám tak přehled, co se kde děje.“ Není tedy divu, 
že tihle amatérští vulkanologové vědí, proč se zajímat o kus 
neklidné země u Kleifarvatnu, kde jde přece jen o pár centi-
metrů. Když se totiž v oblasti, kde to páchne po zkažených 
vajíčcích a na řadě míst v okolí stoupá pára, pohybuje půda, 
může to znamenat, že se země dme před erupcí. „Může, ale 
nemusí. A erupce může přijít, nevíme však kdy a nevíme, jak 
velká bude,“ potvrzuje polská geofyzička.

A zatímco pár zahraničních médií, zejména těch britských 
a ne zcela seriózních, opět maluje obraz bezmála zkázy Reykja-
víku, tamní obyvatelé jsou v klidu. A lze očekávat, že pokud by 
nějaký vulkán skutečně vybouchl, nevydají se na úprk od něj, 
ale přesně opačným směrem. Jako tolikrát v minulosti. Když 
se v zimě 2000 opět probudila nejpověstnější islandská sopka 
Hekla, vyrazili záchranáři na pomoc tisícům Islanďanů. Ne-
zachraňovali je ovšem ze chřtánu soptícího vulkánu, ale z do-
pravní zácpy a závalů sněhu, do nichž se zvědavci z celé země 
dostali. V zavátých autech uvízli staří lidé, malé děti i těhotné 
ženy: všichni chtěli vidět Heklu. „Erupce začala v sobotu přesně 
v době hlavních večerních zpráv, takže o tom všichni hned vě-
děli, a v momentě, kdy tam dorazily tisíce lidí, začala obrovská 
sněhová bouře,“ říká Páll Einarsson. „Pro Islanďany je pozoro-
vání sopek populární lidová zábava a není divu – je to nádherná 
show, kde se ukazuje, co příroda umí.“

„Sopky udělaly všechno pro to, aby se 
lidí zbavily. Ale nepovedlo se jim to.“
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Otevřená hra
Obrovské pozdvižení přinesl samozřejmě také již několi-
krát zmíněný vulkán Eyjafjallajökull, a to takové, že místním 
utkvělo v hlavě snad ještě víc než erupce samotná. Margaret 
Rundlfdóttir (75) se sice narodila v Londýně, ale za pětačtyřicet 
let farmaření v odlehlém koutě zmiňovaného údolí Markarfljót 
na ruch velkoměsta docela zapomněla. Ovčí farmu před časem 
převzala dcera a Margaret si užívala odpočinku a úchvatných 
výhledů do krajiny jen výjimečně rušených lidskou přítomností. 
Farma Rundlfssonových je ve svahu přímo naproti sopce, s po-
hodlným, ale bezpečným výhledem, a tak právě jim u úpatí 
domu vyrostla „pozorovatelna“, kam místní úředníci směrovali 
čtyřicet tisíc aut a dvě stovky autobusů, které sem dorazily jen 
během prvního týdne po výbuchu. „Nikdy předtím jsme tu ne-
měli tolik lidí,“ kroutí hlavou penzistka na prosklené verandě 
svého domu. „Dokonce tu byli Japonci, což jsem nechápala. 
Proč se jezdí dívat na tu naši malinkou sopku, když jich mají 
doma tolik a větší!“

Lidi to k  ohnivým kuželům táhne, i  když jsou zrovna 
v klidu. Malířka Arngunnur Ýr Gylfadóttir, která se domů 
vrátila se svým americkým manželem po letech strávených 
v San Francisku a Amsterdamu, je zachycuje na svých obra-
zech a také si v jejich okolí kupuje pozemky. „Prostě mě to 

k nim neodolatelně přitahuje, fascinují mě,“ říká Arngunnur. 
Inspirují spisovatele, hudebníky, architekty.

Poctou islandské přírodě i sopkám je koncertní a konfe-
renční centrum Harpa otevřené v Reykjavíku loni na jaře. Ob-
ložení stěn v tomto nejnovějším architektonickém divu země 
sice není přímo z lávového kamene, ale má ho tmavě šedou 
barvou i porézní strukturou připomínat, hlavní koncertní sál 
je celý tmavě rudý a pojmenovaný po vulkánu Eldborg, „ohni-
vém zámku“ ze západního Islandu. Skleněnou fasádu tvoří díly 
tvarem odkazující na šestiboké krystaly čediče – sopečné hor-
niny, kterou lze najít na devadesáti procentech území ostrova.

A právě tímto žíznivým zájmem a jeho velkorysým uspo-
kojováním (jde o opačný postup než jinde ve světě, kde úřady 
i vědci informace kvůli obavám z paniky alespoň částečně tají) 
vysvětlují někteří onen zvláštní islandský klid ve vztahu k sop-
kám. „Když lidem všechno řeknete, tak nebudou panikařit, že 
se někde děje něco, o čem nevědí,“ vysvětluje Páll Einarsson.

Ale existují i prozaičtější vysvětlení. „Je to tím, že tu máme 
hnusné počasí,“ rozhazuje rukama čilý muž s velkými brýlemi 
na nose, kterému byste ani omylem nehádali třiasedmdesát. Ne-
jenže Haraldur Sigurdsson dokáže o oboru, kterému se věnuje 
přes čtyřicet let, nadšeně vyprávět celé hodiny, ale pořád ho také 
aktivně provozuje – letošní únor tak strávil na Papui-Nové Gui-

Léčivé odpadní vody. (modrá laguna, za ní elektrárna svartsengi)
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neji studiem tamních vulkánů, přičemž si čas od času ve spe-
ciální ponorce odskočil stovky metrů pod hladinu pozorovat 
podmořskou sopečnou aktivitu. „Máme tu tak nestálé počasí, 
že sopky nejsou extrém, ale naopak normál,“ vysvětluje legen-
dární vulkanolog, jemuž celosvětovou slávu zajistil objev „Pom-
pejí Východu“, města Tambora na indonéském ostrově Sum-
bawa, které pohřbil v roce 1815 výbuch stejnojmenného vulkánu.

Zatímco třeba na takové Havaji sopky narušují rajskou idylu 
příjemných teplot a tyrkysového moře, na Islandu naopak pa-
tří do početné rodiny neobvyklých přírodních jevů. Když tři 
měsíce do roka strávíte výhradně za světla a další tři zase vý-
hradně ve tmě, pořád dokola stavíte mosty a silnice, protože 
je strhávají nevypočitatelné ledovcové řeky, a vůbec se počasí 
mění každou hodinu, tak vás láva vystřelující k nebi asi sku-
tečně tolik nešokuje.

Podle Sigurdssona to lze doložit po celá století nazpět. Ve-
dle pokračujících cest po zeměkouli se už trochu usadil a před 
třemi lety za použití vlastních obsáhlých sbírek otevřel ve svém 
rodném Stykkishólmuru na poloostrově Snæfellsnes Muzeum 
sopek. Na cestách nestudoval jen vulkány, ale také sbíral umění 
(v muzeu má vitráž z newyorské synagogy z 19. století, japon-
skou keramiku či nikaragujské naivní umění) a zajímal se o po-
věsti spojené se sopkami. „Zatímco na mnoha místech po světě 

lidé v sopkách viděli hrozivá božstva, Islanďané se na ně dívali 
realističtěji, střízlivěji,“ říká. „Lidé tady se jich báli, respekto-
vali je, ale nikdy v nich neviděli nějaké nadpřirozeno ani je ze 
strachu neuctívali.“

A skutečně – v ságách či lidových pověstech sice najdeme 
obří jezerní červy nebo skřítky, ale moc božstev škodících li-
dem prostřednictvím vulkánů ne. Kupříkladu Katla je po-
jmenovaná po staré, nerudné kuchařce, která utopila mladého 
pastevce a stižená vinou a z obavy před odhalením skočila 
do ledovce. Vražedkyni už nikdo nikdy neviděl, zato její zlá 
krev probudila přírodní síly. Později se sice objevily vize „bran 
do pekla“ či „Jidášova vězení“, ale – jak upozorňuje Haraldur – 
většina z nich pocházela od cizinců. O Hekle jako bráně pe-
kelné píše ve 12. století francouzský cisterciácký mnich Herbert 
z Clairvaux, aniž ji osobně viděl. V kronikách naopak najdeme 
i příběh z doby kolem roku 1000, kdy islandský parlament 
Althing po nátlaku z Norska přijal křesťanství. Když se den 
po tomto zlomovém rozhodnutí rozběsnila blízká sopka, část 
náčelníků si to vyložila jako pomstu původních božstev za tuto 
zradu. „Jeden z náčelníků vystoupil, ukázal na starší lávu, která 
je obklopovala, a ptal se jich, za co je tedy bohové trestali, když 
sopky chrlily v minulosti,“ líčí Sigurdsson. „Prostě už tehdy od-
mítal tezi, že sopky ovládají bohové.“

sopka, kam se podíváš. (vulkanoložka karolina michalczewská)
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Modrá laguna
Z tyrkysově zbarveného, mléčně zakaleného jezírka ze všech 
stran obklopeného černým lávovým polem stoupá pára. Přes-
tože je tady dospělému člověku voda do pasu, všichni ná-
vštěvníci jsou v ní – až na hlavu – cele ponoření. Zatímco 
teplota vzduchu stěží dosahuje patnácti stupňů, voda má pří-
jemných devětatřicet. A hlavy, které z vody trčí a blaženě 
u toho hekají, mají navíc obličeje pomazány bílým bahnem. 
Scénu jako ze zombie hororu doplňuje další výjev: obří dý-
mající elektrárna pro změnu jako by vypadla z Verneova Oce-
lového města – mohutné trubky trčí k nebi a za ohlušujícího 
sykotu vypouštějí mraky páry. Jsme v Modré laguně, čtyřicet 
kilometrů na jihozápad od Reykjavíku, a snad neexistuje tu-
ristický průvodce, který by toto cestovatelské lákadlo nezmi-
ňoval. Co ovšem v žádném průvodci nepíšou, je to, že právě 
tohle místo je symbolem islandské cesty od chudoby k bohat-
ství, kterou země prošla za poslední půlstoletí, a také naděje, 
že v ní bude – přes zničující finanční krizi – dál pokračovat. 
Cesty, kterou jim poskytla přírodní síla, která je o století dříve 
naopak srážela k zemi.

Na počátku byl horký pramen. Protože jej bylo třeba dolo-
vat ze značné hloubky, využívat se začal až s větším rozvojem 
technologií počátkem sedmdesátých let (první budovy v Reyk- 
javíku byly horkou vodou vytápěny už od počátku čtyřicátých 
let). Dnes elektrárna Svartsengi obsluhuje dvacet tisíc lidí žijí-
cích v devíti městech v okolí a jako bonus mezinárodní letiště 
v Keflavíku. Těsně po otevření elektrárny si pak kdosi všiml 
rekreačního i léčebného potenciálu jezírek, jež se kolem elek-
trárny tvořila. Jde vlastně o odpad: je to voda, která nejprve 
v turbínách vyrobí elektřinu, pak projde speciálním přístroji, 
kde se oddělí pára vytápějící domy v okolních městech, a až 
toto vše vykoná, tak ochlazená na snesitelnou teplotu elek-
trárnu opouští. Do laguny ročně přijede na čtyři sta tisíc do-
mácích i zahraničních návštěvníků, kteří v pokladně nechají 
v přepočtu půlmiliardu korun, čímž provozovateli lázní zajiš-
ťují pozici mezi nejúspěšnějšími islandskými firmami.

Turistický ruch se v posledních letech stává jedním z nejdů-
ležitějších islandských odvětví – za poslední roky tvoří kolem 
pěti procent HDP. V ČR to pro srovnání dělá něco kolem tří 
procent. Pomohlo oslabení islandské koruny (kdysi jich bývalo 
devadesát za euro, dnes je to téměř dvojnásobek), které učinilo 
dříve velmi drahý výlet přijatelnějším. Loni zemi podle sta-
tistiků navštívilo 565 tisíc cestovatelů, ještě v polovině osm-
desátých let to ovšem nebylo ani sto tisíc a Paul Stevens (57) 
pamatuje i doby, kdy tohle číslo nebylo ani na dohled sedmde-
sáti tisícům: „I dnes sem lidé jezdí kvůli prázdnému prostoru, 
ale tehdy tu nebyla ani noha.“ Paul si právě dává čaj a čokolá-
dový koláč v jednom z nejstarších hostelů na Islandu, Fljótsda-

luru, z okna má přes údolí Markarfljót výhled na zmiňovaný 
„špinavý“ ledovec a pohled si užívá každé léto od roku 1971. 
Tehdy ještě přijel jako student, později začal jezdit jako turi-
stický průvodce, který zimu přežije jako zaměstnanec univer-
zitní knihovny v anglickém městě Stoke-on-Trent a nemůže se 
dočkat května, až přesídlí na Island a postaví se do čela pěších 
výprav nahoru k ledovcům. A rok od roku o jeho služby proje-
vuje zájem více lidí ze stále vzdálenějších koutů světa. „Tehdy 
lidi prostě ani nenapadlo, že by sem jeli na dovolenou,“ říká 
Paul. „Dnes už se o Islandu ví.“

Čínský zázrak
A pro řadu míst ve vzdálených končinách Islandu toto „vě-
domí“ znamená novou naději – jako pro malebné rybářské měs-
tečko Siglufjör∂ur na severním pobřeží ostrova. Kdysi prospe-
rující osada po zdecimování stavu herynků v šedesátých letech 
ztratila více než polovinu obyvatel, dnes se jich hodně vrací 
zpět, protože je třeba obsloužit tisíce turistů, kteří sem míří 
za úchvatnými pobřežními sceneriemi.

Vedle turismu to je pak zejména geotermální energie, 
která nejenže zajišťuje ostrovu relativně levnou a čistou ener-
gii – větší podíl obnovitelných zdrojů nemá žádná jiná země 
na světě –, ale také novou kapitolu pro krizí zválcovanou eko-
nomiku. Na tyto zdroje Islanďané lákají po energii žíznivá od-
větví a speciálně pro úložiště dat je tamní klima ideální, pro-
tože do mixu kromě elektřiny přidává ještě ledové větry, nutné 
k ochlazování a příznivé pro rozpočet (na rozdíl od drahé kli-
matizace je studené islandské počasí zadarmo). Za poslední rok 
vzniklo takových center hned několik, naposled letos na jaře 
v místě bývalé letecké základny NATO u druhého největšího 
islandského města Keflavíku. A byť zatím ani jedno neulo-
vilo globální gigant typu Google, jako se to povedlo ve Fin-
sku, předvídá se jim velká budoucnost. Islandské služby jsou 
totiž levnější než jinde právě díky speciálním přírodním pod-
mínkám.

Na sever neputují vyslanci cizích zemí jen kvůli energii sa-
motné (jako třeba před měsícem britský ministr energetiky, 
který přijel debatovat o možnosti dodávek elektřiny na ost-
rovy), ale také kvůli islandskému know-how. Od dvacátých 
let, kdy s masovějším využíváním pramenů Islanďané začali, 
totiž technologii postupně zdokonalili. A právě tyto metody 
letos v dubnu přivedly k polárnímu kruhu dokonce čínského 
premiéra Wen Ťia-paa. Návštěva to byla podivuhodná, is-
landští komentátoři dokonce psali o „malém zázraku“: před-
seda vlády asijské velmoci přijíždí se stočlennou delegací 
na malý ostrov, který má asi tolik obyvatel jako jeden obytný 
blok v Šanghaji, a to ještě před tím, než zamíří do Berlína 
či Paříže. Číňany nezajímaly jen ropa a plyn, které mají být 
ukryté v severních mořích, ale islandské technologie pro do-
bývání geotermální energie – politici se dohodli, že je vyu-
žijí jak v Číně, tak při společných projektech jinde ve světě. X

RESPEKT 26/2012

Tento text vznikl jako součást projektu Next in Line,  
který je spolufinancován Evropskou unií.

Pro Islanďany je sledování sopek 
lidová zábava, inspirace pro umělce 
i každodenní námět ke konverzaci.
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LEVORG SE SYSTÉMEM EYESIGHT – VÍCE OČÍ VÍCE VIDÍ.
Rodinné auto bez kompromisů. Bezpečné a zábavné AWD kombi pro práci, zábavu i váš rodinný život. Poznejte,
že sportovně laděný podvozek může být pohodlný. Přesvědčte se, že turbo motor boxer (170 koní!) spojený
s automatem Lineartronic je rychlý, silný a přitom tichý. A vždy se spolehněte na bezpečnou technologii
„druhých očí řidiče“ Subaru EyeSight s dvojicí kamer a adaptivním tempomatem a hlídáním jízdních pruhů.
Bezpečnost ověřena nejnovějšími testy Euro NCAP 2016!

Zažijte Subaru Levorg ještě dnes!

EMOCE PŘEDEVŠÍM.
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DLOUHÁ CESTA 
K PLUTU
Americká sonda 
změnila pohled na jedno 
z nejzáhadnějších těles 
sluneční soustavy.
martI n U H LÍŘ

snímek tajemného Pluta.
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polovině července 2015 se malá, radioaktivním plutoniem po-
háněná sonda pootočila a vyslala patnáctiminutovou zprávu 
k Zemi vzdálené téměř pět miliard kilometrů. Právě dokončila 
průlet kolem trpasličí planety Pluto, během něhož shromáždila 
data. Na jejich vysílání neměla během průletu čas, a tak vědci 
v řídicím středisku na John Hopkins University po dlouhých 
22 hodin zůstávali v nejistotě.

Nevěděli, zda po téměř 15 letech příprav a více než devítile-
tém putování vesmírem automat řítící se kolem Pluta neztros-
kotal (stačil by k tomu pouhý střet s částicí prachu) a vynalo-
žených skoro tři čtvrtě miliardy dolarů nepřišlo vniveč. Pokud 
by se naopak vše zdařilo, mohli by se stát prvními lidmi, kteří 
by zblízka spatřili, jak Pluto vlastně vypadá.

Sonda na palubě symbolicky nese i popel z tělesných ostatků 
Clydea Tombaugha, astronoma, který Pluto v roce 1930 objevil 
coby devátou, od Slunce nejvzdálenější planetu sluneční sou-
stavy. Milovník vesmírných záhad by byl bezpochyby nadšen: 
úspěšný průlet kolem Pluta ukázal, že to zřejmě není vyhaslý 
a mrtvý svět, jak se většina vědců domnívala, ale těleso se str-
hující a proměnlivou krajinou. „Myslím, že sluneční soustava 
pro nás nechala to nejlepší nakonec,“ řekl během jedné z tis-
kových konferencí vědecký šéf mise Alan Stern.

Jste vítán
Malého zadostiučinění se Tombaughovi ohledně Pluta dostalo 
v srpnu 1992, kdy mu bylo 86 let. Zavolal mu totiž Robert 
Staehle, vědec z Laboratoře tryskového pohonu při NASA, je-
jímž úkolem je především průzkum kosmu pomocí sond, a po-
žádal ho o povolení k návštěvě „jeho“ planety. „Řekl jsem mu, 

že je vítán, ale bude to dlouhá a chladná cesta,“ vzpomínal poté 
objevitel v časopise Discover.

Myšlenka poslat sondu k Plutu, vzdálenému tělesu menšímu 
než náš Měsíc, pronásledovala Staehla již delší dobu. Vyprovo-
kovala ji série poštovních známek, kterou americká pošta vydala 
jako připomínku úspěšných misí k planetám: na pozadí Marsu 
se na známkách vznášela sonda Viking, k Jupiteru mířil Pioneer, 
prstence a měsíce Saturnu zkoumal Voyager. Jediným dosud ne-
navštíveným sirotkem bylo malé unikátní Pluto, které se nepo-
dobá Zemi ani dalším „kamenným“ planetám, ale není to ani 
plynný obr jako Jupiter nebo Saturn – tvoří jej z velké části led. 
Na snímcích z teleskopů se jeví jen jako terčík s rozmazanými 
skvrnami a Staehle tak rozhodně nebyl jediný, kdo toužil podí-
vat se na něj zblízka. Zamýšlenou výpravu ovšem nekompliko-
vala jen vidina „dlouhé a chladné cesty“, ale také škrty a změny 
plánů v NASA. Mise se jménem New Horizons tak odstartovala 
až v roce 2006 – shodou okolností krátce poté, co Pluto přišlo 
o status klasické planety a bylo označeno za planetu trpasličí.

Když kolem něj v červenci 2015 sonda prolétala šedesátkrát 
rychleji než tryskové letadlo, ve vzdálenosti pouhých 12 500 ki-
lometrů, bylo v podstatě stejně neznámé jako desetiletí předtím. 
Už první snímky tak přinesly velké překvapení. Místo dávno 
vychladlého, na kost zmrzlého světa hustě zbrázděného krátery, 
který by vypadal podobně jako náš Měsíc, vědci spatřili vysoké 
rozeklané hory, pohybující se ledovce, možné známky gejzírů, 

na severu planiny sputnik stéká zmrzlý dusík do nižších poloh a obtéká překážky –  

stejně jako pozemské ledovce.

jih planiny lemují řetězce ledových hor pojmenované po prvních dobyvatelích  

Everestu Hillarym a norgayovi.
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a naopak kráterů uviděli překvapivě málo. Zdá se, že pod kame-
rami a přístroji sondy ubíhalo aktivní těleso s vnitřním teplem, 
jehož povrch sice tvoří různé druhy ledu, přesto se tu geologické 
procesy vzdáleně podobají těm pozemským. Jak je to možné, by 
se mělo začít ukazovat během nadcházejících týdnů a měsíců.

Záhadné vnitřní teplo
Roli hornin zastává na Plutu vodní led, právě ten tvoří zmí-
něné, až 3,5 tisíce metrů vysoké hory. Při zdejších teplotách 
kolem –235 °C je pevný jako kámen, netaje, neteče – na rozdíl 
od zmrzlého dusíku, který pokrývá část ledových plání pod ho-
rami, kde vytváří přes kilometr mocné „ledovce“. Ty se naopak 
podobně jako pozemské ledovce pohybují, stékají do nižších 
poloh a přikrývají terénní útvary. Místy, například uprostřed 
zářivě jasné oblasti ve tvaru srdce, neoficiálně pojmenované 
po dnes již zesnulém objeviteli Tombaughovi, je pak dusík smí-
chán se zmrzlým oxidem uhelnatým a metanem. Směs ledů 
tvoří zvláštní pravidelné polygonální obrazce, jejichž hranice 
jako by tu a tam někdo narýsoval podle pravítka.

První letmý pohled na Pluto tak přináší jednu záhadu za dru-
hou. Celá oblast „srdce“ jako by se stěhovala z východu na zá-
pad. Proměnlivý, putující led vyhlazuje krátery po meteoritech 
a zmlazuje povrch, který díky tomu není starý přes čtyři mili-
ardy let, jak vědci očekávali. Například zmíněná pláň uprostřed 
Tombaughova „srdce“ (má zhruba rozměry státu Texas a pra-
covně byla nazvána Sputnik podle první umělé družice) se nezdá 
být starší než pouhých 100 milionů roků. Jaké procesy povrch 
zmlazují a zda probíhají i v současnosti, není zatím vůbec jasné.

Snad mezi ně patří vítr, který tu sice vane rychlostí pouhých 
několika kilometrů za hodinu, přesto může způsobovat erozi. 
Nebo by příčinou mohl být fakt, že Pluto obíhá kolem Slunce 

po velmi protáhlé elipse a ve vzdálenějších partiích dráhy je 
na něm taková zima, že atmosféra tvořená téměř výlučně du-
síkem částečně nebo úplně zkolabuje. Jinými slovy, ovzduší 
Pluta na podzim zdejšího roku, který trvá 248 pozemských let, 
zmrzne a „nasněží“ na povrch, aby na jaře opět sublimovalo 
do prostoru a znovu vytvořilo kolem tělesa plynný obal. Tyto 
cyklické změny by vyhladily terénní útvary – a vyřešily by zá-
hadu mladého, krátery nepříliš zbrázděného povrchu.

Mnozí vědci však tomuto vysvětlení nevěří. Není jisté, zda 
ke kolapsu atmosféry opravdu dochází, případně v jaké míře, 
a například podle českého planetologa Petra Brože z Geo- 
fyzikálního ústavu AV ČR se nezdá, že by tímto způso-
bem mohly „nasněžit“ přes kilometr mocné putující ledovce. 
Část odborníků proto pokládá za pravděpodobnější, že Pluto 
cosi rozehřívá zevnitř: vzestupné proudy roztátého materiá- 
lu pak vytvářejí zmíněné pravidelné obrazce, snad i tryskají 
ven v podobě gejzírů. Vnitřní teplo přispívá i k tomu, že le-
dovce „tečou“. Možná se pod povrchem dokonce skrývá te-
kutý oceán podobně jako na Jupiterově měsíci Europa.

Odkud se ale vnitřní teplo bere? Pluto, které vznikalo po-
dobně jako jiná tělesa sluneční soustavy před 4,6 miliardy let, 
mělo dávno vychladnout. Na ledových měsících, jako je třeba 
Ganymed obíhající kolem Jupiteru, jsou zdrojem tepla slapové 
síly vyvolané gravitací obří planety. U Pluta však žádný obr 
není, je tu jen měsíc Charon a několik ještě menších měsíců. 
Teorií, odkud vnitřní teplo pochází, je tak víc; ale jak nedávno 
upozornil časopis Science, s každou se pojí námitky a pro žád-
nou nejsou přesvědčivé důkazy.

Další podivnost ukázaly snímky pořízené v době, kdy sonda 
již Pluto minula a trpasličí planeta se ocitla mezi ní a Slun-
cem. Na okrajích Pluta zastiňujícího sluneční kotouč se uká-

Po průletu kolem Pluta pořídila sonda unikátní snímek atmosféry.
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zala mlžná kontura atmosféry sahající v několika vrstvách až 
do výšky 160 kilometrů, což je mnohem výše, než podle výpo-
čtů měla. První fotografie atmosféry v Kuiperově pásu (oblast 
za drahou Neptunu, v níž obíhají ledová tělesa včetně Pluta) je 
nejen krásná, ale také záhadná, a mezi vědci vyvolala nadšení.

Atmosféra zároveň dává Plutu zvláštní broskvovou barvu – 
vznikají v ní totiž zřejmě organické látky zvané tholiny, které se 
podobají polymerům a ve větším množství mají přibližně kon-
zistenci asfaltu. Tholiny blokují ultrafialové záření ze Slunce 
a chrání tak případný vznikající život. Na Zemi se v součas-
nosti nevyskytují – a které přesně ze stovek těchto sloučenin 
jsou na Plutu, se opět neví.

Mise pokračuje
Nezodpovězených otázek je tolik hlavně proto, že přenos in-
formací z okraje sluneční soustavy postupuje pomalu – přece 
jen jej zajišťuje technika první poloviny nultých let, která na-
víc operuje nesmírně daleko od Země. Sonda vysílá informace 
přenosovou rychlostí 1–2 kb/s, tisíckrát 
pomaleji než dnešní běžné internetové 
připojení. Bude tak trvat ještě 15 mě-
síců, než všechna data shromážděná bě-
hem průletu dorazí na Zemi; zatím jich 
je více než 90 procent stále na palubě 
sondy. Tým kolem mise navíc řadu věcí 
zatím nezveřejňuje, připravuje vlastní 
publikace v prestižních časopisech.

Přesto leccos může začít vyjasňo-
vat poměrně brzy. Po více než měsíční 
přestávce, kdy na Zemi proudily hlavně 
údaje o  prachu a  ionizovaném plynu 
v okolí Pluta, měly nové snímky trpasličí 
planety dorazit v sobotu a zveřejněny by 
měly být 11. září. Zda přinesou podobně 
dramatická překvapení jako první série 
fotografií, nevíme, ale sonda by měla mít 
v paměti například snímky pláně Sput-
nik natolik detailní, že by na nich mělo 
být možné rozlišit podrobnosti o rozmě-
rech pouhých 70 metrů. Jelikož sonda 
New Horizons fotografovala stejná místa 
z různých úhlů, bude možné do konce 
roku sestavit i  jakousi trojrozměrnou 
mapu části povrchu, která umožní lépe 
pochopit řadu procesů, mimo jiné po-
hyby ledových mas.

Sonda mezitím pokračuje v  letu. 
Na konci srpna byl pro ni vybrán další 
cíl výzkumu – objekt o průměru nece-
lých 45 kilometrů obíhající 1,5 miliardy 
kilometrů za dráhou Pluta. New Ho-
rizons k němu dorazí 1.  ledna 2019 – 
a pokud NASA uvolní na jeho výzkum 
peníze, což je pravděpodobné, bude to 
vůbec první návštěva u malého, vzdále-

ného tělesa Kuiperova pásu. Tedy u jednoho z dávných pamět-
níků vzniku sluneční soustavy – objektů, které se zformovaly 
před miliardami let a od té doby se prakticky nezměnily.

Tombaugh, podle něhož by jiné civilizace mohly zvládnout 
mezihvězdné cestování, by měl i z pokračování mise k hrani-
cím sluneční soustavy bezpochyby radost. X

RESPEKT 37/2015

Díky poznatkům shromážděným sondou se například objevily nové 
nápady a teorie, jak mohla vzniknout oblast Sputnik. Ukázalo se, 
že se z této planiny vždy za rozbřesku vypařuje dusíkatý led a ve-
čer se znovu sráží, nebo že se výpary ze Sputniku ovlivňují atmo-
sféru planety až do výšky 200 km. Snímky Pluta také ukazují tři až 
šest kilometrů vysoké „hory“ připomínající ledové vulkány, nalezené 
dříve třeba na Tritonu, měsíci Neptunu; místo lávy z nich zřejmě 
vytéká led. Záhadu vnitřního tepla se zatím uspokojivě vysvětlit 
nepodařilo. Poslední data ze sondy dorazila na Zemi koncem října 
2016 a jsou dále analyzována. 
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vědci dokázali, že havran je schopen  

abstraktního myšlení.
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arles Foster přes den uléhal se svým osmiletým synem To-
mem do nory a vylézali z ní jen v noci. Po čtyřech vyrá-
želi do okolí v lesích Walesu, nořili své nosy do vlhké hlíny 
nebo bahna kaluží a pojídali červy, kteří jim skřípali v zu-
bech. Charles a Tom žili šest týdnů jako jezevci. Charles ale 
žil také jako vydra, celé hodiny plaval ve studené řece a snažil 
se chytit zuby nějakou rybu, což se mu sice čas od času poda-
řilo, ale jelikož na rozdíl od vydry nemá kožich, jeho zimou 
zmodralé tváře se staly kořistí pijavic.

Nejúspěšnější byl jako londýnská liška: přespával v zahra-
dách, pojídal pohozené zbytky a vítězoslavný okamžik nastal, 
když mu jiná liška ukradla kuřecí stehno. „Hleděli jsme si z očí 
do očí, byl to silný vztah já–ty, o jehož existenci z teorie o pří-
rodním světě vím, ale zažít ho je nesmírně těžké,“ uvedl pro 
týdeník New Statesman.

Charles Foster kromě převtělování se do zvířat přednáší 
na Oxfordu lékařskou etiku a o svém životě coby jezevce, 
vydry nebo lišky vydal letos na jaře knihu s názvem Being 
a Beast (Být zvířetem). Přiznává v ní, že nedosáhl svého cíle, 
jímž mělo být autentické zakoušení světa, jak ho svými smy-
sly vnímají zvířata. Problém byl v tom, že se mu nepoda-

řilo zbavit svého lidství, jež naplno pocítil, když se po šesti 
týdnech jezevčího života vztyčil. „Bylo to příliš troufalé,“ 
říká o svém pokusu.

Navzdory marnosti své snahy považuje zvířata za naše 
blízké příbuzné, i když se k nim podle něj chováme jako 
psychopaté. Charles Foster nepochybuje o jejich inteligenci, 
emocích a vědomí, čímž se řadí do sílícího zástupu vědců stej-
ného názoru. Zejména ti, kteří se zabývají vědami o mozku, 
vydali na konferenci v Cambridgi v roce 2012 průlomové pro-
hlášení, že struktura mozků savců, ptáků nebo třeba chobot-
nic umožňuje existenci vědomí.

„Šimpion“
Důkazů o  inteligenci zvířat, kterou by jim někteří méně 
chytří lidé mohli docela závidět, přibývá každým dnem. 
Mezi nejslavnější přeborníky patří šimpanz Ayumu, který si 
dokáže zapamatovat pořadí čísel od 1 do 9 a správně je vy-
ťukat na obrazovku počítače podstatně rychleji než skupina 
studentů, jež v této soutěži na hlavu porazil (a dostal titul 
„šimpiona“). Nebo border kolie Chaser, která si bez zjevné 
námahy pamatuje tisíc plyšových hraček podle jména (jen si 
to zkuste) a na požádání správně vybere vylučovací metodou 
i tu, kterou vidí poprvé.

Dobrá, mimořádně chytří lidoopi a psi mohou předsta-
vovat výjimky. Jenže nedávné výzkumy prokazují nečekaně 
vysokou inteligenci také u běžně se vyskytujících ptáků, na-
příklad vran. Před dvěma lety vrány obstály v testu chápání 
souvislostí způsobem, jakým by úkol zvládly pět až sedm 
let staré děti. Házely předměty do úzkého válce s vodou tak 
dlouho, až stoupla hladina, na níž plaval pamlsek – a neo-
mylně si vybíraly jen předměty těžší než voda. V jiném po-
kusu zase loni spolehlivě rozeznaly rozdíl mezi „stejným“ 
a „různým“. Když dostaly za úkol vybrat „různost“ – jedna 

„MIMOZEMŠŤANÉ“ KOLEM NÁS
Hledáme cizí inteligenci v kosmu, ve skutečnosti je ale na dosah, 
v hlavách zvířat – nepochopitelná a záhadná.
martI n m. Š I m Ečka
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karta obsahovala kříž a kruh, druhá čtverec a trojúhelník, 
třetí dva čtverce –, vybraly neomylně první dvě jako ty, jež 
mají společné to, že obsahují různé znaky.

Vědělo se, že některé druhy ptáků mají pozoruhodné 
schopnosti, ale protože na  rozdíl od  savců postrádají še-
dou mozkovou kůru (neocortex), o níž se předpokládalo, že 
je zdrojem vědomí „sebe samého“, byla jim tato schopnost 
dlouho upírána – přestože už v roce 2008 třeba straky ob-

stály v takzvaném zrcadlovém testu; dokázaly rozpoznat, že 
v zrcadle vidí obraz jich samých.

V roce 2015 však tým vědců přišel s nápadem, jak na ha-
vranech vyzkoušet, zda dokážou zobecnit vlastní zkuše-
nost v jiných souvislostech – takových, jež by naznačovaly, 
že si sebe sama uvědomují: Byli schopni pochopit, že když 
se dívají kukátkem z jedné místnosti do druhé a sami se 
pak ocitnou v té druhé, přičemž kukátko je otevřené, jsou 
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z první místnosti sledováni jiným havranem. K takové úvaze 
podle vědců nelze dospět bez výrazné schopnosti abstrakt-
ního myšlení.

Čím více vědci zkoumají inteligenci zvířat, tím více zjiš-
ťují, že jsou mnohem chytřejší, než jsme si dosud mysleli. 
Nedávno ohlásili další překvapení: tropická rybka stříkoun, 
která loví hmyz nad hladinou tím, že jej sestřeluje prou-
dem vody z tlamy, dovede rozeznat lidské tváře. Vědci jí 

ukazovali různé tváře na obrazovce počítače, a když plivla 
na tu správnou, dostala odměnu. Dokázala to v průměru 
s osmdesátiprocentní úspěšností (některé rybky byly chyt-
řejší než jiné).

Rozeznat lidskou tvář je přitom tak komplexní schopnost, 
že byla dlouho přisuzována jen primátům s velkým objemem 
šedé kůry. Nedávno ji však experimenty nalezly také u ptáků 
a nejnověji ryb, tedy tvorů, kteří šedou kůru nemají.

Wittgensteinův lev
Problém v chápání inteligence živočichů tedy možná není ani 
tak v tom, jak myslí zvířata, jako spíše v tom, jak přemýšlíme 
my. Význam staleté debaty vědců i filozofů, zda mají zví-
řata mysl, začíná ve světle nových objevů ztrácet na významu. 
Tvrzení filozofů, od Reného Descarta, tedy z počátku 17. sto-
letí, až po našeho současníka Noama Chomského, že zvířata 
nemůžou myslet, neboť nemají jazyk, je dnes významně zpo-
chybněno. Množí se důkazy, že komunikace primátů, velryb, 
delfínů, ptáků a dalších živočichů není jen „deklarativní“, ne-
slouží například pouze k varování před blížícím se nepřítelem, 
ale obsahuje i „myšlenky“.

Jenže my jim nerozumíme, protože jejich svět, jak ostatně 
zjistil i Charles Foster, když se pokoušel být jezevcem, je 
od toho našeho naprosto odlišný. A tak nabývá na stále vět-
ším významu slavná věta filozofa Ludwiga Wittgensteina: 
„Kdyby lev uměl mluvit, nedokázali bychom mu porozumět.“ 
Lev s námi totiž nesdílí náš svět a my nemáme ani tušení, 
jak vypadá ten jeho. Ani kdyby uměl česky, nedomluvili by-
chom se.

I takoví milovníci zvířat jako Cynthia Moss, která žila se 
slony v Keni, o nich mluví jako o „inteligentních, emocionál-
ních, respektujících předky, hravých a sebevědomých“, což 
jsou všechno pojmy z lidského světa. Jenže sloni žijí jinak než 
my (například ve skupinách bez samců, tudíž neznají man-
želství) a přenášet na ně naši představu o mysli a emocích je 
chyba.

Skupina vědců, kteří pochybují o existenci vědomí u zví-
řat, se sice rychle zmenšuje, nicméně pořád existuje a pa-
tří do ní například významná zooložka působící v Oxfordu 
Marian Dawkins, jež trvá na tom, že všechny vědecké dů-
kazy jsou nepřímé. Obviňuje vědce, že podléhají antropo-
morfismu (nahlížení na zvířata z lidské perspektivy), který se 
v poslední době jen přetočil z odmítání existence zvířecího 
vědomí v jeho uznání, což však škodí vědě i samotným zví-
řatům a jejich ochraně.

Primatolog a etolog Frans de Waal navrhuje, jak se neduhu 
antropomorfismu zbavit: nemáme si klást otázku, na jaké 
úrovni je mysl zvířat ve srovnání s naší, ale jakými cestami 

„ani kdyby lev uměl mluvit, nedokázali bychom  

mu porozumět.“ (L. Wittgenstein)
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si různí živočichové vypěstovali rozdílné druhy myslí, aby se 
dokázali adaptovat na různé druhy problémů.

Milující Athena
Skvělým příkladem inteligence, kterou si my lidé vůbec ne-
umíme představit, jsou chobotnice. Nejslavnější je Inky, jež 
nedávno utekla úzkou propustí z akvária na Novém Zélandu 
do moře, což novináři přirovnávali k výkonu Andyho z filmu 
Vykoupení z věznice Shawshank. Zajímavější je (byla, neboť 
již uhynula) ale velká chobotnice Athena, o níž píše ame-
rická spisovatelka Sy Montgomery v knize Soul of an Octo-
pus  (Duše chobotnice). Autorka za Athenou často jezdila 
do akvária v Nové Anglii a ta ji vítala jako dobrou přítelkyni. 
Připlula k ní, „dívaly jsme se do očí, objala mé paže svými 
chapadly (...), bylo to, jako kdyby mě líbala mimozemská by-
tost“. Athena si ji pamatovala i poté, co ji celé týdny neviděla.

Chobotnice jsou bezesporu inteligentní, dokážou otevírat 
sklenice pomocí nástrojů, udělat z kamenů ochrannou zeď 
před vchodem do své skrýše a tak dále. Přiblížit se jejich my-
šlení je však prakticky nemožné, jelikož jejich inteligence se 
vyvíjela úplně jinak než naše. Na rozdíl od zvířat, která žijí 
ve skupinách (primáti, sloni, velryby a mnoho dalších) po-
dobně jako lidé, chobotnice jsou samotáři a navíc žijí velmi 
krátce, jen asi tři roky.

Vědci dnes předpokládají, že právě krátkost života, je-
jich zranitelnost (bez krunýře) a současně nutnost živit se 
různými druhy mořských tvorů jsou příčinami vysoké in-
teligence. Chobotnice musí improvizovat, sbírat informace 
o svém okolí a rychle se rozhodovat, což má podle znalkyně 
chobotnic Jennifer Mather „hodně co dělat s vědomím“. Pro-
blém je, dodává bioložka, že toto vědomí má takovou formu, 
jakou si neumíme představit.

Přísná formace delfínů
Ti, kdo zvířata dobře znají nebo s nimi žijí v jedné domác-
nosti, většinou považují celou debatu o tom, zda mají vědomí, 
za nesmyslnou, neboť jsou o tom hluboce přesvědčeni (pej-
skaři by mohli vyprávět). Průzkumy sice neexistují, lze však 
tušit, že lidí zastávajících tento názor přibývá. Jistým vodít-
kem by mohl být výzkum agentury Pew Research Center, 
podle něhož v americké veřejnosti přibývá odpůrců pokusů 
na zvířatech. V letech 2009–2014 stoupl ze 43 na 50 procent 
(s výraznou většinou žen a mladých lidí).

Naše citlivost vůči živočichům se tedy zřejmě zvyšuje a ne-
přispívají k tomu jen vědecké výzkumy. Sociální sítě jsou za-
hlceny dojemnými videi altruistického chování zvířat, která si 
navzájem pomáhají dokonce i napříč druhy. Nové technolo-
gie umožňují filmařům točit zvířata v jejich přirozeném pro-
středí a odhalují nám svět, na který jsme už dávno zapomněli.

Legendy o jejich bohatém emocionálním a společenském 
životě, jehož jsme také kdysi byli součástí, se potvrzují. Po-
zoruhodný příběh vypráví Carl Safina ve své knize Beyond 
Words: What Animals Think and Feel (Za slovy: Jak zvířata 
myslí a cítí), vydané v roce 2015, o níž recenzenti píší jako 
o stejně průlomové, jako byl Darwinův Původ druhů nebo 
Dawkinsův Sobecký gen.

Jak tedy píše Safina, skupina delfínů na Bahamách po de-
sítky let každoročně slavnostně vítala loď výzkumníků, kteří 
do těchto vod připluli na čtyřměsíční pobyt. Jednou však 
místo přátelského uvítání provázeli loď v podivně přísné for-
maci ve vzdálenosti 15 metrů. Až za nějakou chvíli posádka 
zjistila, že jeden z jejích členů zemřel ve spánku v podpalubí. 
Je možné, že delfíni zachytili svými smysly, že srdce jednoho 
člověka přestalo bít, a vcítili se do této ztráty tak, že posádce 
i nebožtíkovi vzdali formou „smuteční formace“ poctu? Po-
kud je to tak, mohlo by to mít převratné důsledky pro náš 
lidský pohled na svět zvířat.

Jak píše Frans de Waal, je tedy načase, abychom se nezabý-
vali jen hledáním cizí inteligence ve vesmíru, ale pochopili, že 
ji máme hojně rozšířenou přímo před nosem, tady na Zemi. X

RESPEKT 25/2016

Mohou delfíni vzdát hold zemřelému 
člověku „pohřebním rituálem“?

osamělá, zranitelná a chytrá chobotnice.
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s naším novým tarifem Rodina+. K tomu navíc
asistenční služby AXA ASSISTANCE zdarma.**
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MAMUTÍK A DALŠÍ AFRIČANÉ
Nový výzkum DNA pravěkých lidí osvětlil, jak probíhalo 
osídlování našeho kontinentu.
martI n U H LÍŘ /  foto matěj stránský

e jasný den a výhled ze severních úbočí Pavlovských vrchů 
uchvacuje i muže, který jej dobře zná. „Podívejte se, jak jsou 
dnes mraky nízko,“ ukazuje paleoantropolog Jiří Svoboda. 
Bílé pásy oblaků ozářených sluncem putují dál na sever k Mo-
ravskému krasu, na východ k tmavým pahorkům Karpat. 
Krajina je odtud jako na dlani.

Lovec, který zde stál před třiceti tisíci lety, musel mít 
skvělý přehled o  pohybech zvěře. Mamuty by ale hledal 
hlavně přímo pod námi; tam, kde se dnes leskne hladina no-
vomlýnských nádrží. Tehdy se tu obrovskými meandry roz-
lévala Dyje. „Vytvářela spoustu slepých ramen, jezírek, bah-
nišť a rochnišť. Sloni mají takovou krajinu rádi. A mamuti se 
od nich v tomhle nelišili,“ přemýšlí vědec.

Tenkrát, když si tu v představách Eduarda Štorcha hráli 
Kopčem s  Veverčákem, to byly drsné časy. Doba ledová. 
Přesto tehdejší Evropané v některých obdobích prospero-
vali, žili v relativním blahobytu a dlouhá tisíciletí nemuseli 
čelit velkým migračním vlnám. Svědčí o tom první rozsáhlá 
analýza dědičné výbavy pravěkých Homo sapiens, kteří přišli 
na náš kontinent.

Výzkum, který na  jaře zveřejnil časopis Nature, je vý-
sledkem rychlého pokroku genetiky; že bude něco takového 

možné, věřil před patnácti lety jen málokdo. V posledních 
několika letech se podařilo do dávné DNA nahlédnout – pře-
číst genomy čtyř pravěkých Evropanů. Stále to však byl po-
hled velmi útržkovitý. Teď je k dispozici mnohem rozsáhlejší 
studie, na níž se podílela přední antropologická pracoviště 
z Evropy, Číny i USA.

Coby svědkové minulosti tu vypovídají geny pěti desítek 
jedinců – od prvních Homo sapiens v Evropě až do doby re-
lativně nedávné. Výsledky pokrývají období osmkrát delší, 
než uběhlo od stavby prvních egyptských pyramid do sou-
časnosti, a pomáhají podrobně prokreslit obraz pravěké Ev-
ropy. Přinášejí řadu detailů například o tom, jakou měli 
tehdejší obyvatelé kontinentu barvu kůže nebo očí, s kým 
byli příbuzní a kolik neandertálské DNA jim kolovalo v ži-
lách.

Spolu i po smrti
Anatomicky moderní lidé – Homo sapiens – přišli na náš 
kontinent asi před čtyřiceti pěti tisíci lety z Afriky. Zřejmě 
sem pronikli jak přes Blízký východ, tak přes Gibraltar. 
V Evropě se setkali s neandertálci, kteří se od jejich vývo-
jové linie oddělili velmi dávno, pravděpodobně před více 
než šesti sty tisíci lety. Oba druhy člověka se stále mohly 
křížit, ale s obtížemi – biologická vzdálenost mezi nimi 
byla zřejmě téměř na hranici „kompatibility“. Zhruba deset 
tisíc let po příchodu moderních lidí neandertálci vyhynuli 
a jejich bratranci ovládli Evropu. A právě to, jak koloni-
zace světadílu novým druhem člověka probíhala, pomohl 
výzkum osvětlit.

Důležití pro něj byli i tři asi dvacetiletí jedinci, nad je-
jichž tělesnými pozůstatky – či spíše jejich rekonstrukcí v no-
vém archeoparku ve vesnici Pavlov – o chvíli později stojíme. 
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figurky venuší z moravan nad váhom, 

Willendorfu (rakousko) a avdějeva (rusko)
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Hrob nalezený při stavbě novomlýnské přehrady představuje 
hádanku. Trojici pohřbili před třiceti tisíci lety společně, 
hlavy zemřelých pokryli hliněnými maskami. Zatímco obě 
z krajních koster patřily mužům, pohlaví prostředního člo-
věka mohlo být nevyhraněné. „Z etnologie máme doklady, 
že podobným lidem přisuzují národy šamanské schopnosti,“ 
vysvětluje Svoboda. Muž vlevo má jednu ruku položenou 
na pánvi „hermafrodita“ posypané barevnou hlinkou. Co 
tím kdo chtěl říci, zda to mělo význam pro posmrtný život, 
není jasné.

Nedaleko byly objeveny pozůstatky asi čtyřicetiletého 
muže; ležel u ohniště v chýši, jako by se i po smrti hřál. Ze-
mřel zhruba o tisíc let později než záhadná trojice. Jaké byly 
příběhy těchto čtyř, z kostí vyčíst nelze. Něco však prozradily. 
Patří k nálezům, ze kterých vědci odebrali DNA pro analýzu.

Celkem genetici zkoumali padesát jedna jedinců Homo sa-
piens, kteří žili v oblastech od západoruských plání až po Pyre-
nejský poloostrov. Nejstarší zemřel před čtyřiceti pěti tisíci lety, 
na samém počátku osídlování Evropy novým druhem člověka; 
nejmladší před sedmi tisíci, v časech nástupu zemědělství.
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Pavlovští lovci a sběrači, jejichž DNA k výzkumu při-
spěla, žili v době, kdy již neandertálci neexistovali, zatímco 
anatomicky moderním lidem se v Evropě výjimečně dařilo. 
Byli součástí takzvané gravettienské kultury, která se ob-
jevila asi před třiceti čtyřmi tisíci lety a prakticky na ce-
lém kontinentu rychle nahradila starší kulturu Homo sapi-
ens zvanou aurignacien. Ne že by byli výrazně dokonalejší: 
spíše lovce sobů a koní vystřídali lovci mamutů, kteří do-
kázali z tehdejší drsné přírody vydobýt maximum a skvěle 
v ní prosperovat.

„Mamut je velké zvíře, stačí zabít jednoho a máte na-
dlouho ohromný zdroj nejen masa, ale také tuku,“ vysvět-
luje Jiří Svoboda, pracovník Archeologického ústavu AV ČR 
v Brně a ředitel Ústavu antropologie na Masarykově univer-
zitě. I proto tehdejší lidé nelovili mamuty pořád. Měli zřejmě 
již sítě a oka na drobnou zvěř. Konzumovali například hodně 
zaječího masa i rostlinnou potravu.

Když už tlustokožce skolili, zužitkovali skoro vše: kůže 
zřejmě sloužily k pokryvu stanů, jakýchsi kruhových, ohni-
šti vytápěných teepee či chýší o průměru asi pěti metrů, se 

Pavlovští lovci každopádně 
nebyli rozcuchaní, primitivní řečí 
dorozumívající se nomádi, jak je 
popisuje Eduard Štorch. 

mamut, zdroj blahobytu. oštěpy  

dokázaly způsobit v těle zvířat vlastní 

vahou rozsáhlá zranění.
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stěnami vyztuženými mamutími lebkami. Kosti se používaly 
k výrobě nástrojů a také se jimi topilo. Mamuti, které lovci 
pravděpodobně zaháněli do roklí a ubíjeli oštěpy, byli jedním 
z nejdůležitějších zdrojů blahobytu.

Zimy se gravettienci nebáli, naopak jako by ji vyhledá-
vali. Snad ve studených oblastech nacházeli víc potravy. Žili 
ve větších sídlištích než dřívější obyvatelé Evropy, jejich tá-
bory čítaly až sto lidí. Mohly být i celoroční, což ovšem ne-
znamená trvalou přítomnost všech – lovci podnikali delší 
výpravy za zvěří či kvůli kameni na výrobu nástrojů, který 
dopravovali i ze vzdálenosti stovek kilometrů.

Usedlejší způsob života naznačují také figurky venuší. Svo-
boda zkoumal jejich analogie u původních obyvatel Sibiře, 
kde slouží ženám jako osobní talismany; většinou bývají ob-
lečené do šatů z kožešiny nebo z látky, takže ani Věstonická 
venuše nemusela být původně nahá. Nemusely také předsta-
vovat bohyně plodnosti či blahobytu, jak tvrdily interpre-
tace, nejspíš to byla realistická zpodobnění žen. A vzhledem 
k jejich obezitě se nezdá, že by jejich předlohy byly neustále 
na vysilující cestě.

Záhadná zranění
Archeopark v Pavlově ukazuje i další pozoruhodné artefakty. 
Mamutí kel s vyřezanou mapou, která nejspíš zachycuje tok 
Dyje a okolí dnešních Dolních Věstonic, patrně i s vyzna-
čením tábora lovců mamutů. Vřetenní kost vlka se zářezy, 
které naznačují výpočetní systém, možná lunární kalendář. 
Figurky medvěda a hlavy lvice pokryté symbolickými bod-
nými ranami.

Záhad je víc než dost – třeba zhojená zranění na čelech či te-
meni lebek mnoha mužů. „Jako by se mlátili klacky v rituálních 
soubojích,“ uvažuje Svoboda. Někdo v jizvách spatřuje památku 
na střet s parohy sobů, kteří již mohli procházet domestikací. 
Svoboda však pro to nevidí žádné důkazy.

Výzkum prastaré DNA potvrdil dřívější genetické ana-
lýzy, podle nichž pravěcí Evropané, potomci afrických po-
pulací, měli tmavou pleť a hnědé oči. Kopčem s Veverčá-
kem, Mamutík a další lovci se zřejmě podobali dnešním 
Severoafričanům. Modré oči se začaly objevovat až před 
čtrnácti tisíci lety, kdy se oteplilo natolik, že do Evropy za-
čínají přicházet nové populace z jihovýchodu. Světlou kůži 
pak nemají obyvatelé našeho kontinentu déle než sedm ti-
síc let.

Pavlovští lovci každopádně nebyli rozcuchaní, primitivní 
řečí se dorozumívající nomádi, jak je líčí Eduard Štorch. Byli 
to lidé s propracovanou kulturou a řadou složitých technik 
umožňujících přežití. V podstatě totéž lze ovšem říci o star-
ších aurignaciencích. I proto se paleoantropologové dosud 
domnívali, že se mladší kultura postupně vyvinula z té dří-
vější. Lidé zůstali, technika se změnila.

Díky nové studii víme, že to asi bylo jinak: gravettienci se 
lišili i geneticky, tvořili samostatnou populaci. Mohli přijít 
z jihu, z dnešního Španělska, Itálie nebo z Balkánu. „Snad je 
lákala přítomnost velkých stád na sever od Alp. Jejich lov vy-
žaduje dobrou organizaci a využití terénu. Ale když to zvlád-

Pavlov: rekonstrukce trojhrobu nalezeného při stavbě novomlýnské přehrady...

... třicet tisíc let stará lebka Homo sapiens...

... a rytina na mamutím klu interpretovaná jako mapa, zachycující nejspíše tok Dyje 

a okolí dnešních Dolních věstonic.
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Budova archeoparku v Pavlově.

nete, máte vystaráno,“ říká Svoboda, jenž na studii spolupra-
coval. Přechod z aurignacienu na gravettien tedy byl aspoň 
částečně výsledkem migrační vlny, která změnila způsob ži-
vota v Evropě.

Konec blahobytu
Krajina, v níž pavlovští lovci žili, dnes nemá analogii. Místy 
to vypadalo, jako by ani žádná doba ledová nepanovala: po-
dél řek a na jižních svazích rostly lesy, převážně jehličnaté, ale 
i smíšené. Nedaleko Dolních Věstonic se našlo dřevo z olší, 
lip, dokonce i teplomilných dubů a buků. Směrem od řek pře-
cházely lesy do porostu keřů a ojedinělých stromů. Pahorka-
tinami se táhla step a ještě výše rostly jen mechy a lišejníky. 
V přehledné krajině se lovilo mnohem lépe než v jednotvár-
ných lesích, které pokryly Evropu později. Navíc tu žilo ob-
rovské množství živočišných druhů, z nichž mnohé se dnes 
pohromadě nevyskytují.

Vše ale jednou končí. Tečku za blahobytnou érou grave-
ttienců udělalo další ochlazování, které začalo asi před pěta-
dvaceti tisíci lety. „Neničila je ani tak zima, na tu byli zvyklí. 
Země však začala vysychat, vegetace ustoupila – a s ní ode-
šli i mamuti,“ vysvětluje Svoboda. Lidé pak ze střední Ev-
ropy – sevřené mezi masami ledu sestupujícími z Alp a se-
verním pevninským ledovcem, který pokryl rozsáhlé oblasti 
dnešního Německa a Polska – téměř úplně zmizeli. Grave-
ttien ještě přežíval například v nynějším evropském Rusku, 
kde mohutné řeky dodávaly krajině dost vody, takže tu ma-
muti žili i nadále.

Poté co ledovce trochu ustoupily, se Evropa opět promě-
nila. I v tom přinesl nový výzkum překvapení. Populace, 
která se na celých patnáct tisíc let ztratila, opět ožívá: no-
sitelé starší kultury, aurignacienu, totiž nevymřeli bez po-
tomků, přežívali zřejmě na Iberském poloostrově a asi před 
devatenácti tisíci lety se odtud začali šířit kontinentem vy-
baveni novou, pokročilejší kulturou „lovců koní“ – magda-
lénienem. Ani jim ovšem Evropa nepatřila natrvalo, ale to 
už je jiný příběh.

Dalším zajímavým poznatkem je postupné mizení nean-
dertálské DNA z lidské dědičné informace. Zatímco nejstarší 
anatomicky moderní Evropané, kteří se s neandertálci se-
tkávali a mísili (stejně jako předtím jejich předkové na Blíz-
kém východě), jí měli až šest procent; v závěru zkoumaného 
období, kdy neandertálci dávno neexistovali, klesl její podíl 
na dvě procenta. Některé neandertálské geny jsou totiž pro 
nás „toxické“ – zvyšují pravděpodobnost onemocnění cuk-
rovkou druhého typu nebo depresí. Přirozený výběr je proto 
z naší DNA odstraňoval.

Pohled do dědičné informace dávných Evropanů ukazuje, 
že v minulosti se mnohokrát měnilo úplně všechno – kultura, 
vzhled i geny. Ale jedno se určitě nevrátí: pryč je doba, kdy 
v Evropě žilo jen pár stovek tisíc lidí obklopených bohatými 
přírodními zdroji a vybavených technologií, která dokázala 
zajistit život v relativním dostatku, aniž přírodu nenávratně 
změnila. X

RESPEKT 28/2016

EVROPA V ZáVěRu STARŠí dOby KAMENNé

Před 59–44 tisíci lety:  
Ač uprostřed poslední doby ledové, nebylo o mnoho 
chladněji než dnes. V Evropě zažívají rozkvět neandertálci. 
V závěru přicházejí do Evropy anatomicky moderní 
lidé – Homo sapiens.

37–34:  
Ochlazuje se, neandertálci ustupují do teplejších oblastí 
a ubývá jich. Rozkvět aurignacienské kultury.

34–26:  
Aurignacien je ve většině Evropy vytlačen gravettienem; 
neandertálci jsou minulostí.

26–19:  
Prudké ochlazení, v nejchladnějších fázích ve většině Evropy 
prakticky nikdo nežije.

19–14:  
Oteplování, z jihu se šíří kultura magdalénien.

14–7:  
další oteplování, v dědičné informaci pravěkých Evropanů se 
objevuje dNA lidí z blízkého východu. V rozporu se staršími 
představami se zdá, že tuto migraci vyvolalo oteplení, nikoli 
šířící se zemědělství, které z blízkého východu přišlo později, 
asi před osmi tisíci lety.

PramEn: natUrE; UnIvErsItY of camBrIDGE – staGE 3 ProjEct
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JAK POPOHNAT EVOLUCI
Vědci se snaží vycvičit odolné korály 
a zachránit světové oceány.
j IŘ Í  soB ota

mezi životem a smrtí. nemocný korál...
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ak přesně se koráli dohodnou na sexuálním aktu, není úplně 
jasné. Miniaturní živočichové, jejichž velikost se udává 
v milimetrech, se většinu času rozmnožují klonováním a vy-
tvářejí tak kolem sebe rodiny geneticky zcela shodných je-
dinců. Jednou za rok, počátkem léta, v podvečer po úplňku, 
se ale příslušníci stovky i tisíce kilometrů rozlehlých kolo-
nií korálů náhle nadmou a pak začnou ze svých útrob jako 
na povel vypouštět miliony samčích i samičích pohlavních 
buněk. Potápěči, kteří hromadný orgasmus s oblibou pozo-
rují za svitu reflektorů, ho přirovnávají ke sněhové vánici, 
která se nesnáší k zemi, ale stoupá mělkým tropickým mo-
řem k hladině.

Bioložka Ruth Gates ovšem podivuhodný jev sleduje 
i s napětím. Na ostrůvku Moku o Lo’e, v zátoce Kaneohe 
na Havajských ostrovech, stojí laboratoře jejího Institutu 
mořské biologie a do vod zálivu tu chrlí zárodečné buňky 
koráli, kteří prošli v tamních nádržích speciálním výcvikem. 
A Ruth Gates i její australské kolegyni Madeleine van Oppen 
jde především o to, jak odolní koráli se z podmořského po-
hlavního aktu zrodí.

Výzkum těchto živočichů stále přináší překvapení, pro-
blém však je, že na klidné bádání není čas. Koráli žijí na po-
vrchu útesů, jež sami vytvořili. Dnes jsou nemocní, oslabení 
a rychle hynou – podle různých studií hrozí, že za pár desí-
tek let úplně zmizí. Rozpadají se i obrovské útesy, na jejichž 
budování drobným živočichům docházejí síly.

Korály jde zachránit. „Stačí“ zvrátit globální změnu kli-
matu, nezvyšovat teplotu moří a koncentraci oxidu uhliči-
tého v atmosféře. Ale pak se tu rýsuje ještě jedno východisko: 
možná realističtější, možná nesmyslné. Právě zmíněné věd-
kyně pracují na projektu „asistované evoluce“ – vlastně prv-
ním pokusu vyšlechtit novou přírodu, jež by dokázala přežít 
ve světě proměněném činností člověka.

Nepostradatelní
Koráli žijí v symbióze s řasami, jež jsou schopny fotosyntézy 
a dodávají polypům (jak jsou jedinci v koloniích nazýváni) vý-
měnou za bezpečí většinu energie. Tu využívají nejen ke kaž-
doroční orgii i klonování, ale také ke slučování iontů uhlíku 
a vápníku v uhličitan vápenatý. Ten je materiálem pro korá-
lové útesy a bariéry, jež lemují mělčiny tropických moří mezi 
obratníky. A právě kvůli útesům rostoucím stovky tisíc či mi-
liony let jsou koráli nepostradatelnými živočichy. Útesy jsou 
v moři zhruba tím, čím je na pevnině tropický prales. Vytvá-
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řejí životní prostředí, na nějž je navázáno zhruba 40 procent 
všeho, co ve světových mořích žije.

Polovina ryb by se neobešla bez útesů nebo jiných ryb či 
živočichů, kteří jsou na korálech závislí. Bez korálů by se 
oceány zcela proměnily: někteří experti mluví o moři slizu 
podobného tomu z dob, kdy se ještě nevyvinuli obratlovci. 
Vymření korálů a rozpad útesů by se projevily i na pevnině: 
hradby z uhličitanu vápenatého slouží jako ochrana před erozí 
pobřeží. Bez korálů lze čekat zánik ostrovů, odplavení půdy 
z pevniny do moře, zatopená města. Přitom v těsné blízkosti 
útesů žije 450 milionů lidí ve 109 zemích světa.

Koráli umírají z mnoha důvodů. Průmyslový rybolov je 
sítěmi či šrouby ničí fyzicky tím, že třeba naruší ekologic-
kou rovnováhu, sníží množství ryb, které útesy čistí od ne-
přátelských řas, a ty pak korály přemohou. Když lodní šroub 
vytrhne kus korálového útesu, zničí v okamžiku stovky let 
budování. Nedávno takhle záměrně „pracovaly“ čínské lodě, 
když v Jihočínském moři ničily obrovské rozlohy útesů kvůli 
budování vojenských základen a lovu ryb.

Vědci při pobřeží Austrálie zase nedávno odhalili, proč se 
stále častěji přemnožují zvláštní hvězdice, jež dokázaly v po-
sledních letech pozřít téměř polovinu všech korálů na Velkém 
bariérovém útesu. Příčinou je splavování průmyslových hno-
jiv do pobřežních vod, kde slouží jako výživná polévka pro 
larvy korálích predátorů. Hlavním důvodem zkázy je ale zmí-
něná změna klimatu. Když stoupne teplota vody, v níž koráli 
žijí, „zblázní“ se řasa v jejich nitru a začne produkovat tolik 
energie, že to začne být nebezpečné. Následuje rozvod – řasa 
korál opustí, nebo je z něj vypuzena, to vědci přesně nevědí. 
Výsledkem je takzvané blednutí korálů: polyp je totiž prů-
hledný tvoreček s chapadly a ústy, barvu mu dodává teprve 
hostující řasa. Pokud se moře ochladí, usadí se v korálu nová 
řasa. Pokud ne, korál strádá, je náchylný k nemocem a umírá.

Druhou hrozbu představuje vypouštění skleníkových 
plynů. Oceán pokrývá 70 procent rozlohy planety a neu-
stále reaguje s atmosférou. Díky tomu v něm končí třetina až 
čtvrtina oxidu uhličitého, jímž lidé atmosféru „obohatí“ pře-
vážně kvůli spalování fosilních paliv – v dnešním tempu je 
to zhruba 2,5 miliardy tun ročně. Mořská voda je mírně zá-
saditá, ale přibývající CO2 zásaditost snižuje. To je problém 
pro všechny tvory, kteří si stavějí vápenaté schránky, ulity 
a další úkryty. V kyselejší vodě potřebují organismy na vý-
stavbu schránek čím dál více energie. V určité chvíli může 
dojít k úplnému zvratu a schránky – nebo v našem případě 
hradby korálových útesů – se začnou v okyselené vodě roz-
pouštět. Od devadesátých let již koráli na různých místech 
planety zpomalili výstavbu útesů o 15–30 procent.

Co je nezabije, to je posílí
Uprostřed této globální katastrofy ale vědci zaznamenali 
světlý bod: někteří koráli chřadnou očividně pomaleji než 
jiní. Blednutí korálů není novinkou, v poslední době k němu 
nicméně dochází desetkrát častěji, jedna vlna téměř navazuje 
na druhou. A britská bioložka Ruth Gates patří k mnoha věd-
cům, kteří si všimli, že v bezprostřední blízkosti vedle sebe 

mohou žít koráli, kteří reagují velmi rozdílně – zatímco jedni 
řasy vypudí a „zblednou“, druzí zvýšenou teplotu ustojí, nebo 
se z otřesu rychle zotaví.

Výsledkem pozorování je plán, s nímž přišly zmíněné dvě 
vědkyně. Jeho podstata spočívá v urychlení přirozeného pro-
cesu adaptace. Ten je v přírodě běžný, ale za normálních pod-
mínek není tak rychlý, aby stačil tempu změn, jež vyvolal člo-
věk. Badatelky si proto počínají podobně, jako když si Mičurin 
hrál s ovocem. Nepokoušejí se vložit do genetické výbavy ko-
rálů geny jiných rostlin či živočichů. Místo toho je v podstatě 
trochu mučí: přes korály se v nádržích valí teplá či okyselená 
voda. „Co korály nezabije, to je posílí,“ citují média Ruth Gates.

Laboratoř pracuje s nejmodernější technikou, reakce po-
lypů sledují vědci pomocí mikroskopů, jež zaberou celou 
místnost. Součástí práce je potápění k označeným trsům ko-
rálů na dně zátoky, která byla dříve místem, v němž mořští 
živočichové kvůli rybolovu a splaškům dostávali zabrat. Dnes 
je vyčištěná a vědci i novináři se spouštějí k vyšlechtěným ko-
rálům, kteří by mohli uspět v budoucnosti.

... a korál kypící životem.
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Odolnější jedinci v rámci své genetické výbavy zaktivizují 
mechanismy, jež jim dovolí se s náročnými podmínkami vy-
rovnat (zapínání či vypínání některých genů se nazývá epi-
genetické změny). Organismy, které projeví nadání v nových 
podmínkách přežít, jsou pak vysazeny zpět do přírody. Vědci 
doufají, že dokážou předat svou „zkušenost“ následujícím ge-
neracím – že je zplodí s již zapnutými „správnými“ geny. U ji-
ných živočichů se podařilo prokázat, že takový proces fun-
guje, v případě korálů jde o stadium experimentu.

Ale existují i jiné cesty. Koráli žijí v symbióze s různými 
typy řas a některé reagují na nové podmínky méně divoce. 
Vědecké týmy se tedy snaží vybavit korálí zárodky těmi 
„správnými“ výrobci energie. Ještě další způsob spočívá v zá-
měrné proměně mikroflóry na povrchu korálů, ale všechna 
snaha vědců se řídí stejným principem: pracuje s možnostmi, 
kterými koráli přirozeně disponují, nicméně nezvládnou je 
využít dost rychle. Vědci se tak považují za pomocníky těchto 
organismů, nikoli stvořitele nových korálů – odtud termín 
„asistovaná evoluce“.

Opraváři na všechno
Celý výzkum je do značné míry soukromá záležitost, běží 
především díky grantu ve výši 3,9 milionu dolarů, který věd-
kyně získaly od nadace Vulcan Inc. Paula G. Allena, spoluza-
kladatele firmy Microsoft. Grant je rozpočítán na pět let, což 
umožňuje startovací výkop. Může ale přinést náznak, že je 
to schůdná cesta. Námitky proti programu jsou totiž značné.

O korálech spoustu věcí nevíme, a výzkum tak může na-
razit na nepřekonatelné překážky. Mnozí biologové namí-
tají, že i kdyby se projekt podařil, povede k významnému 
ochuzení korálů. Z mnoha dnešních druhů zůstanou jen ty, 
které projdou „asistovanou evolucí“. Hlavní technická ná-
mitka se však týká praktického provedení: jedna věc je vy-
šlechtit pár odolných korálů v laboratoři nebo experimen-
tální zátoce, jiná je rozšířit nové korály na tisíce čtverečních 
kilometrů v oceánech.

Vědkyně odpovídají, že se prostě snaží dělat, co je v da-
nou chvíli možné. Existují představy, že by se koráli mohli 
podrobit stresové zátěži plošně, nebo snad že by vyšlechtění 
jedinci mohli být nad oceány rozprašováni jako umělá hno-
jiva. „Logisticky by to bylo náročné, ale technici by to jistě 
snadno vyřešili,“ věří vědkyně.

Co věda časem dokáže, není snadné odhadnout. Biolog 
David Vaughan z Floridy například vyvinul způsob, jak mno-
honásobně urychlit růst nových korálů, a tvrdí, že neodejde 
do důchodu (je mu jednašedesát), dokud výzkum nedotáhne 
do konce. K průlomu může dojít i v oblasti ochrany korálů: 
zmíněné hvězdice požírající korály v Austrálii mají již brzy 
začít likvidovat podmořští roboti, kteří se dokážou po dně 
pohybovat samostatně až osm hodin: budou identifikovat pře-
množené živočichy a vystřelovat do jejich těl injekce s jedem.

Kromě praktických otázek jsou tu však samozřejmě abs-
traktnější námitky. Máme právo zasahovat do evoluce? A ne-
zavíráme tak cestu k opravdu zásadnímu řešení, kterým je 
zvrat ve spalování fosilních paliv a vypouštění skleníkových 
plynů? Když budeme počítat s „jednodušším“ technologickým 
receptem, přestaneme nejspíš usilovat o skutečnou změnu 
směru, jakým se civilizace ubírá. V takovém případě zvítězí 
představa, která se podobá tomu, jak většina lidí přistupuje 
ke svému automobilu: ne že by obyčejný smrtelník rozuměl 
tomu, jak přesně funguje, ale v servisu naštěstí existují lidé, 
kteří umějí všechno opravit.

Ruth Gates a její kolegyně Madeleine van Oppen se ne-
tají nadějí, že se takovými automechaniky mohou stát. Ar-
gumentují tím, že spoléhat na zásadní průlom ve světové po-
litice může znamenat, že nakonec budeme nečinně přihlížet 
neodvratné zkáze. „Spousta lidí se chce k něčemu vrátit,“ říká 
Ruth Gates na stránkách týdeníku The New Yorker v jednom 
z mnoha textů, který projektu věnovala světová média. „My-
slí si, že kdybychom přestali nějaké věci dělat, útesy se třeba 
vrátí zpátky do stavu, v jakém byly. Já jsem spíš futuristka. 
Náš projekt připouští, že se blíží budoucnost, kdy příroda ne-
bude úplně přirozená.“ X

RESPEKT 40/2016

Podmořská sněhová vánice. (koráli uvolňují pohlavní buňky)
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NA CHLADNÉM OKRAJI SVĚTA
Na arktických Špicberkách jako by se zastavil čas a zároveň tu 
hodinky pádily kupředu. Nehybné hory se tyčí nad chladnými 
fjordy, ty se ale oteplují několikanásobně rychleji než jiná místa 
planety. Čeští vědci se tady pokoušejí zahlédnout změny, které 
Zemi teprve čekají.
martI n U H LÍŘ

Údolí adventdalen. Za plného provozu okolních dolů tudy projížděly 

denně stovky nákladních automobilů s uhlím a horníky.
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anystry s benzinem pro lodní motor. Mapy s vyznačením ne-
bezpečných mělčin. Lano, GPS, lodní pytel s botami a su-
chým oblečením. Nezapomenout na dalekohled a pušku – 
pokud se lední medvěd přiblíží na třicet metrů, je povoleno 
střílet (i zkušení místní průvodci ale přiznávají, že tak pevné 

nervy by nejspíš neměli a začali by s palbou dříve). Trojice pa-
sažérů v nepromokavých oblecích připomínajících skafandry 
se neobratně souká do člunu, kapitán se k němu přichycuje 
ocelovým lankem pro případ pádu do studených vod polár-
ního moře.

Je ráno. Vyplouváme z kotviště ve dvoutisícovém Lon- 
gyearbyenu, norském správním středisku Špicberk a nejsever-
nějším trvale osídleném městečku na světě. Nebe je zatažené, 
šedomodré moře lemují tmavohnědá úbočí kopců s vrcholky 
pokrytými sněhem. Jako by člověk do těchto míst vůbec ne-
patřil: žádní domorodci tu zřejmě nikdy nesídlili, pro křes-
ťanskou Evropu objevili ostrovy až holandští mořeplavci kon-
cem 16. století. Dnes na souostroví, rozlohou srovnatelném 
s Českem, žije jen 2600 lidí.

Na otevřených vodách Isfjordenu, rozlehlého fjordu, který 
se jako rozeklaný zub zakusuje do největšího zdejšího ost-
rova, se objevují první vlny. Malý nafukovací člun po nich 
letí téměř čtyřicetikilometrovou rychlostí a na každé trochu 
větší poskočí, jako by do něj zespodu někdo udeřil kladivem. 

Vyhlížíme velryby, které tu lidé během staletí lovu skoro vy-
bili, v posledních letech se však vracejí. Před několika dny 
si ve fjordu hrály běluhy, dnes však po nich není ani stopy.

Míříme na  výzkumnou základnu českých vědců v  zá-
toce Petunia, kam bychom měli dorazit asi po dvouhodinové 

její nenápadnou pomoc oceňují všichni. (alex Bernardová)
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plavbě. Češi tu nejsou náhodou. Arktida, včetně souostroví 
Svalbard (jak zní správný mezinárodní název Špicberk), se 
otepluje dva- až třikrát rychleji než zbytek světa. Místní eko-
systémy se rychle proměňují nebo hroutí, ledovce ustupují, 
objevují se noví parazité, do zdejších vod se stěhují teplo-
milnější organismy z jihu. V porovnání se zbytkem planety 
všechno probíhá jako ve zrychleném fi lmu. Češi tvoří malou 
část mezinárodní vědecké komunity, která se snaží na Sval-
bardu zahlédnout, jaká budoucnost planetu vlastně čeká.

Chaty v Petunii
Příjezd do míst, kde se základna českých vědců nachází, pří-
rodní ráj ovšem nepřipomíná. Ústí zátoky Petunia střeží hora 
ve tvaru pyramidy s černými, částečně zasněženými svahy. 
Nedaleko úpatí z pustiny vyrůstá podivná industriální halu-
cinace: jako by sem někdo přenesl typické socialistické síd-
liště, roztrousil paneláky v krajině a promíchal je se změtí 
starých továren. Až do roku 1998 tu v hornickém městečku 
Pyramida těžili Rusové uhlí. Odešli v rychlosti a zanechali 
po sobě město duchů, plné nepořádku a rozkladu.

Jeho severní výspu, oddělenou od zbytku Pyramidy pěti 
kilometry neporušené přírody, tvoří několik rezivějících ko-
vových věží. Rusové u nich postavili dvě lovecké chaty, které 
po odchodu horníků osiřely. Právě v nich vybudovala před 
sedmi lety svoji terénní základnu Jihočeská univerzita.

Zázemí, které chaty poskytují, je víc než skromné: topí se 
v kamnech dřevem naplaveným až ze Sibiře, které se v po-
době štíhlých, kůry zbavených kmenů povaluje všude kolem. 
K mytí musí stačit voda z potoka, místo ledničky slouží barel 
zakopaný do země. Jídlo se připravuje na plynovém vařiči. Je 
tu ložnice s palandami, malá polní laboratoř, skromně zaří-
zená kuchyně.

Ani tyto drsné podmínky nebylo přitom snadné vytvořit. 
Otcem celého projektu je mikrobiolog a odborník na výzkum 
řas Josef Elster, vedoucí Centra polární ekologie na Jihočeské 
univerzitě. Na Svalbard přijel poprvé v roce 1988 a okamžitě 
mu propadl: „Skoro jsem tehdy nespal. Polární příroda je jiná, 
z velké části stále nedotčená. Chtěl jsem ji maximálně vnímat 
a porozumět jí,“ vypráví český vědec, kterého zajímá, jak se 
život chová za extrémních podmínek a za jakých okolností 
ještě dokáže přežít. Svoji vědeckou dráhu ostatně začal tak, 
že na Třeboňsku zkoumal sinice, řasy a další organismy, které 
bojovaly o existenci v podmínkách zemědělské velkovýroby, 
zápolily například s kejdou vylévanou na pole nebo s toxic-
kými látkami z hnojiv.

V devadesátých letech začal Elster pracovat na kanadském 
severu a v Antarktidě, nepřestal jej ale fascinovat ani Sval-
bard, kam často jezdil. Myšlenkou vybudovat tu stálou zá-
kladnu se začal zabývat počátkem tisíciletí a zprvu se to zdálo 
poměrně snadné. Zdejší vědci navrhli umístit stanici právě 
do zátoky Petunia, kde se střetává teplejší západ souostroví 
ovlivněný Golfským proudem s chladnějším východem. Ru-
sové tu po sobě navíc nechali značnou spoušť, která je rovněž 
hodna výzkumu: dovezli do Pyramidy například černozem 
z Donbasu a na ní se neúspěšně pokoušeli vypěstovat sku-

tečný evropský trávník, jediný na celém souostroví. Zůstala 
tak po nich cizorodá semena v půdě a zároveň i toxické látky, 
které vypouštěli do okolí.

Také ostatní změny na Svalbardu jsou rychlé a drama-
tické. Teplota mělkého moře v jeho okolí vzrostla od roku 
1980 u dna až o dva stupně. Loni byla ve vodách Isfj ordenu 
poprvé zaznamenaná makrela. Závažnější je ale pronikání 
jiné ryby z jihu, tresky obecné, která dorůstá až dvoumet-
rové délky a nejspíš ji známe v podobě obyčejného fi lé na ta-
líři. Zdá se, že obryně z Atlantiku začíná ze zdejších vod 
pomalu vytlačovat svoji menší sestru, tresku polární, jíž se 
ale živí mláďata černobílých ptáků, alkounů obecných. Počet 
úspěšně odchovaných ptáčat proto klesá. Přivandrovalá treska 
také ujídá potravu tuleňům, kteří jsou kvůli tomu hubenější.

Alkouni i tuleni se změnám přizpůsobit možná dokážou, 
pro jiné organismy ale mohou být nové podmínky fatální. Žijí 
na nejstudenějším okraji světa a snadno přes něj mohou pře-
padnout: Některé druhy drobných korýšů tráví celý život buď 
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přímo v prasklinách ledu, nebo na jeho spodní straně. Le-
dový příkrov teď ale každoročně taje, plocha zamrzlého moře 
se v létě občas smrskává na polovinu běžného stavu. V ote-
vřeném moři přitom korýši dlouho nevydrží, klesají ke dnu 
a hynou. Je pravděpodobné, že během několika let tento eko-
systém úplně zanikne.

Přesto není budoucností Svalbardu zkáza, ale spíše hlu-
boká proměna. Ostrovy jsou rok od roku zelenější. Hranice 
lesa, která vymezuje jižní okraj arktické oblasti, nyní pro-
chází například severem Islandu a Skandinávského poloost-
rova. Budou-li však klimatické změny pokračovat dosavad-
ním tempem, může se za pár desítek let objevit les i na jižním 
Svalbardu. I pak tu bude bezpochyby zajímavá příroda, ovšem 
úplně jiná než dnes.

Sovětský horník potřebuje mléko
V chatě v Petunii nás vítá horký čaj, který početné výpravě 
hostů – kromě našeho člunu dorazilo ještě několik dalších – 
nalévá nenápadná tmavovlasá dívka, doktorandka Alex Ber-
nardová. Před čtyřmi lety se přihlásila na studentský kurz po-
lární ekologie, který tu univerzita každoročně pořádá, a od té 
doby tráví na Svalbardu každé léto. Je paleobotanička, ze 
zbytků dávných rostlin například zjišťuje, jaké podmínky 
kdysi v Arktidě panovaly. Poprvé jsme ji ovšem potkali za po-

někud jiných okolností: před dvěma dny na střelnici v Lon-
gyearbyenu, kde pálila z těžké kulovnice do terče.

Aby člověk pochopil důvod takové kratochvíle, stačí se 
rozhlédnout. Na zápraží jedné z chat se povaluje žárovka 
s prokousnutým závitem, památka na návštěvu ledního med-
věda. Čerstvé medvědí stopy jsou otisknuty v bahně opodál. 
Beze zbraně se nesmí pomalu ani na záchod a střelecký vý-
cvik musí vědci absolvovat každoročně, vždy při zahájení vý-
zkumné sezony.

Pobyt na  základně je tvrdý i  z  jiných důvodů. Na  vý-
zkumné lokality se obvykle cestuje po moři. Posádka člunu 
přitom často čelí špatnému počasí, je promočená, což za teplot 
jen pár stupňů nad bodem mrazu není nic příjemného. Špatný 
odhad situace může mít zlé důsledky, z nichž ještě relativně 
nejpříznivější je nutnost volat norské záchranáře. K tomu při-
počtěme odloučenost od světa a nebezpečí ponorkové nemoci; 
v malých chatách se někdy tísní i přes dvacet lidí.

Vyrovnat se s tím je nejtěžší pro nováčky, obvykle stu-
denty, kteří se tady účastní letních kurzů. Řada z nich se 
na základně cítí jako ryba ve vodě, někdy se však problémy 
přece jen vyskytnou. „Může se stát, že si dva lidi nesednou 
a začne mezi nimi zrát nějaký konflikt. Je pak na učitelích, 
případně na mně, abychom s nimi začali včas hovořit, ře-
šit to s nimi,“ vypráví Elster. Nejméně příjemné pak podle 

I mrtvá liška leccos prozradí. (Parazitolog oleg Ditrich)
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něj je, když se začne rodit milostný vztah mezi doktorandy, 
kteří v Petunii nejsou jen pár týdnů, ale tráví tu celé léto. 
Taková věc dokáže skupinu narušit, osazenstvo základny 
přestává fungovat jako tým. Nejen tehdy je jedním z pilířů 
kolektivu právě Saša Bernardová, jejíž nenápadnou pomoc 
tu oceňují všichni.

Krátkodobý návštěvník nic z těchto skrytých problémů ani 
překotných ekologických změn nevnímá. Vyrážíme z lovecké 
chaty na krátký trek, což znamená četné brodění mělkých po-
toků a hledání schůdné cesty po rozmáčených úbočích hor, 
kudy stéká voda z tajícího sněhu a ledu a odnáší vše, co jí stojí 
v cestě. Pouze na výše položených místech, kam nemůže, se 
začíná zelenat vegetace. Léto je velmi rychlé: koncem června 
se tundra teprve probouzí, všemi barvami se rozzáří v první 
polovině července, v srpnu je již záplava květů minulostí a ob-
jevuje se žluť blížícího se podzimu.

Vládne tu naprostý klid a mír, hlava se rychle čistí, sta-
rosti odplouvají. Člověku se vůbec nechce zpátky do civili-
zace. „Nejsou tu žádní lidé, žádné signály mobilních sítí, ne-
ruší vás internet,“ nabízí možné vysvětlení parazitolog Oleg 
Ditrich, který jinak ovšem na Svalbardu zkoumá organismy, 
jež se sem dostaly právě s člověkem. I on své práci v polárních 
krajích propadl. Když před dvěma lety našel na silnici v Lon-
gyearbyenu mrtvou lišku, vytáhl kapesní nožík a vyňal její 

střeva, aby mohl prozkoumat, zda obsahují nebezpečné pa-
razity, kteří se na Svalbard rozšířili kvůli dovozu podestýlky 
pro dobytek do ruských osad. Protože ale výprava právě od-
létala domů, přibalil obsah liščí břišní dutiny do osobních 
zavazadel. „Schoval jsem je mezi ostatní suvenýry,“ odpovídá 
Oleg Ditrich neurčitě na otázku, jak propašoval liščí střeva 
do letadla.

Mezi Východem a Západem
Souostroví už v minulosti překotné proměny zažilo, spíše než 
s přírodními procesy však souvisely s geopolitikou. Svalbard 
(starobylý vikinský název znamená něco jako „chladný břeh“ 
nebo „okraj ledu“) byl až do dvacátých let minulého století 
územím nikoho, kde se střetávaly zájmy důlních společností 
různých zemí. V roce 1925 však začala platit takzvaná Sval-
bardská smlouva, podle níž se ostrovy staly mezinárodním 
územím pod správou Norska. Platí tu sice norské zákony, 
ale firmy či jednotlivci z každé země, jež smlouvu podepsala 
(k signatářům patří i Česko), mohou zdejší půdu využívat 
k průzkumu, těžbě, různým komerčním aktivitám či vědec-
kému výzkumu.

Brzy toho začali využívat především Rusové. Začátkem 
třicátých let minulého století založili státní firmu Trust Ark-
tikugoľ, koupili na Svalbardu některé oblasti s těžbou černého 

jakkoli může zdejší krajina vypadat idylicky, život je tu tvrdý.
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uhlí a založili několik hornických osad. Těžba byla ovšem 
ztrátová a nevyplácí se dodnes; v jediné dosud fungující ruské 
osadě, Barentsburgu, je například uhlí nekvalitní, s množ-
stvím síry. Kdyby se uvažování šéfů Trustu Arktikugoľ ří-
dilo čistě ekonomickou logikou, dávno by poslali několik set 
horníků, kteří tu ještě kutají, domů.

Na Svalbardu však o uhlí ve skutečnosti nikdy moc nešlo. 
Moře mezi ostrovy a norskou pevninou představuje bránu, 
kterou by severní ruská flotila kotvící v Murmansku v prv-
ních hodinách případného vojenského konfliktu se Západem 
pronikla do severního Atlantiku. Od roku 1949, kdy se Nor-
sko stalo jedním ze zakládajících členů NATO, je jasné, že se 
Moskva zdejší přítomnosti nevzdá. Ostatně i norské uhelné 
doly sloužily na ostrovech po desetiletí spíš jako záminka pro 
celoroční přítomnost Norů, těžba se začala vyplácet až v po-
sledních deseti letech, kdy zdejší, kvalitnější uhlí našlo uplat-
nění v německých hutích.

Na složité mocenské vztahy naráželi při budování své zá-
kladny i Češi. Norské ministerstvo vnitra jejich bádání v Pe-
tunii zprvu zamítlo. Svalbardská smlouva sice teoreticky 
umožňuje, aby na souostroví kdokoli přišel a začal tu napří-
klad těžit uhlí nebo hledat ropu, dnes to však již platí spíše 
jen na papíře. 

Norsko nevítaným aktivitám cizinců účinně brání pomocí 
přísných zákonů na ochranu přírody, jimž se každý musí pod-
řídit. Jak se arktické vody s táním ledu otevírají, Norové své 
zájmy střeží stále obezřetněji. Když před dvěma lety navští-
vil oblast čínský ledoborec Sněžný drak, který proplul Seve-
rovýchodní mořskou cestou mezi Šanghají a Islandem a ces-
tou podnikal geofyzikální výzkumy, vyprovázela ho z vod 
v severní části Svalbardu v rámci demonstrace svrchovanosti 
norská pobřežní stráž.

Druhý důvod váhání byl finanční. Norové chtěli, aby si 
Češi kupovali veškeré služby (lodní dopravu, zásobování 
a podobně) od místních firem. To si však Jihočeská univer-
zita absolutně nemohla dovolit, veškeré vybavení vozí v kon-
tejnerech z domova na polských lodích, pro místní dopravu 
má vlastní gumové čluny a staví i větší plavidlo schopné po-
radit si i se slabším ledovým příkrovem. 

Díky této soběstačnosti stojí bádání v Arktidě Jihočechy 
ročně kolem patnácti milionů korun včetně platů a investic 
do vybavení, zatímco například Nizozemsko utratí za srov-
natelné aktivity na Svalbardu každý rok dva miliony dolarů. 
(Peníze získává Jihočeská univerzita od ministerstva školství, 
z Evropské unie a společně s univerzitním centrem na Sval-
bardu žádá také o podporu z norských fondů.)

Nakonec ale po složitých jednáních vše dopadlo nejlépe, 
jak mohlo. Základna zůstane v  původně zvolené Petunii 
a k tomu navíc vědci získávají zázemí přímo v Longyear-
byenu. Loni na podzim tu Jihočeská univerzita koupila ro-
dinný domek, který na jaře rekonstruovala a den před naší 
cestou do Petunie ho za přítomnosti řady hostů z české i nor-
ské strany slavnostně otevřela. Nabízí například pohodlnější 
ubytování a dvě další laboratoře.

rusové věřili, že se sem vrátí. (Pyramida)
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Medvěd pod člunem
Čeští parazitologové zkoumají na Svalbardu také cizopasníky 
ryb a dalších mořských organismů. Nedávno přitom zažili 
docela nebezpečnou situaci: „Byli jsme s Olegem na člunu 
asi dvacet metrů od pobřeží, když jsme si všimli medvěda, 
jak stojí přímo u břehu,“ vzpomíná doktorand Tomáš Tyml. 
Než stačil ukázat zvíře kolegovi, zmizelo pod hladinou. „Měli 
jsme nastartovaný motor, takže jsme prostě ujeli. Kdybychom 

ale medvěda nezahlédli, vůbec bychom o něm nevěděli,“ líčí 
Tyml. Právě takhle přitom šelma často loví tuleně – pod hla-
dinou skrytě plave k nic netušícímu ploutvonožci odpočíva-
jícímu na ledě.

Jak si v měnící se přírodě vedou právě lední medvědi, 
z nichž se stala ikona boje proti emisím skleníkových plynů, 
zůstává zatím nejasné. Když led roztaje, tuleni se stanou ne-
dosažitelnou kořistí a medvědi se musí spokojit s tím, co na-
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bízí pevná zem: hlavně s ptáky a v době hnízdění též s ptačími 
vejci. Na teplejším severozápadě souostroví přitom nebylo 
moře zamrzlé v nedávné době téměř rok, od loňského léta 
do března. Pro medvědy to znamenalo hladovění. Na druhou 
stranu jsou přechodnému nedostatku potravy přizpůsobeni 
a leccos dokážou přežít.

Možná se veřejnost o osud medvěda obává právem: Podle 
Kima Holména z Norského polárního institutu je možné, že 
tato šelma skutečně zmizí ze světa už do konce století (což 
podle něj ale zdaleka nebude největší problém, který lidstvu 
oteplení planety přinese). Jeho kolega Jon Aars pro takový pe-
simismus ohledně medvědů nevidí dost důkazů, i on nicméně 
souhlasí, že budoucnost těmto šelmám nic dobrého nenabízí: 
„Tam, kde moře zůstane po většinu roku nepokryté ledem, 
prostě nebudou žít,“ říká.

O proměnách Svalbardu by se dalo vyprávět ještě dlouho. 
Čeká nás však závěr dnešního putování: Pyramida, město, 
které zamrzlo v čase.

Černobyl severu
Je to jako zlý sen: Do skřípotu rezivějící dětské houpačky 
rozhoupané větrem zní naříkavé kvílení racků, kteří hnízdí 
na parapetu každého z desítek opuštěných, špinavých, a přece 
dosud zasklených oken nevzhledných obytných domů. U pro-

lézačky na dětském hřišti se povaluje varná konvice z osmde-
sátých let, o kus dál vyčuhuje ze země kinofilm. Možná kdysi 
zachycoval šťastnější chvíle tohoto místa, kdy si na hřišti hrály 
děti ruských a ukrajinských horníků a v okolních domech jim 
mámy chystaly večeři.

Po široké, do mírného kopce stoupající hlavní třídě – ulici 
Šedesátého výročí Velikého října – lze dojít ke zdejší domi-
nantě, obrovské bustě Lenina na betonovém podstavci: Vůdce 
světového proletariátu upírá zamyšlený pohled ke vzdálené 
mase ledovce Nordenskjöld, jako by se nechtěl dívat na to, co 
zůstalo z osady, která měla být výspou komunistických my-
šlenek na dalekém severu.

Když Rusové na podzim 1998 z Pyramidy kvůli nerenta-
bilní těžbě odcházeli, věřili, že se ekonomické problémy  přes 
zimu vyřeší a oni se na jaře vrátí. Proto si odvezli jen osobní 
věci. Osada se díky tomu stala neuvěřitelným skanzenem: 
Na pódiu zdejšího slušně zařízeného kina pořád stojí kla-
vír, poněkud rozladěný, stále však v provozuschopném stavu. 
V šatně u vypuštěného plaveckého bazénu visí oslizlý starý 
ručník, který tu možná před šestnácti lety zapomněl poslední 
návštěvník.

Také pečlivě uklizená vstupní hala zdejšího kulturního 
střediska podporuje dojem, že si místní jen odskočili na oběd. 
Vévodí jí nástěnka s ruským nápisem „Ať planeta zůstane 

čeští výzkumníci na východním pobřeží zátoky Billefjorden.
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modrou“ a obrázky namalovanými zdejšími dětmi, které ku-
podivu nezachycují pochmurné černohnědé odstíny okolních 
kopců, ale trávu, les a zvířata. Knihovna v prvním patře je 
téměř prázdná, zůstaly v ní jen zbytky kartotéky a kraso-
pisně vedená kniha cti, z níž se například dozvíme, že úder-
ník komunistické práce, horník Vasilij Tichonovič Marejev, 
plní normu na sto třicet procent a ještě se stihne příkladně 
účastnit života obce.

Prvních deset let po odchodu lidí byla Pyramida úplně 
opuštěná, konzervovaná chladným počasím dalekého severu, 
v zimě uvržená do mnohaměsíční temnoty, v létě osvětlená 
polárním sluncem, které bloudí po obloze v kruzích a ni-
kdy neklesne pod obzor. Na policích knihovny tehdy ještě 
stály vyrovnány stovky svazků včetně sebraných Brežněvo-
vých spisů, z rozházených krabic vylézali celuloidoví hadi 
filmových pásů. V místní nemocnici byl k vidění zařízený 
operační sál. Náhodný návštěvník, který pronikl nepořádně 
zajištěnými dveřmi jedné z úředních budov, si prý dokonce 
mohl sám a nerušeně prohlédnout archiv zdejší KGB. Sovět-
ská tajná služba tu byla mimořádně aktivní, k jejím povinnos-
tem patřilo mimo jiné eskortovat do Pyramidy horníky z le-
tiště v „kapitalistickém“ Longyearbyenu, města, z nějž toho 
měli spatřit co nejméně.

V roce 2008 se však Rusové do Pyramidy částečně vrá-
tili, otevřeli tu hotel, začali uklízet, zachraňovat domy před 
dalším chátráním (obojí zatím s nepříliš patrnými výsledky) 
a měnit osadu v turistickou destinaci. I tak ale zůstává měs-
tečko víceméně prázdné. Návštěvníků moc není a o celou 

osadu pro dva tisíce lidí se momentálně stará jen čtrnác-
tičlenný personál, složený hlavně z Tádžiků a Ukrajinců. 
Hovory o politice jsou zakázány, což dává smysl – osamo-
cení muži, dlouhodobé odloučení od světa, pušky a alkohol 
v místním baru vytvářejí poněkud třaskavou směs.

Pyramida může být ovšem psychicky náročná i pro krát-
kodobého návštěvníka, zvlášť pokud vyrůstal v komunistické 
zemi. Stačí projít kolem agitačních nástěnek, zastavit se pod 
bustou Lenina, chvíli se za svitu nočního slunce posadit u re-
zivějících houpaček na dětském hřišti, pohlédnout na zdaleka 
viditelný nápis „Světu mír“ na úbočí kopce u ústí uhelného 
dolu. Je to cesta zpět v čase, návrat do dětství, dávno zapo-
menuté vnitřní krajiny, ve které už nejsou žádní lidé, jenom 
v ní naříkavě křičí ptáci.

Zpět do Longyearbyenu plujeme v noci, slunce se skrývá 
za mraky a počasí se zhoršuje. Malý člun se těžce probíjí vl-
nami Isfjordenu, vítr nám žene do tváří drobný déšť, k němuž 
se přidávají vydatné spršky vody od přídě. Kapitán Miloš Ja-
hoda marně vyhlíží bóje, které vyznačují cestu kolem pobřež-
ních mělčin. Vychází najevo, že jeho GPS neukazuje polohu 
na mapě, ale jen zeměpisné souřadnice, takže nám nijak ne-
pomáhá. Opravdové nebezpečí nehrozí – břeh zůstává v do-
hledu a kapitán cestu zná –, přesto adrenalin v krvi stoupá. 
Vědci tvrdí, že na chladný sever nejezdí za dobrodružstvím, 
někdy se o tom ale dá pochybovat. Ve chvílích, jako je tato, 
má člověk tak nějak víc pocit, že je skutečně naživu. X
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yrazit směrem k pozadí, rozříznout plátno a utéci skrze cáry 
namalovaného nebe, přes nějaké harampádí, do skutečné, úzké, 
tmavé, vlhké ulice, která se pro svou blízkost k divadlu stále 
nazývá ulicí divadelní, je však opravdová a má všechny hloubky 
pravdy,“ napsal někdy kolem roku 1918 Franz Kafka. Myslel to 
nejspíš v osobní rovině, překvapivé výpravy za hranice známého 
se však tehdy děly i mimo ni. „Skrytou tvář světa“ poodkryly 
práce Alberta Einsteina a ve dvacátých letech se k nim z úplně 
jiného konce připojila rodící se kvantová teorie.

K úplnému popisu reality má však věda daleko dodnes. 
Snaha jej objevit přitom někdy vede k bizarním představám, 
které by Kafku bezpochyby fascinovaly. Podle jedné z nich do-
konce celý vesmír může být jen jakýsi hologram, trojrozměrná 
projekce informace zaznamenané na dvojrozměrném štítku. 
Jakkoli je tento pohled odrazem jistých, možná nepřípustně 
velkých zjednodušení při výpočtech, může naznačovat cosi 
o skrytém fungování světa.

Nelokální, nepředvídatelný svět
Nejradikálněji „rozřízla plátno“ nedlouho po Kafkově smrti 
(zemřel v roce 1924) kvantová teorie: Pozorujeme-li v našem 
běžném světě ptáka na větvi stromu, můžeme si být jisti, že 

VESMÍR JAKO 
PLATONOVA JESKYNĚ
Fyzika nabízí nový extrémní pohled 
na možnou podobu reality.
martI n U H LÍŘ

je právě tam a nikde jinde. Vidíme-li dva ptáky na dvou růz-
ných větvích, nepochybně jde o dva odlišné živočichy. Co víc, 
aby jeden z nich ovlivnil toho druhého, musí nějakým způso-
bem „vyjednávat“ s prostorem, který je od sebe dělí: přeletět 
jej, překlenout zvukovým signálem a podobně. Náš svět je lo-
kální – ovlivnitelný v daném čase jen na určitou vzdálenost – 
a předvídatelný.

Nebo není? Kvantová teorie postupně ukázala, že o mik-
rosvětě to neplatí. Dokud nezměříme polohu částice, třeba 
elektronu, nelze přesně vypočítat, kde se nachází. Má po-
dobu jakési vlny rozmazané přes celý vesmír a  můžeme 
pouze předpovědět pravděpodobnost, s níž se bude vysky-
tovat v určitém místě. Dva „ptáci“ (částice) pak mohou být 
spojeni záhadným poutem, i když se nacházejí na opačných 
koncích vesmíru – cokoli se stane jednomu z nich, ovlivní 
toho druhého.

Albert Einstein těmto představám nikdy úplně neuvěřil, ne-
ustále se v nich snažil najít logickou chybu a pouštěl se do ur-
putných, zároveň však inspirativních půtek se zastánci kvantové 
teorie v čele s Nielsem Bohrem. Einstein si nemyslel, že by se 
jeho soupeři mýlili, jejich „pravdu“ potvrzovaly desítky expe-
rimentů. Pouze se domníval, že odkryli jen přibližnou, nikoli 



55

Představa, že se prostor našeho vesmíru začne 

„párat“ kvůli změně podmínek na jakési vzdálené 

ploše, je poněkud mrazivá.
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skutečnou povahu věcí. Věřil, že existuje hlubší a méně bizarní 
popis univerza, který čeká na odhalení.

Byl to zároveň Einstein, kdo si jako první uvědomil, že 
gravitace není vlastně nic než určitý druh geometrie: Země 
neobíhá kolem Slunce proto, že by „cítila“ nějakou sílu, ale 
proto, že masivní hvězda zakřivuje ve svém okolí časoprostor. 
A právě tato zvláštní geometrie, která ovlivňuje chování ves-
míru na úrovni planet, hvězd a galaxií, se vytrvale vzpírala 
popisu pomocí zákonů kvantové fyziky. Vzpírá se dodnes, na-
vzdory dlouholeté snaze najít řešení.

Potřebujeme jej ale vůbec? Jestliže nám příroda nabízí dva 
odlišné pohledy na realitu, teorii gravitace pro popis ve vel-
kých měřítkách a kvantovou teorii pro mikrosvět, mohli by-
chom se s tím smířit a každý z nástrojů používat jen tam, kde 
se hodí. Jenže někdy potřebujeme oba současně: pro popis nitra 
černých děr nebo počátků vesmíru, kdy je obrovské množství 
hmoty namačkáno do nepatrného prostoru. Když však oba pří-
stupy propojíme, rovnice se zhroutí, fyzika přestane fungovat. 
Chceme-li doufat, že počátku vesmíru porozumíme, což je 
jedna z nehlubších otázek celé vědy, nezbývá než se pokusit 
konflikt vyřešit.

Holografický vesmír
Zajímavý nápad, jak to udělat, rozvinul v roce 1997 fyzik Juan 
Maldacena, který nyní působí v Princetonu. Propočítával vztah 
mezi dvěma modelovými vesmíry, z nichž jeden se vzdáleně 
podobá tomu našemu, liší se však mimo jiné geometrickým 
uspořádáním. Lze jej zkráceně nazvat „prostor“. Druhý ze zva-
žovaných vesmírů si představme jako membránu, která leží ne-
konečně daleko od jakéhokoli bodu „prostoru“ a zároveň jej zcela 
obklopuje, podobně jako povrch balonu uzavírá jeho vnitřek.

Maldacena ukázal, že „membrána“ a „prostor“ jsou z ma-
tematického hlediska ekvivalentní: Jednoduché rovnice, které 
popisují „membránu“, obsahují veškerou informaci nutnou 
pro popis dějů v „prostoru“. „Membránu“ tak lze velmi zjed-
nodušeně přirovnat k plošce, která zachycuje vše, co je třeba 
ke konstrukci holografického obrazu, nebo ke štítku na ple-
chovce koly, jenž nabízí kompletní popis nápoje uvnitř. Co-
koli se na membráně odehraje, odrazí se v „prostoru“. Je to tak 
trochu Platonovo podobenství o jeskyni naruby: stíny na stěně 
jeskyně tu nejsou odrazy, ale naopak vzory, z nichž povstává 
okolní svět.

Maldacenův článek se stal jednou z nejcitovanějších prací 
oboru. Vědci totiž mohli náhle zkoumat gravitaci v „prostoru“, 
aniž se gravitací vůbec zabývali – pouhým studiem kvantových 
stavů v „membráně“. Byla to nová horká stopa v pátrání po tom, 
jak mohou obě neslučitelné teorie souviset. Stále však pouhá 
stopa: náš vesmír se na rozdíl od zjednodušeného modelu roz-
píná, platí v něm jiné geometrické vztahy a žádná „membrána“ 
jej neuzavírá. Kde by se tedy onen „štítek“ se záznamem holo-
grafického obrazu měl nacházet?

Přesto Maldacenovy výpočty nejspíš historie poznání za-
znamená jako cenný vhled do možného fungování vesmíru. 
Mnozí ale v naznačené cestě pokračují a pronikají do míst, 
kam s nimi už část vědců odmítá jít. Jedním z těchto pionýrů 
je Mark Van Raamsdonk působící na univerzitě ve Vancou-
veru. V roce 2009 vystoupil s tvrzením, které nezní zrovna 
skromně: přišel prý na to, odkud se vzal samotný časoprostor 
a co jej drží pohromadě.

Recenzent, který měl doporučit, nebo zavrhnout publikaci 
jeho článku, zveřejnění zamítl – což je běžná věc. Dokonce 
označil autora za blázna, což už tak běžné není a nemusí to 
znamenat, že autor je nepochopeným géniem. Van Raamsdonk 
se každopádně nevzdal, text nakonec vyšel v jiném časopise 
ve zkrácené formě eseje a vzbudil značnou pozornost.

Kanadský fyzik údajně objevil, jak z  kvantových stavů 
na membráně, tedy z čehosi, co se děje na pouhém „štítku“, 
povstává prostor, ona kola uvnitř plechovky. Odpověď na-
šel v kvantovém provázání, zvláštním jevu, který Einstein už 
ve třicátých letech minulého století nazval „přízračnou akcí 
na dálku“.

Tušení souvislostí
Kvantové provázání lze vysvětlit pomocí dvojice mincí ro-
tujících na stole: Dokud se otáčejí kolem osy, nelze říci, zda 

Einstein věřil, že informace o tom,  
zda padne „panna“, nebo „orel“,  
je do obou „mincí“ nějak vložena  
už v okamžiku roztočení.

SVěT JAKO KVANTOVý POČíTAČ
Někteří fyzici studující vztahy mezi „membránou“ a „pro-
storem“ si povšimli zvláštní věci: informace odpovídající 
malému kousku „prostoru“ je rozprostřena přes obrovskou 
oblast „membrány“. Připomnělo jim to matematický kód vy-
tvořený pro korekci chyb při práci kvantových počítačů. Ty si 
zatím odbývají kojenecká léta v laboratořích, je kolem nich 
však již vybudována rozsáhlá teorie, jejíž součástí jsou právě 
zmíněné kódy. Kvantový výpočet může totiž být narušen se-
bemenším vlivem z okolního světa a informace potřebná 
k jeho obnovení musí být rovněž rozprostřená v prostoru, 
jinak by kolaps v jednom bodě ohrozil celou početní operaci. 

Kódy se tak podobají knize, která je napsána v nesrozu-
mitelném a zbytečně komplikovaném jazyce, avšak když z ní 
vytrháme polovinu stránek, žádná informace se neztratí. Je 
možné, že podobně je kódováno i „vytváření vesmíru v po-
době hologramu“ – přenos informace mezi „membránou“ 
a „prostorem“. 
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na nich nakonec padne panna, nebo orel. Jsou však nějak na-
vzájem spojeny, takže jakmile se jedna zhroutí a ukáže pannu, 
víme, že až se druhá dotočí, bude na ní nutně orel. Platí to 
dokonce i tehdy, když se mince nacházejí na opačných stra-
nách vesmíru. Ve fyzice mikrosvěta se to projevuje tak, že 
měření vlastností jedné z dvojice kvantově provázaných čás-
tic okamžitě předurčí vlastnosti druhé.

Einstein věřil, že informace o tom, zda padne „panna“, či 
„orel“, je do obou „mincí“ nějak vložena už v okamžiku roz-
točení. Fyzik John Bell však v roce 1964 ukázal, že je to mno-
hem složitější: Obě mince – nebo částice – nějak skutečně 
sdílejí svou existenci, podobně jako rub a líc tenkého papíru, 
avšak nelokálně, na libovolnou vzdálenost. Cokoli se stane 
jedné, druhá okamžitě pocítí.

Mark Van Raamsdonk studoval kvantové provázání 
na zmíněné „membráně“ a zkoumal, jak souvisí s geometrií 
„prostoru“. Zjistil, že zásadně: když ve výpočtech provázání 
na membráně postupně oslaboval, začal se „prostor“ defor-
movat, protahovat a nakonec rozpadat na izolované kusy jako 
příliš natažená žvýkačka. Dospěl k závěru, že kvantové pro-
vázání je podstatou geometrie, které říkáme gravitace, a zá-
roveň jakýmsi předivem jemných stehů, pomocí nichž drží 
časoprostor pohromadě.

Představa, že se prostor našeho vesmíru začne „párat“ 
kvůli změně podmínek na jakési vzdálené ploše, je poněkud 
mrazivá. Některé vědce ovšem Van Raamsdonkovy vývody 
znervózňují ze zcela jiného důvodu. „Jsou to jen velká tušení, 
pouhá intuice bez solidních základů,“ zlobí se Pavel Krtouš 
z Matematicko-fyzikální fakulty UK a vytahuje z knihovny 
objemné svazky popisující jiné, podle něj solidnější přístupy, 
jak propojit gravitaci s kvantovou teorií. „Van Raamsdonkovy 
výroky jsou tak vágní, že je ani nejde vyvracet.“

Jak věci fungují
Ale proč pak vývody kanadského fyzika a další navazující 
články označují někteří vědci za revoluční? Podle Krtouše 
je to tím, že nabízejí snadnou odpověď na obtížné otázky. 
Teorii kvantové gravitace neznáme, není formulovaná v celé 
své složitosti, a pokusy přiblížit se k ní svádějí k zanedbávání 
všeho, co by výpočty příliš komplikovalo. Některé přístupy 
fyzici prošlapávají již desetiletí, vše jednoduché v nich bylo 
prozkoumáno a posunout je někam dál je velmi těžké. Pokud 
ale někdo přijde s novým nápadem jako Maldacena, otevřou 
se nové možnosti, avšak do značné míry bez hranic a ome-
zení, bez možnosti ověřit je experimentem. V jistém smyslu 
je „vše dovoleno“.

Einstein označil za nejpřekvapivější rys světa to, že jej vů-
bec lze nějak popisovat. Tato schopnost lidského mozku ale 
může mít své hranice. Práce fyziků, jako jsou Maldacena 
nebo Van Raamsdonk, jsou sice překvapivé a mohou být in-
spirativní, nabízejí možná průzkum dosud neznámých zá-
koutí oné „divadelní ulice“ – skutečný průlom, jakým byl ná-
stup kvantové teorie, však zřejmě nepředstavují.

„Můžete si pak vybrat nějaký nový problém a snadno jej 
vyřešit. Jako na běžícím pásu vznikají články, na kterých ale 
tak trochu nezáleží,“ vysvětluje „snazší cestu“ v rozvíjení fy-
zikálních teorií Pavel Krtouš, jehož skepse se týká i dalších 
navrhovaných způsobů, jak smířit kvantovou teorií a gravi-
taci. Není pak ale celé úsilí odsouzeno k nezdaru? Český vě-
dec se domnívá, že nikoli, že se oba neslučitelné popisy světa 
nakonec spojit podaří. Nevěří však příliš, že by se takové pro-
pojení mohlo vyvinout v jednotnou finální teorii nabízející 
model celé přírody, o níž „snili“ Steven Weinberg, Stephen 
Hawking a další fyzici.

V 19. století panovala víra, že za vším existuje nějaký „ho-
dinový stroj“ ovládaný jednoduchými zákony; stačí je objevit 
a získáme jakousi matematickou fotografii světa, která možná 
neobsahuje všechny detaily, přesto poskytuje souhrnný obraz 
přírody. Příchod kvantové fyziky ukázal, že to může být na-
ivní představa. Kvantová teorie nenabízí model přírody, pouze 
říká, s jakou pravděpodobností určitý jev nastane.

„Úlohou fyziky možná není modelovat realitu, ale pouze ji 
předpovídat, dávat dohromady různá pozorování,“ říká Pavel 
Krtouš a odmítá, že je to jistá rezignace na to, že věda dokáže 
svět skutečně vysvětlit. „V čem jej má vysvětlit?“ odpovídá 
otázkou a dává za příklad Newtonův gravitační zákon: „Byl 
úžasný v tom, že objasnil dva zdánlivě nesouvisející jevy – 
pád kamene i to, že Měsíc pluje po obloze. Odpověděl ale 
na otázku ,proč‘? Nikoli, pouze řekl, jak věci fungují,“ krčí 
fyzik rameny. X

RESPEKT 6/2016

stane se vědeckou celebritou, nebo pionýrem slepých uliček? (mark van raamsdonk)
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kdo neuprchne před 

tsunami, nemá šanci.
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merický geolog Chris Goldfinger stojí před kongresovou ha-
lou v Japonsku, země se mu vlní pod nohama a on nevě-
řícně hledí na hodinky. Sílu zemětřesení je orientačně možné 
odhadnout podle toho, jak dlouho trvá. Patnáct vteřin stačí 
na sedmý stupeň Richterovy stupnice, při němž umírají lidé 
a škody se mohou šplhat do miliard. Na osmý stupeň, který 
znamená desetkrát silnější otřesy, odkazuje zemětřesení 
v délce alespoň dvou minut. Minutová ručička na Goldfin-
gerově zápěstí přitom právě obkroužila ciferník potřetí a du-
nění neustává.

Píše se rok 2011. Zemětřesení zastihlo světovou seizmolo-
gickou smetánku přímo uprostřed konference a účastníkům 
s přibývajícími vteřinami mrznou světácké úsměvy na rtech. 
Podle špiček seizmologie nemělo Japonsko nikdy zažít silnější 
zemětřesení než 8,5 stupně. To je hodně, když je ale země 
připravená, nemusí být výsledkem úplná katastrofa. Devítka 
tu však být nikdy neměla. Vědci tuší, že tohle nemůže do-
padnout dobře.

Za pár desítek minut vědci skutečně v přímém přenosu 
na mobilech sledují, jak na Japonsko dopadají vlny tsu-
nami a ničí města na pobřeží. Následuje jaderná katastrofa 
v elektrárně Fukušima, jejíž ochranné bariéry s tak vyso-

kými vlnami nepočítaly. Na konci dramatu bude 18 tisíc 
mrtvých.

Popsaná scéna pochází z článku The Really Big One (Sku-
tečně pořádná šlupka) zveřejněného loni v létě v týdeníku The 
New Yorker. Před několika týdny získal Pulitzerovu cenu, 
hlavním důvodem ale není Japonsko. Když Goldfinger hledí 
v textu na hodinky, uvědomuje si, že vlastně prožívá něco, 
co sám předpověděl, jenže pro úplně jiný kout světa. Seve-
rozápadní pobřeží Spojených států a sousední Kanadu může 
prakticky kdykoli zasáhnout mohutné zemětřesení, které si 
silou s tragédií v Japonsku nezadá. Otřesy v jeho průběhu po-
stihnou pás pobřeží delší než tisíc kilometrů a budou pusto-
šit území sahající 200 kilometrů do vnitrozemí. Před vlnami 
neunikne nikdo, kdo v řádu minut neskočí do auta a neujede 
ze záplavových zón. Destrukce bude tak obrovská, že podle 
vládních úředníků možná trvale poznamená ekonomiku ce-
lých Spojených států.

Jeden rozdíl mezi Japonskem a Spojenými státy tady však 
je. Japonci žijí se zemětřeseními od nepaměti a s výjimkou 
nejextrémnějších případů jsou na ně připraveni. Američané 
ve státech Washington a Oregon, které očekávaná zkáza za-
sáhne nejvíc, žili ještě nedávno v představě, že jim nic nehrozí.

Všechny zachránit nemůžeme
Jak Američané zjistili, že severozápadu jejich země hrozí 
jedno z nejničivějších zemětřesení všech dob.
j IŘ Í  soB ota
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Nehybná zóna
Do míst, kde dnes stojí velkoměsta jako Seattle, Portland 
nebo Vancouver, ostatně přicházeli první bílí osadníci právě 
kvůli klidu. „Los Angeles se možná chvěje a San Francisco 
může dostat další zásah. Ale Seattle stojí na místě, které ho 
navždy činí vůči katastrofám imunním,“ stálo v propagačních 
materiálech americké vlády v narážce na katastrofu z roku 
1908, kdy bylo při zemětřesení o síle 7,8 stupně a požárech 
zničeno 80 procent San Franciska.

Krátká zkušenost bělošských přistěhovalců jim dávala 
za pravdu. Místní indiáni sice ve svých bájích vyprávěli 
cosi o hřmících ptácích svádějících bitvy s velrybami, ale 
co přesně mají na mysli, nebylo jasné. Krajina se tu ni-
kdy ani nepohnula. Že severozápadní pobřeží USA ne-
musí být takovým neviňátkem, začali vědci tušit až po-
měrně nedávno.

Dnes se zdá samozřejmé, že se povrch planety rozpadá 
na několik tektonických desek, na nichž leží kontinenty, neu-
stále se pohybují a způsobují při tom zemětřesení. Teprve v še-
desátých letech však geologové začali chápat, že drama probíhá 
i pod zdánlivě klidnou krajinou severozápadu. Pod kontinen-
tální desku se tady v délce 1100 kilometrů rychlostí čtyři cen-
timetry ročně podsouvá deska oceánská. Podobným oblastem 
se říká subdukční zóny a jsou to z geologického hlediska nej-
rizikovější místa planety.

Kaskádská subdukční zóna, jak se zlom při severozápad-
ním pobřeží USA nazývá, se navíc chová zákeřně. Na první 
pohled totiž nedělá nic. Jestliže na jiných zlomech do sebe 
desky narážejí, třou se o sebe a nepřetržitě působí větší či 
menší otřesy, tady je klid. Desky se do sebe zaklesly a tlak 
mezi nimi zvolna narůstá. Oblast působí tak stabilně, že vědci 
dokonce zpočátku pochybovali, zda je zóna ještě aktivní. Jiní 
se utěšovali tím, že je snad neškodná, protože říční sedimenty 
působí jako „lubrikant“ a desky po sobě kloužou.

Podobné iluzi podlehli již dříve Chilané a vyléčilo je te-
prve drtivé zemětřesení v šedesátých letech. V Americe se 
začaly pochybnosti množit v letech osmdesátých, když se za-
čala větší pozornost věnovat bezpečnosti jaderných elektrá-

Kaskádská subdukční zóna, jak se 
zlom při severozápadním pobřeží USA 
nazývá, se chová zákeřně. Na první 
pohled totiž nedělá nic.

vzpomínky na budoucnost?  

(Požáry po zemětřesení  

v san francisku v roce 1906)
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ZDROJ: REPRODUKOVÁNO 
Z KNIHY FULL-RIP 9.0 
AUTORKY SANDI DOUGHTON

mezi země-
třeseními

Jak funguje 
kaskádská zóna

oceánská 
deska

zemětřesení

deformace 
(smršťování)

prasknutí

rozepnutí
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POKLES

kontinent

ren. Tehdy geologové poukazovali na to, jak velmi je místní 
topografie podobná jiným oblastem sužovaným pravidelnými 
zemětřeseními. Některá měření ukázala, že krajina se po-
divně naklání a mírný sklon vykazují i dříve vybudované sil-
nice. Vrchní, kontinentální deska se vlastně pod rostoucím 
tlakem mírně krabatí a „hrbí“, bez zneklidňujících otřesů si 
toho ale dříve vlastně nikdo nevšiml.

Podezření ještě zesílilo, když geolog Brian Atwater inspi-
rován pověstmi indiánů začal v bahnitých nánosech řek na-
cházet vrstvy starého písku. Písek muselo přinést moře, kra-
jina tedy musela být relativně nedávno zaplavena oceánem. 
Vrstvy písku však mnoho nevysvětlovaly, a především je nešlo 
dobře datovat. Pak si ale Atwater začal všímat uschlých lesů 
v deltách řek. Říká se jim „lesy duchů“ a vědci se domnívali, 
že hynuly postupně, jak se měnilo chemické složení vody. At-
water měl podezření, že to mohlo být jinak: lesy mohly ze-
mřít náhle, v okamžiku, kdy pevninu zčistajasna zalilo moře, 
respektive vlna tsunami.

Ani v případě stromů nebylo datování snadné, vnější okraje 
kmenů zničilo počasí a čas. Teprve když se vědci zavrtali 
hlouběji do bahna a vyřízli kořeny, mohli spočítat letokruhy. 
A titěrná práce přinesla jednoznačný výsledek: uschlé stromy 

Lesy „duchů“. vědci zjistili, že zemřeli náhle, v okamžiku, kdy pevninu zčistajasna zalilo moře.
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zahynuly najednou, během zimy 1699–1700. Jinými slovy, 
v zimě roku 1700 tu něco vrhlo vlny oceánu na břeh, zaneslo 
řeky vrstvou písku a zabilo nízko rostoucí stromy mořskou 
vodou.

Podivné vlnobití
Dnes víme, že se jednalo o jedno z nejmohutnějších zemětře-
sení, jaké planeta kdy zažila, zpočátku to však úplně jasné ne-
bylo – povodně mohly vyvolat třeba nečekané výkyvy počasí. 
Protože indiánská kultura nepořizovala písemné záznamy, 
zdálo se, že pátrání je znovu ve slepé uličce. Z té ho neče-
kaně vyvedli Japonci, od nepaměti známí svými detailními 
deníkovými a kronikářskými zápisky.

Pokud by v roce 1700 na západním pobřeží USA skutečně 
došlo k obrovskému zemětřesení, mohla vlna doputovat opač-
ným směrem až do Japonska. V takovém případě by zde za-
žili zvláštní tsunami: na rozdíl od „běžné“ vlny by jí nepřed-
cházelo zemětřesení – na to bylo epicentrum příliš vzdálené. 
Šlo tedy o to zjistit, zda se v kronikách nenacházejí záznamy 
o podivném přívalu vln, jemuž nepředcházelo obvyklé varo-
vání. Výsledek asi tušíte. Vědci se prohrabali archivy pobřež-
ních vesnic i městeček a záznamy skutečně našli. Vlny se při-
valily 27. ledna 1700 okolo půlnoci.

Odpověď na zásadní otázku však stále neexistovala, ač zkou-
mání probíhala již několik desítek let. Šlo o ojedinělou kata-
strofu, nebo něco, co se může opakovat? A to je moment, kdy 
do skládačky zasadil poslední kamínek zmíněný Chris Gold-
fi nger. Když se na hranicích kontinentálních šelfů, tedy pev-
ninských mělčin, třese země, dochází k obrovským podmoř-
ským sesuvům půdy. V podmořských údolích se vše ukládá, 
takže vrstvy hornin lze později „číst“ podobně jako letokruhy. 
Rozdíl je v  tom, že stromy žijí krátce, zatímco geologické 
vrstvy je možné analyzovat desítky či stovky tisíc let nazpět. 
A přesně to Goldfi nger udělal.

Měření se zpřesňovala 13 let a před čtyřmi lety vyšla defi -
nitivní zpráva. Kaskádská subdukční zóna sebou zhruba jed-
nou za půl tisíciletí škubne po celé délce, což naposledy udě-
lala právě roku 1700 – a předtím minimálně devatenáctkrát 
za posledních deset tisíc let. Kromě toho má její jižní část 
s největší pravděpodobností ještě svůj kratší cyklus v prů-
měrné délce „pouhých“ 240 let. A to není dobrá zpráva, pro-
tože od posledního zemětřesení uběhla více než tři staletí.

bez starců a dětí
Zmíněný článek vyvolal takový ohlas, že jeho autorka 
Kathryn Schulz přispěchala s pokračováním, které je v pod-
statě návodem, co dělat. Vědci oblast bedlivě sledují, ale 
mnoha věcem pořád nerozumějí. Při bližším zkoumání se 
ukazuje, že oblast je tektonickými zlomy přímo protkaná – 
a třeba souvislost mezi zmiňovanou subdukční zónou a men-
šími zlomy zůstává nejasná.

Novinářka tak vyděšeným Američanům radí, aby se posta-
rali hlavně sami o sebe. Kdo neuprchne před tsunami, nemá 
šanci, autorka proto doporučuje mít promyšlené evakuační 
cesty. Situace není bezvýchodná, smrtonosný účinek tsunami 
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Paci�cká deska se posouvá o 45 mm 
ročně k severu, deska Juan de Fuca 
se zasouvá pod Severoamerickou desku 
rychlostí 40 mm za rok.

pravděpodobně nedosáhne hlouběji než tři kilometry do vni-
trozemí, ale na útěk jsou minuty a v úzkém pruhu u pobřeží 
je hustá zástavba.

Odpovědní pracovníci jsou přitom nesentimentální. „Pě-
tina obyvatel pobřeží ve státě Oregon je starší než 65 let, 
29 procent obyvatel státu má postižení a v pobřežních měs-
tech je toto číslo často vyšší. Ty zachránit nedokážeme. Ne-
budu to lakovat narůžovo a říkat, že se vydáme do terénu 
a budeme zachraňovat důchodce. Ne, na to nebudeme mít 
čas,“ říká v článku Kevin Cupples, radní jednoho z oregon-
ských měst, které budoucí katastrofa téměř jistě zničí.

Americká agentura pro řešení mimořádných situací 
(FEMA) odhaduje, že během katastrofy zahyne nejméně 
13 tisíc lidí, většina právě ve vlnách. V letních měsících jsou 
ovšem na plážích navíc obvykle statisíce lidí, a turistům se 
tak radí, aby do oblasti nejezdili bez studia map a ústupo-
vých cest.

Města ve státech Oregon a Washington v tuto chvíli zpra-
covávají evakuační mapy. Mluví se o zpřísňování předpisů 
a norem, zároveň se množí stížnosti, že se nedodržují ani ty 
stávající. Správa Oregonu vydala seznam navrhovaných opat-
ření, jak se na zemětřesení připravit. Spočívá v radách, jak 
upevnit v domácnosti spotřebiče, jak rozmístit nábytek, jak 
si naplánovat ústup, jak se předzásobit na období, kdy oblast  
bude nedostupná. Na katastrofu se připravují i federální agen-
tury. „Mým plánem je půjčit, koupit nebo ukrást jakýkoli vr-
tulník, který bude k dispozici,“ popisuje pracovník oregonské 
samosprávy odpovědný za evakuaci.

Američané supermoderní civilizaci na zdánlivě přívětivém 
pobřeží budovali více než 100 let, zatímco o hrozbě vědí velmi 
krátce. Otázkou také je, zda se na destrukci takového rozsahu 
lze vůbec připravit, zvláště když datum zůstává nejisté. Může 
přijít zítra, může potkat až jejich vnuky. Někdo nevěří, někdo 
nechce věřit, jiný doufá, že se toho nedožije. „Moje přání je, 
abych tam v té chvíli nebyl,“ říká geolog Chris Goldfi nger, 
který drtivou předpověď vyslovil. X
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VÍM, JAK VÁS OVLÁDNOUT
Náš mozek má slabá místa a obchodníci je 
velmi dobře znají.
j IŘ Í  soB ota

racionální bytosti.  

a v každé z nich sídlí  

„pravěký ještěr“.
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dyž se návštěvník planetária v centru argentinského Buenos 
Aires pohodlně usadí v křesle promítací haly a světla v sále 
pohasnou, ještě netuší, že se za chvíli ocitne nad propastí. 
Na potemnělé kopuli nad jeho hlavou nejdříve zajde slunce 
a pak se na ní postupně, jedna po druhé, rozsvítí hvězdy, které 
zná obyvatel dvanáctimilionové metropole kvůli světelnému 
smogu jenom z vyprávění, televize nebo z občasných výletů 
za hranice megaměsta.

Nevinná blikající světýlka však v planetáriu nezůstávají po-
slušně na svých místech na obloze. Místo toho se po chvilce 
před divákem rozestoupí, jejich množství se začne násobit, 
hvězdy se seskupí do galaxií, potom soustav galaxií. Pár mi-
nut po začátku putování dalšími a dalšími vrstvami vesmír-
ného prostoru, pro jehož rozměry nemá návštěvník žádné 
lidské měřítko, je pevná půda pod nohama pozorovatele na-
hrazena závratí, pocitem osamělosti a nicoty. I přirovnání 
sebe samého k zrnku prachu se zdá být příliš lichotivým.

Pro podobné zážitky ale nemusí v těchto měsících pozem-
šťan do planetária. Není to tak dávno, co stál nad propastí 
celý světový finanční systém, o němž se předpokládalo, že ho 
pohání nejlepší a nejlépe placené mozky západní civilizace. 
A když pak 23. října 2008 předstoupil před zvláštní komisi 
amerického Kongresu vyšetřující příčiny selhání finančních 
domů bývalý šéf centrální banky Fed Alan Greenspan, zazní-
vala z jeho hlasu ozvěna podobné závrati, jakou zaslechnete 
při východu z planetária v argentinském hlavním městě. „Ti 
z nás, kteří věřili, že je ve vlastním zájmu institucí chránit in-
vestice svých akcionářů, jsou ve stavu nevěřícného šoku,“ pro-
hlásil v úvodním projevu guru ekonomického světa a vypadal 
opravdu zkroušeně. „Našel jsem chybu ve své ideologii. Ne-
vím, jak je významná nebo nenapravitelná. V každém pří-
padě mě tato skutečnost nesmírně trápí. Čtyřicet nebo více 
let jsem totiž pracoval na základě závažných důkazů, že fun-
guje neobyčejně dobře.“

Sami proti sobě 
V době, kdy se pan Greenspan potil pod otázkami kongres-
manů, byla již několik měsíců na knižním trhu publikace dvo-
jice amerických profesorů z University of Chicago Richarda 
Thalera a Casse Sunsteina s podivným názvem Nudge (česky 
něco jako pošťouchnutí nebo trknutí, jako v pořekadle „chyt-
rému napověz, hloupého trkni“). Podtitul Jak zlepšit rozho-
dování ve věcech zdraví, bohatství a štěstí dával tušit, že ome-
zené fungování volných trhů není pro autory překvapením f

o
to

 P
r

o
f

Im
E

D
Ia

.c
Z



68 speciál | záhady objevy dobrodružství

a že mají v zásobě i praktické zlepšováky, třeba jak napříště 
předejít bezhlavému zadlužování.

Kniha byla v předvolební atmosféře populárním hitem li-
berální části Spojených států, držela se v popředí žebříčků 
prodeje a rozsáhlé recenze na ni psaly významné noviny a ča-
sopisy. The Economist knihu zařadil mezi nejdůležitější ti-
tuly roku a samotní autoři nezůstali jenom u psaní, experi-
mentování a výuky. Richard Thaler působil během kampaně 
jako neformální poradce Baracka Obamy a jeho kolega Cass 
Sunstein je dnes členem Obamovy administrativy odpověd-
ným za tržní regulaci.

Nudge přichází se souborem někdy nečekaných návrhů, 
jak zlepšit vládní zásahy do života občanů tak, aby se stát ne-
musel uchýlit k direktivním zákazům a příkazům, a přesto 
dokázal občany uchránit před nimi samotnými. Ano, čtete 
dobře. Základní tezí knihy je poznání, že lidé v běžném ži-
votě velmi často činí „svobodná“ rozhodnutí, jež nejsou v je-
jich vlastním zájmu.

Může jít samozřejmě o naprosté maličkosti, jako je třeba 
neschopnost čtenářů donutit se ke zrušení automaticky obno-
vovaného předplatného časopisu, který už dávno nečtou. Může 
být ale mnohem hůř, třeba když podvědomé způsoby rozho-
dování brání občanům přistoupit na životně důležité reformy 
(vzpomeňme na absurdní boj o 30 korun zdravotnického po-

platku, k němuž se ještě dostaneme) nebo jim znemožňují bo-
jovat s národní epidemií obezity či darovat v případě tragické 
smrti své orgány potřebným, přestože by to vlastně docela rádi 
učinili. A může být úplně nejhůř, to když si příslušníci nejbo-
hatšího národa na světě naberou hypotéky, které nikdy nemo-
hou splatit, a finanční instituce se začnou chovat jako šílené. 
Potom se z malých sebedestruktivních rozhodnutí může stát 
průšvih globálních rozměrů, na jehož konci je světová recese, 
stovky miliard dolarů na záchranu pilířů kapitalismu a potící 
se Alan Greenspan před kongresovou komisí.

O plazech a lidech 
Soubor drobných, ale účinných návrhů knihy Nudge (nejde 
jenom o teorii, pár z nich bylo ve skutečnosti v posledních de-
seti letech úspěšně uvedeno do praxe) stojí na ramenou zhruba 
tři desítky let starého oboru s názvem behaviorální ekonomie. 
Jak název napovídá, jedná se o propojení klasické ekonomie 
s psychologickým zkoumáním, jež se snaží odhalit, jakým 
způsobem lidé činí svá rozhodnutí. To je z hlediska dnešních 
ekonomických modelů klíčová věc – liberální ekonomické te-
orie totiž předpokládají, že rozhodnutí činí racionální bytost, 
jakýsi homo economicus, na základě dobrých znalostí a do-
statku informací, racionálně a vždy ve svůj vlastní prospěch.

Zakladatelé oboru Amos Tversky a Daniel Kahneman ale 

„našel jsem chybu ve své ideologii.“ (alan Greenspan před kongresem, říjen 2008)
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v sérii experimentů dokázali, že takoví lidé se budou muset 
teprve narodit. Lidský mozek ve skutečnosti funguje dost 
odlišně, a někdy značně šokujícím a na první pohled naho-
dilým způsobem. Psychologové Tversky a Kahneman napří-
klad dokázali, že odpověď lidí na otázku, kolik afrických 
států je členem OSN, umí snadno ovlivnit prostě tak, že jim 
během kladení otázky ukazují náhodně zvolená čísla. Vyšší 
číslo vedlo pravidelně k odhadu většího počtu států a naopak, 
přestože respondenti věděli, že čísla jsou vybírána zcela libo-
volně na pouťovém kole štěstí, a na přímý dotaz vylučovali 
možnost, že by čísla měla na jejich odhad jakýkoli vliv. Jindy 
zase experimenty ukazují ochotu lidí opravit pod tlakem vět-
šiny původně správné řešení i zcela primitivního úkolu nebo 
neschopnost odříci si zdraví ohrožující dávky záměrně ne-
chutných pokrmů prostě jenom proto, že jim je někdo strčil 
do ruky a nechal je s nimi dostatečně dlouho o samotě.

Daniel Kahneman za  své experimenty dostal v  roce 
2002 Nobelovu cenu za ekonomii a citoval později právě spo-
lupráci s autorem Nudge Richardem Thalerem jako rozho-
dující vliv na svou práci. Amos Tversky se ocenění nedožil.

Pokusy od té doby pokračují a dnes díky nim víme (i když 
to každý z nás o sobě asi dávno tušil), že lidský mozek pou-
žívá dva zcela rozdílné způsoby uvažování, které jsou spolu 
v neustálém rozporu. Jednou takovou částí je racionální by-
tost, o níž mluví ekonomické teorie. Druhou je „pravěký ještěr 
v nás“, část mozku z primitivnějších dob naší evoluce, zvyklá 
řešit jiné situace a řešit je co nejrychleji. Thaler se Sunsteinem 
ji nazývají „automatický systém“ nebo také Homer Simpson 
usídlený v každém z nás. Komiksová postava totiž za svou po-
vědomou natvrdlost vděčí právě nadprůměrně častému pou-
žívání tohoto intuitivního typu inteligence – když například 
Simpsona jednou při nákupu zbraně prodavač upozornil, že 
musí podle zákona nejdříve pět dní počkat, odpověděl Ho-
mer prostince: „Ale proč? Já zuřím právě teď!“

Výsledkem je, že mozek v situaci, kdy se musí rozhodnout 
rychle a nemá dostatek informací, přepíná na ještěra a spoléhá 
na řadu „mentálních zkratek“ – zjednodušujících a zcela au-
tomatických postupů ustálených během milionů evolučních 
let. Behaviorální ekonomie těmto zkratkám říká heuristiky 
a dnes je dokáže rozdělit do skupin a popsat (s jejich někte-
rými rysy se seznámíme v následující kapitole).

Nejpodstatnější na celé věci je ale skutečnost, že rozhodnutí 
reálného homo sapiens se od ideálního homo economicus ne-
odchylují libovolně, případ od případu. Ekonomie samozřejmě 
vždy věděla, že pracuje s ideálním modelem, a nikoli se skuteč-
nou bytostí, odchylky však připisovala individuálnímu ustro-
jení každého z nás, které se nakonec zprůměruje napříč popu-
lací a nevyvrací tak obecnou platnost základního modelu. Ten 
předpokládá, že pro sobecké, ale racionální rozhodování kaž-
dého jednotlivce je nejlepší vytvořit ideální volný prostor, aby 
v něm homo economicus mohl realizovat svou ekonomickou 
svobodu (ztotožňovanou dost často se svobodou jako takovou).

Na představě racionálního a informovaného občana nestojí 
jenom ekonomie, ale také moderní demokracie. Tady přiná-
šejí některé pokusy nepříjemně zneklidňující zjištění. Známý 

je experiment, během něhož mají respondenti možnost krátce 
spatřit fotografie kandidátů do amerického Kongresu (politici 
kandidují v jiných státech a respondenti je neznají). Účastníci 
pokusu pak mají pouze odpovědět na otázku, která z tváří 
politiků jim připadá nejkompetentnější. Jejich odpovědi za-
ložené jenom na krátkém zrakovém vjemu a rozhodně ne 
na studiu programů, pravidelně vykazují 70procentní shodu 
s pozdějšími skutečnými výsledky voleb.

Klíčovým zjištěním tady je, že heuristiky fungují jako ja-
kési zabudované filtry a iracionalita lidských bytostí je tak 
velmi systematická, dokonce předvídatelná. Odchylky od ra-
cionálního rozhodování jsou ve většině populace shodné – 
a jsme tedy konzistentně jinou bytostí, než s jakou pracuje 
ekonomická teorie.

Možná teď cítíte nutkavou potřebu protestovat a blesku-
rychle se zařadit právě do toho výseku populace, která se 
nelichotivému průměru „iracionálů“ vymyká (nikdy nesníte 
více, než kolik je nutné k zahnání hladu, a volíte vždy pouze 
po zralé úvaze), i tak ale dost možná výzkumy jenom potvr-
zujete. Přinejmenším jste si ještě ani nepřečetli popis, jak jed-
notlivé heuristiky fungují, a těžko tudíž můžete tvrdit, že jste 
předchozí sdělení odmítli po zralé (rozuměj racionální) úvaze. 
Až si popis přečtete, zjistíte navíc, že přeceňování vlastních 
schopností patří mezi klasické ukázky mentálních „zkratek“ 
a že vás může snadno dostat do pěkné šlamastiky.

Tváří v tvář složitým rozhodnutím se prostě podle dlou-
hodobých výzkumů chováme nepříjemně často jako Homer 
Simpson, i když nám to nemusí být dvakrát ku prospěchu. 
A složitých rozhodnutí je dnes mnoho – vybrat si mezi třemi 
příchutěmi zmrzliny jistě zvládne každý, vzpomeňte si ale, jak 
jste se cítili, když jste si vybírali nejlepší telefonní tarif nebo 
jste se pokoušeli správně zvolit mezi různými typy hypoték.

Asi jste si přitom nikdy nemysleli, že ceny telefonních ta-
rifů jsou svým typicky nesrozumitelným způsobem sestaveny 
náhodou (opravdu víte, kolik zhruba stál váš poslední tele-
fonní hovor?). A možná již tušíte, že jedním z bezbolestných 
zásahů státu do vašeho života navrhovaných profesory Tha-
lerem a Sunsteinem by mělo být vládou vynucené zjednodu-
šení způsobu, jakým firmy (obvykle pojišťovny, banky apod.) 
předkládají svým zákazníkům informace, tak aby lidé měli 
při stresujícím rozhodování na pobočce tváří v tvář proškole-
nému prodavači alespoň šanci přepnout na své racionální já.

Opět nemusí jít o maličkost. Zadluženost Američanů u fi-
rem nabízejících velmi agresivně kreditní karty hrozí roz-
kývat trhy stejně, jako to před rokem udělaly nestandardní 
hypotéky. A možná že kdyby majitelé nešťastných nestan-
dardních hypoték věděli, co vlastně podepisují...

Máte neochvějný pocit,  
že se rozhodujete racionálně?  
Tím hůř pro vás.



70 speciál | záhady objevy dobrodružství

Líní a nehybní 
Jste v životě šťastní? Dobrá. Jak často máte sex? Když vý-
zkumníci kladou tyto dvě otázky ve  výše uvedeném po-
řadí, zjišťují, že mezi odpověďmi respondentů neexistuje 
významná souvislost. Spousta lidí je v podstatě šťastných 
i s podprůměrným milostným životem a naopak. Zkuste ale 
pořadí prohodit!

Jak často máte sex? Dobrá. Jste v životě šťastní? Odpovědi 
na druhou otázku rázem začínají kopírovat odpovědi na do-
taz první. Sex najednou jako by byl vším. Racionální bytost 
by však měla odpovídat stejně – mezi oběma situacemi se 
přece fakticky vůbec nic nezměnilo a první série dotazů ná-
zorně ukazuje, že mezi konkrétním počtem milostných aktů 
a obecným pocitem spokojenosti v životě je přinejlepším je-
nom velmi volný vztah. Ve skutečnosti ale většina lidí v tomto 
případě zcela automaticky zúží obsah druhé otázky na pocit, 
který získala ze své první odpovědi.

Tomuto typu heuristiky se říká anchoring (ukotvení). Si-
tuace typově odpovídá již zmíněnému náhodnému prezento-
vání čísel při otázce na počet afrických zemí v OSN – obě části 
spolu buď nesouvisí vůbec, nebo jenom volně a ocitly se vedle 
sebe náhodou či ze zlomyslnosti. Ještěří mozek ale přesto ne-
lení a využívá nesouvisejícího kousku informace k formování 
odpovědi na úplně jiný problém. Jaký to má praktický význam?

Ve světě klasické ekonomie by měla být cena určována 
vztahem mezi nabídkou a poptávkou. Jenže pokud se ve sku-
tečnosti při nedostatku informací nebo třeba v časové tísni 
rozhodujete na základě libovolného počátečního podnětu, 
bere taková představa rychle za své. Když vstoupíte do ob-
chodu, spadají všechny prodávané věci do určité cenové hla-
diny – ceny kávy i dobrot třeba ve Starbucks k sobě nějak 
patří, oscilují v určité kategorii cen. Co ale ukotvuje ono ce-
nové rozmezí? V podstatě cokoli – jako kotva, která určí cenu 
všeho zboží v prodejně podobně jako kolo štěstěny, funguje 
třeba reklama, design prodejního místa, atraktivita prodáva-
jících, nač si vzpomenete.

Stejný proces vede například ke zcela nerealistickým ná-
hradám škody vysouzeným v soudních procesech. Autoři 
Nudge dospívají k závěru, že dost často dostanete o tolik více, 
o kolik více si řeknete. „Právníci, kteří žalují tabákové firmy, 
dokážou často vysoudit astronomické částky, částečně proto, 
že se jim podaří ukotvit laickou porotu na mnohamiliono-
vých cifrách. Chytří vyjednavači dokážou uzavřít skvělé ob-
chody tak, že do smlouvání vstupují na absurdní částce, a je-
jich protivníci jsou pak šťastní, když se jim cenu podaří srazit 
na polovic.“ Neúměrná výše náhrad požadovaných na léka-

řích za chyby v léčbě je přitom ve Spojených státech jedním 
z faktorů způsobujících vysoké ceny pojistek a nedostupnost 
lékařské péče.

Není k zahození si také uvědomit, do jaké pozice člověka 
přesvědčeného o své racionalitě staví jeho vlastní naivita. Ko-
likrát v životě jste už rozvážně přikyvovali hlavou, když vám 
prodavač vysvětloval nesrozumitelné technické parametry 
nějakého luxusně oceněného elektrického spotřebiče? Jistě, 
říkali jste si třeba, je to velmi pokročilý aparát – už cena 
přece naznačuje jeho výjimečnost. V takovém případě ale cena 
v podstatě určuje sama sebe!

Do  stejné kategorie zkratek jako ukotvení spadá třeba 
tzv. dostupnost, kdy lidé hodnotí pravděpodobnost určité 
události podle toho, jak dostupný je pro ně nějaký živoucí 
příklad nebo vzpomínka, jež situaci symbolizuje. Výsled-
kem jsou často nerealistické představy o míře rizika a z toho 
plynoucí preventivní opatření – lidé v Americe například 
zřejmě díky časté prezentaci v médiích věří, že jim vražda 
hrozí mnohem více než sebevražda, a také z toho důvodu se 
dožadují práva na držení zbraně pro případnou sebeobranu. 
Že stejná zbraň v návalu deprese ulehčí odchod na onen svět 
vlastní rukou, což je ve skutečnosti statisticky pravděpodob-
nější, většinou nikoho ani nenapadne.

A jsou tu další zkratky nebo spíše zkraty. Lidé mají zjev-
nou tendenci k nečinnosti. To je důvod, proč nikdy „nesebe-
rou sílu“ zrušit předplatné, i když to vyžaduje jediný telefonát, 
proč si nezvýší výši odvodů důchodového připojištění, přes-
tože jim už několikrát stouply příjmy, nebo proč není k dis-
pozici dostatek ledvin pro transplantace. V tomto případě je 
to alespoň ve Spojených státech podle autorů Nudge tím, že 
zákon vyžaduje od jednotlivců výslovný souhlas s darováním, 
což ve skutečnosti představuje mírné úsilí a působí proti „při-
rozenosti“ nedělat prostě nic. To má podle autorů za následek 
jinak obtížně vysvětlitelnou skutečnost, že ačkoli například 
ve státě Iowa významná většina obyvatel vyjadřuje ochotu stát 
se dárci svých orgánů, pouze třetina z lidí, kteří by na dárcov-
ství přistoupili, se k odběru skutečně zaregistrovala.

Tady si můžeme názorně ukázat, jak vypadá návrh na ná-
pravu. Profesoři Thaler a Sunstein trvají na tom, že lidem 
musí být vždy zachována možnost volby a že taková volba 
musí být snadná. Kdokoli musí mít kdykoli možnost se roz-
hodnout, zda orgány darovat chce, nebo ne, a musí mít také 
možnost dát svou volbu snadno najevo (třeba přihlášením se 
na webovou stránku a odkliknutím příslušné možnosti). Je-
dinou změnou, kterou navrhují, je změna nastavení výchozí 
volby – pokud se na web nepřihlásíte a možnost neodklik-
nete, má se automaticky za to, že s dárcovstvím souhlasíte.

Jak výrazný důsledek může mít tak malá změna, ukazují 
autoři na kulturně podobných zemích, Německu a Rakousku. 
V Německu je potřeba se k dárcovství přihlásit – a udělalo 
to 12 procent populace. V sousedním Rakousku funguje sys-
tém, jaký autoři navrhují ve své knize, a dárcovství odmítlo 
pouhé jedno procento obyvatel země – 99 procent Rakušanů 
je tedy díky realističtěji formulované nabídce potenciálními 
dárci orgánů.

Lidé mají zjevnou tendenci 
k nečinnosti. To je důvod, proč nikdy 
„neseberou sílu“ zrušit předplatné, 
i když to vyžaduje jediný telefonát.
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S nehybností souvisí ještě další důležitá odchylka od racio-
nality, odpor ke ztrátě. Lidé podle průzkumů připisují již na-
bytým věcem průměrně dvakrát větší hodnotu, než kolik jsou 
za stejné věci ochotni zaplatit v případě, že je ještě nevlastní. 
Tento postřeh mimochodem znali již velcí mužové oboru, dříve 
než se ekonomie jako obor zbavila „nevědecké“ psychologie, 
se kterou původně kráčela ruku v ruce. Autor klasického díla 
Bohatství národů Adam Smith již na konci 18. století psal, že 
„trpíme více, když se z lepší situace propadneme do horší, než 
bychom se kdykoli uměli radovat v případě, že se z horší po-
zvedneme do lepší“.

Zkuste ovšem s takto nastaveným elektorátem prosazovat 
nějaké složitější reformy, i kdybyste stokrát dokázali jejich 
nutnost doložit tvrdými čísly. Spoléhat se na sebezájem racio- 
nálně uvažujícího homo economicus a předhodit mu několik 
logických argumentů v takovém případě prostě nestačí, jak 
by mohl jistě barvitě líčit třeba bývalý český ministr zdra-
votnictví Tomáš Julínek. Když se jeho pokus o reformy zvrhl 
v hádku o tři desetikoruny odevzdávané při návštěvě lékaře, 
měli odpůrci změn vládu tam, kde ji potřebovali mít – ne-
významný poplatek se proměnil v symbol ztráty něčeho, co 
možná není dokonalé, ale je to již dlouho naše, tedy „bez-
platné“ zdravotnictví.

Pozorovatel probíhajícího souboje o zdravotní reformu 
ve Spojených státech naopak vidí nelítostný souboj komu-
nikačních strategií obou stran pracujících právě s iracionální 
stránkou voličů. Odpůrci reforem změny zásadně líčí jako 
ztrátu, lidé v jejich klipech bědují nad tím, jak jim vláda vzala 
jejich milovanou zdravotní pojistku a dala místo ní jinou, 
samozřejmě horší. A světe, div se, Obamův tým se nesnaží 
národ jednoduše přesvědčit o nutnosti změn, ale především 
všechny stále dokola uklidňuje: Nebojte se, změny se vás ani 
nedotknou, pokud jste se současnou pojistkou spokojeni, mů-
žete si ji ponechat. A nutno říct, že prezident je stejný tak-
tický manipulátor jako jeho oponenti, protože nic takového 
v praxi nemůže zaručit.

Mistři světa 
Dalším stabilním znakem lidské přirozenosti je přeceňování 
vlastních schopností. Studenti na hodinách Richarda Thalera 
museli například na začátku semestru odpovědět v dotazníku 
na otázku, zda se podle svých předpokladů v testech na konci 
semestru umístí mezi prvními deseti procenty nejlepších stu-
dentů, druhými deseti procenty atd. Studenti magisterského 
studia si musí být dobře vědomi, že pouze desetina z nich to 
dotáhne mezi prvních deset procent nebo že pouze polovina 

jak se to mohlo stát? vždyť hypotéky si brali všichni. (Protesty proti soudnímu vystěhování v americkém Elmontu)
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se může ocitnout mezi prvními 50 procenty nejúspěšnějších. 
Přesto na typických hodinách pouze pět procent studentů 
předpokládá, že nepronikne mezi první polovinu nejlepších, 
a drtivá většina řadí sama sebe do druhé nejlepší desítky 
účastníků kurzu. V dalších průzkumech to vychází tak, že 
90 procent řidičů považuje samo sebe za nadprůměrné vládce 
volantu. Devadesát čtyři procent vysokoškolských učitelů jisté 
univerzity věří, že jsou lepší než jen nějaký průměrný vyso-
koškolský učitel (pánové Sunstein a Thaler se k této víře také 
ochotně přiznávají). A přestože téměř každý ví, že polovina 
manželství končí rozvodem, téměř 100 procent párů je pře-
svědčeno, že jim takový osud nehrozí – důsledkem je třeba 
neochota uzavřít předmanželskou smlouvu o možném vyrov-
nání, jež by zabránila rozvodovým nepříjemnostem.

Takový optimismus má jistě své výhody, zároveň se ale 
tragicky podepisuje na  hodnocení rizik. Nerealistickému 
sebevědomí je připisována například porážka Britů v  bi-
tvě u Galipoli nebo také debakl Hitlerova tažení do Ruska. 
Za mistry svého oboru se zcela jistě považovali také kapi-
táni zkrachovalých finančních institucí. Když nedávno Mal-
colm Gladwell z týdeníku The New Yorker psal profil jed-
noho z nich, Jimmyho Caineho, který šéfoval zkrachovalé 
investiční bance Bear Stearns, byl naprosto šokován mírou 
sebevědomí a arogance, jakou jeden z viníků současné re-
cese vykazuje až do dnešních dní. Stejná motivace však po-
hání i lidi na opačné straně společenského žebříčku a umož-
ňuje podprůměrně placeným lidem přistoupit na hypotéky, 
jejichž úroky za dva roky vyletí na částku, která převyšuje 
jejich současné příjmy – to už totiž budou samozřejmě vydě-
lávat mnohem více.

Na krachu amerických hypoték se zjevně podílelo hned 
několik podobných heuristik najednou. Vedle nerealistického 
optimismu tu fungovala také neschopnost lidí porozumět zá-
měrně složitým a agresivně prodávaným smlouvám – zpře-
hlednění a zjednodušení informací, jež musí lidé pochopit, 
než se k něčemu rozhodnou, je často opakovaným motivem 
knihy a během kampaně bylo také nejčastějším typem re-
gulace slibovaným Barackem Obamou. Zadluženost Ameri-
čanů, jak se v knize několikrát ukazuje, velmi souvisí se způ-
sobem, jakým se zákazníkům nabízejí kreditní karty nebo 
různé jiné typy půjček, třeba studentských, bez kterých vět-
šina populace nedosáhne na vysokoškolské vzdělání.

Za masovým rozšířením podřadných hypoték však stála ještě 
další věc, totiž právě jejich masovost. Pokusy behaviorálních eko-
nomů mnohokrát ukázaly, že lidé mají tendenci přizpůsobovat se 
chování či názoru ostatních i v případech, kdy je omyl naprosto 
evidentní. Ačkoli účastníci jednoho z experimentů dokázali 
v první fázi každý sám bez problému rozpoznat, která ze tří čar 
na obrazovce svou délkou odpovídá čáře namalované na tabuli, 
situace se radikálně změnila v okamžiku, kdy museli své odpo-
vědi hlásit nahlas přede všemi. Stačilo totiž přesvědčit několik 
prvních „pokusných králíků“, aby odpověděli s kamennou tváří 
úplně zjevně chybně (mezi délkou čar byl výrazný rozdíl), a tlak 
prostředí už se postaral o vše ostatní. Běžný účastník takových 
experimentů prostě začne tváří v tvář tvrzení většiny také hlásit 
chybné výsledky. Jak se analogická situace projeví v okamžiku, 
kdy všude okolo vás vyrůstají domy, jež budou financovány právě 
takovým typem hypotéky, jaký vám dealer hypotečního ústavu 
právě nabízí, si není těžké představit.

 tady by to potřebovalo „popostrčit“. (Zábavní park v ohiu)

Přestože téměř každý ví, že polovina 
manželství končí rozvodem, téměř  
100 procent párů je přesvědčeno, že 
jim takový osud nehrozí.
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Do dna 
Tento výčet projevů ještěra v našem mozku není zdaleka vy-
čerpávající. Do jeho rejstříku patří třeba různá pokušení a ne-
schopnost člověka stanovit míru vlastních potřeb. Jeden z nej-
legračnějších experimentů, při němž byla jeho účastníkům 
tajně do speciálně upravených misek stále znovu přidávána 
chutná polévka, musel být nakonec ukončen. Strávníci, kte-
rým velikost misky evidentně sloužila jako náhodné orien-
tační měřítko spotřeby a netušili, že je „bezedná“, nedokázali 
přestat jíst a vědci dostali strach, že si ublíží. Velikost základ-
ních porcí potravin, jež se v amerických fast foodech a na pul-
tech supermarketů v posledních 30 letech výrazně zvětšila, je 
často uváděna jako jedna z příčin toho, že se podobně zvětšili 
také sami Američané – nezdravou nadváhou dnes trpí dvě 
třetiny dospělých obyvatel Spojených států.

Výsledkem bádání ovšem není nová ekonomická teorie 
snažící se nahradit teorie stávající, spíše navrtání děr do aro-

gantního dogmatu a zchlazení horkých hlav nepochybně 
nadprůměrně inteligentních ekonomů. Lidský svět je příliš 
složitý na to, abychom si v něm vystačili s poznatky z něko-
lika ekonomických seminářů. Tvrzení, že pro lidské bytosti 
je nejvýhodnější, ponechá-li se jejich počínání volný průběh, 
už nezní tak jednoznačně.

Nudge se ani na okamžik nepokouší nahradit jeden systém 
nějakým jiným, samospasitelným, místo toho se snaží využít 
poznatků k drobným úpravám a zásahům, jež mohou v reál-
ném světě přinést velká vylepšení. Autoři sebe sama ozna-
čují za libertariánské paternalisty, což by měli být ekonomové, 
kteří sice nevidí nic špatného na aktivním zásahu státu do trž-
ního prostředí, nechtějí ale lidem v žádném případě upírat sa-
mostatnou volbu. Místo toho chtějí systém možností, ze kte-
rých si skutečný homo sapiens vybírá, vědomě upravit tak, aby 
odpovídal poznatkům o reálném chování lidí a aby „nazna-
čoval“, co je pro ně nejprospěšnější řešení. Odtud také název 
knihy – nudge je právě ono „postrčení“ nebo „trknutí“, které 
má rozumná vláda v problémových oblastech nabízet, nikdy 
však vnucovat.

To už se tu a  tam děje. Klasickým příkladem je právě 
změna základního předpokladu v dárcovství orgánů. Do ka-
tegorie „postrčení“ spadá také již zmíněná regulace poskyto-
vání informací zákazníkům společností nabízejících kreditní 
karty, navrhované cedulky na prodávaných automobilech 
s předpokládanou částkou, již majitel vozu pravděpodobně 
utratí v nejbližších pěti letech za palivo, nebo dobrovolný sys-
tém účasti na programu „Spořte zítra více“, který automaticky 
a bez nutné aktivity zvedne částku odváděnou na důchodové 
spoření pokaždé, když účastníkovi zvednou v práci plat. Pá-
nové Thaler a Sunstein také například navrhují řešit problém 
předčasného těhotenství dívek z některých sociálních skupin 
(to je ve Spojených státech velký problém) nabídkou státního 
příspěvku ve výši jednoho dolaru mladým ženám za každý 
další den, kdy neotěhotní, nebo vyjmutí instituce manžel-
ství z agendy státu.

Jde to pomalu 
Když po  hodinovém představení vykouzlí promítačky 
na stěně planetária opět vycházející slunce, lidé se zvedají ze 
sedadel a vracejí se do světa, v němž zhlédnuté představení 
dodalo aroganci mrakodrapů tyčících se v okolí zvláštně ko-
mický nádech. Jenže to netrvá dlouho – intenzita zážitku je 
za pár hodin zapomenuta, výška okolních budov se opět stane 
měřítkem velikosti a člověk znovu středem svého vlastního 
vesmíru.

Se zkušeností ze současné krize to nebude jiné a nepo-
může nám v tom ani fakt, že takový proces teď dokážeme 
díky behaviorální ekonomice pojmenovat. Může za to zkratka 
jménem „dostupnost“, kterou jsme v textu zmínili. Proces 
poznání ale stěží může probíhat jinak. Jde to pomalu a naši 
ještěři jsou tady stále s námi. X

RESPEKT 36/2009

 tady by to potřebovalo „popostrčit“. (Zábavní park v ohiu)
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CÍL: ZEMĚ
Přílet čeljabinského asteroidu nikdo 
nepředvídal. Dokážeme se před 
podobnými návštěvami z vesmíru 
někdy ochránit?
Tomáš Př i byl
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edenáctého září 2077 vstoupil do atmosféry nad Evropou 
dvousetmetrový balvan. Vzniklá tlaková vlna způsobila při 
cestě napříč starým kontinentem obrovské materiální škody 
a miliony lidí trvale připravila o sluch. Když pak těleso do-
padlo na sever Itálie, smazalo z povrchu Země starověká 
města Benátky a Padovu. Takto střet s asteroidem popsal 
Arthur C. Clark ve svém románu Setkání s Rámou (1972). 
Události v ruském Čeljabinsku nyní ukázaly, že nemusí jít 
o nereálný scénář.

Z vesmíru sice přiletěl „jen“ sedmnáctimetrový balvan – 
tedy menší než běžný vyhlídkový balon. Přesto šlo o hmotu 
deseti tisíc tun, která vstoupila do atmosféry rychlostí ko-
lem 64 tisíc kilometrů za hodinu. Díky této rychlosti „nara-
zil“ na řídké vrstvy atmosféry, začal se zahřívat a stlačovat. 
Ve výšce 27 kilometrů nad povrchem Země (několik kilo-
metrů jižně od Čeljabinsku) pak těleso tlak nevydrželo a ex-
plodovalo. Uvolnilo při tom obrovské množství energie, asi 
36krát větší, než jaké měla atomová bomba svržená na Hi-
rošimu.

Výsledek jsme viděli v televizních zprávách. Tlaková vlna 
z rozpadu vyrazila ve městě a okolí přes 100 tisíc oken. Lé-
kařskou pomoc vyhledalo 1491 osob, drtivá většina z nich 
měla zranění způsobená právě střepy z  rozbitých oken. 
A guvernér oblasti Michail Jurevič vyčíslil přímé materiál- 
ní škody na „ne méně než miliardu rublů“ (asi 640 milionů 
korun).

Sílu exploze dobře ilustruje i jiný fakt: z velkého balvanu 
se dosud podařilo najít jen 53 úlomků a žádný z nich neměřil 
více než centimetr.

Naštěstí nad Sibiří
Není to zdaleka první případ, kdy asteroidy ukázaly lidstvu 
svou ničivou sílu. Výbuch tunguzského meteoritu o průměru 
kolem 60 metrů dokázal v roce 1908 srovnat se zemí lesy 
na ploše více než dvou tisíc kilometrů čtverečních. Dopadl 
naštěstí na neobydlené oblasti Sibiře.

Nejvíce asteroidů – tedy balvanů o průměru desítek metrů 
až stovek kilometrů – se nachází mezi drahami Marsu a Ju-
piteru. Mají různý původ, různou historii, složení i tvar. Me-
teorit z Čeljabinsku byl například chondrit, kamenný útvar 
s příměsí železa. Za opravdu nebezpečné dnes považujeme 
možné střety naší planety s tělesy o průměru nad jeden ki-
lometr. Kdyby kamenný balvan této velikosti zasáhl napří-
klad oceán, způsobil by tsunami o výšce několika set metrů. 
A kdyby zasáhl pevninu, obrovské množství horniny vyvr-
žené do atmosféry by změnilo podnebí na stovky let, ztráty 
lidských životů by šly do miliard a civilizace by pravděpo-
dobně postupně zanikla v důsledku dramatické změny pod-
nebí a hladomoru.

Dnes známe 848 asteroidů, které mají odpovídající průměr, 
a tedy schopnost způsobit podobnou katastrofu. Z nich ale jen 
154 představuje potenciální riziko pro Zemi v nejbližších de-
sítkách tisíc let. Přesněji míru ohrožení stanovit nelze, ve hře 
je příliš mnoho proměnných.

Těles menších, a tedy o něco méně nebezpečných, je ovšem 
mnohem více. Dnes známe 1006 asteroidů a 85 komet s prů-
měrem nad 100 metrů, které křižují dráhu Země. Předpo-
kládá se, že jich bude možná až pět tisíc. Velkoměsto je scho-
pen spolehlivě vymazat z povrchu Země balvan o průměru 
35 metrů a takový Zemi zasáhne jednou za několik set let. 
Nejpodstatnější otázka, kterou čeljabinská událost vyvolává, 
tak zní, zda dokážeme srážku menšího meteoritu se Zemí 
předpovědět. Odpověď zatím není moc optimistická: dosud 
se to podařilo jen jednou. V roce 2008 astronomové 20 ho-
din před střetem objevili blížící se balvan, nazvaný později 
2008 TC3.

Propočítat pohyb menších vesmírných těles je mimořádně 
obtížné. Na astronomických snímcích se drobnější asteroid 
objeví jen jako malá tečka, určit jeho velikost nebo parametry 
dráhy na roky dopředu často nelze. Vědci se soustředí pře-
devším na mapování asteroidů, výpočet rizika se děje podle 
dostupných matematických modelů, statistik a kvalifikova-
ných odhadů.

NASA ve Spojených státech i ESA v Evropě mají vyhra-
zená oddělení pro sledování blízkozemních těles. Zatímco 
Američané se snaží orientovat na spolupráci s armádou, Ev-
ropané podporují amatérské i profesionální astronomy na ce-
lém světě. Obě agentury se snaží spolupracovat, protože as-
teroidy jsou celosvětovým problémem a pozorování vyžaduje 
také společné úsilí. Už kvůli střídání dne a noci nebo roz-
marům počasí.Kamení, které neumíme zastavit. (ilustrace asteroidu, jenž mohl zlikvidovat 
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Na pátrání po asteroidech se v letech 2009–2011 zamě-
řila americká astronomická družice WISE, která objevila 
33 500 nových těles, z toho 136 tzv. blízkozemních, tedy ta-
kových, která se teoreticky mohou s naší planetou střetnout. 
Koncem února 2013 vynesla indická raketa PSLV do vesmíru 
kanadskou družici NEOSSat s patnácticentimetrovým tele-
skopem. Jde o první satelit postavený výhradně k vyhledávání 
blízkozemních asteroidů. Předpokládá se, že měsíčně najde 
4–12 těles větších než 500 metrů.

Čím víc asteroidů známe a čím lépe jsme schopni propo-
čítávat jejich budoucí dráhu, tím bezpečněji se můžeme cítit. 
Jenže co když si to jeden z nich namíří přímo na naši planetu, 
existuje pak vůbec účinná obrana? Hollywoodské filmy nás 
přesvědčují, že odvrátit katastrofu jde celkem snadno, stačí 
jedna raketa s jadernou náloží nebo parta vysloužilých těžařů 
(Armageddon) – a je po problému. Tak jednoduché to ale není.

Například efekt atomové bomby je v prostředí vakua zcela 
odlišný od toho pozemského. Nedochází k žádné dramatické 
explozi, tlak mohou vytvořit pouze výbuchové zplodiny a těch 
je malé množství. I kdybychom se Hollywoodem přece jen 

nechali inspirovat, asteroid navrtali a bombu umístili pod po-
vrch, s velkou pravděpodobností bychom dosáhli jen velmi ne-
uspokojivého výsledku: z kompaktního tělesa bychom vytvořili 
déšť obřích balvanů, které by pokračovaly po původní – ko-
lizní – dráze.

Existuje však i další možnost použití atomové bomby – od-
pálení nálože těsně nad asteroidem. Díky tepelnému a radiač- 
nímu záření by došlo k odpaření části povrchu asteroidu, 
který by pak zafungoval jako raketový motor. I naprosto ne-
patrná změna dráhy se za několik let projeví opravdu výrazně 
a může pozemšťany zachránit.

Balvan o průměru 35 metrů dokáže 
spolehlivě vymazat velkoměsto 
z povrchu Země.

náhodný záznam průletu meteoritu. (Čeljabinsk)
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Na podobném principu by měl pracovat také sluneční 
kolektor, jak jej navrhl H.  J. Melosh z Arizonské uni-
verzity. Plachta o průměru 1,5 kilometru by jako zrcadlo 
soustředila sluneční záření na vybranou plochu na aste-
roidu, kde by se začala odpařovat hornina a její páry by 
opět působily jako reaktivní motor. Elegantní, jednodu-
ché a dnešními prostředky poměrně snadno realizovatelné? 
Sám autor projektu připouští jistá úskalí: Plachta by mu-
sela operovat u tělesa po dobu zhruba deseti let. Navíc as-
teroidy rotují, takže zajistit ohřev jednoho místa by vůbec 
nebylo jednoduché.

A uvažuje se též o dalších řešeních – vychýlení dráhy me-
teoritu zásahem rakety, připevnění motoru na jeho povrch 
nebo instalaci velkého závaží, které by asteroid přitáhlo svou 
gravitační silou. Všechny scénáře však mají jeden háček: po-
třebují dlouhý čas na přípravu a realizaci. I kdybychom ně-
který z těchto konceptů dokázali v testovacím režimu od-
zkoušet, musíme umět propočítat srážku nebezpečného tělesa 
se Zemí desítky let předem. Je otázka, zda nám někdy příroda 
dopřeje tolik času.

Kosmický důl
Asteroidy však nejsou jen naši potenciální nepřátelé, s na-
dějí k nim naopak v poslední době vzhlížejí investoři. Během 
uplynulého roku oznámily zahájení činnosti dvě americké 
firmy: Planetary Resources a Deep Space Industries. Jejich 
cílem je realizovat dlouhodobou těžbu právě na asteroidech. 
A například za Planetary Resources stojí investoři, jejichž fi-
nanční síla přesahuje částku 30 miliard dolarů.

Obě firmy chtějí během několika let (prvně jmenovaná již 
v příštím roce) vypustit do vesmíru soukromé teleskopy, které 
by přesně zmapovaly asteroidy v okolí Země, jejich množství 
a především složení. Následně by na asteroidech odebraly 
vzorky hornin a v horizontu několika desítek let rozjely těžbu. 
Mnohé vzácné kovy se totiž na naši planetu dostaly podle 
některých teorií právě díky dopadům asteroidů, například 
tzv. platinové kovy jako ruthenium, rhodium, palladium, os-
mium či iridium. Nacházejí se v malých koncentracích a bý-
vají těžko dostupné. Pro mnohé moderní technologické ap-
likace jsou přitom nepostradatelné: ruthenium se například 
používá při léčbě nádorů, rhodium nebo osmium najdeme 
v katalyzátorech, iridium v defibrilátorech.

Kdyby se podařilo začít těžit na asteroidech „ve velkém“, 
otevřela by se před lidstvem téměř nevyčerpatelná stud-
nice zdrojů. Doprava horniny na zem ovšem zůstává zatím 
nedořešenou technologickou výzvou. „Za pět až deset let 
pochopíme, že suroviny z vesmíru budou hrát v naší bu-
doucnosti významnou roli. A za dalších 20–30 let už budou 
kosmické zdroje představovat pro obyvatele Země význam-
nou složku jejich životů,“ vysvětluje jeden ze zakladatelů 
Planetary Resources Peter Diamandis. „Cokoli má na Zemi 
hodnotu, je ve vesmíru k dispozici v prakticky neomeze-
ném množství.“ X

Autor se specializuje na kosmonautiku.
RESPEKT 10/2013

šestisetkilogramový čeljabinský meteorit.

PRoblém S důKazy
Hledat stopy po dopadech kosmických těles na zemi je ob-
tížné. Eroze, počasí a tektonická činnost je totiž poměrně 
rychle likvidují. To ale neznamená, že by naše planeta ne-
byla cílem na kosmické střelnici: stačí se podívat na krátery 
posetý měsíc a je jasné, že jsme bombardováni se stejnou 
neúprosností jako náš nebeský soused.

Největší známý kráter na zemi je Vredefort v  Jihoaf-
rické republice: má průměr zhruba 300 kilometrů a vznikl 
před dvěma miliardami let po kolizi s objektem o průměru 
5–10 kilometrů. V severní austrálii je známý ještě větší útvar, 
což by mohl být kráter o průměru až 600 kilometrů, ale 
právě kvůli erozi a dalším vlivům se nikdy nepodařilo bez-
pečně prokázat, že vznikl v důsledku srážky s kosmickým 
objektem.

Jinak je na světě více než 40 dopadových kráterů s prů-
měrem větším než 20 kilometrů. U většiny nám však pří-
roda zanechala jen nepřímé důkazy. Nesmíme zároveň za-
pomínat, že naše planeta je ze dvou třetin tvořena oceány: 
pokud k dopadu dojde do nich, pak je zjišťování stop kolize 
prakticky nemožné.
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JE MOŽNÉ ZDĚDIT 
STRACH ČI HŘÍCH?
Z nových biologických poznatků 
vyplývá, že máme svůj genetický 
osud pod kontrolou víc, než se 
dosud myslelo.
on dř eJ n e z b e da

nejsme otroky našich genů.  

(ilusTraČní foTo milan Jaroš )
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bjevení struktury DNA a rozluštění genetického kódu zna-
menalo v biologii převrat. Tenkrát, v půlce minulého století, 
se zdálo, že jsme objevili „boží jazyk“, základní úroveň, z níž 
bude možné definitivně vysvětlit vznik života a jeho evo-
luci. Namísto toho však stále více studií z posledních let při-
náší důkazy, že je všechno ještě trochu jinak. Že organismy 
nejsou jen jakési naprogramované automaty slepě naplňující 
vůli sobeckých genů, jak ve své slavné metafoře tvrdí britský 
biolog Richard Dawkins, naopak připomínají spíš náruživé 
kutily, kteří se svou genetickou informací nápaditě manipu-
lují. Možná přichází čas reformovat naše představy o evoluci.

Hříchy našich předků
To, co Kerry Ressler a Brian Dias prováděli laboratorním myším, 
by se ochráncům zvířat nelíbilo. Ve své laboratoři na Emoryho 
univerzitě v americké Atlantě nechávali čichat myší samce aceto-
fenon a propanon, chemické látky vonící po třešních a mandlích, 
a přitom jim pouštěli elektrické šoky do tlapek. Po pár týdnech 
myšáci tuhli a nadskakovali strachy pokaždé, když vůni ucí-
tili. V podstatě šlo o podobné uspořádání pokusu, jaký na konci 
19. století používal ruský fyziolog I. P. Pavlov se psy.

Ressler s Diasem ale pokračovali dál: po dvou týdnech ne-
chali myšáky spářit s myšími samicemi, a tak se brzy narodili 
potomci první myší generace. Těm už vědci nic zlého neprová-
děli, jen jim předkládali různé pachy a čekali, jak na ně budou 
reagovat. Výsledek je překvapil: mladé myšky se acetofenonu 
a propanonu bály stejně jako jejich otcové, přestože se samy 
s touto vůní (natož doprovázenou elektrošoky) nikdy nesetkaly. 
Zdědily tedy strach, který vědci vypěstovali u jejich otců. Byly 
dokonce schopny rozeznat dotyčnou vůni při nižších koncen-
tracích a projevilo se to i na jejich mozku – měly zvětšenou 
tu jeho část, jež zodpovídá za zpracování pachového signálu 
a přenos této informace do centra, kde se pocit strachu rodí.

Výsledky byly tak překvapivé, že se vědci museli přesvědčit, 
jestli myšáci své děti třeba nějak nenaučili se dotyčných vůní bát, 
jestli ona dědičná informace byla skutečně obsažena už v jejich 

mohou zdědit strach, jejž vědci  

vypěstovali u jejich otců.
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spermiích. Ale i po oplodnění ve zkumavce, kdy myšata svého 
otce nepoznala, zůstal strach z vůně mandlí a třešňových květů 
zažraný v jejich paměti a po nich jej zdědili i jejich potomci. 
Zděděný strach si předávaly ještě další tři generace, teprve pak 
postupně vymizel.

Když Ressler s Diasem své výsledky loni v prosinci zveřej-
nili v časopisu Nature Neuroscience, vzbudilo to mezi kolegy 

velký zájem i nedůvěru. Pochybám se nelze divit: až dosud se 
mělo za to, že u „vyšších“ živočichů brání podobnému pře-
nosu dědičné informace tzv. weismannovská bariéra oddělu-
jící pohlavní a tělní buňky. Od ní se proto odvozuje základní 
biologická poučka, že vlastnosti získané za života jedince se 
nedědí. Má to své výhody i nevýhody – i když se z našich ro-
dičů stanou vrcholoví sportovci nebo zruční truhláři, my jejich 
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fyzičku a šikovnost nezdědíme, musíme začít trénovat a učit 
se všechno od začátku, stejně jako oni. Na druhé straně – po-
kud si na cirkulárce uříznou tři prsty nebo si během svého 
života vypěstují alergii na pyl, my se narodíme s pětiprstou 
rukou a budeme proti pylu imunní. Weismannovská bariéra 
nás zkrátka chrání před negativními důsledky života a ne-
příjemnými zkušenostmi našich rodičů – ve fyzickém světě 
vyšších živočichů neexistuje dědičný hřích. Aspoň jsme si to 
donedávna mysleli.

Teď ale Ressler s Diasem přesvědčivě dokázali, že „paměťo-
vou stopu“ zárodečných buněk přece jen lze měnit zvenčí a že 
paměťovým médiem organismů musí být ještě jiné struktury 
jejich buněk. Představy, ve kterých byly vychovávány celé ge-
nerace biologů, se proto počínají hroutit. Podobně jako ve fy-
zice jsme si dříve mysleli, že ve vesmíru jsou podstatné hvězdy 
(geny), teď se zdá, že stejně důležitá je temná hmota (vnitřní 
prostředí buňky, její cytoplazma), jež ovládá chování viditel-
ných těles (genů). Prosazuje se myšlenka, že nejen naplňujeme 
osud vepsaný do naší DNA, ale každý z nás se spolupodílí 
na biologickém vývoji našeho druhu způsobem svého života 
a vztahováním se ke světu. A že pokud u nás platí to samé co 
u myší – a není důvod, proč by nemělo –, můžeme dokonce 
zdědit i strachy a úzkosti našich rodičů a předat je dál svým 
vlastním dětem.

Ostatně Kerryho Resslera přivedl k pokusům s myšmi zá-
jem o problémové chování obyvatel chudinských čtvrtí, kde 
alkohol, kriminalita a duševní poruchy jako kdyby přechá-
zely z rodičů na děti nikoli jen výchovou a kulturním vlivem.

Genetické glosy
Ressler s Diasem se domnívají, že jejich experiment je dů-
kazem tzv. epigenetické dědičnosti. Jde o zvláštní způsob 
předávání dědičné informace, která se nezapisuje přímo 
do molekuly DNA, ale na její povrch. Je to jako s knihami, 
v nichž nám pomáhají správně pochopit obsah textu různé 
poznámky pod čarou nebo postranní glosy, které zasazují 
předkládaný příběh do širšího kontextu, upřesňují ho a pří-
padně opravují. Tím, kdo tyto komentáře k naší genetické 
informaci píše, jsou pak naše těla, potažmo buňky. Podle 
toho, v jakém prostředí žijeme, jak se k němu vztahujeme 
a prožíváme ho, mohou aktivitu našich genů buď jemně pře-
nastavit, vypnout je, nebo do nich propašovat dodatečnou in-
formaci, která v nich původně nebyla – třeba strach z vůně 
mandlí a možná i tendence k závislostem, většímu stresu, 
depresím, nebo naopak k odvážným rozhodnutím. A to se 
potom v konečném důsledku projeví změnou funkce buněk, 
tkání i celého organismu.

Pro biology to samozřejmě není úplná novinka. Základní 
principy epigenetických procesů poprvé odhalili už v roce 1975. 
Ještě donedávna se však domnívali, že jsou velmi výjimečné 
a že se uplatňují především u nižších organismů, u nichž není 
weismannovská bariéra ustavena, například u rostlin. Nebo 
že se uplatňují jen během zárodečného vývoje jedince, kdy 
je vliv nitroděložního i vnějšího prostředí na vyvíjející se zá-
rodek velmi silný. Jinak se ale považovalo za nemožné nebo 
velmi vzácné, aby organismus za svého života upravoval čtení 
své genetické informace a to se přeneslo do dalších generací. 
A právě to se u myšáků v Resslerově a Diasově pokusu stalo. 
Podobných objevů přitom v posledních letech přibývá.

Pouta genetického otroctví
Přesný způsob přenosu strachu u myší odhalil letos v lednu 
tým vědců pod vedením Isabelle Mansuyové z Curyšské uni-
verzity. Zjistili, že v mládí stresovaní myšáci mají ve svých 
spermiích zvýšený obsah některých molekul kyseliny ribo-
nukleové (RNA), která má v buňce velmi mnoho důležitých 
funkcí – jako archivář pečuje o genetický text DNA, chrání 
ho před poškozením, případně jej opravuje a především jako 
tlumočník a editor zprostředkovává překlad genetického kódu, 
tedy informace z DNA (genetická písmena), do struktury pro-
teinů (genetická slova).

Isabelle Mansuy nejprve izolovala různé druhy těchto 
molekul ze spermií stresovaných myšáků a ty pak vstříkla 
do oplodněných vajíček, jejichž biologičtí rodiče vyrůstali 
odmalička v péči pečlivých a laskavých rodičů. A výsledek – 
myšata narozená v tomto pokusu vykazovala všechny typické 
znaky potomků vystresovaných rodičů. Vzpomínky na bolest 
spojenou s vůní mandlí a třešňových květů se tedy v případě 
myší přenášejí z generace na generaci prostřednictvím ma-
lých molekul RNA, které překonávají weismannovskou ba-
riéru a usazují se v pohlavních buňkách. Základní genetický 
text zůstává beze změn, ale buňky myších samců jej opatří 
glosou v podobě RNA, v níž pro další generace myší vpí-
šou zprávu, že vůně mandlí a třešňových květů značí bolest. 
(A způsobů zápisu těchto epigeneticky dědičných poznámek je 
dnes známo mnohem víc: například navazováním metylových 
a acylových zbytků na DNA, jindy může pozměnit význam 
genetické informace prion nebo bílkoviny histony, které tvoří 
jakési lešení pro genetický text. Takto a podobně lze čtení 
ovlivnit „uspořádáním“ knihovny – způsoby, jak je genetický 
materiál uložen v buňce.)

Nezáleží tedy pouze na genetických textech, ale také na tom, 
jak s nimi naše těla nakládají. DNA je sice hlavním paměťovým 
médiem dědičnosti, ovšem kdy a co se bude přehrávat a jakým 
způsobem, na tom se spolupodílíme. V situaci laboratorního 
myšáka bychom se asi těžko ubránili, aby se nám do genetické 
paměti vepsal strach z vůně mandlí, ale například kouření či 
špatnou životosprávu, které mohou lidský druh učinit méně 
odolným vůči civilizačním chorobám, ovlivnit můžeme. Ne-
jsme otroky našich genů. Podstatné přitom je, že to neplatí jen 
pro náš osobní život a život našich potomků, ale i pro evoluci 
celého našeho druhu, stejně jako u jiných organismů.

Dosavadní pojetí genu jako  
výsostné jednotky dědičnosti bylo 
zpochybněno.
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buněčný Facebook
Ještě před třiceti lety se mělo za to, že organismy určitého 
druhu vypadají tak, jak vypadají, proto, že jejich druh získal 
prospěšnými mutacemi jedinečné soubory pouze jemu příslu-
šejících genů. Složitost „vyšších“ druhů se vysvětlovala vyšším 
počtem genů, a to genů typických jen pro tento druh. Myslelo 
se, že pokud má bakterie například tři tisíce genů, člověk jich 
musí mít nejméně sto tisíc.

Když proto biologové v roce 2003 poprvé přečetli genom – 
neboli kompletní dědičnou informaci – člověka, mnozí dou-
fali, že konečně odhalíme, co nás jako lidský druh definuje 
a zároveň vyčleňuje ze zbytku živočišné říše. Zjistili jsme ale 
opak: po této kvantitativní stránce nás z řady jiných orga-
nismů nevyděluje vůbec nic. Máme zhruba stejný počet genů 
jako hmyz nebo myš, či dokonce drobný plevel houseníček 
a náš genom je velmi podobný genomu primátů. A aby toho 
nebylo málo, během projektu ENCODE (Encyclopedia of 
DNA Elements), který byl dokončen předloni, následovalo 
i zpochybnění dosavadního pojetí genu jakožto výsostné jed-
notky dědičnosti.

Geny byly totiž dosud pokládány téměř výhradně za úloži-
ště informací o tom, jak se tvoří proteiny, výkonné „orgány“, 
díky nimž běží všechny podstatné procesy zajišťující život or-
ganismů: látková výměna, růst a dělení buněk, přenos a vy-

hodnocování signálů i výstavba buněčných a tkáňových struk-
tur. Vědci byli přesvědčeni, že v genu je jako v počítačovém 
programu uložený primární algoritmus, od nějž se odvíjejí 
další buněčné procesy a rozbíhají se jako větve stromu ze spo-
lečného kmenu. Díky projektu ENCODE se však ukázalo, že 
příhodnější je nazírat na čtení genetického kódu jako na ne-
smírně bohatou síť různých promluv, diskusí a smlouvání. Na-
místo vojenských povelů tu máme chat buněčného Facebooku.

Geny jsou totiž především továrnami na už zmíněné mo-
lekuly RNA. Na jejich produkci je k dispozici šedesát procent 
naší dědičné informace. Geny tedy sice představují jakýsi zá-
kladní software, ale většinu dědičné informace organismy vy-
užívají k výrobě obrovského zástupu „IT-techniků“, kteří jej 
v závislosti na signálech z vnějšího prostředí neustále aktua-
lizují, a jak ukázali Ressler s Diasem, někdy jsou schopny jej 
i přeprogramovat. Z toho pak lze vyvozovat, že evoluci ne-
musí pohánět jen mutace genů, může probíhat také na jiných 
úrovních – skrze činnost rozmanitého zástupu molekul RNA 
nebo i jiných látek. Tuto myšlenku podporují důkazy o tom, 
že některé geny v téměř nezměněné podobě sdílejí velmi roz-
dílné skupiny organismů. Například dráhu pro vývoj očí té-
měř všech živočichů spouští jeden a ten samý gen (Pax6). Ta 
samá genová informace vede jednou k vývoji mušího oka a po-

Ke vzniku evoluční novinky někdy stačí vyložit si jinak genetický zápis. Tak vzniklo hmyzí křídlo z žaber vodních nymf.
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druhé k vývoji oka myšího. Genetické nástroje jsou stejné, ale 
výtvory – podoby jejich nositelů – se mění. Pokud tedy vlo-
žíme gen pro myší oko do těla mouchy, nebude na nás mrkat 
myším okem, ale opět jí naroste její složené muší oko. Gen 
sice obsahuje povel „buď okem“, ale jakým okem bude, to už 
určuje muší embryo.

Někteří biologové – a je nutné přiznat, že jsou zatím v men-
šině – se proto domnívají, že podobným způsobem můžou 
vznikat i evoluční novinky. Nové druhy podle nich nevznikají 
jen mutací, tedy – jak se má dosud většinově za to – náhodnou 
chybou v zápisu DNA, která se ukáže jako evolučně výhodná. 
Někdy si organismy vyloží svou genetickou informaci jinak, 
nově. Evoluční novinka vznikne na základě podnětu z vněj-
šího prostředí. Například americký biolog Sean B. Carroll 
z Wisconsinské univerzity se domnívá, že právě takto pro-
běhla zvláštní událost v historii pozemského života – kam-
brijská exploze, již biologové někdy nazývají „velkým třeskem“ 
v evoluci živočichů.

Velký třesk živočichů
Zatímco do té doby představovaly pár miliard let nejsložitější 
formy života přisedlé organismy, jež neměly pevné schránky, 
během následujících patnácti až dvaceti milionů let do tehdejší 
biosféry vtrhli různí živočichové podobní současným členov-
cům, kroužkovcům, strunatcům a měkkýšům, kteří už na-
jednou měli tykadla, končetiny, ocasy i oči. Ještě donedávna 
přitom biologům nebylo jasné, jak k takovému náhlému vý-
voji mohlo dojít. Co explozi zažehlo? Proč se velcí a složití 
živočichové objevili právě tehdy? A proč měly všechny tyhle 
zvláštní formy úspěch?

Sean Carroll ve své knize Nekonečné, nesmírně obdivuhodné 
a překrásné dokazuje, že k tomu mohl vést posun ve čtení ge-
netické informace zapsané v DNA. Jako jeden z mnoha pří-
kladů uvádí vznik hmyzího křídla, který dlouho představo-
val zdroj sváru. Někteří biologové tvrdili, že křídla vznikla 
u bezkřídlého hmyzu jako nezávislé výrůstky z hrudní stěny 
těla. Druhá teorie vycházela z představy, že se křídla vyvinula 
z větve starobylé končetiny, patrně žaber vodního předka. Spor 
rozsoudili až Michalis Averof z Institutu genomiky v Lyonu 
a Stephen Cohen z Institutu molekulární a buněčné biolo-
gie Princetonské univerzity: zjistili, že vznik hmyzího křídla 
kóduje stejný gen jako žaberní větve u korýšů. Hmyzí křídlo 
tedy bylo původně žábrou. Podstatné přitom je, jak k téhle 
proměně došlo.

Jistě to nebylo tak, tvrdí Sean Carroll, že nějaký rak nebo 
garnát prostě vylezl na  souš a začal létat. Podle jeho po-
zorování se křídla pozemních hmyzích dospělců vyvinula 

u druhů, u nichž se v larválním stadiu vyskytovaly žábry. 
Napadlo jej to při pozorování zkameněliny primitivní vodní 
nymfy, která měla na všech hrudních a zadečkových člán-
cích struktury podobné hmyzím křídlům – měly žilnatinu 
a kanálky. Jenže šlo o vodního živočicha, nešlo tudíž o kří-
dla, ale žábry. Křídla se tedy mohla vyvíjet u dospělce jako 
proměněné žábry a přitom nebylo nutné žábry ztratit. Jednu 
a tu samou informaci si prostě organismus v juvenilním sta-
diu vyloží jako příkaz „buď žábrou“, zatímco v dospělosti si 
ji přeloží jako „buď křídlem“.

K evolučním novinkám tedy není třeba jen mutací, stačí 
pouze vyložit jinak genetický zápis. Kambrijská exploze byl 
tak podle Seana Carrolla jev podmíněný ekologicky. Jednou 
započatá evoluce větších a složitějších živočichů vedla k větší 
rozmanitosti ekologických vztahů a konkurence měla za násle-
dek vznik složitějších tělesných struktur – očí, křídel, ploutví.

osud pod kontrolou
Všechny tyto objevy podnítily řadu biologů, aby změnili per-
spektivu stávajících evolučních konceptů a úvah. Živé orga-
nismy v jejich očích přestávají být jen jakýmisi automaty ovlá-
danými a vystavěnými genetickým programem. Podle nich je 
načase přiznat konečně organismům účast na utváření sebe 
samých a svého druhu.

V  českém prostředí mezi tyto badatele patří například 
Anton Markoš z Přírodovědecké fakulty Univerzity Karlovy. 
Ve svých pracích upozorňuje, že živé organismy nejsou trp-
nými naplňovateli genetického osudu, že se ke své genetické 
informaci skutečně vztahují nikoli jako k programu, ale jako 
k textu, jejž interpretují na základě zkušenosti své a předků 
svého druhu. Dokonce tvrdí, že biologický druh je v podstatě 
svébytná kultura, která se vyznačuje druhově specifickou tra-
dicí čtení a výkladu genetického textu (DNA) na základě his-
torické zkušenosti, společně sdílené tradice a paměti. Ať už 
na úrovni jedinců či buněk.

Je to podobné jako s biblickým textem – jak v židovství, tak 
v křesťanství se od počátku vytvářely a vytvářejí různé výkla-
dové tradice zejména podle toho, jak různí vykladači chápali 
význam Bible pro svoji dobu a prostředí. Na základě toho se 
pak odštěpovaly různé církve (druhy) a sekty (poddruhy). To, 
jak organismy vypadají, tedy podle Antona Markoše není ur-
čeno jen biologicky, ale také kulturně.

„Připusťme, že organismy nejsou automaty, tedy nějaká 
zombie, a že jejich genetický zápis představuje text, který je 
jim dán číst a na základě jeho pochopení se zařídit v neustále 
se měnícím světě,“ říká. „Genetický příkaz ‚buď koněm!‘ může 
být nakrásně zapsán v DNA, ale to organismus-čtenář musí 
napřed vědět, co to je být koněm a nebýt třeba bobrem – jinak 
je mu takový příkaz k ničemu.“

Vliv genů na náš život je tedy jistě podstatný, nicméně ne-
jsou to sudičky, jež organismům jednou provždy předpově-
děly, co je čeká a nemine. Náš biologický osud a s ním i osud 
našich potomků a lidského druhu máme do určité míry pod 
kontrolou. X

RESPEKT 35/2014

Geny nejsou sudičky, jež organismům 
jednou provždy předpověděly, co je 
čeká a nemine.
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MATEMATIKA PSANÁ 
MIMOZEMŠŤANY
Převratná matematická práce Šiniči 
Močizukiho mění chápání samotného 
pojmu čísla. Je tu ale problém:  
skoro nikdo jí nerozumí. 
marTi n u H líř

Grafické znázornění močizukiho  

inter-univerzální geometrie.
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ylo to jako vstoupit do zámku tonoucího ve tmách. Vejdete 
do první místnosti, klopýtáte, narážíte do věcí a jen postupně 
zjišťujete, kde stojí různé kusy nábytku. Asi tak po půl roce 
bloudění nahmatáte vypínač, stisknete ho a náhle vše kolem 
zalije světlo – stále jste však teprve na začátku.

Zhruba těmito slovy popisoval v polovině devadesátých let 
britský matematik Andrew Wiles filmařům, jak se mu poda-
řilo dokázat takzvanou velkou Fermatovu větu a vyřešit tak 
problém, s nímž se marně potýkaly generace matematiků již 
od roku 1637. Wiles procházel svým „potemnělým zámkem“ 
déle než šest let, tajně, víceméně v izolaci od okolního světa, 
a úspěch odvážné mise s nezaručeným výsledkem z něj udě-
lal globální celebritu.

Wilesovo trápení s odkazem génia 17. století Pierra de Fer-
mata, všestranně nadaného zakladatele moderní teorie čísel, 
je fascinující i pro ty, kdo se o matematiku nezajímají. Po-
dobný příběh se odehrává také v současnosti, zatím víceméně 
skrytě, ačkoli je možná ještě zajímavější. Zatímco Wilesově 
důkazu matematická komunita rozuměla a poměrně rychle 
jej přijala, tentokrát je vše jinak.

Kouzelná formule
Koncem srpna 2012 umístil uznávaný japonský matematik Ši-
niči Močizuki na svoji webovou stránku v tichosti čtyři od-
borné články, dohromady pět set dvanáct stran textu plného 
symbolů. Nikomu nic neřekl, byl si však jist, že si jeho kolegové 
nového příspěvku brzy všimnou. Věděli totiž, že již skoro dva-

cet let pracuje na důkazu takzvané hypotézy abc, další z vel-
kých hádanek současné matematiky, která opět pochází z ob-
lasti teorie čísel, přesněji takzvané algebraické geometrie.

Hypotéza abc, poprvé formulovaná v polovině osmdesá-
tých let minulého století, je podobně jako velká Fermatova 
věta sama o sobě poměrně jednoduchá (viz rámeček). Týká 
se vztahů mezi prvočísly a zdánlivě z ní neplyne nic převrat-
ného. Naznačuje ale nové věci o samotné povaze čísel – a tím 
i o struktuře světa, který nás obklopuje. Také z ní napří-
klad vyplývá, že mezi dvěma prostými matematickými ope-
racemi – sčítáním a násobením – existuje jemný, přesně vy-
laděný vztah, kterého jsme si dříve nevšimli.

Po zveřejnění důkazu, jakým byl ten Wilesův nebo nyní 
Močizukiho, se na danou práci vrhnou nejlepší mozky oboru 
a prozkoumají, zda se autor nemýlí. Ověřování může trvat ně-
kolik let a zpravidla jej provázejí vzrušené diskuse, postupně 
se ale prach usadí a vyjde najevo, nakolik je práce skutečně 
přínosná. Jenže zatímco Andrew Wiles či ruský matematik 
Grigorij Perelman, který se v roce 2003 proslavil důkazem 
tzv. Poincarého domněnky, vyšli z dobře známých matema-
tických základů a vydali se cestami, o nichž se předpoklá-
dalo, že mohou vést k cíli, Močizuki na své pouti „potemně-
lým zámkem“ stvořil vlastní matematický vesmír a zalidnil jej 
tajemnými, kolegům nesrozumitelnými termíny. „Tak trochu 
si připadáte, jako byste četli práci z budoucnosti nebo napsa-
nou mimozemšťany,“ řekl nedávno časopisu Nature odborník 
na teorii čísel Jordan Ellenberg z Wisconsinské univerzity.

matematici šiniči močizuki...

f
o

To
 a

r
c

H
iv



90 speciál | záhady objevy dobrodružství

Pro většinu matematiků včetně těch, kteří mají k dané pro-
blematice nejblíže, zůstává práce jejich šestačtyřicetiletého ja-
ponského kolegy nesrozumitelná. Zmíněným pěti stům stran 
textu předchází ještě sedmisetstránkový úvod do nové teorie, 
která důkaz hypotézy abc umožnila a již sám autor ne příliš 
skromně označil za inter-univerzální geometrii (sebe pak na-
zývá inter-univerzálním geometrem). Podle Nature zatím celou 
práci dokázali přečíst a skutečně pochopit pouze čtyři vědci; 
všechno lidé, kteří s Močizukim v minulosti spolupracovali.

Jak přitom již před třemi lety připomněli odborníci citovaní 
listem The Boston Globe, důkaz hypotézy abc by byl zároveň 
i důkazem čtyř dalších zásadních matematických předpokladů 
včetně velké Fermatovy věty (k němuž by tak Močizuki do-
šel jiným způsobem než Wiles). Pokud se japonskému mate-
matikovi skutečně podařilo shrnout důkaz všech pěti teorémů 
do jediného vzorce, pak by se kouzelná formule svým význa-
mem vyrovnala slavnému Einsteinovu E = mc2 nebo Heisen-
bergovu principu neurčitosti, zásadnímu postulátu kvantové 
mechaniky. Močizuki sám ovšem širšímu přijetí svého důkazu 
moc nepomáhá.

Vztyčený prostředníček?
Narodil se v Tokiu, vyrůstal ale v New Yorku, kam se ro-
dina přestěhovala, když mu bylo pět. Na prestižní střední 
škole v New Hampshiru, kam chodil například spisovatel 
John Irving nebo zakladatel Facebooku Mark Zuckerberg, 
na sebe upozornil natolik, že jej přijali na Princetonskou 
univerzitu, když mu ještě nebylo ani šestnáct let. Tady se 
poněkud stranil kolektivu, se spolužáky se moc nestýkal, 
věnoval se hlavně matematice.

Ve třiadvaceti již získal doktorát, o dva roky později se vrá-
til zpět do Japonska. Zaměstnal jej Výzkumný ústav matema-
tických věd na Kjótské univerzitě, kde našel klid pro nerušené 
bádání – pracovníci ústavu nemusí učit studenty univerzity.

Možná i díky tomu brzy začal budit pozornost převrat-
nými pracemi, které však dosahovaly čím dál vyšší úrovně 
abstrakce a stávaly se pro jeho kolegy hůře a hůře srozumi-
telnými. Jejich autor, jinak prý přátelský a velmi zdvořilý člo-
věk, se postupně začal uzavírat před světem, v roce 2000 pře-
stal jezdit na mezinárodní kongresy a dnes prý už jen zřídka 
opouští prefekturu Kjóto. Bude chybět i na semináři o své 
nové teorii, který v pondělí 7. prosince začíná v Oxfordu – 
pouze slíbil, že případné otázky zodpoví přes Skype.

Matematikům, kteří ho v Japonsku navštíví, Močizuki 
svou teorii trpělivě vysvětluje. Zároveň ale mezinárodní ko-
munitě vzkázal, že chtějí-li kolegové jeho práci pochopit, 
musí „deaktivovat myšlenkové vzorce, které si instalovali 
do mozku a které pokládali tolik let za zaručené a spoleh-
livé; měli by se vrátit k postupům založeným pouze na jedno-
duchém logickém uvažování – podobně jako by to dělal stu-
dent nebo úplný nováček v oboru“. Ostatní matematiky tím 
logicky moc nenadchl. Například Lieven Le Bruyn z Univer-
zity v Antverpách se na svém blogu citovaném v Nature ptá: 
„Je problém na mé straně, nebo Močizuki opravdu ukazuje 
matematické komunitě vztyčený prostředníček?“

Skrytá spojitost čísel
Prvočísla, jimiž se Močizukiho práce zabývá, jsou důležitá 
nejen pro matematiku samu, ale i v praxi. Na skutečnosti, že 
jakékoli přirozené (tedy kladné celé) číslo lze vyjádřit jako 
jejich součin, jsou založeny široce používané šifrovací pro-
tokoly: rozklad na prvočísla může totiž být velmi kompliko-
vanou operací, která by i nejvýkonnějším současným počíta-
čům zabrala miliony let. Pokud tedy hacker či jiný narušitel 
kódu neví, z jakých prvočísel dané číslo vzniklo, nemá žád-
nou možnost to zjistit a kód prolomit.

Důkaz hypotézy abc však míří hlouběji. Jak Respektu řekl 
Ivan Fesenko z  Univerzity v Nottinghamu v Anglii, jeden 
ze zmíněné „čtyřky zasvěcených“ a spolupořadatel nynějšího 
semináře v Oxfordu, mezi mnoha schopnostmi člověka patří 
dvě k těm nejzákladnějším. Schopnost vnímat nespojitý svět, 
svět čísel, která je základem počítání (a v praxi třeba ekono-
mie), a schopnost vnímat svět spojitý, na níž je založeno kres-
lení či obecně umění. První schopnost vyjadřuje v matematice 
jazyk aritmetiky, druhou geometrie. A řada pokroků „krá-
lovny věd“ pramení ze vzájemného prolínání obou přístupů.

Takovým prolnutím je i Močizukiho práce. Přirozená 
čísla jsou nejzákladnějšími matematickými objekty, přesto se 
nejtěžší dosud nevyřešené problémy týkají právě jich. „Jed-

... a andrew Wiles.
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noduchost, s jakou jsou definována, zakrývá obrovskou slo-
žitost a nesmírnou hloubku. Dosud nám scházel geomet-
rický pohled na čísla, který by odkryl a využil jejich skrytou 
spojitou strukturu, jež je v protikladu k jejich zdánlivé ne-
spojitosti. Zásadního pokroku v tom nyní dosáhl právě Mo-
čizuki, který objevil zcela nový druh geometrie,“ říká Fe-
senko.

Snaží-li se člověk Močizukiho přístup pochopit, musí 
podle něj pohlédnout na celá čísla a operace s nimi v jiném 
světle – odsunout sčítání stranou a na násobení hledět jako 
na cosi tvárného, deformovatelného. Násobení se pak stává 
jen jednou součástí celé rodiny nadřazených struktur, tak jako 
je kruh pouhým speciálním příkladem elipsy.

Fesenko zároveň obviňuje své kolegy, kapacity z oborů 
blízkých Močizukiho práci, že zavírají před novou teorií oči 
a odmítají se s ní seznamovat. Naopak mladí lidé se do je-
jího studia často vrhají po hlavě: během oxfordského semi-
náře má jednotlivé části Močizukiho teorie vysvětlovat řada 
čerstvých držitelů titulu Ph.D. a mezi posluchači bude i ně-
kolik studentů.

Prozkoumat strukturu přírody
Podle Martina Markla z Matematického ústavu AV ČR jsou 
složité důkazy podobné tomu, s nímž teď přišel Močizuki, 
dobré k tomu, že „napínají strukturu matematiky na doraz“, 
testují, zda v ní není něco špatně. A někdy se při tom může 
ukázat, že věci jsou složitější, než jsme se původně domní-
vali. Již od starověku například matematici přemýšleli o tak-
zvaném pátém Eukleidově postulátu o rovnoběžkách (bodem 
ležícím mimo určitou přímku prochází právě jedna rovno-
běžka k této přímce), až nakonec v 19. století vyšlo najevo, že 
existují jiné, takzvaně neeukleidovské geometrie, ve kterých 
pátý postulát neplatí. Staletá snaha dokázat, že pátý postulát 
je důsledkem předchozích čtyř, tedy nemohla být úspěšná.

Zní to jako abstraktní úvahy, jenže se časem může ukázat, 
že kontakt s realitou existuje. Neeukleidovskými geometriemi 
se v 19. století z čistě intelektuálního zájmu zabýval také ně-
mecký matematik Bernhard Riemann a vyvinul aparát, který 
nejprve zdánlivě k ničemu nebyl, ale později se ukázalo, že 
se hodí k matematickému popisu Einsteinovy obecné teorie 
relativity. „Matematika je zabudovaná v podstatě všech věcí, 
je to struktura, na které příroda stojí. Když ji testujeme, tes-
tujeme vlastně logickou strukturu přírody,“ vysvětluje smysl 
podobných intelektuálních dobrodružství Markl.

Ani sebelepší myšlenky se však neobejdou bez jistého 
stupně propagace. Někteří matematici se nechali slyšet, že 
pokud Močizuki stojí o širší přijetí své teorie, musí vystoupit 
z izolace, začít jezdit na konference a přednášet. Jinak jeho 
práce zapadne, protože ji zkrátka nikdo z předních vědců 
nebude ochoten číst. A to by bylo zřejmě škoda. Pravděpo-
dobnost, že obsahuje průlomovou matematiku, je velká i po-
dle Močizukiho kritiků. A může posunout současné vědění, 
i kdyby jako důkaz hypotézy abc nakonec neobstála. X

RESPEKT 50/2015

... a andrew Wiles.

HyPoTéza abc
Každé přirozené číslo lze rozložit na prvočísla, tedy přiro-
zená čísla dělitelná pouze sebou samým a jedničkou. Na-
příklad 15 = 3 x 5 nebo 35 = 5 x 7 nebo 998 027 = 991 x 997. 
Hypotéza abc se týká numerických výrazů typu a + b = c. 
Hovoří se v ní o prvočíslech, jejichž součinem lze vyjádřit 
každou z hodnot a, b, c. V principu neexistuje žádný vztah 
mezi prvočísly, jejichž součinem vzniká a a b, a těmi, jejichž 
součinem vzniká c. Hypotéza abc, kterou v polovině osm-
desátých let minulého století formulovali experti na teorii 
čísel Joseph oesterlé a david masser (odtud též oester-
lého-masserova hypotéza), takový vztah ale zavádí. zhruba 
řečeno předpokládá, že pokud lze a a b rozložit na velký 
počet malých prvočísel, pak c lze rozložit na malý počet 
velkých prvočísel. důkaz, že hypotéza je pravdivá, předlo-
žil právě Šiniči močizuki. dokázal by tak zároveň po Wile-
sovi znovu velkou Fermatovu větu („Je nemožné rozdělit 
krychli do dvou krychlí, či čtvrtou mocninu do dvou čtvrtých 
mocnin, nebo obecně jakoukoli mocninu vyšší než druhou 
do dvou stejných mocnin“).
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novozélandská fauna a flora včetně ptáka kiwi,  

tahake či vyhynulého obřího moa, kiwi či takahe,  

na obrázku z roku 1870.
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PULITZER ZA VELKÉ VYMÍRÁNÍ
Publicistka Elizabeth Kolbert upozorňuje, že žijeme 

v době dramatického zániku biologických druhů, a ptá 
se, co zbude na Zemi po člověku.
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inohi a Barbara jsou velmi nešikovní milenci. On na ni če-
kává ve své dvoupokojové rezidenci a na její příchod reaguje 
radostí. Ona na schůzky dochází pravidelně, s oddaností ženy, 
která našla smysl života. Dál je to trochu složitější.

On je samec havajské vrány známé pod domorodým ná-
zvem ’alala. Ona je ředitelka ústavu reproduktivní biologie 
zoo v San Diegu. Ptáci nemají penis, ona se ho ale jemně do-
týká v oblasti kloaky. On to prý má rád a k intimním okamži-
kům nepřistupuje pouze pasivně. K vytouženému výsledku, 
který Barbara Durrant popisuje jako „vysoce kvalitní ejaku-
lát“, se však dvojice dosud nedopracovala. Těžko říct, jestli 
schůzky mezi oběma živočichy končí v rozpacích, nebo s fi-
lozofickým mezidruhovým nadhledem.

Smutný příběh vypráví v závěru své knihy Elizabeth Kol-
bert, americká novinářka z týdeníku The New Yorker. Kniha 
s názvem The Sixth Extinction. An Unnatural History (Šesté 
vymírání. Nepřirozený příběh) získala letošní Pulitzerovu 
cenu v oblasti literatury faktu a v žádném případě nepojed-
nává o zoofilii či jiných deviacích.

Vrány ’alala jsou příkladem živočichů, kteří to mají na-
hnuté. Ve volné přírodě už vymřely, zhruba stovka jich pře-
žívá v zajetí, a nemají-li definitivně zmizet, na každé z nich 
záleží. Kinohi ale vyrůstal sám a vlastně ani neví, že je 
vrána. Na samice svého druhu hledí nechápavě, zamiloval 
se prý pouze jednou – do kolpíka, vodního ptáka podob-

ného čápům, s dlouhýma nohama a mohutným lžicovitým 
zobákem.

Právě proto se nakonec ocitl v San Diegu. „Úkolem Bar-
bary Durrant je získat si jeho srdce, nebo přesněji jeho go-
nády,“ píše Elizabeth Kolbert. Její kniha je o velkém vymí-
rání druhů, ale také o lidech, kteří v dramatické situaci dělají 
neobvyklé věci.

druhohorní sportka
Vymírání živočišných druhů ovšem samo o sobě drama není. 
Plných 99 procent všech živočichů, kteří kdy chodili, plazili 
se, létali nebo plavali na této planetě, už vyhynulo. Lidé si 
toho dlouho ani nebyli vědomi. Dnes každé dítě chápe, že 
plyšový brontosaurus je napodobeninou ohromného tvora, 
který by ho mohl lehce rozdrtit – kdyby ovšem dávno nevy-
hynul. Před dvěma stoletími by přitom představa, že příroda 
včera vypadala jinak než dnes, rozvrátila duševní život vět-
šiny dospělých.

Ještě když Carl von Linné v polovině 18. století vymýšlel 
doteď používaný klasifikační systém, neměl v jeho latinském 
názvosloví jediného tvora, který by v tu chvíli neexistoval. 
Příroda byla v lidských představách stabilní a všechny dílky 
do sebe dokonale zapadaly jako v dnešním puzzlu.

Není nejspíš náhodou, že zvrat v lidských představách při-
šel teprve v chaotických časech Francouzské revoluce. Začát-
kem dubna 1796 vystoupil tehdejší zaměstnanec pařížského 
přírodovědného muzea Georges Cuvier s přednáškou, v níž 
zkoprnělým posluchačům poprvé vysvětlil, že podivné zuby 
obrovských „slonů“, jež se nedávno ocitly v držení ctihodné 
instituce, patří zvířatům, která už pravděpodobně nikde ne-
existují (dnes jim říkáme mastodonti). Jakmile byl nový kon-
cept na světě a vědci pochopili, po čem mají pátrat, začaly 
jako mávnutím kouzelného proutku z vykopávek vystupovat 
kosti dalších prapodivných tvorů. Během krátké doby bylo 
jasné, že život musel kdysi vypadat hodně jinak. Francouzský 
vědec, který před lidstvem náhle otevřel „svět předcházející 
našemu“, byl v prvním nadšení nazýván „největším básní-
kem své doby“.

Jak by ale něco takového bylo možné? O to se vzápětí roz-
poutal boj. Ani extravagantní a geniální Cuvier si neuměl 
představit, že by příroda opravdu mohla být nejistou hrou 
v neustálém pohybu. Živočišné druhy mu přišly dokonale 
přizpůsobené právě těm podmínkám, v nichž se vyskytují. 
Pokud některé z nich zanikly, muselo se stát něco otřesného. 
„Život na Zemi byl často přerušen strašlivými událostmi,“ na-
psal Cuvier v jednom svém pojednání. „Nesčetné živé orga-
nismy se staly obětí katastrof.“ Katastrofická teorie se v jednu 
chvíli stala tak populární, že se dokonce mluvilo o pravidelně 
se opakujících, nevyhnutelných planetárních pohromách způ-
sobených pravděpodobně kosmickými silami. Tím pádem se 
ovšem Damoklův meč hrozby nevyhnutelného zániku obje-
vil i nad člověkem.

Ale kdeže, oponoval na opačné straně kanálu La Manche 
mladý geolog Charles Lyell. Ve skutečnosti se v minulosti 
nedělo nic, co nemůžeme pozorovat i nyní. Tak jako se po-
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malu, téměř neznatelně proměňuje krajina, proměňují se i její 
obyvatelé. Lyellova teorie nazvaná nevyslovitelně „uniformi-
tarianismus“ zněla jako útěcha či záchrana. Jejím největším 
stoupencem nebyl nikdo jiný než Charles Darwin, který na ní 
založil svou teorii evoluce.

Dnes ovšem víme, že úplnou pravdu neměl ani jeden 
z  vědců. Příroda se skutečně pomalu proměňuje a  různé 
druhy pravidelně zanikají. Jde to velmi pomalu a biologové 
teď umějí pravděpodobnost zániku spočítat – v případě savců 
by se například mělo jednat o průměrně jeden živočišný druh 
za 700 let.

Kromě toho však občas udeří katastrofa a místo jednotli-
vých druhů náhle zaniknou celé rozsáhlé větve evolučního 
stromu. Ve známých dějinách Země se už takových dramat 
odehrálo mnoho, těm největším se říká „velká pětka“ a občas 
to při nich měl život na planetě opravdu nahnuté: odhaduje 
se, že při největší katastrofě na konci prvohorního permu za-
niklo 75–96 procent všech biologických druhů.

Rozdíl mezi pomalým a skokovým vymíráním je zásadní. 
Když se prostředí mění pomalu, platí darwinovské přeží-
vání těch nejvíce přizpůsobivých. Když ale zvrat přijde ná-
hle, třeba i doslova ze dne na den, neplatí nic a průběžná 
soutěž druhů se promění v čistou loterii. Nic v dlouhém evo-
lučním vývoji nemohlo dominantní plazy připravit na to, že 
se na konci druhohorní křídy planeta střetne s asteroidem. 

Je zřejmě náhoda, že v takové situaci dokázali přežít malí 
savci. To, že dnes může mládě nejvyvinutějšího primáta ne-
vinně šťouchat plyšového tyranosaura do zubů, je výsledkem 
vítězství v planetární sportce.

Jmenuji se Katastrofa
Jisté každopádně je, že pomalé vymírání v současnosti nabralo 
mimořádné tempo. Obojživelníci, tedy tvorové, kteří pama-
tují Zemi v dobách, kdy na ní ještě ani nebyli pověstní bron-
tosauři (vědecky správně se jim říká apatosauři), mizí z jejího 
povrchu 45tisíckrát rychleji, než by podle vědeckých výpo-
čtů měli. Zásadně ohrožených je obrovské množství dalších 
živočichů. Zánik visí nad třetinou druhů mořských korálů, 
sladkovodních měkkýšů, žraloků a rejnoků, šestinou druhů 
všech ptáků.

Nejohroženějšími oblastmi jsou tropy, nejrychleji spějí 
k záhubě právě obojživelníci. Člověk by během života měl 
být svědkem viditelných změn či zániku druhů jen zcela vý-
jimečně. Elizabeth Kolbert cestuje na různá místa planety 
a vidí zánik všude: ve Střední Americe v posledních letech 
masově mizejí žáby napadené podivnou houbou. Jenom bě-
hem několikaměsíční přípravy knihy jeden druh vyhynul 
úplně, tři další vyhynuly ve volné přírodě a přežívají pouze 
v zajetí. V Severní Americe dochází z podobných důvodů 
k mizení tamních netopýrů téměř v přímém přenosu. Vědci, 

vrány ’alala jsou  

příkladem  

živočichů, kteří  

to mají nahnuté.

Žádný živočich nikdy neměl tak velkou moc jako člověk.  

(e. Kolbert)
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kteří netopýry sčítají, jednoho dne přijdou k jeskyni a zjistí, 
že místa, kde netopýři „odjakživa“ přezimovali, jsou úplně 
prázdná a na zemi se povalují hromady mrtvých netopýřích 
těl.

Jaká síla může vystupňovat pomalý proces do zběsilého 
tempa? V minulosti to byly výbuchy sopek proměňující klima, 
změny chemického složení atmosféry v důsledku proměn 
v rostlinném světě, srážka s kosmickým tělesem nebo – v pří-
padě lokálních katastrof – třeba příchod invazního druhu 
do míst, kde na něj místní druhy nebyly připraveny, jako 

v případě hada bojgy hnědé (Boiga irregularis), který z Nové 
Guineje pronikl na mikronéský ostrov Guam a prakticky tam 
vyvraždil původní populaci.

Dnes je to podobné, byť komplikovanější – s výjimkou 
srážky s asteroidem jsou ve hře všechny zmiňované proměny 
a ještě některé další. Příčina změn tentokrát vychází přímo 
z živočišné říše. Katastrofou je Homo sapiens, který dokázal 
proměnit chod planetárních procesů do té míry, že se v nej-
bližších měsících sám chystá přejmenovat svou éru na antro-
pocén – tedy dobu, kdy chod přírody určuje člověk.

Je zbytečné zdržovat se podrobným popisem známých věcí. 
Každý ví, že člověk rychle mění planetární klima. Zároveň 
se proměňuje třeba chemické složení oceánů, jehož nejzná-
mějším důsledkem je právě umírání korálových útesů. Ko-
rálové útesy jsou ale v mořském světě něco jako oázy života 
uprostřed pouště – v teplých tropických vodách, kde by toho 
kvůli nízkému obsahu živin moc nežilo, vytvářejí podpůrný 
systém pro stovky tisíc až miliony druhů ryb a různých dal-
ších mořských živočichů. Pokud koráli zmizí, zřejmě nebudou 

v izolovaných plochách amazonského pralesa probíhá vymírání rychleji než v rozsáhlejších systémech.

Budoucnost může patřit krysám 
a všemu, co se z nich vyvine.
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sami. Nedávná studie australských vědců přitom ukazuje, že 
se Velký bariérový útes při pobřeží Austrálie za posledních 
30 let zmenšil o polovinu. Podle některých vědců koráli ne-
přežijí konec století a mohou se tak stát vůbec prvním totálně 
zhrouceným ekosystémem.

Zároveň někteří vědci již přestávají mluvit o existenci kla-
sických typů životního prostředí, jako jsou tropické pralesy, 
tundry či savany. Místo nich nyní máme urbanizované zóny, 
zavlažovanou zemědělskou půdu nebo osídlené lesní po-
rosty. Prostor, kterému jsou zvířata přizpůsobena, se rozpadl 
na malé, často nepropojené ostrovy. V izolovaných plochách 
amazonského pralesa přitom probíhá vymírání rychleji než 
v rozsáhlejších systémech, přičemž na přesných důvodech se 
vědci zatím neshodli.

Drtivá síla člověka se přitom projevuje už dlouho. Ame-
rická autorka se ve své knize staví na stranu té části vědecké 
komunity, podle níž za vyhubením megafauny – od ptáků 
moa na Novém Zélandu až po předky dnešních koní na ame-
rickém kontinentu – nestojí klimatické změny, ale příchod 
člověka, který se vždy krajně podezřele časově kryje s náhlým 
kolapsem populací velkých zvířat. Teorie stojí na tom, že ve-
likost daného živočicha je sice skvělým adaptačním mecha-
nismem, protože velká zvířata zbavuje nepřátel, platí se však 
za ni pomalou reprodukcí. Pokud se pak náhle v prostředí 
objeví invazní druh, proti němuž velikost nefunguje – řek-
něme třeba zvláštní neochlupený lidoop lovící organizovaně 
v tlupách za pomoci nástrojů –, může se celá populace pod 
systematickým tlakem relativně rychle zhroutit, jakkoli se to 
na počátku zdá nepravděpodobné.

Solidní nejistota
Jsme tedy uprostřed šestého vymírání druhů? Je to přece jen 
trochu složitější.

Jak rychle vymírání vlastně probíhá, je mimořádně 
těžké odhadnout. Některé výpočty se liší v řádech stovek – 
od 0,01 po 1,0 procenta druhů ztracených během jednoho de-
setiletí. A ozývají se také optimistické hlasy. Publicista Ste-
wart Brand například tvrdí, že se biodiverzita v posledních 
dvou stech milionech let neustále zvyšuje a i smutný osud ob-
řích plazů byl v tomto rozmáchlém pohledu pouhým škobrt-
nutím. Brand tvrdí, že evoluce ve skutečnosti umí probíhat 
mnohem rychleji, než si představujeme, a že velká část druhů 
zvládne také změnu klimatu.

Všechno ale závisí na úhlu pohledu. Zrychlení vymírání 
a dramatický vliv člověka na prostředí popírá málokdo, otáz-
kou spíše je, ve kterém stadiu se nacházíme. Velmi zajímavé 
jsou v tomto ohledu texty českého biologa Davida Storcha, 
který například v článku zveřejněném v časopise Vesmír před 
čtyřmi lety vysvětluje, že dnes jsme sice ještě ani zdaleka 
neztratili tolik druhů, abychom mohli svou éru přirovnat 
k předchozím pěti dramatickým zvratům, stačí však, když 
budeme v nasazeném tempu pokračovat. „Lze odhadnout, že 
kdyby současné vymírání pokračovalo stejnou rychlostí dále, 
dosáhneme rozsahu srovnatelného s masovými vymíráními 
během pár stovek až pár tisíců let. O moc přesněji to říci ne-

lze, poněvadž počet skutečně vymřelých druhů je příliš nízký 
na nějakou pořádnou statistiku a u těch ohrožených zase ne-
víme, zda a kdy skutečně vymřou. I tak je to ale docela varu-
jící, zvláště když se nemůžeme spolehnout na to, že civilizační 
tlak na přírodu se nějak výrazně omezí,“ píše český biolog.

Studená ’alala
Proto mnohé záleží i na podivných schůzkách paní Barbary 
s vránou Kinohi a jiných podobných příbězích. Nejhorší sta-
tistiky se teď netýkají druhů, které už vyhynuly, ale těch, jimž 
to hrozí. Elizabeth Kolbert v jedné z posledních kapitol své 
skvělé reportážní knihy zavádí čtenáře do jiného výzkumného 
střediska téže zoo v San Diegu, kde ve zkumavkách v mrazu 
vyvolaném tekutým dusíkem vědci uchovávají DNA živoči-
chů, jejichž pobyt na Zemi v nedávné době definitivně skon-
čil. I vrána ’alala má namířeno do jedné z těchto supermo-
derních márnic, aby v nich čekala na dobu, kdy třeba bude 
člověk schopen své omyly nějak napravit.

Příběh má však stále otevřený konec. „Právě nyní lidé, aniž 
by si to úplně uvědomovali, rozhodují o tom, které evoluční 
cesty zůstanou otevřené a které se navždy uzavřou. Žádný 
jiný živočich tak velkou moc nikdy neměl a rozhodnutí bude 
naším navždy přetrvávajícím dědictvím,“ píše Kolbert v zá-
věru své knihy.

Žádné vyhynutí totiž ještě nebylo úplné, vždy něco pře-
trvá. Zda by šesté vymírání a kolaps biosféry přežil sám 
Homo sapiens, vůbec není jisté. Jeden z vědců, které autorka 
navštěvuje na tropických atolech mezi umírajícími korály, si 
například myslí, že budoucnost planety ve skutečnosti pa-
tří věrnému průvodci člověka: krysám a všemu, co se z nich 
v budoucnu vyvine. X

RESPEKT 26/2015

atelopus panamský v jedné z tamních zoo. v přírodě již nejspíš vyhynul kvůli 

znečištění a plísňové nemoci zvané chytridiomykóza obojživelníků.
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KONEC 
HODNÉHO 
POČASÍ
Sucha minulých 
let i teplé zimy 
připomínají, že 
klimatické změny 
přinesou zemědělcům 
problémy.
marTi n u H líř /  foTo m i lan Jaroš
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írnými svahy jihomoravských kopců stoupají k obzoru vino-
hrady, v polovině března ještě pusté a bez života. Vyrovnané 
keříky révy zatím připomínají vychrtlá zčernalá těla mimo-
zemšťanů, jejichž oddíly po výsadku bůhvíproč uvázly v drá-
tech vinic. Také okolní pole jsou úplně prázdná. Po nebi letí 
mraky, ale na déšť to nevypadá. Vítr žene jemný prach a vytváří 
z něj na kraji pole vlnky připomínající zmenšenou verzi přesypů 
na Sahaře. Brázdy vyryté před pár dny koly traktoru jsou za-
váté, poryvy odnášejí vyschlou zeminu z lánu kamsi do kraje. 
Ptáci nezpívají, všude vládne ticho. Jako by celá jižní Morava 
usnula, ukolébána neobvykle teplou zimou a ochromena po-
divně suchým počasím letošního předjaří.

Na poli sužovaném větrem se už měla sít cukrová řepa, ale 
Tomáš Raška, agronom místního zemědělského družstva hos-
podařícího nedaleko Znojma, se rozhodl začátek prací odložit. 
Starosti mu dělá počasí; pršet tu nemá, a kdyby teď cukrovku 
zaseli, vítr jí odnese nejsvrchnější vrstvičku hlíny a rašící rost-
linky zbrousí jako smirkový papír. Odklad o pár dní ale ne-
musí nic znamenat a zdejší farmáři zatím nepropadají pesimi-
smu. Jarní ječmen nebo hrách už mají zasetý, čas pro kukuřici 
ještě nenastal.

Na některých z okolních polí se už zelená ozimá pšenice 
připomínající slušně vzrostlý trávník – podle Rašky je sice 
moc světlá, což je rovněž známka jistého nedostatku vláhy, 
zimu nicméně přežila v celkem dobré kondici. „Na brečení to 
zatím není,“ shrnuje Raška. „Jestli bude na jaře pršet, nemu-
síme na tom být zle.“ Ono „jestli“ je však právě to, o co se teď 
v nevyzpytatelné ruletě středoevropského zemědělství hraje.

Počasí posledních let přidělává českým farmářům pro-
blémy a situace se nejspíš bude dál zhoršovat. I když tomu 
mnozí odmítají uvěřit, může za to změna klimatu. Kdo na-
slouchá mezinárodní vědecké komunitě, ví, že ji způsobuje 
převážně lidská činnost, ale to je v tuto chvíli vedlejší. Pod-
statné je, že se do konce století pravděpodobně výrazně oteplí 
(dokonce i když se bude lidstvo snažit snižovat emise), zhorší 
se sucha, vzroste výskyt přívalových dešťů a povodní. A nejen 
u nás. V Africe či jihovýchodní Asii se některé oblasti mohou 
stát v podstatě neobyvatelnými. Česko na tom tak zle nebude, 
zdejší zemědělství nezanikne, ale bude se muset proměnit. 
Otázka ovšem je, jak a zda o tom vůbec někdo přemýšlí.

Súdánská tráva
Letošní zima byla jednou z nejteplejších a nejsušších v celé 
historii měření, která v českých zemích probíhají už více než 
dvě stě let. Teploměry v průměru šplhaly o dva až tři stupně 

výše, než je obvyklé, srážek spadla sotva polovina, někde 
jen třetina. Z bezmračné oblohy svítilo slunce a vytahovalo 
z půdy vodu.

Opravdové sucho zatím až na výjimky nenastalo, varovné 
známky tu však jsou. Na horách není začátkem jara skoro 
žádný sníh, který by postupně odtával a udržoval hladinu 
podzemní vody na přijatelné výši i v nížinách. V řekách teklo 
v polovině března stejně málo vody, jako bývá běžné na konci 
listopadu, v nejsušším období roku. Srážkový deficit letošní 
zimy je tak velký, že ho příroda snadno nenahradí. Nečeká-li 
nás hodně deštivý duben a květen, skutečné sucho může přijít 
koncem jara nebo v létě.

Tomáš Raška si tuhle možnost zatím moc nepřipouští, 
má ale v živé paměti, co v družstvu zažívali před dvěma lety. 
Na podzim 2011 moc nepršelo, v zimě následujícího roku ne-
napadl sníh a v únoru udeřily skoro třicetistupňové mrazy, 
které poničily kořeny ozimů. Na jaře pak nastalo opět sucho, 
v květnu znovu přišly mrazy. „Ten rok se nám zaryl pod kůži, 
byl to naprostý zmar,“ vypráví Raška a líčí, jak bezmocně cho-
dil kolem lánů šedé, jakoby gumové pšenice a později usy-
chající kukuřice. „Dáváte si to za vinu, říkáte si, co jsem po-
hnojil – ne hnojivy, ale tak nějak všeobecně,“ vzpomíná teď 
už s humorem.

Družstvo tehdy zachránily zásoby z předchozího roku a také 
pohotovost: když už bylo jasné, že velká část úrody je na od-
pis, vyjeli znovu na pole a vyseli mimo jiné hybridní čirok – 
obilninu odolnou proti suchu, odrůdu vyšlechtěnou částečně 
z takzvané súdánské trávy. Ta pochází ve skutečnosti z Etio-
pie a s českým suchem si poradila relativně dobře; sklizeň po-
sloužila jako krmivo a pomohla zahladit nejhorší rány. Návrat 
k normálu usnadnil loňský rok, jehož průběh byl sice rovněž 
dramatický, nakonec ale skončil rekordními výnosy.

Na houpačce
Je-li to však dnes v zemědělství jako na houpačce, budoucnost 
slibuje ještě horší výkyvy. Do konce století má průměrná tep-
lota v Česku vzrůst o přibližně tři stupně Celsia, ale srážek 
téměř nepřibude, v létě jich má být dokonce méně než dnes. 
Přitom každý stupeň teploty navíc vede k tomu, že se zrych-
luje vypařování. Za jedno z největších rizik proto klimatolo-
gové považují častější výskyt sucha. Střídat je mají přívalové 
deště, během nichž se voda nestačí vsáknout do půdy a od-
teče pryč. „Hodného počasí bude ubývat,“ předpovídá La-
dislav Metelka, vedoucí oddělení meteorologie a klimatolo-
gie Českého hydrometeorologického ústavu – právě zde běží 
na japonském superpočítači NEC model Aladin-Climate, 
z něhož prognózy vycházejí. Podobné výsledky však dávají 
i další klimatické studie.

„Hodného počasí“ ostatně ubývá už teď. V posledních letech 
se stává, že půda vyschne až do sedmdesáti centimetrů hloubky, 
pak se strhne bouřka, způsobí lokální povodeň, ale zemina se 
navlhčí jen na povrchu a během pár dní je zase jako troud. 
„V roce 2000 jsme zažili mimořádné sucho, bavili jsme se tehdy 
s kolegy o tom, jestli se vyrovnalo tomu z roku 1947. Uběhly 
tři roky a situace se opakovala, pouhý rok po velkých povod-
ních,“ vzpomíná Jaroslav Rožnovský, ředitel pobočky ČHMÚ 
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Karel Klem z czechGlobe při setí ječmene ve sklenících v domanínku.

fouká a neprší. Tomáš raška z agrodružstva vrbovec na poli, kde se má sít cukrovka.
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v Brně. Další sucha postihla v letech 2007 a 2011 jižní Moravu, 
pak přišel zmíněný rok 2012.

„Klima se mění tak rychle, že zemědělci už často nemohou 
využít zkušenosti svých předků. Děda jim říkal, že na tomhle 
poli se daří ječmeni a tamhle víc pšenici, protože je tam jiná 
teplota nebo víc vody. A ono to najednou nefunguje,“ líčí své 
zkušenosti Zdeněk Žalud z Mendelovy univerzity v Brně, 
který se zabývá vlivem klimatické změny na agrosystémy. Na-
víc podle něj farmáře novinky jako zmíněný experiment se 
súdánskou trávou příliš nelákají; mají vztah k půdě a k tomu, 
co na ní rostlo po generace. Změny ovšem přicházejí a lidská 
přání jsou jim lhostejná, řídí se rostoucím množstvím skle-
níkových plynů v ovzduší.

Planetární skleník v malém
Na plochém kopci nedaleko Bystřice nad Pernštejnem se ko-
lemjdoucím otevírá zvláštní pohled. V řadách tu stojí vyrov-
náno dvacet čtyři šestibokých průhledných buněk z plexiskla 
a ke každé je přivedena dvojice stříbrných rour o průměru ně-
kolika desítek centimetrů. Terénní stanici Centra výzkumu 
globální změny AV ČR (CzechGlobe) doplňuje hranatá sta-
vební buňka s řídicí aparaturou a vysoký válcový zásobník 
s logem plynařské firmy. Myšlenka, která pohání zdejší ex-
perimenty, je jednoduchá a elegantní zároveň: vystavit ze-

mědělské plodiny podmínkám, v jakých mohou růst zhruba 
na konci století, především vysokým koncentracím oxidu uh-
ličitého.

Jaro přišlo letos i na Vysočinu brzy a výzkumná sezona 
právě začíná. Doktorandi Mendelovy univerzity se tu chys-
tají zasít jarní ječmen, pšenice je v zemi už od podzimu. Šéf 
výzkumu Karel Klem tlačí po betonových dlaždicích u řídicí 
buňky secí strojek připomínající malý trakař a počítá, ko-
lik semínek ječmene z něj na jednotku plochy vypadne. Te-
prve když je vše změřeno, může zrno do skleníků. V každém 
z nich lze nejen zvýšit koncentraci oxidu uhličitého, ale také 
odstínit ultrafialové záření a vystavit plodiny suchu.

Stanice začala fungovat před rokem a už loňské experimenty 
ukázaly zajímavou věc. V prostředí, kde je skoro dvakrát tolik 
CO2 než v současné atmosféře, roste obilí lépe než v běžných 
podmínkách a výnosy jsou vyšší. Plynový doping se však pro-
jevuje na kvalitě: úroda obsahuje méně bílkovin, a třeba z pše-
nice by proto byla horší mouka.

Pokud jde o sucho, vypadá to, že zvýšené koncentrace oxidu 
uhličitého do jisté míry kompenzují jeho nepříznivý vliv. Rost-
lina včas uzavírá průduchy a neodpařuje se z ní tolik vody. Po-
může to ale jen pár týdnů, při dlouhodobém suchu pumpování 
CO2 do skleníků úrodu nezachrání. Zatím se nezdá, že by 
změna klimatu zemědělcům i nějak prospěla. Pokusy poběží 

výlet do budoucnosti. (stanice v domanínku)
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v současném modu ještě rok nebo dva, pak chtějí vědci přidat 
také vliv zvýšené teploty.

Futurologické skleníky na Vysočině mohou vést k dojmu, že 
se v Česku naplno začalo přemýšlet o tom, jak se přizpůsobit 
měnícímu se podnebí. Opak je ale pravdou. Koncepce neexis-
tuje ani ve výzkumu, ani v zemědělství či úvahách o krajině. 
Problematiku neřeší žádný centrální orgán, jakým je třeba brit-
ský Výbor pro klimatickou změnu, poradní orgán tamní vlády, 
nebo ministerstva, která například v Dánsku, Belgii či Řecku 
mají klima přímo ve svém názvu.

málo humusu
Roli v tom hrají i časté změny na vládních postech. „Devět let 
jsem byl prezidentem agrární komory. Marian Jurečka je za tu 
dobu devátý ministr zemědělství, se kterým jednám,“ říká Jan 
Veleba, který minulý týden ve funkci skončil. Stát podle něj 
například neinvestuje do vývoje nových zemědělských tech-
nologií.

„Výhled na delší dobu ani preventivní opatření až na vý-
jimky nikoho nezajímají,“ doplňuje Mark Rieder, ředitel Vý-
zkumného ústavu vodohospodářského T. G. Masaryka. Jeho 
ústavu se dlouhodobě nedaří sehnat peníze a na větším území 
vyzkoušet poměrně jednoduchou věc, která v malém funguje 
ve středních Čechách u Káraného: voda z Jizery se tu pomocí 
vsakovacích rýh nechává proniknout do podzemí a v době su-
cha zásobuje soustavu hlubokých studní.

Do Česka nepřitéká žádná velká řeka, všechny z něj od-
tékají – schopnost udržet vodu v krajině, třeba pomocí ryb-
níků či různých vsakovacích území, bude důležitá. Mimo jiné 
i kvůli zavlažování: „V Izraeli je polovina země propletena čer-
nými hadicemi. Ke každé rostlince je zavedený pramínek, celé 
to řídí počítač,“ líčí své zkušenosti Jan Veleba. Výsledkem je 
přesné dávkování ke kořenům a úspora vody. Takový systém se 
nicméně hodí pouze k zavlažování zeleniny, ovoce, případně 
vinné révy. Obilí či kukuřici s ním zalévat nejde, bylo by to 
příliš drahé, a v současném Česku by tedy měl smysl jen asi 
na desetině výměry polí.

Spásu příštím zemědělcům zřejmě nenabídnou ani su-
chomilné odrůdy, například kukuřice vyšlechtěná tak, aby 
měla hlubší kořeny a mohla čerpat vodu z větších hloubek. 
Podobné plodiny zpravidla přečkají pouze krátkodobá sucha 
nebo mají nižší výnosy. Čistě technické prostředky zkrátka 
farmářům proti extrémním výkyvům počasí moc nepomo-
hou. Těžiště obrany by mělo ležet hlavně v tom, jak hospo-
daří s půdou. Základem její schopnosti jímat vodu je obsah 
humusu, který ale kvůli intenzivnímu zemědělství klesá.

Udržet vodu
Dříve lidé hojně pěstovali víceleté pícniny, třeba jetel či voj-
těšku, jejíž kořeny prorůstají do hloubek přesahujících pět me-
trů, a používali obyčejný hnůj. Tím hluboko do půdy vpravo-
vali organické látky. Vojtěška ovšem z úrodných oblastí Česka 
zmizela spolu s úbytkem dobytka a hnůj nahradila moderní 
průmyslová hnojiva, která naopak přispívají k rozkladu orga-
nických látek v půdě. „V posledních sto letech jsme s humusem 

tak zacvičili, natolik jsme snížili úrodnost, že to ani za dalších 
sto let nespravíme,“ říká Karel Klem z CzechGlobe. K tomu 
je nutné připočíst vliv těžké techniky, traktorů a kombajnů, je-
jichž váha stlačuje půdu a mění ji v neprostupnou masu, po je-
jímž povrchu voda snadno steče.

Důsledky byly vidět například loni. Na jaře během poměrně 
krátké doby napršelo asi dvě třetiny toho, co jindy za celý rok, 
a zemědělci se začali kvůli prudkým dešťům, větru a zimě bát 
o úrodu. V červnu dokonce přišly povodně, začátkem července 
nastala naopak vedra a během čtrnácti dní se z českých polí 
ozvaly přesně opačné stížnosti – na sucho. „Člověk by řekl, že 
po takových přívalech musí být vody v půdě dostatek, ale ne-
bylo to tak,“ popisuje Klem.

Změnit to potrvá desítky let, začít by se proto mělo co 
nejdřív. „Zemědělec nemá dostávat dotaci jen podle pro-
dukce, ale měl by být brán jako člověk, který udrží vodu 
v krajině,“ říká Jaroslav Rožnovský z ČHMÚ. Třeba na Vy-
sočině, kde prší relativně dost, by se nemělo orat po spádnici, 
ale vodorovně, aby voda tak snadno neodtékala. A na sušší 
jižní Moravě by bylo lepší neorat vůbec, což by podle Karla 
Klema omezilo vypařování vody: například místo hluboké 
brázdy lze sít jen do mělké rýžky, zbytečně půdu nekypřit 
a tím také na povrchu ponechat rostlinné zbytky z před-
chozí sklizně.

Nové šetrnější metody však u zemědělců mnohdy velké 
nadšení nebudí. Orat po vrstevnici je těžší a bezorebné tech-
nologie mohou za určitých podmínek snižovat výnosy; třeba 
proto, že neoraná půda se pomaleji ohřívá a například kuku-
řici může „být zima“, takže neroste, jak má. Na druhou stranu 
právě na jižní Moravě už není hospodaření bez hluboké orby 
tak vzácné.

V českém zemědělství je dost prostoru také k dalším změ-
nám. Podle Jana Veleby v současnosti nehrozí nedostatek obilí, 
ani kdyby přišlo opravdu vážné sucho; v Česku se ho seje to-
lik, že i neúroda znamená přebytek. V zemi totiž v posled-
ních letech výrazně ubylo hospodářských zvířat, hlavně prasat 
a drůbeže, kterým se obilí přidává do krmiv. Stížnosti farmářů 
na špatné počasí je tedy dobré brát s rezervou. V úvahách o bu-
doucnosti by také nemělo zapadnout, že i naši potomci mohou 
po katastrofálním roce zažít rok příznivý, s chladným počasím 
na jaře a hojnými dešti, který zemědělcům ztráty vynahradí. 
Pokud budou brát přírodu vážně a přizpůsobí se, nejsou roz-
hodně bez šancí.

Ostatně i v družstvu agronoma Rašky se věci krátce před 
tím, než toto číslo Respektu zamířilo do tisku, obrátily k lep-
šímu: vítr ustal a předpověď hlásila po víkendu ochlazení 
a příchod srážek. Cukrovku tu začali sít čtyřiadvacet hodin 
denně. A technologie šetrné k půdě? K setí kukuřice bezo-
rebný způsob nevyužívají, něco ale přece jen dělají. Organic-
kou hmotu (zbytky po sklizni, slámu a podobně) zapracová-
vají do země tak, aby nemuseli orat do hloubky a zbytečně 
nepřevraceli půdu, což omezuje erozi. „Udržitelnost krajiny 
je důležitá a novým věcem se nebráníme,“ uzavírá Tomáš 
Raška. X

RESPEKT 13/2014



104 speciál | záhady objevy dobrodružství

V PRAVĚKÉ 
GALERII
K čemu sloužilo umění 
doby kamenné a proč se 
o ně zajímat.
marTi n u H líř

Jako živá. (malby zvířat v chauvetově  

jeskyni, staré 32 tisíc let)
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řed 40 tisíci lety svět připomínal Středozemi z Pána prstenů, 
jen místo skřetů, hobitů a obrů tu žily různé druhy člověka. 
Do Evropy obývané neandertálci se z Blízkého východu ší-
řili urostlí cizinci – anatomicky moderní lidé Homo sapiens. 
Údolími sibiřského pohoří Altaj se toulali robustní deniso-
vané, o nichž nevíme prakticky nic; zůstalo po nich jen pár 
úlomků kostí a zubů. Na indonéském ostrově Flores lovili 
trpasličí lidé, podobní dávno vymřelým australopitékům, tr-
pasličí slony.

Dnes je to minulost, přežil jen Homo sapiens. Pomohlo 
mu v tom umění? Samo o sobě jistě ne, podobně jako jazyk 
je však projevem schopnosti komunikovat pomocí symbolů, 
zaznamenávat a charakterizovat okolní svět pomocí různých 
obrazců, zvuků a podobně. A ta mohla být pro přežití důle-
žitá. Jednou z nejzajímavějších otázek proto je, nakolik i pří-
slušníci jiných druhů člověka ovládali symbolickou komuni-
kaci, zda měli rituální představy – a jestli vytvářeli umělecká 
díla. Pozoruhodným příspěvkem do této diskuse je nedávný 
objev z Gibraltaru.

Pravěká mapa?
Ústí Gorhamovy jeskyně se černá na východní straně Gib-
raltarské skály, jež v řecké mytologii tvořila jeden z Herku-
lových sloupů ohraničujících známý svět. V době, kdy v jes-
kyni žili neandertálci, se vchod nacházel několik kilometrů 
od pobřeží, kam tehdejší nájemníci chodili lovit ryby a ptáky 
nebo sbírat škeble. Dnes by jim stačilo vyjít ze svého příbytku 
a mohli by se ponořit do vln Středozemního moře, které od té 
doby značně postoupilo.

Současní archeologové v pískem a jílem částečně zane-
sené jeskyni nacházejí zbytky ohnišť, kamenné nástroje, kosti 
ulovených zvířat a další památky na dávné obyvatele. Kdo to 
byl, nelze jednoznačně říci, protože lidské kosti se objevit ne-
podařilo. Je však téměř jisté, že nejstarší nálezy z doby zhruba 
před 50 tisíci lety po sobě zanechali neandertálci, zatímco ty 
nejmladší – staré přibližně 20 tisíc roků – už vyprodukovali 
lidé Homo sapiens.

Co bylo mezi tím, není jasné. Před dvěma lety se však 
v Gorhamově jeskyni podařilo najít něco mimořádného. Je-
den ze členů týmu vedeného Clivem Finlaysonem, ředitelem 
Gibraltarského muzea, se proplazil na konec úzké chodby, jíž 
se jeskynní labyrint uzavírá, a objevil tu nezřetelnou kresbu. 
Kdosi ji vyryl na vápencovém bloku vystupujícím asi 40 cen-
timetrů nad dno jeskyně. Na tento přírodní stůl vytesal vzor f
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připomínající podklad pro piškvorky: několik rovnoběžných 
čar přeťatých v určitém úhlu jinými rovnoběžnými čarami. 
Kresba ze všeho nejvíc vypadá jako plán sítě chodeb nakres-
lený v mírné perspektivě.

Clive Finlayson si je jist, že kresbu vyryla ruka neander-
tálce. V průběhu věků ji totiž překryl jíl obsahující kamenné 
nástroje takzvané moustérienské kultury, které vyráběli právě 
tito lidé. Především však datování pomocí radioaktivního uh-
líku naznačuje, že jílová vrstva se začala tvořit v době, kdy 
anatomicky moderní lidé na Gibraltar zřejmě ještě nedora-
zili. A protože je kresba starší než jíl, není podle Finlaysona 
pochyb, kdo je autorem.

Jiní vědci se tak snadno přesvědčit nenechali, ozvaly se 
například hlasy zpochybňující to, že kresba vznikla jako dílo 
vedené jasným úmyslem. Ty však teď byly vyvráceny: začát-
kem září vyšel v odborném časopise PNAS článek, v němž 
autoři popisují, jak se vžili do role pravěkého mistra a pokusili 
se jeho dílo reprodukovat pomocí neandertálských nástrojů. 
Zjistili, že vyrýt něco takového do tvrdého vápence vyžaduje 
značné, minimálně hodinu trvající úsilí. Většina čar vznikla 
po desítkách přesně cílených úderů. Kresba obsahuje jen je-

den náznak chyby, kdy rydlo kameníkovi vyjelo z linie. Ne-
šlo tedy o bezmyšlenkovitou čmáranici ani produkt nesouvi-
sející činnosti; autoři článku například na vápenci porcovali 
pazourkovými noži prasečí kůži a studovali škrábance, které 
zanechali. Byla to chaotická změť vrypů, studovanou kresbu 
vůbec nepřipomínala.

O co však jejímu tvůrci šlo, není jasné. „Je to umění? Ne-
vím. Neumím nahlédnout do mysli těch lidí,“ přiznal Finlay- 
son časopisu Nature. Řekl však také, že mu kresba skutečně 
připomíná mapu. Po svém vzniku byla dobře viditelná a kaž- 
dý, kdo došel chodbou do těchto míst, ji musel okamžitě spa-
třit. Jako by říkala – tady se teď nacházíte. Potíž je v tom, že 
Gorhamova jeskyně vypadá jinak, než předpokládaná mapa 
ukazuje. „V každém případě je to abstraktní, úmyslně vytvo-
řená věc vypovídající o myšlení neandertálců způsobem, který 
nám je zase o kousek přibližuje,“ tvrdí Finlayson.

muž s ptačí hlavou
Spor o duševní vyspělost člověka neandertálského přesto ne-
končí. Podle některých vědců mohl být autorem kresby přece 
jen Homo sapiens, který – jak se v posledních letech ukazuje – 

Jeskyně lascaux, malby staré 17 tisíc let.
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začal do Evropy pronikat o něco dříve, než se ještě nedávno 
myslelo: už před 45 tisíci roky (jeho původním domovem je 
Afrika, z níž se vydával do světa v několika vlnách). Z dneš-
ního pohledu se navíc rytina stěží vyrovná kresbám na stě-
nách jeskyní, které v pravěké Evropě malovali neznámí tvůrci, 
s největší pravděpodobností právě anatomicky moderní lidé.

Jsou to třeba neuvěřitelně zachovalé, nejméně 32 tisíc roků 
staré malby v Chauvetově jeskyni v jižní Francii. Patří k nim 
do detailu vyvedené obrazy jeskynních lvů, které musel na-
malovat trpělivý a zvídavý pozorovatel zvířat: obrovský lví 
samec kráčí vedle menší samice a krčí tlapy, aby snížil svůj 
hřbet na její úroveň. Současní afričtí lvi se takto chovají, když 
se dvoří samici a snaží se ji přimět, aby zamířila žádaným 
směrem. Malba mimochodem ukazuje, že samci jeskynních 
lvů neměli hřívu.

Jiné obrazy objevené v Chauvetově jeskyni, v další slavné 
francouzské jeskyni Lascaux nebo například ve Španělsku 
nejsou naopak realistické ani trochu: lev s kopyty, případně 
tělem zubra. Záhadná postava s hlavou zubra a částečně lid-
ským tělem. Zubr probodnutý oštěpem, před nímž leží muž 
s ptačí hlavou a vztyčeným penisem; poblíž jeho pravé ruky je 

znázorněná ptačí silueta na tenké hůlce – snad magický znak 
či osobitý podpis pravěkého malíře.

Některé malby vznikaly v nejobtížněji přístupných zákou-
tích a chodbách jeskyní a je vyloučeno, že by plnily pouze es-
tetickou funkci; málokterý návštěvník galerie by byl ochoten 
plazit se k uměleckým dílům po břiše a ještě si při tom svítit 
pochodní. Nejspíš tedy vypovídají o loveckých a šamanských 
rituálech, snad také o uměle navozených halucinogenních sta-
vech. Našly se i sošky zvířat, z nichž některé nesou stopy opa-
kovaného rituálního „usmrcování“. To vše je důkazem vyspělé 
spirituality, jejímž prostřednictvím se tehdejší lidé vztahovali 

Černokněžník a venuše. v siluetě lva je namalován ženský klín, nad ním podivná zvířecí hlava s lidskými rysy. (chauvetova jeskyně)

Některé malby vznikaly v nejobtížněji 
přístupných zákoutích a chodbách 
jeskyní a je vyloučeno, že by plnily 
pouze estetickou funkci.
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k věcem, které pro ně byly důležité: k lovu, plodnosti, smrti, 
plynutí času a nejrůznějším tajemstvím.

V některých jeskyních jsou kresby zvířat doplněny obrazy 
lidských dlaní jakoby otištěných ve skále. Podle paleoantro-
pologa D. Bruce Dicksona z texaské univerzity připomínají 
binární kód: jsou buď „pozitivní“ (kresba dlaně), nebo nega-
tivní (obrys ruky vytvořený snad tak, že pravěký tvůrce „vy-
sprejoval“ barvivo pomocí duté ptačí kosti kolem dlaně po-
ložené na skále). Dalšími „binárními“ znaky může být to, že 
jde buď o levou, nebo pravou ruku, barva je černá, nebo rudá 
a podobně. Počet možných kombinací znaků podle Dicksona 
dosahuje 40. Snad to je číselná soustava či způsob záznamu 
kódované zprávy ve stylu: „Jste na našem území, vetřelce 
stihne zlý osud.“

V menšině
Všechna tato fascinující díla svědčí o tom, že se v Evropě 
tehdy odehrávalo něco dosud nevídaného. Americká arche-
oložka Sally McBrearty upozorňuje, že tu po příchodu Homo 
sapiens byla velmi vysoká hustota obyvatelstva, jedna z nej-
vyšších před vznikem zemědělství. Způsobily ji hlavně kli-
matické výkyvy: v dobách, kdy se už tak dost studené pod-
nebí doby ledové dále ochlazovalo, ustupovali moderní lidé 
i neandertálci na jih kontinentu, kde nastávala přinejmenším 
v pravěkém měřítku značná tlačenice.

V  takové situaci mohly symboly nabývat na  významu. 
V okolí tábořiště se náhle pohybuje více spřízněných i ne-
přátelských skupin, hrozí hlad. Cokoli, co usnadňuje komu-
nikaci, se hodí: barvy a vzory k označení vlastního kmene, 
kódované zprávy, ale také ozdoby, které sloužily jako dárky, 
upevňovaly spojenectví a  viditelně označovaly hierarchii 
a vztahy uvnitř skupiny. Jestliže archeologové nacházejí nej-
více pravěkých uměleckých děl právě v Evropě, může to být 
tím, že je náš kontinent nejlépe prozkoumán, ale i tím, že 
teprve v nové, obtížné situaci dokázal Homo sapiens naplno 
využít svůj duševní potenciál.

Nakolik mu v tom sekundovali neandertálci, není jasné. 
Pokud víme, žádné oslnivé jeskynní malby po sobě nezane-
chali. Skeptici pochybují, že se svými duševními schopnostmi 
podobali moderním lidem, a změnili by názor, jen pokud by 
spatřili skutečně pádný důkaz. Dosavadní nálezy jej podle 
nich nenabízejí, v podstatě každý z nich lze nějak zpochyb-
nit – podobně jako záhadný obrazec z Gorhamovy jeskyně.

Na druhou stranu indicií je už tolik, že v souhrnu pohled 
skeptiků vyvracejí. Přinejmenším se zdá, že neandertálci znali 
pohřební rituály a vyráběli ozdoby. K nejzajímavějším před-
mětům, které se jim přisuzují, patří více než 40 tisíc let staré 
artefakty z jeskyně Grotte du Renne a několika dalších loka-
lit ve Francii, například kostěná šídla a zdobené zvířecí zuby, 
které mohly být součástí přívěsku či náhrdelníku. Zdá se sice, 
že neandertálci ozdoby a nástroje takzvané châtelperronian-
ské kultury nevynalezli, „pouze“ je okopírovali od anatomicky 
moderních lidí. I taková dovednost však svědčí o značných 
duševních schopnostech.

Odpověď na otázku, proč neandertálci nakonec vymřeli, 
nelze zřejmě odbýt jednoduchým tvrzením typu „neměli vy-
spělý jazyk“ nebo „neuměli pracovat se symboly“. Možná byli 
v obojím o něco horší než moderní člověk, což se v podmín-
kách „přelidněné“ a chladné Evropy ukázalo jako fatální. 
Spíše to ale bylo jinak: naši předkové vzájemně lépe spolu-
pracovali (současní lovci a sběrači mají velmi propracovaný 
způsob dělení potravy) a žili déle. Obojí jim zajišťovalo větší 
plodnost, dokázali přivést na svět a vychovat více dětí.

Počet neandertálců klesal už před příchodem moderního 
člověka a konkurence početných cizinců mohla být poslední 
kapkou – čím dál víc se ocitali v menšině a jejich izolované 
skupiny postupně vymíraly. Podle nejnovějších výzkumů ko-
existovali s Homo sapiens několik tisíc let, pak ale definitivně 
zmizeli ze světa. X

RESPEKT 38/2014

Všechna tato fascinující díla svědčí 
o tom, že se v Evropě odehrávalo něco 
dosud nevídaného.

obrazec v Gorhamově jeskyni a jeho schéma.
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EINSTEINŮV 
HVĚZDNÝ 
KATAPULT
Nakolik je reálné, 
že se uskuteční let 
k obyvatelným planetám.
marTi n u H líř

Královnou mezi kandidáty na cíl 

mezihvězdné výpravy se zdá být 

soustava Gliese 667c.



111

de-li se člověk na Matematicko-fyzikální fakultu UK v praž-
ské Troji dotázat, jak se dá doletět k Alfě Centauri nebo ně-
které jiné „blízké“ hvězdě, trochu se obává, aby nebyl rych-
lostí výrazně podsvětelnou, leč v pozemských měřítkách stále 
značnou odeslán na sci-fi do kina, nebo rovnou k primáři 
Chocholouškovi.

Jistě, mezihvězdnou výpravu zatím nikdo nechystá, ale 
přemýšlet o ní může mít větší smysl než dřív. Zatímco ještě 
před 20 lety nebylo jasné, zda hvězdy alespoň trochu po-
dobné Slunci mohou mít vlastní planetární systémy, dnes 
známe více než tisíc planet u jiných hvězd (takzvaných exo-
planet) a další tisíce kandidátů čekají na potvrzení své exi-
stence.

Bylo by tedy kam letět, otázka zní jak. Autoři sci-fi pří-
běhů promýšlejí nejrůznější scénáře mezihvězdných expedic 
a předpovídají spoustu nástrah: astronauti propadají nábo-
ženskému blouznění, ničí je kosmické záření, po srážce lodi 
s bludným asteroidem se bouří palubní roboti. Fyzik Pavel 
Krtouš z MFF UK vidí ovšem střízlivější důvod, proč taková 
výprava půjde stěží uskutečnit: loď by potřebovala tak obrov-
ské množství paliva, že ho v podstatě nelze transportovat.

dokonale cizí svět
Podoba objevených planet je (ne)skutečně rozmanitá. Na jedné 
pravděpodobně prší roztavené sklo hnané vichry o rychlosti 
7000 km/h, na jiných mohou sněžit rubíny a safíry. Byla na-
lezena planeta, kterou patrně celou pokrývá oceán, a jiná za-
halená mračny tvořenými nejspíš něčím jako kapky chloridu 
draselného, sloučeniny, která se používá k výrobě hnojiv.

Nejzajímavější je, že asi deset dosud objevených exoplanet 
je v takzvané obyvatelné zóně – obíhají v takové vzdálenosti 
od své hvězdy, že na jejich povrchu může za určitých podmí-
nek existovat kapalná voda (v naší sluneční soustavě se oby-
vatelná zóna nachází zhruba mezi drahami Venuše a Marsu). 
Všechna tato tělesa jsou o něco větší než Země, ale na tom 
nezáleží. Jestli někde v kosmu existuje život, pak to může být 
právě na některém z nich.

Královnou mezi kandidáty na cíl mezihvězdné výpravy 
se zdá být soustava Gliese 667C v souhvězdí Štíra vzdálená 
od nás 22 světelných let. Gliese 667C je malá chladná hvězda 
označovaná jako červený trpaslík, kolem které krouží nejméně 
šest oběžnic, z toho tři v obyvatelné zóně. A jedna z nich se 
dokonce zdá být ze všech nalezených planet vůbec nejpo-
dobnější Zemi.f
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Přitom je to nepochybně dokonale cizí svět. Kdyby tu při-
stáli lidé, spatřili by na obloze tři slunce. Kolem jednoho pla-
neta obíhá, spolu s ním pak krouží kolem další dvojice hvězd, 
které bloudí po jejím nebi jako dvojice nerozlučných slabých 
světel a v noci společně září asi jako Měsíc v úplňku. Rok tu 
trvá pouhých 28 dní a teploty jsou patrně o něco vyšší než 
na Zemi. Tropický ráj, kde roky pádí přímo zběsile, chtělo 
by se říci. Nicméně pozorování exoplanet jsou nepřímá a sku-
tečné podmínky na povrchu můžeme jen odhadovat.

Vstříc Jižnímu kříži
Uletět 22 světelných let není žádná legrace, a tak bychom se 
pro začátek mohli porozhlédnout po trochu bližším vesmíru. 
Jak se ukázalo v posledních několika letech, potenciálně oby-
vatelných světů je tolik, že statisticky by ten nám nejbližší 
neměl být dál než 12 světelných roků. A možná tomu tak 
je: právě tak daleko se nachází hvězda Tau Ceti v souhvězdí 
Velryby, velmi podobná Slunci. Už v roce 1960 na ni zaměřil 
radioteleskop americký astronom Frank Drake a odstartoval 
tím pátrání po signálech mimozemšťanů označované zkrat-
kou SETI. Nenašlo se nic. Předloni však astronomové přece 
jen něco zajímavého zjistili: kolem Tau Ceti může obíhat pět 
planet, z toho dvě na hranicích obyvatelné zóny. Objev za-
tím čeká na potvrzení.

Vůbec nejkratší by byla cesta ke hvězdě Alfa Centauri 
vzdálené „jen“ necelých pět světelných let. Zajeďte si do Kap-
ského Města, vybízí server Space.com, za jasného letního 
večera pohlédněte k obloze a v duchu se vypravte směrem 
k souhvězdí Jižního kříže; po malé opravě kurzu se jedna 
z jasných hvězd začne rozpadat na tři různě barevné. To se 
již blížíte k cíli.

Skutečně, Alfu Centauri tvoří rovněž tři hvězdy, vzá-
jemně velmi blízké. U jedné se má nacházet svět ušlechti-
lých modrých divochů z filmu Avatar – a třeba tam opravdu 
je. Planeta už v systému Alfy nalezena byla, byť se o její 
existenci vedou spory. Po dalších teď pátrá několik vědec-
kých týmů.

Ale i k Alfě je to pořád hrozně daleko. Světelný rok – 
vzdálenost, kterou světlo urazí za 12 měsíců – měří zhruba 
10 bilionů kilometrů. Kdybychom tedy Slunce (do něhož by 
se vešlo milion tři sta tisíc Zemí) zmenšili na velikost ping-
pongového míčku a umístili jej do Prahy, nacházela by se Alfa 
Centauri zhruba na půl cesty mezi Londýnem a Dublinem.

Sonda Voyager 1, která odstartovala ze Země v  roce 
1977 a loni překročila hranice sluneční soustavy, by se k Alfě 
vlekla více než 80 tisíc let. Jakákoli výprava ke hvězdám, ať už 
by se na ni vydali lidé nebo jen automaty, by tedy měla smysl 
pouze tehdy, pokud by se cestovní rychlost alespoň trochu 
blížila rychlosti světla.

Půl milionu měsíců
Právě v tom je ovšem kámen úrazu. Albert Einstein ukázal, 
že hmota a energie jsou vlastně to samé, už ale nezjistil, jak 
toho využít. Podle slavného vzorce E = mc2 skrývá jeden kilo-
gram hmoty tak velkou energii, že by ji 25 tisíc temelínských 

reaktorů muselo vyrábět hodinu. Nevíme ale, jak ji z hmoty 
vydobýt – současné atomové elektrárny dovedou využít ne-
patrný zlomek. Pro let ke hvězdám bychom ji přitom měli 
získávat s téměř stoprocentní účinností.

Fanoušek sci-fi v tuto chvíli namítne, že by to uměl po-
hon využívající antihmotu. Při srážkách antičástic s části-
cemi hmoty dohází k vzájemné anihilaci a energie se sku-
tečně uvolňuje téměř beze ztrát. Rozptyluje se ale do všech 
směrů, zatímco my ji potřebujeme nasměrovat ven z trysek 
pohánějících loď, což znamená, že na stoprocentní účinnost 

můžeme i v tomto případě zapomenout. Hlavně si však lze 
stěží představit, jak by bylo možné antihmotu v potřebném 
množství vyrobit a poté ji skladovat na palubě. Zatím se 
povedlo stvořit pouhé stovky atomů antivodíku a uchovat 
je pár minut.

V  úvahu tedy přichází druhý nejúčinnější proces, jaký 
známe  – slučování atomových jader zvané jaderná fúze. 
Na rozdíl od hvězd lidé fúzi k výrobě energie zatím využít 
nedovedou, podle optimistických prognóz by se to však mohli 
naučit do poloviny tohoto století. Ani to ovšem k pohonu me-
zihvězdné lodi nejspíš stačit nebude. Účinnost přeměny ener-
gie je totiž méně než jedno procento.

Kdyby se loď chystala vydat k Alfě Centauri čtvrtino-
vou rychlostí světla a uměla získávat energii s jednoprocentní 
účinností, musela by na každý kilogram své váhy vézt pa-
livo zhruba o hmotnosti jednoho pozemského Měsíce. Před-
stava poměrně malého korábu o hmotnosti Mezinárodní kos-
mické stanice, který před sebou tlačí asi půl milionu Měsíců 
a všechny je po cestě prožene tryskami, už není ani z říše 
sci-fi.

Znalec žánru se přesto nevzdává: třeba by loď mohla sbí-
rat palivo cestou, lapat atomová jádra vodíku rozptýlená 
velmi řídce v mezihvězdném prostoru. Fyzik Pavel Krtouš 
ale i tuhle možnost odmítá. Zachytávání vodíkových jader 
loď při vysokých rychlostech zpomaluje natolik, že by se na-
konec nevyplatilo.

možná podoba planety Kepler 62f, vzdálené 1200 světelných let. Planeta se 

nachází v obyvatelné zóně a je asi o 40 procent větší než země. svoji hvězdu 

oběhne za 267 dní.
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Hvězdná brána
Je to skličující závěr. Zhruba za miliardu let bude Slunce zá-
řit podstatně více než dnes a Země se postupně změní ve vy-
prahlou nehostinnou planetu, na které již nebudou existovat 
žádné vyšší rostliny ani živočichové. Agonii ukončí zhruba 
za sedm miliard let výbuch Slunce, při kterém se Země prav-
děpodobně celá vypaří. Pokud se rozumný život ve sluneční 
soustavě v nějaké podobě udrží, bude dříve či později stát 
před volbou, zda vyhynout, nebo se vydat ke hvězdám.

Třeba ale není vše ztraceno. I Pavel Krtouš po dalším na-
léhání určitou možnost zmíní. Je poněkud fantastická a vy-
myká se lidské představivosti, nicméně dává naději, že si pro 
nás vesmír schovává v záloze několik překvapení.

Snad by se to dalo zařídit tak, aby loď vůbec nemusela 
zrychlovat, uvažuje Krtouš a kreslí na papír dvě čáry – za-
křivenou a rovnou. Zakřivenou můžeme chápat jako pohyb 
se zrychlením, lze ji přirovnat k zatáčce v automobilu či leta-
dle. Pokud čára zatáčí moc prudce, zrychlení nás rozmačká. 
Pohybujeme-li se naopak po rovné čáře, zrychlení necítíme.

„Čára ale může zamířit jiným směrem i bez toho, aby za-
táčela – pokud pod ní pokřivíme prostor,“ vysvětluje fyzik. 
Díky deformaci časoprostoru rovná čára náhle změní směr, 
aniž by to cestovatel pocítil. „Po průchodu vhodně pokrou-
cenou oblastí by tak loď mohla získat vysokou rychlost bez 
toho, aby byť jen chvilku zrychlovala, dokonce by nemusela 
mít motory,“ vysvětluje Pavel Krtouš.

Porozumět této představě bez matematických znalostí ne-
lze, intuitivní pochopení ale nabízí představa trochu připomí-
nající scény ze seriálu Hvězdná brána: máme jakousi obruč, 
jejíž plocha se náhle vychýlí obrovskou rychlostí vstříc ne-
hybně vyčkávající kosmické lodi a přežene se přes ni. Pokři-
vení časoprostoru spočívá v tom, že prostor mezi vychýlenou 
plochou a původní plochou obruče vlastně neexistuje – obě 
plochy se nikdy nepřestanou dotýkat. Poté se vychýlená plo-
cha vrátí zpět, aniž se poloha lodi vůči ní v tu chvíli změní. 
Díky tomuto zvláštnímu kouzlu se loď ocitne na druhé straně 
brány a poletí rychlostí, jakou původně měla vůči ní plocha, 
která se přes ni přehnala.

Einsteinova obecná teorie relativity existenci takového ča-
soprostorového katapultu připouští, ovšem i jeho stavba pře-
sahuje jakékoli technologické možnosti současného lidstva. 
Nicméně kdyby se jednou podařilo jej sestrojit, potřebovala 
by loď palivo pouze k brzdění a energie nutná pro vlastní let 
by se velmi výrazně snížila.

„Tato hvězda, jedna z nejvzdálenějších, se nezměnila bez-
mála až k cíli a svítila stejně lhostejně, zatímco celý Jižní kříž 
se dávno rozpadl a přestal pro nás existovat, protože jsme pro-
nikli mezi jeho ramena,“ napsal v jedné ze svých knih Sta-
nisław Lem. Odpověď na to, zda lidé něco takového jednou 
ve skutečnosti zažijí, je – kde jinde než ve hvězdách. X

RESPEKT 10/2014

Jedna z nejmenších objevených planet obíhá kolem hvězdy Gliese 436, vzdálené 33 světelných let. Planeta o třetinu menší než země je tak blízko své hvězdy, že se na jejím 

povrchu taví horniny.
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TVŮRCEM UŽ 
NENÍ JEN BŮH
Blížíme se k okamžiku, 
kdy bude možné změnou 
genů vylepšit člověka nebo 
vyhladit biologický druh.
marTi n u H líř

f
o

To
 P

r
o

f
im

e
d

ia
.c

z



115



116 speciál | záhady objevy dobrodružství

e vědeckém časopise Nature se objevil neobvykle osobní text. 
Napsala jej americká strukturní bioložka Jennifer Doudna, 
která před několika lety stála u zrodu převratného objevu 
v oblasti genetického inženýrství. „Už na jaře 2014 jsem ne-
mohla v noci spát a přemýšlela jsem o tom, zda je ospravedl-
nitelné, abych zůstala mimo etickou bouři, která se rozpou-
tala kolem technologie, již jsem pomohla vytvořit,“ svěřila se 
v prosinci čtenářům.

Modifikace genů nejsou ničím novým. Upravené země-
dělské plodiny vznikají v laboratořích už dvě dekády, u ně-
kterých chorob umějí lékaři vyměňovat nebo spravovat vadné 
geny přímo v tělesných buňkách pacienta. Technologie, kte-
rou Jennifer Doudna zmiňuje, je však natolik rychlá a levná, 

že během pouhých tří let stihla většinu dosavadních postupů 
poslat do starého železa. Ani skutečnost, že ji časopis Science 
vyhlásil za vědecký průlom loňského roku, nevystihuje, jak 
dramatickou proměnu přináší.

myš s imunitou rostliny
Celý příběh začal v roce 2005. Na vědkyni se tehdy obrátila 
se žádostí o pomoc kolegyně, která se zabývala podivnými 
mikroby žijícími v kyselém prostředí opuštěného zinkového 
dolu. V jejich dědičné informaci byly nalezeny zvláštní, opa-
kující se krátké sekvence, jež získaly označení CRISPR. Po-
stupně se začalo ukazovat, že bakteriím slouží jako návod 
pro konstrukci zbraní proti virům. Bakterie si uchová pa-
mátku na úseky dědičné informace dávných virových útoč-
níků – a pokud ji daný virus napadne znovu, sestrojí pomocí 
sekvencí CRISPR nástroje, které dědičnou informaci vetřelce 
rozstříhají a zničí.

Jennifer Doudna zajímalo, jak přesně obrana probíhá. 
„Byla to jedna z nejpodivnějších věcí, na které jsem kdy pra-
covala,“ řekla nedávno listu The New York Times. Aby tomu 
přišla na kloub, začala spolupracovat s francouzskou mik-
robioložkou Emmanuelle Charpentier, jež se sekvencemi 
CRISPR zabývala také. Obě vědkyně, dnes už jasné kandi-
dátky na Nobelovu cenu, si brzy uvědomily, že tato sada „chi-

adeptky na nobelovu cenu. (zleva emmanuelle charpentier a Jennifer doudna) 
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rurgických nástrojů“ dovede víc než vyřazovat z provozu cizí 
dědičnou informaci; umí také DNA velmi přesně „editovat“. 
Lze pomocí ní umrtvovat, nebo naopak aktivovat geny, do-
konce může sloužit jako přesně naváděné nůžky, které řetězec 
dědičné informace v požadovaném místě rozstřihnou a vloží 
do něj sekvenci připravenou uměle v laboratoři.

Před třemi lety se ukázalo, že by nový postup mohl fun-
govat nejen u bakterií, ale i v savčích buňkách, a technologie 
začala dobývat svět. „Genové manipulace savců, hlavně myší, 
dříve stály desítky tisíc dolarů a byla to práce pro jednoho člo-
věka na mnoho měsíců i let. Dnes to díky nové technologii 
zvládne student během semestru za zlomek ceny,“ vysvětluje 
Petr Svoboda, který postup používá v Ústavu molekulární 
genetiky AV ČR.

V lékařském výzkumu již metoda přinesla první výsledky, 
i když zatím jen v laboratořích. Ve Spojených státech se loni 
například podařilo zlepšit zdravotní stav myší trpících Du-
chennovou svalovou dystrofií, vzácnou dědičnou chorobou, 
která existuje též u lidí a je smrtelná. Technologie by také te-
oreticky mohla vyhledávat a ničit DNA rakovinných buněk 
přímo v těle pacientů nebo navždy vystřihnout virus HIV z dě-
dičné informace nakaženého.

Rovněž přenos zvířecích orgánů na člověka se díky ní 
možná přesune z říše sci-fi do reality: organismus prasete 
se tomu lidskému na úrovni buněk velmi podobá, v dědičné 
informaci má však zabudovány zbytky pradávných virů, jež 
lidské tělo nezná a které by se v příjemci prasečího srdce či 
ledvin mohly probudit k životu. Známý harvardský gene-
tik George Church však nedávno pomocí CRISPR vymazal 
z prasečího genomu 62 nebezpečných sekvencí a je možné, že 
časem vytvoří prase, které žádné virové „trojské koně“ ve své 
DNA mít nebude.

Neprobádanou cestou se vydal také tým Petra Svobody: 
snaží se probudit u myši prastarý imunitní systém, který fun-
guje třeba u rostlin či hmyzu, ale v savčích buňkách spí. Za-
tím taková myš ještě neexistuje, narodit by se však mohla už 
v nejbližších týdnech. A vědce zajímá, zda a jak dokážou oba 
mechanismy obrany proti infekcím – prastarý i současný – 
vzájemně koexistovat. Bude takové zvíře například odolnější 
proti virům? V první fázi chce Svobodův tým otestovat reakci 
myší na viry způsobující encefalitidu nebo záněty slinivky.

Svaly na přání
Každá mince má ovšem dvě strany a Jennifer Doudna byla 
jednou z prvních, kdo si to uvědomil. Část jejích obav 
se týkala bezpečnosti. Na jedné klinice pro výzkum ra-
koviny v New Yorku byla svědkem až příliš odvážného 
experimentu: virus dopravoval do  myšího organismu 
CRISPR, který měl v buňkách zvířete vyvolat zhoubné 
mutace vhodné pro výzkum rakoviny plic. Problém byl 
v tom, že myš virus s CRISPR vdechovala. Nepatrná chyba 
při sestavování genetického kódu vyvolávajícího mutace by 
tak vedla ke konstruktu, který by dokázal vnést rakovinu 
do plic člověka. „Připadalo mi neuvěřitelně děsivé, že něco 
takového dělají studenti a doktorandi,“ řekla tehdy věd-

kyně Nature. „Je důležité, aby si lidé uvědomili, co tahle 
technologie dokáže.“

Druhým důvodem pochybností byly vlastní etické otázky. 
Každý den nacházela v poště informace o dalších způsobech 
použití nové metody. Vznikla třeba modifikovaná jateční pra-
sata a kozy s abnormálním množstvím svalové hmoty nebo 
stejně mutovaní psi plemene bígl – jacísi „psí Schwarzene-
ggerové“. Prestižní čínský výzkumný ústav BGI oznámil, že 
nabídne k prodeji dospělá prasátka o velikosti králíků coby 
domácí mazlíčky (byla sice vytvořena starší metodou TA-
LEN, nicméně pokud by se na trhu uchytila, pomocí nového 
postupu by šlo dosáhnout cíle rychleji a levněji).

Jednoho dne pak měla Jennifer Doudna v e-mailu novi-
nářskou prosbu o vyjádření se zvláštním obsahem: žurnali-
sta ji upozorňoval, že čínští vědci modifikovali embryo ma-
kaka jávského, opice geneticky velmi blízké člověku, vložili 
jej do dělohy a nechali dozrát v mládě. Narozené opičky měly 
mutaci prakticky ve všech buňkách včetně spermií a vajíček, 
což znamená, že kdyby jim bylo dovoleno se rozmnožovat, 
předávaly by ji do dalších generací. „Zírala jsem z okna své 
pracovny přes Sanfranciský záliv a ptala jsem se sama sebe, 
jak se budu cítit, až mi zavolá nějaký reportér s tím, že bylo 
podobným způsobem modifikováno lidské embryo,“ napsala 
vědkyně.

Na tu chvíli čekala pouhý rok. Tým vědců z univerzity 
v čínském Kantonu se pokusil opravit v lidském embryu gen, 
který způsobuje beta-talasémii, dědičnou poruchu tvorby 
krevního barviva hemoglobinu. Vytvořil geneticky modifi-
kované lidské embryo a překročil tak linii, jež zatím byla tabu. 
Dosud u člověka vědci modifikovali pouze tělesné buňky, 

otevřela se cesta k vylepšování lidí?

Přenos zvířecích orgánů na člověka se 
možná přesune z říše sci-fi do reality.
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které bez následků zaniknou se smrtí pacienta, tentokrát však 
šlo o lidský zárodek; a kdyby se z podobného experimentu 
narodilo dítě, první skutečný GM člověk, pak by podobně 
jako makaci nesl mutaci ve všech buňkách včetně pohlavních 
a v dospělosti by ji šířil na potomky. Lidský genetický kód by 
byl nenávratně pozměněn.

Otevřela by se tím cesta nejen k napravování různých de-
fektů v dědičné informaci, ale také k vylepšování lidí. Napří-
klad mutace vyvolaná u bíglů, po níž zvířeti abnormálně rostou 
svaly, se v přírodě vyskytuje i přirozeně. Vnést ji do lidského 
genomu by v budoucnu – až se technologii podaří zkrotit na-
tolik, aby dělala s DNA pouze to, co má, a nenarušovala ji zá-
roveň na neplánovaných místech – nemusel být velký problém.

Čínští vědci pracovali s neživotaschopným embryem, takže 
pokus nemohl skončit narozením dítěte. Sami navíc přiznali, 
že se experiment nezdařil a byl předčasný. Přesto se výzkum 
rozbíhá. Podobný pokus se chystá v Británii, kde vědci hod-
lají v den starém lidském embryu vyřadit z provozu čtyři geny 
důležité pro jeho vývoj a pozorovat, co se stane. Žádný zákaz 
se nechystá ani v USA: nedávný summit vědců a bioetiků pře-
kvapivě dal experimentům zelenou.

Stepní požár
Zatím je zakázáno nechat modifikované embryo dozrát v člo-
věka. Výroba dětí s předpoklady stát se šampiony v těžké at-
letice je tedy nejspíš ještě vzdálená. Ale je tu jiný problém. 
Spočívá v použití nové technologie způsobem, který už ná-
zvem – mutagenní řetězová reakce – jako by vypadl z ame-
rického katastrofického filmu.

Již léta se vědci snaží nalézt způsob, jak pomocí genetic-
kého inženýrství oslabit či zničit například komáry roznáše-
jící malárii nebo horečku dengue. Zatím se jim to příliš ne-
dařilo, protože mutaci, kterou jim vložili do genomu, zdědila 
vždy pouze zhruba polovina potomků pozměněného jedince, 
a měla proto tendenci se z populace rychle vytratit. Nyní však 
lze díky technologii CRISPR dosáhnout toho, aby mutaci 
zdědili prakticky všichni potomci: upravený chromozom do-
káže pozměnit i svůj „zdravý“ protějšek, takže nový jedinec 
už jiný než mutovaný gen prostě nemá. Genetická změna se 
pak šíří jako stepní požár a během několika generací může 
v dané oblasti postihnout všechny jedince příslušného druhu.

Na Kalifornské univerzitě tak vznikl komár, který má v ge-
nech uloženu rezistenci proti malarickému parazitovi, a ne-
může nemoc přenášet na člověka. Pokud by byl v Indii, kde se 
přirozeně vyskytuje, vypuštěn do volné přírody, nejspíš by do-
kázal pozměnit všechny volně žijící malarické komáry svého 
druhu a značně tak omezit šíření malárie. Jiný tým z Británie 
zmutoval druh malarického komára ze subsaharské Afriky 
způsobem, který jeho samicím brání vytvářet vajíčka, takže 
se nemohou rozmnožovat.

Vědci tedy mají v rukou nástroj, který by zřejmě dovedl po-
změnit, či dokonce vyhladit rozsáhlou populaci volně žijících 
živočichů. Co by to ale vyvolalo? „Existuje práce, jež ukazuje, 
že různé druhy komárů mají tendenci se navzájem křížit. Co 
když se mutace přenese na druh, který hraje v ekosystému 
důležitou roli?“ formuluje pro Respekt jednu z hlavních ná-
mitek Todd Kuiken z Wilsonova centra ve Washingtonu, ne-
závislého think tanku, jenž zkoumá mimo jiné dopady no-
vých technologií.

A  jsou tu i  další obavy, především z  toho, že živočich 
s touto dynamitovou patronou v genech unikne z laboratoře 
neplánovaně. Znepokojení ostatně před dvěma lety vyvolal 
hned jeden z prvních experimentů s „řetězovou reakcí“, kdy 
vědci vytvořili octomilky, drobné mušky, které je těžké udržet 
pod kontrolou v uzavřených prostorách a v přírodě jich žije 
nepřeberné množství. Přesto Kuiken není pro zákaz ani mo-
ratorium podobných experimentů. Pak by totiž nebylo možné 
uskutečňovat ani kontrolované terénní testy, jež mohou ri-
zika prozkoumat.

A jelikož se kolem nové technologie žádné další zákazy 
opravdu nechystají, nezbývá než spoléhat na to, že si s ní lid-
stvo nějak poradí. „Dospěli jsme do bodu, kdy – v židovské 
tradici – již tvůrcem není jen Bůh, jsme to i my sami. To při-
náší obrovskou odpovědnost. Musíme brát v úvahu ctnosti, 
jako je soucit, a vyhnout se tomu, abychom neúmyslně způ-
sobovali bolest a utrpení,“ varuje americká bioetička Linda 
MacDonald Glenn, působící mimo jiné na Kalifornské uni-
verzitě. Převést tato slova do praxe ovlivněné komerčními zá-
jmy i soutěživostí mezi vědeckými týmy bude ovšem velmi 
těžké. X

RESPEKT 3/2016

Výroba dětí s předpoklady stát se 
šampiony v těžké atletice je ještě 
vzdálená.

PSi, NůžKy a záPlaTa
Systém nazývaný cRiSPR-cas9 se skládá z jakéhosi slídi-
cího psa v podobě krátkého úseku RNa, který „vyčenichá“ 
v dědičné informaci například myši místo, jež vědci chtějí 
modifikovat. Na „slídicího psa“ je přitom navázán enzym 
cas9, který funguje jako nůžky – na daném místě přeruší 
myší dNa, čímž může třeba vyřadit z provozu určitý gen. Po-
kus lze ovšem navrhnout i tak, aby se po přerušení dNa 
spustila opravná mašinerie buňky, přičemž vědci zároveň 
dodají „záplatu“ obsahující změnu, již chtějí do dědičné in-
formace vnést. Tytéž „nůžky“ a „záplatu“ lze přitom kom-
binovat s různými „slídicími psy“, takže dostáváme sadu 
nástrojů pro snadnou modifikaci dNa na různých, přesně 
určených místech.
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ZÍTRA BUDE LÍP
Lidstvo se má čím dál lépe a budoucnost může 
být ještě radostnější. Rychlý pokrok technologií 
otevírá nebývalé možnosti a navíc jsou tu 
odvážní vizionáři, kteří cítí svoji příležitost.
J iř í  sob oTa 

vzhůru ke hvězdám.
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eter Diamandis nebyl nikdy úplně „normální“. Když mu bylo 
osm let, rozesadil okolo sebe rodinu a udě lal jí přednášku 
o americkém kosmickém programu. Když mu bylo dvanáct, 
vyhrál první cenu v technické soutěži s návrhem odpalovacího 
zařízení, z něhož bylo možné vypustit tři rakety najednou. Jako 
kluk si objednával chemikálie, za jejichž držení by byl dnes – 
jak sám vzpomíná – podezírán z přípravy teroristického útoku, 
a experimentoval s jejich výbušnými účinky. Jednou hodil po-
domácku vyrobenou bombu do rodinného bazénu, aby zjis-
til, jak silně exploze rozbouří hladinu. Síla třaskaviny předčila 
očekávání a bazén praskl.

Dvaapadesátiletý Diamandis dnes patří mezi nejextrava-
gantnější vizionáře a byznysmeny současnosti. Specializuje se 
na projekty, které většina lidí považuje na nerealizovatelné. 
Díky jeho projektu Zero Gravity mohl například téměř úplně 
ochrnutý  vědec Stephen Hawking stejně jako 12 tisíc dalších 
zájemců zažít na vlastní kůži ve speciálně upraveném doprav-
ním letadle stav beztíže. Jindy se zase několik platících „turistů“ 
skrze jeho „cestovní kancelář“ vydalo k Mezinárodní kosmické 
stanici. Diamandis založil a především sehnal peníze na sérii 
motivačních cen pro odvážné vynálezce – jedním z výsledků 
byla první soukromá kosmická raketa vyvinutá za zlomek ceny, 
kterou k podobným projektům obvykle potřebují vládní agen-
tury. Na prahu dospívání se ale nad nezkrotným duchem tyčili 
jako obvykle rodiče, a ti měli jiné plány.

Nevíme přesně, jak pan a paní Diamandisovi reagovali 
na zničený rodinný bazén, možná ale později litovali toho, že 
za zmíněnou přednášku o vesmíru nadšenému synovi vypla-
tili motivační „honorář“ 15 dolarů. Sami se do Spojených států 

ve velkém stylu. (Těžba na asteroidech)
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přistěhovali z chudého řeckého ostrova Lesbos, oba byli lékaři 
a medicína pro ně byla krokem do světa solidní západní střední 
třídy. Pro mladého Petera  to naopak byla nuda. Na televizních 
obrazovkách tehdy poblikávaly zrnité záběry z přistání Apolla 
11 na Měsíci. O rok později držel osmiletý chlapec palce po-
sádce Apolla 13, která kvůli technické poruše při letu na Mě-
síc bojovala prakticky v přímém přenosu o život. Tehdejší rea-
lita dobývání vesmíru se v televizi prolínala s rozmáchlou vizí 
kosmického sci-fi seriálu Star Trek, který ovlivnil celou jednu 
generaci malých kluků a holek. Arénou příštích dobrodruhů 
a objevitelů byl vesmír. Tam čekalo dobrodružství a nové ob-

zory lidstva. Budoucnost byla skvělá, vlastně fantastická. Stu-
dium anatomie mělo v tomto ohledu přece jenom jisté limity.

Peter Diamandis se nevzbouřil ani neodešel z domova. Situaci 
vyřešil způsobem, který je pro něj dodnes typický. „Tak o. k., řekl 
jsem si, budu teda dělat oboje,“ vzpomínal na své rozhodování 
před rokem na stránkách magazínu Forbes. Nastoupil poslušně 
na medicínu, po roce se ale ještě přihlásil na prestižní Massachu-
settský technologický institut a k lékařství na Harvardu přidal 
studium molekulární biologie, aeronautiky a astronautiky. Další 
roky střídavě pendloval mezi oběma školami a obě také dokon-
čil. Lékařskou praxi si však nikdy neotevřel.

budoucnost je star Trek. (Peter diamands)
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Místo toho se mu podařila jiná, zcela nepravděpodobná 
věc: stal se profesionálním klukem, který nahlas sní o cestách 
do hlubin vesmíru, zázračných výstřelcích moderní techniky, 
dokonalých robotech, vševědoucích počítačích, dobrodruž-
ství. V podobném rozpoložení se pravděpodobně nacházela 
v jistém věku většina z nás, časem ale přišlo „zmoudření“. Pe-
tera Diamandise s jeho nakažlivým nadšením, přesvědčivou 
argumentací a vysokou inteligencí bere spousta lidí vážně, 
i když se jeho svět podobá více sci-fi seriálům než dnešní 
běžné realitě.

Nakonec posuďte sami. Když Diamandis na počátku studií 
techniky zjistil, že na škole chybí klub zájemců o lety do ves-
míru, založil vlastní s takovým úspěchem, že společnost Stu-
denti pro výzkum a  rozvoj vesmíru má nyní své pobočky 
na 35 amerických univerzitách. O rok později dokázal pře-
svědčit několik podobně založených kolegů a finančních dárců 
otrávených ze skomírajících vesmírných programů vlády do té 
míry, že společně založili vlastní International Space Univer-
sity: škola, na níž dvě stovky studentů procházejí obory spoje-
nými s dobýváním a průzkumem vesmíru, dnes sídlí ve Štras-

změny jsou rychlejší, než si myslíte. (ray Kurzweil)

xxxxx xxxxxx nbxmnbmb xbmn xbmnxbmmxbnmbx nm

f
o

To
 P

r
o

f
im

e
d

ia
.c

z



125

burku v kampusu za 30 milionů dolarů. K založení zmíněné 
společnosti Zero Gravity bylo zapotřebí poshánět půl milionu 
dolarů, což se Diamandisovi po mnoha měsících přesvědčo-
vání podařilo za spolupráce jednoho technika NASA a jednoho 
bývalého astronauta.

Peter Diamandis totiž především není člověk, kterého by 
hned tak něco odradilo. Když projevil zájem o zkušenost se 
stavem beztíže zmíněný vědec Stephen Hawking, narazil na-
příklad na zdánlivě neřešitelný problém. „Hawking se na nás 
obrátil a řekl, že jeho snem je podívat se do vesmíru,“ vypráví 
o jednom ze slavných momentů své kariéry Diamandis. „Řekl 
jsem mu, že do vesmíru ho vyslat neumím, v našem letadle ho 
ale můžeme nechat vyzkoušet si stav beztíže. Okamžitě sou-
hlasil a já jsem hned druhý den vydal tiskové prohlášení. Vzá-
pětí mi začaly drnčet telefony. Na jednom byl člověk, který 
provozoval naše letadlo a ten říkal: Zbláznil jste se? Vždyť ho 
zabijete! Na druhém byl někdo z federálního leteckého dozoru 
a ten upozorňoval: Jste oprávněni pouze k letům s tělesně zdra-
vými lidmi. Odpověděl jsem mu něco jako: Polibte mi… Pro-
stě téhle světové kapacitě na gravitaci dáme možnost dostat se 
do beztížného stavu!“

Trvalo to šest měsíců. Diamandis přemluvil čtyři lékaře, 
aby sepsali dobrozdání, podle nějž je Hawking experimentu 
schopen. Zakoupil nejdražší možné pojištění pro případ prů-
švihu a následných žalob. V letounu zřídil speciální oddělení 
plně vybavené pro poskytnutí první pomoci. Kromě toho vy-
prodal místa ve zbytku letadla zájemcům o mimořádný zá-
žitek, takže na celé akci nakonec vydělal 150 tisíc dolarů. 
Všechno totiž klaplo, letoun na své parabolické dráze umož-
nil známému vědci „vzlétnout“ hned několikrát a fotografie 
rozzářeného Hawkinga oblétly svět – a posloužily jako skvělá 
reklama dalším Diamandisovým projektům.

S podobným nasazením přistupuje Diamandis k problé-
mům, na které by se méně velkorysý duch ani neodvážil po-
myslet. Opustily vlády kosmické programy? Pak je možné se-
hnat peníze na projekt soukromého vesmírného prostředku, 
jenž dokáže, že do kosmu lze létat za zlomek dosavadní ceny. 
Trpí lidstvo nedostatkem lékařů? Co zkusit vypsat motivační 
soutěž na vývoj diagnostického přístroje, který za pomoci nej-
modernější techniky nahradí alespoň v základních postupech 
doktory z masa a kostí? Obáváte se nedostatku surovin na naší 
přelidněné planetě? Proč nepřemluvit bohaté investory a ne-
založit s nimi společnost, jejímž cílem je těžba surovin na as-
teroidech v dosažitelném okolí Země?

Vše z dosud uvedeného skutečně patří do seznamu činností, 
jimiž se zabývá jediný člověk. Není ale sám. Projekty často 
financují nebo se jich účastní lidé, kteří podobné průlomové 
kousky sami zvládli a dokázali vlastním úsilím původně v pod-
statě z ničeho zásadně proměnit život obrovského množství 
lidí. Takže třeba naposled zmíněná těžba na asteroidech vy-
padá o dost méně nepravděpodobně v okamžiku, kdy se do-
zvíme, že mezi její investory patří mimo jiné Larry Page, zakla-
datel firmy Google. Tedy muž, který spolu s kolegou Sergeyem 
Brinem vymyslel v garáži za studií algoritmus, s jehož pomocí 
je teď možné se během zlomků vteřiny z mobilního telefonu 

dostat k informacím, k jejichž zisku před 15 lety i nejmocnější 
lidé světa potřebovali celé týmy poradců.

Nebezpečné křoví
Svět je možné nahlížet různě, velká část lidí ale součas-
nost vidí černě. V obvyklých titulcích zpráv bývá zhruba 
90 procent informací negativních, média jsou přitom do-
cela dobrým lakmusovým papírkem, protože se v  tvrdé 
konkurenci snaží lidem nabízet to, co chtějí číst a  slyšet. 
Často přitom záleží nejen na tom, čemu věnujeme pozor-
nost, ale i na úhlu pohledu. Když se na nedávný pohřeb Nel- 
sona Mandely sjeli státníci ze všech koutů planety bez rozdílu 
politického přesvědčení, bylo to možné vnímat jako důkaz, 
že existují hodnoty a činy, ke kterým se hlásí většina lidstva, 
a že kvůli rozloučení s významným mužem dokážou do jedné 
řady nebo stejného letadla usednout lidé, kteří si jinak ne-
mohou přijít na jméno. Stejně tak ovšem můžete vypíchnout 
kontroverzní potřesení rukou Baracka Obamy s Raúlem Cas-
trem nebo nekompetentní výkon tlumočníka do znakové řeči.

Dívat se na svět se skepsí a pesimismem je prý vlastně přiro-
zené. Důvodů je mnoho. Stačí například, když člověk celý svět 
vnímá jako metaforu osobního života, v němž zhruba od čtvr-
tého desetiletí každý cítí, jak jeho fyzická existence nevyhnu-
telně míří k zániku. Nejde ale jenom o obraznost. Vědci stále 
častěji vysvětlují, že jsme k negativním emocím vlastně evo-
lučně „zkonstruováni“. Co nejpřesnější vyladění k včasnému 
rozpoznání hrozeb bylo přece dlouho základní podmínkou 
přežití. Zjednodušeně řečeno, „bezstarostných optimistů je 
tak málo proto, že je dávno sežrali lvi“.

Dnešní výzkumy neurovědy tak například odkazují k vývo-
jově nejstarší části mozku nazvané amygdala, která jako první 
zpracovává vstupní informace, spouští v podstatě automaticky 
obranné reakce na nové, neznámé podněty a chladný racio-
nální úsudek odsouvá na klidnější chvíle. Když tak při pomalé 
procházce lesem něco nečekaně zašustí v křoví, málokdo si 
v první vteřině vzpomene na jarní větřík, který celé odpole-
dne vane krajinou – nejdříve musí utišit instinktivní uleknutí 
se z hrozby, jež se v houštině může skrývat. Behaviorální psy-
chologové pak zase popisují celé sady vrozených poznávacích 
mechanismů, skrze něž „filtrujeme“ realitu a informace. Při 
jejich výzkumech například lidé systematicky přikládají větší 
hodnotu věcem, o které přišli, než věcem, které nově získali, 
nebo považují automaticky za neřešitelné problémy, na jejichž 
řešení nemají bezprostřední vliv.

Projekty často financují nebo se jich 
zúčastní lidé, kteří podobné průlomové 
kousky sami zvládli.
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Dobrou ukázkou takového nazírání může být třeba nedávný 
hit ekonomické literatury, kniha Až dojdou peníze. Přestože 
svět podle všeho úspěšně překonal poslední ekonomickou krizi, 
k obávanému zhroucení eurozóny nedošlo, Spojené státy ne-
upadly do platební neschopnosti, Irsko se po letech „nucené 
správy“ právě vrací zpět na finanční trhy a tragické Řecko po-
dle posledních informací totéž udělá během letošního roku, 
ve skutečném středu zájmu se ocitá studie o tom, jaké potíže 
Západ (možná) čekají zase příště – tentokrát v podobě poma-
lého ekonomického růstu.

Existují ale lidé, kteří se na svět chtějí dívat jinak. Chvíle, 
kdy se moderní člověk ocitne v přímém ohrožení života, jsou 
dnes přece jenom spíše výjimečné. Tragédií, katastrof či dů-
vodů ke starostem je samozřejmě vždy dost, je tu však také 
druhá strana mince, na níž je možné pozorovat stejnou, nebo 
dokonce delší sérii „dobrých zpráv“. Ostatně pokud jsou stále 
houstnoucí davy lidí žijících na naší planetě důkazem toho, že 
člověk patří k nejúspěšnějším druhům, pak to snad nemůže jít 
s naší civilizací tak úplně z kopce.

Pro celistvý pohled na  svět je zkrátka důležitý kontext 
a rozvaha. Dobrou metaforou je tu například počasí. Když 
žijete v malé vesnici v horách, zhruba tušíte, že loňská zima 
za mnoho nestála a letošní Vánoce jsou opět bez sněhu. Jak 
bylo předloni, si už pravděpodobně vzpomenete jenom obtížně 
a na léto 2005 si již nepamatujete vůbec. Pokud všechny další 
informace o atmosférickém dění berete třeba z televize, dozví-
dáte se především o povodních, vlnách sucha nebo tornádech – 
zpráva o standardním průběhu léta v brazilském vnitrozemí by 
u obrazovky pravděpodobně mnoho lidí neudržela. Udělat si 
však z tohoto úhlu pohledu obrázek o tom, jak se dlouhodobě 
vyvíjí globální klima, prostě není možné, pokud o to cíleně ne-
usilujete četbou příslušných studií. Když se do nich ponoříte, 
můžete zjistit překvapivé věci.

Společně
„Dostupnost čehokoli, co by člověk mohl chtít nebo potřebo-
vat, se 200 let rapidně zvyšuje, pomaleji již dobře deset tisíc 
let. I když započítáme stamiliony lidí, které dosud žijí v nej-
větší bídě, má dnešní generace lidí přístup k takovému množ-
ství kalorií, wattů, gigabytů, megahertzů, tun zemědělských 
výnosů na hektar, kilometrů ujetých na jeden litr, mil proletě-
ných v letadlech jako žádná jiná. Má více vakcín, vitaminů, bot, 
zpěváků, televizních seriálů, kráječů ovoce, sexuálních part-
nerů, tenisových raket, naváděných střel a čehokoli ostatního, 
než kolik si vůbec dokáže představit, že by mohla někdy po-
třebovat,“ píše britský zoolog, popularizátor vědy a konzerva-

tivní politik Matt Ridley v knize Racionální optimista. O evo-
luci prosperity. Ridley zde nashromáždil spoustu dat a dochází 
k poměrně jednoznačnému závěru. Lidstvo jako celek nikdy 
nežilo tak dobrým životem jako právě dnes. Pokrok se týká 
Západu i méně rozvinutých částí světa, v nichž se například 
počet lidí žijících pod hranicí bídy snížil na polovinu. Za po-
sledních 100 let se dětská úmrtnost snížila o 90 procent. Prů-
měrný věk dožití se prodlužuje tak překotným tempem, že si 
ho poslední dvě generace poprvé v historii lidstva na základě 
osobní zkušenosti uvědomují.

Kromě statistiky je na knize pozoruhodný princip, kterým 
autor zjevný pokrok zdůvodňuje. Lidstvo učinilo geniální ob-
jev, když si jeho jednotliví členové začali dělit práci. Speciali-
zace umožnila soustředit se na omezenou činnost a opaková-
ním ji neustále zlepšovat. Skutečným motorem lidstva je pak 
vzájemná výměna takto nabytých myšlenek a zkušeností, ci-
vilizace je v podstatě kolektivní dílo. Pokrok byl zpočátku po-
malý, s přibývajícím počtem lidí se ale jeho tempo zrychluje. 
Rychlost, s jakou nyní přijímáme novinky a měníme je v sa-
mozřejmou součást života, je pozoruhodná. Ptát se teď někoho 
na to, zda má k dispozici splachovací záchod, je ve většině světa 
směšné. Před 100 lety bylo takové zařízení v domácnosti po-
važováno za luxus.

Samozřejmě že při hodnocení lidstva z takového nadhledu 
není prostor na „detaily“ či „škobrtnutí“. Lidstvo prožilo ne-
změrné množství hrůz a mnohokrát se spálilo. Pokud se vrá-
tíme k metafoře počasí, různých bouřek, krupobití či po-
vodní bylo vždy dost, přesto nelze přehlédnout, že dnešní 
život nabízí pro velkou část lidstva kvalitu i kvantitu, jaká 
byla dříve nepředstavitelná. Ridley vede pomyslnou dlouhou 
křivku směřující vzhůru, na níž se i takové události jako velká 
hospodářská krize nebo světová válka jeví jako větší či menší 
„škobrtnutí“.

I autoři, kteří se na postup lidstva dívají s potěšením, však 
nakonec čelí zásadní námitce. Nestane se lidstvo obětí vlast-
ního úspěchu? Počet lidí na planetě přece právě díky pokroku 
v medicíně a dalším znalostem nezadržitelně stoupá. Za pár 
desetiletí zde bude žít nejméně devět miliard lidí a ti se bu-
dou snažit dosáhnout alespoň takové úrovně, jakou mají dnes 
lidé na Západě. Běžné výpočty ukazují, že planeta nemůže 
takové množství zdrojů poskytnout. Co tedy bude následo-
vat? Skeptici věští podivné věci. „Ať se nám to líbí nebo ne, 
právě v tomto století se pravděpodobně rozhodne, jaký je op-
timální počet lidí na této planetě,“ píše ve své poslední knize 
Countdown (Odpočet) Alan Weisman, známý i v Česku svým 
bestsellerem Svět bez nás. „Buď se rozhodneme sami korigo-
vat vlastní počty, nebo to příroda udělá za nás,“ dodává, ale 
do definice postupu, jakým by lidé měli počty svého druhu 
redukovat, se nepouští. Optimisté jako Diamandis to vidí tro-
chu jinak.

Nová éra
Zakladatel firmy Amazon Jeff Bezos vyvíjí vlastní kosmický 
program. Sergey Brin, spoluzakladatel Googlu, stojí za ne-
dávným prvním „umělým masem“ neboli hamburgerem ze 

„Dostupnost čehokoli, co by člověk 
mohl chtít nebo potřebovat,  
se 200 let rapidně zvyšuje.“
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zkumavky. Elon Musk, zakladatel firmy PayPal, rozjíždí pro-
jekt soukromého letu na Mars poté, co vyslal první soukromé 
kosmické plavidlo k Mezinárodní kosmické stanici a založil 
firmu Tesla, která vyvíjí elektrické automobily. Google staví 
roboty a konstruuje automobil, jenž nepotřebuje řidiče. Ama-
zon chystá doručování zásilek pomocí bezpilotních dronů, 
změnu, která by v širším měřítku mohla značně prospět v od-
lehlých částech zeměkoule, kde chybí nákladná pozemní in-
frastruktura. „Moje základní filozofie zní: Vytvořme si sami 
budoucnost, jakou bychom chtěli mít,“ říká k tomu Peter Dia-

mandis, který patří k lidem, podle nichž budoucnost spíše 
než pochmurnou krajinu připomíná právě kultovní seriál Star 
Trek. „Kdysi jsem poprvé spatřil plakátek s tzv. Murphyho zá-
konem, který říká, že ,co se může pokazit, také se pokazí‘,“ 
pokračuje v rozhovoru Diamandis. „Přišlo mi to směšné a vy-
tvořil jsem si vlastní pravidlo: Když se něco může pokazit, 
tak to sprav.“  

Zatímco se velká část světa strachuje o budoucnost, mezi 
technologickou elitou ve Spojených státech panují téměř zá-
vody ve smělých myšlenkách a nápadech, do kterých se zá-

Živná půda pro pokrok. (Čína)
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roveň investují miliardy vlastnoručně vydělaných dolarů. 
„Někteří experti tvrdí, že jsme se ocitli ve vzácné chvíli tech-
nologického vývoje lidstva, kdy se donedávna nepředstavi-
telné úspěchy stanou v podstatě rutinní záležitostí a způsobí, 
že neomezené ambice a finanční prostředky dnešních super-
bohatých technokratů zanechají trvalou stopu na vývoji lid-
stva,“ popsal vloni situaci jindy poměrně střízlivý deník Fi-
nancial Times.

Právě Peter Diamandis o tom ví své. On sám patří do pes-
tré směsice lidí, kteří se dobře shodnou s Mattem Ridleym 
v hodnocení přítomnosti s tím, že lidstvu nezbývá než kvapně 
postupovat vpřed. S jeho vlastní vizí je možné se seznámit 
v knize Hojnost: Budoucnost je lepší, než si myslíte. Autor v ní 
popisuje celou sérii možných technologických řešení stáva-
jících problémů, od zajištění dostatku pitné vody a potra-
vin až po dostupnou lékařskou péči, čistou energii a přístup 
ke vzdělání a rozvoji vlastních schopností. Vizionář nenabízí 
žádný luxus, tvrdí však, že lidé díky své vynalézavosti budou 
schopni si i nadále najít dostatek zdrojů k tomu, aby křivka 
postupného vzestupu civilizace i nadále stoupala.

Jak je to možné? Jeden z nejvýraznějších futurologů sou-
časnosti (a vynálezce, jemuž vděčíme mimo jiné za schopnost 
počítačů rozumět mluvenému slovu) Ray Kurzweil vysvětluje, 
že rychlost technologických inovací se v posledních deseti-
letích závratně zvyšuje. Díky rozmachu všudypřítomné di-
gitalizace se již několik desetiletí prakticky obecně uplatňuje 
tzv. Moorův zákon, podle nějž se každé dva roky zdvojnásobí 
kapacita základních elektronických součástek a tempo tech-
nologických změn dnešní doby je tak exponenciální, nikoli 
lineární. Co to znamená? Kdyby člověk chtěl podle stejného 
vzorce prostě jít vpřed, nepostupoval by rovnoměrně krok 
za krokem, ale ve zvláštním stupňovaném tempu. Prvním 
krokem by urazil obvyklých sedmdesát centimetrů, druhým 
metr čtyřicet, třetím dva metry osmdesát, čtvrtým již pět me-
trů šedesát a pátý krok by byl dlouhý více než jedenáct metrů. 
Kdo chce počítat dál, zjistí, že již třináctý krok bude měřit 
více než pověstnou pohádkovou míli a dál se chodec velmi 
rychle začíná řítit prostorem kosmickou rychlostí.

Moorův zákon, který již několik desetiletí skutečně zcela 
reálně funguje v praxi, umožnil překotný vývoj a zlevňování 

technologií, takže chytrý mobil, který dnes se vší pravděpo-
dobností běžně nosíte v kapse, v sobě za dostupnou cenu kon-
centruje výkon, jenž před velmi nedávnou dobou vyžadoval 
vybavení zabírající celá patra budov a rozpočet vládních mi-
nisterstev.

Překotný vývoj nových technologií ovšem stvořil také zcela 
novou generaci bohatých „inženýrů“, z nichž jsme uvedli jenom 
jména několika nejznámějších. Podle optimistů teď vlastně za-
žíváme výjimečnou situaci, kdy je možné pokoušet se o reali-
zaci nejsmělejších plánů a nespoléhat se při tom na opatrné 
politiky a pomalý chod státních byrokracií. Peter Diamandis 
pak patří k lidem, kteří se do chaotického kvasu pokoušejí ob-
čas vnést nějaký řád – promýšlí možná řešení a využívá svých 
schopností k tomu, aby například vypsal motivační soutěž pro 
začátečníky s odvážnými nápady a sehnal od bohatých mece-
nášů peníze na případnou odměnu.

Tímto způsobem vznikla v roce 2004 první soukromá kos-
mická raketa (zkonstruoval ji Burt Rutan a vyhrál deset mi-
lionů dolarů), stejně jako bylo v roce 2010 nalezeno rychlé 
řešení následků výbuchu ropné plošiny Deepwater Horizon 
v Mexickém zálivu, když se ukázalo, že stát není schopen za-
jistit potřebné technické prostředky.

Co bude dál, neví samozřejmě nikdo. Sebevíc velkorysé po-
kusy o technická řešení problémů lidstva nemusí uspět, velké 
omyly a selhání naopak mnozí předpovídají a rozhodně nikdo 
nepředpokládá, že úspěch je zaručen jakýmsi přírodním zá-
konem o lidském pokroku. Propadat pesimismu je ale podle 
lidí jako Peter Diamandis předčasné a vlastně se často může 
jednat o optický klam. Jako příklad může na závěr posloužit 
příběh města Londýn.

V britském hlavním městě se ve druhé polovině 19. století 
zcela vážně debatovalo o tom, že velkoměstu hrozí zkáza. Pří-
činou byla dopravní kalamita: pokud bude na londýnských uli-
cích přibývat koňských povozů stejným tempem jako dosud, 
vytvoří se v následujících desetiletích na povrchu tamějších 
vozovek vrstva koňského trusu dosahující výšky zhruba půl 
metru. Odklízení takového množství mrvy si nikdo neuměl 
představit a městu tak hrozil neslavný kolaps. Úvaha byla zcela 
v pořádku, nepočítala jenom s tím, jak rychle a nepředvídaně 
se rozvíjí příběh lidského pokroku. Dříve než trus nakonec za-
plavily ulice Londýna vozy poháněné spalovacími motory. Auta 
mají nepochybně své vlastní stinné stránky, Londýn nicméně 
pulzuje životem dodnes. X
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Zažíváme výjimečnou situaci, kdy 
je možné pokoušet se o realizaci 
nejsmělejších plánů a nespoléhat se při 
tom na opatrné politiky a pomalý chod 
státních byrokracií.
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