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Jídlo místo sexu, přídělové hospodářství,
revoluce, která možná nastane už
napřesrok. Klimatolog, geolog a publicista
VáclaV cíleK (64) vykresluje své vize naší
budoucnosti. „Dlouhodobé odhady je těžké
provádět, ale pokud chceme něco dělat,
menší spotřeba je klíčová,“ říká. Kvůli
čemu by nikdy nevystoupil na klimatické
konferenci? co si myslet o šestnáctileté
Gretě Thunbergové, která se stala
symbolem ekologické iniciativy mladých,
a co v krajině signalizují kopřivy?
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O revoluci,
která
brzy přijde
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■ Proč naší době říkáte pseudoekologická?
Všichni víme, že existuje problém s životním prostředím, a snažíme se světa využívat tak, aby nás to nebolelo. Volíme přitom
často kroky, které vypadají ekologicky, ale
vlastně moc ekologické nejsou. Pseudoekologičnost spočívá v tom, že uklidňujeme svoje svědomí, ale nezlepšujeme životní prostředí. Typickým příkladem jsou
biopaliva, která přidáváme do benzinu, ale
vlastně jejich ekologická stopa je poměrně výrazná, nehledě na to, že jejich výroba
zabírá půdu, na které by šlo pěstovat potraviny. Další pseudoekologická záležitost je
elektromobilita, jelikož výroba lithiových
baterií je náročná. Ekologické by bylo mít
na zahradě nebo střeše paneláku nabíjecí
panel a k němu připojené třeba elektrokolo. Když se udělá dobře recyklace elektrokola, je to už čistá a dobrá volba a městu to
skutečně pomůže – bude méně oxidu dusíku, a tím pádem znečištění města mnohem
menší. Bez zájmu veřejnosti mimochodem
nedávno proběhla zpráva profesora Radima
Šráma o měření oxidu dusného na asi 200
místech v Praze.
■ Můžete vysvětlit, co tenhle plyn
způsobuje?
To je látka, která způsobuje skoro cokoliv od nižšího rozvoje mozku u dětí až po
menší pohyblivost spermií. A ukázalo se,
že její koncentrace v centru Prahy jsou trojnásobně vyšší, než by měly být. Jiný příklad
pseudoekologičnosti představuje německá energetika, která chce brzo odstranit ja-

derné elektrárny a posléze poměrně rychle
i elektrárny uhelné. Ve skutečnosti ale emise CO2 – oxidu uhličitého – v Německu jsou
v rámci Evropy každým rokem na rekordní výši. Další věc, která je velice ekologická,
a přitom se o ní moc nemluví, je kupovat

„U zdroje problémů
je reklama, stává
se ideologií.“
málo věcí. U zdroje mnoha problémů je reklama, která se podle mě stává ideologií, jež
vás nutí ke spotřebě, tedy ke zvyšování emisí i se všemi dopady na chudé lidi. Kdysi se
rozlišovalo mezi zabitím nožem na krátkou
vzdálenost a zastřelením na dlouhou vzdálenost, a tady je ta vzdálenost sice ještě větší,

▲ Velice ekologické, a přitom „neviditelné“, je omezení jakékoli spotřeby – prostě stačí
kupovat málo věcí. „Spotřeba vede ke zvyšování emisí i se všemi dopady,“ varuje Cílek,
„skrze klimatickou změnu skutečně zabíjíme a následky naší spotřeby se dají přepočítat i na
mrtvé lidi nebo děti.“
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ale skrze klimatickou změnu skutečně zabíjíme a následky naší spotřeby se dají přepočítat i na mrtvé lidi nebo děti.
■ Jaká osvěta na Středoevropana zabere,
aby chování změnil?
První možnost je o tom mluvit. Nic se sice
neděje, ale má to význam v tom, čemu antropologové říkají předpřipravená evoluce.
To znamená „ještě nedošlo ke změně, ale už
se pracuje na řešení“. Předpřipravená evoluce byl například přechod na počítače v roce
1989. Ten přechod byl rychlý a elegantní
díky tomu, že tady fungovaly skupiny lidí,
které se tím dlouhou dobu zabývaly jako koníčkem a byly připravené na změnu zareagovat. Sám si někdy říkám, že už o tom mluvit nebudu, protože si uvědomuji, že dneska
klidně můžou být publikované stejné prognózy, jaké vycházely před 20 lety, protože
se nic nestalo. Člověk je uzpůsobený tak, že
nevěří slovům, ale věří zkušenosti. Čili teprve jakmile máte zkušenost, že je v létě víc
horko, než bývávalo, tak s tím něco děláte.
■ Zaznamenali jsme měření, podle kterých
byl letošní červenec rekordně teplým měsícem. Existují výhledy, kam to může vést?
Vyšla například podrobná mapa podnebí
v evropských městech v roce 2050 a Praha je
na tom podle ní tak, že celkové zvýšení teploty je 1,8 stupně Celsia, což je poměrně málo,
protože zvýšení o jeden stupeň už je za námi.
Ale v letních měsících v červenci a srpnu se
počítá se zvýšením průměrné teploty až o 6
stupňů! Před dvěma lety, tedy před těmi vlnami veder, jiná studie tvrdila, že oteplení
postihne nejvíc Stockholm a Prahu.
■ Co si o těch prognózách myslet?
Člověk má tendenci je nebrat vážně. A při
četbě 20 let starých analýz vidím, jak se tam
stále opakuje nerovnoměrnost a náchylnost
k suchu... Zároveň se ale ukázalo, že když se

„Člověk je
uzpůsobený tak, že
nevěří slovům, ale
věří zkušenosti. Čili
teprve jakmile máte
zkušenost, že je
v létě víc horko, než
bývávalo, tak s tím
něco děláte.“

dělaly metaanylýzy klimatických prognóz –
tedy vzaly se jen ty nejdůležitější údaje bez
extrémních horních a dolních 5 procent –,
tak se ukázalo, že i studie, které byly považovány za alarmistické, nedocenily situaci.
Dnes jsou vědci mnohem dál. I modely vývoje jsou dál a prakticky zmizel takzvaný
vědecký alarmismus. Vědci jsou po skandálech kolem Manna opatrní, aby se vyjadřovali neutrálním jazykem.
■ Ten skandál s Mannem bychom potřebovali vysvětlit....
Americký klimatolog Michael Mann vymyslel něco, čemu se říkalo hokejová křivka. Kromě měření teplot oceánů a ovzduší,
která máme kvalitní od poloviny 19. století,
vzal další data jako křivky letokruhů, křivINZERCE

ky korálů, izotopové analýzy, a k tomu ještě
historické údaje o cenách obilí, vína a podobně. Použil tedy velice rozmanitý koš měření a data interpretoval jako strmé oteplení,
které v grafu připomínalo hokejku. Kvůli
hackerům se ovšem zveřejnilo několik mailů, kde se vědci dohadovali o metodice, jak
analýzy upravit. A najednou Mann začal
vypadat jako podvodník a zpochybnilo to
celou vědu a mezi klimaskeptiky se o tom
mluvilo ještě mnoho dalších let. Teprve pak
ukázal jiný tým při revizi jeho křivky, že je
v podstatě správná. Ale to už nikoho nezajímalo, protože platí zásada, že když vypustíte pomluvu nebo falešnou zprávu, tak
pouze 10 % lidí, kteří ji posílali dál, reaguje
tak, aby ji napravilo. Čili v podobných případech prakticky vždy uškodíte.
■ Poslední rok se na sociálních sítích intenzivně upozorňuje na plasty v oceánech
a některé společnosti nabízejí, že koupí nějakého symbolického náramku podpoříte
brigádníky, kteří oceán čistí. Jak tyhle iniciativy chápete?
Jelikož na sociálních sítích nejsem, tak tu
nabídku s náramky neznám. Mohl by to ale
být další mechanismus, jak ukonejšit svoje svědomí. Správných cest je přitom několik: spotřebovávat málo umělých hmot, tlačit výrobce k tomu, aby umělých hmot bylo
čím dál míň, anebo – což je možná srozumitelnější – využívat plastické hmoty na pále-

▼ Elektromobily? To je podle Cílka
pseudoekologická záležitost, protože výroba
lithiových baterií je náročná a životní prostředí
zatěžuje. „Ekologické by bylo mít na zahradě
nebo střeše paneláku nabíjecí panel a k němu
připojené třeba elektrokolo.“
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ní cementu. Při jejich hoření vznikají vysoké teploty a část škodlivin se váže do slínku
(hrudky, které v peci vznikají při výrobě portlandského cementu, pozn. red.) a je v podstatě neškodná. Počátkem 90. let byly pro nás
cementárny téměř nepřítel číslo 1, zatímco
ve Švýcarsku získávaly ceny ekologická firma roku, a to právě díky spalování umělých
hmot. Hlavní cíl spíš ale je vyrobit umělé
hmoty méně, než s ní pak šetřit.
■ Jak má podle vás spotřebitel tlačit na výrobce, aby produkoval méně plastů?
Základní mechanismus je nekupovat si
zbytečné věci nebo mít věcí míň a kvalitnějších, takhle se to obvykle zdůrazňuje. Ale
možná je to tak, že po tisících letech, kdy
lidstvo strádalo nedostatkem, a ještě koncem 19. století chodily například v jižních
Čechách děti do školy i v zimě bez bot, a zároveň u šlechticů viděly spoustu věcí, tak
možná během té doby vznikla kolektivní
emoce, že ty věci potřebujeme. A my dnes
procházíme obdobím spotřebitelství, abychom za 5 nebo 20 let těch věcí potřebovali
mnohem míň. Dlouhodobé odhady je těžké provádět, ale pokud chceme něco dělat,
menší spotřeba je klíčová. My jako rodina
jsme se snažili kupovat věci bez obalu a nekupovat věci, na které vidíme reklamy. Pak
ale tím, jak jsme nesledovali skoro žádná
média, tak jsme ovšem nevěděli, na které
věci reklama jde (smích).
■ Zaznamenal jste v Česku, že na základě své zkušenosti lidé mění ekologické
chování?

Myslím, že to u nás udělalo poměrně dost
lidí, třebaže možná v malém měřítku.
V mém okolí začalo hodně lidí šetřit vodou a my sami, když jsme v létě na chalupě,
třeba myjeme nádobí venku a vodu vynášíme na zahrádku. A nejsme sami. Čím dál
víc lidí třídí odpad, což je pro budoucnost
nezbytné.

„Příběh Grety může
vyústit ve velký
sociální konflikt.“
■ Kdybyste na mezinárodní klimatické
konferenci měl 30 minut, co byste rád řekl?
Na klimatické konference jezdí stále podobní lidé a posledních dvacet let se pouze s větší nebo menší naléhavostí ubezpečují o podobných věcech. Ty jsou v lepším
případě přeříkané žurnalisty, kteří volí víc
varovný tón, protože špatné zprávy prodávají noviny. To znamená, že pro mě samotného je účast na podobné konferenci
kontraproduktivní.
■ Poslední dobou se stala symbolem nových ekologických iniciativ šestnáctiletá
Švédka Greta Thunbergová, která vyrazila
na klimatickou konferenci do Ameriky lodí.
Jak tuhle novou tvář ekologie vnímáte?
Dlouho nebylo na obzoru nic, co by mohlo
přinést nějakou novou ideologii. Teď se objevila Greta. Tím, jak bude zřejmě vlivná, se
budeme dozvídat nejrůznější konspirační
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Dusičnany jsou podle Václava
Cílka velký problém pro životní
prostředí. „A kvůli spalovacím
motorům a hnojivům roste jejich
množství v ovzduší.“

V Česku to není
tak patrné, ale
v západní Evropě
už vysoké procento
mladých lidí začíná
brát ekologii
hodně vážně.
„Teď je ekologické
hnutí pro mladé
lidi trošku taková
folklórní sranda,
ale v okamžiku, kdy
pochopí, že jejich
život nebude snadný
a může být mnohem
horší, než očekávají,
tak se ukáže, jak
je tahle doba plná
neklidu.“

teorie – buďto to byl zázrak, nebo připravený zázrak. V každém případě se objevilo něco, co má šanci stát se novou ideologií,
což je výraz, který se snažím vnímat neutrálně. Čili vnímám tuhle novou tvář tak, že
existuje problém, na který se reaguje, a aby
to bylo srozumitelné všem, tak se to zjednoduší. Ideologie mají ovšem tu vlastnost,
že když vzniknou, už se nemění. Vymyslí
se nějaká verze reality, která už zůstává neměnná. Takže si myslím, že události okolo Grety – ať už se tomu mnozí lidé okolo
mě třeba posmívají, nebo ne –, můžou doopravdy vést k druhu světové revoluce nebo
minimálně k velkým sociálním třenicím.
Teď ovšem není úplně jasné, kde ty třenice
začnou. Ještě před rokem bych se žlutými
vestami věřil tomu, jak se v 19. století říkalo,
že každá revoluce začíná ve Francii. Ale teď
ta revoluce může být klidně v Rusku! Těžko říct, kdy dojde k nečekanému arabskému
jaru a kde se co zapálí. V každém případě
jsem si jistý, že jsme před nějakým zlomem,
a vím, že jedním z faktorů, které budou hrát
roli, bude ekologie.
■ Již mají stále silnější hlas mladí...
U nás to není tak patrné – v Čechách je to
myslím okolo 15 %, ale v zemích EU kolem
30 % a ve Francii se 60 % mladých lidí podle dva roky starého průzkumu domnívá,
že se jim bude dařit hůř než rodičům. Teď
je ekologické hnutí pro mladé lidi trošku taková folklórní sranda, aby si také užili svoje protesty za správnou věc, ale v okamžiku, kdy mladí lidé pochopí, že jejich život
nebude tak snadný a může být mnohem
horší, než očekávají, tak se teprve ukáže, jak
je tahle doba plná neklidu a strachu, který

vzbouzí agresivitu. Takže ať se to někomu
líbí nebo ne, příběh Grety může vyústit ve
velký sociální konflikt víceméně celosvětového ražení.
■ Vy v téhle souvislosti naznačujete i existenci historických period, které se opakují...
Tomuhle nahrávají krátkodobé sekulární
cykly Kondratěva (Nikolaj Kondratěv byl
sovětský ekonom popravený v rámci stalinských čistek, pozn. red.) a dalších Rusů, kteří
to zkoumali. V poslední době to dělá Peter
Turchin (rusko-americký profesor ekologie
a matematiky, pozn. red.). Oni se snaží najít krátkodobé cykly v chování společnosti.
Zkoumá se to například tak, že si vezmete
noviny a sledujete frekvenci titulků a čeho
se týkají. A ukazují se cykly zhruba: 1820,
1870, 1920, 1970 a 2020. V tom příštím roce
se konají americké volby a polarizace společnosti už je cítit všude. Vnitřní civilizační
cykly nechodí přesně na rok, ale je to něco
v psychologii společnosti, co je skoro až
neuchopitelné. Ten způsob, jak na tu periodicitu přišli, je ovšem statistický a dobrý.
Nedá se to hodit pod stůl, jako by to neexistovalo. Pro mě je to tedy tak, že počínaje
příštím rokem a v dalších třech letech čekám proměnu světa, srovnatelnou třeba
s rokem 1969.
■ Co pro vás bude signál, že takhle zásadní
společenská změna už nastává?
Signálem je pocit, protože vědecky jasný
signál mít nikdy nebudeme. Jeden z příkladů, který se často uvádí při studiu kolapsu,
je, že když máte větší množství anomálních
jevů – hlad, kobylky, zemětřesení a sociální nepokoje například, tak pokud je jejich
frekvence větší, systém je rozkmitanější

a hrozí nebezpečí „velkého rozkmitu“, kdy
se anomálie synchronizují do většího problému. Když existuje více jevů, které nemají
lidskou paměť nebo se dlouho nestaly, tak
to vždycky vypadá jako začátek nové doby.
Můj pocit se zároveň opírá o antickou literaturu, kdy si lidé pamatovali dobu několika staletí, protože byli zvyklí si svou historii ústně předávat. Také u Řeků existovalo
několik desítek velkých obcí, měli statistic-

„Počínaje příštím
rokem čekám
proměnu světa.“

ký soubor království, která upadají nebo se
povznášejí, a snažili se z toho vymyslet další
proces. Myslím, že to byl Thukydides, kdo
řekl, že „jednou za čas zavane vichr změn
a celý svět se promění jako celek, a tím pádem i ve všech svých částech“. Lidi z antické doby měli zkušenost, že jednou za čas se
promění základ světa způsobem, který je ve
většině případů neodhadnutelný. Kdo by si
třeba pomyslel, že arabské jaro zasáhne Sýrii, která patřila k nejstabilnějším zemím
regionu a byla držená tajnými službami?
Takže aniž bych to někomu vnucoval, podle mého jsme před další přestavbou světa.
■ Letos proběhnou ještě dvě mezinárodní
klimatické konference. Které výstupní informace jsou na nich podle vás důležité?
První rozdělovník je, co kdo řekl a jak se
to promítlo do politiky. Druhá věc je, co se
děje. Já vlastně v době sporů profesora Václava Klause o modré a zelené planety, kdy se
mě na to lidé často ptali, jsem mohl jít dvěma cestami: Buď si přečíst, co Klaus říká,
a de facto sledovat mocenskou a silovou debatu o tom, co se děje s daným názorem,
anebo se soustředit na to, co se doopravdy
děje s podnebím, tedy na znalostní aspekt
věci. A se mnou je to tak, že dostávám svodky klimatického fóra, které dělá výtah z důležitých článků a novinek. A jelikož tyhle
informace bývají veřejně přístupné, pak si
jednotlivé studie dohledávám. Snažím se
najít dobrý zdroj a ten promyslet. Čili jedu
na poměrně úzkém poli dobře zdokumen-

▲ Šestnáctiletá ekologická aktivistka Greta Thunberg se stala fenoménem a zároveň společnost
rozděluje – na ty, kteří ji slepě obdivují, a na ty, kteří ji odmítají jako mladou a nezkušenou
poblázněnou holku. Na snímku je na plachetnici, na níž vyrazila z Velké Británie do USA – odmítá
letadla a spalovací motory, chce využívat jen čistou energii.
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tovaných a důležitých studií. Z toho si pak
vytvářím obraz světa, strom znalosti, na
který navěšuji dílčí poznatky a studie.
■ Můžeme si to ukázat na konkrétním
případě?
Věc, o které několik měsíců přemýšlím, se
týká vlivu dusičnanů. My ovlivňování životního prostředí bereme z hlediska teploty – jinak se ohřívá oceán, jinak planeta,
to mění směry větrů, což způsobuje, že jsou
srážky jinde a jinak. To je základní téma klimatických změn. Pak jsou ale další důležité faktory – jedním je okyselení oceánu, ale
také eutrofizace nebo nitrifikace prostředí – tedy hodně hnojiv a hodně dusičnanů.
A dusičnany mají schopnost rozvrátit ekologický systém. Díky spalovacím motorům
a hnojivům roste jejich množství v ovzduší, padají na zem a mění poměry v půdách.
A zdá se, že obzvlášť tragické je to v lese, kde
vyšší rostliny žijí ve společnosti s houbami.
Tohle soužití pochází z hluboké evoluce,
poněvadž už v období devonu mají rostliny
pokryté kořínky vlášením jednoduchých
rostlin. Strom prostě není jen to, co vidíme.
Je to celý bakteriální systém. Houby dodávají stromu jednak fosfor a berou si většinou
organické látky, které strom vytvoří fotosyntézou. A jelikož jsou to jako dřevomorka zarputilé organismy, chrání stromy před
houbami destruktivními a parazitickými.
A tahle rovnováha je právě hodně určovaná
obsahem dusičnanů.
■ Kde je pak ten jejich přebytek v přírodě
vidět?
V okamžiku, kdy je hodně dusičnanů, tak
jeden z faktorů oslabení lesa je, že parazitické houby získávají navrch nad houbami ochrannými. Stromy tedy začínají být
oslabené, do toho přijde sucho a do toho

„Maso nás nestojí
jen oxid uhličitý,
metan a skleníkové
plyny. Stojí energii.
Na výrobu 1 kg
hovězího masa se
spotřebuje více než
4 kg zrní a můžu
vám zaručit, že kilo
zrní nesníte.“

▲ Praktická sexualita upadá a i mladí lidé mnohem více propadají jídlu. Proč? „Zřejmě
jsme si vypěstovali větší závislost na jídle – ne ve smyslu přísunu kalorií, ale ve smyslu
chutnosti.“

přijde kůrovec. To znamená, že kůrovcová
kalamita je problém klimatu pouze z jedné části. Z další části je to problém monokultur, stavu lesních půd, ale také nadmíry
dusičnanů. Když si vezmete starší publikace o Českém krasu, tak vidíte louky, které
se svažují k řece. Dneska když tam ale jdete,
tak narazíte na pět metrů široký pás kopřiv,
které spolu například s černým bezem ukazují na nitrifikaci prostředí. Tam to už vlastně vidíte na první pohled.

„Rozumná cesta pro
lidstvo je snížit
spotřebu masa.“
■ V manuálech pro přežití planety se
dlouhodobě zdůrazňuje snížení emisí skleníkových plynů. Nově ho teď mají lidé
dosáhnout menší spotřebou masa. Je to
průchodný a dobrý nápad?
Když vybrané skupině amerických studentů podávali při jednom experimentu daleko jednodušší jídlo, než na které byli zvyklí,
a simulovali jim krizi – tedy dostávali stejné

množství kalorií, ale jiným způsobem, tak
se ukázalo, že řada těch lidí skončila v nemocnici. A je to zřejmě proto, že už máme
jako společnost – zřejmě je to i těmi televizními pořady o vaření – vypracovaný nový
vztah k jídlu. Možná tento nový vztah nahrazuje i část sexuality, protože praktická sexualita zřejmě upadá a o jídle se dnes
lidé baví mnohem víc než dřív. Nabídnu
ale i jiný pohled: Když jsem byl letos na
hoře Athos (mnišský stát v severním Řecku
proslulý mužskými pravoslavnými kláštery, pozn. red.), tak dostanete pochopitelně
k jídlu, co je, nic si vymýšlet nemůžete. Pak
se zaklepe na dřevěné prkno, vstanete a odcházíte. To jídlo je dobré, prosté, ale nedělají
se tam s ním žádné velké štráchy.
■ A proč s ním ty štráchy děláme?
Zřejmě jsme si vypěstovali větší závislost
na jídle – a ne ve smyslu přísunu kalorií, ale
ve smyslu chutnosti, surovin nebo legend
o koření – větší než jakákoli jiná generace.
A v okamžiku, kdy by lidé měli jíst jinak
nebo hůř, tak by to s nimi mohlo dojít tak
daleko, že se normálně zhroutí, jak ukázal
ten experiment.
■ Pro celou společnost může být představa
vegetariánství těžko průchodná, ale když se
k omezení spotřeby masa rozhodne třeba
rodina, tak to asi reálné je, ne?
Ano. V každém případě masa jíme moc
a měli bychom to změnit. Maso nás nestojí
jen oxid uhličitý, metan a skleníkové plyny.
Stojí energii. Na výrobu 1 kg hovězího masa
se spotřebuje více než 4 kg zrní a můžu vám
zaručit, že kilo zrní nesníte. Myslím tedy, že
rozumná cesta pro lidstvo je částečné vegetariánství nebo spíš snížení spotřeby masa.
S emisemi oxidu uhličitého to ale nemá tolik společného. Když si nedáte řízek nebo
steak, tak jste udělal něco pro sebe a možná
něco pro chovy hovězího dobytka, ale pro
planetu jste neudělal skoro nic.

rozhovor
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■ A vy osobně se nějak dietně
přizpůsobujete?
Když jsem tady na chalupě, tak si musím
jídlo donášet a kolega zemědělec mi přinesl
pšenici, já si ji namočím, namelu na ručním
mlýnku, vysuším a dostávám z toho vločky.
Třeba dneska jsem měl k obědu jen jogurt
s těmi vločkami. Sám na sobě pozoruju, kdy
budu mít hlad, sleduju, na jak dlouho mi to
zhruba vydrží, a uvědomuji si, že když chci
žít zdravěji a jíst třeba míň masa nebo všelijakých éček (chemické látky, které se přidávají do potravin např. kvůli trvanlivosti,
obvykle značeny písmenem E, pozn. red.),
takže tohle sice není cesta, jak to úplně odstranit, ale rád bych směřoval k tomu, abych
aspoň jedno jídlo denně měl takhle jednoduché. Jde o to naučit se jíst chutná vegetariánská jídla, čímž se zároveň připravuji na
možnou krizi, kdy jídlo může být dražší.
■ Jako geolog říkáte, že se nemůžeme dívat na společnost, aniž bychom brali v potaz
i to, co je pod zemí. Jak nás podzemní svět
ovlivňuje?
Lidská mysl si je vědoma zhruba jen 5 %
toho, co se skutečně děje. Řada lidí, jako
spisovatelé a hudebníci, kterých si považuji, mají pocit, že jsou syceni nějakým kolektivním vědomím, podvědomím, silami
podsvětí. Ne náhodou je v antických pověstech a mystériích tolik jeskyní. Jeskyně vždy
představovala sílu toho skrytého. Hodně

věcí se odehrává v podzemních patrech naší
mysli, ale třeba také v půdě. I mikrobiální
prostředí podzemní vody je běžnému vnímání neviditelné.
■ Když se na Středoevropana naléhá, aby
snížil svou uhlíkovou stopu, často slyšíme:
Proč bychom se měli omezovat, když Čína
v globálu znečišťuje mnohem víc? Co na takové argumenty odpovídáte?
Tyhle argumenty slýchám dvacet, ne-li třicet
let a odpovím oklikou úvahou Václava Smila, což je velice významný světový energetik
českého původu, kterého sice vychvaluje Bill
Gates, ale u nás je to pořád nedoceněná po-

„Ať má člověk na
elektřinu limit a ať
s ní hospodaří.“
stava. Smil upozorňuje na to, že zatímco my
to bereme tak, že energie bude pořád lacinější a dostupnější, ve skutečnosti její přebytek
způsobuje rozvrat ekosystému. Cesta je říct
ano, ať má člověk třeba 100 gigajoulů na rok
a osobu, a ať s tím hospodaří...
■ To není snadné si v praxi představit...
Uvedu jeden příklad a hned vám to bude
jasné. Začátkem 60. let byla spotřeba vody
v České republice 260 litrů na osobu a den
a předpokládalo se, že do roku 2000 stoup-

ne na 500 litrů na osobu. Místo toho ale díky
nejvíc ekologickému kroku – tedy zdražení
vody – nás to vlastně zachránilo a spotřeba
je kolem 90 litrů na osobu a den. Čili my si
můžeme zvolit buď zastropování možností
pro běžný normální život s menšími dopady na životní prostředí, anebo život plýtvavější a dopad pocítí jiní, a pak je třeba to nějakým způsobem vykompenzovat. Z toho
plyne, že dřív nebo později můžeme slyšet
o přídělovém hospodářství.
■ Kdy můžeme stanovení přídělů podle
vás očekávat?
Ono to nemusí být tak daleko, protože už
teď někteří naši energetici uvažují o zavedení regulačních stupňů, což asi už nepamatujete, ale dřív se hlásilo, jaký je ten den
regulační stupeň, a když je energie k dispozici hodně, tak ji pouštíte do všech systémů,
všem továrnám i domácnostem. A když je
jí málo, tak se spotřeba podle určitého klíče
omezuje.
■ A kdo by byl v takovém omezování první
na ráně?
To je právě předmětem diskusí, protože
tím, jak dnes skoro žádné fabriky nemáme, tak primární spotřebitelé energie jsou
domácnosti. A jen částečně se tomu dá zabránit pomocí chytrých sítí, které jsou založené dejme tomu na tom, že perete, když je
energie nejlacinější. Ukázalo se totiž, že lidé
vaří, když mají hlad, a dívají se na televizi,

Ceněný vědec a popularizátor vědy
Václav Cílek je autorem dvou stovek knih
a publikací. Za knihu Krajiny vnitřní a vnější
a za následující knihu Makom: Kniha
míst získal Cenu Toma Stopparda za rok
2004. V červnu 2007 dostal Cenu ministra
životního prostředí „za výrazný přínos
k popularizaci české vědy, zejména geologie
a klimatologie“. V roce 2009 získal pro
změnu Cenu Nadace VIZE 97.

„Když člověk stárne nebo dosahuje důchodového věku jako já,
tak už ho moc nezajímá kariéra,“ bilancuje Václav Cílek, „bojím
se o další generace, že jim odevzdáme svět v nepořádku.“

když se dívat chtějí, a když potřebují mít
suché prádlo, tak prostě perou, bez ohledu
na to, kdy je energie nejlacinější. Čili i chytré sítě ušetří energie mnohem míň, než se
zdálo. Dá se to ale i ekologicky udělat tak, že
se zdraží energie.
■ A tak se spotřeba reguluje cenou, ať už
jde o hovězí, vodu nebo energie...
Ke zdražení asi dojde tak jako tak, ale zkuste jako cestu navrhnout, že je dobré, aby se
zdražila energie, a narazíte.
■ Co se tedy musí stát, aby se lidé začali omezovat ať už ve stravování, dopravě,
nebo v obyčejném praní?
To změní vývoj. Jsme nastavení tak, že reagujeme na změny prostředí a evolučně jsme
míň citelní ke vzdáleným a abstraktním
rizikům. Můžeme na to nadávat, můžeme
s tím polemizovat, ale takhle jsme se vyvinuli a taková je realita. Některé společnosti
podlehnou depopulaci, jak se elegantně říká
snížení počtu obyvatel, a jiné společnosti,
kam by podle mého názoru mohla patřit
Evropa, to uhrajou. My máme tu výhodu,
že když je sucho v Evropě, tak je málokdy
po celém kontinentě. Ukázalo se, že část
chytrých sítí lze nahradit chytrými lidmi
a distributoři energie se dokážou domluvit.
To je podle mě také důležité pro budoucnost Evropské unie – ta nespočívá v penězovodu, ale ochotě pomoct, když přijde nouze.
Ta pozitiva se ještě můžou ukázat.
■ A jaká vnímáte negativa EU?
Negativa už se ukazují v tom, že Německo
a Francie se při vzniku Evropské unie rozhodly příliš nestavět na abstraktních věcech, což bylo obtížné vzhledem k historickým válkám, které mezi sebou vedly. Tak
se ale Evropská unie rozhodla vydat cestou, na které její identitu tvoří peníze. A to
může být i příčinou rozpadu, že není jednotící myšlenka, něco jako „rovnost, svornost,
bratrství“, nejsou symboly kulturní nebo
duchovní povahy.

■ Někde jste říkal, že na spoustu věcí člověk přijde, až když má vnoučata. Co jste měl
na mysli?
Když člověk stárne nebo dosahuje důchodového věku jako já, tak už ho moc nezajímá
kariéra, nezajímá mě ani podíl na moci, protože klid je pro mě důležitější, než být v rozhádané soutěživé atmosféře. Přejete dalším
generacím vše dobré, ale zároveň si uvědomujete, že jim svět předáváte ve stavu, který
není zrovna uspokojivý. Bojím se tedy o dal-

„Ke zdražení
energie dojde
tak jako tak.“
ší generace, že jim odevzdáme svět v nepořádku. Jinak větší důraz kladu na zdraví
a na duševní zdraví, což se v antice popisovalo jako „dobrý život“ – to nemusí být život bohatý, ale takový, který vás naplňuje.
V tibetském buddhismu je jedna ze základních proseb při umírání „ať se narodím do
těla, které umožní další duchovní pokrok“.
Ve spotřebě vody
jdou Češi příkladem.
V domácnostech průměrný
Čech spotřebuje denně
zhruba 90 litrů vody. Pro
srovnání – ve Velké Británii
či USA přesahuje denní
spotřeba v přepočtu na
obyvatele šokujících 300
litrů, ve Španělsku se
300 litrům na den blíží.
Jinak se Evropa v průměru
pohybuje kolem 150 litrů
vody na hlavu denně.

Nechme stranou reinkarnaci, jedná se o to,
aby mladší generace, které tady jsou, nemusely zápasit s nedostatkem nebo zdravím, tak jako musely generace průmyslové
revoluce 19. století. Tehdy pracovaly na příbramských nebo kladenských dolech tisíce
dětí. Mám bohužel pocit, že naše civilizační úroveň, které jsme dosáhli kvůli utrpení
minulých generací – jejich trápení, práci,
nemocím, depresím – tak jsme to využili
pro vlastní požitkářství. V 18. století osvícenci přišli na to, že je nutné lidem zajistit
důstojný život. A k zajištění důstojného života bylo zapotřebí dosáhnout určitých materiálních poměrů, na to jsme se jako společnost soustředili a zapomněl se původní účel,
tedy rozvoj lidí. Takže místo toho, aby se lidi
mohli věnovat svým koníčkům, jak to sliboval marxismus a socialismus, tak pracovali,
aby získávali pořád víc a víc peněz.
■ Takhle může působit společnost jako
celek, ale individuálně snad kolem vidíte lidi, kteří se vlastnímu rozvoji věnovat
dokážou...
Těch lidí je čím dál víc, ale většinu z nás
práce pohltí. Už kvůli příchozím mailům
se vám den rozplyne ve stovkách drobných
činností. Když to jde, tak je důležité mít každý den něco kvůli sobě. V tomhle považuji
za velice varovné statistiky spotřeby antidepresiv, která v západním světě roste nejvíc
mezi 18 a 21 lety. A zase platí, že vlna depresí se snadno může přetavit v naštvání
a destruktivitu. A to může být
i jeden z faktorů té budoucí
revoluce.
Jan Čáp

