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6.  Plán Amsterdam / říjen 2006

Jeho plán získal životaschopnost o rok později, v říjnu 2006, v Amster‑ 
damu. Město bylo polepeno plakáty Ala Gorea, hvězdě v boji proti 
globálnímu oteplování. Bývalý viceprezident USA byl hlavní personou 
konference o udržitelném rozvoji. Do luxusního kongresového 
hotelu Marriott se sjeli jak představitelé velkých průmyslových 
korporací, tak aktivisté z neziskovek nebo úředníci z Bruselu.

Ondřeje překvapila ta jednohlasnost, s níž se tam tyto skupiny růz‑
ných zájmů přihlásily ke změně dosavadního pořádku, ke změně vzorců 
svého chování. To není jen módní vlna a krátkodobý politický populis‑
mus, uvědomil si Ondřej, vyslanec české těžební uhelné společnosti, 
při pohledu na umělkyni, která na slavnostní večeři předvedla stvo‑
ření jakéhosi nového jazyka, zpěvu a tance na pódiu uprostřed sálu pl‑
ného kruhových stolů pokrytých bílými ubrusy. Tělem mu projel zá‑
chvěv husí kůže, připadal si najednou jak ve svatyni, kde probíhá rituál. 
Performance symbolizovala jednotu, s jakou se všichni, ať už manažerka 
penzijního fondu z Thajska, analytik italské energetické firmy, britský le‑
vicový novinář, německý člen hnutí Greenpeace či americký politik u ve‑
čeře propojili, a to doslova. 

Na výzvu umělkyně utvořili kruhy, jak se drželi kolem stolů za ruce. 
Nejdřív si připadal trapně, když svíral drobné vlhké dlaně svých dvou 
sousedek u stolu. Stále více ho ale pohlcovalo pomyšlení, že konečně 
vidí, a tedy i chápe něco, co vede o tisíc kilometrů na východ v jeho malé 
zemi k absurdní politice produkující ještě absurdnější legislativu.

Je to takováto pospolitost a v ní zrozené myšlení, které dává oporu 
a zároveň záminku k zřejmě největšímu porušení tržního systému za 
dobu jeho krátké existence v post‑totalitní Evropě po roce 1989. Akci, 
která nutně musí vést ke změně způsobu přerozdělování národního dů‑
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chodu, hře, kde se soutěží o stovky miliard především schopností ko‑
rumpovat.

Před polednem pozornost v kongresovém sále opadala, ale mladý 
řečník to nechtěl připustit. Bystrýma očima projížděl obecenstvo, jako 
by se snažil všechny propojit svým pohledem a myšlenkou: „Starý způ‑
sob měření blahobytu je pryč. Naše hodnoty se mění, to je pravda, ale 
budete se mnou souhlasit, že to přece nestačí. Přijde nový řád, nový po‑
řádek, nastal čas na změnu.“ 

Zdůraznil dopad své věty, až se mu rozvlnily tmavé vlasy spadající 
na ramena. Téměř dlouhé vlasy, intelektuálský střih a tmavý oblek s bí‑
lou košilí, elegantní nízký límeček. Jeden z těch ambiciózních mladých 
mužů a žen z neziskového sektoru s tahem na branku. 

Dlouhá odmlka, na plátně finální snímek s  titulkem „Time to 
Change“. Na pozadí titulku je fotografie ulice zaplavené vodou a na 
zídce s ohromenými tvářemi rodiny odněkud z východní Asie, kterým 
jako by se nechtělo uvěřit, co vše jim povodňová vlna odnáší... oble‑
čení, nábytek, mopedy, auta, sloupy elektrického vedení, domy, jejich 
blízké... život jim mizí s velkou vodou. Není co dodat. 

„Děkuji,“ končí svou prezentaci v potlesku, lidé jsou pohnutí, cosi 
nečekaného je najednou spojuje – stejně jako v případě umělkyně na 
večeři – zhluboka dýchají vzduch nabitý emocemi. 

V  lobby kongresového hotelu mezitím čeká raut z čerstvých moř‑
ských plodů. „Přijde nový pořádek,“ zní Ondřejovi v hlavě ve frontě na 
krevety. Kdyby to mělo nějaký smysl, zeptal by se mladého aktivisty, co 
konkrétně ten nový pořádek má být. Ale mělo to smysl? Tyto konfe‑
rence o životním prostředí určené průmyslovým korporacím byly stále 
stejné: firmy lakující sebe narůžovo, pardon nazeleno, neziskovky nabí‑
zející svá razítka firmám výměnou za slib trvalé udržitelnosti. K tomu 
pár bruselských úředníků, poslanců a starosta města, kde se akce koná. 
Ti všichni zase slibují potřebné paragrafy, které zajistí, že náš svět bude 
udržitelnější.

A přece se tato konference něčím vymykala. Už cestou z letiště Schiphol 
do centra Amsterdamu Ondřej očima zavadil o plakát s velkou povědo‑
mou tváří, která se podél cesty opakovaně vynořovala. V kapkách pada‑
jících z tmavě šedého nebe míjeli pomalu se sunoucí auta cyklisté civilně 
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oblečení, Holanďanky v kozačkách a klidně i v sukni a stále vzpřímené 
i v poryvech větru a deště. Otužilá, pomyslel si obdivně při pohledu na 
jednu takovou amsterdamskou cyklistku. Ale zase ten plakát a na dalším 
city‑lightu další. 

Konečně taxi zastavilo přímo u reklamy a Ondřej si mohl přečíst text 
pod tváří: Al Gore – The Amsterdam Global Conference on Sustainabi‑
lity and Transparency, 4–6 October 2006. Přijel slavný host.

Samozřejmě Ala Gorea si nemohl nechat ujít, ostatní uvažovali 
stejně a hlavní sál byl našlapaný už deset minut před příchodem bý‑
valého amerického viceprezidenta a autora filmu Nepohodlná pravda. 
Charisma a špičková dikce, myšlenka stejná jako u aktivisty, který ve 
jménu boje proti globálnímu oteplování volal po novém pořádku. On‑
dřej v myšlenkách zabloumal k povolenkám na emise oxidu uhličitého, 
kterým kritici říkali odpustky. Hřešíš? Tak se vykup a bude ti odpuš‑
těno. Kdysi za odpustky inkasovala církev, ale kdo na povolenkách vy‑
dělával dnes? 

„Nastal čas činů. Nemějte žádné pochyby o tom, že i malá skupina 
lidí může změnit svět,“ dozvučel sytý hlas Gorea sálem. Ondřej se pro‑
bral ze zamyšlení a měl přitom nepříjemný pocit, že mnohé pohledy 
směřují k němu. Teprve nyní si uvědomil, že Gore má aplaus ve stoje, 
zatímco Ondřej sedí, jediný v hledišti, jako nějaký rebel, a vzbuzuje po‑
zornost lidí kolem. Připomnělo mu to, jak někdy před dvaceti lety, kdy 
zbývaly dva tři roky do pádu komunismu, vystoupil na školním shro‑
máždění Socialistického svazu mládeže jeden z hlavních papalášů Ko‑
munistické strany a učitelky dohlížely na to, aby potlesk po projevu 
proběhl ve stoje. Ze srandy a pubertálního vzdoru zůstal s kamarádem 
Péťou sedět. Všichni na ně koukali. 

Pak v kabinetu dostali sodu od hysterické třídní a také hrozbu vyha‑
zovu ze školy, která se však nevyplnila. (Tradovalo se, že staršího spo‑
lužáka, co přišel na prvomájovou manifestaci v tričku z americké vlajky, 
za to ze školy vyhodili.)

Na bio obědě zapíjeném kávou fair trade, jak zdůrazňoval leták kon‑
ference, se Ondřej potkal s  dalším pravidelným obrážečem zelených 
konferencí, Hermannem Schutzem z D‑Energie, energetické korporace, 
která byla jedním z hlavních německých spotřebitelů uhlí.
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„Tak nám ten byznys s uhlím brzo odpískají, viď,“ začal Ondřej bodře, 
jak vzhlédl k urostlému Hermannovi s  malýma pichlavýma očkama 
v kulatém červenolícím obličeji. „Naši energetici mají ještě povolenky 
zadarmo, ale to je jen večírek před kocovinou. Uhelné elektrárny půjdou 
do šrotu a s ním i my všichni…“

Hermann zavrtěl hlavou: „Čísla říkají něco jiného. Stačí, když si 
srovnáš vývoj ceny elektřiny s vývojem ceny povolenky. Nepřekvapí, že 
velmi přesně korelují.“ 

„Jasně, víme, že elektrárny cenu povolenek zakomponovaly do ceny 
elektřiny ještě před spuštěním obchodování. A to ještě s nějakou přiráž‑
kou,“ mrkl na něj.

Hermann se také usmál: „To je za riziko z nepředvídatelnosti jejich 
dalšího vývoje.“

„Ale takhle to přece nemůže jít do nekonečna,“ namítl Ondřej.
„Proč ne,“ opáčil uvolněně Hermann, rozhlédl se a trochu rozhodil 

rukama, jako by chtěl říct: vždyť se jen rozhlédni kolem sebe, tady lo‑
gika vůbec nefunguje. 

Ondřeje napadlo, že je to jako za minulého režimu. Všichni musí vě‑
dět, že jde o nesmyslné schéma, ale nikdo ze skutečných decision‑ma‑
kerů se proti tomu nepostaví. Nikdo z nich neřekne: tak dost! Nejedná 
se o žádný skutečný trh, ale uměle vytvořený nástroj – povolenku – na 
uměle vytvořeném trhu, kde skupina úředníků z Bruselu vymyslela, ko‑
lik jich bude vydávat na trh a kolik přidělovat jednotlivým zemím. A úřed‑
níci v jednotlivých zemích zase vymysleli, kolik jich komu z národního 
přídělu rozdají. Tak jaký trh? Jen kombinace direktivního rozhodování, 
lobbingu a korupce. A kdo ty dodatečné zisky těžařům, elektrárnám, 
různým poradcům a analytikům a samozřejmě úředníkům zafinancuje? 
Kdo jiný než spotřebitel v ceně elektřiny.

Uhelné elektrárny sice byly znevýhodněny proti jiným zdrojům, 
ale výroba nestačila poptávce, takže jely i v Německu naplno. V Česku, 
Polsku a dalších „nových“ zemích Evropy navíc měly výjimky a dostá‑
valy povolenky zadarmo v takovém množství, že vydělávaly jak na pro‑
deji elektřiny z uhlí, tak na prodeji přebytečných povolenek právě třeba 
Němcům. 
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 „Neboj, spotřebitel toho snese hodně, a nejen německý, ale i ten 
váš. To se budeš ještě divit, co všechno spotřebitel snese,“ konstatoval 
Hermann. „A revoluce nebude, protože to nejsou daně, co roste. Vlády 
budou ukazovat na ty zlé energetické společnosti, ale nebudou moct 
jakoby nic dělat, ruce jim přece svázal Brusel… Mezitím bude Evrop‑
ská komise a vlády vymýšlet další projekty jako podporu obnovitelných 
zdrojů, budou tvrdit, že ji zaplatí z výnosů povolenek, ale ve skutečnosti 
bude opět cálovat spotřebitel…“ 

Procházely kolem nich dvě mladé velmi sebevědomě vyhlížející byz‑
nyswomenky.

Hermann stále ještě pobaveně kroutil hlavou a olizoval si prsty od 
smažené krusty tygřích krevet: „Absurdní svět... Alexandro! Jsi to ty?“ 
Ohlédly se a jedna se rozzářila a padla Hermannovi do náručí. Druhá 
dlouhovláska se mezitím potkala s Ondřejovým pohledem.

„Jako vždy na lovu klientů, viď,“ pokračoval rozjařeně Hermann. Ona 
ho vzala v podpaží, evidentně s ním jela na stejné vlně: „A jednoho jsem 
právě ulovila.“

Ondřej i ta druhá žena se opět usmáli, přece jen už trochu rozpači‑
těji. Věděl, že teď musí něco udělat a když to udělá dobře, mají před se‑
bou společně strávený večer.

„Hádám, že jste také auditorka jako Alexandra,“ oslovil ji Ondřej a za‑
tvářil se tak vážně, jak to uměl snad jen on: „Já jsem z bohaté firmy a chtěl 
bych se také nechat ulovit, jako tady Hermann. Šlo by to, prosím?“

Přišel smích a do toho jim někdo začal dolévat víno. Nepamatoval si 
už, o čem byl dále hovor, ale věděl jistě, že tématem nebyly ani povolenky, 
ani obnovitelné zdroje, a dokonce ani udržitelný rozvoj v místním, na‑
tož globálním měřítku. Do toho všeho zněla kolem stále hlasitěji hudba. 

Nestačili se už jít převléct, před hotelový portál předjely autobusy 
a účastníky konference odvážely na loď, kde neformální program po‑
kračoval večerní party. Hudba měnila styl a rytmus, vše se transformo‑
valo do taneční rytmiky a závratně blikajících stroboskopických svě‑
tel. Auditorka odložila sáčko a její světlá košile na parketu zářila jako 
bílý měsíc za úplňku oslňující noční zvěř. Překvapila ho poměrně 
dynamickým vlněním, až skoro divokými pohyby v rytmu monotónní 
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melodie. Rozepla si další knoflíček a tím jen malinko poodhalila to málo, 
co z  jejího těla bylo vidět vedle světélkujících nártů a kotníků nad 
vysokými podpatky. Pokusil se k ní v rámci rytmu přivinout a ona ho 
nechala, rukama ji sevřel ve štíhlém pase a pak ucítil, jak se svými byz‑
nysovými kalhotami tiskne k jeho byznysovým kalhotám. Vnořil se do 
těžké sladké vůně, kterou se před tím silně navoněla, nejspíš na toaletě, 
ze které přišla mnohem výrazněji nalíčená, vlastně skoro změněná. Pak 
si s ním dala další drink.

‑‑‑

Následující den v  letadle dlouho čekal na povolení ke startu. Roztřese‑
nou rukou si dělal do bloku náčrtek. Každá myšlenka, stejně jako každý tah 
rukou ho vyloženě fyzicky bolel, takže graf se rodil ztěžka a krkolomně, 
co chvíli navíc přerušovaný odklonem jeho očí od papíru kamsi zpátky 
k  uplynulé noci. Hlava mu drnčela stále stejnou otázkou: dá se něco 
takového znovu prožít? I kdyby se ale zbláznil a rozhodl se jí posílat srdce‑
ryvné zprávy, bylo by to zbytečné, věděl, že by na odpověď čekal marně. 

Nakonec náčrtek přece jen vznikl, nadepsal ho „Čím více regulace, 
tím větší zisky“ a ukazoval, jak bič na producenty CO2 – tedy povolenka, 
kterou jsou majitelé velkých komínů povinni si kupovat za každou vy‑
puštěnou tunu emisí – jde ruku v ruce s cenami elektřiny. Jak rostla cena 
povolenky, tak rostla cena elektřiny a tím i zisky energetických korpo‑
rací, tedy právě majitelů těch největších komínů.

Jak nastoupil bolestný proces vytěsňování auditorky z hlavy, dosta‑
voval se pro hlavu blahodárný proces objevování dalších dílků potřeb‑
ných k dokončení plánu, který bude schopen na zlatém podnose před‑
ložit svému šéfovi, investorovi schopnému posbírat miliardy do slušně 
návratného podniku bez rizika.

Kromě zkušenosti s povolenkami byla dalším stupínkem ke zlatému 
slunci ona fascinace Gorem, jíž byl svědkem – nejen aktivisti a novináři, 
ale i úředníci, politici, analytici… a hlavně byznysmeni, a to nejen drobní 
alternativní podnikatelé, ale i obří korporace se začínali předhánět 
v podpoře nastolování „nového řádu“. Je čas nahradit Uhelný projekt 
projektem Slunečním.


