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Nový sborník Centra pro ekonomiku a politiku se věnuje pro-
blematice životního prostředí a zejména jednomu z populárních
ekologických (či spíše ekologistických) mýtů – tzv. trvale udržitel-
nému rozvoji. I když jsou klišé typu globální oteplování či vyčerpá-
vání zdrojů jako průkazné signály imanentní ekologické krize od-
bornou literaturou velmi kvalifikovaně zpochybňovány, stoupenci
zelené ideologie stále tvrdí, že je třeba proti zhoršování životního
prostředí bojovat vědomým zpomalením hospodářského růstu.

Liberálové a opravdoví demokraté jsou přesvědčeni o tom, že
klíč k ochraně životního prostředí nespočívá v jednotlivostech, ve
státním dirigismu a v omezování svobod, nýbrž v jasném a trans-
parentním vymezení vlastnických práv a ve fungujícím cenovém
systému. Již léta argumentuji, že činnost člověka neznamená ni-
čení přírody, nýbrž žití v přírodě a současně s tím dílčí přetváření
přírody. Není náhoda, že stále se opakující katastrofické vize ni-
kdy nebyly splněny ani u ekologických, ani u populačních, ani
u jakýchkoli jiných, podobných hrozeb.

V části A sborníku č. 32/2004 uveřejňujeme vystoupení na se-
mináři „Trvale udržitelný rozvoj – rozumná politika, nebo
centrální plánování v novém hávu“, který se konal dne
15. března 2004. Ministr životního prostředí Libor Ambrozek
hájil tzv. trvale udržitelný rozvoj jako východisko pro rozumnou
politiku. Mojmír Hampl z České konsolidační agentury vysvětlil,
proč jsou přírodní zdroje nevyčerpatelné. René Hladík
z Univerzity Ústí nad Labem kritizoval státní podporu obnovitel-
ných zdrojů energie.

Do části B sborníku jsme zařadili některé další texty, které se
vztahují k trvale udržitelnému rozvoji. Publicista Ivan Brezina
vykládá ekologismus jako zelené náboženství. Poslanec
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Parlamentu ČR Martin Říman rozebírá souvislost debaty
o Temelínu s liberalismem a s údajnými mezemi růstu. Petr Mach
z Centra pro ekonomiku kritizuje trvale udržitelný rozvoj jako fik-
ci. Marek Loužek z Centra pro ekonomiku a politiku varuje, aby-
chom nepodléhali zelenému mámení.

V části C jsou uvedeny mé články s ekologickou tematikou
publikované v různých médiích od roku 2000 až do současnosti:
sloupek „Jedenáct let a životní prostředí“, poznámka o vztahu eko-
logie a prosperity, úvaha s názvem „Ekologické e-mailování“, širší
text o životním prostředí z Lidových novin a následný komentář
na reakce v témže deníku, sloupek „Prostředí pro život versus eko-
logický aktivismus“ a odpověď „Samozvaným majitelům našeho
životního prostředí“.

Kde jsou soukromovlastnická práva vymezena a respektována
a kde funguje cenový systém, je životní prostředí chráněno nevi-
ditelnou rukou trhu daleko lépe, než by to dokázala – jakýmikoli
ušlechtilými motivy vedená – viditelná ruka jakéhokoli státu, zá-
kona nebo mezinárodní úmluvy. Ekologistům chybí pokora.
Pokora před neosobními silami trhu, který nejlépe přispívá ke
kvalitě životního prostředí.

Václav Klaus
V Praze, 23. května 2004

A

Texty ze semináře 
„Trvale udržitelný rozvoj“ 

(15. března 2004)

8



11

Nacházíme se na počátku 21. století, kdy se světové společen-
ství vážně zamýšlí nad dalším rozvojem společnosti i ve vztahu
k životnímu prostředí člověka, nad ochranou přírodního bohat-
ství země a nad škodami, které na životním prostředí vznikají.
Jsou zvažovány kroky, které by měly být podniknuty, aby součas-
ná generace přenechala těm budoucím čisté, zdravé a produktiv-
ní životní prostředí.

Ve svém příspěvku uvedu trochu z vývoje udržitelného rozvoje,
co se tímto pojmem rozumí. Pak se zaměřím na příklady možné-
ho praktického uplatňování udržitelného rozvoje. Na úvod si do-
voluji upřesnit terminologii – od trvalé udržitelnosti se posouvá-
me k pouhé udržitelnosti rozvoje. Tento termín stejně dobře
vyjadřuje anglický termín „sustainable“, je logičtější a kratší.

Úvod a historie

Jednou z hlavních příčin změn v životním prostředí byl hospo-
dářský růst, který se značně urychlil po 2. světové válce.
Neobyčejné tempo růstu vykazovalo hospodářství zejména
v 50. a 60. letech 20. století, přičemž se tak dělo bez ohledu na ry-
chlé čerpání přírodních zdrojů a zhoršování kvality životního
prostředí.

Od 70. let si lidé již začali postupně uvědomovat ohrožení ži-
votního prostředí v jeho celku a nutnost sladit hospodářský růst
s ochranou životního prostředí, zejména proto, že se již začaly na
globální úrovni projevovat komplexní problémy znečištění život-
ního prostředí. Požadavky na pokračující hospodářský růst a zá-
roveň ochranu životního prostředí a přírodních zdrojů však byly
v této době v nepřekonatelném rozporu.

Trvale udržitelný rozvoj 
je rozumná politika

Libor Ambrozek

ministr životního prostředí ČR
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mentální, tak i ekonomické zřetele“ a v souvislostech „integrace
ekonomické, environmentální a sociální politiky směřujících ke
zvýšení prosperity „.

Tolik výlet do nedávné historie. Jak lze uplatnit principy udrži-
telného rozvoje v praxi? Udržitelný rozvoj se může jevit jako teo-
retický přístup, který je nemožné plně uplatnit. Nicméně lze vy-
sledovat praktické příklady uplatňování udržitelného rozvoje na
realizační úrovni. A právě OECD ve své zprávě z roku 2001 uvádí
doporučení pro realizaci udržitelného rozvoje.

Opatření popisovaná ve zprávě OECD se týkají čtyř širokých zá-
jmových oblastí:

• využití cenového systému k povzbuzení jednotlivých subjektů
k tomu, aby do svého rozhodování zahrnuly plnou výši nákladů
spojených s degradací životního prostředí.

• reforma rozhodovacího procesu vlád umožňující integrovaněj-
ší přístupy k celé řadě důsledků vládní politiky.

• využití technologických programů v úsilí oddělit degradaci ži-
votního prostředí od ekonomického růstu.

• posílení příspěvku mezinárodního obchodu a investičního
systému k udržitelnému rozvoji v celosvětovém měřítku.

Zásadní výzvou je přerušení spojení mezi tlakem na životní
prostředí a ekonomickým růstem, tzv. decoupling. Ekonomický
růst přispívá k vyšší úrovni blahobytu lidí a poskytuje současně
zdroje pro dosažení řady cílů v péči o životní prostředí. Avšak eko-
nomický růst může také současně vést k nadměrné degradaci ži-
votního prostředí a přírodních zdrojů – nejsou-li stimuly pro vyu-
žívání těchto zdrojů správně nastaveny a nejsou-li internalizovány
vnější dopady příslušných hospodářských činností.

Z historického hlediska ekonomický růst znamenal transforma-
ci značné části zásob přírodních zdrojů, které měla určitá společ-
nost k dispozici, do jiných forem kapitálu. Dnes se však uznává, že
zachování fungujících ekosystémů, o které se opírá ekonomický
a sociální rozvoj společnosti, je nezbytné k tomu, aby rozvoj bylo
možné kontinuálně udržet, a to zejména tehdy, nejsou-li k dispo-
zici žádné náhradní zdroje.
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Tento vážný problém si uvědomila Organizace spojených náro-
dů a pověřila zvláštní Komisi o životním prostředí a rozvoji, aby
tuto otázku prozkoumala. Komise v roce 1987 vydala obsáhlou
zprávu, ve které bylo navrženo, aby se problémy životního pro-
středí v celosvětovém měřítku řešily novým typem hospodářské-
ho vývoje, který byl nazván udržitelným. Podle této zprávy je to ta-

kový rozvoj, který zajistí potřeby současných generací, aniž by

bylo ohroženo splnění potřeb generací příštích a aniž by se to

dělo na úkor jiných národů.

Světové summity a studie OECD

Dalšími mezníky byly tři světové summity. V červnu 1992 byla
do brazilského Rio de Janeiro svolána Konference OSN o život-
ním prostředí a rozvoji. Tato konference, nazývaná též Summitem
Země, byla první konferencí v historii, která soustředila světovou
pozornost na skutečnost, že environmentální problémy světa
jsou úzce spojeny s ekonomickými a sociálními podmínkami.

Ukázalo se, že sociální, ekonomické a environmentální potřeby
musejí být uspokojovány ve vzájemné rovnováze, aby se tak moh-
lo dlouhodobě dosáhnout udržitelnosti života na Zemi. Byl zde
přijat princip udržitelného rozvoje a tato koncepce, která odpo-
vídá na novou situaci současného světa, byla vyhlášena dlouho-
dobým strategickým cílem uskutečnitelným jak na místní, tak na
národní, regionální a mezinárodní úrovni. Byl vtělen do jednoho
ze základních dokumentů udržitelného rozvoje, který byl na této
konferenci přijat – Agendy 21.

Tuto koncepci dále potvrdil Summit tisíciletí, který se uskutečnil
v roce 2000 v New Yorku a označil zachování udržitelné budouc-
nosti za vůbec nejnaléhavější výzvu dneška. Završením dlouhého
a pomalého procesu uvědomování si závažnosti problematiky udr-
žitelného rozvoje pak byl v roce 2002 Světový summit o udržitel-
ném rozvoji.

K uplatňování udržitelného rozvoje se v roce 1998 přihlásila
i OECD, kdy ministři členských zemí souhlasili s tím „.že dosažení
udržitelného rozvoje představuje pro země OECD zásadní priori-
tu“. Ministři se rovněž dohodli na tom, že „budou vykládat pojem
,udržitelný‘ tak, že do něj budou zahrnuty jak sociální a environ-
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být tržně orientované nástroje kombinovány s dalšími zásahy, jako
je regulace, dobrovolné závazky a informační politika.

Ad 2. Posílení rozhodovacího procesu. Je třeba, aby vlády šly
v prosazování udržitelného rozvoje „příkladem“. Vlády by proto
měly tvorbu své vnitřní politiky a procesy její realizace zaměřit na
účinnější integraci tří zmíněných rozměrů udržitelného rozvoje
(ekonomického, environmentálního a sociálního) a současně by
měly zlepšovat své vlastní schopnosti podpory udržitelného roz-
voje a vyvíjet transparentní a produktivní mechanismy integrace
s občanskou společností.

Je potřeba zlepšovat schopnost integrace politiky na všech
úrovních státní exekutivy např. tak, že bude zajištěno, aby zásad-
ní ekonomické, environmentální a sociální ohledy byly ještě před
přijetím rozhodnutí integrovány do analýz, formulace a realizace
politiky v jednotlivých sektorech s využitím nástrojů jako jsou
hodnocení vlivů na životní prostředí a na sociální situaci, hodno-
cení dopadů právních úprav a analýzy přínosů a nákladů.

Ad 3. Využití výsledků vědy a rozvoje technologií. Pokrok vědy
a technologický vývoj jsou hlavními silami působícími na zlepšo-
vání produktivity a životní úrovně. S novými technologiemi jsou
spojovány dosti slibné vyhlídky na to, že se zdaří oddělit ekono-
mický růst od dlouhodobé degradace životního prostředí.
Neexistuje ovšem žádná záruka, že inovace se budou objevovat
právě tam a právě tehdy, kde a kdy je jich nejvíce třeba, nebo že
jejich cena bude odrážet veškeré environmentální a sociální ex-
ternality jejich rozvoje.

Vlády by měly vytvořit takové politické prostředí, které bude
poskytovat správné signály novátorům a uživatelům výsledků
technologického pokroku v národním i mezinárodním měřítku;
měly by rovněž financovat základní výzkum a vhodnými způsoby
podporovat soukromé iniciativy.

Ad 4. Propojení s globální ekonomikou. Mezinárodní obchod
a kapitálové toky přispívají k dlouhodobému ekonomickému růs-
tu a rozvoji a poskytují základnu pro dosahování sociálních a en-
vironmentálních cílů. Jestliže se obchodní a investiční politika
a sociální a environmentální politika vzájemně podporují, zvyšu-
je se příspěvek k udržitelnému rozvoji každé z nich.
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Politické nástroje

Vlády mohou použít souboru svých politických nástrojů, který
se více orientuje na fungování trhu, umožňuje větší integraci
a více respektuje zájmy rozvojových zemí. K dosažení pokroku je
rovněž nezbytné postupovat podle jasně vymezené agendy, v níž
budou prioritní ty oblasti, kde hrozí největší rizika plynoucí z ne-
udržitelných směrů rozvoje – jako je zejména oblast změn klima-
tu a šetrné hospodaření s dalšími přírodními zdroji.

Existují praktická politická doporučení ke zlepšení účinnosti
politických zásahů pro realizaci udržitelného rozvoje tak, jak je
uvádí zpráva OECD a jak jsou využitelné i pro ČR. Tato doporuče-
ní jsou směrována do šesti oblastí: 1. zlepšení fungování trhů
k udržitelnému rozvoji; 2. posílení rozhodovacího procesu; 3. vy-
užití výsledků vědy a rozvoje technologií; 4. propojení s globální
ekonomikou; 5. reakce na změnu podnebí; 6. hospodaření s pří-
rodními zdroji.

Ad 1. Zlepšení fungování trhů k udržitelnému rozvoji. V zemích
OECD existuje významný prostor pro rozšíření aplikace tržně ori-
entovaných nástrojů politiky a pro reformu podpůrných progra-
mů tak, aby cenové signály vysílané trhem byly ve větším souladu
s cílem spočívajícím v oddělení ekonomického růstu od tlaku na
životní prostředí. Řady cílů v oblasti péče o životní prostředí lze
dosáhnout nákladově efektivnějším způsobem za použití tržně
orientovaných nástrojů.

To by zahrnovalo odstranění externalit a případů selhávání
trhu pomocí vyšší míry využití daní k ochraně životního pro-
středí a systémů obchodovatelných povolení a vyřešení případů
selhávání politických koncepcí prostřednictvím reforem u dota-
cí, které ve svém důsledku vedou k poškozování životního pro-
středí.

Překážky kladené do cesty těmto reformám lze překonat zlep-
šenou mezinárodní spoluprací; dále cílenými zásahy, jako jsou
kompenzace pro osoby a subjekty nejvíce postižené reformami,
které budou poskytovány způsobem, který nebude podkopávat
environmentální účinnost tržně orientovaných nástrojů; a koneč-
ně všeobecnými opatřeními, jako je např. rozfázování reforem za
účelem jejich lepšího přijímání u veřejnosti. V praxi budou muset
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Závěr

Princip udržitelného rozvoje je prakticky realizovatelná politi-
ka, která spojuje tři aspekty – ekonomický, sociální a environ-
mentální. Cílem je integrace těchto aspektů tak, aby synergické
působily k celkovému rozvoji společnosti. Zní-li podtitul dnešní-
ho semináře „rozumná politika, nebo centrální plánování v no-
vém hávu, pak z mého pohledu jde o velmi rozumnou politiku.
Asi nikdo nemůže podezřívat OECD z centrálního plánování.
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Země OECD by měly posilovat tuto koherenci, a to jak v poli-
tických opatřeních na domácí scéně, tak ve vyjednávání na mezi-
národní úrovni. Aby rozvojové země mohly růst způsobem, který
je environmentálně a sociálně udržitelný, musí jim země OECD
zjednat lepší přístup ke svým trhům a poskytnout jim aktivní pod-
poru při budování vlastních kapacit.
Ad 5. Reakce na změnu podnebí. Řešení otázky změny podnebí
představuje obzvláště naléhavou výzvu (tuto hrozbu akceptuje
i USA a ve zprávě Pentagonu jsou důsledky klimatických změn
hodnoceny jako rizikovější než hrozba terorismu), která vyžadu-
je silnou mezinárodní spolupráci k tomu, aby bylo možno rychle
dosáhnout zmírňujících úrovní emisí předpokládaných
Kjótským protokolem. Je třeba, aby země OECD lépe sladily svo-
ji domácí politiku s cíli vytýčenými v rámci boje proti klimatic-
kým změnám.

Měly by rovněž zavést tržně orientovaná opatření, jako jsou ob-
chodovatelná emisní povolení, uhlíkové daně a reformu dotací
a kombinovat tento typ politiky s cílenými programy rozvoje a ší-
ření technologií (např. energetické zdroje s nízkým obsahem
uhlíku). Nakonec je také třeba, aby státy vypracovaly dlouhodobé
politické koncepce zmírňování následků změn klimatu a posílily
svoje partnerství s rozvojovými zeměmi tak, aby koncentrace pří-
slušných skleníkových plynů mohly být stabilizovány na úrovni,
která zamezuje nebezpečným zásahům do stability klimatického
systému.
Ad 6. Hospodaření s přírodními zdroji. Přírodní zdroje poskytují
suroviny potřebné pro hospodářskou činnost a současně předsta-
vují základnu pro život samotný. Avšak řadu služeb ekosystémů
poskytovaných prostřednictvím přírodních zdrojů nelze snadno
promítnout do tržních cen. Udržitelné hospodaření s přírodními
zdroji vyžaduje narovnání cen těchto zdrojů s plným zohledně-
ním jejich užitných i neužitných hodnot.

Vlády by měly u svých dosavadních politik zkoumat, zda umož-
ňují, aby trh lépe sloužil cílům ochrany životního prostředí a zda
znamenají posílení výzkumných, monitorovacích a kontrolních
kapacit. Měly by rovněž zvýšit své úsilí v pomoci rozvojovým ze-
mích tak, aby docházelo ke zvyšování schopnosti těchto zemí ob-
hospodařovávat jejich přírodní zdroje udržitelným způsobem.
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Je fakt, že socialismus v posledních třiceti až čtyřiceti letech po-
někud „změnil barvu“, že zezelenal, a že pod ochranný plášť eko-
logie nebo obecněji environmentálních věd se schovali i ekolo-
gisté – tedy lidé programově nedůvěřující spontánnímu řádu, lidé
usilující o vrchnostenské řízení světa, lidé, kteří byli původně roz-
ptýleni pod různými odstíny rudé. Stejně tak se zdá zjevné, že
dnes stále poněkud mlhavý koncept trvale udržitelného rozvoje
nebo žití není zřejmě ničím víc než sofistikovanou teoretickou
berličkou pro praktické návrhy mnohých ekologistů, kterým klid-
ně říkejme socialisté se zelenou tváří.

Je i ekonomie vinna?

Mnohem důležitější než tento prostý fakt je ale podle mého jiná
otázka – do jaké míry jsou všechny ty zpravidla zavádějící a chyb-
né praktické návrhy ekologistů, které důsledně odlišuji od ekolo-
gů, prostě jen důsledkem chybných úvah, hypotéz a teorií v se-
riózních vědeckých disciplínách. Zdá se mi, že je tomu tak do
značné míry a ukázkovým příkladem jsou právě teoretické kon-
cepty vyčerpání zdrojů.

Přiznejme si upřímně, že v jejich případě má máslo na hlavě
ekonomie. Byli to totiž právě ekonomové, kteří jako vůbec první
vědci začali před dvěma sty lety systematicky zkoumat, jaké hos-
podářské důsledky má existence omezené zásoby přírodních
zdrojů. Malthus, Ricardo nebo později Hotelling, ale i jiní ctihod-
ní ekonomové formulovali vesměs skeptické prognózy.

Malthus v 18. století, Ricardo v 19. století a Hotelling ve 20. sto-
letí tvrdili jinými slovy totéž: fyzická omezenost přírodních zdro-
jů je ve zjevném nesouladu s rostoucí poptávkou po nich. Tento
nesoulad musí nutně vyústit v ekonomický kolaps, ve skokový po-

Tajemství trvale nevyčerpatelných
zdrojů

Mojmír Hampl

Česká konsolidační agentura
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rostou, zatímco jejich relativní ceny klesají. Ani rostoucí počet
obyvatel Země nijak neomezil jejich dostupnost. Lidstvo nenara-
zilo na jakékoli limity, které by nedovolovaly rostoucí počet oby-
vatel uživit, ošatit a jinak zabezpečit. Pravý opak je pravdou.

Dostupné statistiky například ukazují, že v celém vyspělém svě-
tě se v posledních sto letech celková výměra zemědělsky obdělá-
vané půdy snížila o více než 25 %, při současném růstu počtu oby-
vatel a růstu objemu produkovaných potravin na více než
trojnásobek. Rostoucí množství potravin vyrábí neustále menší po-
čet zemědělců na stále se zmenšující zemědělsky využívané ploše.

Za dvacet let mezi sepsáním první a druhé knihy Meadow-
sových o Limitech růstu a jejich překročení se prověřené zásoby
uhlí zvýšily o 20 %, přestože měly být podle Ricarda ekonomicky
vytěženy již na počátku 20. století. Ve stejném období vzrostly
při rostoucí spotřebě také prověřené zásoby stříbra, které měly
být vyčerpány podle Meadowsových již na počátku 90. let atd.

Je tady jasné, že na těchto ranných teoriích vyčerpání je zjevně
něco fundamentálně chybného. Ekonomové od dob Malthuse
a Ricarda postoupili dál ve svém poznání a pochopili, kde je pro-
blém. Ovšem veřejným diskusím bohužel stále až příliš často do-
minují katastrofické vize a představy původních teorií, které jed-
noznačně prokázaly svou neživotaschopnost.

Hlavním důvodem tohoto skličujícího faktu zřejmě je, že pro po-
chopení toho, proč vyčerpání zdrojů není pro lidstvo problémem,
je nutné se na zdroje dívat úplně jinak, než jsme zvyklí. Je nutné
opustit zdravý selský rozum, který nás klame. Jak pravil velký eko-
nom Julian Simon, věda je cenná jedině tehdy, pokud dospívá k po-
znatkům překračujícím hranice zdravého selského rozumu. Pokud
by věda neměla tuto schopnost, schopnost objevit něco, co není
na první pohled zjevné, nebyl by nakonec příliš velký rozdíl mezi
akademickou disputací a hospodskou hádkou. Právě proto, že
věda tuto vlastnost má, jsou ekonomové schopni logicky vysvětlit,
proč je vyčerpání zdrojů umělým, neexistujícím problémem.

Důvody, proč malthusiánské skeptické prognózy vyčerpání sy-
stematicky selhávají, jsou v zásadě tři: 1. špatná definice zásob pří-
rodního zdroje, 2. nepochopení podstaty lidského poznání a jeho
růstu, 3. nepochopení povahy přírodních zdrojů.
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kles životní úrovně lidstva, které už nebude s to mizející zdroje na-
hradit: buď dojde k fyzickému vyčerpání těchto zdrojů, jak tvrdil
Malthus anebo dojde k prohibitivnímu růstu jejich cen s tím, jak
budeme čerpat méně a méně přístupná ložiska zdrojů, jak tvrdil
Ricardo nebo později poněkud komplikovaněji Hotelling.

Ranné stadium výzkumu problematiky přírodních zdrojů
v ekonomii ústí v jednoduchý závěr: vyčerpání zdrojů je vážným
ekonomickým problémem. A od tohoto závěru samozřejmě není
daleko k normativním doporučením. Všichni je známe: čerpání
zdrojů je nutné řídit, zdroje je nutné konzervovat, uchovávat do
budoucna, nebo je čerpat jen v regulovaných dávkách, uměle brz-
dit poptávku po nich atd. atp.

V těchto doporučeních cítíme prvopočátky úvah o trvalé udrži-
telnosti a byla to ekonomie, která k nim takto zřejmě položila zá-
klady. A byla to teorie vyčerpání přírodních zdrojů (rozšířená na
zdroje typu půdy a potravinových zdrojů), která vytvořila podhou-
bí pro nekonečné variace na stejné téma: na téma neudržitelnosti
hospodářského růstu na planetě s omezenými, fixními zdroji.

Chrám těmto úvahám, rozšířeným navíc o problematiku zne-
čištění životního prostředí, postavili v roce 1972 Meadowsovi ve
svých Limitech růstu a v „upgradu“ této knihy vydané o dvacet let
později. A do dokonalosti dovedli v dalších svých textech také
promyšlené úvahy o trvale udržitelném, tj. i) moderovaném, tem-
perovaném či uměle přibrzďovaném hospodářském růstu, ii) ří-
zeném čerpání zdrojů a iii) regulovaném růstu populace.

Tyto původní teorie vyčerpání mají jednu podstatnou výhodu –
jsou intuitivně přijatelné, jsou v souladu se zdravým selským ro-
zumem, jsou rozumově na první pohled akceptovatelné. Mají však
také jeden zásadní problém: předpovědi vycházející z těchto teo-
rií jsou fatálně chybné, jsou v zásadním rozporu se vším, co pozo-
rujeme v realitě. Všechny tyto teorie pracující s přírodními zdro-
ji jako s fixní, konečnou veličinou se prostě systematicky už
stovky let mýlí, což je dost závažná vada.

Proč katastrofa nenastane?

Dostupné statistiky ukazují, že v posledních dvou stech letech
se lidstvo v oblasti využívání přírodních zdrojů nijak nepřiblížilo
katastrofě. Naopak. Prověřené zásoby přírodních zdrojů trvale
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lidského poznání relativizuje fyzickou omezenost jakéhokoli
zdroje či výrobního faktoru, které lidstvo používá. Malý příklad –
omezenost plochy Země překonává lidský rozum miniaturizací,
stavěním do výšky či do hloubky, nebo technologicky náročněj-
ším (intenzivnějším) využíváním půdy.

Zjednodušeně řečeno, každá vícepatrová budova nebo každá
podzemní garáž je výsledkem reakce lidského poznání na přiro-
zenou omezenost plochy Země. Efektivnější využívání jakéhokoli
zdroje, rozšiřování jeho dosud známé zásoby či nahrazování da-
ného zdroje jiným, je ekvivalentem růstu jeho množství. To platí
obecně.

Celý problém vyčerpání zdrojů se tudíž redukuje pouze na otáz-
ku, zda se sám růst lidského poznání někdy vyčerpá. Pro poznání
je však charakteristické, že je samo o sobě nevyčerpatelným zdro-
jem. Neexistují žádné myslitelné limity pro jeho budoucí růst.
Nevzít při dlouhodobém prognózování v úvahu tento zásadní fak-
tor znamená riskovat vytvoření zcela absurdních předpovědí.

Mises uvádí hezký příklad: představme si, že žijeme v roce 1880
a prognózujeme vývoj v dopravě: za předpokladu nulového tech-
nologického pokroku v této oblasti by naše predikce nutně uká-
zala, že dnešní města by měla být dávno pochována pod nánosem
koňského trusu. Zní to absurdně, ale stejně absurdní je právě vět-
šina prognóz vyčerpání zdrojů.

Ad 3. Nepochopení povahy a podstaty přírodních zdrojů.
Přírodní zdroje samy o sobě jsou bezcenné. Zdroje totiž neexistu-
jí nezávisle na člověku. Zdrojem v pravém významu toho slova je
to, co má pro hodnotu pro člověka. Stačí si uvědomit, že ropa byla
ještě na začátku 19. století jen bezvýznamnou černou tekutinou
bez jakékoli ceny. Teprve lidské poznání jí dalo ekonomický vý-
znam a zdroj z ní učinilo.

Lidské poznání tedy samo zdroje vytváří. A navíc pro člověka
není důležitý přírodní zdroj jako takový, ale pouze užitek, který
přináší. Není důležité, je-li suchý článek vyroben ze zinku či z lit-
hia, ale pouze to, jestli dodává požadovanou službu, užitek. Podle
mého názoru je tak vlastně nepřesné nazývat zdroje přírodními.
Měli bychom používat možná spíše spojení ekonomické zdroje, či
člověkem využívané zdroje.
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Ad 1. Špatná definice zásob přírodního zdroje. Skeptikové
všech odstínů typicky stavějí své predikce vyčerpání zdrojů na
stávajících odhadech tzv. prověřených rezerv, které jsou jako je-
diné rozumně statisticky zmapovány. Typický skeptik prostě vy-
dělí známou prověřenou zásobu zdroje jeho roční spotřebou
a vyjde mu, za kolik let lidstvo daný zdroj při stávající spotřebě
vyčerpá.

Tato úvaha však zcela pomíjí fakt, že prověřená zásoba zdroje
nerovná se jeho celkové zásobě. Prověřené zásoby jsou jenom ty,
které lidstvo zná. A zná jen ty, které mělo smysl vůbec hledat.
Objevování ložisek zdrojů je investicí svého druhu a prověřené zá-
soby jsou pouze ty zásoby, které jsou ekonomicky vytěžitelné za
stávajících cenových a technologických podmínek na trhu.

Nikdo není schopen jakýmkoli racionálním způsobem odhad-
nout velikost zásob ropy, které by se daly ekonomicky vytěžit na-
příklad při tržní ceně ropy 3000 dolarů za barel (stonásobek ceny
na trhu), i když i takové zásoby pravděpodobně existují. Nikdo
není schopen říci, jaké jsou celkové zásoby jakéhokoli zdroje.
Celkové zásoby zdroje nejsme a nebudeme nikdy schopni zmapo-
vat. Nejsme totiž schopni odhadnout, jaké zdroje by byly vytěži-
telné za zcela jiných cenových a technologických podmínek, než
které dnes převládají.

A Ricardova kauzalita jdoucí od velikosti zásob daného zdroje
k jeho ceně se obrací. Naopak velikost prověřených zásob daného
zdroje je důsledkem změn jeho ceny a převládající technologie je-
jího získávání. Dobře viditelné je to na příkladu rostoucích pro-
věřených zásob ropy po ropných šocích v 70. letech 20. století.
Tak výrazný jednorázový růst ceny ropy byl motivací pro hledání
nových zásob tohoto nerostu a prověřené zásoby ropy jednorázo-
vě prudce vzrostly.

Suma sumárum, není možné zaměňovat prověřené zásoby s cel-
kovými zásobami zdroje. Prověřené zásoby je variabilní veličina
a používat ji jako aproximaci celkových zásob je zjevná chyba, kte-
rá se musí při prognózování vymstít.

Ad 2. Nepochopení podstaty lidského poznání a jeho růstu.
Skeptikové povětšinou neberou v úvahu nebo výrazně podceňují
faktor růstu lidského poznání a technologického pokroku. Růst
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V mém příspěvku se budu zabývat konkrétní aplikací principů
tzv. udržitelného rozvoje, a to na oblast zdánlivě nudnou – regu-
lace výkupních cen elektřiny z obnovitelných zdrojů. Podle pří-
slušného výměru jsou rozvodné společnosti povinny vykoupit
elektřinu za následující ceny:
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Závěr

Je-li skutečnou podstatou zdroje jeho užitek pro člověka a ni-
koli jeho existence jako taková, pak zdroje nejsou přírodní. Je-li
tahounem všeobecného růstu zásob ekonomických zdrojů lidské
poznání, pak jejich pomyslná zásoba není fixní. A není-li jejich
zásoba fixní, pak tyto zdroje ani nejsou vyčerpatelné.

Celé uvedené vysvětlení vadnosti prognóz skeptiků má pod-
statnou vadu: je kontraintuitivní, příčí se, alespoň na první po-
hled, zdravému rozumu. Mýty mají bohužel neuvěřitelnou odol-
nost – je snazší je vytvořit než je vyvrátit. A pro mýty, které
hluboko zakořenily v obecném povědomí, to platí dvojnásob.
Ovšem to není žádná výmluva pro ekonomy: byli to nakonec oni,
kteří stáli u vzniku teorií katastrofických scénářů, možná by si
tedy měli tento svůj historický vroubek odpracovat.

Podpora obnovitelných zdrojů 
energie je zbytečná

René Hladík

Univerzita Jana Evangelisty Purkyně Ústí nad Labem

Jaké jsou ale původní cíle regulace a skutečné důsledky navr-
hovaného opatření? S jakými náklady se dosáhne jakých efektů?
Obávám se, že tato analýza nebyla provedena a proto se o ni po-
kusím v našem příspěvku.

Původní cíle regulace – předpokládané efekty

Myšlenkový postup tvůrců regulace je následující: Oteplování
klimatu je negativní jev, pramení ze skleníkového efektu, ten je
způsoben lidskou činností – spalování fosilních paliv a vypouště-
ním CO2. Elektřinu tedy místo z uhlí budeme vyrábět z větru,
a protože o takovou elektřinu dobrovolně nikdo nestojí, nařídíme
její výkup za trojnásobnou cenu. Tím učiníme dobrou věc a vy-

Tabulka 1: Minimální výkupní ceny z obnovitelných zdrojů (zkráceno):

Minimální výkupní cena 
Druh obnovitelného zdroje elektřiny dodané do sítě 

v Kč za 1 MWh
Malé vodní elektrárny 1 550

Větrné elektrárny uvedené do provozu po 1. 1. 2004 2 700

Větrné elektrárny uvedené do provozu před 1. 1. 2004 3 000

Výroba elektrické energie spalováním biomasy 2 500

Výroba elektrické energie využitím slunečního záření 6 000

Pramen: www.eru.cz (rozhodnutí energetického regulačního úřadu)
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konce o selhání vědců, kteří v honbě za atraktivními tématy
a získáním finančních grantů prezentují přednostně katastrofic-
ké modely?

4. Není prokázáno, že nejlepším způsobem, jak snížit množství
oxidu uhlíku v atmosféře, je snížení jeho emisí (možná, že vy-
sazování lesů a jiných pohlcovačů je lepší a účinnější a lev-
nější).

5. Není dokázáno, že nejlepší metoda, jak snižovat emise oxidu
uhlíku je výroba elektřiny pomocí větru (a ne například úspo-
ry energie, jaderná energie apod.)

Kterýkoliv z těchto pěti argumentů dokonale stačí k vyvrácení
původního „řetězce“. Tento řetězec je tedy mýtus, nejde o kauzál-
ní souvislost. Vyvozovat ze skleníkového efektu nutnost dotované
výkupní ceny elektřiny z větru je tedy myšlenkově chybné.

Jiný důvod regulace je deklarován jako „přechod k trvale udr-
žitelné energetice“ (Stráský – Petržílek, 2002). Autorům vadí, že
97 % české elektřiny se vyrábí „trvale neudržitelným způsobem“.
To, že energie z uhlí nebo plynu je vyčerpatelná, vypadá jako lo-
gická myšlenka. Platí ale jen ve fyzikálním, přírodním či geolo-
gickém slova smyslu, neplatí ale v ekonomickém slova smyslu.

Po vyčerpání jednoho zdroje se přejde k druhému, dražšímu,
takže ekonomicky je problém vyřešen. Trvale udržitelné je tedy
i postupné čerpání omezených fosilních zdrojů v řadě podle je-
jich efektivnosti. Proponovaný cíl budovat „trvale udržitelnou
energetiku“ je neudržitelný v tom smyslu, že nemá cenu čerpat
dražší zdroje, i když jsou obnovitelné, dokud jsou k dispozici lev-
nější zdroje neobnovitelné.

V podstatě nastanou dvě varianty: buď bude obnovitelný zdroj
(elektřina z větru) trvale a navždy dražší, než elektřina ze zdroje
neobnovitelného (uhlí apod.). Pak nemá cenu přecházet k obno-
vitelnému zdroji. A nebo nastane okamžik, kdy se ložiska neob-
novitelných zdrojů zmenší tak, že – díky nedostatku a díky tržní-
mu mechanizmu – bude elektřina z neobnovitelného zdroje
dražší, než z větru.

Potom větrné elektrárny vzniknou jako efektivní tržní řešení
i bez dotace (stejně jako již v minulosti vznikly elektrárny vodní).
Navíc růst cen elektřiny v této variantě natolik donutí všechny
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hovíme také požadavkům Evropské Unie (ta stanovuje dokonce
kvóty na procenta energie z obnovitelných zdrojů!).

Tento „řetězec“ je široce populární, je nám doslova vtloukán do
hlavy ze všech stran. Má ale jednu vadu: jednotlivé jeho články ze
sebe logicky nevyplývají.

1. Není jasné, zda globální oteplování je pozitivní, nebo negativ-
ní změnou. Prezentaci případných pozitivních důsledků glo-
bálního oteplování je věnována minimální pozornost. Že by
nebyly? (Prezident Putin žertem prohlásil, že oteplení o dva tři
stupně by bylo na Sibiři přínosem.)

2. Není jasné, zda oteplování primárně způsobují skleníkové ply-
ny. V první polovině 20. století mohla na růst globální teploty
mít vliv například stoupající jasnost Slunce (Parker, E. N.:
Mohou za globální oteplování lidé? Ekonom 4/2002, s. 19).
Ohřátí oceánů potom „vypudilo“ část skleníkového plynu –
oxidu uhličitého CO2 do ovzduší. V mořích je totiž valná část
oxidu uhlíku a chování oceánu je důležitější, než samotné emi-
se.

3. Není dokázáno, že zvýšenou koncentraci oxidu uhlíku způso-
bují lidé. Existují argumenty pro tvrzení, že celá teorie o roz-
hodujícím vlivu člověka na globální oteplování je pouze hypo-
tetická (Kutílek, 2002).Modely předpovídaly daleko vyšší
teploty, než ve skutečnosti nastaly.

I v minulosti se střídaly doby ledové a doby teplejší, než máme
dnes. Je známo, že pouhých 19 000 let před n. l., byla v době le-
dové mořská hladina o 134 metrů níže, než je dnes (MF DNES,
22. 11. 2003). Potom mořská hladina začala stoupat rychlostí až
2 metry za století. Byly doby, kdy byla mořská hladina naopak výše
a Skandinávie byla ostrovem. To vše bez lidského přičinění.
Lidské emise jsou malé – tlením humusu v půdě se do atmosféry
dostává „desetkrát více CO2 než spalováním fosilních paliv“ (Ku-
tílek, tamtéž).

Vezmeme-li v úvahu daný stav lidských vědomostí o problé-
mu, musíme se ptát: jak je možné, že se podepisují mezinárodní
dohody o snížení emisí CO2, když vůbec není jasné, zda to při-
nese jakýkoliv efekt? A lze odlišit vliv lidské činnosti od přírod-
ně probíhajících procesů? Není to selhání politiků? Nejde do-
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Technické hledisko: vzhledem ke kolísání větru je nutno mít re-
zervu výkonu pro případ bezvětří nebo vichřice. „Klasické“ zdro-
je, resp. jejich pohotová kapacita stejně neubudou, ale musí být
v pohotovosti, včas „zaskočit“!

Ekonomické hledisko a jeho rozbor zasluhuje více prostoru.
Dotace vzniklá nadhodnocením ceny pochopitelně přiláká mno-
ho firem stavících větrné elektrárny. Vznikne kapacita, kterou ni-
kdo nepotřebuje, nikdo by na ní nechtěl být ve skutečnosti závis-
lý ale přesto vznikne, protože je na to zákon, státní zásah.
Prospěch z toho budou mít soukromé firmy provozující větrné
elektrárny, ale ne ten poctivý tržní prospěch, který vzniká vzá-
jemnou dohodou a oboustrannou prospěšností. Bude to pro-
spěch plynoucí z někým nařízené předávací ceny, prospěch pra-
menící z vynuceného přerozdělování.

Je to asi stejné, jako kdyby cukrář dokázal donutit někoho, aby
odebíral právě jeho koblihy ne za pět korun, jak je obvyklé, ale za
patnáct. Navíc s upozorněním, že v případě bezvětří nebo naopak
vichřice koblihy nebudou.

Položme si otázku, jakou cenu má pro odběratele (distribuční
elektrárenská společnost) energie z větru. Tedy taková energie,
která kolísá podle síly větru. Jelikož je nutno stále mít v záloze zá-
ložní „klasický“ zdroj, a to v plné kapacitě větrných elektráren,
mohou větrné elektrárny fungovat pouze v této kombinaci. Tedy
kotle i personál v klasické elektrárně bude v pohotovosti a efekt
větrné elektřiny bude jen ten, že dojde k úspoře paliva, když bude
foukat vítr a větrná elektrárna bude vyrábět. 

Hodnota větrné energie tedy v této kombinaci je rovna jen ús-
poře paliva (uhlí, plyn) v klasické elektrárně. Dejme tomu, že vý-
kupní cena elektřiny z klasických zdrojů je do 1 Kč, podíl nákladů
na palivo je asi 60 %. Tomu by odpovídala cena za větrnou energii,
odrážející její užitečnost, tedy efekt z úspory, ve výši 0,60 Kč/kWh.
Více by distribuční společnosti nebyly ochotny dobrovolně (tedy
vzájemně výhodně) zaplatit. K uzavření obchodu, ze kterého by
měly prospěch oba subjekty, by cena musela být ještě nižší!

Nucený výkup větrné elektřiny za 2,70 Kč/KWh představuje
pro odběratele ztrátový obchod, protože jsou jiné, levnější a spo-
lehlivější zdroje. Nepochybně se sníží zisk těchto distribučních
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spotřebitele šetřit, že zpětně omezí čerpání omezených zdrojů.
Ani argument budování trvale udržitelné energetiky tedy nestačí
k odůvodnění podpory výkupních cen elektřiny z větru.

Obrázek 1: Omezené a obnovitelné zdroje

Konečně se jako argument pro regulaci používá „dorovnání
handicapu obnovitelných zdrojů, protože v ceně uhlí nejsou ob-
saženy externality v ceně 1,25 Kč/kWh“ (tamtéž). Náš názor je
tento: pokud tyto externality existují, pak by měly být zahrnuty
(„internalizovány“) do ceny uhlí. Sem by mělo směřovat úsilí vlád-
ních zásahů, nikoliv napravovat jedno pokřivení trhu (nezahrnutí
externalit do jedné ceny) dalším pokřivením (nadhodnocením
jiné ceny). Původní cíle regulace jsou tedy myšlenkově chybné,
prokazatelné efekty žádné.

Negativní důsledky regulace – zvýšení výkupních cen

Z ekologického hlediska znamená zamýšlená stavba větrných
elektráren na hřebenech Krušných hor narušení vzhledu krajiny
a rušivý efekt pro ptactvo a lidi v okolí (infrazvuky, znehodnoce-
ní pozemků).

Pikantní je energetické hledisko. Česká republika horko těžko
prodává své přebytky elektřiny do zahraničí. Budovat další kapa-
city – to už opravdu lze těžko pochopit. Logičtější by bylo samo-
zřejmě spořit energií.
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mezi soukromými firmami, přesměrování energie podnikatelů
na lobování v parlamentu a vládě místo na produktivní činnost.

Nazvěme tyto efekty „negativní externalitou“ státního zásahu.
Externalitou proto, že vznikají jako neplánovaný efekt plánovací
činnosti vlády.

Skutečné hybné síly regulace

Výše uvedená bilance původních cílů a skutečných dopadů rů-
stu výkupní ceny elektřiny z větru nás nutí k zamyšlení. Je vůbec
nějaký pozitivní důsledek takového vládního zásahu? Již samotné
položení otázky je šokující, protože na začátku stály přece ty nej-
lepší úmysly. Stále se mluvilo o trvale udržitelném rozvoji, šetr-
ném čerpání zdrojů, o ekologii. Místo lesů ale budou lesy větrní-
ků, a negativní efekty výše uvedené.

Pozitivní efekty ale existují. Musejí existovat, jinak by regulace
nevznikla. Najdeme je v růstu důchodů investorů a provozovatelů
větrných elektráren. To je totiž jediný reálný a vyčíslitelný efekt
vládního nařízení. Zde leží klíč, to je ta reálná hybná síla. Jde
o peníze. Skleníkový efekt a trvale udržitelný rozvoj jsou ideje,
které byly použity jako argumenty k regulaci, vedoucí novému
rozdělení peněz ve společnosti.

Skleníkového efektu se chytily podnikatelé, jejichž byznys sko-
mírá a jejichž produkty nikdo nechce. K pohonu větrníků nestačí
jen vítr. Je ještě třeba někoho donutit, aby to zaplatil.

Povinné procento energie z obnovitelných zdrojů, (u nás navr-
hováno mimo jiné formou větrníků na Krušných horách), to, co
je někým prezentováno jako „nejmodernější trend“, „přibližování
se EU“, „realizace závěrů summitu v Johannesburgu“ tak může být
další ukázkou jevu, který popsal výstižně Milton Friedman jako
obrácenou verzi slavné „neviditelné ruky trhu“ Adama Smithe.
Totiž že provozovatel veřejného blaha je jakoby neviditelnou ru-
kou veden k prosazování soukromých zájmů.

Celkové schéma procesu regulace

Na začátku je myšlenka trvale udržitelného rozvoje a omezení
emisí CO2 a skleníkového efektu. Obojí je prezentováno jako nut-
ná podmínka přežití lidstva, jako blaho, jež je třeba společnosti
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společností anebo to zaplatí spotřebitelé formou vyšších cen
elektřiny. Obojí znamená pokles blahobytu celé ekonomiky.
Pokusme se tento pokles vyčíslit na přibližném hypotetickém
příkladu.

Jsou-li náklady na větrnou energii dejme tomu 2 Kč/kWh, je
zisk výrobce větrné energie při výkupní ceně 2,70 Kč/kWh roven
0,70 Kč/kWh (2,70–2). Ztráta distributora je rozdílem mezi vynu-
cenou výkupní cenou a skutečnou „užitečností“ větrné elektřiny,
tedy 2,10 Kč/kWh (2,7–0,6). Společenská ztráta tedy celkem
–1,40 Kč/kWh (0,7–2,1). Tato ztráta je přesně rovna výši rozdílu
mezi skutečnou hodnotou větrné energie pro odběratele
(0,60 Kč/kWh a náklady jež na její výrobu budou podle našeho
modelu vynakládány (2,- Kč/kWh).

Ekonomická teorie by použila formulaci, že mezní užitek větr-
né elektřiny (0,60 Kč) je menší než mezní náklady (2,- Kč).
Zároveň došlo také k přerozdělení hodnoty resp. peněz. Z každé
kilowathodiny vyrobené větrnou elektrárnou a vynuceně (dle zá-
kona) odebrané distributorem se přerozděluje 2,40 Kč od distri-
butora k provozovateli větrné elektřiny (2,70–0,60).

Závěr z tohoto modelového rozboru je, že každá kilowathodi-
na elektřiny z větrné elektrárny ochudí ekonomiku jako celek
o 1,40 Kč a způsobí deformaci trhu (donucené přerozdělení mezi
soukromými firmami) ve výši 2,40 Kč/kWh a obohatí produ-
centy větrné energie o 0,70 Kč.

Dalším negativem je přesměrování energie podnikatelů na lo-
bování v parlamentu a vládě místo na produktivní činnost. Místo
férové soutěže začíná bitva o příznivou podobu zákonů a regulač-
ních opatření, boj o podobu předávacích cen.

Současná hospodářská recese v sousedním Německu je podle
nás také mimo jiné důsledkem podobné regulace. Ohyzdné lesy
větrníků zdražují elektřinu a oslabují konkurenceschopnost eko-
nomiky. Proto je na stole omezení dotací (HN 5–7.9, str. 4).

Shrňme negativní důsledky vládního nařízení: Vizuální devas-
tace krajiny, rušení klidu, produkce nadbytečné elektřiny, zby-
tečné vynakládání materiálu a práce na stavbu a provoz větrní-
ků, ochuzení hospodářství jako celku, narušení tržního
prostředí v energetice ve formě nuceného přerozdělení bohatství
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řinu z větru kupovala. Ale jak na to? Jak přesvědčit někoho, aby
dělal něco, co nechce?

Začnou s tvrzením že ta spolehlivá elektřina, kterou máme za
dobrou cenu ze zásuvky, není ta správná elektřina. Že je to špatná
elektřina, která vlastně škodí. Je totiž vyrobena tím nesprávným
způsobem, protože při tom vzniká znečištění. Budou argumento-
vat například skleníkovým efektem. Je vlastně jedno, jak budou ar-
gumentovat.

Hlavní je vyvolat u spotřebitelů pocit viny nebo ohrožení. Člo-
věk, kterému je vnucen pocit viny, nebo se cítí ohrožen, je daleko
snáze manipulovatelný. Takový člověk je ochoten leccos udělat,
aby svou vinu odčinil nebo ohrožení zamezil. Je ochoten více pra-
covat nebo platit, aby nebyl opět obviněn, že spotřebovává tu ne-
správnou elektřinu.

Když je veřejnost takto zpracovaná, přistoupí na myšlenku elek-
třiny z větru jako variantu, jistý druh odpustku. Uzákoní se povin-
ný odběr větrné elektřiny za trojnásobnou cenu. V parlamentu
regulace projde. Argumentem jsou vědci, klima, povodně, sucha,
podmínky Evropské Unie. Poslanci budou moci předstoupit před
voliče a říci jim: podívejte se, jak pečujeme o vaše životní prostře-
dí. Podívejte se, kolik jsme vytvořili pracovních míst v továrnách
dodávajících větrníky. Tyto myšlenky jsou dostatečně jednodu-
ché, aby je voličstvo pochopilo.

Rozvodné společnosti budou proti nucenému výkupu protes-
tovat, ale nakonec na to přistoupí. Podle zákona budou muset.
Nakonec se zahojí na spotřebitelích, zvýší cenu pro konečného zá-
kazníka. V jistém smyslu budou dokonce vděčné, že pro zvýšení
ceny je další zdůvodnění. Rozvodné společnosti by si totiž jinak
své vlastní důvody pro růst ceny horko těžko vymýšleli, když sli-
bovali naopak zlevnění. 

Ty milióny spotřebitelů, co zaplatí víc za elektřinu, nebudou
protestovat. Kvůli pár korunám by se jim to totiž nevyplatilo.

Závěr

Důsledná analýza cílů regulace a jejich skutečných dopadů je
podle našeho názoru cesta, jak zamezit plýtvání vzácnými zdro-
ji (lidskými i materiálními), jak předejít nerozumným zásahům
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naordinovat. Vymyslí se větrná energie jako jedna z cest. Zvýší se
výkupní cena za větrnou energii. Již v této fázi se udělá ta chyba,
že se nestanoví jasné cíle a jasné náklady, které dané řešení má.
Dokonce se ani nepočká na definitivní vědecké poznatky.

Tvůrci regulace ale nenesou odpovědnost za škody, které způ-
sobí a neinvestují vlastní peníze. Chtějí jen vyjít vstříc svým voli-
čům, profilovat se na tématu, které budí dojem péče o veřejné
blaho a udržitelný rozvoj. Regulace vyjde vstříc také jistým zá-
jmovým skupinám. Navíc vznikne mnoho nových pracovních
míst, rozjedou se investice. Prezentují se pouze kladné aspekty.
Negativní dopady, jichž je více, se zamlčují nebo převedou na
soukromé firmy. Vše zaplatí ten, kdo elektřinu z větru musí vy-
koupit. 

Záludnost státního zásahu ve formě povinného výkupu za vy-
sokou cenu spočívá v tom, že vytváří iluzi, že se vše „vyřeší“ v pod-
nikatelském sektoru a že spotřebitele ani daňového poplatníka se
to netýká. Vzniká dojem, že problém mají distribuční společnosti
a ty ať si s povinným výkupem „nějak poradí“. Vzniklá celospole-
čenská škoda a ztráta (my jsme ji vypočítali na 1,40Kč/kWh větr-
né energie) jakoby „nikoho nebolí“ (rozuměj koncového spotře-
bitele, voliče). To umožní politikům a autorům regulace
prezentovat pouze pozitiva, zatímco negativní externality státní-
ho zásahu „uklidit“ do soukromého sektoru.

Nakonec vznikne mohutný průmysl větrné energie se všemi ne-
gativními aspekty a ztrátami výše uvedenými. Regulace se stává tr-
valou. Teď už jde o pracovní místa a důchody v existujícím sekto-
ru. Výroba nadbytečné energie stoupá, stoupají zisky jedněch
a ztráty druhých. Roste nevraživost, protože směna je nedobro-
volná. Všechny firmy už musí platit zástupy „poradců“, jež mají
schopnost ovlivnit parlamentní debaty a rozhodnutí regulačního
orgánu. To je totiž důležitější, než efektivní výroba.

Psychologie nátlakové skupiny

Producenti větrné elektřiny mají problém, že jejich drahou
a nespolehlivou elektřinu z větru nikdo nechce. Dobrovolnou
směnou to nepůjde. Zkoušejí tedy donutit společnost, aby elekt-
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do dobrovolných smluv mezi podniky. Chybný zásah státu může
i zdiskreditovat jinak pozitivní myšlenku trvale udržitelného
rozvoje.
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Počátkem 70. let 20. století se v euroamerickém kulturním
prostoru objevuje nový sociální fenomén: masové hnutí laických
ekologických aktivistů. Často v něm vidíme jen racionální odpo-
věď na poškození životního prostředí. V kořenech zeleného hnu-
tí lze ale odhalit silný iracionální spirituální náboj, přecházející
místy až v parareligiózní novopohanské tendence a sektářský pří-
stup ke světu.

Ekologové a environmentalisté

Média a veřejnost dnes přívržence zeleného hnutí a laické
obránce životního prostředí běžně označují za ekology, z čehož
plyne řada terminologických nejasností a zbytečných nedorozu-
mění. Abychom se vyhnuli tomuto baconovskému nebezpečí
„idolu tržiště“, spočívajícímu ve zbytečných sporech o nedosta-
tečně přesně definované a špatně pochopené pojmy, vyjasněme
si nejprve, o čem vlastně bude v následujích řádcích řeč.

K pojmenování laických obránců životního prostředí se postu-
pem času vžilo několik synonym: hnutí zelených, ekologičtí akti-

visté, ekologisté, environmentali sté. I když (jak uvidíme dále) vů-
bec nejde o uniformní hnutí, ale o neobyčejně plastický a vnitřně
strukturovaný sociální fenomén, je třeba jej jako celek důsledně
odlišovat od vědecké ekologie na straně jedné a od institucionál-

ně-státní ochrany přírody na straně druhé.

Od environmentalismu lze také pracovně odlišit tzv. koncepci

trvale udržitelného rozvoje (TUR), která je souhrnem normativ-
ních ekonomicko-legislativních strategií a technologických inova-
cí, vytvářených s cílem sladit civilizační tlak na přírodu s jejími
adaptačními limity. Travel udržitelný rozvoj ovšem vychází ze stej-

Ekologismus jako zelené náboženství

Ivan Brezina

biolog, ekolog a publicista
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Doménou hnutí zelených jsou nevládní ekologistické organiza-
ce (v Čechách například Hnutí Duha, Děti Země či Greenpeace).
Environmentalisté přicházejí s filozoficky, eticky a nábožensky za-
loženým přesvědčením, že příroda je posvátná a je ji proto třeba
ctít a chránit nikoli pro lidi, ale pro ni samotnou (a většinou tedy
přímo proti lidským zájmům). Teprve zde se objevuje předmět na-
šeho zájmu: normativní ideologie jako subjektivní výklad světa, je-
muž nejde o to svět vyložit, ale podpořit zájmy té sociální skupi-
ny, která svět vykládá.

Jak uvidíme dále, environmentalistická ideologie k této manipu-
laci často užívá pseudoreligiózní postupy. Podle gurua českých en-
vironmentalistů, sociologa Jana Kellera (1992), neplní ideologie
na rozdíl od vědy poznávací funkci a mohou být tedy účinné
i v případě, že jsou nepravdivé. Člověk může žít velmi úspěšně
a spokojeně bez pravdy, nemůže však žít bez představ, jejichž na-
plnění by ho uspokojovalo. Základní funkcí ideologie je integrovat
skupiny lidí, ospravedlňovat rozdělení moci uvnitř těchto skupin
a stanovit systém norem a hodnot, jimiž se má závazně řídit jedná-
ní souvěrců.

„Zápas o nastolení vlastního výkladu světa zvyšuje agresivitu
člověka tím, že ji dává do služeb vysokých hodnot a posvátných
symbolů,“ píše Jan Keller. Nejagresívnější přitom podle něj bývají
ty ideologie, které se orientují na nejvyšší hodnoty. Přívrženci en-
vironmentalismu všechny tyto charakteristiky beze zbytku splňu-
jí. Vytvářejí vnitřně integrované skupiny souvěrců, orientované
na nejvyšší hodnoty (budoucí přežití lidstva, posvátná příroda,
mýtická Matka Země...). Není proto divu, že se často vyznačují vy-
sokým stupněm agresivity – stačí jen připomenout pražskou
Global street party, události v německém Gorlebenu, blokády
Temelína či amerického ekoteroristu Unabombera.

Míra ideologizace, religionizace a tedy i agresivity jednotlivých
zelených skupin je ovšem velmi rozdílná. V Čechách lze oba pro-
tikladné póly zhruba pracovně vymezit Dětmi Země a Hnutím
Duha. Děti Země představují v podstatě neideologickou skupinu,
která se zabývá konkrétními případy poškozování životního pro-
středí bez toho, aby vynášela mravní soudy o všeobecné prohni-
losti moderní civilizace a nadcházející zkáze světa a přicházela
s plánem spásy.
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ného ideologického předpokladu jako hnutí zelených – totiž že se
světem kolem nás je cosi v nepořádku.

Zastánci koncepce TUR sice představují jakousi intelektuálněj-
ší odnož hnutí zelených, ale vycházejí ze stejně metafyzicky zalo-
ženého, netestovatelného předpokladu – totiž že se světem kolem
nás je cosi v nepořádku. Jedním ze základních nástrojů koncepce
TUR je preference obnovitelných zdrojů energie a surovin na
úkor zdrojů neobnovitelných.

Základním neobnovitelným zdrojem je ovšem lidská svoboda,
kterou zastánci koncepce TUR a zelení ohrožují svým vnucová-
ním menšinových norem nám ostatním. Základním obnovitelným
zdrojem je pak lidská invence, schopná historické substituce
zdánlivě „neobnovitelných“ zdrojů. Dobu kamennou neukončil
nedostatek pazourků, ale radikální změna technologie, díky které
přestaly být pazourky potřeba. Stejně tak „dobu fosilních paliv“
s vysokou pravděpodobností neukončí vyčerpání zdrojů ropy
a uhlí, ale masové nasazení nějakého sofistikovanějšího a levnější-
ho zdroje energie.

S ekologií coby přírodní vědou nemají environmentalisté ani
zastánci koncepce TUR nic společného už proto, že jde téměř sto-
procentně o laiky. Vědecké ekology lze mezi environmentalisty
spočítat na prstech. Důvod je zřejmý: ekologie je „tvrdou“ deskrip-
tivní přírodovědeckou disciplínou, v níž nemají hodnoty místo
stejně, jako třeba v matematice či v chemii (zkusme si představit
„matematické aktivisty“!). Ekologie studuje interakce mezi živými
organismy a prostředím, popisuje koloběhy látek a energie, po-
pulační dynamiku či mezidruhové vztahy, ale zůstává přitom dů-
sledně „value-free“ – nehodnotí, nebojuje, nevytváří žádné nor-
mativní vize.

Na ekologii navazuje její hodnotově zabarvená odborná aplika-
ce: institucionálně-státní ochrana životního prostředí (OŽP), je-
jímž cílem je s pomocí legislativních nástrojů zabránit poškozová-
ní přírody. K tomu je zřízeno specializované ministerstvo, Česká
inspekce životního prostředí atd. Hledat parareligiózní prvky v la-
boratořích vědeckých ekologů či v kancelářích OŽP je tedy zřej-
mý nesmysl. Zcela jiná situace ovšem nastává v oblasti laického
environmentalismu.
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Také podle biologa Stanislava Komárka (1995) nese parareligi-
ózní prvky ve větší či menší míře každé politické hnutí evropské-
ho novověku. V hnutí zelených je však nacházíme víc než kde jin-
de: „Typické jsou zejména rysy analogické evropským
předkřesťanským přírodním náboženstvím (např. poměr ke stro-
mům – Bruder Baum). Velmi výrazná paralela existuje i k před-
stavám o „čistých“ a „nečistých“ pokrmech judaismu či islámu –
teorie a praxe výživy vyžadující neúprosně konzumaci biologicky
„čisté“ stravy, oněch nejrůznějších sójových klíčků a celozrnných
chlebů spojená s obsesivním strachem z nejrůznějších pesticidů
a exhalací. Znovu v pozměněné formě ožívá víra ve výskyt zrůd ja-
kožto znamení špatné vlády, názor v antice i ve staré Číně obecně
rozšířený. Mnohé proti skutečnosti mírně „doladěné“ reportáže
z okolí Černobylu tuto tendenci nepřehlédnutelně dokazují.“

Stručný esejistický Komárkův exkurz se v následujících řádcích
pokusíme rozpracovat a doplnit dokladovým materiálem. K po-
chopení parareligiózních kořenů hnutí zelených se ale nejprve
musíme vrátit do doby jeho vzniku. Stejně jako u zrodu scientolo-
gické sekty stály sci-fi romány jejího zakladatele Ronna Hubbarda,
předznamenala vědeckofantastická literatura také vznik environ-
mentalismu.

Celosvětovou „ekologickou paniku“ (P. Johnson) totiž odstarto-
vala kniha americké autorky Rachel Carsonové Mlčící jaro (1962).
Jde pochmurnou vizi pesticidy otrávené americké přírody, která
už jednoho jara neprocitne ze zimního spánku. Výsledek této li-
terární fikce? „Veřejné mínění sedmdesátých let reagovalo na
ohrožení životního prostředí velmi podobně, jako předchozí ge-
nerace reagovaly na čarodějnice,“ vzpomíná chemik atmosféry
a autor slavné teorie Gaia James Lovelock. „Tehdy se slovo „che-
mikálie“ stalo nadávkou.“

Všimněme si ještě jedné zajímavé paralely. V roce 1938 přišel
režisér Orson Welles se slavnou rozhlasovou adaptací sci-fi romá-
nu H. G. Wellse Válka světů, pojatou jako přímý přenos z invaze
kosmických vetřelců do USA. Většina posluchačů vzala jeho roz-
hlasovou fikci vážně. Američany zachvátila panika, silnice zaplni-
ly davy vystrašených uprchlíků, došlo prý i k několika sebevraž-
dám. Z pocitu kosmické hrozby později vyrostly nejrůznější
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Charakteristiku Hnutí Duha pak nejlépe podává jeho někdejší
předseda, dnešní šéfredaktor Literárních novin Jakub Patočka
(1997) v úvodníku časopisu s příznačným názvem Poslední gene-
race: „Vycházeli jsme z mínění, že naši planetu postihla hluboká
ekologická krize, která pozvolna přerůstá v katastrofu nepředsta-
vitelných rozměrů... Proto jsme se zasazovali za radikální změny
v našich životních způsobech i ve společenském uspořádání, kte-
ré se snaží svádět naši pozornost a ohlupovat nás, abychom nena-
hlédli, v jak tristním postavení jsme se ocitli...“.

Přesnou katalogizaci a zároveň i diagnózu podobných katego-
rických sociálně-utopických soudů podává Paul Johnson (1999)
v knize s taktéž příznačným názvem Nepřátelé společnosti: „Co
činí z ekologické eschatologie důležitou, nebezpečnou a zhoub-
nou záležitost je fakt, že tvoří součást hnutí, které má na Západě
velmi širokou základnu. Na ekologickou lobby by se mělo pohlížet
jako na „seriózní“ část spektra středostavovských potřeštěnců,
které jinak zahrnuje sekty typu scientologie, odpůrce vivisekce či
ty, kteří fanaticky bojují proti fluorizaci pitné vody.“

Náboženská dimenze ekologismu
Parareligiózní kořeny hnutí zelených nelze pochopit bez krát-

kého exkurzu do sociologie náboženství. Podle Maxe Webera do-
šlo v 18. a 19. století díky osvícenské a pozitivistické kritice nábo-
ženství k „odkouzlení světa“, tedy ke ztrátě sakrálního rozměru
lidského života. Výsledkem této sekularizace euroamerické civili-
zace je ovšem smutek a nostalgie nad profanací reality, které ve-
dou až ke snaze o znovuobjevení transcendence a vzniku kvazi-
náboženských iracionalistických struktur.

Teolog Paul Tillich mezi tyto struktury řadí i moderní politická
hnutí. Vedle nich ale vznikají i „spasitelská“ a „protestní“ hnutí,
odvozující svou identitu z civilizační frustrace, odmítání techno-
logického vývoje a hledání „přirozenosti, která již neexistuje“.
Liessmann a Zenaty v této souvislosti mluví o „podivných synkre-
tických spojeních náboženských, esoterických i vědeckých před-
stav“ – jak uvidíme dále, přesnější charakteristiky zeleného hnutí
si snad ani nelze představit. Environmentalismus tak můžeme
chápat i jako jednu z mnoha podob postmoderní snahy o opětov-
né „zakouzlení“ světa a návrat posvátnosti.
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Podobný názor zastává i biolog a filozof Zdeněk Neubauer
(1993), podle něhož „předpona eko- souvisí se snahou o obnovu
religiozity a spirituality nezávislé na konfesích a institucích, vede-
né touhou po obnově přirozeného náboženství.“ Pod maskou
ekologického hnutí lze ovšem podle Neubauera odhalit „směs
zištné snahy o zachování vlastního pohodlí a zpupného titanismu,
který se domnívá, že konec či záchrana světa závisí na člověku
a regresu k primitivním barbarským kultům“.

V době postmoderního konce osvícensko-pozitivistické sekula-
rizace, kdy se nejrůznější náboženské formy opět začínají prolínat
se všemi oblastmi našeho života a s nejrůznějšími obory lidské
činnosti (Vojtíšek, 1998) si naprostá většina řadových přívrženců
environmentalismu jeho parareligiózní podstatu neuvědomuje.
Výjimky z řad vůdců zeleného hnutí se ovšem svému spojování
s transcendentním revivalem rozhořčeně brání. Spatřují v něm
dokonce promyšlenou snahu o diskreditaci, řízenou průmyslo-
vou lobby (Patočka, 1998). Důvod je zřejmý: podobné úvahy v je-
jich očích rozbíjejí mediálně vděčnou tezi o environmentalismu
coby racionálně-vědecké odpovědi na reálně existující ekologic-
kou krizi.

Část zelených se však i přesto k „ekologii“ coby nastupující ná-
boženské konfesi hrdě hlásí. „Ekologie... se dnes stává – troufám si
to alespoň tvrdit – jedním z nových náboženství naší doby,“ říká
aktivista Libor Kysučan v článku pro časopis Poslední generace
(Kysučan, 1996). „Vyzná-li dnes někdo před světem „jsem ekolog“,
vyvolává jeho sdělení zcela jiné konotace než pouhé nezúčastně-
né konstatování „jsem pracovník toho a toho výzkumného ústavu,
úředník toho a toho ministerstva?“. Jde tu o cosi víc než o pouhou
vědeckou pravdu – znamená to zároveň přihlásit se k určitému
souboru hodnot, k jistým ideálům.“

V následujícím textu rozebereme jednotlivé parareligiózní ten-
dence environmentalismu podrobněji. Je ovšem třeba znovu
a znovu zdůrazňovat obrovskou vnitřní plasticitu zeleného hnutí
– jednotlivé české a světové ekologistické skupiny a nevládní or-
ganizace se od sebe liší nejen mírou ideologizace a religiozity, ale
i zastoupením níže uvedených pseudonáboženských znaků.
Jedním z důvodů je i fakt, že „zelené náboženství“ je stejně jako
třeba hnutí New age synkretickým postmoderním fenoménem,
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ufokulty, jejichž odrazem jsou i katastrofické filmy typu Dne ne-
závislosti.

Kniha Rachel Carsonové ovlivnila realitu podobně – tato envi-
ronmentální sci-fi uvedla v život „zelený kult“. V roce 1972 vznik-
ly dvě nejvlivnější celosvětové ekologistické organizace –
Greenpeace a Přátelé Země. Ideologie environmentalismu se kro-
mě vazby na iracionální ekologickou paniku zrodila i v úzké sou-
vislosti s radikální levicovým hnutím amerických studentů
(Greenpeace je přímým potomkem protestů proti válce ve
Vietnamu a zkouškám jaderných zbraní). Třetím inspiračním
zdrojem byla kontrakultura, která na přelomu 60. a 70. let poprvé
výrazněji zpochybnila oficiální hodnoty západní konzumní spo-
lečnosti.

Byla to zvláštní doba: vůdcové generace hippies odjížděli me-
ditovat do Asie a seznamovali se zde s východními náboženství-
mi, asijský mysticismus vzápětí výrazně ovlivnil rodící se fe-
nomén New age (Nový věk), který představuje pokus
euroamerické civilizace o radikální obnovu duchovnosti. I když
je New age amorfním slepencem řady nejrůznějších kulturních
a náboženských vlivů ze všech koutů světa, nelze přehlédnout,
že jednu z jeho nejdůležitějších ingrediencí představuje právě
environmentalismus. „Oblečte si batikované triko, kolem krku
kožený váček na marihuanu nebo dřevěnné korálky, mluvte
o ochraně přírody, vesmírné harmonii, souznění, lásce a pozi-
tivních vibracích a jste jejich,“ charakterizoval nedávno přívr-
žence hnutí New age časopis Quo. Na potřebu „ekologizace“ lid-
ského přístupu ke světu se odvolávají takřka všechny vůdčí
osobnosti Nového věku.

Vazby mezi hnutím zelených a postmoderní spirituální revo-
lucí jsou tedy velmi silné. Někteří autoři se dokonce domnívají,
že tváří v tvář krizi legitimity tradičních církví a únavy z materi-
alismu se pro řadu lidí stává novou konfesí mimo jiné také „eko-
logie“. Religionista Dušan Lužný (1994) přichází se zcela expli-
citním termínem „zelené náboženství“. Environmentalismus je
podle něj zatím sice jen tzv. kvazináboženským hnutím (tedy ne
zcela vyhraněnou formu religiozity bez pevného vnitřního
uspořádání), jde už prý ale o formulaci zárodků nového nábo-
ženského systému.
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oponentura možná není, jde o metafyzická tvrzení, vymykající se
racionálnímu uchopení a tím i jakémukoliv průkazu pravdivosti.
Jak například testovat biblicky znějící výrok Jakuba Patočky, pod-
le něhož přichází katastrofa nepředstavitelných rozměrů?
(Patočka, 1997).

Environmentalisté se tak řadí hned vedle ufologů, survivalistů
a dalších mileniálních katastrofických hnutí. V religiózním kon-
textu nejde o nic originálního: vize konce světa či Soudného dne
provázejí většinu světových náboženství. V křesťanském světě chi-
liasmus jak známo výrazně ovlivnil už étos konce prvního tisícile-
tí. Nálada konce druhého tisíciletí je obdobná.

Protože je však náboženstvím novověku věda, neodvolává se už
environmentalistický chiliasmus na biblické, ale na „vědecké“
zdůvodnění nadcházející apokalypsy. Paul Johnson v této souvis-
losti píše o ekologické echatologii, která přichází s novou, tento-
krát profánní vizí zániku: „Čtyřmi posledními věcmi člověka se
má stát otrávený vzduch, vyčerpaná půda, totálně vydrancované
přírodní zdroje a hromadná smrt hladem přelidněné planety.“

Odvrat k pohanským či asijským kultům

Dobře čitelnou parareligiózní charakteristikou zeleného hnutí
je jeho snaha o opětovné „zakouzlení“ světa (Wallerstein, 1998).
Environmentalisté mluví o posvátné přírodě, nejčastěji personifi-
kované do podoby mýtické Matky Země, jejíž archetyp byl sou-
částí většiny velkých předkřesťanských náboženství. Jedna z nej-
známějších celosvětově působících zelených skupin se jmenuje
Přátelé Země, na Slovensku funguje organizace Za Matku Zem,
v Čechách působí Děti Země.

V časopise Poslední generace lze najít i následující mystické vy-
znání: „Pamätajme, že Matka Zem nikdy neumiera. Ona len na
chvílu zaspáva. Treba robiť všetko, aby sme ju zobudili, aby sme jej
pomohli znovu získať silu na následujúci deň plný ťažkej práce...
Jednako pamätejme, že to neznamená „odpustiť si“ boj za Matku
Zem. Dych štvanice už páli na krku, poľovníkov pribúda a Jej sa
beží čoraz ťažšie. Nikdy si nenechajme nahovoriť, že už zomrela,
lebo nám pukne srdce...“ (Jalynska, 1996).

Snad nejvýraznějším impulzem pro novodobé uctívání Země
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spojujícím nejrůznější světské, vědecké i sakrální prvky (někdy se
mluví o tzv. plovoucí religiozitě). Jasně definovaná věroučná dog-
mata v něm proto lze na rozdíl od „klasických“ náboženství iden-
tifikovat jen velmi obtížně.

Chiliasmus

Základní parareligiózní charakteristikou zeleného hnutí je jeho
jasně čitelný chiliasmus. I když děsivé vize nadcházející ekologic-
ké katastrofy (v níž podle zelených vyústí současné poškozování
životního prostředí), zná jistě čtenář z vlastní zkušenosti vyhro-
žování koncem světa. Jako příklad lze uvést časopis Poslední ge-
nerace, který do roku 1997 vydávalo Hnutí Duha (později byl pře-
jmenován na Sedmou generaci). Jde o periodikum, v němž se
v českém kontextu s voláním o blížícím se konci světa setkáváme
snad nejčastěji. „Jsme poslední generací, která žije ve společnosti
konzumu, plýtvání, honby za hmotou,“ píše se v jeho podtitulu.

V některých obzvláště chmurných zelených apokalyptických
vizích jsou dokonce lidé přirovnáváni ke zhoubné „rakovině pla-
nety“, s níž se bude muset příroda rázně vypořádat. Technologie
výroby ekologického strachu je přitom velmi jednoduchá. James
Lovelock ji popisuje těmito slovy: „Strach se živí nevědomostí
a úrodným polem rodícím strach se stala věda od té doby, co se
stala nesrozumitelnou pro všechny, kteří se jí nevěnují“
(Lovelock, 1994).

Ze složité soustavy spletitých a často protikladných ekologic-
kých teorií environmentalistům jen stačí vytrhnout to, co potvr-
zuje jejich laické iracionální obavy z nadcházejícho konce milé-
nia. Patřičně přibarvené peklo pak servírují vystrašené veřejnosti
s kategorickým tvrzením, že jde o prokázaný fakt. Tuto demago-
gickou strategii lze dokumentovat na řadě příkladů počínaje po-
plachem kolem globálního oteplování přes volání o slábnoucí bi-
odiverzitě až k panice spojené s údajnými katastrofickými
následky Černobylu.

Odkazem na „tvrdá“ vědecká data odborné ekologie lze přitom
snadno doložit, že naprostá většina „závažných ekologických
problémů“ je bojovníky zeleného hnutí buď obludně zveličena,
nebo dokonce existuje jen v jejich myslích. Tam, kde podobná
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žeme počítat vždycky: magická síla krajiny, duch země a místa nás
vyléčí...“

Významným proudem je tzv. hlubinná ekologie (deep ecology),
kombinující ochranářskou filozofii s prvky indiánského šamanis-
mu, východního mysticismu a s náboženstvími přírodních náro-
dů (Lužný, 1994). Objevily se dokonce svérázné hybridy typu eko-
buddhismu, mísící západní ekologistickou ideologii s asijskými
koncepty chápání světa. „Je nutné, aby přesvědčení buddhisté
podrobili současné ekonomické trendy pečlivému a zodpovědné-
mu zkoumání z hlediska duchovních nauk,“ píše jedna z přívr-
ženkyň ekobuddhismu (Norbert-Hodge, 1997). „Ohromné pro-
jekty, jako např. jaderné elektrárny, přehrady a superdálnice,
natožpak genové manipulace, odporují přirozenému roku života,
který nás Buddha učil přijímat.“

Na Lovelockovu „ženskou“ teorii Gaia navázel ekofeminismus
coby ekologický směr, který se zabývá nejen vztahem člověka
k přírodě, ale i vztahy mezi pohlavími (příkladem tohoto směru
jsou u nás Jihočeské matky). I v ekofeminismu lze přitom vysto-
povat silný spirituální rozměr. „Moderní věda podle ekofeminis-
tek zredukovala Zemi na mrtvou hmotu,“ píše v Poslední genera-
ci Martina Vráblíková (1997).

„Posílila tak křesťanské chápání světa jako něčeho, co není ob-
dařeno „duchovností“, co můžeme přetvářet a s čím můžeme ma-
nipulovat. Svým manipulativním, necitlivým a agresivním přístu-
pem k přírodě zapříčinila ekologickou krizi... Ke zlepšení vztahu
k přírodě má přispět i změna podstaty duchovnosti... Některé
ekofeministky se vracejí ke kultu bohyní, který vyznává, že ženské
tělo obsahuje prvotní stvořitelské síly... S úctou k tvořivým silám
přírody souvisí i ekofeministická kritika moderní vědy, genetic-
kého inženýrství a kritika reprodukčních technologií... V západ-
ních zemích vedou ekofeministky řadu ekologických kampaní,
např. proti atomovým elektrárnám, proti skládkám toxického od-
padu, kampaně za práva zvířat. Jejich akce jsou nenásilné a často
jsou inspirovány rituály“.

Dalším významným spirituálním zdrojem environmentalismu
je ale i evropská předkřesťanská tradice. „Zelené náboženství“ vy-
tváří podle Lužného (1994) rituální praktiky. A příkladem novo-
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jako spirituální Matky byla tzv. teorie Gaia britského chemika at-
mosféry Jamese Lovelocka, podle níž je celá naše planeta jediným
živým superorganismem. Lovelock pro něj použil jméno řecké
bohyně Země. Z jeho knih Gaia: A new look at life on Earth

(1982, jako referát předneseno již v roce 1969) a The ages of Gaia
(1988) je ovšem zřejmé, že mu nešlo o nic víc, než o pouhou in-
telektuální hříčku. Gaia byla původně jen antropomorfním pří-
měrem, vyjadřujícím vzájemnou holistickou provázanost všech
přírodních dějů v rámci geosféry i biosféry, která zaručuje ho-
meostázu planetárního ekosystému, a která tak vlastně činí Zemi
planetou vhodnou pro život.

I když Lovelock výslovně zdůrazňuje, že hypotézu Gaia nemys-
lel nábožensky, řada čtenářů knihy z řad přívrženců environmen-
talismu a hnutí New age ji jako takovou pochopila (Blažek, 1993).
Vědecká teorie tak začala žít vlastním životem: změnila se v zele-
ný spirituální mýtus, obraz Matky. Nic na tom nemění ani fakt, že
sám Lovelock na enviromentalisty tvrdě útočí (mj. kritizuje
„ochranářskou demagogii“, vyvrací nesmysly o fatální škodlivosti
radiace, boj za zákaz freonů označuje za „jeden z největších vě-
deckých mýtů století“ atd.).

Zajímavé ovšem je, že výsledná mýtická personalizace Přírody
oslovila vedle duchovně žíznících příznivců spirituálního Nového
věku i některé kritické intelektuály. „Nebezpečí globálního otep-
lování, stejně tak jako obrovská rizika spojená s užíváním atomo-
vé energie jsou způsobem, kterým nám příroda naznačuje, že
optimum našich nároků vůči ní již bylo překročeno,“ píše socio-
log Jan Keller (1996).

Výčet pohanských kořenů environmentalismu ale Gaiou zdale-
ka nekončí. Silným zeleným inspiračním zdrojem je také animis-
mus, tedy přesvědčení, že celá příroda je zabydlena duchy. „Všade
naokolo vidím zomierať svoje deti,“ píše jedna z účastnic protest-
ní blokády proti kácení stromů v místech, kudy má vést dálnice
(Dimpleby, 1996). „Plačem, keď vraždia Duchov stromov, keď im
podtínajú korene, keď se chvejú, padajú, kričia, odtrhnuté od
zdroja života, všetky ich tajomstvá odhalené, vydané napospas
svetu...“ A někdejší aktivista Hnutí Duha a Greenpeace Jan Piňos
se v Sedmé generaci 7/1998 vyznává: „S jednou pomocí však mů-
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Environmentalismus je mimo jiné i odmítavou reakcí na indu-
striální urbanizovanou společnost (často se mluví o „městských
ekolozích“ – z venkovanů se environmentalisté stávají jen zřídka).
Někteří romanticky založení ekologičtí aktivisté se dokonce pod
vlivem romantických rurálních vizí stěhují na venkov a sní o jed-
noduchém a prostém životě bez moderních technologických vy-
možeností. Příkladem tzv. zakázaných technologií (termín zavedl
sci-fista Ondřej Neff), proti nimž je třeba bojovat, je pro zelené
kromě automobilismu především jaderná energetika a genetické
manipulace.

První z nich může přitom lidstvu zajistit dostatek levné a eko-
logicky superčisté energie, druhá může pomoci vyřešit potravi-
nový problém třetího světa. Jednou z možných motivací boje pro-
ti „zakázaným technologiím“ může být proto i strach, že díky nim
v rozporu se zelenými proroctvími nedojde k ekologické apoka-
lypse a katastrofické předpovědi environmentalistů se nesplní.
Kdyby totiž současné problémy životního prostředí vyřešily bu-
doucí superčisté a superúčinné technologie, ztratilo by zelené
hnutí smysl existence. Technologická revoluce by navíc znemož-
nila návrat lidstva k mýtickému Zlatému věku a primitivismu,
o němž část environmentalistů sní.

„Hlubinný přístup k ekologii s oprávněním poukazuje na zhoub-
nost technologické racionality,“ varuje v časopise Poslední gene-
race filozof Erazim Kohák (1997). Jeho slova potvrzují, že zelená
technofobie má mnohem hlubší filozofickou motivaci. Kořeny
zavržení moderních technologií je třeba hledat kdesi v kolektiv-
ním nevědomí a parareligiózním základu zeleného hnutí.

Křesťané někdy poukazují na fakt, že environmantalismus jako
součást hnutí New age uctívá místo Stvořitele spiritualitu
Stvoření, tedy Přírodu. Bůh zde tedy nestojí mimo svět, ale stejně
jako v asijském či předkřesťanském pojetí je integrován přímo do
něj. A obě nejzavrhovanější technologie (tedy rozbíjení atomů
a manipulace genetického kódu) si troufají zasahovat do pomysl-
ného řádu božské Matky Přírody. Pak jsou ovšem samozřejmě
v očích zelených překročením všech myslitelných civilizačních
a kulturních tabu: představme si, že by chtěl kdosi rozbíjet atomy
a měnit genetický kód vaší vlastní matky.

V běžném křesťanském chápání přírody jako profánního stvo-
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pohanských rituálních praktik může být třeba každoroční vyná-
šení Morany z jaderné elektrárny Temelín, pořádané Hnutím
Duha. Následující popis dokládá, že nejde o žádnou recesistickou
akci, jak by si snad mohl nezasvěcený pozorovatel myslet:

„Strach a úzkost ze zlého bylo třeba zahánět starodávnými ritu-
ály, i snad díky nim Dobro vždy zvítězilo a jaru se otevřely brány.
Z jaderky jsme se Smrťáky snažili vyhnat i my... Průvod vyšel za ra-
chotu bubnů, chřestidel a řehraček. Vždyť přes kopec je celé síd-
lo Zlých Mocností. Kdo mi asi poví, co je dobrého na jaderné elek-
trárně? Ať mě jen někdo přesvědčí, že není plná zlých duchů!
U hlavní brány jsme se zastavili. Bubny zněly přízračně, jen zvuk
šesti polnic snad scházel do Armagedonu.“ (Vráblíková, 1997).

Inklinace některých členů a příznivců zeleného hnutí k pseu-
donáboženské mystice není překvapivá. Například někdejší akti-
vista Hnutí Duha a Greenpeace Jan Piňos se v Poslední generaci
č. 10/1996 vyznává ze svého obdivu k tzv. waldorfské pedagogice
(založené antroposofem Rudolfem Steinerem a vycházející mimo
jiné i z asijských reinkarnačních principů) těmito slovy:

„Alternativní pedagogika a ekologická výchova mají podstatné
společné rysy a waldorfské učitele a hlubinné ekology můžeme
považovat za bratry a sestry... Během krátké doby jsem měl štěstí
seznámit se s předními osobnostmi české waldorfské pedagogiky.
Setkání s nimi na mě udělalo hluboký dojem. Také rychlost, s ja-
kou jsme se spřátelili, byla obdivuhodná. Měl jsem přitom neod-
bytný pocit, že tyto lidi, resp. jejich archetypické podoby, odně-
kud dobře znám. Špatně se o tom píše, na mystéria jsou slova
krátká... Kdo pochopil odraz přírodních rytmů ve vyučování
a v životě a kdo pocítil náladu v semilské škole, ten se navždy chy-
til do kouzelné sítě. Ale bůhví, možná totiž, že byl do ní vpleten
ještě dávno před narozením na své cestě vesmírem“.

Iracionální technofobie

Iracionální parareligiozitu environmentalismu dokazuje i jeho
zapřísáhlý boj proti moderním technologiím. Nabízí se zde vněj-
šková paralela s podobnými militantně tradicionistickými výstřel-
ky některých velkých světových náboženství (muslimské hnutí
Taliban, moderní židovské sekty).
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těz této anticeny stal terčem fyzického útoku, některým kandi-
dátům bylo navíc vyhrožováno smrtí (nutno ovšem pozname-
nat, že šlo o kriminální výstřelky, které neměly s organizátory
ankety nic společného).

Klasickým příkladem sektářského dělení společnosti na sou-
věrce (zde „demokrati“) a jinověrce („technokrati“) mohou být
slova někdejšího předsedy Hnutí Duha Jakuba Patočky:
„Technokraté okouzlení čísly stále věří v pokrok vědecko-technic-
ké mašinérie i jeho ještě pošetilejší odvozeninu – ekonomický
růst. Demokraté již prohlédli děsivé vyústění technokratické vize
a své naděje upírají spíše k probuzení lidské odpovědnosti a zno-
vunalezení úcty k přírodě... Temelín věrně zastupuje nejvlastnější
ideologii komunistických aparatčíků: technokratický pohled na
svět, bezohledný k lidským osudům i přírodě“ (26).

Je jednoduché žít v takto černobíle definovaném světě: každý,
kdo si nepřeje zastavení Temelína (což je podle sociologických
průzkumů zhruba 60–70 % obyvatel České republiky), je podle
Patočkovy sektářské ideologie technokrat a zakuklený komunista.
Každoroční demonstrace před jadernou elektrárnou, které dneš-
ní šéfredaktor Literárních novin spolupořádá, přitom přesně cha-
rakterizují slova francouzského filozofa a ekologa Denise de
Rougemonta: „Stejný hlad, žravý a frustrovaný, hlad po společen-
ství nebo jenom po tom být spolu, pochodovat, zpívat a společně
nenávidět“ (Rougemont, 1996).

Mesianismus a organizování misií

„Odstranit jejich hrozbu (míněny klimatické změny, pozn. I.B.)
nebude zřejmě možné bez radikální změny průmyslového systé-
mu,“ píše Jakub Patočka (Patočka, 1998). „To se neobejde bez
opuštění konzumu.“ Jiným příkladem zeleného mesianismu
může být citát z protijaderné brožurky Hnutí Duha: „Chceme-li se
dopracovat ke společnosti respektující přirozené přírodní limity
– a jinou možnost v pravdě ani nemáme – je třeba odmítnout ne-
jen Temelín, ale co nejrychleji odepsat jadernou energii jako ta-
kovou“ (Beránek, 1997).

V obou případech jde o zřetelně parareligiózní rétoriku: připo-
zdívá se, ale my naštěstí víme, jak udobřit zlá božstva a spasit svět.
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ření (proti němuž lze ovšem jak známo vznést řadu námitek!) sa-
mozřejmě tato hlubinná motivace technofobie ztrácí smysl.
„Pokud Bůh udržuje vesmír v chodu pomocí jaderných reakcí,
proč se tolik lidí účastní protestních pochodů proti využití těch-
to reakcí k výrobě elektřiny?“, ptá se James Lovelock.

Podobně křesťansky projaderně uvažuje i americký analytický
chemik a kazatel episkopální církve W. G. Pollard (1979): „Tato
enormní zásoba energie, kterou jsme obdrželi právě v době, kdy
nám začíná hrozit krize z vyčerpání našich zásob ropy, je úžasným
dokladem včasné pomoci, připravené Boží prozřetelností...
Jedinou zábranou vděčného přijetí tohoto daru je strach.“

Strach, prýštící z frankensteinovského obrazu moderní vědy
a technologií, postupem času od environmentalistů převzala
masmédia, literatura a film, které v technofobii našly dobře pro-
dejná senzační katastrofická klišé. Paul Johnson (1999) proto
přiléhavě píše o iracionálních zelených ikonách „gótských dé-
monů v podobě šílených vědců a jejich potřeštěných patronů,
zabývajících se strašlivými experimenty, které určitě skončí zká-
zou lidské rasy.“

Sektářsky černobílé vidění světa
Pro některé agresivnější přívržence environmentalismu je cha-

rakteristické sektářsky dogmatické uvažování v binárních opozi-
cích typu „my – oni“, „hodní – zlí“, „přítel – nepřítel“. Mezi ne-
přátele jsou kromě firem McDonald, Shell, ČEZ či TVX Bohemia
Důlní automaticky řazeni i analytici a kritici hnutí včetně autora
těchto řádků. V optice časopisu Sedmá generace dále mezi ne-
přátele patří přívrženci globalizace, nadnárodní společnosti a nej-
různější technokratické lobby (lesnická, betonářská, uhelná, ja-
derná...). Obzvláštní nenávist lze přitom vystopovat ve vztahu
zelených k vědcům, kteří zpochybňují jejich laické představy
o nadcházející ekologické krizi.

Parareligiózní strategií je v obou případech stigmatizace a ex-
komunikace: nepohodlní vědci či kritičtí publicisté jsou ozna-
čeni za „podplacené“ (Patočka, 1998), resp. „propojené
s P.R. agenturami“ (Bederová, 1999). V každoroční anketě o titul
Ropáka jsou nepřátelé zelených jasně pojmenováni, onálepko-
váni a následně mediálně ostouzeni. V roce 1997 se dokonce ví-
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čují zřetelně parareligiózní rétorikou: „Vysoko informovaná a po-
liticky aktívna medzinárodná kampaň na Západe politicky
znemožnila pokračovanie jadrovej výstavby. Podobné hnutie,
„kultúrne preložené“, aby zodpovedalo národným a lokálnym
okolnostiam, musí byť rozvinuté a podporované na Východe...
A s trochou štěstí se jednou budeme všichni kochat bezjadernou
Evropou“ (Zrubecká, 1996). Výsledkem působení západních zele-
ných misionářů jsou české protijaderné skupiny typu Hnutí Duha
či Jihočeských matek, které otevřeně přiznávají financování ze zá-
padních zdrojů).

Misijní činnost věrozvěstů zeleného náboženství může mít při-
tom na pestrost a rozmanitost lokálních kultur stejně negativní
dopad, jako kdysi necitlivé šíření křesťanství do mimoevropských
zemí. Příkladem je dogmatická snaha Greenpeace prosadit celo-
světový zákaz lovu velryb – Islanďané, Norové a některé další ná-
rody od něj přitom po staletí odvozují svou kulturní identitu.

Zavržení moderní společnosti

Stejně jako některá jiná náboženská hnutí (kalvinisté, spiritisté)
se i radikální environmentalisté odvracejí od současné podoby ci-
vilizace. Kořeny ekologické krize totiž podle nich tkví v samotné
podstatě moderní společnosti. „Vycházíme z přesvědčení, že naše
civilizace, nezmění-li se, zhroutí se, neboť ve jménu pokroku, roz-
voje a ekonomického růstu krátkozrace plení přírodu a rozbíjí
mezilidské vztahy,“ píše Jakub Patočka v jednom z úvodníků ča-
sopisu Poslední generace.

Dílčím krokem na cestě k zelené sociální reformě jsou ekolo-
gické komuny (indický Auroville, některé české ekologické ko-
munitní farmy). Konečným cílem je pro část přívrženců environ-
mentalismu návrat k mýtickému Zlatému věku. Sociolog Jan
Keller například požaduje odstranění státní moci, zrušení dálko-
vého obchodu, zastavení demokratické soutěže politických stran
a znovuzavedení života v lokálních zemědělských komunách za
podmínek „fyzicky náročného zahradničení“ (Keller, 1993).

Podobné vize, aplikované na společnost jako celek, už nelze na-
zvat jinak než sociálním inženýrstvím, útočícím na samotné zá-
klady moderní civilizace. Někteří se ale chtějí vracet ještě dále do
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Podobných výroků ve stylu „buď se budete řídit podle našich
moudrých zelených rad a budete spaseni, nebo nás všechny jisto-
jistě čeká ekologická katastrofa“ obsahují tiskoviny environmen-
talistů celou řadu. Překvapivě podobnou rétoriku jako v Sedmé
(Poslední) generaci najdeme přitom třeba i v časopise Strážná
věž, vydávaném jehovisty: konec se sice blíží, ale my tě před
Armagedonem zachráníme. Pokud nás poslechneš, můžeš žít na-
vždy v pozemském ráji.

Z vědomí existence jediné správné Pravdy, zaručující spásu lid-
stva a z pocitu její výlučné znalosti logicky plyne snaha šířit svou
víru po světě. Organizování misií, doprovázející většinu velkých
světových konfesí, se proto nevyhnulo ani zelenému náboženství.
Jeho výsledkem je třeba dnešní české protijaderné hnutí, budova-
né od počátku 90. let západními instruktory a metodiky.

Tak například poradcem Hnutí Duha je od roku 1992 americký
protijaderný aktivista Paxus Calta, který je členem tzv. Task Force
– speciální „misijní“ úderné skupiny, představující jakousi obdo-
bu křesťanské New tribes mission či některých baptistických
a adventistických misií. „Jsem jedním z hlavních organizátorů
první porevoluční akce občanské neposlušnosti proti Temelínu,“
přiznává Calta (Zrubecká, 1996), který u nás založil zelenou mi-
sijní skupinu s názvem SNEEZE (Stop nuclear energy in the eas-
tern european zone).

S importem iracionální protijaderné ideologie začala už v lednu
1990 rakouská pobočka Greenpeace (její poplašné zprávy o fatál-
ních dopadech závodu na zpracování uranu Mape Mydlovary na
zdraví obyvatel jižních Čech tehdy ovšem odborníci vzápětí vy-
vrátili). Protijadernému misionářství, zaměřenému na východní
Evropu, se dnes věnuje celá řada západních skupin – namátkou
jmenujme třeba americké NIRS (Nuclear information and resour-
ce service) a NRDC (Natural resources defense council), holand-
ské WISE (World information service on energy) a FoE (Friends
of the Earth), české PIANO (Prague international anti-nuclear
office) či rakouské Anti-atom International a Global 2000.

Výsledná celosvětová protijaderná misijní síť je profesionálně
logisticky propracovaným systémem, disponujícím množstvím
odhodlaných dobrovolníků a velkými finančními prostředky. Sny
západních zelených o rozšíření své víry po světě se přitom vyzna-
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do řádu přírody a cítil se být její součástí. Tím, že Descartes kon-
stituoval poznávací subjekt jako protipól objektivního světa, zalo-
žil jeden z podstatných rysů euroamerické civilizace, spočívající
v odcizení člověka přírodě.

Zelené volání po „návratu“ pak v tomto filozofickém kontextu
nepřekvapuje – environmentalismus může být vykládán i jako
zavržení moderního „descartovského“ pojetí kritické poznávací ra-
cionality a snaha o návrat kamsi před osvícenství. „Všemohoucí
Bože, vysvoboď nás od znalostí a nešťastných umění našich otců
a vrať nám nevědomost, nevinnost a chudobu,“ povdechl si kdysi
Jean Jacques Rousseau, muž, který v evropské tradici poprvé od-
soudil pokrokářskou ideu osvícenců a založil cyklicky se opakující
proticivilizační snahy navrátit se k přirozenému přírodnímu stavu.

Zde je třeba připomenout, že se zavržením „chladného vědec-
kého rozumu“ a s voláním po vzkříšení citu, empatie a intuice
dnes přichází hnutí New age, jehož je součástí je i zelené nábo-
ženství. Mezi přívrženci Hnutí Duha proběhla dlouhodobá, vášni-
vá a vážně míněná diskuse, zda návrat k životu tradičních země-
dělců a přírodních národů je či není možný.

„Patřím k velkým obdivovatelům primitivního kmenového způ-
sobu života, ba co více, trávím pravidelně prázdniny na indián-
ském táboře v týpí, kde v mnohém platí společenská pravidla in-
diánských kmenů, kde se praktikují jejich obřady a kde se
vědomě snažíme žít co nejprimitivnějším způsobem,“ dozvídáme
se z jednoho diskusního příspěvku v Poslední generaci (38).
„Považuji primitivní způsob života národů, které uměly žít v sou-
ladu s přírodou, za jedno ze základních duchovních východisek
dnešního ekologického hnutí.“

Závěr

V optice věrozvěstů zeleného náboženství se tedy budoucímu
vývoji lidstva nabízejí jen dvě alternativy: 1. Pokračující „techno-
kratické“ snahy o poznání a ovládnutí přírody. Další spoléhání na
svobodný trh, ekonomický růst, průmyslový vývoj, na rozvoj vědy
a techniky. Sázka na racionalitu a na hodnoty, které euroameric-
kou společnost vždy hnaly kupředu (početní a prostorová expan-
ze přitom není nějakým „zvrhlým“ specifikem druhu Homo sapi-
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minulosti: „Naši předkové vlastně chápali celou Zemi jako živou
bytost,“ říká v jednom v rozhovoru pro měsíčník Sedmá generace
etnograf a folklorista František Krejča. „Představa živé a oživené
Země k nám přichází z prastarých časů, z dob animistických kul-
tů, z časů, kdy se naši předkové živili jako lovci a sběrači.“

Pravidelný čtenář časopisu Hnutí Duha ví, že rozhovor s etno-
grafem nebyl otištěn jen tak náhodou. Podtitul Sedmé (dříve
Poslední) generace totiž zní: „časopis pro obnovu přirozených
vztahů.“ O tom, co vlastně jeho vydavatelé chtějí obnovovat, svěd-
čí pravidelná rubrika, příznačně nazvaná Kořeny budoucnosti,
kterou obsah výše citovaného rozhovoru kongeniálně doplňuje.

Čtenáři se tu detailně dozvídají, jak se žilo kdysi, počínaje lido-
vými zvyky a konče třeba detailními popisy primitivních techno-
logických postupů. Nejde tedy jen o nějakou romantickou nostal-
gii po zašlých časech – jde o vážně míněné návody pro budoucí
život. Šéfredaktor Jakub Patočka ostatně v jednom z úvodníků
charakterizuje rubriku Kořeny budoucnosti jako „hledání pozitiv-
ních východisek“.

Parareligiózní vzývání primitivistické minulosti, doplněné zavr-
žením výsledků moderní vědy a démonizací progresivních tech-
nologií, tak předjímá návrat mýtického Zlatého věku. Bohové pak
budou opět žít s lidmi (tj. společnost se navrátí zpět do lůna Matky
Přírody), zmizí všechna čoudící auta a tovární komíny, ropnými
skvrnami pošpiněné studánky se naplní křišťálovou vodou a mezi
lidmi znovu zavládnou tzv. přirozené vztahy. Příznačné ovšem je,
že čtenář Poslední generace se nikde nedozví, co je vlastně onou
„přirozeností“ myšleno – jediné, co zelení bezpečně vědí, je, že
současné mezilidské vztahy přirozené rozhodně nejsou.

„Ve filozofické ekologii se znovu a znovu opakuje motiv návra-
tů,“ vysvětluje v Poslední generaci Erazim Kohák (Kohák, 1997).
„Je tu přímo bytostná touha po obnově narušeného, bolestného
světa a neméně tak osobní touha po obnově našeho rozdrásané-
ho žití. Je to touha po návratu k míru a harmonii přirozeného ži-
vota.“ Kde se tato tradice návratů vzala?

Podle člena Společnosti pro trvale udržitelný život (STUŽ), fi-
lozofa Ivana Ryndy předznamenal dnešní ekologickou krizi tzv.
karteziánský obrat. Antický i středověký člověk byl plně ponořen



57

hynutí či snížení početnosti lidstva se snažili středověcí heretici
typu bogomilů a přívrženci moderní japonské sekty Óm šinri kjó.
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ens, ale naopak je imanentní vlastností všech známých biologic-
kých druhů). Tato cesta je podle environmentalistů slepá, resp.
vyústí v globální kataklyzma. 2. Kvietistická regrese lidstva do sta-
rověku, resp. pravěku. Odvržení civilizačních hodnot a vymože-
ností, návrat k pouhému parareligióznímu „prožívání“ reality.
Rezignace na expanzi vědeckého poznání přírody a na možnosti
jejího využití k lidským záměrům.

Biblicky znějící otázka osudové nutnosti zásadní volby mezi
oběma alternativami je ale špatně položena: naprostá většina
společnosti bude vždy volit první možnost. Jinak by se totiž lid-
stvo muselo smířit s drastickým poklesem životní úrovně, s ná-
vratem hladomorů, epidemií, vysoké dětské úmrtnosti a dalších
neodmyslitelných průvodců minulosti. Parareligiózní regresní
varianta, kterou zelení nabízejí, je výrazem úchylné a iracionál-
ní proticivilizační tendence, která sice lidstvo provází už mini-
málně od osvícenství, ale která nikdy neměla větší reálný
význam.

Novopohanský návrat do časů kmenových sběračů a lovců,
plynoucí z pocitu mileniálního chiliasmu a technofobie je jistě
věcí svobodné osobní volby. Pokud se ale podobné vize spojí
s mesianisticky sektářským zanícením, podle něhož se touto ces-
tou musí zákonitě ubírat celá společnost (neboť jinak bude pře-
ce nevyhnutelně zničena globální katastrofou životního pro-
středí!), měli bychom minimálně zpozornět. Velmi podobné
myšlenky totiž jak známo stály v pozadí vzniku moderních tota-
litních režimů.

Kam až mohou vize nadcházející zelené apokalypsy vést?
Filozof Erazim Kohák říká, že ekologická krize je důsledkem ex-
plodující početnosti lidstva: „Je nás mnoho, potřebujeme mnoho
zdrojů, zabíráme mnoho biotopů, vytváříme mnoho odpadu“
(Kohák, 1997). V časopise Poslední generace nám Hnutí Duha
hned také nabízí řešení, jak z toho ven. „Chcete-li udělat něco pro
Zemi, pak neroďte děti,“ píše se v článku o americkém Hnutí za
dobrovolné vyhynutí lidstva.

Legrace končí: povinný návrat celé společnosti k zemědělským
komunám vyzkoušel v praxi v Kambodži Pol Pot, o dobrovolné vy-
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Temelín se dostaví, rozhodla vláda. Pro odpůrce jaderné ener-
gie bude toto rozhodnutí jen dalším povzbuzením v boji.
Dočkáme se záplavy nových žalob u soudů domácích i meziná-
rodních, zásadních prohlášení z domova i z venku, obviňování
z prosazování zájmů těch či oněch mocných skupin.

Může být, že Temelín se pod tímto tlakem stejně nakonec ne-
dostaví. Investor si zkrátka spočítá, že náklady vyvolané bojem
s tímto odporem jsou právě tou pověstnou kapkou, za kterou už
pohár přetéká. Ta kapka totiž může být pěkně veliká. Vždyť jen
zdržení výstavby v souvislosti s žalobami na nedodržení zákona
o posuzování vlivu staveb na životní prostředí (EIA) může být až
několik let.

Spor o jadernou energii je celosvětový fenomén a Temelín je
jeho nepatrnou částečkou. Ten, kdo vidí pouze bitvu zájmových
skupin o vliv nad českou energetikou, či svaté nadšení milovníků
kytiček a brouků nevnímá, že jádro je součástí sporu dvou zásad-
ních koncepcí: teorie „únosného zatížení či mezí růstu“ a teorie
„hojnosti“.

Ta první má vysokou publicitu, stěžejní knihy jejich protago-
nistů jsou tu a tam přeloženy (např. slavné „Překročení mezí“
manželů Meadowsových), jejich závěry jsou přijímány jako hoto-
vá věc a mnoho politiků na nich udělalo veleúspěšnou kariéru
(např. americký viceprezident A. Gore). O tom, že existuje i jiný
pohled na řešení technologických problémů současného světa se
u nás příliš neví.

Podstatou teorie „hojnosti“, jak je někdy pejorativně nazývána,
je empirické zjištění, že v dějinách lidstva se často objevovaly kri-
ze nedostatku něčeho; nedostatek cínu přivedl starověké Řeky na
vynález železa, nedostatek velrybího tuku v minulém století vedl

Temelín, liberalismus a meze růstu

Martin Říman

stínový ministr dopravy a spojů ODS



61

Vraťme se k Temelínu. Je nepochybné, že současná míra explo-
atace ropy či uhlí vysoce překračuje schopnost přírody tyto zdro-
je regenerovat. Klasické energetické zdroje budou vyčerpány
v historicky kratičkém okamžiku. Jsou dva scénáře, jak na tento
typický problém nedostatku reagovat: dramaticky změnit civili-
zační návyky, neboli – jak říká autor „Mezí růstu“ D. Meadows –
„najít místo pro nouzové přistání a definovat nějaký nový koncept
dlouhodobého rozvoje“.

Druhá alternativa je hledat jiné zdroje. První „vysoké pece“ také
měly hodně daleko do dnešních výkonných „minihutí“ a než se
našim předkům podařilo získat využitelné železo, asi zažili nejed-
no zklamání a možná i tragédii. Kdyby se na základě počátečních
neúspěchů rozhodly starořecké „vlády“ zakázat další experimenty
s železem, svět by dnes vypadal dozajista jinak.

Stejně tak hledání alternativních zdrojů energie je teprve v po-
čátcích. Atomová energie je nepochybně perspektivní. Lidstvo je
teprve na začátku této cesty. Problémy spojené s řešením otázek
řízeného štěpení uranu mohou přinést návod jak prakticky využít
druhý typ jaderné reakce, slučování vodíkových jader, mohou ale
také přinést řešení úplně jiné, o kterém dosud nemáme tušení.

Vývoj lidského poznání je nepřetržitý proces, který nelze na-
plánovat. Když D. Meadows sám sebe chválí, že ve svém domě
topí dřevem a s okolním světem komunikuje pomocí počítače, tu-
díž nezatěžuje životní prostředí emisemi, ukazuje tak na těžko
oddiskutovatelné trhliny své teorie: copak by bylo možné, aby
tyto geniální stroje konce dvacátého století, které zjevně enviro-
mentalistům nevadí, existovaly bez předchozího komplikované-
ho, neplánovaného i tragického technologického vývoje uplynu-
lých staletí? Bez válek, ropných i jiných krizí by nebylo těchto
moderních „nečoudicích“ strojů. Bez Temelínů nebudou čisté
zdroje energie pro naše vnuky.

HN 18. 5. 1999
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k využívání ropy, nedostatek topného dříví v Anglii na počátku
průmyslové revoluce vedl k uhlí.

Člověk reaguje na problém nedostatku (nebo v novodobém
světě přebytku – škodlivin v ovzduší, kyselých dešťů, populace
atd.) nalezením náhrady, která se nakonec ukáže jako výhodnější
a lepší než původní stav. Na rozdíl od všech ostatních částí příro-
dy je totiž člověk vybaven tvůrčí inteligencí, která mu umožňuje
nalézat jiná řešení svých problémů, než jaká by byla předvídatel-
ná v rámci standardního uzavřeného ekosystému.

Samozřejmě, že krátkodobě může k nerovnováze dojít, avšak
pokud se tvůrčí potenciál člověka nespoutá nějakým administra-
tivním opatřením – například opatřením na ochranu přírodních
zdrojů – lidé řešení problémů naleznou. V tomto smyslu je pří-
rodní bohatství neomezené. Tímto bohatstvím je především lid-
ský důvtip.

Proto neplatí tak zcela indiánské přísloví, které rádi používají
enviromentalisté, totiž že „Zemi nedědíme po svých rodičích, ale
půjčujeme si ji od svých dětí“, ale spíše citát ekonoma Henryho
George: „Jestřáb i člověk se živí kuřaty, ale zatímco více jestřábů
znamená méně kuřat, více lidí znamená více kuřat“.

Když dnes odpůrci liberalismu poukazují mimo jiné na to, že
klasičtí zastánci volného trhu nenalézají odpovědi na nové výzvy
typu únosného zatížení planety, zapomínají, že liberálové vždy
považovali lidský intelekt za prvotní podmínku fungování trhu,
který řeší i tzv. „efekty sousedství“, k nimž otázky životního pro-
středí nepochybně patří. Co jiného totiž řídí slavnou „neviditel-
nou ruku trhu“ Adama Smithe, než zájmy člověka, které jsou for-
mulovány v jednotlivém lidském mozku?

Jestliže Milton Friedman tvrdí (mimochodem pro náš český eta-
tistický způsob myšlení naprosto nepochopitelnou věc), že kdyby
si měl vybrat mezi dvěma zly – veřejným nebo soukromým mo-
nopolem – vybral by si ten soukromý, zdůvodňuje to vlastně zase
stejnými argumenty. „Pokud by byla společnost statická, měl bych
v toto řešení malou důvěru. V rychle se měnící společnosti se však
podmínky, které k monopolu vedly, často mění. veřejný monopol
bude na tyto změny podmínek reagovat méně a ve srovnání se
soukromým monopolem budou hůře odstranitelné“.
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Koncept „trvale udržitelného rozvoje“ je moderní socialistic-
kou ideologií, která odmítá tržní mechanismus a pod pláštíkem
ochrany přírody prosazuje centrální plánování. Je ironií osudu, že
řada aktivistů dokonce požaduje, aby byla Nobelova cena za eko-
nomii nahrazena Nobelovou cenou za přinos v oblasti konceptu
trvale udržitelného rozvoje.1 Pod tuto výzvu se kromě řady levi-
cových spolků podepsal např. odpůrce konzumního způsobu ži-
vota Tibeťan Dalajláma a český ekolog Bedřich Moldán.

Odmítání trhu

Cíle těchto aktivistů mohou být ušlechtilé, ale odmítání princi-
pů ekonomie nutně vede k pravému opaku – místo lepšího život-
ního prostředí k plýtvání přírodními zdroji. Ukažme si to na na-
mátkou vybraném aspektu ideologie udržitelného rozvoje.

Ekolog má tendenci považovat např. výrobu papíru za nežá-
doucí jev, protože kvůli papíru byly pokáceny stromy, kterým eko-
log přisuzuje vnitřní hodnotu nezávislou na poptávce člověka.
Naopak ekonom vidí za vyšší poptávkou po papíru vyšší poptáv-
ku po stromech a růst jejich ceny, která vyvolává pobídku k pěs-
tování většího množství stromů.

Ekologové požadují daňové a dotační zvýhodňování výroby
recyklovaného papíru s absurdním cílem „šetřit naše lesy“.
Ekonom by naopak řekl, že čím méně bude poptáváno recyklo-
vaného papíru, tím více bude poptáváno nového dřeva a tím
více budou podnikatelé investovat do výroby dřeva a rozšiřovat
lesní plochy.

Trvale udržitelný rozvoj jako fikce

Petr Mach

Centrum pro ekonomiku a politiku

1) http://www.sustainable-prize.net/sign.html
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Socialistické plánování

Svobodné chování lidí není kompatibilní s cíli zastánců ideolo-
gie udržitelného rozvoje, proto řešením má být buď převýchova
člověka nebo donucení pomocí centrálního plánování, a to zdale-
ka nejen v oblastech týkajících se životního prostředí.

Naposledy to jasně ukázal právě Bedřich Moldán v dokumentu
„Návrh strategie udržitelného rozvoje ČR“2, který víc než pokus
o vědecké dílo připomíná volební program levicové strany.
Moldán za peníze daňových poplatníků pod hlavičkou udržitel-
ného rozvoje doporučuje modelování lidí snad ve všech oblastech
života – od „rozvoje programů sociálního bydlení“, přes „podpo-
ru soběstačnosti regionů“ po „podporu mládežnických parla-
mentů.“. Hlavním nástrojem má být programové plánování, při-
čemž Moldán volá po „rehabilitaci programových nástrojů,
protože plánování a programování je stále velkou částí veřej-
nosti vnímáno negativně.“

Zastánci konceptu udržitelného rozvoje mají svoji představu
o chování lidí, která se liší od reality. Na ekonomii, která popisuje
přirozené chování člověka, proto nahlížejí s despektem. Chtějí
přimět lidi chovat se jinak, nově, a to buď výchovou nebo donu-
cením. V tom se koncept udržitelného rozvoje neliší od svých ses-
terských socialistických ideologií.
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Důraz ekologických aktivistů na recyklaci papíru je spíš odra-
zem určitého uctívání či zbožštění stromu – vždyť tito ekologové
nebědují, že byla „pokácena“ pšenice, když jedí chléb. Ekonom by
ekologovi s trochou nadsázky poradil: Chceš-li více stromů, plýt-
vej co nejvíce papírem a odmítej papír recyklovaný.

Ekologové, kteří neuznávají ekonomické principy, však zatvrze-
le požadují všelijaké dotace a daňová zvýhodnění na výrobky, kte-
ré jsou z jejich subjektivního pohledu ekologičtější. Povýšeně se
domnívají, že jejich úsudek založený spíš na víře a povrchním po-
zorování je dokonalejší než konečná cenová informace, která
agreguje tisíce drobných nákladů, které jsou s procesem výroby
spojené. Ale je to právě cena bez dotací a daňových úlev, která nás
nejlépe informuje o všech nákladech.

Nevíme, jaké chemikálie bylo nutno použít při výrobě recyklo-
vaného papíru nebo při zpracování dřeva. Nemáme potuchy
o spotřebě nafty při dopravě dřeva či starého papíru. Nevíme, ko-
lik elektřiny muselo být nakoupeno při procesu výroby recyklo-
vaného papíru, ani kolik uhlí na výrobu elektřiny se musí vytěžit,
aby mohl vzniknout nerecyklovaný papír. Nevíme, kolik těžeb-
ních bagrů muselo být vyrobeno kvůli uhlí na recyklovaný papír,
ani kolik oceli na výrobu těžebních bagrů je třeba vyrobit kvůli
nerecyklovanému papíru.

Bylo by bláhové se o takový výčet vůbec pokoušet. Není to ani
nutné, protože cena nám dává dostatečnou informaci k rozumné
volbě. Je velmi pravděpodobné, že kvůli papíru, jehož výrobní ná-
klady jsou vyšší, se v konečném důsledku spotřebuje také více
všech těchto věcí. Recyklovaný papír je natolik výrobně nákladný,
že by bez daňové úlevy v konkurenci s tzv. nerecyklovaným ne-
obstál. Jinak by jej nebyl důvod zvýhodňovat. Vyšší cena na nepo-
křiveném trhu by nám dala nepřímo najevo, že kvůli recyklované-
mu papíru muselo být vyrobeno v průměru více nafty, elektřiny,
uhlí či bagrů. Nevyplatí-li se pořízení recyklovaného papíru na
svobodném trhu, jeho nákup na základě státního zásahu znamená
plýtvání právě těmi zdroji, které chtěl zastánce trvale udržitelné-
ho rozvoje chránit.

2) http://wtd.vlada.cz/files/rvk/rur/strategie_ii-27.4.04.pdf
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Ačkoli stav životního prostředí v ČR se patnáct let od listopadu
pronikavě zlepšil, stále existují nespokojenci, kteří straší „ekolo-
gickou krizí“, kritizují konzumní způsob života a volají po omeze-
ní ekonomické činnosti člověka v zájmu „záchrany přírody“. Lze
tyto obavy ospravedlnit vědeckým poznáním, nebo jde o svéráz-
nou a někdy nebezpečnou politickou ideologii?

Strach z „ekologické krize“

Strach z ekologické krize, kteří šíří skeptici, je známý: způsob ži-
vota, který vedeme, je neudržitelný a je rizikem pro celou civiliza-
ci. Na Zemi žije přes šest miliard lidí, z toho jedna miliarda v nej-
bohatších zemích, které zneužívají přírodní zdroje a přetěžují
ekosystémy Země. Bude-li světová populace dále růst, Země patr-
ně neuživí všechny lidí, pokud citelně neomezí odpady a plýtvání.

Podobnými slovy popisují kritici život na celém světě i v jedno-
tlivých zemích či regionech. Stížnosti na drancování přírodních
zdrojů, bobtnající ozónovou díru, kácení deštných pralesů či glo-
bální oteplování se staly běžnou součástí veřejného diskurzu.
Pokud se je někdo odváží zpochybňovat, je obvykle označen za cy-
nika a apologeta kapitalismu, který se přežil.

Nejsou obavy z ekologické krize přehnané? Nevyplývá strach
z ničení životního prostředí spíše ze zvláštní politické ideologie
než z vědeckého poznání? Jak spolu souvisí ekologismus a ekolo-
gie? Je ekologismus demokratickou – byť levicově zaměřenou –
doktrínou, nebo s sebou nese totalitární rizika? Dokáží liberální
konzervativci nabídnout přesvědčivou alternativu vůči environ-
mentalistickému svádění?

Nepodléhejme zelenému mámení

Marek Loužek

Centrum pro ekonomiku a politiku
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To, že ekologie a envrironmentalismus stojí spíše v konfliktu,
není náhoda. Základní tezí ekologie totiž je, že všechny ekosysté-
my mají sklon k harmonii neboli rovnováze. Je-li lidský ekosystém
jeden z přírodních ekosystémů, pak i ten musí zákonitě tendovat
k rovnováze. Autentický ekologický postoj by tedy měl znít, že
fungování každého ekosystému – včetně lidského – povede dříve
nebo později k rovnováze.

Ekologisté trpí zvláštní schizofrenií. Ačkoli kritizují tradiční po-
litické ideologie za „antropocentrismus“, samy jej implicitně
předpokládají. Jestliže tvrdí, že člověk „nevyčnívá“ nad ostatními
živočišnými druhy, a přesto se právě lidský život snaží všemožně
regulovat, aby ochránily ostatní druhy, je v tom rozpor. Je-li člověk
skutečně pouze jeden z živočišných druhů, pak jeho působení ne-
může vyvolat žádnou globální katastrofu – může nanejvýš způso-
bit ontogenetické či fylogenetické změny – tak tomu ale bylo a je
v přírodě vždy. Činnost člověka v tom není v ničem specifická
a neliší se od působení mamutů, vlaštovek či klokanů.

Umírněný a radikální ekologismus

Ekologismus existuje ve dvou podobách: umírněné a radikální.
Umírněný (někdy též reformistický) ekologismus vychází z před-
pokladu, že lze starost o životní prostředí uložit vládě (státu), aniž
by bylo třeba zásadně opouštět systém liberální demokracie a trž-
ní ekonomiky.

Tak je zaváděna ekologická legislativa, která nutí výrobce k ús-
poře emisí, omezení znečišťování vod či vzduchu apod. Tato opat-
ření, ačkoli jsou vedena bohulibými úmysly, ve skutečnosti vyvo-
lají tržní distorze a neefektivnost. Stojí za úvahu, zda by se
omezování znečišťování nedalo provádět tržnějším způsobem
než diskrečními ingerencemi státu.

Daleko nebezpečnější je druhá verze environmentalismu – ra-
dikální ekologismus – který svým bojem za „záchranu“ života na
Zemi již přesahuje meze liberální demokracie a tržní ekonomiky.
Radikální ekologisté žádají „návrat k přírodě“, omezení moderní-
ho konzumu a technologií s cílem dosáhnout „harmonie“ mezi
člověkem a přírodou. Základní příčinou ekologických problémů
je podle nich kapitalismus, který zotročuje člověka a vnucuje mu
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Ekologie a environmentalismus

Slovo „ekologie“, které poprvé použil v roce 1858 Ernst
Haeckel, se postupně vžilo pro označení podoboru biologie, kte-
rý zkoumá vztahy mezi živými organismy a jejich prostředím. Na
každý živý předmět, např. květinu či člověka, lze pohlížet nejen
očima botaniky, fyziologie či chemie ale i ekologie: jako živý ob-
jekt, který je v neustálém kontaktu a výměně látek a energie s pro-
středím – s atmosférou, půdou apod.

Kdyby zůstalo jen u této nevinné definice, bylo by všechno
v pořádku. Ekologie by byla pozitivní vědou, která zkoumá cosi,
co zůstalo na okraji zájmu ostatních vědních disciplín. Ekologie
však bývá někdy chápána jako oblast normativních doporučení,
jak se má člověk chovat uprostřed přírody, zda mají či nemají
být chráněna určitá zvířata či rostliny, zda má či nemá vést něja-
kým územím dálnice, zda mají být povoleny takové či onaké emi-
se apod.

Pokud jde o „ekologii“ v tomto druhém smyslu, nepohybujeme
se již v rovině neutrální vědy, nýbrž politických soudů. Pro sou-
hrn takových politických soudů se vžil termín – a budu jej použí-
vat i já – environmentalismus (či ekologismus). Ekologismus se
sice hlásí k principům ekologie, ale současně vychází za její hra-
nice, stává se specifickou politickou doktrínou a má pseudonábo-
ženský přídech.

Environmentalismus zahrnuje soubor vědeckých, nábožen-
ských, politických a ekonomických názorů, které občas „prosaku-
jí“ do standardních politických ideologií (zejména socialismu),
jindy zůstávají vně a působí samostatně (např. nátlakové skupiny
jako Greenpeace či strany Zelených). Ekologisty spojuje citlivé
vnímání problémů typu jaderná energie, znečišťování, ubývání
„fosilního paliva“, globální oteplování apod.

Podezřelé je, že málokterý profesionální ekolog je zároveň eko-
logistou a málokterý ekologista vystudoval ekologii. To by mělo
vybízet k ostražitosti. Nejvášnivější zastánci environmentalistic-
kého hnutí se rekrutují z těch, kteří o fungování ekosystémů zpra-
vidla nic nevědí. Profesionální ekologové obvykle zaujímají dale-
ko pokornější postoj a nejsou přílišnými zastánci populárních
teorií ekologických katastrof a apokalyps.
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ského života. Tento druh ekologismu (někdy nazýván jako ekofa-
šismus) byl směsicí nordického rasismu a idealizace rolnického
a venkovského života, které se inspirovaly ideologií „krev a půda“.

Ekokomunisté zase tvrdili, že základní příčinou ekologických
problémů je kapitalistický řád. Kapitalismus se podle nich vyzna-
čuje nejen třídním konfliktem, ale i soustavným ničením životní-
ho prostředí: vykořisťuje lidskou práci i přírodu, protože s nimi
zachází jen jako s „ekonomickými zdroji“. Jakýkoli pokus o zlep-
šení životního prostředí předpokládá radikální společenskou
změnu – revoluci.

My, kteří jsme prožili hrůzy komunistické diktatury, bychom
měli být před radikálním ekologismem tohoto typu obezřetní.
Představa, že když bude majetek ve společném vlastnictví všech,
bude využíván v dlouhodobém zájmu lidstva, je utopická a nerea-
listická. To, že by se ekologické problémy daly řešit jednoduchou
změnou vlastnických vztahů, zpochybňuje zkušenost všech ko-
munistických zemí bývalého východního bloku.

Liberálně konzervativní alternativa

Názor, že liberální konzervativci ignorují otázky životního pro-
středí, je nepravdivý. Když v roce 1988 přednesla Margaret
Thatcherová „zelený projev“ a nazvala v něm britské konzervativce
„strážce a správce země“, životní prostředí výslovně tematizovala.
Rovněž dnešní americký prezident neodmítá dohodu z Kjóta pro-
to, aby životnímu prostředí ublížil, nýbrž aby zabránil dalším zby-
tečným škodám, které mohou vzniknout necitlivými zásahy státu.

Konzervativci se problémy životního prostředí intenzivně za-
bývají a inspirují ekonomickou teorií. Cenový systém, který jedi-
ný podporuje efektivní alokaci zdrojů, vytváří signály o vzácnosti
a nedostatku a tím přispívá k řešení negativních externalit. Pojmy
jako mezní náklady na znečištění či optimální míra znečištění zna-
jí ekonomové velmi důvěrně a nepotřebují k tomu vymýšlet žád-
nou environmentální doktrínu.

Přístup liberálního konzervativismu k problémů životního pro-
středí není ignorance, ale maximální využití trhu při jejich řešení.
Zavést trh do oblasti odstraňování ekologickým škod je myšlenka,
která ke zlepšení životního prostředí přispěje daleko více než by-
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nepotřebné spotřební statky. Je třeba radikálně změnit způsob ži-
vota lidí, omezit moc nadnárodních korporací a veškerou státní
politiku podřídit „zdravému životnímu stylu“.

Je zjevné, že dosažení cílů radikálních environmentalistů by
bylo možné jen za cenu tragického omezení lidské svobody.
Současná podoba západní civilizace je výsledkem souhry tisíců,
miliónů aktérů, kteří se snaží prosadit své potřeby, sny, zájmy
a ideje. Ekologisté vnímají lidskou společnost jako něco „cizího“,
nepřátelského, něco, co lidé sami aktivně nevytvářejí, ale jsou tím
zotročováni, ubíjeni a ničeni. Jsou to však lidé (včetně ekologistů
samých), kdo spotřebovávají, vyrábí, učí se a baví. Omezovat svo-
bodnou volbu za účelem dosažení „vyšších“ cílů je nešťastné
a může vést k nebezpečným závěrům.

Nástrahy environmentalismu

Environmentalismus je přirozeným spojencem socialismu, ne-
boť usiluje o reformu společenského řádu, odstranění sociální (či
environmentální) „nespravedlnosti“, kterou vytváří svobodný trh.
Socialisté stejně jako ekologisté věří, že vhodnými státními zásahy
lze systém „vylepšit“. Zatímco socialisté kritizují ekonomickou
„nerovnováhu“, environmentalisté se obouvají do „nerovnováhy“
ekologické. Výsledkem těchto často rafinovaně zkombinovaných
postojů je posílení moci státu nad jednotlivcem, omezení svobo-
dy a regulace lidských životů.

Martin Lewis, vzdělaný ekolog, v knize „Zelené mámení“
(1992), podrobil zdrcující kritice radikální environmentalisty,
které rozčlenil do pěti skupin: „hlubinnou ekologii“, primitivis-
mus, ekoanarchismus, ekomarxismus a ekofeminismus. Hlavní ar-
gument Lewisovy knihy zní, že zelený extremismus je nejen po-
mýlenou naukou, ale pokud by byl uskutečněn, by vedl ke
skutečné ekologické katastrofě. Tuto knihu by si měli přečíst
všichni, kdo u nás brojí za „trvale udržitelný růst“.

Existují historické příklady, kdy environmentalismus vyústil ne-
jen do socialistických, nýbrž přímo do totalitárních doporučení.
Zvláštní atraktivitu mělo např. pro mladé lidi v Německu ve 30. le-
tech hnutí „zpátky k půdě“, propagované Walterem Darré. Jeho
stoupenci se vydali do hor a lesů, aby unikli před odcizením měst-
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rokratický stát se svými zákazy a příkazy. Liberální konzervativec
environmentální problémy nezveličuje, ale v klidu řeší.

Strach z globálního oteplování, znečišťování vod a vzduchu
a bobtnající ozónové díry je vcelku přirozený. Stojí za ním určitá
psychologická vlastnost některých lidí – „strach z budoucnosti“.
Očekávání konce světa je zřejmě v západní kultuře hluboce zako-
řeněno. Náboženská představa konce světa se dnes sekularizova-
la do podoby environmentálního mýtu. Zkusme si udržet racio-
nální nadhled a nepodlehněme zelenému mámení.
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Ministerstvo životního prostředí i letos, jako každoročně, před-
ložilo naší veřejnosti zprávu o stavu životního prostředí v České re-
publice. Ekologický aktivista v jeho čele to má v této chvíli samo-
zřejmě trochu těžké. Jeho vlastní ministerstvo mu touto zprávou
sděluje, že se od roku 1990 stav životního prostředí u nás nepřetr-
žitě zlepšuje. Toto zlepšování pokračuje i dnes, i když v letech 1998
a 1999 už probíhalo pomaleji než v letech předcházejících.

Stav naší země se podle předložené vládní zprávy přibližuje sta-
vu životního prostředí v zemích Evropské unie a je zřejmé, že jsme
ve většině měřitelných ukazatelů tyto země již dostihli. Proč ekolo-
gičtí aktivisté nejásají? Proč je dnes potichu pan Kužvart, pan
Patočka, pan Kohák, pan Keller a další? Jde jim skutečně o naše ži-
votní prostředí nebo používají či zneužívají životní prostředí jako
rukojmí pro své vlastní politické, na první pohled zjevně dirigistic-
ké, etatické, neliberální plány? Mám strach, že jim jde o to druhé.

Důvody zlepšování našeho životního prostředí jsou zřejmé.
V letech 1990–93 hrál hlavní roli pokles výroby – zejména těžké-
ho průmyslu a zemědělství, které byly v minulosti hlavními niči-
teli životního prostředí. V dalších letech – při ekonomickém oži-
vení – bylo zlepšování životního prostředí vyvoláno hlavně
zpřísněnou legislativou. Kolem poloviny devadesátých let navíc
u nás kulminovala silná vlna ekologických investic (veřejného
a soukromého sektoru) a s odstupem několika let se právě dnes
dostavují jejich plody. Pro pořádek uvádím, že se za vlády
Tošovského a Zemana už nic nového nestalo.

Kdo chce znát detaily, ať si celou zprávu přečte. Pár z nich by
ale člověk slyšet měl. Výrazně se snížilo zejména znečištění ovzdu-
ší: obsah tuhých látek vypouštěných do ovzduší se za deset let sní-
žil na 10 % stavu roku 1990 (na 10 %, nikoli o 10 %), oxid siřičitý

Jedenáct let a životní prostředí

Václav Klaus
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Zhruba takto po celé Evropě v posledních dnech vypadají nad-
pisy novinových článků, reagujících na nedávné rozhodnutí pre-
zidenta Bushe podívat se jinak než jeho předchůdci na proble-
matiku ochrany životního prostředí. Tyto nadpisy jsou ale
zavádějící, protože tak dnešní lidské dilema vůbec nestojí. Jde
o něco úplně jiného.

Do nitra uvažování nového amerického prezidenta nevidím, ale
jsem přesvědčen, že to takto – jako buď a nebo – nevidí. Tak to jen
karikují někteří politikové a novináři, tak nám to vnucují velmi
zaujatí a velmi nesnášenliví ekologové.

Clintonova a v tomto ohledu přesněji Goreova americká admi-
nistrativa byla vyvrcholením jednostranných, nevyvážených, ne-
zodpovědných pokusů těch, kteří chtějí omezovat lidskou svobo-
du a kteří se na základě velmi chatrných důkazů o stavu životního
prostředí a o vlivu člověka na něj snaží zavést novou fázi dirigis-
tických intervencí státu do ekonomických (ale i neekonomic-
kých) aktivit lidí. Záchrana životního prostředí, ne-li dokonce celé
planety – byla-li by skutečně ohrožena – by byla bohulibým cílem.
Problém je, že pod něj můžete schovat cokoli, co se vám nelíbí
a to i na úkor těch, kteří vaše hodnocení situace nesdílejí. A přes-
ně o tom to všechno je.

Od Bushovy administrativy mnozí z nás očekávali radikální po-
kus o zastavení, ne-li dokonce obrácení celé řady trendů, které
jsme v Americe a v celé západní civilizaci sledovali v poslední
době s velkými obavami. Ambiciózní, a jinam než na životní pro-
středí mířící ekologická politika byla jedním z nich. Dlouhá léta
pozorně studuji publikace amerických pravicových institutů
jako je American Enterprise Institute, Cato Institute, Heritage
Foundation, National Center for Policy Analysis (a řady dalších),
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na 14 % tehdejšího stavu, vypouštění znečišťujících látek do vody
se snížilo o 80 %, atd.

Pořád nás ale trápí vysoké emise oxidu dusíku díky rostoucí au-
tomobilové dopravě (chtěl bych vidět důkaz, že ekologičtí aktivisté
jezdí autem méně než my ostatní), ve městech nás trápí nadměrný
hluk z dopravy (i když se situace díky obchvatům měst zlepšuje),
stále je špatný zdravotní stav lesů, hlavně na severu Čech.

Co bude dál? Další pokles těžkého průmyslu a zemědělské výro-
by už u nás asi nenastane. Svou pozitivní roli bude hrát naše, rela-
tivně velmi přísná ekologická legislativa, která nutí a bude nutit vý-
robce k velmi nákladným ekologickým investicím. Zejména
v energetice, kde bylo v minulých letech do elektráren z ekologic-
kých důvodů investováno už přes 100 mld. korun (čímž se nemálo
zvýšily náklady těchto podniků). I města a obce byly legislativou do-
nuceny masově stavět čističky odpadních vod, kterých se u nás od
roku 1990 postavilo 333 (!). Tento proces bude jistě pokračovat.

Obrovské ekologické investice – jak ze soukromých, tak z ve-
řejných zdrojů – šly dále do kanalizací, do plynofikace obcí, na
plynofikaci kotelen a do odpadového hospodářství. Udělejme
z toho adekvátní závěry. Šly-li investice na ekologii, nemohly jít na
modernizace firem. To je zjištění velmi banální. Letošní zpráva
tuto souvislost trochu cudně zamlčuje, protože neříká, že to u nás
zpomalovalo ekonomický růst, který by jinak mohl být rychlejší
a který je – dlouhodobě – jediným zdrojem pro řešení problému
životního prostředí. V ostatních zemích střední a východní
Evropy ekologické investice tak velké jako u nás nebyly, protože
tyto země byly – s výjimkou bývalé NDR – méně zdevastované
(byly méně průmyslové) a protože tam vlády na životní prostředí
nekladly takový důraz jako my.

Ale ono je vždycky něco za něco. Buďme rádi, že se nám život-
ní prostředí výrazně zlepšilo. Uznejme to, ale řekněme nahlas, že
to nebylo zadarmo. Při volební kampani jsem procestoval naši
zemi křížem krážem a vím, že si lidé obrovské zlepšení situace –
zejména na severu Čech a na severu Moravy – dobře uvědomují.
I dnešní vysoká nezaměstnanost v těchto regionech je daní za
tamní zlepšení životního prostředí.

Deníky Bohemia, 23. 11. 2000

Ekologie nebo prosperita?

Václav Klaus
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Americký prezident před několika týdny zpochybnil smysl do-
hod z Kjóto a naznačil, že je USA nehodlají ratifikovat. Ve svém
článku „Ekologie nebo prosperita?“, ve kterém jsem polemizoval
s takto, velmi zavádějícím způsobem nastolenou otázkou, jsem se
k názoru prezidenta Bushe zcela jednoznačně přihlásil.

Mocná, celosvětová ekologická lobby však nespí a z nedostat-
ku produktivnější činnosti zahlcuje počítače Bílého domu pro-
testními e-maily a vyzývá kdekoho, aby se této formy protestu
také zúčastnil. Řada mých známých tuto výzvu také dostala, ale
někteří z nich mi řekli, že v reakci na to Bushovi naopak poslali
mail podpůrný.

Blokováním počítačového systému Bílého domu to však nekon-
čí. Naši ekologičtí aktivisté si všimli i článku mého a – aniž tento
článek četli, resp. aniž by se pokusili pochopit jeho argumenty –
začali masově posílat maily i mně, a to na adresu Poslanecké sně-
movny České republiky. Doufám, že nám nezahltí počítače, ale to
není to, co mě nejvíce trápí. Mě trápí, že tito lidé – ve své zaslepe-
nosti – vůbec neposlouchají, že nepřijímají alespoň elementární
dialog, že si nevšímají žádných protiargumentů a že bez respekto-
vání názoru druhých pokračují ve svých jednostranných útocích.

Snažil jsem se jim vysvětlit – mnohokrát v minulosti a i ve svém
posledním článku – že nejde o jimi postulovaný protiklad ekologie
vs. prosperita, jak to oni pořád naznačují, že jde o něco úplně ji-
ného. Že jde o protiklad ekologie vs. svoboda a že nás trápí posto-
je lidí, kteří pod heslem ekologie chtějí omezovat lidskou svobodu.
V posledních dnech posílaný mail je toho vhodným příkladem.

Autoři tohoto krátkého textu mi píší, že „hrubě nesouhlasí
s tím, aby se zájmy ekonomických lobby a nadnárodních firem
nadřazovaly zájmům ekologickým, totiž zájmům a snahám
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které dlouhodobě a systematicky připravují ideové koncepty
a politické iniciativy amerických republikánů. Jezdím často na je-
jich konference a semináře, přednáším tam. Každému, kdo je
dnes Bushovým krokem překvapen, říkám, že odmítání ekolo-
gické politiky ŕ la Kjóto je alfou a omegou jejich postojů už mno-
ho let. Tento jejich postoj je založen na kvalitních analýzách, a to
jak společensko-vědního, tak i biologicko-ekologického typu.
Byla v nich zásadně zpochybněna empirická základna, na které
byla dohoda z Kjóto založena (ohledně globálního oteplování
jako takového i ohledně příčin pohybu globálních teplot), byly
zkoumány ekonomické náklady a dopady uskutečnění dohod
z Kjóto na americkou (a nejen americkou) ekonomiku a jako vel-
mi varovné se ukázaly být i analýzy důsledků metod, potřebných
pro vynucování těchto dohod na lidskou svobodu a vůbec na lid-
skou společnost.

Je velkým štěstím, že se našel politik, který se odvažuje „foukat
proti větru“, který se odvážil udělat věc, za kterou mu nebude ze
strany majitelů líbivé dobové ideologie enviromentalismu tleská-
no a za který mu bude od téměř soudružsky globalizované pro-
gresivistické skupiny v médiích velmi spíláno.

Nejde o spor ekologie versus prosperita, jak nám budou i u nás
tvrdit pánové Kužvart a Patočka. Jde o odvěké hledání optimální
kombinace krátkodobého a dlouhodobého, ekonomického a ne-
ekonomického, státem organizovaného (na základě záměru něja-
kého jedince či skupiny jedinců) a spontánně vznikajícího (na
základě svobodné lidské aktivity miliónů lidí), jednodimenzionál-
ního (a proto fanaticky prosazovaného) a celostního (a proto
málo viděného a málokým zastávaného), založeného na lidské
pýše nebo naopak na lidské pokoře, atd. Jinak řečeno: Jde o spor
ekologie versus svoboda.

Al Goreův ekologický fundamentalismus musel být sesazen
z trůnu, na který se v posledním desetiletí dostal. Zasloužil-li by
se G.W. Bush „jen“ o toto, bylo by to pro historii dost. Doufám
však, že ještě není všem dnům konec.

4. 4. 2001

Ekologické e-mailování

Václav Klaus
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parlamentnímu systému v politice – před těmito konkrétními
„pravdami“.

Končí-li naši ekologičtí aktivisté mail, který mně posílají, slovy
„žádáme Vás, abyste konečně začal respektovat a hájit zájmy lidí“,
pak jim musím říci jedno jediné: právě proto, že je respektuji a há-
jím, nemohu respektovat a hájit ekologický aktivismus. Ani např.
jeho hysterii ohledně cesty vlaku s jaderným palivem do Temelína
po území naší země.

Deníky Bohemia, 25 .4. 2001
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o ochranu planety Země“. Považuji od nich tato slova za mimo-
řádný podvod. Podsouvat mně, ale i jakémukoli jinému standard-
nímu politikovi – u nás či v cizině – že hájíme zájmy ekonomic-
kých lobby a ne zájmy občanů je nejen absurdní, ale pro mne
i navýsost urážlivé. Úkolem politika je hájit obecné zájmy obča-
nů (a to co největšího počtu občanů) oproti parciálnímu zájmu
jedné, jakkoli hlasité skupiny občanů. Čili nikoli lobby firem ver-
sus planeta Země, ale zájem jedněch občanů oproti zájmu obča-
nům jiných. Tak je to třeba chápat.

Musím trvat na tom, že jsem byl do parlamentu zvolen téměř
28% občanů, což vedlo k tomu, že strana, které předsedám, má
v parlamentu 63 poslanců. To představuje 31,5% celé sněmovny.
Různé ekologické iniciativy u nás politickou stranu nezorganizo-
valy nikdy, resp. Strana zelených získává ve volbách jen minimální
podporu. Strana, kterou reprezentuji, svou spoluzodpovědnost
za životní prostředí cítí, má svého stínového ministra životního
prostředí a dobře ví, že je naší „svatou“ povinností předat naši
zemi budoucím generacím minimálně v takovém stavu, v jakém
jsme ji dostali my od generací předcházejících. Pozorně proto sle-
dujeme, co životní prostředí naší země potřebuje a co ne, ale ni-
kdy bychom si netroufli „zastupovat“ planetu Zemi, jak si to trou-
fají říkat naši ekologové, resp. jak si troufají usilovat o zájmy své
vlastní vymlouváním se na zájmy celé naší planety.

Právě o tom to totiž všechno je. Určití lidé chtějí omezovat svo-
bodu jiných lidí prosazováním své pravdy jiným způsobem než
svou relativní silou, na jejímž základě ji mohou legitimně a účin-
ně uplatňovat ve společnosti, založené na parlamentní demokra-
cii. Tito lidé chtějí svou pravdu prosazovat přímo, a to s jinou si-
lou či jinou vahou než jaká odpovídá jejich podílu na „pravdách“
společnosti jako celku. Je to právě o tom. Vůbec to není o planetě
Zemi, o globálním oteplování, o skleníkovém efektu, o spalování
fosilních paliv.

Lidská společnost v minulém století prožila dva tragické totalit-
ní režimy, založené na jedné pravdě a na jejím nadřazení pravdám
ostatním. Zkušenosti už tedy máme. Proto musíme být ve střehu,
proto se musíme bránit před každým, kdo nám zase chce vnuco-
vat svou „vyšší“ pravdu, resp. kdo se za ní skrývá. Proto musíme
dávat přednost neosobním mechanismům – trhu v ekonomice,
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Nacházíme se v éře ekologismu, v éře zneužívání životního pro-
středí – jako věčného lidského problému – k politickému soubo-
ji, v éře mimořádného zkreslování stavu věcí, nálepkování a nefér
argumentování. Nechci se s tím smiřovat, jde o příliš mnoho.
Pojmy jako „ekologická zátěž“, „ekologická krize“ či „ekologická
katastrofa“ v našem slovníku častým užíváním zdomácněly nato-
lik, že se jen málokdy a málokdo vážně zamýšlí nad jejich skuteč-
ným obsahem. Vžitým klišé se stalo tvrdit (a snad si i myslet) např.
to, že trh a ekonomický růst plodí ekologickou zátěž (krizi, ka-
tastrofu), zatímco státní moc, legislativa a regulace – „proti trhu
a jemu navzdory“ – lidstvu přírodu a ekologickou rovnováhu za-
chraňují. Tyto teze si jako své další krédo (jako doplněk k tradič-
nímu požadavku sociální rovnosti a spravedlnosti) přisvojili le-
vicoví ideologové, aby s nimi bojovali proti lidské svobodě, proti
svobodnému trhu, proti ekonomickému růstu a konec konců pro-
ti jakékoli cestě vpřed.

Je naší osudovou chybou, že jsme jim to umožnili, resp. že
jsme jim pojmy jako je „ekologická rovnováha“ a „udržitelný
růst“ přenechali. Je načase, abychom to napravili, neboť jsou to
slova, která patří nám všem. Ale v nemálo jiném významu a jiné
definici. 

Začněme poučením z dějin. Celý průběh lidské civilizace nebyl
ničím jiným než neustálým zasahováním člověka do ekosystémů,
protože byl permanentním přetvářením přírody. Všechny ekono-
mické činnosti (zemědělství, průmysl, doprava, obchod), kterými
se člověk stával člověkem a civilizace civilizací, přírodu měnily
a jednu přírodní (neboli ekologickou) rovnováhu přetvářely v ji-
nou. Nenamlouvejme si, že se to děje pouze v poslední době. I vy-
soušení bažin za účelem obdělávání půdy, i mýcení lesů za účelem

O ekologii, ekologismu 
a životním prostředí

Václav Klaus
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Ochrana přírody a ekologická rovnováha jsou témata vážná
a nastolují problémy, které bychom neměli bagatelizovat. Neměli
bychom je ale ani zneužívat. Neměli bychom o nich mluvit pod
tlakem fanatických a katastrofických vizí „konce světa“. A už vů-
bec bychom o nich neměli diskutovat s lidmi, kteří si z životního
prostředí vyrobili prapor nové, tentokráte „zelené revoluce“
(když přitažlivost „revoluce rudé“ už dost výrazně vybledla).

Co by nám na srdci ležet mělo, není „boj za životní prostředí“,
ale seriózní analýza toho, jaký vliv má ekonomický růst na různé
aspekty životního prostředí a jaké společenské instituce jsou nej-
lepší zárukou udržení rovnovážné interakce člověka a přírody.

Vezměme si např. tak zvané globální oteplování. Vědecké po-
znání na otázku, zda a proč dochází ke globálnímu oteplování pro-
zatím odpovědět neumí, ale ekologickým aktivistům je to už „dáv-
no a nad slunce jasné“. Vědí, že je proti tomuto nepotvrzenému
jevu třeba „bojovat“ vědomým zpomalením světového ekonomic-
kého růstu. Nebo si vezměme jadernou energii. Nikdo zatím ne-
prokázal relativní míru škodlivosti a rizik jaderné energie, ale bo-
jovníci za životní prostředí již dávno „vědí své“ a pro záchranu
lidstva se neváhají přivazovat k plotům jaderných elektráren
a vlastními těly blokovat zavážení jaderného paliva. Mohl bych po-
kračovat, ale tyto dva jsou názorné a všem známé příklady toho,
jak usilovná snaha o akci pro akci předbíhá jak vážný vědecký
výzkum, tak i standardní proces demokratického politického roz-
hodování.

Co nám ve vážné diskusi problémů životního prostředí nejví-
ce pomůže? Pokusy „vydestilovat“ samostatnou vědeckou dis-
ciplínu – ekologii – a dát ji „imperiální“, nadvědní pravomoce
zjevně selhávají. Porozumět ekosystémům a přírodní rovnováze
nás nejvíce učí biologie. Ale to nestačí. Musí nastoupit vědy spo-
lečenské. Je to proto, že většina problémů spojených s životním
prostředím a s šetrným či nešetrným vztahem člověka k přírodě
je problémem společenského uspořádání a s ním souvisejícího
chování lidí. Nejde totiž o problém „znečištění“ jako fyzikální-
ho, chemického nebo biologického jevu. Ani nejde o „chamti-
vost“ kapitalismu či o přirozenou poživačnost lidí. Jde o pro-
blém kvality vlastnických práv a cenového systému. Proto
nikoli vědy přírodní, ale vědy společenské, a ekonomie obzvláš-
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sázení vinic nebo olivových hájů narušovalo původní ekosystémy
(a vedlo ke zničení některých biologických druhů). Výsledkem
bylo to, že na jejich místě vznikal ekosystém nový (s jinými biolo-
gickými druhy). Historie nám až dosud zcela jednoznačně před-
vádí, že činnost člověka neznamená „ničení přírody“, nýbrž jen
a jedině přetváření přírody, a že se příroda přizpůsobuje člověku
právě tak, jako se člověk přizpůsobuje jí. Módní tvrzení, že čin-
nost člověka postupuje „proti přírodě“ a že ji postupně utlačuje
a ničí, je účelové, zástupné a zjevně nesprávné. Nepotvrzují ho
žádná seriózně získávaná a interpretovaná fakta, jen a jedině alar-
mistické nářky profesionálních ekologistů.

Již před staletími toho bylo mnoho řečeno a napsáno o hrozbě
„populační exploze“ a „přelidnění“ a jak známo, Malthusova ka-
tastrofická populační teorie se zrodila už na přelomu 18. a 19. sto-
letí. Bylo to v době, kdy na Zemi žil jen zlomek počtu lidí, kteří
zde žijí dnes. Přesto, že se naprosto přesvědčivě ukázala mylnost
této teorie a že se svět vyvíjel úplně jinak, někteří se z toho nepo-
učili dodnes. Novodobí malthusiánci nás straší i v roce 2002, že je
naše Země „příliš malá“ pro „příliš velký“ počet lidí. Vůbec si ne-
všímají toho, že se žádná z apokalyptických vizí tohoto typu ne-
vyplnila. Připomeňme téměř neskutečné fiasko známé, a ve své
době tolik populární „Zprávy Římského klubu“ z počátku sedm-
desátých let. Žádná z jejich varovných prognóz se neuskutečnila
a světová ekonomika roste dlouhodobě vyšším tempem než počet
lidí na světě. Přelidnění je problémem jen v těch zemích, jejichž
společenské instituce a politické poměry jim bránily a brání v od-
startování rychlejšího hospodářského růstu. Známých a evidova-
ných přírodních zdrojů je nyní na světě podstatně více než před
třiceti lety.

Směšný strašák „populační katastrofy“ nabízí vhodnou paralelu
se strašákem „katastrofy ekologické“, který se v posledních dese-
tiletích šíří snad ještě větší rychlostí. Šíří se bohužel velmi snadno.
Autoři katastrofických vizí jsou logikou věci či logikou soudobé
novinařiny citováni častěji a pozornost a slávu si získávají rychle-
ji, než lidé, kteří jsou ve svých názorech střízliví a skeptičtí. Není
proto divu, že máme tolik bestsellerů, jejichž obsahem jsou po-
pulační, ekologické a další podobné apokalypsy. Už to by pro nás
mělo být varováním a výzvou k pozornosti.
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ská společnost zakládá na směně mezi lidmi, a že právě ta před-
stavuje výchozí mechanismus racionální koordinace lidských čin-
ností. Součástí směny je také směna práv ke znečišťování.
Ekonomové dobře vědí, že cílem lidského konání nemůže být nu-
lová míra znečištění, nýbrž míra znečištění optimální, kdy se –
a teď musím použít odbornější terminologii – mezní škoda (ztrá-
ta či újma) ze znečištění rovná mezním nákladům na odstraňová-
ní znečištění.

Ekonomové vědí (zde se musím odvolat zejména na práce nosi-
tele Nobelovy ceny za ekonomii, chicagského ekonoma Ronalda
Coase), že jsou-li zdroje v soukromém vlastnictví, jsou-li vlastnic-
ká práva obchodovatelná a nejsou-li transakční náklady prohibi-
tivně vysoké, lidé směňují práva ke znečišťování takovým způso-
bem, že se dosahuje optimální míry znečištění (ve výše uvedeném
smyslu). Tuto spontánně vznikající rovnováhu nemůže státní re-
gulace v podobě plošných ekologických norem, limitů a zákazů
nikdy nastolit (regulátoři totiž nic svého nesměňují, regulace je
nic nestojí).

Obdobně zrovnovážňujícím způsobem působí existence a ob-
chodovatelnost vlastnických práv k půdě a k přírodním zdrojům.
Je-li na soukromé půdě něco, čeho si lidé cení, ať už jsou to vzác-
né geologické útvary, vodní zdroje nebo nějaké zvláštní biologic-
ké druhy, její vlastník je uchová, protože jsou – či mohou být –
zdrojem jeho bohatství. Pokud někdo jiný zjistí, že by na této
půdě mohlo být vytvářeno něco, čeho si lidé cení více, koupí prá-
va k půdě a přemění původní přírodní zdroje v ekonomické hod-
noty. Směna vlastnických práv a směna ekonomických činností
díky tomu udržují rovnováhu mezi lidmi a přírodou (a někdo by
zde dokonce mohl použít často zneužívaný pojem „trvale udrži-
telný rozvoj“, který de facto nemůže znamenat nic jiného). Každý
kousek půdy, má-li svého vlastníka, je chráněn před svou devasta-
cí stejně tak, jako je chráněn před nesmyslným požadavkem na
jeho uchovávání v „původním přírodním stavu“.

Ekologům či spíše ekologistům se nelíbí, že by o přírodních
zdrojích měly rozhodovat „neosobní síly trhu“ (což ve skutečnos-
ti nejsou žádné „neosobní síly“, nýbrž konkrétní, svobodně a raci-
onálně jednající a směňující jednotlivci), a proto požadují, aby
o nich rozhodovala „společnost“ – rozumějme vláda a zákonodár-
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tě, mohou postihnout skutečnou povahu a skutečný problém
(či neproblém) rovnováhy či vztahů mezi ekonomickou činnos-
tí člověka a přírodními ekosystémy, resp. navrhnout vhodné me-
tody řešení.

Klíč k ochraně životního prostředí začíná u vymezení vlastnic-
kých práv a u jejich ochrany. Soukromé lesy nebývají překotně
mýceny, ložiska surovin na soukromé půdě nebývají extenzivně
těžena, vody v soukromém vlastnictví nejsou nadměrně znečišťo-
vány a soukromé pozemky nejsou živelně zavalovány jedovatými
odpady, protože to jejich majitelé nedovolí, protože si svůj maje-
tek a své přírodní zdroje hlídají a pečují o ně. Dnes, stejně jako
v dávné historii, jsou devastovány ty přírodní zdroje, které nepat-
ří nikomu, či jinak řečeno, které patří „všem“. Často citovaným
příkladem z historie – a v ekonomii učebnicovou věcí – byla
v Anglii sedmnáctého století tragédie obecních pastvin, které na-
dměrným spásáním ztrácely schopnost reprodukce. Jejich úbytek
zastavilo až hnutí za ohrazování pastvin, které fakticky znamena-
lo jejich přeměnu v pastviny soukromé.

Vedle vlastnických práv jde hlavně o ceny. Lidé, kteří mají
upřímné obavy z vyčerpávání fosilních paliv a dalších neobnovi-
telných přírodních zdrojů (tedy ti, kteří nehrají zástupné politic-
ké hrátky), by se měli snažit pochopit, že jsou tyto zdroje chráně-
ny cenovým systémem daleko účinněji než jakoukoli státní
regulací. Úbytek přírodního zdroje je výrobcům i spotřebitelům
zcela automaticky signalizován prostřednictvím růstu jeho ceny
a tento cenový pohyb motivuje všechny, kterých se to týká, k sub-
stituci tohoto vzácného zdroje zdroji méně vzácnými (a proto lev-
nějšími). Měděná vlákna v kabelech začala být nahrazována vlák-
ny optickými, vyráběnými z písku, ne proto, že by to odborníci
doporučili a vlády přikázaly, ale proto, že rostla cena mědi.
Technologie šetřící energii se začaly vyvíjet a zavádět jako násle-
dek ropného šoku poloviny sedmdesátých let a z něho plynoucí-
ho zdražení ropy. Ale týkalo se to jen těch zemí, kde vládl cenový
systém a ne centrální plánovač. V komunistických zemích se ener-
gií plýtvalo dále, protože tam výroba a výzkum na žádné cenové
signály nereagovaly a žádné cenové signály nesměřovaly ani vůči
spotřebitelům.

Ekologové by se měli pokusit pochopit i to, že se svobodná lid-



89

Nikdo z nás nemůže ani tušit kolik milionů směnných aktů,
dnes a denně uzavíraných na trzích celého světa, přispívá k udr-
žení křehké rovnováhy mezi člověkem a přírodou. Nejsou vidět,
nepíší o nich noviny, ekologové a politikové o nich (možná na-
štěstí) ani nevědí. Ale to neznamená, že bychom se právě tomu ne-
měli snažit porozumět. V tom je má výzva ekologům i všem
upřímným ochráncům přírody: skloňte se před neosobními sila-
mi trhu, respektujte abstraktní pravidlo úcty k vlastnickým prá-
vům. Nebudete možná tolik vidět v médiích a nebudete si připa-
dat jako hrdinové, bojující proti zlořádům světa. Ale porozumíte
tomu, jak se věci mají, a to už samo o sobě stojí za to.

Lidové noviny, 9. 2. 2002
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ci, samozřejmě za předpokladu, že budou naslouchat jejich radám
a radám dalších podobných odborníků, prosazujících nikoli rov-
nováhu, ale své parciální zájmové či ideové postoje. A nebudou-li
jim naslouchat, ekologové si na ně „došlápnou“. Došlápnout si na
vládu je totiž pro ekologické aktivisty nepoměrně snazší než do-
šlápnout si na soukromé vlastníky a na cenový systém. Neumím si
představit „ochránce“ přírody, jak se přivazují ke stromům v sou-
kromém lese, aby donutili jeho majitele vypořádat se s kůrovcem
podle jejich představ. Demonstrace před budovou vlády je daleko
efektnější.

Ekologismus jako ideologie, jako „boj“ za životní prostředí, není
ve skutečnosti ničím jiným než snahou ekologických aktivistů
vnutit nám jejich vlastní hodnoty, jejich priority a jejich předsta-
vy o dobru a zlu. Snad to někteří z nich myslí dobře, ale jejich
eventuální dobrý úmysl je nijak neomlouvá, protože i dobrý úmy-
sl leckdy dokáže napáchat spoustu škod.

Už slyším své známé kritiky, kteří mi budou podsouvat, že bych
chtěl zprivatizovat úplně všechno – i národní parky. To nenavr-
huji. Mějme národní parky, ale vyvarujme se toho, abychom
přeměnili celou zemi v jeden „národní park“, ve kterém nám
budou agresivní zájmové skupiny – „skrze stát“ – vnucovat své
priority a své představy o našem vlastním životě. Regulace zne-
čišťování a na tom založená ochrana přírody jsou užitečné jen
a jedině tam, kde nelze vymezit vlastnická práva. Mezinárodní
dohody, týkající se ozónové díry nebo chráněných přírodních
druhů žijících v oceánech nebo na pólech, snad nutné a přínos-
né jsou. Ale jsou to jen ty výjimečné „velké případy“, představu-
jící ve skutečnosti pouze tenoučkou slupku celkového problému
životního prostředí.

Všude jinde, čili všude tam, kde jsou soukromovlastnická prá-
va vymezena a respektována a kde funguje cenový systém, je ži-
votní prostředí chráněno neviditelnou rukou trhu daleko lépe,
než by to dokázala viditelná ruka jakéhokoli státu, zákona nebo
mezinárodní úmluvy. Žádná regulace nikdy nedokáže podchytit
tisíce místních jednotlivostí a specifik tak, jak to dokáží sami
lidé svým vyjednáváním, smlouváním a obchodováním na
trzích. A žádný regulátor není motivován starostí o svůj vlastní
majetek.
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V pondělí 18. března zveřejnila ODS pod heslem „ODS volí pro-
středí pro život“ jedno z témat svého volebního programu. V ná-
sledujících dnech přinesly Lidové noviny k této události sérii člán-
ků a výroků různých autorů, které obsahovaly spousty
desinterpretací, útoků a nálepkování, na něž nemohu neodpově-
dět. I když je sporné, zda je třeba na slova Jakuba Patočky, že je
Václav Klaus „nebezpečím pro celý svět“, jakkoli reagovat.

Již samotné titulky článků „Václav Klaus se pustil do boje s eko-
logy“, „ODS chce vzít peníze ekologům“, „Občanským demokra-
tům vadí ekologové především jako političtí soupeři“ jsou příkla-
dem tendenční politické žurnalistiky, která se nesnaží věcně
polemizovat s naším jasně formulovaným názorem, kterým je ne-
zotročit znovu člověka ve prospěch údajné ochrany přírody. Cíl
našich kritiků je velice průhledný – namluvit veřejnosti, že je ODS
stranou, která se staví na stranu znečišťovatelů, a která chce po-
tlačovat diskusi o ochraně životního prostředí. Nic z toho není
pravda. My jsme „jen“ na straně člověka – ne proti přírodě, ale
proti jejím samozvaným ochráncům.

Ekonomiku a ochranu přírody nestavíme proti sobě

Usilujeme o prosazení základní teze, že stavět proti sobě ekolo-
gii a normální hospodářský a společenský život je přístup špatný
a ve svých důsledcích škodlivý a že je hospodářský a společenský
rozvoj nejen slučitelný s vytvářením kvalitního životního prostře-
dí, ale je jeho nezbytnou podmínkou. V tom se od svých kritiků
opravdu zásadně lišíme.

Petr Fischer ve svém článku hovoří o těch, kteří před listopa-
dem „svobodně vyjadřovali svou volbu pro život, v němž by měl
svobodný pohyb a rozhodování, čistý vzduch, voda a zdravé lesy

Válka o ekologii v Lidových novinách

Václav Klaus
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které jsme byli zvyklí odepisovat jako nenávratně zničenou mě-
síční krajinu? Přineslo nám tyto výsledky hnutí Duha, demonstra-
ce Greenpeace či opsání předpisů Evropské unie? Nikoliv.
Zásadní změnu k lepšímu v kvalitě prostředí, ve kterém žijeme,
přinesla politika vlád vedených ODS, které vytvořily předpoklady
pro to, aby levičáky tolik vysmívaný a nenáviděný trh mohl fun-
govat. Pouze trh zařídil, že komunistické průmyslové struktury,
které ničily životní prostředí, zanikly, svobodná tvorba cen umož-
nila, že se lidé začali chovat racionálně a přestali plýtvat.

Naše města a vesnice nezvelebili a do nových, k přírodě šetr-
ných technologií neinvestovali ekologové, ale noví vlastníci
a hospodáři, kterým záleží na dlouhodobé prosperitě svého ma-
jetku. A nejen to, během své účasti ve vládách zastávala ODS ná-
zor, že se přístup vlády k ochraně životního prostředí pozná ne
podle toho, kolik prostředků dá k dispozici prominentním ekolo-
gickým iniciativám, ale kolik skutečně proinvestuje v reálných
projektech zaměřených na ekologii. I zde jsou výsledky v porov-
nání s dnešní Kužvartovou érou zcela průkazné:
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přednost před tunami cementu a oceli připadajícími na hlavu“
a pokouší se vytvářet dojem, že cement a ocel preferujeme i my.
Pravdou je opak. ODS se celou svou silou staví za svobodnou vol-
bu občanů pro život, jaký si přejí. Vždy bude bojovat proti náro-
kům těch, kteří – ať si říkají komunisté nebo „ekologové“ – lidem
v jejich svobodném rozhodování brání. Ani v ochraně přírodní-
ho prostředí na rozdíl od nich nevěříme příkazům a nařízením,
ale těm, kteří v přírodě žijí. Všichni chceme dýchat zdravý
vzduch, pít čistou vodu a žít v kulturní krajině. Vedle toho však
chceme i pracovat, cestovat, vyrábět a spotřebovávat. Sladění
těchto cílů může být provedeno pouze na základě kompromisu.
Proto představuje stavění výroby cementu a oceli a čistého vzdu-
chu a vody proti sobě falešné dilema. Dobře žít nemůžeme ani
bez jednoho z nich.

Petr Fischer tvrdí, že ODS problém ideologizuje a že je svým
důrazem na „vágní svobodu“ stejná, jako ekologové. To je nepři-
jatelné srovnání. Tato „vágní svoboda“, pokud je jí dán ve spo-
lečnosti prostor, umožňuje, aby se lidé chovali racionálně, aniž
by k tomu potřebovali stovky nařízení, předpisů, zákonů, zákazů
a omezení, ale ani rad profesionálních ekologů (financovaných
z jejich daní). Autoři Lidových novin se mohou vysmívat názoru,
že fungující tržní mechanismus je základní podmínkou pro kva-
litní prostředí pro život a mohou sugerovat čtenářům, že za čis-
tou vodu a vzduch vděčí fanatikům, kteří se přivazují ke staveb-
ním strojům a kempují před elektrárnami, ale tomu snad věří jen
málokdo. Pan Fischer říká, že se díváme na svět „skrze prisma
trhu“, ale v tom se mýlí. Pro nás je trh prostředkem, nikoli cílem
sám pro sebe.

Fungující trh přinesl i čistší prostředí

Po dvanácti letech svobody a tržní ekonomiky se již můžeme
srovnávat s průměrem Evropské unie. Od roku 1989 jsem snížili
znečištění ovzduší prachem na 9 % a sírou na 14 % a znečištění
vod biologickým (to je víceméně komunálním) odpadem na 13 %
a nerozpustnými látkami (průmyslovým odpadem) na 15 %. To je
snížení zhruba na desetinu původní úrovně.

Proč a jak se to stalo? Co způsobilo, že se do našich řek vrátily
ryby, že se ozdravily lesy a že dýcháme čistý vzduch i v oblastech,

Navzdory těmto faktům Lidové noviny neváhají uveřejňovat ta-
kové nehoráznosti, jako výroky Jana Beránka, předsedy Hnutí
Duha, že „ODS promyšleně a dlouhodobě likviduje přírodu v Čes-
ké republice“. Je vidět, že lidem jeho typu nejde o přírodu a pro-
středí, v němž lidé žijí, ale pouze o nenávistnou politiku.
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Předvolebním letákem, ve kterém říkáme, že volíme „prostředí
pro život“, jsme u nás rozpoutali další kolo velmi vzrušené debaty
o problematice životního prostředí. Jde ale o to, zda je vedena
dobře. Mám strach, že nikoli. Silná slova jsou následována ještě sil-
nějšími, argumentace se stále více vyprazdňuje a debata bohužel
nemíří k podstatě.

Zkusme onu podstatu zrekapitulovat. Člověk se od přírody ne-
pochybně oddělil a po celá tisíciletí ji ovlivňuje daleko více než
kterýkoli jiný tvor živé přírody. To si jistě shodně myslí i ekologičtí
aktivisté i normální lidé. Lišíme se v něčem jiném. Oni si myslí, že
je příčinou problému člověk sám o sobě, jeho nenasytná poživač-
nost, neskromnost, bezohlednost, pocit „vlastnění“ přírody, za-
tímco my si myslíme, že je příčinou toho či onoho chování člově-
ka vůči přírodě společenské uspořádání.

My víme, že přírodu ničil komunismus, jeho zlikvidování sou-
kromého vlastnictví a racionální ekonomiky, založené na trhu
a cenách, odrážejících skutečnou vzácnost přírodních zdrojů. Oni
proti komunismu nic nemají, protože stejně jako komunisté ne-
mají rádi soukromé vlastnictví, trh a na něm vznikající ceny.
Stejně jako oni jsou proti svobodnému a proto přirozenému cho-
vání lidí. Já si však nemyslím, že se Jakub Patočka – jako jednotli-
vec – chová vůči přírodě úsporněji než třeba Gustav Husák, ale
žijí (či žili) v jiném systému a proto jsou výsledky jejich aktivity
zcela odlišné.

Ekologisté se i dnes chovají stejně jako za komunismu, což se
projevuje v tom, že si zásadní změny, která u nás v tomto ohledu
nastala, asi ani nepovšimli. Nepovšimli si, že se u nás znečištění
ovzduší a vod snížilo oproti roku 1989 zhruba na jednu desetinu
a že je dnes u nás znečištění zhruba na úrovni zemí Evropské
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Ekologický aktivista není víc než občan

Svobodná lidská společnost je místem komplikovaného střetá-
vání nejrůznějších zájmů a funguje na základě kompromisů. Může
prosperovat pouze tehdy, umožní-li lidem svobodně žít tak, jak si
většina z nich přeje. Nikdo v ní nemá patent na pravdu, nikdo
nemá právo přikazovat jiným, co mají, mohou či musejí, pokud
k tomu nemá demokratický mandát ostatních. ODS nechce brát
ekologickému aktivistovi právo lehat si před atomovou elektrár-
nu, supermarket, nebo slepičárnu. Nežádá „politickou regulaci“,
jak jí neuvěřitelně urážlivě podsouvá pan Fischer. Tvrdí však, že
tento ekologický aktivista nemůže mít větší právo prosazovat svůj
názor než jiný občan, který s ním, možná tiše, nesouhlasí.

Lidové noviny, 27. 3. 2002

Prostředí pro život spíše než 
ekologický aktivismus

Václav Klaus
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Před nedávnem jsem byl krátce na Šumavě, v jedné mimořádně
krásné, vzácné a proto pečlivě chráněné oblasti. Její profesionál-
ní správce, oficiální „ochránce přírody“, se se mnou dal velmi
sympaticky do řeči a pokud se nemýlím, dospěl k závěru, že se mi
tam skutečně líbí. Hovor zakončil slovy: „kéž byste změnil názor
na ochranu životního prostředí.“

Snažil jsem se mu vysvětlit, že říká-li to, je i on obětí zkreslené-
ho mediálního obrazu mé osoby a mých postojů (i když nepo-
chybně nejen mých) a že to s mnoha věcmi ve skutečnosti bývá
často úplně jinak, než jak to vypadá v médiích. Že se mi příroda
líbí stejně jako jemu a že jsem – asi stejně jako on – přesvědčen
o tom, že je naší povinností předat ji dalším generacím alespoň
v takové podobě, v jaké jsme ji dostali my od těch předcházejí-
cích. Tímto mým výrokem byl nesmírně překvapen.

Zdá se, že nevěděl, že já (a spolu se mnou spousta stejně či po-
dobně uvažujících lidí) nebojujeme proti přírodě a proti její raci-
onální ochraně, ale jen a jedině proti lidem, kteří si z přírody uči-
nili svého rukojmí a kteří přírodu zneužívají k souboji s jinými
lidmi nikoli ohledně přírody, ale ohledně uspořádání lidské spo-
lečnosti, ohledně svobody nebo jejího uzurpování státem, ohled-
ně rovnosti lidí nebo o elitářské nadřazenosti vyvolených, ohled-
ně omezování jedněch ve prospěch druhých. Tento mladý
ochránce přírody asi nepatří mezi ty, kteří v médiích vedou tento
souboj. Je „jenom“ zaměstnancem. Pracuje, dohlíží na to, aby se na
jím spravovaném úseku neodhazovaly odpadky, aby se tam ne-
kouřilo, nejezdilo na kole, nenechávalo volně běhat psy, atd.
Nevede žádný politický souboj. O tento vzácný kousek přírody se
skutečně stará. Nediskutuje o tom, jak velká má být oblast, kde je
lidem zakázáno dělat téměř všechno, na jak velké části Šumavy ne-
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unie. Je třeba stále mluvit apokalyptickým slovníkem o přírodní
katastrofě?

Co způsobilo ono neuvěřitelné zlepšení? Viditelné demonstra-
ce ekologických aktivistů nebo neviditelné, neokázalé jednání
„normálních“ lidí? Je zřejmé, že to bylo to druhé. Rozhodující
byly:

– zastavení či výrazné omezení těžkého průmyslu (hutě, doly,
těžké strojírenství a chemie), po němž přestala být v nových,
nesubvencovaných cenách doma i v zahraničí poptávka;

– konec iracionálního kolektivizovaného zemědělství jako lo-
gická součást systémové změny (nikoli jako tlak ekologů);

– obrovské investice do životního prostředí, prováděné a finan-
cované vládou, obcemi i podniky, tedy opět nikoli ekologický-
mi aktivisty. Nejvíce investic bylo za „Klausových“ vlád, dnes za
Kužvarta je to – jako podíl na HDP – podstatně méně. V pod-
nicích neinvestoval ani Jakub Patočka ani Greenpeace, ale jimi
vysmívaní soukromí vlastníci. Ani v obcích u nás nikde ne-
vládla Strana zelených;

– stále se zpřísňující legislativa, která – kdyby v sobě neměla
zbytečné excesy – většinou míří správným směrem.

Ale tyto excesy, schválnosti, provokace tady bohužel jsou ve for-
mě zákazů či blokací rozumných a přínosných aktivit. Příkladů
jsou tisíce, nejslavnější z nich jako lyžování, vlastně nelyžování na
Pradědu, dálniční obchvat Plzně (ale i Prahy a dalších měst), jezy
na Labi, hospodaření na Šumavě – ty všechny mluví jasnou řečí:
že někteří z nás chtějí pod záminkou životního prostředí blokovat
přirozené, a nijak neekologické aktivity jiných z nás. Chtějí nás ří-
dit, organizovat, regulovat, napravovat, polepšovat. Právě proto
musíme oproti diktátu ekologistů usilovat o prostředí pro život.

Deníky Bohemia, 29. 3. 2002

Samozvaným majitelům našeho 
životního prostředí

Václav Klaus
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smí být žádná hospodářská činnost, co všechno má být vlastní-
kům půdy či lesa zakazováno, kde smí či nesmí být lyžařský vlek
(např. na Smrčině), atd.

Tento souboj vedou jiní. Těm nejde o přírodu, ale o jejich vlast-
ní moc, o brždění aktivity jiných lidí na základě jejich vlastních
představ (prostřednictvím administrativních nástrojů, které oni
sami chtějí mít v rukou), o monopolizování si přírody pro sebe
sama. Jsou mezi nimi agresivnější i méně agresivní. Jsou mezi
nimi vědomí manipulátoři lidmi i pomýlení snílkové, jsou mezi
nimi lidé autenticky šetřící přírodu i lidé svým chováním přírodu
velmi zatěžující. Jsou mezi nimi nepochybně i ti, kteří citlivě vní-
mají význam individuálních práv a povinností člověka, ale většina
z nich povyšuje – lecjak definovaná – skupinová práva a nároky
nad těmi individuálními. A někteří z nás – a pravděpodobně ne
onen mladý ochránce přírody na Šumavě – vědí, že právě to je vel-
mi nebezpečným nákrokem k nesvobodě a k totalitárnímu systé-
mu. Někteří víme, že absolutizace či „zbožštění“ čehokoli, tedy
i životního prostředí, vždy vede – dříve či později – k potlačení
svobody člověka.

Velmi často se ve sporu o životní prostředí skrývá fundamen-
tální spor o úlohu vlastnictví v lidské společnosti. Ekologisté se
vracejí k Rousseauovi, který to ostatně všechno začal a který roz-
metával staré pořádky památnými slovy, že původní idyla prvo-
bytně pospolné společnosti byla zničena objevením se vlastnictví.
My ale nechceme idylu prvobytně pospolné společnosti. Někteří
z nás – spolu se základním proudem ekonomie a společenských
věd vůbec – navíc vědí, že dobře definované a dobře „chráněné“
vlastnictví je nutným a jediným účinným předpokladem smys-
luplné ochrany přírody a že naopak každé oslabení vlastnických
vztahů, jak nám snad už definitivně předvedl komunismus, příro-
du zásadně ohrožuje. Ekologisté přesto chtějí klíčové ekonomické
instituce (jako je vlastnictví, trh a ceny) bourat. My tvrdíme, že
tyto instituce jsou tou nejlepší ochranou přírody. A o tom to ko-
neckonců všechno je.

Deníky Bohemia, 8. 8. 2002
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