
 

 

Jak jsem se stal brzdou evoluce  
Rubrika: Literární tvorba (02.10.2007, 5227 přečtení)  

Zahlédl jsem internetový banner s ušlechtilým kouskem země české, nejspíše z markrabství 
moravského. Měla vlídnou slovanskou tvář orámovanou mírně světlými vlasy, modré oči s 
řasami filmových hvězd asi z Hollywoodu. Div, že nevypadla z mohutně vyklenutého trička asi 
z Číny a byla umístěna těsně nad článkem o globálním oteplení. Chvíli jsem váhal, měl jsem 
dojem, že všechny podstatné články jsem nedávno četl.  

Uspěl jsem v internetovém konkurzu, smím upravovat stránky encyklopedie Wikipedia v 
oblasti evoluce a klimatických změn. Test to byl přímo šílený, nevím na co potřebují e-mail 
manželky/přítelkyně. Uspěl jsem i v části převzaté z testu pro britské policistky: Policejní 
stanice je 3 km od benzínové pumpy, v polovině vzdálenosti je hypermarket. Jak daleko je 
hypermarket od policejní stanice? Test zjistil, že netrpím agresivitou, antiglobalismem, 
allgorismem (na All Gora se odvolávají mnozí, často nejde poznat, jestli s ním souhlasí nebo 
ne a jestli ho vůbec četli nebo viděli ten ekologický film), alkoholismem, antifeminismem, 
antiklausismem, antiamerikamismem ani antimicrosoftismem. Uspěl jsem s názory na 
amazonské pralesy, Arktidu i Antarktidu - tomu rozumí vlastně každý, ale nikdo neví, co s 
tím. Nejsem zarytý antisemitista ani nezarytý atheista. Od písmene A jsem vlastně jen 
automobilista, od dalších písmen abecedy už tolik úchylek nebylo. Nejsem erotman, 
gambler, terorista, pyroman, ani pedofil. Nejsem závislý na drogách a pornografii. Nejsem 
fetišista ani fašista, mohl bych asi být filatelista, ale to taky nejsem. Takto otestovaný bych 
mohl být přijat leda tam, kde se tyhle testy vytvářejí. Radši zkusím si opravou hesel 
encyklopedie něco přivydělat.  
 
Původní myšlenka Wikipedie byla dobrá. Odborníci budou vytvářet hesla a přispívat - jsou už 
otráveni z diskuzí na internetu, kde je příliš mnoho anonymní nesnášenlivosti, ješitnosti a 
arogance. A jak jsme my, důvěřivci v internetové sebevzdělávání, dopadli? Dozvědět se 
můžeme cokoli prakticky ihned. Jen nevíme, jestli je to doopravdy pravda. A logicky, čím více 
toho víme, tím méně něčemu opravdu rozumíme. Norimberský trychtýř vědomostí se 
nahoře stále rozšiřuje a hlavu máme pořád jen jednu, takže dole to musí protékat rychleji. 
Jdu opravovat hesla o vývoji života na Zemi, dokud se mi v té hlavě ještě něco pozdrželo.  
 
Třeba před 800-600 miliony let byla celá naše Země možná zmrzlá. Ukázalo se, že když ledy 
postoupí k 30. stupni šířky, je celkové zamrznutí nezadržitelné. Pak ale sopky chrlily síru a 
oxid uhličitý, který se nemohl rozpouštět ve zmrzlé vodě a vázat se jako vápenec. 
Koncentrace oxidu uhličitého dosáhla 350 krát vyšší hodnoty, než dnes. Jiní tvrdí, že měla na 
oteplení vliv i vodní pára a methan, který se začal uvolňovat ze zmrzlého methanhydrátu. A 
Slunce svítilo o 6% méně, než dnes. Kyanobakterie na dně moří vyráběly kyslík - pohlcovaly 
sluneční světlo a vytvářely vápencové vrstvy do komínů, které jako strombolity existují 
dodnes.  
 
Jenomže dnes je dnes a novinky musím sledovat pro svůj profesionální růst. No, co by se 
stalo, kdybych na chvilku za odměnu si kliknul na tu krásku s upozorněním - Nevhodné pro 
dospívající. Nevhodné je lákadlo pro dospívající i dospělé. Jsem už dospělý, matematicky více 
než dvakrát. Ta dívka má hezká odhalená ramena, na tom nic závadného není. Odolával jsem 
a cítil jsem lehké oteplení po celém těle. Bál jsem se, že nakonec stejně podlehnu. Jako na 
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obranu před tímto nutkáním jsem si snažil vybavit, na čem mám pracovat - klima a evoluce, 
to by bylo na celé knihy.  
 
Před 440 miliony let při přechodu ordoviku do siluru nastalo období chladu, které 
zlikvidovalo 2/3 fauny. Proč se po milionech let tepla ujaly vlády ledovce? Způsobil to 
rozvířený prach po pádu asteroidu o průměru 10-12 km? Tomu neodpovídalo téměř vymření 
trilobitů a jiných živočichů při hladině moří. Kdežto život v hlubinách moře vyvázl dobře. 
Zasáhl po výbuchu supernovy Zemi záblesk gama záření 50x silnější, než ultrafialové záření?  
 
Před 390 miliony let obrovský prakontinent Pangea spěl ke zrození spolu se žraloky a 
dvojdyšnými rybami. Před 299 miliony let začíná karbon, kapradiny vysoké až 40 m zakládají 
na pozdější černého uhlí. Podíl kyslíku v atmosféře je 35 %. V mořích dominují předchůdci 
sepií a začíná boj o to, kdo se jimi bude léta živit.  
 
Před 250 miliony let v období permu začíná mezozoikum. Sibiř vstoupila do dějin na 
severovýchodě Pangey a vstoupila děsivě. Vulkanická činnost pokryla lávou velkou část 
Sibiře, nesmírné množství prachu ochladilo atmosféru, poškodila se ozonosféra a množství 
kyslíku kleslo na 16%. Pohyb kontinentů přesměroval mořské proudy. Kde vlastně tehdy byla 
dnešní Čína? Už nevím. Bakterie redukující sirné sloučeniny hynuly a sloučeniny síry otrávily 
atmosféru. Nastalo vymírání snad 90-95% rostlinných a živočišných druhů, došlo k oslabení 
obratlovců na pevnině. Kromě vulkánů asi současně působilo i něco dalšího - snad asteroid 
průměru 6-12 km, který se vynoří vždy, když si věda neví rady. Tentokrát měl padnout do 
moře. Svědčí o tom usazeniny a složení izotopů. A také plyny uzavřené v uhlíkatých 
fullerenech vydaly svědectví o atmosféře staré miliony let. Nejsilněji byl zasažen život v 
oceánech. A tak se zdá, že hlavním viníkem byl zase methan uvolněný na dně oceánu 
dopadem asteroidu. Z největšího vymírání na Zemi vyšly vítězně suchozemské rostliny.  
 
A je tu trias, jura a křída - dohromady 186 milionů let vlády ještěrů. Před 205 miliony roky na 
přechodu triasu do jury došlo na poslední velké vymírání. Ani pro toto vymírání se nenašel 
odpovídající kráter. To by nemělo překvapit, stáří mořského dna není nikde větší, než 200 
milionů let - oceánské dno se stále rozšiřuje a stlačuje kontinenty, jak ukazuje pás pohoří 
východní Ameriky na pobřeží od Aljašky až po Ohňovou zemi.  
 
Přes 181 miliony let patrně asteroid dopadl severně od dnešního Irska, vyvolal podmořské 
zemětřesení o síle 20 stupňů, vlny vysoké stovky metrů. Vznikla až 30 m silná vrstva bláta. 
Hlavně došlo na uvolnění methanu z mořského dna. Dvojdyšné ryby a žraloci to přežili.  
 
Dnešní Středozemní moře bylo v té době ještě mořem Thetys s rozměry oceánu, na jehož 
chladném dně se hromadily bělavé vrstvy methanového ledu. Podmořské zemětřesení nebo 
posuvy zemských desek způsobily uvolnění methanu a sirovodíku. Naráz vymírají ichtyosauři 
dobře přizpůsobení životu v moři. Na ploše 40 km2 se v roce 2002 v Německu objevily ve 
fosiliích jejich zbytky v obrovském množství.  
 
Banner nabízí Typ pro tento den - no takhle kráska by byla typ i na večer.  
 
A máme tu RSS kanály - taky původně dobrý nápad stahovat svody z článků, které nás 
zajímají. Pobřeží Kalifornie je znečištěno - v moři poklesl život na 20%. To má být 20% druhů 



 

 

nebo 20% hmoty biomasy? Zase nějaká poloinformace, ještě že jsou tu pilní mladí hoši, kteří 
lapají na internetu věrohodné informace a překládají je z angličtiny. Nedivím se, že umisťují 
na své webové servery reklamu, dělají to skoro zadarmo a musí se jim vrátit alespoň náklady. 
Tihle chlapíci jsou věrohodný mezistupeň potravního řetězce informací na internetu - ze 
zbytků spadlých na dno pak další lepí spoustu dojmů a pojmů - dochází ke "zmatení jazyků" 
jako při stavbě babylonské věže - lidi si přestávají rozumět a buší do sebe v diskusích. Je to 
nakonec jedno, čeho je 20 % u Kalifornie, silák Arnold s tím zacvičí a zvládne to. Je to 
inteligentní guvernér - ví, kde je Česká republika, Praha a možná i Brno.  
 
Taky pěkná zpráva - staleté horské turistické chaty budou muset mít septiky a kanalizaci 
podle přání sněmovny a EU. Žádné běžné WC typu páni vlevo a dámy vpravo, děti do lesíka. 
Děti už si neuleví do lesíka ani do křoví, tím se krajině uleví. Přitom celý pozemský ekosystém 
může být ohrožen úplně jinde. Kolem Antarktidy obtéká studený proud, kde končí a začíná 
celosvětový oběh mořských proudů a živin. Tady pod ledovými krami se rodí krill, kdysi tak 
nazvaný norskými rybáři. Jsou to drobní, snad 2-6 cm velcí ráčci, kteří dokonale filtrují a 
konzumují fytoplankton. Jsou to vítězové Poháru produkce biomasy podle druhů - alespoň v 
oceánu - 500 snad až 750 milionů tun biomasy ročně. Klidných míst pod ledovými krami 
ubývá a základní kámen potravní pyramidy v oceánu může být ohrožen, i když se tihle malí 
ráčci množí dobře a rádi.  
 
Před 65 miliony let se asteroid o průměru 10-15 km vřítil do Mexického zálivu, či na 
Yuacatan. Zanechal stopy iridia přičítaného mimozemským tělesům. Vznikla přílivová vlna 
velikosti pohoří, rozvířil se prach, možná z roztaveného dna moře. Ochlazení oslabilo 
vegetaci a podepsalo rozsudek ještěrům, kteří neuměli valně regulovat tělesnou teplotu.  
 
Samá katastrofa. Nebo jinak - neuvěřitelná přizpůsobivost a evoluční schopnosti života, který 
vyšel z vody. V jedné kapce životadárné mořské vody je až milion organismů, snad bakterií, 
desetitisíce řas. Řetězce nukleových kyselin z tohoto 1 mililitru vody mají délku odpolední 
procházky (2 km), řetězce proteinů mají délku půldenního výletu autem (300 km), řetězce 
polysacharidů by přesáhly celou Evropu (5500 km). A tyto řetězce rveme na kusy. Vše může 
existovat jedině propojené v obrovský potravní řetězec spojený s navracením živin. Dokud 
zhroucení tohoto systému neudeří jako tsunami, budeme diskutovat a diskutovat.  
 
Ale ta kráska na banneru neříká nic, je spokojená, jak by ne, vyvinula se opravdu skvěle. Jak 
můžu vědecky bádat a vzdělávat se na odborném serveru, když mi podstrkují takové lákadlo. 
Co asi ta dívčina reklamním obrázku nabízí? Třeba létání na rogalu, to pro mladistvé není. 
Nebo samoopalovací krémy na celé tělo. Bude to nějaká dovolená na Maltě na nudistické 
pláži. Doba, kdy se dovolená trávila na maltě, letovisko u míchačky, už skončila. Sedíme u 
internetu a bádáme. Místo sušení sena se opalujeme u moře. A jsme spokojenější, než když 
táta postavil garáž nebo slezl dolů živ a zdráv po opravě střechy?  
 
A zase malér - před 55 miliony let - asteroid padl do bažin dnešní Británie a Severní oceán se 
ohřál až na 23 stupňů, to bylo asi po ledu v Arktidě. Takže se na ještěry ochladilo a pak zase 
na zbylé drobné savce oteplilo. Krásce v reklamě je to zřejmě jedno. Usmívá se dokonalým 
chrupem, to má štěstí, protože nás čeká nedostatek zubařů.  
 
Kolem 7 500 př.n.l. došlo k pohybu zemských desek v Norském moři, zvedla se vlna tsunami, 



 

 

která uvolnila methanový hydrát. Oteplovalo se tak, že za 100 let se zvedla hladina o 2-4 m. 
A za 100 let dvacátého století během katastrofického globálního oteplení ve zvedla o 21 
centimetrů. Ale té krasavici, která není pro dospívající, to asi nevadí - odvede si ji někdo 
někam, kde záplavy nehrozí. Zlatá česká kotlina, moravské úvaly a valašské hory, které sú 
naše otčina. To kolem Baltu si užili ještě během doby ledové - bylo tam dvakrát sladkovodní 
jezero a pak zase moře. A za 2 miliony let se opět uzavře Gibraltar a Středozemní moře začne 
vysychat, což se už v geologické minulosti také stalo.  
 
Nejhorší jsou rány, které si zasazujeme sami. Před 300 roky žilo v oceánech asi 3 miliony 
vorvaňů, dnes snad 200 000. Vorvaň je zázrak přírody, který se dokáže potopit do 3 km 
hloubky a tam hodinu zápasit s obrovskou krakaticí nebo chobotnicí. Napřed měl smůlu, že v 
jeho hlavě je spoustu vorvaňoviny. Tato vazká voskovitá tekutina se používala na výrobu 
svíček i pro kosmetické účely. Nikdo pořádně neví, k čemu ji vorvaň potřebuje, možná i pro 
své rekordní potápění. Velký mozek vorvaně umožňuje echolokaci na obrovské vzdálenosti. 
Tento systém vyvíjeli někteří kytovci miliony let, americké vojenské námořní sonary se 
vyvinuly rychleji a hned rozpoutaly ve stovkách kilometrů pobřežních vod trvale pekelné 
technoparty - přes 180 decibelů trhá velrybám ušní bubínky, některé jsou dezorientované a 
hynou na plážích. Kdyby to tahle kráska věděla, tak by asi zanevřela na akční americké 
námořníky a ještě více na japonské gurmány, kteří konzumují velryby a jejich lov vydávají za 
vědecký výzkum.  
 
Takový žralok se vyvíjel od období devonu před více jak 350 miliony roky. Nemohl tušit, že 
jeho ploutve se stanou v Číně vyhledávanou pochoutkou. Rybáři - spíše řezníci na moři - mu 
uříznou ploutve a hodí ho moře, kde bídně zahyne. O naše milé kapry s láskou pečujeme do 
poslední chvíle, než převládne láska, která prochází žaludkem. Jestli ta milá dívčina umí 
usmažit kapra, udělat dobrý bramborový salát a vytvořit vánoční pohodu? Asi ano - najednou 
v sobě geny po babičkách objeví, jako losos, který lapne pár kapek sladké vody a ví, kam má 
proti proudu řeky plavat.  
 
 
Zvedám mobilní telefon a ťuknutím si převádím zprávu na monitor služebního notebooku. 
Klikám do ikony.  
 
VEDLE!  
 
Svůdná dívčina se vyloupla z banneru v plné kráse. O thajské masáže nemám zájem.  
 
CO TO PÍPLO?  
 
To bude nějaký průšvih! Systém hlídající vývoj internetu mne zachytil. Stal jsem se brzdou 
jeho evoluce. Firewall od Wikipedie zjistil, že jsem spustil nedovolené erotické stránky. 
Dostanu zaracha na měsíc - omezení připojení na rychlost stačící tak akorát na e-mailíky. A 
nebo sdělení:  
"Vaše připojení k internetu je určeno pro studijní účely a je hrazeno prostředky Nadace pro 
rozvoj vědy a společnosti. Pochybení, kterého jste se dopustil, můžete nahradit některým z 
následujících způsobů: 



 

 

1. Napíšete vědeckou recenzi v rozsahu nejméně dvou stran textu na úvod diskusního 
fóra na gnosis9.net k článku Vyhynutí mamutů na Sibiři a další k Uvolňování methanu 
z permafrostu na Sibiři. Diskuze obsahuje vulgární výrazy a invektiva, většina 
příspěvků se odklání od tématu. V osobním e-mailu vysvětlíte účastníku/účastníkům 
diskuze uvedeným v příloze, že takto nelze diskutovat na serveru s vědeckým a 
duchovním zaměřením. 

2. Nebo na diskusním fóru www.ekolist.cz... 
3. Při nesplnění uvedených podmínek, bude toto oznámení odesláno na pracoviště a 

manželce/přítelkyni současně." 

Takže milá krásko, když mám kvůli tobě průšvih, tak si tě stáhnu alespoň na disk. A možná i 
vytisknu.  
 
 
Použitá literatura: Schätzing, Frank: Zprávy z hlubin, 2007.  
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