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Úvodom

Média nás zahŕňajú prívalom znepokojivých správ, ktoré nútia k
úvaham o tom, ako vlastne prežiť v takom nebezpečnom svete, ktorý
nás obklopuje. A pracujúci, zaneprázdnený človek nemôže stráviť
hodiny času pátraním, či sa zakladajú na pravde, alebo na prekrútenej
skutočnosti. Tiež, k vyhodnoteniu odborných informácii je často
potrebné aspoň neformálne odborné vzdelanie. A tak znepokojený
človek niekedy zbytočne míňa sily, čas a peniaze na to, aby sa vyhol
hrozbám, ktoré možno ani hrozbami nie sú, na úkor svojho pohodlia,
zdravia, pokoja a pohody.
Táto malá knižka sa snaží priniesť zrozumiteľné vysvetlenia, prečo
niektoré údajné hrozby nie sú až tak hrozivé a niekedy aj vysvetliť
motiváciu šíriteľov takýchto správ, z ktorých mnohé sú vyslovene
poplašné.
Autor sa zaujíma o nové vedecké a technické poznatky dlhé
desaťročia, takže mal čas a príležitosť sledovať aj ich kolobeh života:
senzačné objavy, z ktorých sa len niektoré potvrdili, ešte menej ich
malo nejaký praktický význam a len niekoľkým bolo dopriate, aby sa
stali základom pre ďalší výskum, alebo pre praktické použitie. Len
málo objavov a vynálezov sa dočkalo (a to väčšinou až s časovým
odstupom) priamočiarej a jednoznačne úspešnej aplikácie bez toho,
aby sa časom objavili nepriaznivé dôsledky (napríklad objavy
rádiových vĺn alebo lasera). Väčšinu iných nakoniec postretli
komplikácie, ktoré ľudia musia nejako riešiť - splodiny zo spaľovacích

motorov, havárie dopravných prostriedkov, poruchy jadrových
elektrární, narastajúce množstvo odpadov z ináč veľmi užitočných
plastov. To ale nie je dôvod, aby boli moderné technológie
démonizované, hoci treba strážiť, aby ich unáhlené a nemierne
používanie neviedlo k poškodzovaniu zdravia ľudí a životného
prostredia. Treba si uvedomiť, že bez moderných technológii by nás
Zem toľkých neuživila a už dávno by skončila devastovaná, možno
dokonca zničená vojnami o poslednú obrábateľnú pôdu a pitnú vodu.
Takže príjemné čítanie a hlavne, nenechajte sa zbytočne
znepokojovať.

O tom, že na vytvorenie tiel organizmov od mikroskopických, cez
rastliny až povedzme po ľudské telo, ako aj na každučký ich pohyb
treba nejakú energiu, niet pochýb. (Je to rovnaké, ako pri každom
stroji, aký kedy ľudia vytvorili.) Kde sa táto energia berie, odkiaľ
pochádza a kadiaľ sa uberá?
Pochádza takmer výlučne zo Slnka. (A kde sa berie na Slnku? Vzniká
pri termonukleárnej reakcii, takej, aká prebehne po výbuchu vodíkovej
bomby - lenže tam prebieha neustále a pobeží ešte asi 5 miliárd
rokov). Predpokladá sa, že pred miliardami rokov mohli byť hlavným
zdrojom energie na Zemi aj chemické reakcie. Z nich dodnes žijú
malé kolónie baktérii v okolí prameňov vody s vysokým obsahom
vhodných chemikálii, napríklad zlúčenín síry alebo železa, ale
chemikálie sa pomerne rýchle míňajú v porovnaní so životnosťou
Slnka. A tak skoro všetok život na Zemi sa spolieha na energiu,
pochádzajúcu zo Slnka.
Prvým krokom je zachytenie energie zo slnečného žiarenia a jej
premena na nejakú upotrebiteľnú formu. Slniečko síce hreje, ale z
toho sa nenajete. Túto schopnosť majú len zelené rastliny a
mikroskopické baktérie a sinice, ktoré na to používajú unikátne látky,
ktoré dokážu premeniť energiu žiarenia na chemickú energiu.
Najznámejší, ale nie jediný je zelené farbivo v rastlinách - chlorofyl.
Zelený je preto, lebo dokáže zachytiť a zúžitkovať modré a červené
svetlo, ale nie zelené svetlo - to odráža do okolia. (Pripomínam, že
obyčajné biele svetlo je zmesou svetiel všetkých farieb, ktoré sme
schopní vidieť - základné sú modrá, zelená a červená. Aj obrazovky,
mobilné telefóny alebo LED žiarovky používajú zdroje svetla modrej,

zelenej a červenej farby, z ktorých sa skladajú výsledné farebné
odtiene, vrátane bielej farby.) Zachytená energia žiarenia rozštiepi
molekulu vody na atóm kyslíka a vodíka, kyslíka sa rastlina zbaví a
vodík použije na tvorbu látok, z ktorých už dokáže jednoducho
získavať chemickú energiu. V prvom kroku sú to rôzne druhy cukrov.
V chemickom zmysle slova je to istý typ zlúčenín vodíka, uhlíka a
kyslíka a repný či trstinový cukor - sladká sacharóza, ktorou si sladíme
jedlo, je len jednou z množstva chemicky podobných látok. Uhlík a
kyslík získavajú rastliny z kysličníka uhličitého zo vzduchu. Rastlín je
na Zemi veľa, o kysličník uhličitý je veľký záujem a v atmosfére je ho
približne len 0,036%. Pritom okolo 0,02% je najnižšia hodnota, od
ktorej rastliny dokážu rásť a čím je ho viac, tým sa lepšie rastú. V
súčasnosti jeho množstvo v atmosfére stúpa, takže rastlinám sa
znateľne lepšie darí rásť. Hoci sa všade píše o kysličníku uhličitom
ako o škodlivine, ktorá spôsobuje globálne otepľovanie, v skutočnosti
spôsobil zvýšenie výnosov poľnohospodárskych plodín všade na
svete, kde sa dajú pestovať, vrátane zaostalých krajín, kde ľudia
nemajú o globálnom otepľovaní ani potuchy. Samozrejme, nesmie
chýbať voda, ktorá je zdrojom vodíka a prináša so sebou rozpustené
látky, ktoré rastliny potrebujú na vytváranie zložitejších zlúčenín,
potrebných k životu, napríklad dusík, železo a ďalšie (plynného dusíka
je síce vo vzduchu obrovské množstvo, ale rastliny ho dokážu využiť
len vo forme zlúčenín).
Takže tu máme rastliny, ktoré vznikli s použitím energie slnečného
žiarenia prevažne z vody a vzduchu - presnejšie zo vzdušného
kysličníka uhličitého. Obsahujú množstvo uhlíka, takže po vysušení

ich môžeme rovno spáliť, získať tepelnú energiu a poslať kysličník
uhličitý, ktorý vznikne spálením uhlíka, späť do atmosféry. To je ale
veľmi primitívny spôsob zúžitkovania energie, ktorú rastliny získali zo
Slnka a uložili vo svojich telách. Rastliny slúžia za potravu, teda zdroj
energie a materiálu na výstavbu tela živočíchom, ktoré nemajú
schopnosť priamo zúžitkovať slnečné žiarenie. Strávenie rastlín však
nie je úplne jednoduchou záležitosťou. Bylinožravé živočíchy väčšinou
potrebujú rozmerný tráviaci trakt a pomoc množstva baktérii, ktoré v
ňom žijú. Mäsožravé živočíchy si to teda zjednodušili a dá sa povedať,
že sa rozhodli prísť k predpripravenej potrave, ktorú predstavujú telá
ich obetí. Nakoniec však všetko skončí na jednej hromade - telá
odumretých rastlín aj uhynutých živočíchov, od mikroskopických, cez
všemožný hmyz až po veľké zvieratá, podľahnú rozkladu. O ten sa
postarajú zas iné živočíchy, od požieračov zdochlín až po baktérie, ale
na samom konci stojí posledná veľká skupina tvorstva - huby. Tie sa
postarajú o posledné zvyšky uloženej chemickej energie a konečný
rozklad zvyškov tiel na prvotné látky, z ktorých opäť začnú rastliny
zostavovať svoje telá. Pritom však nemáme na mysli len tie huby,
ktoré rastú v lese a ktoré niekedy pridávame do svojich jedál. Toto sú
len najnápadnejší a vlastne netypickí predstavitelia obrovskej ríše
mikroskopických stvorení, do ktorej sú zaradené aj také nenápadné
tvory, ako sú kvasinky. Niektoré z nich ľudia spoznali ako
neoceniteľných výrobcov všetkých možných dobrôt od mliečnych
výrobkov až po alkoholické nápoje, o väčšine z nich však nevieme nič.
Pritom však práve tento drobizg uzaviera kruh obehu látok v prírode,
na začiatku ktorého sú opäť zelené rastliny a mikroorganizmy.

Mimochodom, spomínate si, že pri rozklade molekúl vody rastliny
uvoľňujú do vzduchu kyslík? Kedysi ho zemská atmosféra obsahovala
len celkom málo. Za všetok, ktorý dýchame, vďačíme rastlinám. Bez
nich by nikdy neboli na Zemi nijaké živočíchy.
Hoci uhlík, vodík a kyslík sú prvky, ktoré sú priamo zapojené do
uchovávania energie Slnka a jej využitie pre živú prírodu, nie sú to
jediné prvky, ktoré sú nevyhnutné pre život. Telá organizmov obsahujú
látky, v ktorých sa vyskytuje aj dosť iných prvkov, najmä dusíka,
železa, fosforu, vápnika, sodíka... Tieto majú svoj vlastný, často veľmi
zaujímavý kolobeh v prírode, ktorého popis sa sem nevojde.
Časť tiel rastlín a zvierat unikne konečnému rozkladu a za istých,
výnimočných okolností ostanú uložené v podzemí ako čistý uhlík teda uhlie, alebo zmes zlúčenín uhlíka a vodíka - teda ropa a zemný
plyn. Toto je vlastne energia, získaná zo Slnka pred veľmi dlhým
časom a ľudia sa ju naučili využiť. Jej množstvo však nie je, na rozdiel
od slnečného žiarenia, neobmedzené. To, že ľudia objavili uhlie a
ropu, zachránilo už pred vyše 200 rokmi lesy v Európe a USA pred
úplnou devastáciou. Dovtedy sa kúrilo prevažne drevom a aj keď to
mnohých prekvapí, obrazy krajiny v dielach starých maliarov dokazujú,
do akej miery bola odlesnená európska krajina v období pred 19.
storočím, kedy sa začala prudko rozvíjať ťažba uhlia. Ropa sa začala
priemyselne ťažiť v polovici 19. storočia (a možno zachránila pred
vyhubením veľryby - ich tuk sa vo veľkom využíval na svietenie, kým
ho nenahradil petrolej a parafín z ropy).
Uhlia je stále dosť, ale dnes už objavovanie nových zásob ropy dávno

zaostáva za ich ťažbou. Za to, že je ropa stále pomerne lacná, môžu
pokroky v technológii ťažby, ktoré umožňujú z ložísk dostať viac tejto
suroviny, ako v minulosti. Ložisko ropy totiž nie je podzemnou
jaskyňou s touto vzácnou tekutinou, ropa je rozptýlená (podobne ako
podzemná voda v okolí studne) v poréznej hornine. Za to, že z ložiska
dávno neunikla, môže nepriepustná vrstva nad ložiskom. V hornej
časti ložiska býva stlačený zemný plyn, takže po šikovnom navŕtaní
ložiska ropa pod tlakom plynu strieka z vrtu ako sódovka zo sifónovej
fľaše. Po nešikovnom či nešťastnom vrte sa ložisko „pokazí“ a ropu
treba čerpať, vytláčať napumpovanou vodou alebo inými, zložitými
postupmi, ktoré sa používajú aj pri doťažovaní starých ložísk. Z
ložiska totiž vytečie vždy len menšia časť ropy a dostať sa k tomu
zvyšku je už zložitejšie. Takto získavaná ropa je samozrejme drahšia
a podobne je to aj s ropou, ktorá je získavaná z ropných pieskov a
bridlíc.
Pred rokmi mnohí odborníci predpovedali, že príde „ropný zlom“, kedy
sa minú dostupné zásoby ropy, jej ťažba prudko poklesne a cena
závratne stúpne. Náznak takéhoto vývoja sa objavil v roku 2008, kedy
v dôsledku prudkého rozvoja svetovej ekonomiky začala ropa chýbať.
Stačilo však, aby sa začalo trochu šetriť (aj zateplením márnotratne
vykurovaných priestorov, napríklad v USA, kde dodatočná daň z
uhľovodíkových palív prakticky neexistuje) a potom hospodárska
kríza, aby sa ceny znížili a napokon klesli do takej miery, že ložiská s
nákladnou ťažbou boli dočasne opustené.
Vidno teda, že náhly nedostatok ropy (a zemného plynu) nehrozí a
svet sa s jej postupným, aj rýchlym zdražením dokáže vyrovnať jednak

technicky, prechodom na iné zdroje energie, jednak ekonomicky - ak
by mal nedostatok a vysoké ceny ropy ohroziť svetové hospodárstvo,
dôjde k spomaleniu hospodárskeho rastu, možno aj recesii alebo
kríze, nie však k jeho zrúteniu. Najpravdepodobnejšie však dôjde k
plynulému prechodu na šetrenie energiou a využívanie jej iných
zdrojov, a to najskôr v odvetviach, kde to nebude robiť až také
problémy (vidíme to už teraz vo výrobe elektrickej energie a
energetických úsporách pri vykurovaní). Ak ste aj mali obavy z
ropného zlomu a závratného rastu cien benzínu, vidíte, že si pokojne
môžete kúpiť nové auto. Ak to bude niečo s nízkou spotrebou, bude to
určite ekonomicky zvládnuteľné aj v budúcnosti, kedy ceny benzínu a
nafty budú určite postupne rásť, nakoniec aj veľmi výrazne. Potom
ešte môže dôjsť k masovým prestavbám jestvujúcich áut na plynový
pohon, ale doba, kedy budú autá so spaľovacími motormi výsadou
bohatých a väčšina bude musieť byť spokojná s elektromobilmi s
kratším dojazdom, je zrejme ešte ďaleko.

Je určite viacero hrozieb, ktoré by mohli spôsobiť zánik ľudstva.
Paradoxne, sú to aj také, o ktorých pred pár desaťročiami ľudia nemali
ani potuchy, alebo im neprikladali veľký význam. Teraz napríklad
vieme, že Zem môže trafiť nejaký dosť veľký kameň z vesmíru (na
poriadnu katastrofu by stačil aj stometrový asteroid, akých krúžia v
slnečnej sústave tisíce), alebo sa môže prebudiť supervulkán
(objavených je ich celkom dosť, našťastie, nijaký zrejme nemá v pláne
vybuchnúť v dohľadnej dobe). Rozvoj moderných technológii však
prináša možnosti, ako sa takýmto hrozbám dá ubrániť, alebo aspoň
obmedziť rozsah spôsobených prírodných katastrof. Mnoho vedcov sa
však obáva, že najväčšie nebezpečenstvo ľuďom hrozí práve od nich
samých, že ľudia sa môžu dostať do zničujúceho konfliktu sami medzi
sebou. Nepochybne, sú dôvody aj pre obavy, že pre ľudstvo sa
stávajú nebezpečné aj niektoré jeho vlastné výtvory.
Najzreteľnejšie je nebezpečenstvo z tisícov jadrových zbraní, ktoré sú
na svete uskladnené. Našťastie, aj tí vodcovia, ktorých najviac svrbel
prst na ich spúšti, si už dávno uvedomili, že ak by aj sami prežili, na
zničenej Zemi by už nemali komu vládnuť. Alebo prinajmenšom, život
by sa stal veľmi nepohodlným a neistým, čomu sa chcú vyhnúť všetci
bez rozdielu. Takže úmyselné použitie jadrových zbraní je veľmi
nepravdepodobné. Je tu však aj hrozba odpálenia omylom - svet už
zažil niekoľko hrozivých situácii, ale našťastie zodpovední štátnici,
velitelia a niekedy aj radoví dôstojníci vždy preukázali dostatok
zdravého rozumu, aby zabránili tragédii. Možno veriť, že zabezpečenie
proti nechcenej aktivácii jadrových zbraní sa časom stále zlepšuje a
nebezpečenstvo nechcenej vojny je ešte menšie, ako v minulosti.

Vo svete stále prebiehajú ozbrojené konflikty. Zriedka sú to vojny
medzi štátmi, väčšinou len boje medzi skupinami vnútri štátu. Niežeby
smrť rukou spoluobčana bola iná ako rukou cudzinca, ale tieto boje
stále menej hrozia prerásť do vojen medzi štátmi. S výnimkou
jedincov, túžiacich po sláve a moci, prípadne po samotnom boji ako
dobrodružstve bez ohľadu na jeho cieľ, ľudia majú stále menej
dôvodov púšťať sa do vojen. Totiž, od čias starého Ríma sa
nezmenilo to, čo potrebujú prostí občania: chlieb a hry. Keď to
rozšírime, bežnému občanovi každej krajiny stačí, aby sa mohol
najesť, mal kde (s rodinou) bývať a mohol sa občas zabaviť. Ak má
navyše aj nejaký majetok, o ktorý môže vo vojne prísť, je oveľa viac
naklonený riešiť spory bez použitia zbraní. Tí, ktorí túžia po moci,
nedokážu sýtych a spokojných občanov nahovoriť do vojny tak ľahko,
ako nemajetných, hladných, ktorí nemajú čo stratiť, ktorým naopak
armáda dáva jedlo a ešte aj sebavedomie, vyplývajúce zo samopalu
v rukách. Čím je teda svet bohatší, tým je menej dôvodov bojovať pravda, ak to bohatí s nenásytnosťou nepreženú a nechajú dosť
omrviniek aj tým chudobným.
Veľa krvi sa prelieva pod vlajkou ideológie, teraz hlavne náboženskej komunistická už stráca svoju silu. Ale chlieb a hry robia svoje.
Primeranou rýchlosťou, teda pomaly, najmä výmenou generácii,
otupujú sa aj kultúrne odlišnosti medzi národmi. Chlieb a hry víťazia či sa to niekomu páči, alebo nie, západný konzumný spôsob života si
získava priaznivcov hlavne medzi mladými ľuďmi všade na svete.
Podmienkou pre konzum nie je určitý druh štátneho zriadenia, ani
miera demokracie či rešpektovania ľudských práv (hoci sú výnimky v

štátoch, prísne riadených podľa náboženskej alebo komunistickej
ideológie). Je to trochu podobné, ako v rímskokatolíckej cirkvi božstvo pohodlného, konzumného životného štýlu je všade to isté, len
rituály pri jeho uctievaní sa mierne líšia... Veľký stret ideológii už
nehrozí, jedna ideológia si podmanila svet a infiltrovala už jeho
prevažnú väčšinu, bez ohľadu na to, či ju obdivujeme alebo
odsudzujeme. Na rozdiel od iných nesľubuje, ale skutočne poskytuje
pohodlie a istotu v živote.
Výsledkom je legálne aj nelegálne sťahovanie ľudí všetkých možných
národností a vierovyznaní za lepším životom do bohatých krajín. Raz
je to tak - bohov je veľa, ale najviac chleba dáva boh konzumu. A
obavy zo zaplavenia Európy cudzincami a s tým súvisiacej zmeny
kultúrnej identity môžu byť opodstatnené. Ale väčšina príchodzích
prichádza za blahobytom a možnosťami využívať ho, práve za
západným spôsobom života a nemajú rozumný dôvod usilovať sa o
jeho ráznu zmenu. Teraz sú v pozícii menšiny, preto zaujímajú
obranné postoje voči podozrievavej domácej väčšine, avšak závažné
nedorozumenia vyvolávajú len menšie neprispôsobivé skupiny z
niektorých, zďaleka nie všetkých komunít. Hoci tieto nedorozumenia
by mohli prerásť do aj do veľkých konfliktov, na takých nemá väčšina
na žiadnej strane skutočný záujem. Vážnym rizikom je len to, čo už
poznáme z Československá z roku 1948: prebratie moci extrémistami
pomerne demokratickou cestou. Takáto možnosť v merítku celej
Európy je síce dosť vzdialená, ale... kto môže vylúčiť podobný
výsledok prevzatia moci neprispôsobivými prisťahovalcami, ako dnes
vidíme na Haiti: spúšť, chaos a anarchia v krajine, ktorú radšej

opúšťajú všetci, ktorí chcú mať nejaké životné istoty. (To, že imigranti
boli na Haiti privezení násilím, nemá na konečný výsledok ich
vládnutia, či skôr bezvládia, žiadny vplyv)
Ešte jedna vec budí obavy medzi rozhľadenými ľuďmi: umelá
inteligencia. Nevyrobia raz ľudia stroje, ktoré ich nakoniec ovládnu?
Vedci poznajú a zatiaľ ctia základný Asimovov zákon robotiky: robot
nesmie ohroziť človeka. Ale ako bude uplatnený pri vojnových
strojoch, ktoré už možno vznikajú v tajných laboratóriach? S výnimkou
tejto znepokojujúcej výhrady je nepravdepodobné, že by stroje
niekedy prevzali iniciatívu a dokázali prebrať riadenie vývoja
spoločnosti, v ktorej by sa ľudia stali otrokmi alebo zbytočnou
príťažou. Umelej inteligencii totiž chýba zásadná ľudská vlastnosť tvorivosť. Počítačové programy sú síce stále viac schopné učiť sa a
prípadne aj optimalizovať svoju činnosť, v zásade však nedokážu
vytvoriť niečo úplne nové. Šachové roboty sú schopné poraziť človeka
preto, lebo dokážu oveľa rýchlejšie vyberať z množstva možností a
vyhodnocovať svoje minulé úspešné a neúspešné postupy v rámci
daných pravidiel, nedokážu však vymyslieť nové pravidlá, nové hry.
Ani počítače, ktoré dokázali chybným rozhodnutím pre lokalizovanú
poruchu postupne odpojiť od dodávky elektriny milióny ľudí a tak ich
potenciálne ohroziť, neurobili to z vlastnej vôle, ale preto, lebo ich tak
naprogramoval človek. A tak je ťažko predstaviteľné, že by aj
inteligentné vojnové stroje budúcnosti mohli mať možnosť svojvoľne
prepnúť sa do režimu “zabi, koho uvidíš” - ibaže by ich tak
naprogramoval ich tvorca.

Keď sa počas druhej svetovej vojny schyľovalo k prvej skúške
atómovej bomby, mnohí zúčastnení vedci mali obavy, či raz spustená
jadrová reakcia nejakým neznámym spôsobom nedokáže pokračovať
a zničiť nakoniec celý svet. Podobné obavy sprevádzali spustenie
obrovského európskeho urýchľovača častíc LHC - tu zas vedci
starostlivo prepočítavali možnosť vzniku miniatúrnych čiernych dier,
ktoré by nakoniec pohltili celú Zem. Nakoniec sa žiadna katastrofa
nekonala (aj keď v prípade jadrových zbraní to nakoniec nebolo až
také nevinné - veľa rádioaktívneho materiálu zo neskorších skúšok sa
dostalo do atmosféry a veľmoci sa dohodli, že ďalšie pokusy sa budú
robiť len v podzemí).
Nové a odvážne technické riešenia so sebou prinášali riziká aj v
minulosti. Úmerne dobe, boli menších rozmerov a mali dosah na
menej ľudí - aj keď teórie o chronickej otrave olovom z používaných
nádob u majetných občanov starého Ríma by mohla naznačovať, že
to tak nemuselo byť vždy. Počet ohrozených ľudí však výrazne rástol
až v posledných storočiach, kedy došlo k rýchlemu rozvoju
priemyselných technológii. Znečistenie životného prostredia sa
spočiatku ponímalo ako nevyhnutná daň pokroku – v začiatkoch
priemyselnej revolúcie ľudia radšej žili a pracovali v prachu a dyme,
ako by mali byť bez práce a hladovať. Potopené lode so stovkami
obetí, banské nešťastia, pretrhnuté hrádze veľkých priehrad so
stovkami až tisíckami obetí sa datujú len posledné storočia. Ale
priemyselné havárie a dopravné nehody stále nie sú tie najhoršie
dôsledky vedeckého a technického pokroku, aj keď budia pozornosť dejú sa náhle, neočakávane a k obetiam na životoch dochádza v

priebehu krátkeho času.
Najhoršie následky vznikajú nenápadne, takže ľudia, aj priamo
postihnutí si ich síce môžu do istej miery uvedomovať, ale nevenujú
im pozornosť. Alebo je to ako život pod sopkou: časom si na pocit
ohrozenia zvyknú a zmieria sa s ním. Niekedy je to skutočne len
nepríjemnosť, na ktorú si niekto a niekde musí zvyknúť: rušné
železničné trate a cesty musia viesť aj obývaným územím, alebo
občasný zápach nevyhnutne sprevádza chov hospodárskych zvierat.
No môže to byť aj vážnejšie: dym z uhoľných elektrární a hút, štipľavý
zápach z chemičiek a hrozba úniku jedovatých látok pri havárii,
kontaminácia vody. Čím bolo znečistenie horšie, tým viac si ľudia
uvedomovali, že s tým niečo treba urobiť a skutočne, situácia sa už
postupne zlepšuje. S tým, čo sa dá vnímať ľudskými zmyslami, sa
vyspelé krajiny pomerne rýchlo vyporiadali. Ale sú aj ohrozenia, ktoré
sa zmyslami nedajú rozpoznať, alebo ich závažnosť nebolo kedy
presne zhodnotiť. Trvalo desaťročia, kým sa ukázali všetky škody,
ktoré môže spôsobiť povestný insekticíd dichlórdifenyltrichlóretán
(DDT). Je lacný, účinný proti všetkému hmyzu, ale u stavovcov,
včítane ľudí, je karcinogén (môže spôsobovať zhubné nádory) a
narušuje hormonálny systém. Kým sa toto všetko nevedelo, používal
sa masovo - dokonca sa ním poprašovali ľudia.
DDT je však aj príkladom, že každá vec má dve stránky. Vďaka jeho
použitiu proti komárom sa napríklad dramaticky znížil výskyt úmrtí na
maláriu. A tak, aj keď jedna strana považuje jeho prakticky
neobmedzené používanie hlavne v 50. rokoch 20. storočia za
katastrofu, druhá strana zas upozorňuje, že počet ľudí, zachránených

pred smrťou na maláriu určite niekoľkonásobne prevyšuje počet tých,
ktorých DDT poškodilo. Dnešný stav je nakoniec výsledkom
vynúteného kompromisu: hoci je vo všeobecnosti výroba a používanie
celosvetovo zakázané, niektoré krajiny majú výnimku: nič účinnejšie
sa na potláčanie epidémii malárie nenašlo a tak, za určitých
podmienok, tento prípravok sa chtiac - nechtiac v ohrozených
chudobných krajinách používa dodnes.
Je veľa podobných prípadov, kedy sa nakoniec musí riziko prijať a
nájsť vhodný kompromis a využívať aj vynálezy, ktoré nie sú pre ľudí
úplne neškodné. Niet pochybností, že bez používania elektriny sa
nezaobídeme, treba však zaistiť čo najmenej ohrozujúci spôsob jej
výroby. A treba povedať, že je to zložitý problém, ktorý nemá riešenie,
aké by plne uspokojilo všetkých. A tiež, že tento problém nevyriešia
protestujúci, ale odborníci. Priehrady vodných elektrární sa občas
môžu pretrhnúť (pretrhnutie priehrad následkom zemetrasenia malo v
skutočnosti oveľa viac obetí, ako súčasná havária fukušimskej
jadrovej elektrárne v roku 2011). Tepelné elektrárne produkujú
množstvo kysličníka uhličitého a uhoľné k tomu ešte dym a škodlivé
splodiny (kalkulovaný počet úmrtí v dôsledku ich prevádzky je
vzhľadom k množstvu vyrobenej energie rádovo stonásobne vyšší,
ako pri atómových elektrárňach). Veterné elektrárne sa nedajú použiť
ako jediný zdroj energie a špatia krajinu, podobne to platí aj o
slnečných fotovoltaických elektrárňach, ktoré síce prakticky neškodia,
ale sú drahé a výroba polovodičov produkuje toľko škodlivín, že
nakoniec vznikajú pochybnosti o ich celkovom priaznivom vplyve na
životné prostredie. Energetika je ďalší príklad, že bez moderných

technológii sa ľudstvo nezaobíde a riešenie ich nepriaznivých dopadov
nie je jednoduché - určite nie je riešením zakázať všetko, na čo si
nejaká skupina ľudí spomenie, a to ani vtedy, keď sú ochotní vešať
transparenty na vysoké komíny elektrární. Naviac, niekedy sa zdá, že
neprotestujú ani tak proti niekomu, ale v prospech niekoho: napríklad
dohoda o zákaze používania freónov (jeden z pôvodcov znižovania
množstva ozónu v horných vrstvách atmosféry) viedla k výrobe
niekoľkonásobne drahších náhrad a nakoniec k vyšším ziskom
niektorých skupín výrobcov. A skutočný efekt tohto zákazu zistíme až
po desiatkach rokov.
Podobne to je aj s ďalšími technológiami: využívaním motorov na
benzín a iné uhľovodíkové palivá, geneticky modifikovaných plodín,
nešetrným obhospodarovaním pôdy, dopadmi ľudskej činnosti na
zloženie atmosféry a klímu, aby sme spomenuli len niekoľko
najboľavejších problémov.
Určitým spôsobom ľudí ohrozuje aj rýchla aplikácia niektorých
vedeckých poznatkov a technológii. Nedá sa nazvať unáhlenou - o
niektorých problémoch sme proste nevedeli, alebo nepoznali ich
rozsah. Často nejde o to, že niektoré technológie sú škodlivé alebo
ohrozujúce. Stačí, aby boli príliš zraniteľné vzhľadom k tomu, ako sme
sa na nich stali závislí.
Mnohí vedci považujú za unáhlené aj opatrenia, ktoré sú prijímané v
nádeji, že spomalia alebo zvrátia klimatické zmeny na Zemi. Niektorí
pochybujú, či budú dostatočne účinné, iní ich otvorene označujú za
zbytočné. (A ešte ďalší si z nich urobili dobrý obchod, ale toto už

nejdeme ďalej rozoberať).
O niektorých hrozbách sa skrátka síce vie, ale menej sa hovorí.
Napríklad takej, ktorá síce nikoho nebude bolieť, ale môže narobiť
poriadnu spúšť. V princípe by sa podobala toľko preberanému
problému Y2K, hrozbe havárie niektorých počítačov na prelome rokov
1999 a 2000, lenže tá bola vopred známa, robili sa preventívne
opatrenia a jej rozsah by bol oveľa menší. O čo ide? Už v roku 1859
bola pozorovaná mimoriadne silná slnečná erupcia. Prúdy elektricky
nabitých častíc magnetické pole Zeme odchyľuje do oblastí v okolí
zemských magnetických pólov, ale po silných erupciách indukujú v
dlhých elektrických rozvodoch prúdy, ktoré ich môžu poškodiť. To sa
už v uplynulých desaťročiach skutočne stávalo v Kanade. Pri
extrémne silnej erupcii v roku 1859 nejestvovalo veľa elektrických
prístrojov - len telegrafy, ktoré začali iskriť, ale neboli vážne
poškodené. Väčšina ľudí vtedy videla znepokojujúco silnú polárnu
žiaru, ale ináč sa nič nestalo. Dnes hrozí v podobnej situácii zrútenie
elektrických a dátových sietí a zničenie telekomunikačných družíc.
Viete si predstaviť svet v tme, bez telefónov, tisíce dopravných
lietadiel vo vzduchu bez navigácie a spojenia s letiskami? Udržalo by
sa aspoň zásobovanie základnými životnými potrebami?
Ľudstvo je dnes už bezpodmienečne závislé na svojich vynálezoch.
Keby ich nebolo, naša planéta nás toľkých neuživí. Bez moderných
technológii to jednoducho nejde. Ale už vieme, že ľuďom môžu ich
vlastné vynálezy aj ublížiť a že je treba zachovať určitú obozretnosť pri
ich aplikácii. Nejaké nepohodlie a riziká je nevyhnutné strpieť, ináč to
nejde. Ale treba sa poučiť z minulých chýb a okrem výhod myslieť aj

na hrozby, vyvarovať sa ich alebo ich aspoň minimalizovať. Zdá sa, že
sme na dobrej ceste, aj keď táto cesta nie je priamočiara. Vcelku,
napriek novinárskym senzáciam a poplašným správam, vo svete
dlhodobo klesá počet umierajúcich od hladu, podvýživy a na liečiteľné
choroby. Ani nehovoriac o tom, že život v bohatých, civilizovaných
krajinách je stále pohodlnejší a smrť hladom nehrozí ani tým, ktorí
živoria na okraji spoločnosti. Za toto všetko vďačíme pokroku vedy a
techniky, napriek tomu, že občas zamieri do slepej, ba niekedy aj
poriadne temnej uličky...

Chémia pozemského života (lebo život na svojej najnižšej úrovni
prebieha ako obrovské množstvo veľmi špeciálnych, dokonale
zreťazených chemických reakcii) je založená na prvku s výnimočnými
vlastnosťami, uhlíku. Je to skutočne tá obyčajná vec, ktorú môžeme
zobrať do ruky ako kus uhlia alebo tuhy (tí bohatší aj ako diamant).
Výnimočný je tým, že dokáže vytvoriť obrovské množstvo chemických
zlúčenín - viac, ako všetky ostatné chemické prvky spolu. A tieto
chemické zlúčeniny môžu mať aj veľmi nezvyčajné a výnimočné
vlastnosti: môžu fungovať ako katalyzátory, teda látky, ktoré riadia iné
chemické reakcie, ako pamäťové prvky (nosiče dedičnej informácie)
alebo dokážu meniť svoj tvar, čím prevádzajú chemickú energiu na
pohyb, konkrétne skrátenie svalových vlákien. Takéto vlastnosti nemá
žiadny iný prvok, alebo len v obmedzenej miere a preto je veľmi, veľmi
pravdepodobné, že chemickým základom akéhokoľvek života
kdekoľvek vo vesmíre budú zas len zlúčeniny uhlíka. Keďže mnohé
takéto zlúčeniny vznikajú a ostávajú stabilné len vo veľmi
obmedzenom rozsahu teplôt a ich chemické reakcie prebiehajú vo
vodnom roztoku, vyplýva z toho predpoklad, že pre akýkoľvek život vo
Vesmíre sú potrebné podmienky, podobné tým našim, pozemským.
Vedci síce celkom nevylúčili možnosť primitívnych foriem života na
inom chemickom základe, no podrobnosti si nevedia konkrétne
predstaviť.
Vrcholným dielom uhlíka je zvláštna skupina zlúčenín - bielkoviny. Sú
poskladané zo základných jednotiek, aminokyselín, ktoré sa skladajú
okrem uhlíka ešte z atómov vodíka, kyslíka a dusíka. Čo je
výnimočné, aminokyseliny majú podobnú vlastnosť, ako kocky

stavebnice Lego: dokážu sa vzájomne skladať do veľmi rozmanitých a
niekedy veľmi veľkých štruktúr. A ak sa pridajú - podobne ako v Legu
figúrky, kolesá, motory - nejaké ďalšie špecifické atómy alebo
zlúčeniny, na základe aminokyselín sa dajú vyskladať aj také úžasné
veci, ako sú telá živých bytostí, od baktérii cez rastliny až po ľudí.
Organické kyseliny na báze uhlíka sú aj podstatnou časťou
pamäťových médii, v ktorých sa uchovávajú informácie o stavbe tiel
živých bytostí - vláknitých molekúl ribonukleovej a
dezoxyribonukleovej kyseliny (RNK a DNK). (Nenechajte sa chemikmi
mýliť tou „kyselinou“, toto označenie vlastne vychádza z usporiadania
pár atómov na konci dlhánskej vláknitej molekuly - nejedná sa o
nijakú žieravinu, ale veľmi jemné a dômyselné pamäťové médium.)
Napriek kľúčovej úlohe aminokyselín však musíme spomenúť aj
ďalšie dôležité uhlíkaté zlúčeniny, ktoré sú nevyhnutné pre stavbu tiel
živých organizmov - najmenej sacharidy (cukry v chemickom zmysle
slova, kde patrí nielen naše obľúbené sladidlo, ale napríklad aj
celulóza a lignín, ktoré tvoria kostru tela rastlín) a lipidy, zjednodušene
tuky, ktoré poznáme najviac ako prepotrebnú, ale niekedy nenávidenú
zásobáreň energie. Sú však súčasťou ďalšej kľúčovej štruktúry buniek
- membrán, jemných polopriepustných štruktúr, ktoré oddeľujú
jednotlivé oddiely vnútri buniek, podieľajú sa na udržaní ich tvaru a
zaisťujú, aby sa všetky chemikálie v ich tele nezmiešali a
neznehodnotili. Bunka sa totiž dá prirovnať k chemickej továrni - a tam
to neprebieha tak, že sa všetky suroviny napustia do veľkého kotla a
premiešajú. Jednotlivé suroviny a medziprodukty sa oddelene
pripravujú, skladujú, vo vhodnej chvíli pridávajú jedna k druhej... a toto

všetko prebieha aj v bunke, a tento systém je zložitejší, ako
najzložitejšia, človekom vybudovaná chemická fabrika.
Projekt tohoto úžasného systému je zaznamenaný v nosiči dedičnej
informácie - vo vláknitej molekule dezoxyribonukleovej kyseliny
(DNK). Dala by sa prirovnať k zápisu bodiek a čiarok Morseovej
abecedy (už pomaly zabudnutého telegrafického kódu) alebo
indiánskeho uzlového písma kipu, kde sú hlásky či slová
zaznamenané uzlíkmi rôzneho tvaru a poradia. Vlákna DNK sú dve,
priložené k sebe ako spletené stuhy, a práve ich rozhranie tvoria
zrkadlovo spojené páry štyroch druhov tzv. nukleových kyselín,
ktorých poradie kóduje dedičnú informáciu (väčšinou adenín, guanín,
cytozín a tymín, ale názvy nie sú tak podstatné). Pri delení bunky sa
tieto stuhy pekne postupne rozpájajú a ku každej z nich sa priebežne
zostavuje z jednotlivých stavebných jednotiek, ktoré plávajú v okolí,
doplnkové vlákno a výsledkom tohto procesu sú dva nové, úplne
rovnaké záznamy, z ktorých si každý jeden odnesie jedna nová bunka,
vzniknutá delením pôvodnej.
Po tomto stručnom vysvetlení opustíme chémiu života a budeme sa
zaoberať výnimočnými podmienkami pre jeho vznik práve tu, na Zemi.
Už sme sa zmienili, že chemické reakcie, potrebné pre vznik a
udržanie života, prebiehajú len za určitých, výnimočných podmienok
(správna teplota a prítomnosť kvapalnej vody sú len tie úplne
najzákladnejšie). Okrem toho, vznik života a jeho vývoj do dnešnej
podoby si vyžaduje, aby tieto podmienky boli stabilné až miliardy
rokov. Nie je možné zachádzať do podrobností, preto si len
vymenujeme niektoré z týchto podmienok.

Prvou podmienkou je hviezda približne podobná Slnku, ktorá nie je
súčasťou systému dvojhviezdy alebo trojhviezdy. Takých je v našej
Galaxii pomerne veľa, aj keď medzi desiatkami alebo skôr stovkami
najbližších hviezd sú hviezdy len málo podobné Zemi. Vhodná
hviezda by mala byť v pomerne pokojnom kúte Galaxie (radšej ďalej
od centra), kde sa nevyskytujú rôzne udalosti, spojené s intenzívnym
žiarením, ktoré by vznikajúci život zničilo (tieto udalosti by sme z
nášho pohľadu nazvali katastrofami, ale z hľadiska vesmíru sú to
vcelku bežné explózie, sprevádzajúce zániky hviezd alebo ich kolízie).
Potom, musí mať planetárny systém, v ktorom sa vyskytuje kamenná
planéta, podobná Zemi. Nemôže byť oveľa menšia, lebo by neudržala
atmosféru, ale ani príliš veľká. Musí byť v tzv. obývateľnej sfére, teda
tak ďaleko od svojej hviezdy, aby sa na nej mohla vyskytovať tekutá
voda vhodnej teploty, najlepšie takej, aby mohla cirkulovať medzi
povrchom planéty a atmosférou. Mala by mať magnetické pole, ktoré
chráni vznikajúci život pred kozmickým žiarením. Musí sa pomerne
rýchlo otáčať okolo vlastnej osi, aby sa jej jedna strana príliš
neprehrievala a druhá príliš nevychladla. Pravdepodobne musí mať
mesiac podobný nášmu, ktorý stabilizuje jej os otáčania. Jej dráha v
planetárnej sústave musí byť stabilná a preto pravdepodobne
potrebuje mať v susedstve jednu alebo viac veľkých planét,
podobných Jupiteru, ktoré „vyčistia“ planetárny systém od prebytku
komét, asteroidov a iných telies, ktoré by svojimi opakovanými
dopadmi mohli vyvolať katastrofickú zmenu podmienok a zánik
všetkého života (vieme, že na Zemi sa takýchto katastrof odohralo
niekoľko, našťastie nie až takého rozsahu, aby vyhubili všetok život;

pri poslednej vyhynuli obrovské plazy a uvoľnili miesto pre vývoj
cicavcom, nakoniec aj človeku).
Vidíme, že tých podmienok je veľa a všetky naraz môžu byť splnené
len veľkou náhodou. Nevadí, medzi stovkou milárd hviezd v našej
Galaxii sa vhodných planét nájdu najmenej desaťtisíce. Je však
sporné, či na každej z vhodných planét život musí zákonite vzniknúť a
či sa na každej udrží (aj na Zemi sa počas najväčších katastrof udržal
len tak-tak). Nie je ani isté, že vo svojom vývoji musí dospieť ďalej,
ako k organizmom, podobným baktériam, a ak aj sa aj vyvinú
mnohobunkové organizmy, či sa vyvinú aj inteligentné bytosti. K tomu,
aby predkovia ľudí „zliezli zo stromov“ a začali sa kolektívne a s
použitím primitívnych nástrojov brániť proti nástrahám života v holej
savane namiesto bezpečného lesa, muselo tiež dôjsť vo vhodnej chvíli
k vhodnej zmene klimatických podmienok.
Takže, vypadá to tak, že ľudstvo vzniklo skutočne len veľkou,
skutočne zázračnou zhodou okolností. Ale aj tak je dosť
pravdepodobné, aj keď nie isté, že nie sme jedinou civilizáciou v našej
Galaxii. Lenže tá ďalšia môže byť nesmierne ďaleko. Z fyzikálnych
zákonov, ktoré ľudia poznajú vďaka Albertovi Einsteinovi vyplýva, že
ani teoreticky nikto a nič nemôže cestovať rýchlejšie, ako svetlo a z
tých istých zákonov vyplýva aj to, že aj cestovanie čo len polovicou
alebo štvrtinou, dokonca len desatinou rýchlosti svetla je energeticky
veľmi náročné a ťažko dosiahnuteľné. Ak aj jestvujú iné civilizácie,
trebárs oveľa vyspelejšie, ako tá naša, ktoré to zvládli, medzi
vzájomnými návštevami leží neprekonateľná bariéra: cesta, veľmi
pravdepodobne trvajúca dlhšie, ako je celá existencia ľudstva, bez

možnosti návratu a mimo dosahu akejkoľvek podpory z domova.
Ktože by sa na ňu dal, ak by priam nebol donútený? A vlastne,
problematické je aj vyslanie dosť silného signálu o vlastnej existencii.
Mimochodom, signály o existencii našej civilizácie mnohí významní
vedci považujú za nerozumné. Nemôžeme predsa vedieť, aké
hodnoty uznáva cudzia civilizácia a či by mala priateľské úmysly. Stačí
sa pozrieť do vlastnej histórie - strety medzi civilizáciami často končili
pre jednu z nich veľmi zle. A keby sme sa aj chceli zatajiť - smola:
vďaka bežnej rádiovej, televíznej a dátovej komunikácii Zem tak
atypicky žiari v oblasti rádiových vĺn, že si ju musí všimnúť každá
vyspelá civilizácia v dosahu najmenej stoviek svetelných rokov. Keďže
však rádiové vlny sa tak, ako každé iné žiarenie, šíria „len“ rýchlosťou
svetla, ľudstvo má najmenej niekoľko storočí času, aby si rozmyslelo,
ako sa pripraviť na prípadnú návštevu z Vesmíru.
Alebo už návšteva prišla? Už desiatky rokov sa vyskytujú
nevysvetliteľné javy, ktoré mnohí pripisujú mimozemšťanom. Ako bolo
povedané, osobná návšteva mimozemských bytostí je fyzikálnymi
zákonmi vlastne vylúčená (ibaže by sa sem presťahovali bez možnosti
návratu – ale to by sme si už určite všimli). Ostáva ešte istá možnosť,
že boli spozorované nimi vytvorené zariadenia, ktoré ľudstvo sledujú a
odosielajú správy svojim tvorcom. Ale za prvé, tieto správy by aj tak
putovali len rýchlosťou svetla, teda celé veky a ďalej, s postupujúcim
časom je stále menej pravdepodobné, že by činnosť takýchto
zariadení ostala dlhodobo utajená. A nakoniec, ak by o nás aj
mimozemšťania vedeli, nie je isté, že by mali záujem na osobnom
stretnutí. Jedna z teórii o mimozemšťanoch je práve „teória

rezervácie“: vyspelé civilizácie jestvujú, o pozemskom živote už dávno
vedia, ale nemienia - nechcú?, nedokážu?, neoplatí sa im? - do neho
zasahovať a nechávajú ho vyvíjať sa vlastnou cestou. Ďalšou,
neveselou teóriou je, že každá vyspelá civilizácia nakoniec samú seba
zničí, prípadne je zničená kozmickou katastrofou, takže civilizácie vo
Vesmíre skutočne vznikajú, ale žijú príliš krátko na to, aby sa mohli čo
i len o sebe dozvedieť, nieto stretnúť. Veď rádiové vlny ľudstvo
využíva približne sto rokov, čo je najviac 1/100 jestvovania akejkoľvek
väčšej civilizácie, približne 1/10 000 existencie človeka v Európe a
rádovo 1/10 000 000 existencie mnohobunkových organizmov na
Zemi.
Takže, či sa na stretnutie s mimozemšťanmi tešíte, alebo máte z neho
obavy, vypadá to tak, že ho pokojne môžete pustiť z hlavy.

Aby ste zistili, že prší, nepotrebujete meteorológa. A aby ste zistili, že
sa posledné desaťročia nejako oteplilo, že zimy nebývajú, ako kedysi
a v lete je až príliš teplo, na to tiež nepotrebujete klimatológa. Bolo by
dobre, keby klimatológovia vedeli povedať, či to otepľovanie bude
pokračovať, alebo skončí a aké výrazné ešte bude, alebo či sa
dokonca tento trend neobráti a o pár desiatok rokov nám nebude zase
príliš zima. Má to aj praktické dôsledky - napríklad všade sa zatepľujú
domy, dokonca aj s dotáciami a je možné, že nakoniec zbytočne.
Lenže, ako to v živote býva, nikto nevie odpovede práve na tie otázky,
na ktoré sme najviac zvedaví. Vedci sa rozdelili na alarmistov, ktorí
bijú na poplach a skeptikov, ktorí tvrdia, že nič hrozného sa nedeje.
Novinári si z toho všetkého povyberajú čo najdramatickejšie
predpovede, aby ich správy upútali čo najviac ľudí a politici zase to, z
čoho im plynú hlasy voličov, provízie a čo chcú ľudia najviac počuť.
Kto sa potom má v tom všetkom vyznať?
V prvom rade, zmiešavajú sa dve, možno až tri či štyri odlišné otázky.
Prvá je, nakoľko sa naše podnebie otepľuje, dokedy to bude trvať a
kto za to môže. Že na Zemi je počas posledných desaťročí stále
teplejšie a že k tomu prispievajú aj ľudia, o tom niet sporu.
Prinajmenšom, odhaduje sa, že najmenej desatina plochy Európy a
podobných industrializovaných častí sveta je už zastavaná alebo
zabetónovaná a takéto oblasti nevyhnutne musia zmeniť klimatické
podmienky: ináč absorbujú slnečné žiarenie, ináč akumulujú teplo a
dažďovú vodu, menia režim odparovania vody a vsakovania zrážok.
Takže výsledky činnosti ľudí menia klímu, ani nemusíme brať do

úvahy večne omielané emisie. Vážne spory začínajú až pri diskusii,
nakoľko sa otepľuje celkovo, nakoľko sa len zvýrazňujú extrémy
počasia a nakoľko za to môžu ľudia. Pomerne dobre porovnateľné
merania máme len asi tak posledných dvadsať rokov a čím ideme
ďalej do minulosti, tým je to horšie. Sto, dvesto rokov dozadu, a máme
tu presné merania len z niekoľkých stoviek, menej presné a občasné
snáď z tisícok staníc z celého sveta a obrovské oblasti, kde nie sú
nijaké merania k dispozícii. Preto sa potrebné hodnoty odhadujú a
práve tieto odhady sú predmetom sporov, pretože s nimi pracujú
všetky modely, o ktoré sa vedci opierajú. A vytvárať presné
predpovede z odhadov, to nevypadá veľmi spoľahlivo – aj keď nič
lepšie nemáme. Ešte ďalej do minulosti sa presné merania stávajú
ojedinelé a nakoniec sme odkázaní na záznamy kronikárov, z ktorých
sa dajú odvodiť nejaké približné čísla. Preto sú tak neoceniteľné
nepriame informácie, získané prieskumom ľadovcov a starých
usadenín v jazerách, ale to je tiež len niekoľko miest na celej Zemi.
Nakoniec je isté len to, že podnebie sa striedavo otepľovalo a
ochladzovalo. Prečo a do akej miery, v tom sa názory odborníkov
celkom pochopiteľne líšia podľa toho, akú váhu prisudzujú rôznym
zdrojom informácii. Podobne je to aj s výhľadmi do budúcnosti: sú
predkladané rôzne krivky a grafy, ale málokto z nás má možnosti
skúmať, z akých a nakoľko spoľahlivých údajov vychádzajú. A strmosť
čiar, ktorými sa vedci pokúšajú znázorniť rast teplôt v budúcnosti,
nakoniec záleží aj od toho, do akého časového obdobia položíme ich
začiatok (ak začiatok grafu položíme do teplého obdobia, vychádza
menej strmý rast teploty, ako keď ho začneme kresliť od chladného

obdobia - až tak jednoducho môžu vznikať odlišné prognózy). Ak to,
čo vieme, očistíme od domienok a novinárskych senzácii, ostanú nám
nasledujúce fakty:
Už v minulosti Európa a zrejme aj celá Zem prežili teplejšie a
chladnejšie obdobia. Keď zoberieme len posledné stovky a tisíce
rokov, vieme bezpečne, že kedysi Rimania pestovali v Británii vínnu
révu a Vikingovia v Grónsku pšenicu - k takýmto teplým klimatickým
podmienkam nám ešte hodne chýba. A potom došlo k ochladeniu,
následkom ktorého bolo Grónsko opustené a v Európe nastal „temný
stredovek“ - hlad, vojny a veľké pohyby obyvateľstva. Takže, globálne
oteplenie tu už najmenej raz bolo a zjavne ho ľudstvo zvládlo. Nie je
dôvod obávať sa, že by ho nezvládlo aj teraz.
Ďalšie spory sa vedú o tom, nakoľko je za otepľovanie zodpovedná
činnosť ľudí, aký mechanizmus má a čo s tým treba robiť. Vieme, že
podstatným mechanizmom sú zmeny množstva tzv. skleníkových
plynov v atmosfére. Najviac sa spomína kysličník uhličitý, ale možno
ešte dôležitejšie sú vodné pary, metán a ešte aj iné plyny. Ich
množstvá a vôbec, množstvo energie, ktoré hýbe s počasím je také
obrovské, že je sotva v silách človeka urobiť s nimi niečo podstatné
bez toho, aby obetoval väčšinu výdobytkov civilizácie. A je príznačné,
že politici na celom svete sú ochotní svojim voličom nasľubovať
všetko možné, ale keď naozaj príde na vydávanie obrovských súm
peňazí s neistým výsledkom, celkom pochopiteľne cúvnu (a dohody z
konferencii o klíme sa nikdy nesplnia). V situácii, kedy sa ani vedci
nedokážu dohodnúť, dokedy, ako výrazne a prečo vlastne dochádza
ku globálnemu otepľovaniu je to nakoniec pochopiteľné. Tým skôr, ak

sa ukazuje, že niektoré vedecké inštitúcie si z otepľovania urobili
obchod a je podozrenie, že viac, ako hľadaniu pravdy sa venujú
výrobe a dodávaniu informácii, aké chcú politici a verejnosť počuť.
Druhá otázka je, koho a nakoľko otepľovanie ohrozuje. Než sa
pustíme do odpovedí, treba upozorniť, že dlhodobo a aj v dnešnej
dobe ešte stále umiera oveľa viac ľudí následkom chladu, než tepla a
stále veľa ľudí od hladu a podvýživy. Avšak zvýšený obsah kysličníka
uhličitého zvyšuje úrody potravín aj podporuje rast vegetácie na celom
svete. Úbytky poľnohospodárskej pôdy v teplých oblastiach viac než
vyrovnáva prírastok obrábateľnej pôdy v predtým príliš chladných
oblastiach. Takže poďme na tie naozajstné hrozby.
Stúpanie morskej hladiny a častejší výskyt búrlivého počasia ohrozuje
podstatnú časť ľudskej populácie, ktorá žije pri mori. Patria sem aj
mnohé obrovské mestá. Hladina morí okrem toho dlhodobo kolíše, ale
ovplyvňujú ju aj geologické procesy - napríklad jadranské pobrežie sa
dosť rýchlo ponára, o čom svedčia narastajúce problémy Benátok, ale
aj archeologické nálezy v chorvátskych pobrežných vodách. Vedci s
obavami pozorujú topenie veľkých ľadovcov, ale zistilo sa aj
narastanie množstva snehových zrážok v Antarktíde. Veľkosť
výsledného efektu týchto protichodných trendov sa dá ťažko
odhadovať. Reálnejšou hrozbou je roztápanie večne zmrznutej
bažinatej pôdy (tzv. večnoj merzloty alebo permafrostu) na Sibíri, ktorá
pod sebou ukrýva obrovské množstvo zemného plynu - metánu.
Uvoľnenie obrovského množstva tohto skleníkového plynu do
atmosféry by mohlo nakoniec skutočne vyvolať katastrofálne
oteplenie. Hrozba je o to aktuálnejšia, že po roztopení bielej snehovej

pokrývky sa tmavý povrch ohrieva ešte rýchlejšie. Zatiaľ však
skutočné veľké úniky metánu neboli zaznamenané. Nakoniec, na
poplach bijú ochrancovia zvierat, pretože mnohé druhy zvierat strácajú
svoje prirodzené životné prostredie, sú nútené migrovať a ak nemajú
kam, hrozí im vyhynutie.
To boli v stručnosti hlavné riziká otepľovania (je ich oveľa viac, vydali
by na samostatnú knihu). Venujme sa však tretej otázke: ako sa
následkom otepľovania brániť. Možnosti sú dve (alebo ich
kombinácie): zabrániť otepľovaniu alebo ochrana pred jeho
následkami. Z hľadiska možností, technických aj ekonomických,
vychádza ako výhodnejší presne opačný prístup, ako ten, ktorý sa
dnes uprednostňuje - povedzme hneď, že viac slovne, ako v
skutočnosti, pretože presahuje ekonomické možnosti aj ochotu
väčšiny krajín. Ako už bolo povedané, ovplyvniť prírodné procesy by
znamenalo ovládnuť energie, oproti ktorým je výkon všetkých
elektrární na svete zanedbateľný. Nakoľko nie sú jasné ani presné
príčiny globálneho otepľovania, snaha o znižovanie emisii je skôr
nesmierne nákladným experimentom, než zaručenou metódou na
spomalenie globálneho otepľovania. Útechou môže byť aspoň
skutočnosť, že cenným vedľajším efektom je zlepšenie kvality
ovzdušia. Ochrana ohrozených miest pred stúpaním hladiny mora,
pomoc obetiam sucha a odstraňovanie jeho následkov, a tiež ochrana
ohrozených živočíchov - aby sme vymenovali len niekoľko dôsledkov
klimatických zmien - je oveľa menej nákladná, s jednoznačne
predvídateľným a kontrolovateľným účinkom. Hlavne nehrozí, že by to
boli zbytočne vynaložené prostriedky, ak sa raz ukáže, že príspevok

ľudskej činnosti ku globálnym zmenám klímy je nepodstatný. To je tiež
podstatný rozdiel proti zavádzaniu niektorých technológii, údajne
šetrných voči životnému prostrediu, ktoré sa po niekoľkých rokoch
ukážu ako príliš drahé, málo šetrné alebo priam ohrozujúce
(spomeňme si na bionaftu - drahé, dotované pestovanie technických
plodín aj v nevhodných podmienkach, ktoré hrozilo zdražením
potravín a hladom v chudobných krajinách, alebo neekologickú výrobu
„ekologických“ výrobkov - napríklad fotovoltaických článkov pre
slnečné elektrárne).

O tom, ako nám narastá počet ľudí v dôchodkovom veku a ako sa
stávajú náklady na dôchodky neúnosné, počúvame od politikov a
ekonómov už dosť dlho. Čísla, koľko pracujúcich ľudí bude pripadať
na jedného dôchodcu, sa stále znižujú a na prvý pohľad vypadajú
hrozivo. Tak, že ani príliš neprotestujeme proti zvyšovaniu veku, kedy
je ľuďom povolené odísť na dôchodok. Niektoré krajiny sa z tohto
dôvodu ani príliš nebránia prisťahovalcom, ak predpokladajú, že sú to
ľudia, ktorí majú záujem pracovať.
Moderná spoločnosť skutočne pripravuje samú seba o budúcnosť.
Deti sa stali príťažou pre mladých ľudí, ktorí si chcú predĺžiť
bezstarostné detstvo, ukončiť štúdium alebo budovať kariéru. V
mnohých krajinách sa stala výchova detí aj finančnou príťažou, najmä,
pokiaľ im rodičia chcú zabezpečiť bezstarostné detstvo a kvalitné
vzdelanie. Tým viac, ak je aj nedostatočná podpora zo strany štátu
pre rodiny s deťmi. Starí rodičia ešte bývajú zamestnaní, nemôžu
natoľko pomáhať s opaterou detí a odsúvanie dôchodkového veku
tento trend ešte zhorší. Početnosť mladej generácie klesá a situácia
sa zdá byť neriešiteľná. Tým skôr, že podstatná časť ľudí prestane
pracovať ešte pred dôchodkovým vekom zo zdravotných dôvodov, iní
sa stanú pre zamestnávateľa nepoužiteľní - nevládzu fyzicky, nevedia
sa prispôsobiť novým pracovným postupom, nedokážu prejsť na inú
prácu. Zvyšovanie dôchodkového veku teda najmä v štátoch s
celkovo horším zdravotným stavom obyvateľstva zrejme neprinesie
efekt, ktorý ekonómovia očakávajú a najskôr bude treba vytvárať
podmienky, aby starší pracovníci boli ešte použiteľní.
Starší ľudia bývajú aj častejšie chorí. Náklady na zdravotnú

starostlivosť síce znášajú poisťovne, ale neustále narastajú. Okrem
toho, sú tu narastajúce náklady na opatrovanie najstarších a ťažko
chorých, ktorí sa už nedokážu sami o seba postarať. Časy, kedy
rodiny žili spoločne alebo v blízkom susedstve a deti nemali k svojim
starnúcim rodičom ďaleko, sú nenávratne preč. Mobilita pracovnej sily
sa dnes považuje za žiadúcu a tak sa rodiny častejšie rozchádzajú za
prácou.
Napriek tomu sa nezdá, že by situácia musela byť až tak
katastrofálna. Produktivita práce totiž rýchle stúpa. Nakoľko, to sa
nedá jednoznačne povedať, pretože úžitková hodnota výrobkov sa
počas desaťročí mení a napríklad televízor spred dvadsiatich rokov sa
nedá ani porovnať s tým dnešným, hoci základný účel - prenášať
obraz a zvuk ostáva pre starších ľudí nezmenený. V každom prípade
však platí, že jeden poľnohospodár nakŕmi niekoľkonásobne viac ľudí,
ako v minulosti a zamestnancov vo výrobe rastúcim tempom
nahrádzajú automatické linky a roboty, takže sa môžu presúvať do
sféry služieb - napríklad do starostlivosti o starých ľudí. Ponecháme
bokom pochmúrne úvahy o tom, ako sa rozdeľuje všetko to bohatstvo,
ktorého sa vytvára stále viac a ostaňme pri konštatovaní, že bude viac
ľudí, voľných pre tvorivú prácu a odvetvia, ktoré sa označujú ako
služby.
Práve služba, to je to, čo budú starí ľudia potrebovať. Nie vždy to
musia byť priamo odborné ošetrovateľské služby, väčšinou postačuje,
čo zvládnu vykonať aj nezaškolení pracovníci, kedysi jednoducho
označovaní ako služobníctvo. Ich práca je dnes oveľa jednoduchšia obsluha domácnosti už vyžaduje len zlomok práce z minulosti. Takže

jeden opatrovateľ môže vypomáhať aj vo viacerých domácnostiach - v
tom sa dnes situácia odlišuje od čias, kedy bol služobník viazaný na
jednu domácnosť a pre väčšinu ľudí nezaplatiteľný.
Určite bude nevyhnutné obetovať väčší podiel vytvoreného bohatstva
v prospech staršej generácie. Tento podiel však nebude
nezvládnuteľný, zvlášť, ak by sa bohatstvo rozdeľovalo
spravodlivejšie. Ale zdá sa, že spoločnosť aj tak bude môcť zaručovať
aj trochu viac, než dôchodok, pokrývajúci základné životné potreby.
Isteže, máloktorý dôchodca bude môcť chodiť na nákladné dovolenky
- na to si bude musieť sám vopred zabezpečiť nadštandardný
dôchodok alebo úspory. Veľká časť dôchodcov sa možno bude
musieť uspokojiť s minimom - stravovaním, skromným bývaním,
možno aj so spoločným bývaním v ústave, alebo s pomocou
opatrovateľa. Toto zníženie štandardu mnohým vadí, hoci ani nie tak z
hľadiska potrieb, ako narušenia predchádzajúcich zvyklostí a zmeny
prostredia, na čo sú zvlášť citliví tí najstarší ľudia. Avšak na základné
služby určite bude mať spoločnosť prostriedky aj voľné pracovné sily
aj v budúcnosti práve vďaka rastúcej produktivite práce, a to aj bez
znateľného dopadu na pohodlie mladších generácii.
Nijaké peniaze však nepomôžu s iným problémom starých ľudí - ich
spoločenskou izoláciou. Práve tá býva často horšia, ako hmotná
núdza. Staroba je často spojená s osamelosťou, pretože starší ľudia
sa kvôli chorobám nevládzu vzájomne navštevovať. Spoločenské
väzby sa uvoľňujú, rovesníci sú postupne pripútaní k svojmu domovu
alebo dokonca lôžku, postupne umierajú. Témy pre rozhovory so
starými ľuďmi sa rýchle vyčerpávajú, ľudia, ktorí majú podobné

skúsenosti a pohľad na svet ubúdajú a opakované rozhovory o
chorobách, bolestiach a samote sú unavujúce pre každého
spoločníka. V tomto ohľade sa majú lepšie starí ľudia v
opatrovateľských ústavoch, ale samotné presťahovanie zo známeho
prostredia domova niekedy prináša psychickú traumu a dezorientáciu.
Práve osamelosť je to, čoho sa nedá zbaviť ani za veľké peniaze.
Práca spoločníčok starých žien (ktoré výrazne prevažujú nad
osamelými mužmi) je psychicky náročná a draho platená, takže len
málokto si ju môže dovoliť. Spoločníka niekedy nahrádza aj domáce
zvieratko, ale aj ono vyžaduje nejakú opateru a tú každý starý človek
nezvláda.
Materiálna stránka starostlivosti o starých ľudí, ktorá tak veľmi trápi
ekonómov a politikov, teda asi nebude tak kritická, ako sa teraz
hovorí. Väčší problém bude asi v tom, o čom sa tak často nehovorí,
ale starých ľudí trápi o to viac: samota.

Hneď na začiatku si to povieme jasne: jeme, všetci, a väčšinou nám
nevadia a chutia. Pretože všetci jeme len vyšľachtené odrody ovocia a
zeleniny a mäso z vyšľachtených plemien hospodárskych zvierat.
Určite by nás ani nenapadlo pokúšať sa zjesť plané jablko, pôvodné
americké zemiačky, veľké ako orechy, a tých pár kúskov diviny, ktoré
sa dajú (dosť draho) kúpiť, by nás asi tiež neuživilo. Veľká väčšina z
toho, čo jedávame, pochádza z druhov, ktoré vznikli dlhodobým
výberom, šľachtením a krížením. V tomto procese dochádzalo k
modifikácii genetickej informácie potomkov tak, aby sa získavali
zvieratá a rastliny s čo najužitočnejšími vlastnosťami pre človeka (tiež
istá zvláštna forma aplikácie darwinizmu: rozmnožili sa tie druhy, čo
nám najlepšie chutia...). Genetická informácia, teda záznam o tom,
aké majú mať zvieratá a rastliny vlastnosti, sú zapísané v molekule
dezoxyribonukleovej kyseliny (DNK) v jadre buniek. Pri oplodnení sa
rôzne úseky DNK od oboch rodičov náhodne skombinujú a potomok
má potom niektoré vlastnosti od otca, iné od matky. Ak šľachtitelia
dlhé roky vyberajú a ďalej chovajú alebo pestujú len potomkov so
žiadúcimi vlastnosťami, vznikne plemeno alebo odroda, ktorej
prakticky všetci potomkovia majú žiadúce vlastnosti.
Takto to fungovalo storočia a máme teda vyšľachtené hospodárske
rastliny a zvieratá s vysokou úžitkovosťou. Lenže je to dosť pomalá a
hrubá metóda, plná neúspešných pokusov a omylov. S potrebnými
vedomosťami, ktoré sú hlavne o tom, kde presne vo vláknach DNK sa
gén, zodpovedný za nejakú zaujímavú vlastnosť nachádza, je možné
gén získať a namontovať do DNK, teda genetickej informácie
potomka. Napríklad gén odolnosti voči škodcovi z divej kukurice s

malými výnosmi do šľachtenej kukurice s vysokými výnosmi. A to bez
dlhoročných pokusov s krížením.
V princípe ide teda o to isté: zmenu genetickej informácie. Akurát,
namiesto nepresného guľometu, ktorým môžeme zasiahnuť aj to, čo
nechceme, používa sa presná ostreľovačská puška. A predsa sú proti
takto získaným odrodám námietky.
Prvá skupina námietok sa týka záporných vlastností, ktoré môžu
získať geneticky modifikované rastliny (vlastne organizmy, to je
presne to, čo znamená skratka GMO). Údajne sa môžu stať jedovaté,
alebo môžu sa stať alergénmi. Toto riziko je však rovnako nepatrné,
ako pri plodinách, ktoré získavajú nové vlastnosti šľachtením a proti
ktorým odporcovia GMO plodín nemajú námietky. Ďalšie námietky sa
týkajú rizika zabudovania génov týchto plodín do génu
mikroorganizmov, žijúcich v tráviacom trakte (čo by sa ešte dalo
teoreticky akceptovať napriek skutočnosti, že DNK ako nosič
genetickej informácie je v tráviacom trakte strávená, teda úplne
zničená), alebo dokonca sa zabudovania do orgánov, čo je už úplný
nezmysel vzhľadom k tomu, že bunky vyšších organizmov, teda nielen
stavovcov a človeka, sú úplne iné, ako bakteriálne a k procesu
výmeny genetického materiálnu, aký poznáme baktérii, u nich bežne
nedochádza. Ak už, takéto zabudovania by mali byť principiálne
rovnako možné aj pri geneticky nemodifikovaných organizmoch, no,
ak to veľmi preženieme, nestalo sa ešte nikdy, žeby niekomu začala
rásť na hlave namiesto vlasov tráva. Takže obavy, že by mohlo byť
nepriaznivo pozmenené mäso alebo mlieko dobytka, kŕmeného GMO
krmivom, sú úplne neopodstatnené.

Druhá skupina námietok sa týka vplyvu geneticky modifikovaných
plodín na životné prostredie. Táto môže byť opodstatnená, pretože
GMO plodiny spravidla nestrácajú schopnosť kríženia s príbuznými
rastlinami. Netýka sa teda zdravotnej závadnosti modifikovaných
plodín. Ale opäť, rastliny, ktoré nové vlastnosti získali krížením, dosiaľ
nikomu neprekážali a nijakú veľkú katastrofu nespôsobili. Naopak,
popri GMO plodinách sa často „zvezú“ aj nemodifikované plodiny na
susedných pozemkoch, napríklad v dôsledku poklesu množstva
škodcov. A šetrí sa životné prostredie, pretože farmári nemusia
používať toľko chemických prípravkov na ich ničenie.
Vzhľadom na rozšírenú nedôveru sú nakoniec GMO plodiny tak
úzkostlivo kontrolované, že je vrcholne nepravdepodobné, aby unikla
nejaká ich nepriaznivá vlastnosť, a zrejme sú najdôkladnejšie
kontrolovanými rastlinami vôbec.
Ak teda nie je rozumný dôvod bojovať proti pestovaniu GMO plodín,
čomu a komu tieto kampane slúžia? To sa, samozrejme, nedá
dokázať, ale niektoré súvislosti sú oveľa pravdepodobnejšie, ako
riziká GMO. V prvom rade, nezamestnanosť: v Európskej únii je trvalý
nadbytok poľnohospodárskej produkcie. Vyššie výnosy GMO plodín by
pravdepodobne pripravili o prácu mnoho farmárov a to nechcú ani
farmári, ani politici. O producentoch tzv. bio potravín ani nehovoriac. A
o kus živnosti by prišli aj ľudia, ktorí sa zaoberajú protestovaním proti
všetkému a všetkým.
Samozrejme, že je potrebné, aby boli pod dozorom verejnosti mocné
korporácie, ktorým z GMO plodín plynú zisky. Ale ak sa pod tlakom

manipulovanej verejnosti pozastaví pestovanie tzv. zlatej ryže,
genetickou modifikáciou obohatenej o karotény, ktorá môže zabrániť
poškodeniu zraku až oslepnutiu miliónov ľudí v juhovýchodnej Ázii, sú
to škody, za ktoré by asi mali byť ich pôvodcovia potrestaní...
Ak teda robia niekomu GMO potraviny starosti, mali by to byť skôr
starosti o oneskorené zavádzanie v Európe, a v chudobnom svete
zvlášť. Že jedným z dôsledkov takejto politiky sú o niečo drahšie
potraviny, to určite my, bohatí Európania prežijeme. Ale ak sa
pravoverní odporcovia GMO prepracovali k „logike“, podľa ktorej
chudobní ľudia majú radšej umrieť, ako živiť sa GMO potravinami, je
to poriadne zvrátené...

Ľudské telo pozostáva prevažne z vody, presnejšie, z vodných
roztokov. Iné zloženie má tekutina v bunkách, iné tekutina v
medzibunkovom priestore a v krvi. Množstvo telesných tekutín aj ich
zloženie je doslova životne dôležité. Orgánom, ktorý má na starosti
reguláciu množstva a zloženia telesných tekutín, sú obličky. Priamo
ovládajú množstvo a zloženie vylučovanej tekutiny - moča, pritom
však musia mať k dispozícii aspoň také množstvo vody, aby v nej
dokázali rozpustiť a vylúčiť látky, ktorých množstvo v tele nesmie
prekročiť určité hranice. A nakoľko ich schopnosť skoncentrovať moč
nie je nekonečná, príjem nadmerného množstva niektorých látok,
napríklad solí v morskej vode, môže človeka ohroziť. Koľko vody
človek potrebuje, zisťuje jeho telo pomocou baroreceptorov (niečo ako
merače tlaku) v cievach a buniek v časti mozgu - hypotalame, ktoré
vnímajú koncentráciu solí v krvi. Ak je tlak krvi príliš nízky alebo
koncentrácia solí v krvi príliš vysoká, človek pocíti smäd a napije sa
vody. Žiadna veda.
Sú choroby, pri ktorých je neprimeraný pocit smädu, alebo človek
stráca priveľa tekutín (napríklad zle liečená cukrovka), preto pije
priveľa vody. Ale aj pitie veľkého množstva tekutiny nesprávneho
zloženia, napríklad aj čistej vody, môže byť nebezpečné. Obličky pri
vylučovaní veľkého množstva moča nedokážu zadržať dostatok
minerálov a nastane tzv. otrava vodou. Na druhej strane, pocit smädu
mávajú utlmený starí a ťažko chorí ľudia, väčšinou však nie až do tej
miery, aby to ohrozilo ich život, ale niekedy dosť, aby nízky príjem
tekutín spôsobil nadmerné zníženie krvného tlaku alebo poškodenie
obličiek.

Človek denne potrebuje 2 - 3 litre vody, v čom je započítaný aj príjem
v potrave (ktorá väčšinou obsahuje hodne vody). Potreba veľmi závisí
od jej výdaja. Určite je to viac, aj oveľa viac pri veľkých stratách
potením alebo napríklad z tráviaceho traktu - zvracaním alebo
hnačkami pri chorobe. V krajnom prípade, pri vážnych chorobách
musí pacient dostať v rámci liečby aj tekutinu vhodného zloženia
priamo do žily v podobe infúzie (nesmie to byť čistá voda, spôsobila by
rozpad červených krviniek - hemolýzu).
Úplne minimálne nutné množstvo vody sa udáva od pol litra denne, a
to pre človeka, ktorý nevykonáva nijakú prácu, nadmerne sa nepotí a
ani ináč nestráca tekutiny. Na nízky príjem tekutín sa telo musí nejaký
čas, minimálne niekoľko dní, prispôsobovať. Úplne bez prísunu vody
človek vydrží najviac niekoľko dní - koľko, to závisí od jej strát.
Zdravý človek s prístupom k pitnej vode sa nemusí vôbec starať o to,
koľko a akej vody vypil, stačí riadiť sa pocitom smädu. Výnimkou sú
športovci a pracovníci v extrémne horúcom prostredí. Niežeby u nich
chýbal pocit smädu, ale ak strácajú až do 10 litrov vody denne
potením, je u nich dôležité aj zloženie vypitých tekutín. V pote strácajú
množstvo minerálov, takže v tomto prípade nestačí piť čistú vodu.
Vhodnými tekutinami sú minerálne vody, špeciálne výživné roztoky
pre športovcov (ktoré obsahujú aj cukry ako zdroj energie), ale
prípadne aj obyčajné pivo, ktoré uprednostňujú mnohí manuálne
pracujúci robotníci v horúcich letných dňoch.
S výnimkou extrémnych športových výkonov a extrémnych podmienok
si organizmus zdravého človeka dokáže ustrážiť príjem a výdaj tekutín

sám. Ľuďom, vykonávajúcim ľahkú fyzickú prácu v tepelne
komfortnom prostredí vôbec netreba zvlášť myslieť na pitie tekutín.
Rôzne umelo vytvorené pitné režimy teda nemajú pre zdravého
človeka v bežných podmienkach nijaké rozumné opodstatnenie. Pri
pátraní po ich pôvode sa nedostávame k nijakej hodnovernej lekárskej
literatúre, iba ku komerčným záujmom výrobcov všetkých možných
tekutín od čistej balenej vody až k sofistikovaným iónovým nápojom.
Je priam neuveriteľné, aký odbyt svojich výrobkov dokázali dosiahnuť
a z koľkých ľudí urobiť doslova otrokov fľašiek s vodou, ktoré so
sebou neustále vláčia.
A, mimochodom, k sporu, či studničná, vodovodná alebo balená voda:
Balená voda výborne slúži po katastrofách, spojených so znečistením
a nedostatkom pitnej vody. Hodí sa pre deti v oblastiach, kde nie je
vodovod a studničná voda obsahuje priveľa dusičnanov a dusitanov,
splavených z hnojenej poľnohospodárskej pôdy. Ináč, vodovodná
voda na Slovensku je kvalitná, normy prísne strážené a sú aj oblasti,
kde je voda z vodovodu preukázateľne lepšia, ako niektoré balené
vody, ktoré zas môžu obsahovať stopy chemikálii (napr. ftalátov) z
fliaš (hoci ich koncentrácie neprekračujú povolené medze). O tom, že
by chlórovanie pitnej vody (ktoré v minulosti zachránilo veľa životov)
bolo zdraviu škodlivé, nie sú žiadne solídne dôkazy a množstvo
zvyškového chlóru v pitnej vode je nepatrné.
Takže zdraví ľudia môžu za bežných podmienok, teda za primeranej
teploty a telesnej záťaže, pokojne ponechať riadenie svojho pitného
režimu na prirodzené regulačné mechanizmy organizmu a spokojne si
užívať luxus, ktorý väčšina ľudí na svete ešte nemá: ak sú smädní,

nabrať si zdravú vodu z vodovodu v akomkoľvek, ale radšej
primeranom množstve.

Zjednodušene povedané, rádioaktívne žiarenie vzniká pri rozpade
alebo spájaní atómov. Obrovská energia, uvoľnená pri týchto
procesoch, ktoré sa ľudia naučili ovládať v atómových bombách a
elektrárňach je zjavná a budí rešpekt. Ale ešte väčší strach v ľuďoch
vzbudzuje neviditeľné žiarenie, ktoré tieto procesy sprevádza a môže
usmrcovať aj dlhú dobu po expozícii, ktorú človek nevidí ani necíti. V
pamäti ľudí sa miešajú obrazy ľudí, zasiahnutých výbuchmi atómových
bômb v Hirošime a Nagasaki s panikou a evakuáciami po
priemyselných haváriach atómových elektrární, najmä v Černobyle a
Fukušime.
Rádioaktívne žiarenie je trojakého druhu: alfa žiarenie, čo je vlastne
prúd jadier prvku hélia, beta žiarenie, čo je prúd elektrónov a gama
žiarenie, ktoré sa dá popísať ako prúd nehmotných kvánt energie
(alebo častíc, nosičov energie - fotónov). Okrem toho môže
organizmus poškodiť aj prúd neutrónov, aký vzniká pri výbuchu
špeciálne skonštruovanej vodíkovej bomby, ktorá sa preto volá
neutrónová bomba. Žiarenie alfa a beta je málo prenikavé a zastaví
ich napríklad aj tenká vrstva vody, gama žiarenie a neutrónové
žiarenie je oveľa prenikavejšie. Pri priemyselných haváriach
obyvateľstvo ohrozujú najviac rádioaktívne látky, ktoré sa dostanú do
organizmu vdýchnutím alebo požitím kontaminovanej potravy alebo
vody a postupne ho vážne poškodia slabým, ale dlhodobým
ožarovaním. Do priestoru s vysokou úrovňou gama žiarenia sa pri
haváriach sotva môžu dostať iné osoby, ako zamestnanci a
obyvateľstvo je pravidelne včas evakuované.
Podobné účinky na živé organizmy, ako gama žiarenie, má aj

rentgenové žiarenie, ktoré vyžarujú aj človekom zostrojené prístroje.
Kozmické rentgenové žiarenie pohlcuje atmosféra a na zemský
povrch sa nedostane.
Aby sme v tejto kapitole nepracovali len s neurčitými výrazmi, ako
vysoká alebo nízka expozícia žiareniu (a teda hovorili
jednoznačnejšie, ako rôzni pôvodcovia poplašných správ a senzácii),
budeme hovoriť o konkrétnych dávkach ožiarenia. Potom treba
vedieť, že používanejšou jednotkou dávky ožiarenia človeka je
miliSievert (mSv), ktorá berie do úvahy rôzne biologické účinky
jednotlivých druhov žiarenia, čím terminológiu zjednodušuje.
Rádioaktivitu väčšina ľudí vníma ako niečo negatívne a nebezpečné.
Málokto vie, že bez rádioaktívneho žiarenia by sa život na Zemi ťažko
vyvíjal a pravdepodobne by sme tu neboli ani my, ľudia. K tomu, aby
sa živé organizmy prispôsobovali meniacemu sa prostrediu na Zemi,
musia sa postupne meniť aj ich vlastnosti (a nejde len o tvar tela
alebo farbu ochlpenia). Ako už bolo spomenuté, tie sú zapísané v
molekule dezoxyribonukleovej kyseliny (DNK) v jadrách buniek.
Každej zmene vlastnosti organizmu zodpovedá zmena v tomto zápise
- niekedy úplne nepatrná. K vývoju organizmov dochádza práve
postupnými zmenami vlastností. Významným zdrojom týchto zmien je
práve rádioaktívne žiarenie. Ide o zmeny náhodné, ich výsledkom sú
väčšinou vývojové chyby, ale niekedy práve takáto náhodná zmena
pomôže jedincovi vyrovnať sa so zmeneným životným prostredím.
(Klasickým príkladom je strata informácie o farbe srsti: biela farba je
pre zvieratá nevýhodná, sú príliš nápadné aj ako lovec, aj ako korisť.
Ale pokiaľ sa zmenia prírodné podmienky a všade naokolo je sneh,

nevýhoda sa zmení vo výhodu a takíto jedinci v populácii zvierat
prevládnu.) Ľudia si však celkom pochopiteľne neželajú takéto pokusy
prírody na svojich deťoch a je preto rozumné, aby ľudské pohlavné
žľazy, zárodky v maternici a malé deti boli zvlášť starostlivo chránené
pred vyššími dávkami žiarenia (ktorým môžu byť vystavené napríklad
aj pri rentgenovom vyšetrení). Na druhej strane, žiarením sa dajú
zničiť nežiadúce tkanivá, čo sa využíva pri liečbe zhubných nádorov.
Ako žiarenie dávkovať a zacieliť, je už samostatná veda.
Je paradoxom a zdrojom sporov, že ani po desaťročiach nie je
jednoznačne určené, aká dávka je vlastne pre človeka škodlivá.
Existujú síce štatistické prepočty, o koľko percent sa zvýši riziko
ochorenia na zhubné nádory po určitej, aj veľmi malej dávke žiarenia,
ale presné hodnoty nikto nepozná a tak sa stávajú predmetom diskusii
medzi odborníkmi aj laikmi. Je faktom, že sme vystavení určitej dávke
prírodnej rádioaktivity (tzv. pozadia), ktorá sa v rôznych oblastiach
veľmi líši a tiež nejakej malej dávke žiarenia, ktorú "pozbierame"
napríklad pri rentgenových vyšetreniach. U nás je táto dávka asi 3
mSv za rok, ale sú oblasti, kde sa počíta v desiatkach a dokonca až
stovkách mSv ročne; pritom tam bežne žijú ľudia a nezistil sa ani
zvlášť vysoký výskyt zhubných ochorení. Predpokladá sa dokonca, že
menšie dávky žiarenia majú na ľudský organizmus priaznivý účinok
(hormézia), čo sa napríklad využívalo v jáchymovských kúpeľoch (a
nejestvujú nijaké informácie o tom, že by bol zdravotný stav ľudí, ktorí
absolvovali takúto kúpeľnú liečbu v rádioaktívnej vode, nejako
zhoršený). A jestvujú aj poznatky, že zvieratá, žijúce v zamorenej
oblasti okolo Černobyľu nejavia nijaké známky toho, že by im

rádioaktivita škodila. Výskum následkov žiarenia na organizmus teda
nie je zďaleka ukončený, ale nič jednoznačne nesvedčí, že by malé
dávky žiarenia významne ohrozovali dospelých ľudí.
Akej rádioaktivity sa teda treba obávať? Samozrejme, tej, ktorá by
bola všade okolo v prípade použitia jadrových zbraní. Tej asi neunikne
nikto. Kto sa vyhne priamemu ožiareniu pri výbuchoch, hrozí mu
ožiarenie rádioaktívnym spadom a kontaminovanými potravinami a
vodou. Skryť sa čo najhlbšie pod zem, jesť a piť iba
nekontaminované, to znamená konzervované potraviny a vodu,
prípadne také, ktoré sa podarí uchrániť pred kontamináciou
bezprostredne po vypuknutí vojny, dočasne pomôže, ale
pravdepodobnosť dlhodobého prežitia je malá. Pravdepodobnejšie,
než vojny sa môžeme dožiť opäť nejakej havárie atómovej elektrárne,
hoci treba povedať, že vážne havárie doteraz postihli len reaktory
starej alebo pochybnej konštrukcie a pravdepodobnosť ďalšej veľkej
havárie je skutočne malá. Priame silné ožiarenie obyvateľstva v okolí
prakticky nehrozí a ohrozenie rádioaktívnym spadom by týkalo okolia
rádovo desiatok, možno stoviek kilometrov od elektrárne, v smere
vetra. Evakuáciu ohrozených určite zaistia úrady, dovtedy sa treba
zatvoriť v byte, alebo unikať kolmo k smeru vetra (ktorý môže priniesť
rádioaktívny spad), ak vanie smerom od elektrárne.
Prírodnej rádioaktivite sa nedá vyhnúť, ale ľudí neohrozuje. Môže byť
úplne minimálna - pod 2 mSv za rok, ako napríklad v Japonsku, alebo
v desiatkach mSv za rok, ako je na mnohých miestach, kde ľudia
trvalo bývajú, alebo ich dokonca vyhľadávajú (kúpele Jáchymov Čechy, Bad Gastein - Rakúsko, pláž Guarapari - Brazília). Extrémom

je Ramsar v Iráne, kde obyvatelia žijú v prostredí s dávkou stoviek
mSv ročne. V porovnaní s týmito dávkami sú rozsiahle opatrenia v
okolí havarovanej fukušimskej elektrárne skôr prejavom preveľkej
opatrnosti a precitlivosti Japoncov na všetko, čo súvisí s
rádioaktivitou, než nevyhnutnosťou. Aj následky černobylskej havárie
boli v strednej Európe, napriek jej rozsahu, zanedbateľné (čo sa však
nedá povedať o jej okolí).
Ročná dávka prirodzenej rádioaktivity sa u nás pohybuje okolo 3 mSv.
Štatistické zdravotné riziko sa približne rovná vyfajčeniu 90 cigariet
alebo precestovaniu 15 000 kilometrov autom v bežnej premávke. Po
havárii v černobylskej atómovej elektrárni vzrástlo v roku 1986 o 6%,
teda o 5 - 6 vyfajčených cigariet alebo 900 kilometrovú cestu autom.
Pre porovnanie, najvyššia prípustná ročná dávka pre pracovníkov pri
zdrojoch žiarenia bola stanovená na 50 mSv, päťročná na 100 mSv.
Skutočne zistiteľné zmeny zdravotného stavu ale vznikajú až po
jednorazovom ožiarení dávkou 500 mSv. Dávka pre záchranárov pri
likvidácii havárie jadrového zariadenia bola stanovená na polovicu,
250mSv a táto bola vo Fukušime dodržiavaná (v černobylskej panike,
bez technických možností, aké boli k dispozícii vo Fukušime o 27
rokov, boli vojaci vedome posielaní na smrť ožiarením, to je ale iná
kapitola). Dá sa povedať, že po fukušimskej havárii neutrpel žiaden
človek zdravotne závažné ožiarenie, hoci čiastočne išlo o šťastie v
nešťastí: vietor väčšinou odnášal rádioaktívny mrak nad oceán (také
šťastie v Černobyle nemali).
A akej radiácii sa dobrovoľne vystavuje bežný občan? Najvyššiu

dávku dostane pri lekárskych vyšetreniach a liečebných výkonoch.
Väčšinou to nie je priamo rádioaktivita, ale rentgenové žiarenie s
podobným účinkom na živé organizmy. Najzaťažujúcejšie je bežné
vyšetrenie počítačovou tomografiou, kedy dávka rentgenového
žiarenia môže byť až 10 mSv a pomerne vysoká, ale spravidla
podstatne nižšia dávka je pri angiografickom vyšetrení alebo ošetrení
(napríklad koronárna angiografia po srdcovom infarkte). A to sú, s
výnimkou cieleného ožarovania pri liečbe zhubných nádorov, skutočne
tie najvyššie dávky. Iné, obvykle uvádzané riziká sú ešte menšie a
rátajú sa v mSv alebo ich zlomkoch: žiarenie z radónu, starých
televízorov (nie s plochou obrazovkou), pobytu vo vysokej nadmorskej
výške (vrátane letov linkovými lietadlami), rentgenové vyšetrenia
vrátane zubov... Aj tak, ani dávka pre zamestnancov na
exponovaných pracoviskách pravidelne nepresahuje niekoľko mSv
ročne.
S rádioaktivitou to teda vypadá tak, ako s leteckými nešťastiami:
letecká doprava je z hľadiska precestovanej vzdialenosti ďaleko
najbezpečnejšia, napriek tomu sa občasným leteckým nehodám
venuje veľká pozornosť. Štatistiky ukazujú, že na jednotku vyrobenej
energie v atómových elektrárňach pripadá sto až tisíckrát menej obetí
na životoch, ako na energiu vyrobenú z uhlia, ale banské katastrofy s
desiatkami obetí na životoch tradične vzbudzujú menšiu pozornosť,
ako nehody v atómových elektrárňach. A znečistenie ovzdušia - pokiaľ
sa priam nekúpeme v smogu - väčšinou prehliadame. Obavy z
poškodenia zdravia vplyvom rádioaktívneho žiarenia, či už priameho
alebo z požitia či vdýchnutia rádioaktívneho materiálu, teda nemajú

rozumné opodstatnenie a ak je dôvod na obavy z ožiarenia, tak
hádam len z veľkého počtu zaťažujúcich rentgenových vyšetrení - tu
by mal však očakávaný zdravotný prospech ďaleko prevážiť nad
rizikom.
Od čias, kedy priekopníci jadrovej fyziky nosili vzorky rádioaktívnych
materiálov vo vrecku plášťa, sme sa prepracovali až k úzkostlivej
ochrane proti každému ožiareniu. Nie je to také divné, skúsenosti z
výbuchov dvoch malých jadrových bômb, ktorých následky pretrvávali
desaťročia, ľudí vedú k tomu, aby sa pred žiarením všemožne chránili.
Napriek tomu, že táto ochrana nie je dokonalá, riziká z rentgenového
a rádioaktívneho žiarenia sú v porovnaní s inými nástrahami bežného
života veľmi nízke a obavy z neho väčšinou prehnané.

Byť bohatý a zdravý, to je sen väčšiny ľudí. Spôsobov, ako zbohatnúť,
je známych mnoho, aj keď väčšina z nich nie je použiteľná pre
slušných ľudí (úprimnejší boháči priznali, že je ťažké zbohatnúť len
poctivou, usilovnou každodennou prácou). Prostriedky, zaručujúce
dlhý zdravý život, najlepšie večnú mladosť, sú však ešte
nedostupnejšie - ale ako k väčšine vecí na svete, k zdraviu majú vždy
bližšie bohatí. Okrem toho dlhý život, zdravý život a hodnotný život
vôbec nemusia byť ten istý život. Rozoberme si to teda postupne.
Mnohým vedcom sa zdá, že ľudské telo je predurčené pre menej, ako
50 - ročnú existenciu. Najvyššiu výkonnosť zvykne dosiahnuť pred
dvadsiatym rokom života, potom to už ide z kopca – najskôr
nebadane, potom už znateľne. Po päťdesiatke býva úbytok telesnej
sily výrazný a stáva sa zreteľnou znížená schopnosť získavať a
pamätať si nové poznatky. Do istého času tieto nedostatky oproti
mladým ľuďom vyvažujú skúsenosti, ale dokedy, to záleží aj na druhu
činnosti, ktorej sa človek venuje. V preddôchodkovom veku už človek
ťaží prevažne zo svojich skúseností. A hlavne ten dnešný, rýchlo sa
meniaci okolitý svet je pre starcov pohromou - prináša veci, s ktorými
sa predtým nestretli, nevedia s nimi pracovať a nie sú schopní sa to
naučiť.
Predĺženie ľudského života je snom vedátorov najmenej od staroveku,
elixír mladosti a večného života však, ako vieme, nikto neobjavil.
Napriek mnohým optimistickým správam, zdá sa, že nijaký podstatný
pokrok nenastal. Príčina sa zdá jasná: bunky ľudského tela, ako aj
ostatných mnohobunečných organizmov majú predurčený počet
delení, po ktorom sú odsúdené na zánik. Môžu za to skupiny génov na

konci vlákien DNK (dezoxyribonukleovej kyseliny), ktoré sa nazývajú
teloméry. Výnimku majú len zárodočné bunky, bunky imunitného
systému, kmeňové bunky, z ktorých sa tvoria krvinky a zopár ďalších,
ktoré samozrejme na prežitie organizmu nestačia. A potom ešte
nádorové bunky, ktoré sa vďaka tejto výnimke nekontrolovane
rozmnožia a zabijú svojho nositeľa. S telomérami sa vedci síce už
trochu naučili manipulovať, ale dôsledky týchto manipulácii môžu byť
aj veľmi nepriaznivé a či ich vôbec bude možné použiť na predĺženie
života, vôbec nie je isté.
Ak sa hovorí o predĺžení ľudského života, väčšinou sa myslí
priemerné dožívanie. Aj v dávnej minulosti sa našli šťastlivci, ktorí sa
vyhli všetkým nástrahám života a dožili sa aj z nášho pohľadu
vysokého veku (napríklad grécky filozof Diogenes). Podstatná časť
detí (niekedy až polovica) sa však vtedy nedožívala ani dospelosti.
Umierali už pri pôrode alebo čoskoro po ňom, na podvýživu, infekčné
choroby, úrazy. Ani dospelí nemali vyhraté, kosili ich infekčné choroby,
hlad, vojny. To, že sa podstatne predĺžil priemerný vek a ľudia sa
spravidla dožívajú dôchodkového veku (ani to nebývalo samozrejmé,
šesťdesiatky sa ani nie tak dávno nedožila približne štvrtina ľudí), je
zásluhou úspešného boja s infekčnými chorobami a hladom. Po ich
zvládnutí sa vo vyspelých krajinách dostali medzi popredné príčiny
smrti srdcovocievne choroby a nádory, s ktorými sa už dá vyporiadať
ťažšie a s podstatne vyššími nákladmi, než vyžaduje dodržanie
základnej hygieny, očkovanie a antibiotiká. Výsledkom liečby
civilizačných chorôb je často sotva prežívajúci pacient, odkázaný na
pomoc druhých.

Ale štatistiky ukazujú, že aj tí šťastlivci,ktorí sa úspešne vyhli všetkým
nástrahám, dosiahnu vek nanajvýš okolo 90 rokov a toto číslo sa
dlhodobo mení len nepatrne. Pritom po osemdesiatke sa všetci
postupne stávajú závislými na väčšej alebo menšej pomoci z okolia a
postupne nesamostatnými. Ak niečo pomáha, tak to nie sú lieky ani
rôzne zázračné prírodné a neprírodné elixíre zdravia, ale udržiavanie
čo najrozmanitejšej telesnej a duševnej aktivity. Samostatnosť
mnohých starších ľudí závisí na používaní auta, ale najnebezpečnejší
sú starí sviatoční šoféri; ak si teda mienia udržať túto zručnosť, musia
jazdiť čo najčastejšie. Neodvratné zhoršenie zmyslov a reakcii však
vyžaduje, aby sa vyhýbali zhoršeným podmienkam - šeru, hustej
premávke, neznámym a náročným trasám. Ak prídu o vodičský
preukaz, spravidla už skúšky neurobia. Zhubné následky má aj
vysedávanie doma - chodenie po okolí prináša množstvo podnetov,
udržiava aspoň minimálnu fyzickú kondíciu a nezávislosť. Ale svet
starých ľudí sa rokmi stále zmenšuje - známi umierajú, alebo ostávajú
medzi múrmi svojich bytov, pohyblivosť sa zhoršuje. Aj zatvorenie
alebo premiestnenie jediného blízkeho obchodu, v ktorom si starší
človek zvykol robiť nákupy alebo zrušenie linky verejnej dopravy,
môže privodiť náhlu a nečakanú odkázanosť na pomoc druhých.
Ak majú starí ľudia šťastie, postretne ich náhle úmrtie na
srdcovocievne ochorenie, niekedy k údivu okolia, ktoré ich poznalo
ako zdatných a samostatných starčekov. Väčšina však toto šťastie
nemá a umierajú postupne na zhubný nádor alebo chronickú chorobu,
upútaní na lôžko a odkázaní na ošetrovanie inými ľuďmi. Dnešná
medicína sa síce pýši, že dokáže zachrániť a predĺžiť život, ale

nedokáže zabezpečiť, aby bol hodnotný a bez utrpenia. V porovnaní s
minulosťou, kedy ľudia umierali skôr, ale väčšinou rýchlo, bez dlhého
trápenia, má otázka eutanázie - dobrovoľného odchodu z tohto sveta úplne iný význam. Kto sa dlhodobo nestaral o bezvládneho
príbuzného, väčšinou nepochopí, čo to všetko znamená.
Väčšina ľudí, ktorí sa aktívne zaujímajú o kvalitu svojho života, však
nezaujíma ani tak staroba, ako život v produktívnom veku. Predčasné
úmrtia a chronické choroby nie sú výnimočné. Najčastejšie postihujú
ľudí, ktorí sa nejakým spôsobom správajú k svojmu telu bezohľadne
alebo nevšímavo. To znamená, že svoj organizmus nejakým
spôsobom preťažujú alebo dokonca priamo poškodzujú. Ale nájdu sa
aj smoliari, ktorí ťažko ochorejú bez toho, aby si svoj nepriaznivý osud
sami privodili - aspoň podľa dnešných znalostí.
Nepochybnými prostriedkami, ako skrátiť životnosť vlastného
organizmu, sú všetky všeobecne známe škodliviny, ktoré doň ľudia
trvalo vpravujú - od splodín pri fajčení cez alkohol a iné návykové látky
až po prebytok jedla. Dá sa skonštatovať, že základné poznatky o
tom, čo je zdraviu škodlivé sa za desaťročia zásadne nezmenili a
modernými výskumami len potvrdili. Pestrá strava s dostatkom ovocia
a zeleniny, v primeranom množstve, bez prebytku tukov - toto
základné odporúčanie prežilo všetky módne dietne odporúčania.
Vedci stihli zatratiť a prinajmenšom čiastočne rehabilitovať vajíčka,
čokoládu, mnohé prírodné oleje a tuky. Význam všemožných diet pre
zdravého človeka nebol solídne vedecky potvrdený, ak nepočítame
účelové, metodicky pochybné „výskumy“, ktorými sa dá v princípe
objaviť alebo potvrdiť hocičo. Niektoré z diet sú dokonca vyslovene

nezdravé: napríklad prísne vegetariánske diety ohrozujú najmä deti,
prehnané redukčné diety vedú občas k ťažko napraviteľnému
poškodeniu organizmu, ojedinele s následkom smrti. Vcelku zriedka
sa ešte vo vyspelých štátoch vyskytuje aj chronická podvýživa. Menej,
ako absolútny nedostatok potravy a hladovanie ide o nedostatočne
hodnotnú stravu s chýbaním niektorých podstatných zložiek, napríklad
vitamínov.
Prínos najrôznejších vitamínových prípravkov a potravinových
doplnkov, ktorých balenia napĺňajú výklady a pulty lekárni, nebol
spoľahlivo potvrdený. Naopak, o niektorých sú aj poznatky, že ich
zbytočná konzumácia má na človeka nepriaznivý vplyv - a tu
nehovoríme len o tých, kde je predávkovanie jednoznačne
identifikovateľné, s konkrétnymi príznakmi a poškodením orgánov
(napríklad vitamíny A, C, D).
Život skracuje fyzické aj psychické preťažovanie organizmu. Nie
nadarmo sa hovorilo, že niekto sa „upracoval až smrti“. K poškodeniu
organizmu však môže viesť aj neprimeraná záťaž športom - a nielen k
poškodeniu pohybového aparátu a úrazom. Toto zvlášť platí pre
sviatočných športovcov, ktorí si náhlym preťažením netrénovaného
organizmu môžu privodiť aj vážne zranenia. Trpí aj preťažovaný
srdcovocievny systém a najmä u starších ľudí môže nezvyklá záťaž
privodiť aj vážne akútne ochorenia.
Telo nakoniec poškodzuje aj psychická záťaž. Utrápení ľudia sú aj
častejšie chorí. Trvalé psychické vypätie nie zriedka privodí zvýšenie
krvného tlaku, nasledované vznikom vážnych srdcovocievnych

ochorení s rizikom náhleho úmrtia. Znovu sa potvrdzuje význam
dostatku spánku. Spánok umožňuje mozgu zbaviť sa škodlivých
metabolitov. Nielen jeho trvalý nedostatok má neblahý vplyv na
zdravotný stav človeka, nepriaznivo pôsobí aj narušovanie
normálneho biologického rytmu napríklad prácou v noci. Vedci
desiatky rokov hľadajú kľúčové zložky „stredomorskej diety“, o ktorej
predpokladajú, že je podstatná pre vyšší priemerný vek obyvateľov
krajín južnej Európy. Je však ľahko možné, že podstatná je nielen
dieta, ale hlavne „stredomorský spôsob života“ s dostatkom
odpočinku, popoludňajším spánkom a menším stresom - všetkým, čo
sa nepáči ekonómom, uctievajúcim len hospodársku výkonnosť,
kúpnu silu a bohatstvo.
Nepotvrdil sa význam akejkoľvek preventívnej liečby, určitý význam
však majú preventívne lekárske prehliadky. Včasná liečba mnohých
častých chorôb, ako je napríklad vysoký krvný tlak, je nenáročná a
skutočne užitočná. Je oprávnená nádej na úspešné vyliečenie
mnohých včas zistených nádorov. Ale preventívne užívanie väčšiny
liekov a vitamínov, ktoré sa občas odporúča, nemá pre zdravého
človeka nijaký význam. Dokonca aj rozšírené užívanie liekov na
zníženie hladiny cholesterolu je pochybné (nespochybniteľný význam
má len u pacientov s podstatne zvýšenými hladinami cholesterolu
alebo s dokázanými srdcovocievnymi ochoreniami). O rôznych
zázračných prípravkoch ani nehovoriac, či už sľubujú posilnenie
imunity, zlepšenie trávenia, vyliečenie aterosklerózy alebo iných
chorôb od výmyslu sveta.
Zhrnutím tejto kapitoly jednou vetou je: ak chcete žiť dlho a vyhnúť sa

chorobám, neverte zázrakom. Žiaden zázračný liek na všetky choroby
nikto neobjavil a určite ešte dlho neobjaví - život a ľudské telo je príliš
zložité. Žite normálnym, zdravým životom a hlavne, neničte sami svoje
telo. Náhradné diely Stvoriteľ nedodáva a tie repasované či
nepôvodné dlho nevydržia...

Na túto otázku si odpovedá každý podľa vlastnej skúsenosti. Lenže
vlastná skúsenosť, alebo skúsenosť známych môže byť založená na
náhode. Aká je teda skutočná šanca, že vás vylieči lekár, liečiteľ a
tiež, či si nevymýšľajú, neklamú, nesľubujú nesplniteľné, niečo, čomu
vlastne ani sami neveria?
Opravovať pokazené ľudské telo je veru ťažká úloha. Väčšinou sa
opravári vŕtajú v niečom, o čom sotva vedia, ako a prečo to vlastne
funguje, náhradné diely nemajú a ani to nesmú počas opravy vypnúť.
Že to nakoniec ako-tak dopadne, často ani nemajú zvláštne zásluhy,
pretože ľudské telo sa našťastie väčšinou dokáže z chorôb a úrazov
zotaviť aj samo, bez pomoci opravárov. Ale je pravda, že to niekedy
bez pomoci nezvládne, alebo len s nepríjemnými následkami.
Lekári odjakživa pracovali len na základe skúsenosti, že niečo
pomohlo jednému pacientovi a predpokladu, či viery, že to isté
pomôže aj druhému s podobnými príznakmi. Lenže príznaky chorôb
sa vzájomne podobajú - napríklad horúčku spôsobujú všetky infekcie,
ale ich liečba môže byť veľmi odlišná. Takže raz sa liečba podarila,
inokedy nie, a stáva sa - v minulosti často a dnes občas tiež, že liečba
pacientovi nepomohla, alebo dokonca aj priťažila. Hoci lekárska veda
ešte aj dnes pracuje aj na základe starých skúseností, pokusy na
ľuďoch už nie sú jedinou metódou na získavanie nových poznatkov.
Nové metódy liečby sa nachádzajú na základe vedomostí, ako pracujú
orgány ľudského tela, odskúšavajú sa na zvieratách a len potom, keď
sa získa aká - taká istota, že nová liečba pacientovi prinajmenšom
neuškodí, opatrne sa skúšajú na dobrovoľníkoch. Ani potom ešte nie
je všetko hotové - hľadajú sa možné nežiadúce účinky liečby a

účinnosť nového postupu sa overuje aj pomocou zložitých
matematicko - štatistických metód. Tá matematika je tu preto, lebo ani
dnes žiaden druh liečby nepomôže všetkým pacientom, alebo im
nepomôže rovnako dobre. Každé ľudské telo je iné, nie každý prípad
choroby je rovnako závažný, pacienti neraz súčasne trpia aj na iné
choroby a to všetko ovplyvňuje výsledky. Záverom výskumu je teda
len zistenie nejakej pravdepodobnosti, že nový liečebný postup
pacientom pomáha (pozor, nie vylieči chorobu, tak dobré to zďaleka
nie je). Aby sa nová liečba smela používať, akceptuje sa obyčajne
okolo 90% pravdepodobnosť, že je pre pacienta prospešná. Z toho
vyplýva, že sa môže nájsť dosť takých, ktorým liečba nepomôže. A to
ešte musí byť použitá po stanovení správnej diagnózy, pri ktorom tiež
môže dôjsť k pochybeniu.
Ak vás po tomto vysvetlení premkla hrôza, niet divu. Miera neistoty
skutočne nie je zanedbateľná, a pri niektorých chorobách, napríklad
liečbe niektorých nádorov či závažných infekcii je možnosť zlyhania
liečby skutočne veľká. Lenže nič lepšie dnešná medicína nedokáže, a
to ešte musíte natrafiť na dobrého lekára.
Táto situácia nahráva niečomu, čomu sa veľmi pekne hovorí
alternatívna medicína. Názov má zrejme vyjadriť, že ide o alternatívy,
iné možnosti liečby, ako ponúka oficiálna kodifikovaná medicína. Bez
rozdielu, či sa jedná o zariekanie, zázračné bylinky, rozjímanie,
homeopatiu, akupunktúru, alebo o niečo ešte iné, tieto spôsoby liečby
nemajú ani tú pomerne neistú oporu v skúmaní možných výsledkov
liečby, ako má oficiálna, kodifikovaná medicína. Zakladajú sa na
dojmoch, pocitoch, možno nejakých skúsenostiach liečiteľov, alebo

možno aj na priamom podvádzaní zvedavého, dôverčivého alebo
zúfalého pacienta. Môžete si byť istí, že všetky možné bylinky a
liečebné prípravky z alternatívnej medicíny farmaceutické firmy
dôkladne skúmajú. Pokiaľ by zistili nejaký náznak účinnosti, určite by
ich už uviedli na trh, alebo vyrobili odvodené prípravky s ešte lepším
účinkom a s potlačenými nežiadúcimi účinkami.
Vo vzbudzovaní dôvery sú jednoznačnými víťazmi liečitelia a
predajcovia zázračných liekov. Je to vlastne podmienka, aby sa vôbec
uživili. A keďže ich liečba je skoro vždy neúčinná, sľubujú
nesplniteľné, a je jedno, či svojim vlastným sľubom vôbec veria, alebo
nie. Chorému možno poskytnú útechu, keď mu povedia to, čo chce
počuť: sľúbia mu vyliečenie. Ale, vecne vzaté, klamú.
Nepriamo ich však podporujú početné neúspechy a pochybenia
oficiálnej, kodifikovanej medicíny a spôsob, akým je organizovaná.
Lekári prvého kontaktu sa u nás dostali do pozície dispečerov, ktorí
majú len pacienta odoslať správnemu špecialistovi, alebo predpisovať
lieky, ktoré odporúčal špecialista. Máloktorí sú dosť trpezliví, aby
pacientom niečo vysvetľovali, a mnohí ani nemajú dostatočné
vedomosti, aby mohli niektoré zložité, vysoko špecializované
diagnostické a liečebné postupy vysvetľovať. Špecialisti sú často príliš
zaujatí alebo aj preťažení svojou prácou, než aby chceli alebo mohli
sa s pacientom porozprávať o jeho chorobách. (Má to aj druhú
stránku: aby napríklad chirurg dobre operoval, musí mať prax - veľa
operovať - a potom nemá čas vysvetľovať pacientom veci, ktoré im
pokojne môžu vysvetliť aj všeobecní lekári, alebo dokonca dnes už
vysokoškolsky vzdelané zdravotné sestry.) Výsledkom je neosobný,

pre mnoho pacientov odpudzujúci, nepochopiteľný systém, ktorý ho
posúva tam či onam, núti ho podpisovať prehlásenia a súhlasy, ktoré
si ani nemá kedy prečítať a ani mu nikto poriadne nevysvetlí, prečo a
čo sa s ním robí, či to bude bolieť, aké obmedzenia to spôsobí a či to
naozaj pomôže, a či má nejakú možnosť výberu medzi rôznymi
liečebnými postupmi, prípadne odloženie alebo odmietnutie liečby,
ktorej výsledok je neistý.
Keďže zrozumiteľné a úplné informovanie pacienta je náročné na čas,
vedomosti a väčšinou aj trpezlivosť, mnohí lekári sa mu vyhýbajú a
dávajú len všeobecné, vyhýbavé a nakoniec takmer nič nehovoriace
odpovede. Takže vlastne nič nepovedia a tým pádom pacientov ani
neklamú. Ďalším dôvodom neochoty môže byť, že sú nútení dávať
informácie, ktoré pacienti neradi počujú - a to nie je vôbec príjemná
povinnosť. Poslom zlých správ sa už síce nestáva, že by ich dali sťať,
ale aj tak plnia nepríjemnú povinnosť. Dobré správy sa oznamujú
oveľa ľahšie. A tak sa stáva, že lekári radšej pacientom dávajú
neprimerane priaznivé informácie aj vtedy, keď im už vlastne ani sami
neveria. Hovorí sa síce, že milosrdná lož môže byť lepšia, ako krutá
pravda, ale aj tak je to lož. Tvrdiť umierajúcemu, že bude ešte žiť,
môže dočasne poskytnúť útechu, ale sú aj takí, ktorým to vadí a
prekáža. Sú pacienti, ktorí dokážu a potrebujú postaviť sa k svojmu
osudu vecne a uprednostňujú, že majú čas zariadiť si svoje záležitosti
situácii primeraným spôsobom.
To, že lekári často dávajú len neurčité, všeobecné informácie a
niekedy pacientov vedome zavádzajú príliš optimistickými
predpoveďami, má na dôveryhodnosť lekárov dosť zhubné dôsledky.

Mnohí pacienti im potom nedôverujú ani vtedy, keď by mohli a mali. A
prípadne hľadajú pomoc u liečiteľov, ktorým by najskôr nemali
dôverovať vôbec.
Najlepším riešením je predsa len vymôcť si nejakú zrozumiteľnú
informáciu od lekára. Niektorí pacienti to riešia prostredníctvom
známostí, iní túto možnosť nemajú. Potom ostáva jediné: slušne, ale
neodbytne sa informácii domáhať a zaujímať sa aj o to, či navrhovaný
alebo vykonávaný postup je jediný možný. Netreba sa hanbiť opýtať,
či je bolestivý, aké hrozia komplikácie a či je v danej situácii
nepríjemná liečba naozaj nutná, jediná dostupná, a nakoľko
pravdepodobný je jej úspech. Pozor, je dokázané, že pacient si na
jedno počutie obyčajne nezapamätá ani polovicu z poskytnutých
informácii. Preto je dobré, ak si spolu s ním poučenie vypočuje aj
niekto blízky. Nie je hanbou urobiť si aj písomné poznámky o
dôležitých veciach. A ak takýto pacient vidí, že lekár má práve veľa
neodkladnej práce, je asi lepšie odísť a skúsiť vystihnúť príhodnejšiu
chvíľu, ako je napríklad vrchol chrípkovej epidémie.
Pacienti, a hlavne tí vážne chorí, sa teda nezriedka dostávajú do
situácie, kedy ich lekár síce priamo neklame, ale dáva im len neúplne,
alebo skreslené informácie. Alebo im priamo zatajuje skutočnú
závažnosť ich neliečiteľnej choroby. Ak sa napriek ubezpečovaniu, že
bude lepšie, ich stav viditeľne zhoršuje, stáva sa, že na medicínu
úplne rezignujú a skončia u rôznych liečiteľov, ktorí im povedia všetko,
čo chcú počuť - ale vôbec to nemusí byť pravda. Alebo je to ináč? Iste
ste sa už niekedy dozvedeli o nejakom prípade, kedy liečiteľ pomohol
aj tam, kde boli lekári bezmocní. Aby som to presne formuloval,

hovoríme o prípadoch, kedy sa pacient uzdravil po návšteve u
liečiteľa, púti k zázračným prameňom, užívaní zázračného lieku a
podobne. O súvislosti, ktorá je časová, ale nie príčinná. Lebo jestvujú
aj ťažko rozpoznateľné, ale predsa len liečiteľné choroby. A človek sa
často dokáže vyliečiť z mnohých, aj ťažkých chorôb aj bez pomoci
lekárov (cynici podotknú, že niekedy aj „napriek úsiliu lekárov“), len to
trvá dlhšie. Dokonca sa ojedinele organizmus dokáže vyporiadať aj so
zhubným nádorom, ktorí lekári označili za nevyliečiteľný. Chcelo to len
viac času a veľa šťastia (medicína stále nedokáže úplne pochopiť
všetky pochody, ktoré sa pri zhubných ochoreniach dejú a občas sa
stane, že nádor, na pohľad veľmi zhubný, chová sa nakoniec celkom
ináč). A k zlepšeniu choroby, alebo vyliečeniu môže dôjsť práve v
čase po „zásahu“ liečiteľa. Takýmto úspechom sa pacient
samozrejme nezabudne pochváliť a povesť liečiteľa stúpne (ak
pacienta vyliečia lekári, tak to berie ako samozrejmé). A naopak,
málokto sa chváli, ak zbytočne vyhodil peniaze na neúspešného
liečiteľa. Príhody, ktoré by povesť liečiteľov poškodzovali, sa preto na
verejnosť väčšinou nedostanú.
Ľudský organizmus je príliš zložitý na to, aby sa jeho stav dal vždy
zhodnotiť len niekoľkými slovami. Jednoduchými vysvetleniami sa
často nedajú objasniť všetky zložité súvislosti a zložité vysvetlenia
môžu byť úplne nezrozumiteľné. Alebo to, čo sa nedávno javilo ako
nepodstatná maličkosť, o ktorej lekár ani nechcel s pacientom hovoriť,
môže byť zakrátko vážny problém. Preto sa niekedy informácie od
lekárov javia nepravdivé, nedôveryhodné a zavádzajúce, ale od
liečiteľov jasné a zrozumiteľné. Komu a čomu uveriť, ostáva teda na

rozhodnutí každého človeka - ale napriek všetkým nedostatkom,
dôvera v oficiálnu medicínu, akokoľvek sa javí neosobná, omylná a
nedokonalá, by mala dostať prednosť.

Obavy zo škodlivých chemikálii, ktoré by sme mohli vdychovať alebo
jesť bez toho, aby sme o tom vedeli, nie sú neopodstatnené. Časy,
kedy človek dokázal vyrobiť veľa umelých látok ako farbivá,
konzervačné prísady, prípravky na hubenie hmyzu a samozrejme aj
lieky, ale nedokázal predvídať ich nepriaznivý vplyv na zdravie
človeka, nie sú dávno minulé a siahajú až do staroveku. Spomeňme
napríklad arzén, používaný vo farbe a liekoch, ortuť sa používala tiež
vo viacerých liekoch a ako zložka amalgámov na zubné plomby,
alebo, z iného súdka, insekticíd DDT sa používal bez toho, aby sa
vedelo o poškodeniach, ktoré spôsobuje nielen hmyzu, ale aj
zvieratám a ľuďom a o jeho dlhom pretrvávaní v životnom prostredí
nemali ľudia ani potuchy.
Väčšina moderných liekov sú umelo vyrobené chemikálie a obavy z
ich škodlivosti sú opodstatnené. Preto mnohí ľudia uprednostňujú
prírodné liečivá alebo homeopatiká (nesmierne zriedené roztoky,
prakticky destilovanú vodu). V prípade homeopatických liekov je
zaručená ich neúčinnosť a pri zachovaní správnych výrobných
postupov aj neškodnosť, prírodné liečivá môžu byť účinné a prípadne
aj škodlivé. Môže to byť spôsobené prímesou toxických rastlín,
plesňami pri nesprávnom sušení, alebo priamo farmakologicky
účinnými látkami v príliš veľkej dávke. Nebezpečné sú chronické
otravy, ktoré sa plíživo prejavujú pri dlhodobejšom užívaní, aké sa
napríklad zistili pri prípravkoch z tradičnej japonskej a čínskej
medicíny. Po užití lieku pacient nepociťuje nijaké ťažkosti a súvislosť
neskoršieho zlyhávania obličiek, poškodenia pečene alebo vzniku
nádorov sa zisťuje len ťažko a niekedy len vďaka náhode.

O liekoch sa dá povedať, že prakticky každý skutočne účinný liek sa
chová pri príliš vysokých dávkach ako jed a môže v krajnom prípade
aj zapríčiniť úmrtie pacienta. Takéto lieky sú dostupné len na lekársky
predpis a niektoré sú dostupné len vo forme injekcii, takže pacient ich
do ruky ani nedostane. Aj tak je množstvo z bežne používaných liekov
na predpis potenciálne aj smrteľne nebezpečných, a to ojedinele aj v
dávkach, ktoré sú považované za bezpečné a výrobcami odporúčané.
Takže odpoveď je áno, lieky nám môžu uškodiť a to aj prírodné
liečivá, hoci tie naše domáce bylinky sú pomerne veľmi bezpečné.
Platí, že lieky, ktoré môžu už pri malom predávkovaní alebo pri
nevhodnom dlhodobom užívaní ohroziť pacienta, nie sú dostupné bez
lekárskeho predpisu. To neznamená, že tie voľne predajné sú úplne
bezpečné a úplne bez nežiadúcich účinkov, ale riziko sa považuje za
minimálne a nežiadúce účinky môžu pacienta vážne ohroziť len za
veľmi zriedkavých okolností, spravidla pri veľkom predávkovaní. O
možných nežiadúcich účinkoch a dávkovaní pacientov informujú
pribalené letáčiky. Zriedkavo môže dôjsť k závažnému predávkovaniu
tak, že pacient užije viacero dávok toho istého liečiva, predávaného
pod rôznymi obchodnými názvami. Preto je dobré všimnúť si aj názov
účinnej látky - ten je napísaný malými písmenami. Riziko je vyššie
napríklad pri lieku proti horúčke a bolesti - paracetamole, ktorého
vyššie dávky môžu poškodiť pečeň a pritom ho obsahujú desiatky
rôznych preparátov.
Nie je možné vysloviť nijaké univerzálne pravidlo, podľa ktorého by sa
dali spoľahlivo určovať lieky s vysokým a s nízkym výskytom

nežiadúcich účinkov. Je tu len určitá pravdepodobnosť, že rizikovejšie
sú dlhodobo užívané lieky. Spomedzi nich vyčnievajú lieky proti
poruchám srdcového rytmu, kde prípadné predávkovanie môže aj
bezprostredne ohroziť život pacienta. Ľahko predávkovať možno aj
všetky lieky proti cukrovke, inzulínom počínajúc. Spôsobia potom
pokles koncentrácie glukózy (cukru) v krvi a niekedy nakoniec až
bezvedomie. Našťastie, vo veľkej väčšine prípadov bezvedomiu
predchádzajú dosť charakteristické príznaky (potenie, hlad...), ktoré
pacienti poznajú a odstránia ich jednoducho - zjedením alebo vypitím
niečoho sladkého, s obsahom cukru. Nepríjemné je, že niekedy sú
príznaky necharakteristické, podobné opitosti a postihnutý je
ponechaný okoloidúcimi bez pomoci. Pri dlhodobom užívaní nemusia
ostať bez následkov ani lieky proti zápalu a bolesti, aké zvyknú
dlhodobo užívať napríklad starší pacienti s bolesťami kĺbov a chrbta môžu spôsobiť poškodenie obličiek a znižujú účinnosť liekov proti
vysokému tlaku. Ojedinele spôsobia poškodenie pečene aj dlhodobo
užívané lieky na zníženie hladiny cholesterolu v krvi.
Poškodenie pacienta krátkodobo užívanými liekmi je zriedkavejšie,
pretože než sa nejaké poškodenie organizmu prejaví, alebo než si ho
pacient alebo lekári všimnú, liečba skončí a aj ňou vzniknuté
poškodenie sa upraví. Zďaleka to však neplatí vždy a stáva sa
niekedy, že pacient musí dostať aj lieky, ktorých nežiadúce účinky sú
dobre známe a vopred sa s nimi počíta, pretože iná liečba vážnej
choroby nejestvuje. Týka sa to najmä liečby zhubných nádorov, kde
zvracanie a vypadávanie vlasov sú len tými najzreteľnejšími
príznakmi. A vnútorné orgány, napríklad obličky môže poškodiť aj

viacero antibiotík, ktoré sa používajú ako posledná možnosť liečby u
kriticky chorých pacientov. Výpočet nie je zďaleka úplný a ani v ňom
nebudeme pokračovať, obrátime pozornosť na to, čo môže pre seba
urobiť bežný človek ako pacient.
Ako bolo povedané, krátkodobo užívané lieky väčšinou nemajú
závažné nežiadúce účinky. Bez obáv môžeme toto pravidlo použiť pri
jednorazovom užití voľne predajných liekov, teda takých, ktoré sú
dostupné aj bez lekárskeho predpisu. V každom prípade však aj pri
týchto liekoch treba prečítať si informáciu pre pacienta, ktorá je
súčasťou každého balenia lieku. Toto je potrebné aj pri liekoch, ktoré
predpisuje lekár, a úplne nevyhnutné pri liekoch, ktoré bude pacient
užívať dlhodobo. Lekár by síce mal pacienta o vlastnostiach
predpisovaných liekov informovať, v skutočnosti to lekári zvyknú
zanedbávať aj z toho dôvodu, že by to v plnom rozsahu ani nemohli
stihnúť. V písomnej informácii pre pacienta sú však uvedené aj tie
najzriedkavejšie a najneočakávanejšie nežiadúce účinky, takže lieky
sa väčšinou javia ako nebezpečnejšie, než v skutočnosti sú. Vždy je
však možné požiadať lekára o vysvetlenie. Ak sa nežiadúce účinky
neprejavujú, alebo pacienta príliš neobťažujú, bude to najskôr tak, že
prínos liečby bude prevažovať nad jej nepríjemnosťami. Tiež býva
možné liečbu zanechať a zmieriť sa s ťažkosťami, ktoré mala
odstrániť, alebo zvoliť iný liečebný postup, to všetko však závisí na
dohode s lekárom.
Ľudia si niekedy vzájomne poskytujú aj predpisované lieky podľa
predpokladu - pomohlo to mne, možno to pomôže aj tebe. To nemusí
byť bezpečné, napríklad liek, ktorý znižuje vysoký krvný tlak môže

človekovi s normálnym krvným tlakom privodiť jeho pokles, a to aj
veľmi nepríjemný. Ako - tak je bezpečné jednorazové poskytnutie
liekov proti bolesti alebo na upokojenie.
Treba pripomenúť, že existujú aj ináč bezpečné lieky, ktoré nie sú
vhodné pre malé deti alebo tehotné a dojčiace ženy. Ešte raz: čítajte
upozornenia na pribalených letáčikoch, alebo si ich nájdite na
Internete.
Nežiadúce účinky bežných prírodných liečivých prípravkov sú
zriedkavé. Exotické liečivá z pochybných zdrojov, také, ktoré
nepredávajú v lekárňach, však vždy môžu spôsobiť zdravotné
ťažkosti, odhliadnuc od toho, že väčšinou neprechádzajú nijakou
odbornou kontrolou a ich účinnosť je tiež pochybná.
To, čo je tu napísané, nemá v žiadnom prípade odradiť od užívania
liekov. Naopak, lieky sú tu na to, aby sme si pomohli od ťažkostí,
ktoré sa nimi dajú odstrániť - väčšinou veľmi jednoducho a bez
nebezpečenstva. Na druhej strane, sú to predsa len väčšinou telu
cudzie látky a nemožno ich užívať bez obmedzenia, ľahkovážne.
Preto niektoré z nich patria len do rúk odborníka a ich použitie treba
veľmi starostlivo zvážiť.

Doslov

Naliehavých otázok, ktoré trápia mnohých ľudí, je viac. Na mnohé
nejestvujú jednoduché odpovede a tak sa ich mnohí snažia
zjednodušiť. To sa ale nedá bez toho, aby sa človek pozrel na zdroje
informácii a prečítal si názory tých, ktorí síce problematike rozumejú,
ale nemajú chuť, energiu alebo motiváciu bojovať za to, aby boli v tých
najmasovejšie sledovaných médiach publikované neskreslené
informácie. Alebo - aj to sa stáva - pravdivé informácie niekomu
vplyvnému kazia obchody - a ďalej to už poznáte.
Autor týchto odpovedí si nerobí nárok na patent na rozum. Názorov na
každý vážny problém býva niekoľko a nejakú časť pravdy môžu
obsahovať viaceré z nich, aj protichodné. Niektoré sú však úplne
pomýlené, skreslené a pritom sa im dostáva neprimeranej publicity.
Takže je dobrá každá, aj takáto skromná publikácia, ktorá sa snaží
vyvážiť síce senzačnejšie, ale skresľujúce informácie v médiach
hlavného prúdu.

*********
MUDr. Matej Čiernik
kvalifikáciou lekár a informatik, dušou technik a trochu aj vedec, má
potešenie z hľadania a aj nachádzania nečakaných súvislostí medzi
poznatkami z veľmi rôznych a vzdialených oblasti vedy a techniky, a to
aj z vied o ľudskej spoločnosti. Keď sa mu podarí preniknúť do hĺbky
vied, často žasne, aké prekrútené sú informácie, ktoré sú predkladané
širokej verejnosti, a toto poznanie sa pokúša odovzdať ďalej aj
prostredníctvom tejto knižky.
Svoje skúsenosti z dlhoročnej lekárskej praxe a celoživotného štúdia
sprístupnil v e-knihe Malý Domáci lekár, ktorá nielen dáva návody, čo
sa dá rozumne urobiť pre svoje zdravie a ako sa dajú vyliečiť niektoré
choroby aj bez lekára, ale aj radí, ako čo najlepšie vychádzať so
systémom zdravotníckej starostlivosti v prípade, že sa bez lekárskej
starostlivosti nedá zaobísť. Pretože aj v medicíne a zdravotnej
starostlivosti sa dá dobre zarábať aj výrobou a šírením poloprávd,
poplašných správ a inými nepoctivosťami. Následkom sú škody nielen
na majetku, ale aj na tom najcennejšom - zdraví a živote.
*****
e- kniha 12 znepokojujúcich otázok je zdarma
e- kniha Malý Domáci lekár je dostupná napríklad v e-shope
martinus.sk alebo brloh.sk, skrátená verzia bude uvoľnená na
www.mdl.kx.sk

