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Vrátí nás Zelení na stromy?
Ivana Haslingerová

K

dyž vstupovala na parlamentní scénu nová strana,
Zelení, měla většina obyvatel jen mlhavou představu
o tom, co je cílem této strany. Jejím výtahem k moci
se stala víra v „Zeleného boha“. Bohužel se při jeho vzývání
zapomnělo, že zde žijí i lidé. Výsledkem bylo prosazení ekologických daní, zavádění tzv. biopaliv místo uhlí a to bez ohledu
na to, že se neví, jak je ve velkém a nepředraženě vyrobit, jakož
i zavádění drahého ekobenzinu. V důsledku toho budeme
jen za elektřinu za osm let platit až pětinásobek dnešní ceny,
o ceně paliv na zimu a benzinu nemluvíce. V době zdražování
plynu povede ekologická daň uvalená na uhlí pouze k obohacení uhlobaronů a k ještě většímu zhoršení životního prostředí,
neboť mnohé domácnosti budou spalovat ještě více odpadu
než dříve (piliny, hadry, umělé hmoty, vyjetý motorový olej).
Zelení brojí ale nejen proti uhelným elektrárnám, ale dokonce
i proti nejekologičtější jaderné energii. Vše by podle jejich
představ měly nahradit alternativní obnovitelné zdroje. Má
to jen malou chybičku, že nevědí, o čem mluví.
Každé malé děcko ví, že využití větru v naší zvlněné
krajině, je k nepřetržitému pohybu větrníčku nedostatečné.
Z instalovaného výkonu ekovětrníků se daří využít pouhých 10
%. Náklady na pořízení této zelené hračky jsou přitom v poměru
k tomuto jejímu výkonu obrovské – cca 33 milionů Kč. V roce
2010 by přitom měl být jejich celkový výkon u nás 600 MW.
Rozšíření o 550 MW výkonu ze současných 50 MW by mělo
přijít na cca 10 miliard korun. Je to přesto velmi výnosný byznys,
neboť na větrníky dostávají jeho tvůrci z EU obrovské dotace.
Není proto divu, že „nezávislou“ studii o výhodném využití
větru v ČR vypracovala jistá „nezávislá“ firma, kde jedním ze
tří vlastníků je jistý Martin Bursík a druhým spoluvlastníkem
je jistý Petr Pávek, člen Strany zelených a v současnosti první
náměstek Ministerstva pro místní rozvoj. Zelené proto neodradí ani negativní zkušeností Německa, jehož větrné elektrárny
jsou již prokazatelně zdrojem nestability celé evropské rozvodné
soustavy od Lisabonu až po Atény. A pozor, Zelení zcela ignorují
skutečnost, že na výrobu větrníků se spotřebuje více té zcela
neekologické elektrické energie, než obnáší ta „ekologická“ jimi
vyrobená. A to už vůbec nemluvím o zcela neekologické výrobě
solárních panelů, jejichž výroba spotřebuje podle zahraničních
studií až trojnásobek energie, kterou ony samy vyrobí během
celé své životnosti.
Na štěstí již ve světě pochopili, že nic lepšího než vyrábět
elektřinu z jádra neexistuje, ať se to ekologistům líbí nebo nelíbí.
Vyrábí se v 12 000 jaderných rektorech již 16 % elektřiny a ve
výstavbě je 28 nových jaderných elektráren. V USA se plánuje
výstavba 32, v Rusku dokonce 40 (v rozpočtu na to plánuje 500
mld. rublů), v Číně 30, v Indii 30 atd. Musíme si proto rychle
vybrat, zda půjdeme proti celosvětovému proudu a budeme
riskovat, že nás v budoucnu předběhnou ve vývoji nejen vyspě-

lé země, ale dokonce země
třetího světa, nebo začneme rychle s výstavbou
moderních jaderných
elektráren. A to bez
ohledu na zpozdilé
n á p a d y a g e nt e k
Horních Rakous
a exponentek
sudetoněmeckého
Landsmannschaftu
– Jihočeských matek
– pracujících za peníze
ze zahraničí.
To, že nerozumějí
fyzice a ekonomice, se
dalo od Zelených očekávat, ale že
neprotestují proti zákonům, které
nejen nechrání, ale dokonce dovolují ze zákona o kontaktním
norování dokonce zvířata týrat, to je již naprosto neuvěřitelné.
To zejména, když jim jinak při výstavbě dálnic vadí každé
jen sebemenší vyrušení hluchého tetřeva či slavíka na větvi,
a staví přes naše dálnice mosty pro soby po čtvrt miliardě
korun za jeden. Našim rozmařilým politikům již nestačí ke
štěstí jen výborná hmotná zajištěnost, ale touží se vyrovnat
dokonce šlechtě, a když to nejde původem, tak alespoň v tom,
že se stanou myslivci a lovci. V České národní radě byli po
revoluci dva myslivci, v současném Parlamentu je jich již 60 %.
A nejsou to jen pravicoví politici, ale i ti věřící v komunismus.
Například i soudružka Zuzka Bebarová-Rujbrová vesele střílí po
zvěři v honitbách našich soudobých zbohatlíků. Ještě štěstí, že
neztratil soudnost pan prezident a vrátil Poslanecké sněmovně
zákon o děsivém mučení lišek, který tato novodobá sadistická
„šlechta“ chce prosadit.
Zelení nás svou nesmyslnou a nepromyšlenou politikou
chtějí vrátit do středověku, případně rovnou zpátky na stromy.
Nechápou, že padesátileté plány Angely Merkelové jsou pro
lidstvo ještě horším nebezpečím, než nesmyslné Gottwaldovy
pětiletky. Utíkají od absence rozumných idejí do prázdnoty
snů bez reality. Nepřiznají, že v devadesátých letech udělala pro
klima v ČR nejvíce ze všech vlád ta jediná dosud čistě pravicová
Klausova tím, že odsířila uhelné elektrárny, díky čemuž máme
v současné době nejen velmi zdravé lesy, ale vzrostl i průměrný
věk občanů. Jak říká prezident republiky: „Před svobodou občanů nesmí být nic předřazeno.“ Tato jeho kritika enviromentalistů
leží Zeleným tak hluboko v žaludku, že se spojí třeba i s ďáblem,
aby se takového satana zbavili. Přesně to předvedl věčně se
usmívající Bursík při vyjednávání s Lidovým domem, koho
nasadit jako protikandidáta v prezidentské volbě.
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Knížákova smršť 37
Milan Knížák, ředitel Národní galerie v Praze

novuzvolení Václava Klause
zasadilo mocnou ránu válečným štváčům. Tento obrat si
dobře pamatujeme z totality, kdy jsme
ničili válečné štváče na každém kroku.
Nikdo sice nevěděl, co to znamená, ale
dobře to znělo. Přiznávám, že se mi
velmi ulevilo, když byl znovu zvolen
Václav Klaus. Tentokrát byla totiž prezidentská volba výsostně politickým
aktem, který, kdyby dopadl jinak, mohl
znamenat rozvrácení politické scény,
konec stability a samozřejmě konec
reformám.
Zajímavé také bylo pozorovat Jana
Švejnara, který se z člověka, jenž se
choval ze začátku poměrně zdrženlivě a více méně projevoval pravicové
názory, sklouzával rychle do polohy,
kdy mu každá pomluva byla dobrá,
aby mohl hodit špínu na ty, kteří ho
nepodporují. A jeho politické názory
přestaly mít jakkoliv tvar. Byl ochoten
odvolat všechno, co tvrdil, a přidat se
k tomu, čemu se dříve vyhýbal. Nejvíc
mi vadí, jak Švejnar stále zdůrazňuje,
jak přichází pomoci České republice.
On, Ježíšek Ameriky, který nám nadělí
demokracii, politickou kulturu a mezinárodní prestiž.
Asi bych měl ocenit, že se vláda po
volebním otřesu opět vrátila k standardnímu vládnutí, ale nemohu se zbavit
pachuti, která ve mně zůstala po nechutných intrikách Strany zelených, které
provázely prezidentskou volbu. Že
Kateřina Jacques říká to, co se
zrovna hodí, a pronáší to s vehemencí hodnou věrozvěsta (věrozvěstky), to je obecně známé, ale
že Bursík, který se představoval
národu jako Mirek Dušín, chce
jen naskočit do výtahu k moci za
každou cenu, mě spíš než naštvává, činí smutným.

Co považuji za zcela absurdní, je
panika kolem poplatků ve zdravotnictví.
Měl jsem šanci strávit několik let v různých západních zemích a proto znám
tamější situaci z přímé zkušenosti. Vím,
že ve zdravotnictví v tzv. vyspělých státech existuje spousta doplatků a spolufinancování. Při současné expanzi rozvoje
medicíny je nemožné udržet kvalitativní
úroveň bez zásadních finančních přísunů. A kdo jiný než člověk sám, by měl
pečovat o své zdraví.
Proběhlo několik soutěží krásy. České
televize tomu věnují velkou pozornost,
jako ostatně všem hloupostem. Ale královny krásy nejsou moc krásné. Nejsou
pod nánosem líčidel a po zásazích
amatérských malířů zvaných vizážisté
k rozpoznání. Navíc oděny do trapných
oblečků špatných módních návrhářů.
Pokud by se vůbec mělo soutěžit, tak
bez unifikujících líčidel a oblečků,
jen s vlastní přirozeností a vlastní
invencí, ale to by se žádní podnikatelé nepřidali, jejich zboží by
totiž nebylo propagováno.
Svět je rozpolcen postojem
k uznání nově vzniklé entity
Kosova. Návrat k národním
či na náboženském vyznání
založeným státům je nebezpečným anachronizmem, který by se Evropě

nemusel vyplatit. V našem blízkém
okolí něco podobného pučí. Možná není
vzdálená doba, kdy se budou posouvat
slovenské hranice od jihu až někam
k Tatrám. Nálady v Maďarsku tomu
nasvědčují. A to si opravdu nepřeji.
Všeobecné respektování lidských
práv je nebezpečné, poněvadž nemožné,
a vede spíše k nerovnostem a rozbrojům. Nevíme totiž, co to jsou lidská
práva. A hlavně, možná, že se ta práva
liší podle typu té které společnosti.
Víc než o právech je třeba přemýšlet
o vzájemné úctě a to jak mezi sousedy,
tak mezi politiky, i mezi národy a společnostmi.
Co vy na to soudruzi Paroubku
a Rathe?
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Prezident republiky Václav Klaus
zahájil své druhé funkční období
Ivana Haslingerová

P

řesně v den 158. výročí narození
zakladatele našeho novodobého
státu, prezidenta T. G. Masaryka,
7. března 2008, stvrdil ve starobylém
Vladislavském sále Pražského hradu
na společné schůzi obou komor parlamentu Prof. Ing. Václav Klaus, CSc.,
svým podpisem slova ústavního slibu
a zahájil tak své druhé funkční období
v úřadu prezidenta České republiky. Po
Václavu Havlovi je druhým prezidentem
samostatné České republiky a desátou
hlavou státu od vzniku Československa
v roce 1918. Poprvé byl zvolen v roce 2003,

úřadu se tehdy ujal rovněž 7. března.
Funkci obhájil letos 15. února. Jeho druhý prezidentský mandát vyprší 7. března
2013. Přestože náš ústavní systém není
prezidentský, hlava českého státu má
významné pravomoci a prezidentský
úřad má v naší zemi tradičně vysokou
prestiž a těší se úctě a vlivu. Zvolení
Václava Klause je proto zárukou, že je
na dalších pět let zajištěn plynulý vývoj
naší země ke kapitalismu a tržnímu hospodářství a zamezen návrat komunismu
s lidskou tváří, jak si ho přejí některé
struktury u nás.

událost roku
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I když v letošní prezidentské volbě
získal Václav Klaus hlasy netradičním
a neobvyklým způsobem v tzv. veřejné
volbě, která se ukázala být nešetrnou vůči
volitelům, jemu dala silný mandát, neboť
díky ní česká veřejnost na vlastní oči
viděla, že nebyl zvolen hlasy komunistů,
ale vznikem přirozené demokratické
koalice. Může tudíž jednat naprosto svobodně a utichnou hlasy jeho oponentů,
že bez komunistů by v čele státu nestál
a že jim musí poklonkovat. Pikantní na
tom zejména bylo, že nejvíce mu toto
v minulém období jeho funkce vytýkali
přátelé předchozího prezidenta Václava
Havla, který byl v prvním období zvolen
komunisty dokonce stoprocentně a nikomu z nich to nevadilo.
O tom, že si pan prezident uvědomil
větší sílu svého mandátu, svědčil i jeho
projev ve Vladislavském sále. Před pěti
lety při své inauguraci řekl, že nechce
být „hybatelem politické scény“. Letos
však zdůraznil, že prezidentská volba
ukázala, že je třeba v naší politice usilovat o větší svornost a kooperativnost
a že je třeba zvyšovat důvěru veřejnosti
v náš nepochybně svou podstatou
vysoce demokratický systém. „O to se
pokoušejme!“ vyzval přítomné politiky
prezident. Z toho, že hovořil v množném čísle, je zřejmé, že se o to bude
pokoušet i on. Má na to plné právo,
neboť významnou složkou prezidentské aktivity je reprezentace zájmů
České republiky v zahraničí na základě
důsledné loajality prezidenta především ke své vlastní zemi. Prezident dále
důrazně připomněl, že Česká republika je ve světě pozitivně hodnocenou
zemí a doslova řekl opět v množném
čísle: „musíme se proto – každý z nás
– snažit k tomu svou aktivitou v rovině
bilaterální i multilaterální přidávat co
nejvíce“. Jinak řečeno, prezident repub-
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Ještě poslední kontrola slavného pera pečlivým hradním ceremoniářem Jindřichem
Forejtem a do zaplněného Vladislavského Pan Forejt si musel v tomto okamžiku oddechnout, neboť pero psalo po složení
sálu přivede čestná stráž pana prezidenta
přísahy bezchybně

Po státní hymně přednesl pan prezident svůj první projev ve
druhém období

liky zdůraznil, že
nejen politici, ale
i on se zapojí jako
státník do politického procesu.
Prezident
Vá c l a v K l a u s
zdůraznil, že
i v budoucnu bude
postupovat v souladu s ústavou
a využívat možností, které mu
dává. Doufejme,
ž e jich v y u žije
v plné míře, neboť
není pravdou, že
ústava nedává prezidentovi prakticky
žádné pravomoci,
jak se snaží vštípit
občanům opozice. V porovnání
s americkým prezidentem sice ano,
ale i přesto naše
ústava ponechává prezidentovi
velké pravomoci
a to především
v otázkách zahran i č n í p o l i t i k y.
Podle ústavy totiž

jen prezident výhradně odpovídá za
zahraniční politiku státu. Paragraf 63
článek 1 Ústavy hovoří jasně: Prezident
je zmocněn mezinárodní smlouvy sjednávat a uzavírat a může [nikoliv musí]
tuto pravomoc přenést na vládu nebo
s jejím souhlasem na jejího jednotlivého
ministra. Prezident může rozhodovat,
zda při jednání o mezinárodní smlouvě
přenechá premiérovi, aby představil
stanovisko ČR. Podle článku 2 může
vláda rozhodnutí prezidenta neschválit
a premiér je může nepodepsat, vláda
však sama ze své vůle nemůže takové
rozhodnutí dělat, pokud na ni není tato
pravomoc prezidentem přenesena jeho
vlastním rozhodnutím. Pokud vláda
sjednává mezinárodní smlouvy, je k jejímu rozhodnutí potřebný spolupodpis
prezidenta. Vláda tedy nemusí rozhodnutí prezidenta schválit, ale nemůže
ho za něj udělat. Není to tedy vláda,
která ústavně odpovídá za zahraniční
politiku státu, ale prezident. Takže
i kdyby, nedej Bože, se stal premiérem
po volbách opět někdo podobný Jiřímu
Paroubkovi, je naše zahraniční politika
stále v dobrých rukou.
Profesor Klaus nebyl sice volen tak
jako americký prezident všemi občany,
měl ale i bez volební kampaně jejich velkou podporu a to nejen v období volby,
ale po celých předchozích pět let. Jistě
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Českou republiku
předsednictví EU,
které pro nás bude
důležitou zkouškou, ale současně
i příležitostí. ČR
musí obstát nejen
po nelehké stránce
organizační a technicko-administrativní, ale zejména
musí obstát sama
před sebou v úsilí
přispět k tomu,
aby byla Evropská
unie více demoPo odchodu z Vladislavského sálu se pan prezident vydal s paní kratickou organiministryní obrany Vlastou Parkanovou na přehlídku nastou- zací evropských
pené jednotky na prvním hradním nádvoří
států a jejich občanů než organizací
i to zapůsobilo na některé váhající voli- politiků a jejich úředníků. Prezident
tele. Václav Klaus proto ve svém projevu republiky dále zdůraznil, že nám jde
za tuto všelidovou podporu občanům nejen o spolupráci v Evropské unii,
poděkoval: „Chci poděkovat občanům ale i o silnou transatlantickou vazbu
České republiky, kteří mi, ač sami pří- se Spojenými státy, o dobré vztahy se
mo nevolili, vyjadřovali tak silně svou sousedy, o aktivní partnerství s dalšími
podporu, že to jistě významně přispělo světovými velmocemi. Je proto velice
k mému zvolení. Své zvolení vnímám jako důležité, aby politici v co největším
odpovědnost a závazek nejen vůči politické souladu s českou veřejností táhli
reprezentaci jako celku, ale i deseti milio- v zahraniční politice za jeden provaz.
nům občanů ČR.“
Když se pan president vymanil ze
Pánům Paroubkům a Bursíkům se sevření davu (obrázek dole), odešel položit
tudíž jejich podpásový tah s přímou vol- kytici květů ke hrobu patrona Země
bou vrátil jako bumerang. Nedomysleli ve České, svatého Václava do Svatováclavské
své nenávisti, že díky ní dojde k velkému kaple v katedrále Svatého Víta, a pomodlit
morálnímu posílení mandátu prezidenta se k bohu, aby mu pomohl dobře vykonárepubliky.
vatnáročnou funkci. Požehnal mu k tomu
Pan prezident ve svém projevu při- Miloslav kardinál Vlk (obrázek vpravo).
pomněl, že v blízké budoucnosti čeká Snímky Fragmenty: Jiří Pancíř
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Pan premiér Topolánek musel mít z celé
slavnosti velkou radost, protože na volbě
pana prezidenta měl velkou zásluhu.
Bohužel místo toho, aby si šel vše domu
v klidu oslavit, musel i v tento slavnostní
den zamířit do Kramářovy vily kvůli sice
naprosto bezvýznamnému politikovi,
který dokonce ani na prezidentskou volbu
nedokáže přijít včas, aby řešil snad již po
padesáté podle slov klasika „Kam s ním?“
Škoda, že přehlédl Daliborku a nesvolal
mimořádnou schůzi vlády tam

Po přehlídce pozdravil pan prezident přítomné občany a odešel se i s chotí s nimi přivítat. Při pohledu na ten chumel, který stále
rostl, nám bylo líto ostrahy, která zodpovídala ze bezpečnost pana prezidenta, ale jak se ukázalo, Václav Klaus zocelený Sarajevským
atentátem přežil i tento „útok“
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Mirek Topolánek

řad prezidenta republiky se
v naší zemi tradičně těší mimořádné úctě. Parlament, bohužel
právě naopak, jen nevelké popularitě.
Obávám se, že uplynulé týdny ukázaly,
že tomu tak není náhodou. Nedůstojné
tahanice, mediální útoky, účelová
argumentace, zpravodajské hry a snahy
omezovat a kontrolovat svobodnou volbu senátorů a poslanců, které doprovázely výběr nového prezidenta republiky,
ukázaly, že se určité síly na naší politické
scéně nezastaví takřka před ničím.
V panice z vlastní neschopnosti čelit
férovými politickými prostředky další
volbě úspěšného prezidenta a v zoufalé
snaze nahradit hysterickou pseudoprezidentskou kampaní normální opoziční
politiku, znevážily věc tak vážnou
a odpovědnou, jakou volba prezidenta
republiky nepochybně je.
O mých neshodách s Václavem
Klausem byly popsány tuny papíru.
Většinou to byly nesmysly, mýty, někdy
pouze názorové rozdíly, odlišné pohledy
na danou věc. Dnes to mohu s čistým
svědomím prohlásit. Po listopadu 1989

FRAGMENTY

Václav Klaus je
člověk idejí
jsem svou představu
o vlastenectví, demokracii a svobodě měl spojenou spíše s hrdiny mých
oblíbených knih, měl
jsem ji vyčtenou, neprožitou, vypovídající spíše
o formě, než o obsahu.
Jestli někdo ovlivnil
mé porozumění těmto
základním hodnotám,
jestli někdo do vysněné
a vyčtené formy vložil
obsah, byl to Václav
Klaus. To on mě naučil
takovému vnímání vlastenectví, které je na hony
vzdáleno nacionalismu
či fangličkaření a evokuje pocit národní
hrdosti a sounáležitosti, takovému chápání demokracie, které nevyžaduje rezignaci na pevný vlastní názor, takovému
pojetí svobody, které předpokládá osobní
odpovědnost a nebere jiným právo na
jejich kus pravdy.
Komu vždy Klaus vadil a koho vždy
štval? Trpaslíky na špičkách. Generály
po bitvách. Génie průměrnosti. Ty,
kteří si dodnes pletou Evropskou unii
nekriticky s definitivním rájem na zemi,
ty, kteří si z klimatického fenoménu
zřídili politickou živnost, ty, kterým je
milejší světově-evropské nevystupování
z řady. Ty, kterým je milejší provinčnost
politické žvanírny před činem. To proto, že je to muž silných názorů, které
nikdy nebývají aritmetickým průměrem
momentálně platných pravd a módních
banalit. Jeho transparentnost, čitelnost
a důslednost nevyvěrají z jednoduchosti.
Každou obecnou pravdu se snaží podrobit
analýze, každý problém se pokouší do
hloubky poznat a přetavit v pozitivistické
a nikoliv malomyslné řešení. Takovému
mysliteli se říká „člověk idejí“.

Je to konzervativní myslitel. Sloveso
„conservare“ v latině znamená „schraňovat
nebo ochraňovat“. Proto jeho myšlenkový
svět nemůže být cizí těm, jimž také leží na
srdci ochrana významných hodnot: lidských práv a občanských svobod, rodiny,
sociálních jistot nebo přírody. Důležité
je, že svými silnými a rázovitými názory
se nikdy nepokoušel zatarasit cestu ke
společenskému diskursu, spíše burcoval
a provokoval k přemýšlení.
Ano, ve světě se toho o něm hodně
napsalo, souhlasného i nesouhlasného.
Česká republika má zkrátka prezidenta
v nadstandardním provedení, prezidenta v dobrém slova smyslu exkluzivního,
prezidenta, jehož názory svět poslouchá a přinejmenším o nich diskutuje.
Neslaných-nemastných názorů, které
nikoho nebolí, nevzrušují, nezajímají,
a které vždy kopírují pohodlný většinový
proud, které kloužou po povrchu populismu, těch je plno.
Václav Klaus je bytostně zakořeněn
v českém prostředí, nikdy se nesnažil být
ředitelem Všehomíra, ale jen a jen českým politikem. Celé jeho počínání doma
i v zahraničí vychází z jediné priority,
a tou jsou zájmy českého státu. Svůj osobní
úspěch vždy poměřuje úspěchem České
republiky. Budiž mi dovoleno použít trochu archaického výrazu. Václav Klaus je
to, čemu se říkalo dobrý český vlastenec.
V globalizujícím se světě tato vlastnost
určitě nebude na škodu prezidentovi České
republiky. A nebyla. Dwight Eisenhower
měl nepochybně pravdu, když prohlásil:
„Každý problém ve svém počínání jsem
poměřoval jedním jedinými metrem: Je to
dobré pro Ameriku?“ Měl pravdu, protože
byl prezidentem americkým. Prezidenta,
kterého jsme si zvolili my, bychom měli
poměřovat jiným metrem: „Je to dobré
pro Českou republiku?“
Snímek Fragmenty: Jiří Pancíř
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Muž s pevnými názory
na Pražském hradě

Karl-Peter Schwarz

A

ž za pět let skončí jeho druhé
prezidentské funkční období,
bude se 72letý Václav Klaus moci
ohlédnout za čtvrtstoletím, ve kterém
představoval jedinou osobnostní konstantu v politickém životě České republiky. Generace, která bude muset následně
převzít zodpovědnost za zemi, bude
znát útrapy dlouhé cesty ke svobodné
společnosti jen z doslechu a z historické
retrospekce. Ale i poté zůstane Klaus
známý i Čechům narozeným po roce
1989, stejně jako Němcům Adenauer
i poté, co v roce 1963 odstoupil.
Václav Klaus stojí ve světle reflektorů
déle, než jakýkoliv jiný aktivní politik
demokratického Západu. Byl ministrem
financí, hospodářským reformátorem,
založil a vedl konzervativní politickou
stranu. Jako ministerský předseda rozdělil společně s Mečiarem Československo,
byl předsedou parlamentu a vůdcem opozice. Mezi postkomunistickými demokraciemi vyznačujícími se vysokou mírou
opotřebení osobností je unikátem.
Neexistuje ale ani žádná jiná reformní země, ve které by byly tržní hospodářství a parlamentní demokracie natolik
identifikovány s jedním politikem,
jako je tomu v České republice. Klaus
symbolizuje to nové, ať již v dobrém či
zlém. Jsou mu přičítány vysoké náklady
transformace včetně jejich morálních
kolaterálních ztrát. Levice mu nezapomene změnu paradigmat, kterou hnal
kupředu, když v egalitářské a státem
posedlé české společnosti zavedl svobodu a individuální odpovědnost. Pro
konzervativce je otcem zakladatelem,
který stmeluje jejich stranu. Pro pravici
je stejně nepostradatelný jako pro levici
nepřijatelný. Z tohoto důvodu sklouzla
prezidentská volba do roztrpčeného
boje, ve kterém se nebraly ohledy ani na
elementární pravidla slušnosti.

Nasazení bylo vysoké. Kdyby se
alianci vládních zelených a opozičních
sociálních demokratů podařilo prosadit
svého kandidáta Švejnara, premiéru
Topolánkovi by se nepodařilo přemluvit
svou ODS k pokračování modro-černozeleného experimentu. Z vládní krize,
kterou chtěli sociální demokraté zjevně
docílit, by profitovala především levice.
Vztek jejich předsedy na komunisty, kteří
odmítli dát svou podporu Švejnarovi,
byl pochopitelný. Konec konců usiloval
o menšinovou vládu podporovanou
komunisty a znovuzvolení Klause mu
tento plán překazilo. Naštěstí, neboť
vítězství levice v Praze by mělo vzhledem ke krizi vůdcovství ve Spojených
státech, vzhledem k roztržkám v NATO
a vzhledem k posouvání silových poměrů
ve prospěch Putina dalekosáhlé důsledky. Bezprostředním důsledkem by bylo
odvrácení České republiky od amerického projektu raketové obrany.
V české společnosti ex istuje
odjakživa levicová většina. Tu tvoří
nejen komunistická a sociálně demokratická levice, ale také levicová
občanská a zároveň antikomunistická
a antikapitalistická inteligence, která
se odvolává na Masaryka a která měla
svého nejprominentnějšího mluvčího
ve Václavu Havlovi. Ve velkých diskuzích, které doprovázely změnu systému
v České republice, nebyla soupeřem českých konzervativců ani tak klasická, po
komunistickém debaklu značně oslabená
levice, jako tato „občanská společnost“
a její představitelé, neustále migrující
mezi novými iniciativami, koalicemi
a stranami. Tuto levici, která se v současné době nejspíše identifikuje se zelenými,
nepovažuje Klaus ani tak za soupeře, jako
za nepřátele.
Klaus je klasickým konzervativcem a stoupencem volného trhu, který
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v zásadních otázkách argumentuje stejně jako před patnácti lety. To, že se jako
jediný politik udržel na politické scéně
od roku 1989, lze vysvětlit významem,
který všechny politické strany přisuzují
ochraně české identity a obraně národních zájmů. Mnozí představitelé levice
kritizují Klause jakožto hospodářského
liberála, ale oceňují ho jakožto strážce
národních hodnot. Navíc je vypočitatelný,
neboť stojí za svým slovem.
Švejnar, který strávil polovinu svého
života v Americe, slíbil Čechům, že jim
otevře „bránu do světa“. Občané svobodné země ale nepotřebují nikoho, kdo by
jim brány otvíral, neboť to zvládnou sami.
Jsou rovněž schopni rozhodnout, zda sdílí názory prezidenta. Podobné zacházení
s někdy nepohodlným Klausem se doporučuje také v Evropské unii. Se svými
často provokativními tezemi přispíval
k tomu, aby se debaty o cílech evropské
integrace a o politice související se změnami klimatu správně rozeběhly. I jeho
odpůrci by mu za to měli být vděční.
(Zvýraznění a vybarvení provedla
redakce Fragmentů.)
FAZ, Frankfurt nad Mohanem,
19. února 2008.
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Mirek Topolánek: „Komunismus
byl historií jedné velké lži. Lži
od počátku až do konce!“

Ivana Haslingerová

J

e tomu právě 60 let, co na naši zemi
padl opět stín. Stín nesvobody.
Čím byl komunismus? Odpověď
zní mrazivě a jasně. Komunismus byl
historií jedné velké lži. Lži od počátku
až do konce. Nebyl to balkón paláce
Kinských, kde Gottwald řekl své
slavné: „Právě jsem se vrátil z Hradu…“
A nebylo to 25. února, kdy komunistické bojůvky zaplnily Staroměstské
náměstí. To jen bolševická propaganda začala s falšováním historie sama
u sebe. Komunisté vždy lhali o svých
pravých záměrech. Vždy lhali o svých
odpůrcích. Vždy lhali o důsledcích
své vlády. Komunisté lhali před únorem 1948, lhali v únoru 1948, lhali po
únoru 1948 a komunisté lžou dodnes!
Komunisté lhali tak důsledně, že
v jejich světě už ani nezůstal výběr
mezi pravdou a lží. Člověk mohl volit
jen mezi různými formami a stupni lži.
Komunisté retušovali nejen nepohodlné lidi z fotografií, ale po orwellovsku
i slovník. V oficiálním komunistickém
newspeaku ani nebyly termíny, jimiž
by se pravda dala vyjádřit. Vrcholem
tohoto umění je Marxův výrok, že
svoboda je poznaná nutnost.
Tímto falšováním jazyka nám
komunisté ukradli naši základní hodnotu: svobodu. Tahle lež však želbohu
fungovala. Nabízela totiž pohodlné
a milosrdné vysvětlení našich vlastních
selhání. Za komunismus jsme si podle
nich nemohli sami, ale byl objektivní
historickou daností.
Komunisté nám lhali. Ale nelžeme
si aspoň sami sobě. Komunismu šlo
zabránit. I v únoru 1948. Zklamali ale
demokratičtí politici. Někteří zradili.
Někteří byli málo prozíraví, jiní hodně zbabělí. Mene, mene tekel, ufarsin.
Tyto a další myšlenky zazněly z úst
premiéra Topolánka v den 60. výročí

„A právě zde, na tomto náměstí, v tomto paláci a na tomto balkóně je to pravé místo
ptát se společně s vámi. Čím byl komunismus?“ uvedl působivě premiér vlády Mirek
Topolánek svůj projev k občanům z balkonu paláce Kinských na Staroměstském náměstí
v Praze. Z téhož balkonu, z něhož odstartoval před šedesáti lety tragický komunistický
puč jiný premiér, Klement Gottwald. A právě zde, pod tímto balkonem, jsme si všichni
uvědomili, jaká změna se v naší zemi odehrála v listopadu 1989. Místo zločince, který
podpisoval svým kamarádům rozsudky smrti, stál na tomtéž místě lidský a usměvavý
premiér, který ještě týž den letěl na pozvání prezidenta USA do Bílého domu. Je to
neuvěřitelné a braňme si tuto nádhernou změnu!
tzv. „Vítězného února“ z balkonu paláce
Kinských na Staroměstském náměstí
v Praze.
Podle pana premiéra mohlo vše
dopadnout i jinak. Kdyby tolik lidí
před únorem 1948 nezrazovalo, kdyby
demokraté nebyli tak rozhádaní, kdyby se veřejnost nenechala tak dlouho
vodit za nos, kdyby, kdyby, kdyby...
Bertrand Rusell měl pravdu, když řekl,
že „historie je souhrn událostí, kterým
se bylo možno vyhnout“. Toto selhání

otevřelo dveře novým lžím. Když
komunisté říkali mír, měli na mysli válku. Když říkali právo na práci, mysleli
tím pracovní povinnost. Když říkali
demokracie, šlo o tuhý centralismus.
Beztřídní společnost byla společností
kast. A volby? Ty plně naplňovaly
Marxův imperativ o poznané nutnosti
a za celou rodinu je zvládl, podle klasika, cvičený pes dingo. Nejodpudivější
komunistické lži se ale týkaly jejich
obětí.
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O těch, které bez milosti vraždili,
mučili a okrádali, mluvili komunisté jako o vrazích, násilnících
a zlodějích. Nakonec ale i o komunistických manipulacích platí rčení,
že lež má krátké nohy. Říše zla padla,
lidé se začali dovídat pravdu a my si
připomínáme osudy hrdinů, zatímco z vylhané slávy totalitních vládců
nezbylo nic. Hrdinové byli mnohdy
bezejmenní, někteří mají jména,
doufejme, že už i v učebnicích,
mnozí i tváře dosud žijících a stále
bojujících vězňů svědomí, muklů
a obětí komunistické zvůle.
Snímky Fragmenty: Ivana Haslingerová

„Komunistické lži byly smrtelné. Miliony hrobů po celém světě a vráskami zbrázděné
tváře pamětníků by nás i je měly varovat. Nemusíte věřit politikům, věřte vězňům
svědomí. Nepodlehli lži a nikdy se nevzdali. Mějme to na paměti dnes, kdy si užíváme
svobody a demokracie a zdá se nám, že z nějaké té lži se nestřílí. Tím však jen umetáme
cestu nějaké potenciální nové totalitě. Totalitě, která nemusí mít tak jasně definovanou barvu. Už zase chtějí někteří zavírat ústa těm, kdo mají jiný názor, už zase chtějí
poroučet větru, dešti a klimatu, už zase chtějí zachraňovat svět, už zase chtějí páchat
dobro a realizovat svůj velký sen o rovnosti všech, vždy a všude,“ uvedl pan premiér
v projevu, který by měl být vytesán do kamene pro paměť dalším generacím.

Premiér začal tím, že komunismus byl jednou velkou lží a ukončil ho slovy: „Ano,
komunismus byl lží tak velkou a obludnou, že beze zbytku naplnila slova Tomáše
Garriqua Masaryka: „Lež je druh násilí“. Nedopusťme, aby se toto násilí vrátilo
a znovu opanovalo naše hlavy a srdce! Je to moje i naše společná zodpovědnost.“
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Václav Klaus: „Musíme zabránit novému
Únoru založenému na nové ideologii
shodné podstaty s komunistickou“

Ivana Haslingerová

zpomínkové setkání Konfederace
politických vězňů ČR s prezidentem republiky konané
v Rothmayerově sálu Pražského hradu
u příležitosti vzpomenutí 60. výročí
jedné z nejtragičtějších událostí našich
dějin, 25. února 1948, bylo pojato
vskutku representativně a důstojně.
O tom, jakou důležitost přikládá hlava
státu tomuto setkání, svědčilo to, že po
sedmdesáti letech se na žerď, kterou
používá hradní stráž při slavnostním
střídání na prvním hradním nádvoří,
vrátila původní prezidentská standarta
prvního československého prezidenta T.
G. Masaryka vyrobená v roce 1920, která
byla uložena ve Vojenském historickém
ústavu v Praze. Na standartě je napsáno:
„Svému vrchnímu veliteli věnuje československá branná moc.“ Na obou stranách
je umístěn tzv. velký státní znak, který
bylo povoleno užívat pouze prezidentu
republiky a Národnímu shromáždění.
Slavnosti se zúčastnili zástupci obou
komor parlamentu ČR, předseda Senátu
ČR Přemysl Sobotka a místopředsedkyně
Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR
Miroslava Němcová. Vládu zastupoval místopředseda Alexandr Vondra.
Pozvání přijali i zástupci církví. Po
příchodu vzácných hostů zazněla státní
hymna a přišla čestná stráž se státní
vlajkou, vlajkou presidenta republiky
a historickou zástavou.
Prezident republiky poté pronesl projev pod velkou prezidentskou standartou
užívanou při slavnostních příležitostech.
Pochází z období prezidenta Edvarda
Beneše a v současné době je ve sbírkách
Vojenského historického ústavu, kde je
trvale vystavena ve stálé exposici československé branné moci v Armádním
muzeu v Praze na Žižkově.
„Přesně před šedesáti lety vyvrcholil
v tehdejším Československu protide-

mokratický
pře v rat , k terý znamenal
konec – válkou
i poválečným
obdobím sice
oslabené, ale
přesto – demokracie. Na
následujících
41 let nás tento
převrat uvrhl
do nesvobody,
železnou oponou nás oddělil
od svobodného
a vyspělého
světa, způsobil ničím
neobhajitelný
zmar životů
č i ž i vo t n í c h
osudů obrovského počtu lidí
a znemožnil
nám svobodně
žít, jednat
i myslet. Někdo
v důsledku toho,
co se stalo před šedesáti lety, ztratil ‚jen‘
kariéru, možnost seberealizace, svobodu
nahlas mluvit, psát, cestovat, pracovat
ve svém oboru, uplatnit se podle svých
schopností. Jiní nenávratně ztratili léta
života v krutých věznicích a pracovních
lágrech. Bylo i nemálo těch, kteří ztratili
to nejcennější – život. Na popravištích, ve
věznicích, nebo na útrapy, které nebylo
možné vydržet. Někdo komunistickému
režimu věřil a aktivně mu sloužil. Někdo
mu sloužil, ač mu nevěřil. Někdo mu
nevěřil a snažil se na něm nepodílet.
Někdo mu nevěřil a nejrůznějším způsobem mu vzdoroval. Absurdní, ale
v podstatě symptomatické je však to, že

byli tvrdě perzekvováni všichni: lidé,
kteří režimu věřili i nevěřili, ti, kteří
mu vzdorovali, ti, kteří se jen potichu
vezli, ale i ti, kteří mu aktivně pomáhali.
Ztráty individuální, ale i ztráty pro národ
jako celek byly nesmírné, i když je žádné
statistiky nikdy nemohou vyjádřit. Dá
se o nich mluvit, psát, bádat, ale i z toho
vzniká jen velmi nedokonalý obraz tragické skutečnosti poúnorové komunistické
éry,“ uvedl pan prezident.
Prezident republiky ve svém projevu dále připomněl, že i když byla míra
tragédie lidských osudů velmi nestejná,
obětí února 1948 jsme byli skoro všichni. Zdůraznil, že přežívá názor, že byl
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President republiky Václav Klaus s chotí, paní Livií Klausovou, přivá- Paní doktorka Kavalírová svým přesvědčivým projevem
dějí paní Naděždu Kavalírovou, předsedkyni Konfederace politických o hrůznosti komunistické ideologie dojala přítomné posluvězňů ČR, na slavnostní setkání do Rothmayerova sálu
chače
zrod komunismu něco
jako přírodní pohroma,
která se stala, kterou
nikdo nezavinil, a jestli
ji někdo zavinil, pak to
byl Stalin a imperialistické ambice Sovětského
svazu za aktivní pomoci
našich tehdejších komunistů. Pro izolovaného
jednotlivce a zejména
pro vnějšího povrchního
pozorovatele to možná
tak vypadat může. Národ
jako celek z toho ale tak
snadno vyjít nemůže.
Václav Klaus proto
Pan prezident pak poděkoval za projev pani Kavalírové zejména zdůraznil, že
a předal jí kytici květin
naším úkolem je zabránit
v budoucnu vzniku dalších obdobných „únorových událostí“. Zdůraznil,
že ty určitě nepřijdou z té
samé ideologie, která způsobila únor 48. Budou s ní
však mít – i přes jiný název
a některé odlišné vnější znaky
– shodnou podstatu: budou mít
líbivou, patetickou, jednotlivce
přesahující, na
pr vní pohled
ušlechtile znějící, ve jménu
dobra člověka či
A pak již Hudba Hradní stráže zahrála český chorál pokroku vystu„Hospodine, pomiluj ny“. Čestná stráž odešla se státní pující myšlenku,
vlajkou prezidenta republiky i historickou zástavou.
a její stoupenci

budou mít sebevědomí tvrdit, že je pro
její realizaci oprávněné člověka a jeho
svobodu obětovat. „Některé kandidáty
na tuto myšlenku a na její realizaci známe, i když pro uši mnohých jejich dnešní
slova zatím neznějí dostatečně hrozivě.
To se však v roce 1948 generacím našich
rodičů a prarodičů zdálo také. Právě
proto jsme povinni tuto naši zkušenost
stále znovu a znovu připomínat,“ uzavřel
pan prezident.
Po projevu pana prezidenta vystoupila paní Naděžda Kavalírová s velmi
emotivním a působivým projevem.
V něm vyzvala a žádala naše politiky,
aby nedopustili návrat komunizmu, aby
zrušili stranu KSČM, neboť je založena
na zločinných a zavrženíhodných ideách a opěvuje ty, na jejichž rukou ulpěla
krev milionů nevinných obětí.
Na závěr se hosté odebrali nejdříve na číši vína do přilehlých prostor
Rothmayerova sálu a poté se vrátili přes
krásně osvětlené hradní nádvoří do noční
Prahy.
Snímky Fragmenty: Jiří Pancíř
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Transatlantické partnerství
je zárukou vítězství
liberalismu nad despocií
Mirek Topolánek

Č

asto se poukazuje na to, že
moderní multipolární svět je
příliš složitý na to, abychom
mohli úspěšně aplikovat staré přístupy. Že nemůžeme nadále vycházet
jen z našich civilizačních hodnot,
ale musíme se podřídit módnímu
multikulturalismu. Že globální svět
vyžaduje globální identitu. Nemyslím,
že toto je ta správná cesta. Jak řekl náš
první prezident, přítel amerického
prezidenta Wilsona, T. G. Masaryk:
„Státy se udržují těmi ideály, na kterých vznikly“. Žádný národ, žádný
stát, žádná civilizace nemůže přežít,
pokud opustí své základní hodnoty.
Není to tudíž rozhodně ta správná
cesta pro nás. Není to ale třeba ta
správná cesta pro svět? Nebylo by
planetě lépe, kdyby dobro a zlo přestaly být jasně definované mravní
kategorie? Kategorie, které mimo jiné
tvoří základ naší anticko-křesťanské,
či západní civilizace? Nebylo by lepší,
kdyby se o tom, co je dobré a co zlé,
vedla široká debata napříč civilizacemi a kulturami? Řada vlivných filosofů
říká, že ano. Já říkám NE.
Bez respektování a prosazování
základních hodnot je každá debata
vyprázdněná, populistická a nevede
k žádnému užitečnému řešení. Nejsem
proti širokému dialogu napříč civilizacemi a kulturami. Naopak. Bez tohoto
dialogu je ohrožena budoucnost celého
lidstva. Dialog však musí probíhat o tom,
jakým způsobem společně posílit dobro
a společně oslabit zlo. Ne o tom, co zlo
a dobro vůbec je. To je možná dobré pro
módní salóny. Ale ne pro zodpovědnou
a realistickou politiku. Jsem přesvědčen,
že všichni lidé se rodí se stejnou schopností rozeznat dobro a zlo.
Co je dobré pro nás, je tedy dobré i pro
ostatní. To říkám ze své vlastní zkuše-

nosti. My, kteří jsme žili v komunismu,
jsme neměli jiné hodnoty, než lidé ve
svobodném světě. Jen jsme je nemohli
uplatňovat. Aktivity USA a dalších států
na poli lidských práv jsme nevnímali jako
zasahování do suverenity našich zemí.
My jsme suverenitu těchto tyranských
režimů neuznávali a přáli jsme si jejich
porážku. Tak, jako si každý svobodný
člověk přeje porážku zla. Nakonec říše zla
padla. Ne díky usmiřování, ne díky debatám, ne díky tzv. teorii konvergence obou
systémů. Zlo prohrálo, protože na straně
dobra stáli lidé dostatečně odhodlaní
bránit svobodu všemi dostupnými prostředky. Mezi dobrem a zlem neexistuje
kompromis, navzdory složitosti světa je
řešení všech základních problémů vždy
černobílé. Nepotřebujeme nové základní

hodnoty, nepotřebujeme novou definici
dobra a zla. Musíme naopak naše hodnoty neustále znovu vykládat, abychom
obstáli v měnícím se světě. A musíme
správně identifikovat nové hrozby, nové
podoby zla, abychom se před nimi mohli
chránit.
 Staré a nové hrozby pro
svobodu lidstva
Spojené státy třikrát pomáhaly ve
20. století zachránit svobodu a svět před
hrozbami militarismu, nacismu a komunismu. V první světové válce, ve druhé
světové válce i ve studené válce hrály
potenciál a odhodlání USA rozhodující
roli při vítězství sil svobody, při obraně
bezpečí a světového řádu. Pro české občany má proto americké angažmá při řešení

FRAGMENTY

- 15 -

světových krizí zvláštní význam. Letos si ideologii. Přesto ta hrozba byla více než
připomínáme tzv. osmičkový rok. Řada reálná. Dnešní hrozba má jinou tvář, jiné
významných historických událostí je pro nositele, jiné metody. Ale stejný konečný
nás spojena s léty s osmičkou na konci. záměr: zničit lidskou svobodu. Nikoli
Vznik našeho moderního státu v roce 1918, náhodou jsou terčem útoku v první řadě
nacistická okupace 1938, komunistický na americké cíle. Amerika byla po celé
puč 1948, sovětská invaze 1968. Na náš 20. století majákem svobody. Majákem
osud přitom mělo vždy velký vliv to, zda pro všechny, kteří se museli plavit po
jsme spolu s USA byli či nebyli součástí rozbouřených vlnách nesvobody. Zničte
společenství svobodných národů.
maják a lodě budou ztroskotávat, to je
strategie teroristů.
Jaké to bude v 21. století?
Jaké jsou nové hrozby?
Bez vůle k obraně je s naší
civilizací konec
Má se opět prosadit vedení Spojených
států? Má stále onu hodnotu jako v minuNebudu dále rozebírat ústřední
lém století? Jsou vůbec USA připraveny význam svobody pro euroatlantickou
tuto roli hrát? To jsou otázky, na které se civilizaci. Jiní to přede mnou řekli lépe.
pokusím nastínit odpovědi: Již před dvě- Chci se ale specificky zaměřit na vztah
ma stoletími James Madison předpověděl, svobody a vůle k její obraně. „Kdo se
že „velký souboj epochy“ proběhne mezi vzdá svobody kvůli bezpečí, nezaslouží si
liberalismem a despocií. Ta slova stále ani svobodu, ani bezpečí,“ řekl americký
platí. Navzdory tomu, že mnozí předví- politik, přírodovědec, diplomat a filosof
dali, že s koncem studené války nastal Benjamin Franklin. Tuto stále platnou
konec historie a liberální demokracie tezi chci dokázat na příkladu protiradefinitivně zvítězila. K ničemu takovému ketové obrany. V naší zemi se nyní vede
nedošlo. Musíme být stále připraveni velice ostrá debata kvůli stavbě radarové
bránit svobodu a demokracii.
základny systému BMA. Tady ale přece
Byl to prezident Ronald Reagan, který nejde o jeden radar a deset interceptorů
správně pojmenoval, analyzoval a čelil v Polsku. Jde především o vyjádření svohlavní hrozbě z doby studené války. bodné vůle k obraně. Bez protiraketové
Doba se změnila a změnila se hrozba. obrany nakonec může Evropa přežít. Ale
Ale nezměnila se potřeba ji opět správně bez vůle k obraně je s naší civilizací konec.
pojmenovat, analyzovat ji a čelit jí. Takto Protiraketový deštník má samozřejmě
prosté a jednoduché to je, jakkoli se nám praktický vojenský význam. Ostatně
mnozí snaží říkat „ono je to celé složitěj- jako první si ho uvědomil už Winston
ší“. Jakkoli nám tvrdí, že staré přístupy Churchill, který přišel s nápadem na
už neplatí. Jakkoli si mnozí myslí, že protiraketovou obranu již v roce 1944
hrozba, která není vidět – jako rakety po nacistickém bombardování Velké
SS 20 na Rudém náměstí – prostě nee- Británie střelami V2. Zásadnější jsou ale
xistuje. S koncem studené války zmizel tři jiné významy protiraketové obrany:
jasně definovaný nepřítel. Mnoho lidí morální, geopolitický a národní:
podlehlo falešnému dojmu, že nastal
1. Morální význam protiraketové
konec historie, že liberální demokracii
obrany
už nemůže nikdo a nic ohrozit. A mnohé
Evropany neprobudilo z tohoto růžového
Morální výzva k obraně je srozumisnu ani 11. září. Ale dokonce ani Madrid telná a jasná: Pokud nebudeme ochotni
a Londýn. U evropské veřejnosti stále přijmout v zájmu obrany euroatlanticpřevládá pocit, že válka s terorismem kého prostoru takovou maličkost, jakou
je důsledkem paranoie Spojených států. jsou prvky protiraketové obrany, jak se
Že tu máme co do činění se zločinci, ne dokážeme postavit těžším výzvám, které
však s fatální hrozbou pro naši svobodu. mohou přijít? Náš svět není bezpečný.
Ba dokonce, že svobodu více ohrožují A bude pro nás bezpečný tím méně, čím
protiteroristická opatření. Trochu to více se v evropských zemích bude rozmápřipomíná situaci v třicátých letech, kdy hat pocit, že není třeba se starat o obrařada západních levicových intelektu- nu. Pocit, že nám vlastně nic nehrozí.
álů neviděla hrozbu Sovětského svazu. A pokud ano, měl by se o naši bezpečnost
Neviděla gulagy, neviděla nesmírné postarat někdo jiný. Nejlépe odněkud
zotročení obyvatel, masové vraždy, zdálky. To je jasný doklad mizející vůle
nevnímala nenávistnou světovládnou k obraně svobody. Takto vypadá začátek
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konce každé civilizace, jakkoli byla mocná. Začíná iluzí o tom, že prožívá zlatý
věk, který nedokáže nic narušit. I kdyby
to v dané chvíli byla pravda, rezignace
na vlastní obranu dříve či později způsobí zkázu. Nevidím žádnou šanci, že
by Evropa tomuto tisíciletému axiomu
dokázala uniknout. My prostě musíme
ukázat, že jsme ochotni euroatlantický
prostor bránit. Že jsme připraveni bránit
naše hodnoty.
Dnes ve 14 evropských zemích fungují
základny US Army, US Air Force, US
Navy. To je doklad American Leadership.
Americká vojenská přítomnost v Evropě zaručuje, že země NATO na obou
stranách oceánu budou rovnocenně
chráněny proti konvenčním hrozbám.
Tato vojenská přítomnost je důsledkem
posílené vůle k obraně po obou světových
válkách a v době studené války. Proto byla
akceptována, v žádné ze zmíněných zemí
se o základnách nekonalo referendum,
jak je to nyní po nás požadováno v případě radaru. Ale v dnešním světě jsou i jiné,
než konvenční hrozby. Pokud se nemá
NATO rozpadnout z hlediska bezpečnosti na zónu první a druhé kategorie, musí
být Evropa chráněna proti balistickým
raketám stejně jako americký kontinent.
Radar tak je analogií amerických vojenských základen. Projevem vůle k obraně,
která reaguje na novou hrozbu. Musíme
být zkrátka připraveni převzít odpovědnost za kolektivní obranu v rámci NATO.
Tím se dostávám k druhému významu
jednání o protiraketové základně. Je jím
geopolitické rozhodnutí.
2. Geopolitický
význam protiraketové obrany
Potvrzení naší příslušnosti k euroatlantickému prostoru. Euroatlantická
spolupráce vyplňuje onen „podivný
prostor“ mezi Německem a Ruskem, jak
se vyjádřil vojevůdce Wellington. Díky
této spolupráci nežijí národy střední
Evropy ve vakuu. Ve vakuu, které bylo
vždy objektem zájmu velmocí.
Tento geopolitický faktor a nic jiného
je příčinou protestů Ruska proti radaru
v Česku a základně v Polsku. Každému,
kdo se nad věcí jen minimálně zamyslí,
musí být přece jasné, že tato zařízení
nepředstavují pro Rusko žádné ohrožení.
Protiraketová obrana je něčím zásadně
jiným, než Hvězdné války prezidenta
Reagana. Právě proto, že se změnila
definice hrozby. Dokud jí představoval
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Sovětský svaz, bylo nutné přemýšlet
o rozsáhlém strategickém systému
– odtud i název SDI. V zásadě šlo o součást
útočného jaderného arzenálu. Dnešní
MBA oproti tomu představuje obranný
taktický systémem proti jednotlivým
raketám. Vychází ze stejné potřeby
bránit naše hodnoty, je rovněž projevem
American leadership, ale reaguje na zcela
jiné obranné potřeby. Technické parametry MBA jsou jasným dokladem toho, že
Rusko není a nemůže být adresátem této
iniciativy. Rusko tedy není ohroženo
vojensky. Cítí se však ohroženo ve své
nově nalezené velmocenské politice.
Cítí šanci, že když se mu podaří vetovat
vznik základny, když tvrdou rétorikou
vnese mezi spojence zmatek, posílí svou
pozici a oslabí euroatlantické spojenectví.
To je hra, která se tu hraje. Hra o vedení
v Evropě, nebo přinejmenším v Evropě střední, která byla integrována do
NATO v čase, kdy Rusko vyklízelo své
pozice. Nyní, když v Evropě ochabla vůle
k obraně, cítí Rusko šanci tento proces
zvrátit či alespoň zpochybnit. My ale
nechceme patřit opět do sféry ruského
vlivu. Nechceme patřit do prostoru zemí,
které, když chtějí zajistit vlastní obranu,
musejí se ptát Ruska na svolení. Umístění
prvků MBA na našem území tak posiluje
naši strategickou důležitost a geopolitické postavení.
3. Národní význam
protiraketové obrany
V rámci NATO máme s Ruskem minimálně rovnoprávné postavení, v řadě věcí
s ním rádi budeme spolupracovat a rozhodně s ním chceme vést dialog. Ale své
vnitřní záležitosti si budeme rozhodovat
sami. Naši nedávno nabytou svobodu si
nechceme nechat omezovat. A to je třetí,
národní význam spolupráce na protiraketové základně. Náš národ 30. června
1991, kdy odešel poslední sovětský okupant, získal opět skutečnou nezávislost.
Když jsme 12. března 1999 vstoupili do
NATO, stali jsme se součástí společenství, které nám dává záruky obrany této
nezávislosti a svobody.
Ano, když se vzdáme svobody kvůli
bezpečí, ztratíme obojí. My s tím máme
smutné zkušenosti. Proto víme, že naše
bezpečí je odvozeno od ochoty bránit
svobodu, nikoli naopak. Svoboda není
poznaná nutnost, jak říkal Karel Marx.
Svoboda není to, co nám zbude, když
plánovači vykonají svou práci. My dob-
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ře víme, proč odmítáme takové vedení,
které je založeno primárně na vojenské
síle a vojenských potřebách. Je příznačné, že Brežněv byl v roce 1968 ochoten
diskutovat o názorovém uvolnění během
Pražského jara. Nikoli však o tom, že
v Brdech budou sovětské úderné střely.
Obava ze ztráty prostoru k vojenskému
nástupu do západní Evropy byla tím
hlavním hnacím motorem invaze. Šlo
více o rakety, než o ideologii. Šlo o to
mít tento prostor pod vojenskou kontrolou. Pro český národ má historický
význam, aby se toto už nikdy neopakovalo, abychom nebyli loutkou cizích
vojenských zájmů. Potřebujeme si udržet
svou identitu, své hodnoty, které nás
činí takovými, jací jsme. Pak budeme
schopni bránit svobodu a čelit hrozbám dnešního světa. A posílíme pouto
transatlantické vazby. Nakonec budeme
schopni budovat a posilovat světový řád
založený na liberálních demokraciích.
Budeme schopni pokračovat v onom
hlavním střetu epochy, v boji liberalismu s despocií.
Bez transatlantické vazby
je Evropa v ohrožení
Transatlantická vazba je poutem,
které neviditelně spojuje vyznavače
svobody na obou stranách oceánu. Bez
její existence by Evropa byla ve velkém
bezpečnostním ohrožení. Ale Spojené
státy by se bez ní ocitly v izolaci. Svoboda
je nedělitelná a euroatlantická civilizace
má také význam jen jako celek, ne soubor
prvočinitelů. Konec studené války nesmí
znamenat oslabování transatlantické
vazby. Souhlasím s Johnem McCainem,
že je potřeba ji posilovat a oceňuji jeho
slova, že US nebyly jediným vítězem
studené války, ale dokázala to transatlantická vazba a spojenci po celém světě.
Transatlantická vazba zdaleka není jen
vojenským spojenectvím. V první řadě je
spojenectvím ideovým. Transatlantickou
vazbu po druhé světové válce neposílilo
jen NATO. Ale také Marshallův plán, či
Brettonwoodské instituce. To jsou příklady American leadership v hodnotové
rovině.
Posílení transatlantické vazby je
také v přehodnocení americké vízové politiky. Velice oceňuji přínos
Heritage Foundation ve Washingtonu,
D.C., která si mezi prvními uvědomila,
že současná vízová politika neprospívá zájmům USA a poškozuje vztahy se
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spojenci. Podílela se na formulaci její
změny a pomáhala při prosazování příslušného zákona v Kongresu. Tato aktivita byla velice prospěšná pro Českou
republiku a další země, ale věřím, že
i pro samotné USA. Transatlantická
vazba také není jednosměrkou. Evropa
potřebuje americkou vojenskou přítomnost stejně, jako Spojené státy
diplomatickou podporu EU. Kromě
toho samozřejmě máme řadu shodných ekonomických a bezpečnostních
zájmů. Euroatlantická vazba je také
osou, která může tvořit základ propojení světových demokracií. Bývalý
japonský premiér mluví o „oblouku
svobody a prosperity“, který se klene
napříč Asií. Je v našem společném
zájmu podporovat nástup liberální
demokracie v tomto regionu.
American leadership
Když používám spojení American
leadership, nemám tím na mysli
vedení ve smyslu síly, ani politické ani
vojenské. Mám tím na mysli leadership
ideový, založený na sdílení společných
hodnot, k nimž se svobodně hlásíme na
obou stranách Atlantiku. V tom jsme
naprosto rovnoprávní, v tom je význam
transatlantické vazby. Americká republika od svého vzniku samu sebe pojímala, slovy Thomase Jeffersona, coby
„trezor svatého světla svobody“, které
zapálí plamen v ostatních částech světa.
To je americké vnímání, které respektuji. A je to nepochybně věrnost tomuto
odkazu, která dává USA morální nárok
na America leadership.
Moje vnímání je malinko odlišné.
Lidé jako náboženský reformátor Jan
Hus, král Jiří z Poděbrad, učitel národů Jan Ámos Komenský formulovali
myšlenky svobody, mezinárodní spolupráce či práva na sebeurčení před
vznikem Spojených států. Dnes jsme
spolu s USA aktivními účastníky řady
misí, které tyto hodnoty prosazují po
celém světě. American leadership proto
vnímám spíše jako roli parlamentního
mluvčího, který je nejvíce vidět a slyšet,
ale skutečné vedení mají zastupitelé
jako celek. Svoboda je ten nejrovnoprávnější statek. Svoboda nerozlišuje
mezi velkými a malými zeměmi, mezi
silnými a slabými, mezi kulturami,
náboženstvími a civilizacemi.
Svoboda buď je, nebo není. Snažme
se všichni společně, aby byla.
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Třetí odboj existoval!
Karel Pacner

B

yla to přehlídka hrdinů, kteří se
vzepřeli komunistické diktatuře.
Sešli se v jednacím sále Senátu na
semináři nazvaném „Třetí – protikomunistický – odboj“. Všichni přes sedmdesát,
mnozí s hůlčičkou. Byli svým způsobem
dojemní, ale pokud promluvili, zůstávali tvrdí.
Tř e t í o d b oj c h a r a k t e r i z ov a l
pplk. dr. Eduard Stehlík, zástupce
ředitele Vojenského historického ústavu.
Nejprve porovnával druhý a třetí odboj.
Upozornil, že jeho aktéry byli prakticky
stejní lidé – sokolové, skauti, důstojníci.
A používali stejné metody jako za druhé
světové války – získávali informace
o záměrech komunistů, snažili se škodit, někteří, jako třeba bratři Mašínové

a jejich přátelé, dokonce zvedli zbraně.
Ovšem Stehlík připomněl, že do ozbrojeného boje vstoupili i mnozí další, tentokrát exulanti. Letci, kteří se vrátili do britské RAF, těch bylo několik desítek. Lidé,
kteří odešli do francouzské Cizinecké
legie a bojovali třeba ve Vietnamu.
Samozřejmě všichni, kteří působili
v západních zpravodajských službách, ať
už jako agenti-chodci, řídící důstojníci,
analytici a další. A dobrovolníci, kteří
vstoupili do pracovní roty americké
armády číslo 4091. Vojáci téhle roty
v západním Německu se považovali za
zárodek nové svobodné československé
armády, cítili se jako členové Družiny za
první světové války v Rusku – čekali na
vypuknutí třetí světové války. Velel jim
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major Karel Černý,
který byl za druhé světové války
poboční kem plukovníka Heliodora
Píky v Moskvě, tedy
člověk, který dobře
poz na l s ově t s k ý
režim. „Existoval
zásadní rozdíl mezi
druhým a třetím
odbojem,“ zdůraznil
Stehlík: „Zatímco
za druhé světové
války bojovali Češi
proti Němcům, proti
nacistům, během
třetího odboje mezi
sebou bojovali
sami Češi,“ uvedl
pplk. dr. Eduard
Stehlík.
Plukovník Karel
Procházka, který
vedl československou filiálku britské
v ý z věd né slu žby
známou pod zkratkou CIO, upozorňoval
na zásadní rozdíl mezi dvěma kategoriemi uprchlíků – citoval Stehlík už zesnulého Procházku, Havlem povýšeného na
generála. Emigranti, to byli ti, kteří odešli
a chtěli se usadit v zahraničí. Kdežto
exulanti byli lidé, kteří odešli, aby proti
komunistickému režimu bojovali.
Skupina senátorů chystá zákon, který
by třetí odboj uznal. Čestmír Čejka, který hovořil jménem Konfederace politických vězňů, vyslovil obavu, že proti němu
budou v parlamentu vystupovat levičáci
a ultralevičáci. Má pravdu. Ostatně kdyby
tahle levicová opozice neexistovala, mohl
tento zákon – stejně jako právě založený
Ústav pro studium totalitních režimů
– existovat dávno.
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Předsedkyně KPV JUDr. Naděžda Kavalírová mj. zdůraznila,
že komunistická strana musí být zakázána přímo ze zákona:
„My, občané demokratického státu České republiky, oddaní svobodě a právu, my, kteří jsme bojovali ve válce a ilegalitě proti
zlomocným režimům nacismu a komunismu, my, kteří jsme prožili dlouhá léta v komunistických otrockých táborech a věznicích,
utlačovaní a ponižovaní komunistickým násilnickým majestátem,
chceme bránit právo a svobodu těžce a draze znovunabytou, a to
všemi prostředky, protože je to naše svatá povinnost vůči příštím
generacím. Požadujeme, aby se konečně politické a společenské
reprezentace jednoznačně vyjádřily ke zločinné komunistické
ideologii a zločinnému jednání komunistické strany, aby byla
komunistická ideologie jednou provždy vyřazena z řad lidské
slušné společnosti, aby byla komunistická strana zakázána
ze zákona, jako je tomu v případě strany nacistické, aby politická a společenská reprezentace našeho státu se jednoznačně
distancovala od všech forem a odstínů zamlžování komunistické
odpovědnosti a omluv jednání komunistů, aby tyto postoje se
staly etickou normou, kde právo je spojeno s povinností a jednání
každého občana s odpovědností, proto Mene, mene tekel ufarsin,
tedy bude sečteno, zváženo a zlé skutky budou potrestány.“
Velké znechucení nad ředitelem
České televize Jiřím Janečkem vyslovil
Adolf Rázek, vyšetřovatel ÚDV, bývalý
politický vězeň. Kdyby existoval zákon
o třetím odboji, nemohl by prodat seriál
Třicet případů majora Zemana k jeho
rozšiřování na DVD. Prostě tento zákon
by nedovoloval propagaci komunismu
a jeho zločinů. Bohužel je to tak – dnes
se můžeme jenom divit nad Janečkovou
necitlivostí.
V diskusi se objevil názor, že by rada
Ústavu pro studium totalitních režimů
mohla udělovat osvědčení „válečný
veterán studené války“ lidem, kteří proti
komunismu skutečně bojovali.
Když jsem tam seděl, vzpomínal
jsem na to, jak jsme v květnu 1995 svolali
s Českou televizí do baru MAT všechny
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Na konferenci nemohl chybět ani člen odbojové skupiny bratří
Mašínů, bývalý příslušník československého protikomunistického odboje Milan Paumer, který v úterý 4. března převzal
v Kramářově vile z rukou předsedy vlády ČR Mirka Topolánka
Čestnou plaketu předsedy vlády ČR. „Já bych chtěl poprosit,
abyste nám dali možnost vysvětlit všechny okolnosti našeho
odboje, neboť vidím spoustu neinformovanosti. Byl jsem překvapen, když po čtyřiceti letech jsem po návratu z Miami domů
zjistil, že ti, co rozbili demokracii, tu stále ještě jsou v parlamentě.
Nechápu, proč tu Komunistická strana existuje, když každý
musí vidět, že jediný problém, který tady máme, je ten, že tu
máme komunisty. Je neuvěřitelné, že komunisté nám říkají
v televizi, že musejí opravovat názory politických stran. Pro
Krista Pána dělejme s tím něco! Nestačí jen si o tom povídat,“
řekl našemu listu Milan Paumer

agenty-chodce a jejich řídící důstojníky,
o kterých jsme
věděli a kteří
byli v té době
na oslavách v Praze. Zpovídali jsme
je do seriálu, který se vysílal v roce
2002 pod názvem Československo ve
zvláštních službách. Činnosti protikomunistických zpravodajských
skupin jsme věnovali několik dílů,
jeden byl i o londýnské skupině Karla
Procházky.
Tehdy jsme si mysleli, že to
odkomunizování naší společnosti
půjde velmi rychle. Jenže jsme se
mýlili, od té doby se pokročilo
jenom málo. A to díky několika
„rebelům“, kteří navzdory tradičním
strukturám přemýšlejí jinak, nejsou
zasaženi komunistickým myšlením
jako my starší, byť si to přiznáváme
neradi.
Snímky Fragmenty: Jiří Pancíř

V závěru upozornil místopředseda Senátu
Jiří Liška, pod jehož záštitou seminář proběhl, na zajímavou skutečnost: „Topolánkova
vláda je první kabinet po pádu komunismu,
v němž nesedí žádný bývalý komunista!“
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Ivan Langer uzavřel
Otevřenou minulost

Michal Haslinger
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„Všechno je veřejné a výjimky jsou utajovány“

M

inistr vnitra Ivan Langer
je znám tím, že jakýkoliv
projekt, který rozjede, také
dotáhne do konce. A že jich už bylo!
Vzpomínám, jak kdysi přišel na ideové konferenci ODS s nápadem, že se
musejí zejména mladí členové vzdělávat.
Vzbudilo to úsměv u mnoha přítomných. Ale on vybudoval think-tank
CEVRO, který zavřel ústa pochybovačům. A nejen to. Projekt CEVRO
nakonec vyústil v založení Liberálně
konzervativní akademie CEVRO, které
Langer sehnal representativní budovu
bývalé Měšťanské besedy, v níž sídlila
jistý čas televize NOVA. Po nástupu do
čela resortu vnitra sliboval hloubkovou
reorganizaci molochu policejních složek
a skutečně ji provedl. A co víc. Sliboval
očištění ministerstva od příslušníků
StB a skutečně po jím provedené hloubkové lustraci nezbyl na vnitru již nikdo
z nich. Když ale sliboval, že do roku
zpřístupní široké veřejnosti svazky StB
a vyhlásil projekt „Otevřená minulost“,
nikdo tomu nevěřil, neboť provést digitalizaci milionů karet za tak krátkou
dobu byl úkol velmi nesnadný. Ale on
provedl i toto a dokonce se spolu se svým
náměstkem Zdeňkem Zajíčkem zasadili
o vybudování Ústavu pro dokumentaci
totalitních režimů, který má od letošního ledna všechnu agendu kolem těchto
karet na starosti. Navíc ústav umístil
do representativní budovy bývalého
nefunkčního Ministerstva informatiky,
které ihned po příchodu na Ministerstvo
vnitra rozumně zrušil. Všichni novináři pozvaní na tiskovou konferenci
svolanou ministrem Langrem k ukon-

Ivan Langer

čení projektu do
budovy MVČR ve
Střelničné ulici
v Pra ze, v ní ž
jsou archivy StB
uloženy, byli proto
velice zvědavi na
to, jak se mu to
povedlo v tak krátké době uskutečnit.
Sám pan ministr
odpověděl našemu
listu, že je to tím,
že má skvělý tým
spolupracovníků.
Oč v projektu šlo:
Dne 14. února
2007 nastartoval
nový ministr vni- „Lépe než třikrát slyšet je jednou vidět a proto jsem svolal
tra Ivan Langer na tiskovou konferenci přímo do srdce obávaného sídla StB, na
Ministerstvu vnitra jehož prohlídku nejdříve všechny přítomné zvu, aby si udělali
ČR (MVČR) projekt představu, jak se lustrovalo dříve za Lorence, jak se lustrovalo
„Otevřená minulost“, donedávna za Langra a jak bude lustrovat za využití moderní
který byl přesně po techniky Žáček,“ uvedl tiskovou konferenci zvesela ministr vnijednom roce ode tra Ivan Langer. „No, to jsem v pěkné společnosti,“ posteskl si
dne jeho vyhlášení Pavel Žáček (vpravo)
ukončen. Datum
pro jeho ukončení nebylo vybráno náho- dříve musela prohledat 7-9 registračních
dou. Právě 14. února 1990 tehdejší ministr systémů, zda tam je o lustrovaném záznam
vnitra Richard Sacher rozhodl o zrušení a jaký. Pak oxeroxovat jeho kartu. Takové
zločinné organizace StB. Slavnostního vyhledávání trvalo až třicet minut, nyní
ukončení projektu se zúčastnil Langrův potrvá tři až pět minut. Díky počítačovénáměstek pro veřejnou správu, informa- mu zpracování se proces šestkrát zrychlí.
tiku, legislativu a archivnictví Zdeněk Během posledního čtvrtletí roku 2007
Zajíček a ředitel Ústavu pro studium tota- došlo totiž k digitalizaci cca 890 tisíc papílitních režimů Pavel Žáček. Novináři měli rových evidenčních karet, díky čemuž se
možnost navštívit dosud přísně utajovaná výrazně zrychlí a zkvalitní proces vyhledápracoviště tolik obávané StB, kde proběhla vání v archivech. Dokumenty budou navíc
prezentace pilotního projektu digitalizace dlouhodobě a bezpečně uloženy, dojde také
blokačních karet StB. Tamní pracovnice k rekonstrukci poničených dokumentů.
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projekt, který je, jak jste pro nás velké zadostiučinění. Existuje totiž
viděli, v současné době řada vizí a řada projektů, ale ne všechny
již na Ministerstvu se podaří dotáhnout do konce. Jsem proto
vnitra dokončen a je velice rád, že mohu za Ministerstvo vnitra
jen otázkou kapacity říci: ‚Ano, máme splněno!‘ Podařilo se
a peněz, kdy bude úplně nám plošně odtajnit dokumenty, které
dotažen do cíle a budou souvisejí s činností bývalé StB a otevřít
do něj přiřazeny ještě historii StB veřejnosti. K tomu, abychom
další karty z armády byli schopni vyrovnat se s minulostí,
a rozvědky. Šestým cílem musíme ji nejprve poznat, pochopit a tím
bylo vybudovat, při- pádem se s ní i vyrovnat,“ uvedl ministr
pravit a podpořit vznik vnitra Ivan Langer.
Ústavu pro studium
Pavel Žáček slíbil panu ministrovi,
totalitních režimů. Jsem že bude jeho ministerstvu, Národnímu
rád, že i tento poslední bezpečnostnímu úřadu a zpravodajV 50 letech začala StB vést na sledované osoby regis- velice nelehký úkol se ským službám rychle dodávat podklady.
trační karty, které byly ukládány do registrů uvedených na povedl, a to zejména díky Zdeněk Zajíček zase přislíbil, že do svých
obrázku. Od 80 let vznikal další nový registr na počítači. Při tomu, že Zdeněk Zajíček CzechPointů zahrne tato data, aby je
žádosti o lustrace bylo nutné prohledat oba registry existu- přepracoval do průchod- mohl poskytovat všem občanům po celé
jící paralelně vedle sebe a zjišťovat rozdíly mezi nimi
né podoby Sněmovnou republice: „Lidé budou moci objednávat
zákon o vybudování svazky e-mailem. Nasměrujeme je do
„Pro nás jako řešitele digitalizací ústavu. Do vínku jsme mu dali sídlo podatelny. Zatím jsou pro digitalizované
karet vyvstal úkol, jak to zařídit, aby do – budovu bývalého Ministerstva infor- svazky dodací lhůty měsíc. Ještě musíme
budoucna byl vytvořen archiv umožňující matiky, které jsem jako jeden z prvních naskenovat nejméně další milión karet.
dálkově přístup všem občanům republiky. kroků po příchodu na ministerstvo zrušil. Jakmile je dostaneme, budeme znát,
Nejde jen o to, aby se zrychlil proces lus- Posledním sedmým cílem je předání archi- kolik jich je doopravdy. Počítám, že nejtrací, ale vyhledávání karet vůbec. Jedna vu bezpečnostních složek z působnosti déle do tří let bude vše přístupné rychle
skenovací linka dokáže zpracovat pouze Ministerstva vnitra do tohoto ústavu.“
a nezkresleně všem občanům, a to jak
několik desítek tisíc karet denně. Zřídili
Pan ředitel ústavu Žáček zavzpomí- elektronicky mailem, tak pro ty, kteří to
jsme proto na dvoře 5 dalších pracovišť nal, jak v prosinci 2006 seděli přítomní neumějí, zapojíme do CzechPointů žádost
v kamionu. Nakonec se vše podařilo pánové nad obřím archivem, který o podání lustrace.“
dokončit v termínu. Nyní již lustrační převzal pan ministr, a přemýšleli, co dál.
Ivan Langer uzavřel s úsměvem:
úředník ke kartám nemusí chodit, jen Jak jej zpřístupnit ke studiu a nenechat „Všimněte si slov pana náměstka: ‚Teprve
klikne na počítač a k datům má přístup zakonzervovaný stát v místnostech, jako až to dostaneme, budeme vědět, kolik toho
více úředníků. V budoucnu budou moci to dělali předchozí ministři: „Věci nazrá- doopravdy je.‘ To snad nejlépe vystihuje
v datech bádat i běžní občané,“ uvedl valy k řešení již od roku 1990. Předchozí význam projektu.“
zástupce firmy Hewlett-Packard, která ministři ale nekonali. Byla pro nás všech- Snímky Fragmenty: Michal Haslinger
prováděla digitalizaci karet.
ny velká výzva něco s tím udělat. Je to
Ministr Langer připomněl hlavní cíle obrovská změna, která se za ten rok
projektu „Otevřená minulost“ a také jeho stala. Archiv se nyní konečně osvodosažené výsledky: „Prvním cílem bylo bodil. Dnes máme osoby připravené
vybudovat archiv moderních bezpečnost- pracovat jak pro archiv, tak pro Ústav
ních složek. Museli jsme proto nejdříve pro studium totalitních režimů, který
udělat personální změny, neboť v místě, bude sloužit nejen pro zájmy badatelkde se lustrovalo, stále pracovali bývalí ské – pro otevření třináctých komnat
estébáci. Už tam nepracují! (úsměv) z minulosti – ale bude konat i služby
Druhým cílem bylo plošně odtajnit pro Ministerstvo vnitra, Národní bezarchiválie s výjimkou jasně definované pečnostní úřad a zpravodajské služby.“
množiny a umístit vše pod jednu střechu.
„Nyní tedy zabalíme virtuálně
Vycházíme totiž z pravidla: „Všechno je projekt „Otevřená minulost“ vyhlášený
„Viděli jste, že jsme vybudovali moderní
veřejné a výjimky jsou utajovány,“ nikoliv před rokem 14. února 2007 hezky do archiv bezpečnostních složek, který bude
naopak. Třetím cílem byla standardizace mašličky a dáme jej do vínku Ústavu spravovat veškeré archiválie a dokumenty
zpřístupňování složek podle platných pro studium totalitních režimů,“ uvedl bezpečnostních složek. A to těch přibližně
zákonů. Čtvrtým cílem bylo sloučení Ivan Langer a hned pohotově předal 900 000 evidenčních karet je jen část dokus dokumentačním úsekem Úřadu doku- panu řediteli Pavlu Žáčkovi listiny mentace. Odhad je, že osob, které byly dotčeni
mentace a vyšetřování, čímž jsme vytvořili s úkoly jeho ústavu, aby s ním mohl StB, bylo kolem 2 milionů. Je to obrovské číslo,
předpoklady pro vědeckou a publikační se svým týmem dále pracovat. Sobě které stojí za připomenutí, aby byl doceněn
činnost. Zapáté jsme museli zahájit digi- si nadělil listinu s nápisem „Projekt význam projektu ‚Otevřená minulost‘,“ uvedl
talizaci svazkové agendy, což byl pilotní Otevřená minulost – Splněno“. „Je to pan ministr
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HK ČR otevřela svůj
Business Club
jsou přibližně 13 mld. Kč ročně, se odrazily ve snížení
administrativních nároků
pro naše podnikatele. A aby
naši podnikatelé uměli se
svými elektronickými nástroji
spolupracovat s elektronickou státní administrativou.
Spolupráce se společnostmi,
jako je právě Oracle, k tomuto cíli jistě přispěje,“ uvedl
Jaromír Drábek.
Setkání Business Clubu
se budou vždy věnovat
V rámci prvního setkání došlo k podpisu part- konkrétním otázkám sponerské smlouvy mezi HK ČR a společností Oracle. jeným s podnikatelským
Slavnostního podpisu se ujali prezident HK ČR prostředím. Na prvním
Jaromír Drábek (vpravo) a generální ředitel Oracle setkání to byla problematika
Czech Milan Sameš.
eGovernmentu a možnosti
elektronické komunikace
prostorách studia Oracle byl podnikatelů se státní správou, dále se
slavnostně otevřen Business hovořilo o poradenství v oblasti inforClub Hospodářské komory České mačních a komunikačních technologií.
republiky (HK ČR), který bude sloužit Ředitel společnosti Oracle na něm uvítal
k pravidelným setkáváním podnikatelů člověka vskutku povolaného, ředia přátel Komory a vytvářet tak prostor tele společnosti eStat a sekretariátu
pro jejich jednání. Slavnostního ote- předsedy Senátu Přemysla Sobotky,
vření Clubu se zúčastnil vicepresident jakož i předsedu Česko-španělského
společnosti Oracle pro region EE&CIS výboru komory Edvarda Kožušníka.
Michel Clement, který přítomné hosty Společnost eStat přišla jako první
uvítal slovy: „Spolupráce s HK ČR si s nápadem eGovernmentu a v současvelmi ceníme, protože je neodmyslitel- né době jeden z jejích členů, Zdeněk
nou součástí podnikatelského prostředí Zajíček ve funkci náměstka ministra
v České republice. Věřím, že společné vnitra pro informatiku naplňuje tento
aktivity budou přínosem jak pro členy jejich sen a zavádí ho úspěšně po celé
Hospodářské komory, tak pro Oracle.“ zemi. „Uvědomili jsme si, že je nutné se
Milan Sameš doplnil: „Mezi členy HK zamyslet nad moderním úřadováním
ČR je mnoho našich současných i poten- v zemích českých, které mi velmi často
ciálních zákazníků, tímto partnerstvím se připomíná scénky z bestselleru „Jistě
chceme ještě více zapojit do hospodářského pane ministře“, uvedl Edvard Kožušník
života v rámci ČR a přispět k většímu a pokračoval: „Byrokracie tady byla již
rozvoji informatizace podnikatelského dávno před vznikem ČR. Prvního pravého
prostředí.“ „Pro HK ČR je důležité, aby úředníka zavedl císař Josef II. Úředníci
vynakládané prostředky do informačních se rekrutovali z drábů, kteří fungovali na
technologií (ICT) na straně státu, které bázi územní příslušnosti. Již před sto lety
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ve svém stěžejním díle popsal můj oblíbený
filosof Karel Marx její fungování a také
důvody jejího vzniku. Byrokracii podle něj
potřebují vlády k udržení územní celistvosti státu, náboženství k udržení svých oveček
a byznys, který na ni hubuje, ji nejen potřebuje, ale úředníky přímo vytváří. Zavádění
nových technologií potřebuje stále víc
úředníků a méně dělníků. V době vzniku
slavného Burianova filmu Katakomby
bylo u nás 175 000 úředníků, v roce 2002
jich bylo už 293 000. Aby se jejich počet
stále nezvyšoval, zavádíme eGovernment,
který má sloužit nejen k vedení databází,
ale je o systémech a pravidlech vládnutí.“
Po vyčerpávající přenášce se přítomní
hosté se odešli věnovat do prostor Clubu
připraveným rautovým stolům. Pan
Kožušník si ale nemohl příliš pochutnat,
protože byl stále obležen pracovníky
Hospodářské komory v čele s ředitelem
Odboru marketingu Petrem Víškem,
kteří se snažili pochopit složitosti eGovernementu přímo na místě.

A tak Kožušník vysvětloval a vysvětloval a jestli neumřel, vysvětluje
dodnes...
Snímky Fragmenty: Jiří Pancíř
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Globálně oteplovací regulace
je potřeba urychleně zrušit
Ivana Pamětnická

deregulovaných cen
energií, bytů a cen
potravin podle něj
ČNB korigovat neumí, neboť to není
inf lace monetární,
ale měnově politická.
„Předpovídali jsme
sice společně s ekonomickými analytiky
vzestup inflace, ale
nižší, než nastal. Jsme
proto pře k vape ni . narostla v důsledku toho o 7,5 procent,“
Největším překvape- uvedl viceguvernér Singer.
ním pro nás bylo, že
Ji ž s m í ř l i v ě ji Si n ge r d o d a l :
se deregulované ceny „V současné chvíli sledujeme souběh
a ceny potravin zvýšily všech tří šoků. Snažíme se, aby to zůstalo
„Články, které jsem si při sobotní prezidentské volbě četl, zněly dramaticky – skokem na úrovni jednorázové episody, a jsme
sice sofistikovaně, nic nového tam ale nebylo. Doufám, že mi – a nikoliv postupně. optimisté. Protože došlo ke skokovému
zde odborníci vysvětlí, co nám to provedla ta naše inflace,“ Zákony o deregulaci zvýšení deregulovaných cen, doufám, že
uvedl seminář Václav Klaus
cen jsme četli tak, že příspěvek neregulovaných cen zase začne
se zvýšení provede prudce klesat a v roce 2009 se dostane
elevizní diváci prezidentské sobot- v několika krocích a nikoliv jednorázovým ČR zase do inflačního cíle či pod něj.
ní volby si možná vzpomenou, jak vzestupem. U deregulovaných cen nás Jistým nebezpečím ale je, že ceny výrobců
si při ní profesor Klaus stále něco zaskočilo nejvíce nájemné. Navíc vzrostly naznačují, že mohou zdražovat více, než
zapisoval a škrtal ve svých papírech. o 14,5 % ceny pohonMnozí mysleli, že si píše, jak kdo o něm ných hmot. Nastalé
hlasuje, ale bylo to jinak. Studoval, co vysoké zvýšení cen
píší sofistikované zahraniční časopi- potravin způsobilo
sy o problémech inflace, neboť hned na rozdíl od naší
v pondělí, jako první čin po svém zvo- prognózy rovněž
lení, moderoval v pražském Autoklubu dramatickou odchylekonomický seminář na téma „Inflace ku. Naše prognózy
– krátkodobý výkyv, nebo střednědobá vycházely z toho,
hrozba?“ který pořádalo Centrum pro že se ceny potravin
ekonomiku a politiku (CEP). Svědčí vždy řídily globální
to o tom, jakou důležitost prudkému úrodou. Co se nyní
nárůstu inflace president jako makro- děje, je někde mimo.
ekonom přikládá.
V Americe klesají
Miroslav Singer konstatoval, že zásoby obilnin a na
v minulém roce došlo k cenovému šoku, m e z i n á r o d n í c h Panelisté Viktor Kotlán, hlavní ekonom České spořitelny, Eva
který odstartoval inflační šok, a posteskl trzích rostou rov- Zamrazilová, analytička Komerční banky, nynější členka
si, že ČNB umí korigovat jen něco přes něž ceny potravin. bankovní rady a vrchní ředitelka ČNB, a Petr Mach, výkonný
50 % jeho hodnoty. Část inflace vznik- Stouplo skutečně ředitel CEPu (na obrázku zleva) naslouchají vystoupení vicelou díky zvýšení cen pohonných hmot, všechno. Inf lace guvernéra Singera.

T
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jsme čekali. Pokud jde o EU, jsme s výší
inflace na hranici mezi starými a novými
zeměmi.“
„Všimněme si, že viceguvernér
Centrální banky použil v názvu své přednášky slova ‚inflační šok‘. Při známé
snaze ČNB vše zklidňovat mne to mírně
překvapilo. Je to signální věc, kterou
bychom měli diskutovat,“ komentoval
vystoupení pana viceguvernéra moderátor Václav Klaus.
Klaus se dále zamyslel nad metodologicky špatným přístupem pana
viceguvernéra k pojmu inflace: „Kdyby
výšeuvedené parcelování cen pronášel
zástupce Ministerstva hospodářství,
který, když se zabývá tím, že vzrostly
ceny některého zboží, řekne: „No jó, ceny
vzrostly výpadkem továrny…,“ tak mne to
neudiví. Ale u centrálního bankéře bych
očekával, že musí uvažovat úplně opačně,
neboť my centrální bankéři víme, co je
to makroekonomická analýza, a proto
neparcelujeme ceny a díváme se na celek.
Víme totiž, že celek parcelovatelný není.
My s Friedmanem víme, že inflace je
vždy monetárním jevem. Představte
si, že od viceguvernéra toto slovo vůbec
nepadlo! Pouze řekne: ‚Povolili jsme
úroky, jsme jen pozorovateli. Chraň Bůh,
že bychom něco mohli ovlivnit. Tím, že
ekonomové zvýšili ceny regulovaných
výrobků a ekologisté cenu ropy a potravin
a ještě byla horší úroda, jsme úplně z obliga.‘ To je pro mne metodologicky špatný
přístup. My naivní sledovatelé empiricky
ověřených zákonitostí, nikoliv zákonů,
jsme na 100 % přesvědčeni, že vazba ekonomického růstu vede k tlakům na ceny
a tedy inflaci. To je standardní uvažování
makroekonoma, který musí diskutovat,
zda nepřekryje náš ekonomický růst
potencialitu naší ekonomiky a nepovede
tok tlakům na ceny a tedy inflaci. Já, kdybych měl přednést šokující sdělení o vysoké inflaci, začnu od překvapivého sdělení
Statistického úřadu o 6,6procentním
růstu hospodářství a odtud bych se
dostal k produktu ekonomiky, který vede
k inflaci. Rozdělení inflace na jádrovou
a nejádrovou se mi nelíbí. Když vyloučím
potraviny a benzin, pak si nemohu koupit
něco z jádrové inflace a ta by musela klesat. Je to falešná hříčka bank, která se
strašně líbí nemakroekonomům. Žádná
konkrétní cena pak inflaci nezpůsobuje,
což je chybný pohled a chyba. Nehrajte si
s krátkodobými věcmi, nenaskakujte na
to, počkejte s analýzou.“

- 23 -

EKONOMIKA

Viktor Kotlán se pokusil odpovědět tečně vysoké! To jsou ty druhotné efekty,
na otázky: Jak moc je inflace hrozbou? kterých se obávám,“ uzavřel debatu
Jaká inflace je ještě snesitelná? Co nám o cílené inflaci profesor Václav Klaus
nízká inflace přinesla? Inflace je jiná
Eva Zamrazilová podtrhla, že ČNB
forma zdanění. Vysoká inflace vytváří je v nejobtížnější situaci za posledních 10
jistotu v tom, že neinvestují investoři let. Jen za posledních 8 měsíců 5× zvýšila
a neroste ekonomika. U rozvinutých zemí úroky, což je zkušenost naprosto ojedinaštěstí inflace do 8 % nemá negativní nělá a není jistota, jak se promítnou tyto
dopady na ekonomický růst, ale my se jí kroky do ekonomiky, zda nenastane zpouž blížíme. Nízká inflace nám přinesla malení hospodářského růstu. Největším
nízké zadlužení v cizí měně. Nastane- rizikem je ale podle Zamrazilové trh
li problém hrozby masivní revalvace, práce: „Máme 250 000 nezaměstnaných,
investoři odejdou, což přinese velký mak- 150 000 pracovních míst a 240 000 oficiálroekonomický problém. Nízká inflace ně zaměstnaných cizinců. Kdyby cizinci
znamená podle Kotlána nejen posilující odešli, jsme v situaci plné zaměstnanosti.“
kurz koruny, ale i nízký průměrný ekono- Ceny potravin ji naopak z dlouhodobého
mický růst. Za pár let, až přijmeme euro, hlediska neděsí. Prodejci testovali únosstoupne možná inflace, ale náš růst bude nou hladinu cen potravin. Nyní klesají
podle něj naopak rychlejší. Nízká inflace ceny a dovozní ceny se též zklidnily. Za
znamená, že nebyly špatné dluhy zlik- rok se vše vrátí zpět.
vidovány vysokou inflací, ale musely se
„Ještě že máme vlastní měnovou poliuhradit z daní. Protože většina zadlužení tiku. Slovinsko je na tom hůř i přesto, že
je dána hypotékami, lidé uvažují, jak mělo před vstupem do EU klesající inflaci.
rychle poroste cena bydlení a ne inflace. Vstoupilo ale do prostoru s nižšími úrokoKdyby ceny bydlení klesly, nedojde při- vými sazbami. Prodělalo tudíž inflační
jetím eura k přehřátí ekonomiky. Podle růst a jeho ceny se ocitly na nejvyšších
Kotlána je dobře, že banky sledují cíl hodnotách zemí eurozóny. Cenový vzestup
cenové stability. ČNB si myslí, že ideální se sice už uklidnil, ale nízké úrokové sazby
inflace je do 2 %. Dopátrala se k tomu zůstanou a budou přitápět. Slovinsko
cílenou inflací. Nyní používá cílovou potřebovalo zvyšovat úrokové sazby, ale
inflaci jako komunikační strategii. Ani nemohlo, neboť vstupem do eurozóny
5 % inflace ale není hrozbou.
ztratilo vlastní měnovou politiku. Jeho
„Pan Kotlán uvedl, že vysoká inflace ekonomika se nesžila s 2% inflačním cílem
je dobrá na likvidaci dluhů. Kdybychom eurozóny. Je to poučení pro nás. Pro
v letech 1995-97 dluhy zlikvidovali vysokou vstup do eurozóny by měla země splnit
inflací, byli jsme bez problémů, ale chtěli tři podmínky. Oscilovat kolem hodnoty
jsme udržet úspory obyvatel. Cílování naznačující kupní paritu před vstupem.
inflace prováděnému ČNB nerozumím Otestovat 2% inflační cíl. Nemít odlišnou
vůbec. Je to módní hříčka. To, že mají mít úrokovou sazbu od zemí eurozóny,“ zdůcentrální banky cíl, je něco jiného, než cíle- raznila Eva Zamrazilová.
ná inflace,“ okomentoval
moderátor Václav Klaus.
„Nikdo v centrální bance
nepochybuje, že inflace
je peněžní jev. Nicméně
režim cílování inflace, který je podle pana prezidenta
hříčka, bereme jako fakt.
Pomáhá ovlivňovat naše
očekávání. Nový inflační
cíl 2 % v roce 2010 není příliš ambiciózní. Doufáme,
že se podaří snížit inflaci
na tuto hodnotu,“ bránil
ČNB člen její bankovní
rady Tomšík. „Před osmi
lety jedna dezinflace u nás Při pohledu do zaplněného sálu překvapilo Viktora
již nastala zbytečně rychle Kotlána, že tolik lidí u nás má zájem o inflaci, zatímco
a náklady za to byly zby- v zahraničí je zajímají 4krát víc volby a 30krát víc sex
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„Nenazval jsem své vystoupení přímo „cenovým šokem“, ale na „cenový skok“ přelomu
let 2007-2008 jsem si troufl. Chci se na něj
podívat prizmatem monetární ekonomie,
i když nemonetární vlivy uvažuji také,“ uvedl
svou přednášku Petr Mach.

„ Netroufnu si sice zatím zrušit rovnou ČNB,
určitě bych ale okamžitě zrušil míchání
biopaliv do nafty. Banky mají uloženo
u ČNB kolem 300 až 400 mld. Kč, za ně jim
ČNB platí reposazbu. Budou-li banky víc
ukládat v důsledku snížení cen po zákazu
ekologických daní, bude jim ČNB muset
platit reposazbu ze stále většího objemu.
Na úložkách u ČNB bude stále méně peněz
uloženo a po čase bychom se dočkali samozničení ČNB,“ uzavřel s úsměvem Petr Mach

„Vy byste Petře doporučoval zrušit ČNB?“
podivil se pan prezident a s úsměvem dodal:
„Zajímavá věc, budu o tom přemýšlet!“
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Pan president pochválil tři pod- vají veličiny, které napovídají, co mají
mínky, které uvedla Zamrazilová, jako zvýšit. „Proč ale nastavovat reposazbu?
čisté a klasické. Bez nich hrozí podle Z měnového hlediska bych doporučoval,
něj inflační spirály. Urychlení ceno- chceme-li mít 2% inflaci a čekáme-li růst
vého pohybu není bez důsledků. Čím HDP 6 %, emitovat měnovou bázi 8 % a je
je inflace vyšší, tím rychleji spirály to,“ uvedl Mach.
rozhýbává.
Václav Klaus zdůraznil, že to, že ekoloPetr Mach uvedl, že se v roce 1998 gická opatření vyvolávají chtěnou inflaci,
ve své diplomové práci na VŠE zabýval je dobré připomínat. Neporozuměl ale
otázkou, jak deregulace nájemného dost dobře tomu, že je dobře, že inflace
ovlivňuje tok obratu peněz v ekono- skočila nahoru, byť to bylo i kvůli chvámice. Ti, kteří platí vyšší nájem, mají lyhodným věcem. „Já se na rozdíl od
méně peněz, a naopak, ze zvýšené ceny vás Petře bojím druhotných efektů růstu
se zvýší příjem majitelům. Ve svém inflace. Za vyšší inflací hned vidím tlaky na
důsledku má tedy deregulace nájmu rozpočet. Když se dereguluje, ptáme se, jak
pozitivní charakter, neboť narovná trh to unese spotřebitel. Máte pravdu, že ten
s bydlením a vliv na makroekonomiku nakonec to vše nějak unese, ale neunese to
má zanedbatelný. Administrativní armáda, zdravotní služba, sanitky… Velký
změny zvýšení DPH jsou zase dobré sekundární efekt bude mít reakce odborů.
v tom, že sníží fixní sociální dávky V dubnu se podepisují kolektivní smlouvy.
a na inflaci nemají také příliš velký vliv. Přinese to tlak na vyšší mzdy,“ reagoval pan
Dá se ukázat, že změna bude obnášet prezident. Miroslav Singer se ohradil: „My
jeden procentní bod inflace. Kdyby jsme nezvedli inflaci zvyšováním reposazby,
byly pouze tyto dvě příčiny inflace, jak by se zdálo z Machovy přednášky.“
pak meziroční míra inflace by nebyla
Hezkou tečku za seminářem udělal
7,5, ale asi jen 4,6 %. Mnohem výrazněji předseda Statistického úřadu větou:
ovlivnily inflaci globálně oteplovací „Cením si pohledu pana Singra na 6,6%
regulace. To, co se dříve jedlo, se růst HDP, že toto číslo nemýtizuje.
dává spálit do benzínu. V důsledku Zhrozil jsem se zasvěcených komentátoho ubývá na trhu potravin pšenice řů analytiků, co z něj všechno přečtou.
a její ceny na Chicagské burze se A přitom může nakonec být vše jinak.“
zdvojnásobily. U nás se v důsledku
„Problém je v tom, že o 6,6% růstu
globálně oteplovací regulace zdražila HDP již všichni napsali komentáře, to
z roku na rok o 50 % mouka a o 33 % už skoro nebude moci pan předseda
chleba. Je to globální fenomén, který Statistického úřadu nyní změnit,“ uzavřel
se netýká jen nás a Ameriky, ale i EU. pan prezident. Dva dny poté jmenoval
Aritmetický průměr vzrůstu inflace ve Evu Zamrazilovou členkou bankovní rady
všech 27 zemí EU vzrostl z 3 % na 4,5 %. a vrchní ředitelkou ČNB.
Čím chudší ekonomika jednotlivých Snímky Fragmenty: Jiří Pancíř
zemí, tím tvrději na ně cenový skok
dopadne, protože potraviny mají
větší váhu v jejich spotřebním koši.
V zemích EU nastala proto mezi
zeměmi diferenciace. Nejhůř jsou
na tom chudší země, které již přijaly
euro, neboť nemají polštář kurzového kanálu, ale zavedením eura zafixovaly svůj měnový kurz. V Lotyšku
proto zaznamenali inflaci 14 %, ve
Slovinsku 5,7 % a v Bulharsku 11 %...
U nás v lednu spotřebitelské ceny
vzrostly o 3 %. Z toho 0,9 činila infla- Vzrušena debata o hrozbě inflace následovace v důsledku administrativních la ještě v kuloárech Autoklubu. Není div, to
změn DPH a deregulace nájmů.
co se na nás díky ekologistům valí v podobě
Podle Macha je otázkou, zda vysokých ekodaní a v důsledku toho zvýšení
centrální banka řídí inflaci, či cen paliv, energií a potravin přestává být
zda je to opačně. ČNB nastavuje únosné nejen pro naši ekonomiku, ale i pro
reposazbu. Na bankovních radách ekonomiku celé EU, USA a vlastně celona to mají vzoreček, kam zadá- světovou
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Alois Rašín - inspirace
premiéra Mirka Topolánka

Ivana Haslingerová

N

a pozvání předsedy vlády Mirka
Topolánka přijela do Prahy
vnučka jednoho z významných představitelů československé
první republiky, českého ekonoma
a politika Aloise Rašína, paní Jana
Rašínová. „Jsem velice rád, že se mi
podařilo dostat potomky jednoho z mužů
října 1918 do Prahy,“ uvítal ji premiér
Mirek Topolánek ve svém representačním sídle – Kramářově vile. „Narodila
jsem se 15 let po smrti dědečka. Maminka
i babička ale na něj často vzpomínaly a od
nich vím, že přestože se jevil na veřejnosti
jako přísný a výbušný muž, doma to byl
hrozně laskavý člověk. Jeho tragický skon
se proto rodiny velmi dotkl. Byl vzácně
přímý člověk. Jako památku na něj mám
schován deník babičky a knihy. Jinak
bylo všechno komunisty zkonfiskováno.
Archiv dala maminka do Národního
muzea,“ odpověděla paní Rašínová na
dotaz Fragmentů, jaké má na dědečka
vzpomínky.
„Alois Rašín je osobou opomíjenou,
což je škoda, protože to byl velmi odvážný
politik, který zemřel 5. ledna 1923 rukou
brutálního komunistického anarchisty.
O jeho srdci bojovníka svědčí i to, že svému postřelení podlehl až 18. února 1923.
Jestli má někdo co říci dnešním politikům,
pak je to právě on,“ uvedl důrazně pan
premiér.
Rašín je příkladem toho, že náš národ
neobdivuje pracovité politiky, kteří stavějí
zájmy státu nad společenské a sociální
problémy. Přestože byl 28. října 1918 jako
předseda Národního výboru hlavním
organizátorem vyhlášení nezávislosti
samostatného československého státu
a v letech 1918-19 a 1922-23 jako jeho
ministr financí stabilizoval ekonomiku
osamostatněním české koruny a zahájením politiky deflace, která vedla k jejímu
postupnému zpevňování, až zanedlouho

patřila k nejsilnějším a nejstabilnějším měnám
na ev ropském
trhu, jeho obliba, kromě těch
nejpravicovějších
kruhů, klesala.
Jeho výrok „Za
práci pro vlast
se neplatí“ byl
dokonce chápán
jako odmítnutí
požadavků našich
legionářů. Nejvíce
ho samozřejmě
nenáviděli komunisté, anarchisté a příživníci všeho druhu,
v důsledku čehož se stal, když vycházel
ze svého bytu v pražské Žitné ulici, obětí
atentátu z rukou komunisty a anarchisty
Josefa Šoupala. Rašínův stav byl po postřelení beznadějný, přesto ale vzdoroval svým
zraněním až do 18. února roku 1923, kdy
umřel. „Smutné je, že se před smrtí trápil
myšlenkou, že atentát mohl pocházet
i z kruhů jeho kolegů v důsledku výšepopsaných konfliktů s nimi. Dnes ale víme, že to
byl brutální útok komunisty, který možná
předznamenal mnoho dalších vražd. Byl
to jediný dokonaný atentát, který se dá
považovat za politický. Ostatní vraždy maskovali komunisté zbaběle konstruovanými
procesy. Pro mne osobně byl Alois Rašín
člověk, který vždy stál za svou pravdou
a prosazoval ji i v době, kdy to bylo nepopulární. Což mně výrazně inspiruje speciálně
v době stabilizace veřejných rozpočtů, kdy
jsou naše změny veřejností odmítány. Jsem
proto moc rád, že pani Rašínová přijala
moje pozvání a přijela se dědečkovi spolu
se mnou poklonit. Díky jemu se začínáme
dostávat do hloubky a tím poměřujeme
svou dobu,“ uzavřel pan premiér a pozval
vzácné hosty (s paní Janou Rašínovou
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přijeli do Prahy i její dcera a vnuci) do
své pracovny, odkud je nádherný výhled
na Prahu. Poté se všichni odebrali na
Hanspaulku ke kostelu sv. Matěje, kde
na hřbitově Alois Rašín sní svou věčnou touhu o prosperitě naší země. Paní
Rašínová i pan premiér položili na jeho
hrob květiny. Při pohledu na jeho hrob
se neubrání člověk otázce, co by asi říkal
tomu, jak si vede současná vláda s pro něj
nepředstavitelnou 7,5% inflací.
Ať již by řekl pan Rašín cokoliv,
v každém případě je neskutečné, že jsme
mohli na vlastní oči poznat jeho rodinu.
Právě při tomto setkání si člověk připomněl, jak se vše v naší zemi změnilo, a to
k lepšímu. Pro naše rodiče by bylo toto
setkání nesplnitelným snem a nevěřili by
tomu, že se nám to splní.
Ještě poslední stisky rukou a na
hřbitově zůstal jen černobílý kocourek,
který celý obřad z povzdálí sledoval. Pan
Rašín prožil bouřlivý život, jeho duše zato
odpočívá v oáze klidu a ticha. Její klid
střeží malebný kostelík sv. Matěje a přes
hřbitovní zeď se může dívat do krásného
šáreckého údolí…
Snímek Fragmenty: Ivana Haslingerová
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Transformační proces v ČR
proběhl evidentně nejlépe ze všech
postkomunistických zemí

Ivana Haslingerová

byli zklamáni. Kniha není vůbec
politická. Naopak je psána tak suchým
ekonomickým jazykem, že mám
obavy, že pro mnohé čtenáře bude
prakticky nečitelná. Autoři se opírali
výlučně o oficiální statistická data.
Na druhé straně je proložena tolika
statistickými hodnotami, grafy a čísly,
že nelze proti závěrům v ní uvedených
vystupovat s banálními populistickými paroubkovsko-bursíkovskými
frázemi. Je to prostě kniha odborná
a podobně, jako nemohli komunisté
nic namítat proti Schrödingerově rovnici ve fyzice, nemohou namítat nyní
páni Havlové a Bursíkové nic proti
statistickým datům uvedeným v této
publikaci. To je výhoda matematiky.
Není divu, že se na presentaci takto
odborné publikace sešla většina členů
„Kniha pojednává o radikálních zvratech řádu Bankovní rady ČNB, polistopadoví
desítek a ne setin procent. Jde o trendy a ne ekonomičtí ministři Klausovy vlády,
o desetiny procenta veličin, jaké používají ekonomičtí poradci z Hradu a že sál
autoři o globálním oteplování. Informace pražského Autoklubu byl nabit dosloo tom, že se nám celková teplota za sto let va k prasknutí.
zvýšila o nula celá 74 setin Celsia by pro
Kniha porovnává srovnatelné
ekonomy bylo příliš subtilním číslem,“ uvedl země, které se musely podobně jako
pan prezident a Vladimír Tomšík zdůraznil, my potýkat z transformací svých
že při měření výkonu české ekonomiky byly ekonomik z postkomunistického
v knize použity jen standardní ekonomické marasmu do standardních ekonomik
výpočty
kapitalistických. Některým zemím se
to povedlo rychleji a lépe, jiným hůře.
entrum pro ekonomiku a politiku Jak ukázala statistická data, proběhl
(CEP) představilo novou knihu transformační proces v ČR v obou nejprofesora ekonomie a prezi- důležitějších ekonomických ukazatelích
denta republiky Václava Klause a člena (poklesu HDP a nárůstu inflace) eviBankovní rady ČNB ing. Vladimíra dentně nejlépe ze všech transformujících
Tomšíka „Makroekonomická fakta české se ekonomik a to i přes uměle vyvolanou
transformace“. Je to sice již 18 let, ale staré měnovou krizi guvernérem Tošovským
spory o tom, kam se bude naše republika a jeho hradními přáteli v letech 1996-7:
ubírat, čas vůbec nikam neodnesl a je pro- Na Ukrajině například nastal v rozmeto dobře si vše se zpětným odstupem při- zí let 1991 až 1999 pokles HDP o 61 %
pomenout a dát do patřičných souvislostí. a kumulovaná inflace vzrostla na 46 miliTi, kteří čekali, že knihu proloží profesor onů procent, v Estonsku byla tato čísla
Klaus svými vzpomínkami na tuto dobu, -33 % a +9086 %, v Rusku -35 % a +289 000

C
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%, v Litvě -41 % a +9040 %, v Bulharsku
-27 % a +1702 %, v Rumunsku -21 % a +737
%, v Polsku -18 % a +1066%, Maďarsku
-18 % a +165 %, na Slovensku -24 % a +118 %
a v ČR -12 % a +110%. Náš vzestup inflace
byl absolutně nejnižší, hned za námi
následovalo Slovensko se 118 %, zatímco
Ukrajina prošla neskutečnou inflací 46
milionů %.
Jan Švejnar, který kritizuje na Václavu
Klausovi, že „nezvládl transformaci
ekonomiky, je politikem, který nezvládl
přechod od socialistického k tržnímu
hospodářství, nemá vizi budoucnosti
a spí u kormidla“, bude po přečtení knihy
smutný. Kniha jasně na číslech dokládá,
jak se mýlí. Ukázalo se, že dokonce i Janem Švejnarem tolik kritizované řazení
transformačních kroků bylo správné.
Privatizace musela předcházet restrukturalizaci firem. Sebedůmyslnější
reforma cen sama o sobě totiž nestačí. Je
nutné ji provést souběžně s liberalizací
zahraničního obchodu a jak se ukázalo
dále, s uvolněním kurzu měnového. Státem samotným nejdou dělat zázraky, jak
se mylně domnívají levicoví politici.
Měnová krize na přelomu
let 1996-1997
Statistická data uvedená v knize jasně
dokládají, že ČR jako jediná z transformujících zemí vykazovala po revoluci
dlouhodobě trend zlepšování cenových
relací. Teprve v roce 1996 však nastal
v důsledku změny politické situace
naprosto jasný obrat. Nastalá měnová
krize roku 1997 byla charakteristická
pádem hodnoty měny, změnou kurzového režimu a masivními devizovými
intervencemi centrální banky. Souběžně
probíhaly silné politické otřesy. Za podstatný prvek měnové krize z května
1997 je podle Tomšíka třeba považovat
– odhlédneme-li od politických aspektů
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– především existenci a rozsah devizových intervencí ČNB proti znehodnocování koruny. „Dopad těchto intervencí
ČNB byl nesmírně vážný, ani ne tak pro
zbytečnou ztrátu devizových rezerv, jako
především pro jejich měnové a hospodářské důsledky. V důsledku zásahu ČNB
došlo k měnové restrikci, což vedlo k tomu,
že růst peněžní zásoby poklesl v průběhu
tří čtvrtletí z 23 % na 5 %. Takto prudký
pokles by nenastal sám od sebe a nebýt
zásahu guvernéra Tošovského, byla by
čísla výkonu naší ekonomiky úplně jiná.
Inflační výkon zapříčiněný v druhé polovině 90. let byl odrazem politické situace
té doby. Bohužel naše ekonomika za to
zaplatila velkou ztrátou,“ uvedl Tomšík.
„V momentě zlomu ekonomického
růstu ve 2. čtvrtletí roku 1996 přišla na
oslavu mých narozenin 19. června 1996 do
Strakovky bankovní rada v čele s guvernérem Tošovským pozdě a s omluvou,
že měli ještě důležité zasedání o tom, že
provedou zásadní zásah do měnové politiky. My jsme zesinali hrůzou a tázali
se, proč nepokládali za nutné nám něco
o tom sdělit. Zpunktovali to bez nás a my
se začali právem obávat následků. Byl to
cílový zásah centrální banky, nenastalo
to samo od sebe,“ zavzpomínal Václav
Klaus. Následky, o nichž hovořil, vystihuje obrázek, který jsme získali až na
Americké ambasádě, neboť naše statis-
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tické ročenky za socialistických
vlád udávají chytře data až od
jejich nástupu k moci neboli od
roku 1998. Z obrázku je zřejmé, že
páni ministři měli z čeho zesinat.
Skandální pokles, který způsobil
guvernér Tošovský se svými
hradními přáteli ve výše uvedené
tříčtvrtině roku, je bohužel díky
tomuto tahu socialistů zapomenut
i našimi žurnalisty, kteří jen psali
a píší, že po nástupu socialistů
k moci HDP roste.
Ekonomickou situaci by v té době
bývalo pomohlo vyřešit uvolnění absolutně fixního kurzu koruny. Tehdy byla ale
naše ČNB v zajetí Mezinárodního měnového fondu (MMF), který až po krachu
asijských zemí přiznal, že bylo jeho chybou,
že jim i zemím východní Evropy a tedy
i nám, vnutil fixní kurz. „Já osobně jsem se
strašlivě bál kurz zafixovat již v lednu 1991.
Říkal jsem: Nechme prolítnout liberalizaci
cen a zahraničního obchodu a teprve pak se
o podobné věci pokoušejme. Bojovali jsme
ale s MMF marně. Bál jsem se liberalizace
platební bilance za těchto podmínek. Svěřil
jsem se s tím Jacobu Frenkelovi, který to
komentoval slovy: „Vyskočit z letadla bez
padáku je docela odvážné.“ My tehdy bez
padáku vyskočili,“ zavzpomínal Václav
Klaus. Tlak MMF i OECD se velmi hodil
Havlově hradní svitě usilující o odstranění Klause. Neštítila se použít celého
národa jako rukojmí a snížit mu životní
úroveň, jen aby mohla poukázat na to,
jak v důsledku špatného vedení Klause
klesá HDP, a mohla začít prosazovat svoji
nepolitickou politiku.
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nedošlo ke sjednocení úrovně inflace
ani do 2005. Německo má inflaci 0,7 %,
Francie 1,6 %, Finsko 1,2 %, Itálie 2,5 %,
Portugalsko 3,1 %, Španělsko 3,9 % a Irsko
4,1 %. Proč? Protože úroveň cenové hladiny vždy kopíruje ekonomickou úroveň
země. HDP na pracovníka je v Portugalsku, Španělsku a Itálii nižší, než ve Finsku,
Francii a Německu. Jejich cenová hladina
neodpovídala ekonomické úrovni těch
druhých a vykazují tudíž vyšší inflaci,
než bychom předpokládali. My jsme na
60 % cenové úrovně zemí eurozóny a na
70 % HDP na pracovníka zemí eurozóny.
Bude proto muset i nadále probíhat cenová konvergence. Po ukvapeném vstupu
do eurozóny by šlo toto dohánění pouze
přes inflaci, což by mělo velmi významný
dopad na růst cen.
„Pikantní je i výsledek, že naše koruna dosáhla v roce 2006 reálného kurzu
koruny proti marce 3,34, zatímco v roce
1990 činil kurz 10,15. Vzpomínám, jak
tento kurz na jednom ze seminářů CEPu
kritizoval Valtr Komárek, že by se mělo
začít s vyrovnáváním cen se světem, až
dosáhneme kurzu kolem 3 korun za marku.
Nyní se tedy ptám, proč se o tom nehovoří
a netroubí fanfáry, když jsme jím kýženého
kurzu dosáhli i přes jeho kritiku. Rovněž
reálná mzda vzrostla o 56% oproti roku
1990 a cenová hladina vůči Německu,
která byla na 27%, loni stoupla již na 59 %.
Až bude 100 %, bude rozumné uvažovat
o přijetí eura, dříve je to nebezpečné,“
uvedl s úsměvem pan prezident a zdůraznil, že je nutné v popisu ekonomik výše
uvedených zemí zacházet velmi opatrně
se slovem recese, které je převzato ze standardního ekonomického cyklu: „U nás to
Kurzová politika a možnosti
nebyla standardní recese, ale systémová
zavedení eura
změna, tedy fenomén úplně jiného řádu.“
Kniha se dále zamýšlí nad naší kurzo- Snimky Fragmenty: Jiří Pancíř
vou politikou a možností
zavedení eura. Jediný
vhodný režim současné
kurzové politiky je podle
Tomšíka politika volného
plovoucího kurzu, neboť
umožní pružně reagovat.
Přijetí jednotné měny
neznamená, že země, které
ji přijmou, budou mít i jednotnou inflaci. Naopak.
JEDNOTNÁ MĚNOVÁ
U N I E N EZ NA M ENÁ
JEDNOTNOU INFLACI.
V zemích, které 1. ledna
1999 vstoupily do eurozóny,
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EXCON staví na
partnerství

Jiří Pancíř

Nerozhodovat je zločin

V

rubrice „Galerie úspěšných
o s o b n o s t í “ př e d s t av uj e me
špičkové manažery, kteří dokázali jimi řízené společnosti dovést
k mimořádné prosperitě. Jednou
z těchto osobností českého manažerského a podnikatelského prostředí
je výkonná ředitelka a místopředsedkyně představenstva společnosti
EXCON, a.s., Ing. Kateřina Čapková,
MBA, která za skvělé manažerské
schopnosti získala v loňském roce
ocenění „finalistka“ v naší nejprestižnější manažerské soutěži „Manažer
roku“. Protože se jí řízený podnik
umístil i mezi první stovkou nejvýznamnějších firem v ČR, byla na
Pražském hradě oceněna i společností
Comenius titulem „Českých 100 nejlepších“. Tolik ocenění v jednom roce
není již určitě náhodou. Proto jsme
se zašli za paní ředitelkou podívat
a zeptat se jí, co stálo za těmito oceněními a také, co pro podnik přinesly.
Přijala nás ve své vskutku manažerské
pracovně plné knih a šanonů a podělila se s námi o zážitky z pracovního
procesu:
Za všemi oceněními stojí především spousta práce všech zaměstnanců
EXCONu. Proto chápu všechna ocenění
jako ocenění kolektivní. Ačkoli jsme se
v minulosti zásadním způsobem podíleli
na významných stavbách typu SAZKA
ARÉNY (EXCON je autorem koncepce
statického řešení, projektantem ocelových konstrukcí a dodavatelem části
ocelové konstrukce), naši firmu znalo
velmi málo lidí. Ocenění mají pro zvi-

ditelnění firmy
velký význam.
Pro mě osobně jsou ocenění
motivací pro další
práci. Základním
pře dp ok l a dem
osobního úspěchu je, aby člověk
dostal příležitost.
Za svoji příležitost vděčím
představenstvu
EXCONu, které
mi v roce 2003
dalo důvěru a po
15 letech práce ve
firmě mě jmenovalo do funkce
v ý kon né ře d itelky. Díky této
příležitosti mám
možnost uplatnit své původní
vzdělání stavebního inžený ra
i znalosti získané
při studiu MBA
a DBA.
 Promiňte, ale mohla byste vysvětlit, co to je zase za nový titul to
DBA?
Je d ná s e o t it u l D o c tor of
Business Administration. Hlavní
rozdíl mezi doktorem PhD. a doktorem DBA je, že DBA je doktorát
s praktickou profesní orientací na
aplikaci a ověřování nov ých teorií

Kateřina Čapková

v praxi, kdežto „doktor filosofie“,
PhD., ty to nové metody a přístupy
navrhuje. Podle mého názoru budete
titul DBA stále častěji vídat za jmény
manažerů.
 Jak jste se dostala právě do
EXCONu?
Po absolvování stavební fakulty
na ČVUT jsem se přihlásila do výbě-
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rového řízení, které firma EXCON
pořádala společně s jinou projekční
firmou. EXCON sestávala z ocelářů,
ta druhá firma z betonářů. Na závěr
pohovoru se mě přítomní zeptali, zda
chci raději projektovat ocel nebo beton.
Mně to bylo úplně jedno. Vybrala jsem
si podle toho, že dva pánové oceláři
mi byli sympatičtější. Byl to patrně
osud, protože jeden z nich je dnes mým
manželem.
 Co je Vaším hlavním úkolem?
Jsme rostoucí společnost, a ta má
tendence k Brownovu pohybu molekul.
Snažím se, aby u nás molekuly lidské
i papírové měly lepší důvod k pohybu,
než ten, že do nich narazila jiná molekula. Je to proces bez konce.
 Jaký je Váš styl řízení?
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Můj styl řízení bych definovala
Už v roce 2004 jsme si pod logo dali
jako konsenzuální s omezenou slogan „Stavíme na partnerství“. Na
dobou pro dosažení konsenzu. stavbě je nutná kooperace všech článPak následuje direktivní řízení. ků. Obecně platí: pokud ten, kdo má
Řídím se heslem: „Nerozhodovat stavbu řídit, skutečně řídí, je to legrace.
je zločin“. Od svých podřízených Bohužel se někdy stává, že ten, kdo má
vyžaduji, aby chodili s problémy řídit, pozoruje, kam se stavba řítí. To je
včas a přiznávali chyby. Chválím pak bolavé a následky se obvykle řeší
každého, kdo přinesl problém velmi dlouho.
v době, kdy se s ním dá ještě něco
dělat. Základním předpokladem  Co byste pro společnost jako je
zlepšování je přiznat chybu. Jedině
Vaše udělala, kdybyste byla ministak se z ní můžeme poučit.
trem?
Našla by se témata, jako zvýšit rych Co považujete za Váš zásadní lost soudních sporů. Také bych zavedla
přínos firmě EXCON?
pozitiva slovenského daňového zákona,
Zavedla jsem systém strate- kde 2 % z daní může firma nasměrovat
gického řízení
a naučila management i majitele,
ž e k r o m ě k r á tkodobých cílů je
potřeba naplňovat
i cíle dlouhodobé.
Pod mým vedením
firma diverzifikova la produ k tové
portfolio. Kromě
t radiční ho produktu, kterým je
navrhování a realizace ocelov ých
konstrukcí, jsme
uvedli na trh produkt nov ý. Před
čtyřmi lety jsme úspěšně vstoupili na do neziskové organizace. Napomohlo
trh jako developer v oblasti bytové by to například spolupráci s vysokými
výstavby. Díky této diverzifikaci je školami, což by bylo velmi žádoucí.
dnes EXCON podstatně silnější a sta- Snažila bych se provést něco s naším
bilnější firmou.
učňovským školstvím, aby naše dceřiná společnost nemusela dovážet
 Velké sta- zaměstnance z Vietnamu. Určitě bych
vební firmy nedovolila, aby se privatizoval TAZUS.
od Vás chtě- Problémem stavebnictví je, že je řízeno
jí projekty celkem pěti ministerstvy, ale to by bylo
a o c e l o v é na dlouhé povídání ….
konstrukce,
Vy si nao-  Zbývá Vám při studiu a řízení firpak tyto
my čas na rodinu a na koníčky?
stavební firMým koníčkem je moje rodina.
my najímáte Společně cestujeme a sportujeme.
na výstavbu V létě hrajeme golf a jezdíme na kole.
Vašich pro- V zimě udržujeme kondici na lyžích.
jektů. Jste Našemu devítiletému synovi Adamovi
v e v e l m i se v golfu velmi daří. Jeho úspěchy si
specifickém s manželem velmi užíváme.
postavení.
Vážená paní ředitelko, děkuji za
Jak to řeší- rozhovor.
te?
Snímky: Jiří Pancíř a archiv firmy

galerie úspěšných
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Jan Mičánek: „Myslím, že všechno
na naší planetě jde k lepšímu“
Ivana Haslingerová

S

outěž Podnikatel roku byla
založena společností Ernst &
Young ve Spojených státech
amerických v roce 1986. Jejím cílem
je vybrat nejúspěšnější průkopníky
v oblasti podnikání. Podle slov vedoucího partnera firmy Dirka Kroonena
soutěž není jen o číslech, která by se dala
sečíst v excelovské tabulce, ale hlavně
o zajímavých a úspěšných lidských příbězích. V každém jejím ročníku jsou
představeny desítky podnikatelských
příběhů, za nimiž stojí nejen úspěch, ale
i tvrdá práce, podstupování rizika a přebírání odpovědnosti. Proto, když jsme se
blížili k sídlu lesnické společnosti LESS
a.s. v Bohdanči za jejím generálním
ředitelem Ing. Janem Mičánkem, který
se v této prestižní soutěži probojoval až
do finále, přichystali jsme se v duchu na
přísného ustaraného workoholika, od
něhož uslyšíme jen stesky, jak se v lesích
krade, jak se dávají protekční zakázky
na těžbu dřeva a jak díky klimatickým
změnám planety lesy hynou, až vyhynou.
Namísto toho nás přivítal usměvavý
zámecký pán v nádherném panském
sídle, o němž není na první pohled
pochyb, že patří společnosti s miliardovými obraty. Nad naším nadšením
při pohledu na krásné zámecké budovy
a park v Ostrově u Bohdanče máchl
s úsměvem rukou se slovy: „Byla to
prakticky zřícenina s propadlými stropy
a střechou, kterou jsme zrekonstruovali“
a uvedl nás do své útulné pracovny, kde
jsme si povídali, co všechno stálo za
vybudováním takové společnosti a za
jeho oceněním v prestižní soutěži. Pan
Mičánek vzpomínal:
Společnost LESS a.s. vznikla díky
tomu, že kolegu vyhodili v roce 1992
v padesáti čtyřech letech z práce a přišel
za mnou s dotazem, co má dělat. Vznikla
myšlenka založit společnost nabízející

lidem to, co umíme. Neměli jsme vůbec
nic. Byl pro nás dokonce problém dát
dohromady požadovaný základní kapitál 100 000 Kč na založení společnosti
s ručením omezeným. Nakonec jsme
se domluvili s třetím kolegou, který do
firmy vložil starého Trabanta. Základem
úspěchu společnosti ale není jen počáteční kapitál, ale také pracovitost, loajalita,
myšlenka a chuť žít naplno. A to jsme asi
měli. Tenkrát jsme znali sice jen to naše
lesnické řemeslo, ale vznikaly příležitosti.
Postupné restituce lesů a outsourcing
služeb ve státních lesích potřebovaly
takové lidi, jako jsme byli my. Ještě v roce
1993 jsme měli prakticky nulový obrat, ale
v roce 1994 už činil 13 milionů a pak už
to šlo „samo“. Po cestě jsme koupili pár
méně úspěšných firem a postupně rostli.
Od roku 2004 jsme rozdělili firmu do
holdingového uspořádání, přičemž LESS
a.s. se zabývá především poskytováním

vnitroholdingových služeb. Stále se nám
daří, zlepšujeme kvalitu a šíři našich
aktivit ve všech regionech Čech, Moravy
a Slezska, ale například také na Slovensku,
ve Francii, Rusku a Ukrajině a rozšiřujeme naše obchody do dalších evropských
zemí – např. Německo, Rakousko, Polsko,
Itálie, Irsko, Švédsko, Dánsko, Švýcarsko.
V loňském (2007) roce již činil náš obrat
4,5 mld. Kč a státu jsme odvedli daně ve
výši téměř 380 mil. Kč.
 Takový nárůst získáváte pouhými
radami?
Por a d e n s t v í m j s me z a č í n a l i .
V současné době se firma zabývá dvěma
dominantními věcmi – lesnictvím a zpracováním dřeva. Zpracování dřeva provádí
naše dceřiná společnost LESS&TIMBER,
s.r.o., která provozuje čtyři závody na
zpracování dřeva v Bohdanči, Dlouhé Vsi,
Lánech a ve Vlachovicích. Lepené okenní
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tivacích, ozeleňování dálnic, náhrad- vydělává peníze. Když je strom poražen
ních výsadbách, v parcích, při budová- a kmen spadne na zem, vytřídíme ho
ní biokoridorů apod. O vysázené lesní v závislosti na tloušťce, vadách a kvalitě.
kultury se dál staráme, ochraňujeme Sami nakupujeme nejsilnější část asi 4 m
je před zvěří, buření a škůdci, vycho- od pařezu (tzv. oddenek) pro svou pilu,
váváme je, prořezáváme atd. Potom kde jej zpracujeme na řezivo pro truhláře
samozřejmě následují těžební práce, – hranolky na okna, nábytek. Pak několik
probírky a obnovní těžby. To nás nutí kusů prodáme na pily pro výrobu stak provozování moderních technologií, vebního řeziva. Další kusy stromu putují
protože dnes stále více musíme ruční na výrobu palubek a podlahovek a části
práci nahrazovat technikou, jako jsou stromů se suky po větvích jdou na výrobu
harvestory, forwardery, lesní lanovky novinového papíru do nechemických
a další stroje. V loňském roce jsme celulózek. Nejslabší části prodáme do
i díky orkánu Kirill koupili, zpracovali Paskova a do Štětí u Mělníka, kde z nich
a prodali 1,8 milionu kubíků dřeva. získají buničinu. Vršky a poškozené čásKdyž si uvědomíte, že v ČR se ročně ti kmenů rozřežeme na palivo. Kácení
a dveřní hranoly vyrábíme v Klášterci nad těží 16 milionů kubíků dřeva celkem, tak stromů děláme pomocí 27 kombajnů
Orlicí a v Klášterci nad Ohří. Lesnictvím to byl velký podíl na trhu. Dřevo samo- na sklízení dřeva - harvestorů. Bafnou
se zabývá LESS&FOREST, s.r.o., posky- zřejmě jen netěžíme, ale také dopravuje- strom, podříznou ho, odřežou větve,
tující komplexní služby vlastníkům lesa, me a dále zpracováváme. Provozujeme nechají je ležet před sebou a na strany
a to jak v ČR, tak prostřednictvím svých stovku vlastních speciálních kamionů, ukládají výše popsané sortimenty dříví.
dcer i v zahraničí. Pracuje s vyspělou dnes máme dokonce už i svoje vlaky. Při I když jsou drazí, jeden technologický
technologií a potřebnou odbornou všem, co děláme, musíme samozřejmě uzel stojí dvacet milionů korun, jsou to
úrovní. Do lesnictví patří i školkařská striktně dodržovat lesní zákon, který je skvělí pomocníci.
činnost a rekultivace, které zabezpečují mimochodem nejpřísnější v Evropě.
v rámci našeho holdingu Krušnohorské
 Takže je to Harvestor, po jehož
lesy, a.s. Společnost Less & Patrik neboli  Tak proto se vydávají vlastníci v noci
zhoubném působení nikdo nemůže
Bohdanečská palírna vyrábí kvalitní
dřevo nezákonně porubat…
jít do lesa na houby, protože je tam
ovocné destiláty, poskytuje možnost
Drtivá většina vlastníků se chová
nepředstavitelná spoušť a pod pokrysportovního rybolovu na pěti rybnících velmi opatrně a slušně. Netěží dokonce
vem chrastí se zničí nejen houby, ale
a podobně.
ani to, co smí. Musíte si uvědomit, že
i mech a kapradí…
soukromých vlastníků lesa je hodně přes
Nekřivděte novým technologiím.
 Co byl podle Vás hlavní důvod úspě- 100 000 a jen několik z nich se chová tak, Tím, že harvestor odvětvuje strom
chu?
jak o tom informují v televizi. Když zabi- výhradně před sebe, pohybuje se vlastně
Hlavní jsou vždycky lidé. Měli jsme jete babičku,
a máme v tomto směru štěstí. Firma je je to sice poliplná pracovitých, slušných, odborně továníhodné,
zdatných lidí, kteří jsou schopni pracovat ale také z toho
jako tým. Baví je to. Jsem přesvědčen, že nejde vyvodit,
„stát stojí na idejích, pro které vznikl“ a ve ž e v š i c h n i
firmě – ale také v rodině – je to podobné. občané vraždí
Nejdůležitější v podnikání a v životě své babičk y.
firem jsou důvody, proč podnikáme. Z milionů kubíSamozřejmě, že nás naše práce musí živit ků vytěženého
a pokud možno dobře živit, ale musí nás dřeva vytěží
to taky bavit, těšit a uspokojovat naše v a n d a l o v é
ješitnosti. Podnikat by člověk neměl m a r g i n á l n í
proto, aby byl bohatý, ale proto, aby byl objem.
svobodný. A aby dělal užitečné věci.
 K t e r é
 Co tedy vlastně konkrétně a tak
porosty
úspěšně děláte?
p ř i n á š e jí
Na začátku toho, co děláme, stojí školnejvětší
ky, v kterých pěstujeme stromky. Máme
zisky?
školkařské provozy v Krušných horách,
Na štěstí
Krkonoších, na Šumavě, na Vysočině i ve je v ČR domi- Pan generální ředitel je tak zapřisáhlým zastáncem trvale udržitelnéstředních Čechách. V loňském roce jsme nantní smrk, ho rozvoje, že i počítače ve firmě jsou dokonale recyklovatelné s nuloprodali cca 12 milionů stromů. Nesázíme který jediný vou spotřebou energie a s obrazovkami z nejkvalitnějšího třešňového
stromky pouze v lesích, ale také při rekul- vlastníkovi lesa dřeva. Bohužel jsou inkompatibilní se standardem PC.
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Vláda nejvíc slouží
občanům, když si jich
nevšímá. Největší problém našich lesů jsou
nekompetentní lidé,
kteří o nich rozhodují.
Díky tomu nastupují
jako rakovina a mor
lesů dotace generující
korupci. Lesy by se
měly vrátit do soukromých rukou. A to i ty,
které byly např. zkonfiskovány sudetským
Němcům. Z celkového
množství 1,6 mil. hektarů lesů, které stát vlastní,
činí celý jeden milion
hektarů právě tyto lesy.

po cestě z čerstvého klestí a tak nepoškozuje ani půdu, ani kořeny stromů jako
naopak klasické technologie včetně koní.
To je jeden z aspektů, proč je akceptován
i ekology. Vy ale navíc asi nevíte, že jsme
ze zákona povinni nechávat v lese část
biomasy a že v novém zákoně bude zřejmě
přikázáno nechávat jí tam dokonce více
než nyní.

 Lidé se ale bojí rozprodávání lesů.
Myslí si, že je majitelé vykácejí
a zůstanou holiny…
Snad nechcete říci, že totalitáři Stalin
a Hitler byli lepšími majiteli lesů než například Schwarzenberg, který vlastní les též
v Rakousku a čeští pamětníci na něj s úctou vzpomínali i za tuhého socialismu?

 To je tím, že zákonodárci nechodí
do lesa, jinak by takový nepořádek
nepovolili. Chápu sice, že zbytky
dřeva mají smysl a význam pro
oživení živin v půdě, ale nesmí jich
být tolik, že udusí původní porost
a zamezí tou spouští plnou vos
a hmyzu lidem projít. Lesy by měly
přece sloužit jako dřív lidem i pro
odpočinek, nemyslíte?
Máte pravdu, že nejen lesy, ale celá
zeměkoule je tu pro lidi a že vše, co slouží
lidem, je dobré. Musí to samozřejmě mít
pravidla. Lesnictví jimi ale odjakživa
disponovalo i bez ministerstev životních
prostředí. Lesnictví je první projekt v dějinách lidstva pracující s pravidlem trvale
udržitelného rozvoje, protože kvůli trvalému výnosu a reprezentaci vlastníka museli
mít lesníci od pradávna na paměti trvalý
rozvoj lesů i jejich estetických hodnot.
Fungovalo to po staletí a lesy byly krásné.
Stačilo se toho držet a fungovalo by to
i nadále. Postupem doby stát ukradl vlastníkům lesy, ještě nyní jich absurdně vlastní
60 % a pak musejí nekompetentní úředníci
vymýšlet nařízení, co s nimi dělat…

 Ale kníže Schwarzenberg jako
vlastník lesa k nim má jiný vztah,
neboť je zdědil a stará se o ně z piety
k předkům. A i tak nevím, jak by to
s nimi dopadlo, kdyby starost o ně
nepředal synovi, který je lesník…?
V každé rodině musel být někdo tím
prvním vlastníkem bez piety k předkům.
A většina vlastníků lesa namá lesnické
vzdělání. To nevadí. Ale je pravda, že je
lepší být lesník a nikoliv pouze myslivec.
Já jako lesník jsem nikdy neměl pušku
v ruce. Myslivost je většinou koníček, hobby. Bohužel dnes často slouží především
k tomu, aby se někteří lidé prezentovali
jako příslušníci těch horních 10 000 tím,
že si věší kosterní zbytky zvířat na zeď. To
postihuje v poslední době i naše politiky.
V původní České národní radě byli dva
myslivci, nyní je jich v Parlamentu možná víc než 60 %. Politici naivně věří, že
k tomu, aby se zařadili mezi knížata, musí
snobácky zabíjet zvířata. I poslankyně
dnes střílejí. Proto se z myslivosti stává
často korupční záležitost. Nepodplácí se
obálkou, ale pozvánkou na lov jelena. To
může reprezentovat klidně půl milionu.

 Co byste požadoval od vlády pro naše
lesy?

 Nejste závislý ani na ŠUNAPu ani na
ekologistech. Proto můžete rozřešit
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jejich úporný spor: Mají se kácet
stromy v Národním parku Šumava
při napadení kůrovcem?
Já bych se zeptal jinak. Máme mít
vůbec něco jako národní parky, když
v ČR neexistuje žádný les nevysázený
člověkem? Ani Boubín! Nejsou tam
dokonce ani původní dřeviny, ale porosty ze sazenic z Maďarska a od Vídně.
Budovat národní parky v hospodářských
lesích střední Evropy je nesmysl. Pokud
si společnost i přesto odhlasuje, že chce
atrapu národního parku mít, musí
předložit projekt tak nejméně na 150 let.
Na jeho začátku vybere libovolný kousek obětovaných pozemků, na které se
budeme chodit v budoucnu dívat, popíše
jejich výchozí stav a kroky, jimiž se chce
dostat do cílové podoby tzv. národního
parku. Tento projekt ale na Šumavě
nikdo neudělal. O Šumavském národním parku bylo hlasováno systémem
hurá akce. Předseda tehdejší vlády Petr
Pithart vůbec netušil, co dělá, když jej
prosadil. Co se tam pak začalo odehrávat, bylo všechno jiné, jenom ne vznik
projektu národního parku. Problémem
současné doby je tudíž absence projektu.
Jestliže pak kůrovec nebo mniška všechno požerou, když se jim nesmí ublížit, ať
se tomu nikdo nediví.
 Budovat národní parky v hospodářských lesích střední Evropy je podle
Vás nesmysl?
Samozřejmě. Proč Petra Pitharta
napadlo udělat na Šumavě národní park?
Protože tam bylo hezky. Ale že se mu
tam líbilo, bylo právě proto, že lesy na
Šumavě byly dobře obhospodařovány,
byly za hraničními dráty, kam mohli jen
vojáci a lesníci. Kdo se ale dnes pojede
dívat na holiny sežrané kůrovcem, na
4000 hektarů zdemolovaného a mrtvého lesa? Protože jsem tam začínal, tu
krajinu jsem měl rád, ale nyní tam už
nemohu jet. Nikdo mi nevysvětlil, proč
musel chcípnout nádherný les jen proto,
aby vznikl Národní park. Po staletí tam
hospodařili soukromí vlastníci a jejich
lesníci jako všude jinde a nyní se z toho
stalo debilní politikum, o kterém stále
někdo nekompetentní nesmyslně hlasuje… Navíc, pokud se tam nakrásně
les obnoví, bude zakázané tam jezdit.
Bude to ukájet jen přízemní ješitnost
vyvolených pod heslem: „Sem smím
jenom já, i když to není moje.“ Komu
to má tedy sloužit?
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 Z Vašich slov by měl radost skeptický
ekolog Lomborg…
Koupil jsem sto Lomborgových
„Skeptických ekologů“ a s osobním
věnováním jsem je daroval celému
managementu firmy. „Modrou a nikoliv
zelenou planetu“ pana prezidenta mám
také pečlivě prostudovanou. Za klíčové
pokládám Lomborgovo prohlášení:
„Všechno jde k lepšímu.“ S tím nikdo
z našich ekologických chlapců nemůže
polemizovat. Proč se zvyšuje průměrný
věk lidí, když je celá planeta tak ohrožená
a zdecimovaná, jak oni tvrdí?
Například zdravotní stav českých
lesů se výrazně a prudce zlepšuje hlavně díky odsíření po revoluci, když na
to tehdejší ministr financí Klaus uvolnil peníze. Nastalo skokové zlepšení,
které je na lesích evidentně vidět, ale
jde to dokumentovat i na zdraví lidí.
O tom ale rozhodl „skeptický ekolog“
Klaus. Nevím o tom, že by například
pan Bursík něco takového někdy
nachystal.
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No, my se snažíme . Na su š en í
řeziva potřebujeme
teplo. Stavíme proto
v Čáslavi elektrárnu
na biomasu, která
vyrobí 5 MW elektřiny a 11 MW tepla.
Máme již hotový
projekt se zaplacenou
zálohou 120 mil. Kč.
Bude součástí nejmodernějšího závodu
na zpracování dřeva
v ČR, který nebude
produkovat absolutně žádný odpad.
Dřevo svezeme z lesů
svou stovkou kamionů, odkorníme jej, přetřídíme a pak půjde
do pilnice – obrovské haly, kde jej opracují 3
chlapi na nejlepších strojích na světě. Podle
našich požadavků nám tyto rolls-royce mezi
obráběcími stroji vyrábí světoznámá firma
Link. Pak půjde dřevo do sušáren vytápěných
teplem z naší elektrárny, v níž se bude topit
„odpadem“ – kůrou. Řezivo se ve skladu vytřídí – skenery optimalizačních linek přečtou
všechny vady. Rychlořezné pilky vyřežou
vady, prkénka se pak lepí a vypadávají hotové
polotovary pro výrobu oken, dveří a nábytku.
Budeme největším producentem hranolů na
výrobu oken v Evropě a výrobcem spárovek
na dětské postýlky. Celá investice do tohoto
závodu bude 1,8 mld. Kč, z toho elektrárna asi
560 milionů Kč.

 Pamatuji na rozhovor s tehdejším
ředitelem ČEZu Petrem Karasem,
který uvedl, že jen na odsiřovače
tepelných elektráren v severních Čechách musel ČEZ tehdy
uvolnit 40 miliard Kč. Martin
Bursík se nyní zmůže tak akorát
na nesmyslné větrníky, které jeho
firmám dotuje EU, a na uvalování ekologických daní na občany.
S ničím rozumným, co by fakticky
pomáhalo přírodě a lidem, dosud  Říkal jste, že rakovina a mor české
nepřišel.
ekonomiky jsou dotace generující
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korupci. V roce 2013 přestane EU
dotace dávat, neboť se zařadíme
mezi státy bohaté. Nebude již platit
93 milionů na větrné elektrárny
a podobné nesmysly. Myslíte, že se
tím lesům pomůže?
Tak vy si myslíte, že EU přestane
dávat dotace? To by musela plošně snížit
daně. Myslíte si, že to její úředníci udělají? To by v ní nemohli existovat zelení
a socialisté. Oni potřebují dotace, kterými nás ovládají. Dotace nikdo z nich
nezruší. Těch nás zbaví jen nějaký šílený
průšvih. Evropa jako celek potřebuje
přes ústa. Přece není normální, když se
naši manažeři zabývají spíše problémy,
jak se pomocí lhaní a deformování sama
sebe domoci dotací, než aby trávili čas
smysluplnou prací.
 Zbývá Vám ještě po práci čas na
odpočinek a koníčky?
Já jsem standardní stará škola.
Nerozumím tomu, když se někdo
ptá, jak trávím volný čas, zda golfem,
squashem či na Seychelách. Práce je
pro mne naplněním času a mám tudíž
pocit, že v ní odpočívám stále, neb je
mým koníčkem. Co dělám teď s Vámi?
Odpočívám. Když jsem skutečně unavený, lehnu si a spím. Mám stejnou
ženu celých 34 let a tři děti. Nejstarší
je zaměstnancem naší firmy jako lesní
inženýr, dcera zde pracuje jako právník
a nejmladší ještě studuje gymnázium.
Zastávám konzer vativní hodnoty
a nejlépe si odpočinu v lese.
Pane generální řediteli, děkuji za
zajímavý rozhovor.
Snímky Fragmenty: Jiří Pancíř
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Václav Klaus: „S mírou pokory
se snažíme respektovat staletí.“
Ivana Haslingerová

ři svém nástupu na Hrad vyjádřil Václav Klaus přání otevřít
tento tajemný a uzavřený prostor
lidem. Za krátkou dobu svého působení
dokázal, že to myslel skutečně vážně.
Bylo provedeno mnoho nákladných
rekonstrukcí, v jejichž důsledku mohou
Hrad vidět nejen návštěvníci, ale dokonce slouží i specializovaným školním
výpravám, pro něž jsou prováděny
v nově zrekonstruovaných sklepeních
starého Královského paláce výukové
programy o minulosti naší země v rámci
stálé expozice „Příběh Pražského hradu
– Příběh tisíciletí české státnosti“. Jde
o projekt, o němž snili vladaři včetně
prezidenta Havla celých 110 let a který
Klaus uvedl v život hned první rok
po nástupu na Hrad. Přitom všechny
stavební úpravy jsou činěny neokázale,
ale tak, aby se hradní paláce a sklepení
navracely, pokud je to možno, do původního stavu. Jak říká pan prezident:
„S mírou pokory se snažíme respektovat
staletí. Pražský hrad byl vždy místem
nadobyčejného významu, které hrálo roli
ve směřování našich dějin. Považuji za
důležité připomínat si souvislosti, které
vytvářely naši historii, vyzdvihnout události a osobnosti, které formovaly naši státnost. Chtěl bych, aby si občané uvědomili
kořeny, z nichž vyrůstali.“
Nemodernizuje proto Hrad za pomoci výkřiků posledních architektonických
trendů, které by jeho nástupce s jiným
vkusem zase přestavoval, ale snaží se
hrad navrátit do původní historické
podoby, která je neměnná. Má štěstí, že
na úpravy nemusí shánět extravagantní
architekty, ale má manželku s vkusem.
Je totiž veřejným tajemstvím, že nad
všemi úpravami na Hradě bdí ostřížím
zrakem paní Livia Klausová. Do hradních
salonků stěhuje z hradních depozitářů
zámecké vybavení, leštěné komody, stoly

a starodávná křesla,
takže návštěvník
má pocit, že je
v zámku a ne v pracovnách výstředního umělce. Skromně ale energicky bdí
jak nad zařízeními
interiérů Hradu, tak
i nad stavitelskými
r e ko n s t r u kc e m i
hradních paláců.
A po pěti letech
svého působení má
být na co pyšná.
Na závěr svého
prvního funkčního
období si ponechal Alena Veliká z Kanceláře prezidenta republiky vítá přítomné na
prezident K laus slavnostním banketu, který pořádal prezident republiky u příoznámení o ukon- ležitosti ukončení nejvýznamnější investiční akce Pražského
čení nejv ýznam- hradu – dokončení rekonstrukce Ústavu šlechtičen, kaple
nější i nve st ič n í nejsvětější trojice a neposkvrněného početí panny Marie, jakož
a kce Pr a ž ského i Rožmberského paláce
hradu – dokončení
rekonstrukce Ústavu šlechtičen, kaple vyšší purkrabí Vilém z Rožmberka, který
Nejsvětější trojice a neposkvrněného v době nepřítomnosti krále stál v čele státu
početí Panny Marie, jakož i Rožmber- a který v tomto paláci v roce 1592 zemřel.
ského paláce v hodnotě 385 milionů Kč. V paláci byly ubytovávány významné návO tom, o jak významný počin jde, svědčí štěvy včetně královských rodin. Navzdory
to, že na celé akci byli přítomni kromě tomu, že jeho zadlužený mladší bratr Petr
něj a jeho choti Livie i předseda parla- Vok přenechal spolu s panstvím krummentu, předseda vlády, místopředseda lovským palác císaři Rudolfu II., přetrval
Senátu, pražský arcibiskup, velvyslanci palác v téměř nezměněné podobě do roku
i další významní političtí představitelé. 1753, kdy byl na popud Marie Terezie přeRozsahem prací nemá tato rekonstrukce stavěn architektem Nicolem Paccassim
obdoby. Podílela se na ní řada projekto- na „Ústav šlechtičen“ sloužící pro neprových, stavebních a restaurátorských firem vdané dcery významných šlechtických
a v neposlední řadě i Archeologický ústav rodů. Jeho abatyše měla právo korunovat
Akademie věd ČR. Z pohledu z ulice není českou královnu. „Završení prací na této
palác příliš nápadný, ale po vstupu do něj rekonstrukci znamená dovršení mé práce,
člověk pochopí, že se jedná o bývalé sídlo kdy jsem Hrad spravoval v minulém volebnejvýznamnějšího rodu českého království ním období. V Rožmberském paláci se
– Rožmberků. Nádherné nádvoří, zahrada odehrávala významná část života českých
uzavřená arkádou, vyklenutá stáj pro 40 dějin v 16. století a přál bych si, aby se tam
koní. Palác dal vybudovat v roce 1573 nej- opět život vrátil a palác sloužil národu,“
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uvedl kancléř Jiří Weigl, na jehož bedrech
ležela zodpovědnost za úspěšné dokončení
projektu.
V roce 1919 byl ústav šlechtičen
rozpuštěn a budova byla pronajata
Ministerstvu vnitra. Objekt se stal
občanům republiky nepřístupným a byl
postupně devastován. Dokonce byl
používán jako cvičná střelnice. Po roce
1990 Správa pražského hradu přistoupila
k celkové opravě objektu. V současné
době v něm byl, až na drobné výjimky,
opět obnoven Ústav šlechtičen do původní barokní podoby. Hlavní sál v přízemí
někdejšího Rožmberského paláce byl
obnoven do své původní podoby renesanční. Nejvýraznější proměnou prošel
prostor domácí kaple Ústavu šlechtičen,
která byla vybudována v roce 1775 v místě
bývalé kuchyně Rožmberského paláce
a během správy Ministerstva vnitra byla
používána jako tělocvična a trafostanice.
Nádherné fresky Josefa Hagera a Jana
Petra Molitora byly dokonce bezcitně

překryty nátěry a prostory kaple přehrazeny několika stropy. V současné době
jsou všechny fresky obnoveny a ani jeden
kout kaple není bez nádherné výzdoby.
Práce na rekonstrukci započaly již v roce
1994, ale jedna věc je něco začít a jiná
dotáhnout věci do konce. Rekonstrukce
objektu neznamená obnovit jen na první
pohled viditelné fresky, omítky, zahrady,
ale i ve vybudování technického vybavení,
protipožárního zajištění, jakož i v zajištění bezpečnosti pro návštěvníky. Pro
Pražany bude nádvoří s kavárnou přístupné na zahájení turistické sezóny.
„Pražský hrad je tak obrovský komplex,
že ani za pětileté období nestačíte navštívit
všechny budovy. Proto i já jsem zvědavý,
jak se tato velmi výrazná a velmi velká
práce mnoha odborníků a firem podařila
zvládnout. Chci poděkovat všem, kteří
se na rekonstrukci podíleli od Kanceláře
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prezidenta republiky, Správy pražského Nástupce Václava Klause nebude proto
hradu až po vnější dodavatele a sponzory,“ jednou muset vyhazovat extravagantní
uvedl Václav Klaus. Prezident republiky lampy a koberce, ale přijde do skutečně
zavzpomínal, že když byl pozván Angelou reprezentativního sídla zařízeného krásMerkelovou na první večeři do nádherně ným starožitným nábytkem z hradních
zrekonstruodepozit á ř ů .
vaného paláAby bylo jasce nedaleko
no, nemám
Berlína, zjistil,
nic proti
že ji dělala
ultramodervýznamná
nímu a extram n ic hov s ká
vagantnímu
nadace, a říkal
zařízení, ktesi, jak by bylo
ré má napříkrásné, kdyklad v bytě
by pomohla
profesor
i nám. Stalo
Knížák, naose tak a velice
pak se mi líbí
jí proto děkua k moderníje. Připomněl, že na Hradě proběhlo mu umělci skvěle sedí, ale k sídlu českých
i mnoho neokázalých, neviditelných, ale panovníků patří mnohem lépe konzerzato nesmírně potřebných prací. Byla vativní a historické vybavení navozující
opravená spousta střech, dveří a oken a to atmosféru majestátu. Je dobře, že Václav
za plného provozu.
Klaus nemá ambici po sobě zanechávat
Václav Klaus si je dobře vědom, že architektonické výkřiky, čímž byl přímo
za úspěšné panovníky hovoří kultur- posedlý jeho předchůdce se svým dvorním
ní památky, které po nich zůstanou. architektem Bořkem Šípkem.
Troufám si říci, že Hrad již dlouho nežil
Cestou domů při východu z paláce do
kulturou tak intenzivně, jako v posled- romantické uličky člověka napadne, jaké
ních několika letech. Zaznamenává je štěstí, že i nadále bude Pražský hrad
každý rok rekordy návštěvnosti, roste upravován pod taktovkou paní Livie a že
počet výstav, koncertů i společenských jej nebude modernizovat Američanka
akcí v jeho prostorách. Jedním z prv- Katty Švejnarová, která by mohla začít
ních Klausových počinů po nástupu na po vzoru Hedy Mládkové budovat nad
Hrad bylo pověření generálního ředi- nádvořím prosklené atrium a obklopotele Národní galerie Milana Knížáka vat budovy paláců moderními rourami
oživením dvou hradních pa láců a lešením.
Schwarzenberského a Salmovského, aby Snímky Fragmenty: Ivana Haslingerová.
exposice Národní galerie v nich potvrzovala na Hradčanech „českou identitu
umění“ a aby se „Hrad stal pilířem
české státnosti, která se potvrzuje
i v kvalitě umění. Státnost znamená
podle prezidenta i kulturnost“.
Pokud jde o zařízení interiérů
Hradu, tak Václav Klaus respektive jeho
choť se snaží, aby co nejvěrněji připomínaly dobu prezidenta Masaryka. Líbí
se jim tehdejší dvorní architekt Josip
Plečnik, jemuž nechali postavit bustu
v jižních zahradách Hradu a v jehož
duchu nechali zrekonstruovat lávku
nad Jelením příkopem a přístupovou Slavnost oživil svojí přítomností i premiér
cestu k Masarykově vyhlídce, výtah republiky Mirek Topolánek, který je známý
a zeď, kterou Plečnik navrhl. Pan David jako výborný společník a byl proto neustále
Šebek, který zodpovídá za kulturní akce obklopen přítomnými dámami, které musel
v prezidentské kanceláři, jejich počíná- ujišťovat, že se s profesorem Klausem budeme
ní vystihl větou: „Snažíme se hrad setkávat na Hradě i dalších pět let. Věděl,
posouvat ke konzervativnímu duchu“. co říká…
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Ringo Čech v Noble Clubu
Ivana Haslingerová

jak to dělají někteří politici. Je
to jednoduché, moje žena má
jednu skvělou vlastnost – umí
dávat dárky. Ještě jako sólistka
Černého divadla Jiřího Srnce
byla na zájezdu v Amsterodamu a její kolega Jiří Anderle,
nejslavnější malíř, neboť jako
jediný žijící Čech visí v Louvru,
s ní chodil po tamních galeriích.
A tu si řekla, když on maluje,
proč bych nemohl malovat i já.
Přivezla mi k Ježíšku z Amsterodamu barvy a plátna. Zíral
jsem na to v rozpacích, ale o půlnoci jsem cestou od ní domů
potkal uprostřed Palackého
mostu Jana Zrzavého, a protože
jsem pověrčivý, pokládal jsem
to za znamení, že mi ho poslal
Bůh jako pokyn: ‚Maluj Ringo,
maluj!‘. A od té doby už 35 let
maluji i přesto, že se to nikdy
nenaučím.“
„Všichni jsme snobové a říkáme si „Když můžou
Na náš dotaz, jak se sváří
mít v obýváku moje obrazy Arnold Schwarzenegger, malování obrazů s jeho zpíFranco Nero, Roberto Enrico a Annie Girardotová, vá ní m, odpověděl:
proč bych je nemohl mít právě já?“ vysvětluje Ringo „Byl jsem známý jako
Čech, proč právě zde je to pravé místo pro konání muzikant a to mi jisjeho výstavy.
tě pomohlo k zájmu
fanoušků o mé obrazy.
ná mý hudebn í k a zp ě vá k Protože jsem samouk, snažím
František Ringo Čech pořádal se spíše dát do obrázků nápady
opět jednu z výstav svých veselých a vtip a právě to se lidem na nich
obrázků. Přestože tento známý zpěvák líbí. Jsem prostě mazaný, a proto
a bohém o sobě rád zdůrazňuje, že byl jsem naivista. Chytře vím, že
jako jeden ze zakladatelů Olympiku naivistů je jen velmi málo a díky
za komunistů ještě špinavější mánička tomu visím v Madridu a v presnež Petr Janda, vystavoval své obrázky tižních galeriích naivistů v Evrov noblesní vinotéce „Noble Club“ na pě.“ A opravdu, jeho obrazy mají
pražském Tržišti.
všechny veselý náboj. A navíc
Na dotaz Fragmentů odpověděl: nejen téma, ale detailní propra„Proč maluji? Nedivím se Vám, že při cování do posledního nápadu
pohledu na má díla pokládáte tuto otázku, s vtipným komentářem pod nimi
a nebudu Vás kárat, že je špatně položena, návštěvníka jeho výstavy pobaví

Z
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a mnohdy i velevážení pánové se nahlas
chechtají jako malí kluci.
František R. Čech nezapře, že byl
i politikem a ve svých námětech se kromě
sexu a veselým příhodám věnuje i ožehavým problémům naší politické situace.
Obraz „Adam a Eda“ řeší například
neustále diskutovanou otázku, zda máme
zavést státní homosexualismus či nikoliv.
František Ringo Čech na něm zobrazuje
partnery ve spokojeném registrovaném
svazku: „Ada je blbej jak dlabaný necky,
ale je enormně utvářen, což mu zajišťuje
poměrně šťastný a bezstarostný život. Eda
je naopak nesmírně inteligentní, vzdělaný
a chytrý Ing. prof., CSc. Odborník na
kvantovou fyziku. Umí převádět na společného jmenovatele a odstraňovat závorky.
Pouze jeho macek se mu dal do levé nohy.
Velice ho proto závidí Adovi. Je to odvěký
spor, zda intelekt nebo macek. Jsem jeden
z nejvtipnějších lidí ve státě, ale rád bych
to vše za Macka vyměnil, jako to chce Eda,“
směje se Mistr u obrazu, který se stal již
mezi intelektuály legendou.
Snímky Fragmenty: Jiří Pancíř

Pašije v umění
gotických mistrů
N

ázev Velikonoce je odvozen
od Velké noci, kdy Ježíš
K ristus vsta l z mr t v ých,
a proto je tato událost nejdůležitějším obdobím křesťanského roku.
O předvelikonočním tzv. pašijovém
(z lat. passio – utrpení) týdnu, který
tomu předchází, si připomínáme
Kristovo utrpení od slavnostního vjezdu na oslíku do Jeruzaléma o Palmové
či Květné neděli za účelem oslavit židovské svátky Pesach, přes jeho poslední
večeři s učedníky na Zelený čtvrtek,
následnou modlitbu na hoře Olivetské,
kde došlo zradou Jidáše k jeho zatčení,
soud, bičování a ukřižování na Velký
pátek, přes zmrtvýchvstání o slavné
Velké noci o Bílé sobotě až po neděli,
kdy začínají podle katolické tradice
slavnostní vigilie – vzkříšení.
Velikonoční bohoslužba začíná
zapálením velikonočního ohně, který
symbolizuje vítězství Ježíše Krista nad
temnotou a smrtí. Od tohoto ohně se
pak zapaluje velikonoční svíce, která je
v mnoha kulturách chápána jako znamení života. Velikonoční svíce symbolizuje
vzkříšeného Krista – tento symbol pochází ze starověkého slavení Veliké noci, při
níž se zapaluje svíce od ohně. Takto
zapálená svíce se v průběhu velikonoční
bohoslužby noří do křestní vody, je ozdobena znamením kříže a symboly Α a Ω,
Alfa a Omega, tj. začátku a konce věků,
symboly Krista. Tato svíce se zapaluje
po celou velikonoční dobu až do Letnic
při každém křtu – aby se naznačilo, že
křest patří k Velikonocům. Rozžíhá se
při křesťanském pohřbu na znamení toho,
že zemřelý stejně jako Kristus prošel
branou smrti; a církev se za něj modlí,
aby vstal k novému životu s Bohem.
K neodmyslitelné tradici Velikonoc patří
i Boží hod velikonoční, kdy papež na tento
den promluví poselství a požehnání: Urbi
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et Orbi (městu a světu).
Tím ale Velikonoce
nekončí. Kristus pobýval po svém zmrtvýchvstání na Zemi se svými
učedníky celých 40 dní
a teprve pak vstoupil na
nebesa a na připomínku
této události slaví křesťané Nanebevstoupení,
které připomíná Ježíšův
výstup ze země do nebe
a jeho přijetí u svého
Otce.
Slavnosti velikonoční končí až padesátý den Komentovaná prohlídka pašiových výjevů začala překvatzv. Letnicemi, slavností pivě obrazy madon s Ježíškem. Málokdo si totiž uvědomí,
Seslání Ducha svatého. že malý roztomilý ptáček, kterého Ježíšek svírá v ruce, je
Protože Ježíš byl ukři- předzvěstí jeho ukřižování. Na obraze Madony z Veveří
žován při oslavě židov- svírá v rukou stehlíka, který ho klove do prstu. Má to
ského svátku Pesach, symbolizovat, že na Kalvárii mu vytrhával trny z koruny
jsou svátky Ježíšova na hlavě. Kapka krve mu ukápla na hlavičku, proto ji má
vzkříšení významově červenou. Na obraze Madony Zbraslavské (na obrazu
provázány s tímto židov- vpravo) je tímto ptáčkem brkoslav severní.
ským svátkem a dodnes
v sobě nesou prvky této židovské oslavy. a W. D. Waddingtona konstatuje, že
Ježíšovo projití smrtí a vzkříšením je v podvečer 3. dubna 33 v Jeruzalémě
chápáno jako naplnění starozákonního vyšel měsíc v úplňku zčásti zatmělý;
obrazu přejití Izraelitů Rudým mořem při toto zatmění skončilo 51 minut po
východu z egyptského otroctví, z něhož východu měsíce. Tento údaj se shoduje vyvedl prostřednictvím Mojžíše je s vyprávěním evangelií, takže toto
Hospodin.
datum je velmi pravděpodobně dnem
Přesné datum Ježíšov y smr ti Kristovy smrti na kříži. Ježíšovo vzkříneznáme, avšak možností, mezi nimiž šení by pak připadalo na 5. dubna 33.
lze vybírat, příliš není. Nikodémovo V minulosti bylo datum zasazováno do
evangelium uvádí, že Kristus byl ukři- doby oslav Pesachu a pak k datu jarní
žován 25. března roku 33. Vědci se ale rovnodennosti, kdy vítězí světlo nad
přou o toto datum. Isaac Newton došel tmou, což se ustálilo a Velikonoce slasvými výpočty roku 1733 k tomu, že víme první neděli za prvním úplňkem
k Ježíšově smrti mohlo dojít v pátek 7. po jarní rovnodennosti.
dubna 30, 3. dubna 33 nebo 23. dubna 34.
Protože jsou Velikonoce nejdůGerhard Kroll ve své knize Po stopách ležitějším obdobím křesťanského roku,
Ježíšových soudí, že nejpravděpodob- není divu, že jsou nejčastějším tématem
nějším datem je 7. duben 30. Novější středověkého umění. Pašijové náměty
bádání z roku 1990 C. Humphreyse jsou velmi působivými náměty pro uměl-
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Oltář mistra Vyšebrodského: Motlidba na hoře Olivetské, Ukřižování, Zmrtvýchvstání
ce. Je proto velmi záslužné, že lektorské
oddělení Sbírky starého umění Národní
galerie (NG) v Praze připravilo právě na
Květnou neděli komentovanou prohlídku
pašijových výjevů v starobylém klášteře sv.
Anežky České. Občané, kteří byli v minulých desetiletích komunismu ochuzeni
o toto chápání Velikonoc a viděli v nich
po vzoru pohanských předků nejvýš
pomlázku a oslavu jara, měli tak možnost
poslechnout si v nádherných starověkých
prostorách tohoto kláštera působivé
vysvětlení velikonočních událostí z úst
lektorky Kateřiny Telnarové přímo před
pašijovými výjevy na obrazech gotických
mistrů. V tomto zaujímá NG výjimečné
postavení, neboť deskové obrazy se u nás
zachovaly v takové míře, jako v málokteré
zemi. Zajímavé je také sledování vývoje
proměn gotického slohu.
Pašije mistra Vyšebrodského oltáře
První část prohlídky zahrnovala devět deskových obrazů ze života
Krista z poloviny 14. století od Mistra
Vyšebrodského oltáře. Tři se týkaly
zvěstování a narození, tři utrpení a tři
vítězství a zmrtvýchvstání.
Po své poslední večeři odešel Ježíš
spolu se svatým Janem, Jakubem st. a Petrem v předtuše smrti k modlitbám na
horu Olivetskou. Modlil se tam k Bohu,
zatímco apoštolové usnuli. Na cestě řekl
Petrovi, že dříve než kohout zakokrhá,
třikrát ho zapře. Proto bývá Petr vyobrazován s kohoutem. Tři ptáci v korunách
stromů byli spojováni s dušemi člověka, které Ježíše hlídali. Na obraze jsou
znázorněni realisticky – stehlík, dudek
a zejména hýl, který svým ohnutým zobákem vytrhával z kříže hřeby a umazal si

od krve bříško. Z obrazu dýchá lyrický
a meditativní charakter typický pro
obrazy této doby.
Po modlitbě v Getsemanské zahradě následovala zrada Jidáše, Kristovo
zatčení a ukřižování. V počátcích
křesťanství byl Kristus na kříži znázorňován sám a s otevřenýma očima.
Od 9. století, za Karla Velikého byli
na obrazech ukřižování Ježíše svatý
Jan a Marie. Ježíš svěřil Jana do péče
matky slovy: „Ženo, hle Tvůj syn, synu,
hle matka Tvá.“ Mistr Vyšebrodský
namaloval již postav více – setníka,
který velel popravě a který ukazuje
zděšeně na Krista, že byl opravdu Syn
boží, neboť výjev je situován do okamžiku Kristovy smrti, kdy odbila třetí
hodina a nastalo zemětřesení spojené
se zatměním slunce. Kristus je zde
znázorněn již jako mrtvý s hlavou na
bok. Na obraze je též Stephaton, který před smrtí podával s výsměchem
Kristu houbu s octem, aby se napil.
V zeleném šatu se zlatou čepkou vše
sleduje Bohatý žid, člen Rady deseti,
ale i tajný příznivec Krista svatý Josef
Arimatejský, který si vyžádal Kristovo
pohřbení a žádá setníka o vydání těla.
V Lukášově evangeliu je popsán jako
rytíř, který velel 10 rytířům. Kříž je
nízký, Panna Marie v modrém rouchu
a jeho nejmilejší učedník svatý Jan
Evangelista, jsou s Ježíšem v kontaktu.
Marie právě potřetí omdlela a podpírají
jí dvě Marie – matka Jakubova a matka
synů Zebediových. Svatý Longin, který
ještě jako slepý probodl kopím bok
Krista a byl potřísněn jeho krví na oku
a prohlédl, se obrací ke Kristu prosebným gestem za odpuštění. Nechal

se pak pokřtít a zemřel mučednickou
smrtí. Jeho kopí se stalo cennou relikvií
a mnozí vládci věřili v jeho magickou
moc. Konstantin a Karel Veliký, křižáci,
Friedrich Barbarossa. Karel IV. si přivezl relikvii kopí v roce 1350 před svou
korunovací a uložil je v katedrále sv.
Víta, pak spolu s říšským pokladem jej
převezl na Karlštejn, kde bylo uloženo
do roku 1414. Poté bylo převezeno do
Norimberku, kde se jej chtěl zmocnit Napoleon. Posledním držitelem
byl Hitler, kterého fascinovala jeho
magická moc. Zmocnil se ho 14. března
předvečer svátku sv. Longina a před
anschlussem Rakouska a umístil ho do
Norimberku do kostela sv. Kateřiny.
V noci ze soboty na neděli došlo
ke Kristovu zmrtvýchvstání. V Bibli
stojí psáno, že při tom nikdo nebyl,
hrob byl dokonce hlídán strážemi, aby
tělo někdo neukradl a neprohlásil, že
vstal z mrtvých. Na tomto obraze je
znázorněno spojení tří scén, které se
neodehrály v touž dobu. Kristus vstává z hrobu s praporcem se symbolem
beránka, aby 40 dnů pobýval na zemi
a pak před zraky učedníků, kteří od
něj dostali dar hovořit různými jazyky,
aby mohli šířit křesťanství, vystoupil
na nebesa. Symbol beránka je přítomný již v předkřesťanských tradicích.
V židovské tradici symbolizoval Izrael
jako Boží stádo, které vede Hospodin.
Zároveň Židé na Velikonoce pojídali beránka jako připomínku svého
vysvobození z Egypta. V křesťanství
je beránek jedním ze symbolů Ježíše
Krista, neboť obrazně podle křesťanské víry on je beránek, obětovaný za
spásu světa.
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Při modlitbě na Hoře Olivetské jsou jako symbol
důrazu na silný okamžik na čele Krista znázorněny
kapky krve, aby bylo jasné, s jakou obavou se modlí,
ale dodává mu sílu anděl podávající mu kalich Boží
milosti. Za stromy je již vidět realistický pokřivený
a odporný obličej Jidáše v kontrastu s líbezně oduševnělým obličejem Krista.
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Kladení do hrobu opět znázorňuje na rouchu Krista
krev vytékající z jeho těla.
I v tomto případě stojí za
zmínku diagonální kompozice
a výrazy tváří kolemstojících

KULTURA

Zmrtvýchvstání je pojato vítězně. Kristus
se v rouchu v rudé barvě vítězství vznáší
nad sarkofágem navzdory tomu, že je
sarkofág uzavřen čtyřmi pečetěmi nepřátel církve – řeckou, římskou, židovskou
a muslimskou.

Pašije mistra Třeboňského oltáře
Po smrti Karla IV. se prosadila v gotickém umění další výrazná osobnost – Mistr Třeboňského
oltáře. Znal tvorbu Mistra Theodorika i italské
umění a byl tvůrcem tzv. krásného neboli internacionálního slohu (1380-1420), který kladl důraz
na harmonii smyslové krásy s krásou duchovní,
na neformální líbeznost tváří, tělesné osy esovité a bohatě řasené draperie. Husité vývoj slohu
ukončili. Zachovaly se tři oboustranně malované
deskové obrazy. Schází centrální scéna ukřižování. V Národní galerii však můžete vidět obraz
Ukřižování, který byl vytvořen pro chrám Svaté
Barbory v Kutné hoře a který pochází z dílny
stejného mistra.
Již pouhý laický pohled na obrazy Krista na
hoře Olivetské, Kladení do hrobu a Zmrtvýchvstání upoutá odlišností a zapůsobí tak, že je
nelze přejít, ale jen zůstat stát a zírat, aniž si člověk ihned uvědomí, proč. Po chvíli zjistí, že je to
tím, že scény jsou sice umístěny do noční krajiny,
ale magická síla okamžiku na nich znázorněných je umocněna červenou oblohou se zlatými
hvězdami a působivost obrazu je dále umocněna
diagonálním řešením. Takže celá scéna, nejen
jednotlivé osoby, působí jakoby v pohybu. Jasná
červeň dokonce i na Kristově rouchu je symbolem
nejen krve, ale i vítězství, takže obrazy nepůsobí
i přes jejich motivy bolestně a smutně, ale vítězně
a optimisticky.
Snímky Fragmenty: Ivana Haslingerová

Oltář Rajhradský přechází z Krásného slohu (tváře svatých, řasená roucha, motiv krve) až do nizozemského realismu 14-15. století. Zachycuje
již i dva lotry Dismase, který uvěřil v Krista a jeho duši odnesl anděl
a Gesmase, jehož duši si odnesl ďábel. Lotři nejsou přibiti ke kříži. Po
odsouzení si nesli břevno na místo, kde již stála svislá břevna a oni na ně
byli nasazeni. Realismus je již patrný i z toho, že římský voják usekává
Gesmasovi nohy, neboť potřebuje urychlit jeho smrt. V sobotu nemohly
probíhat popravy. Longin opět píchá do boku Krista a Stephaton mu
podává houbu s octem. Dokonce je již znázorněn detail zapsání povahy
zločinu na tabulce na kříži. Na Ježíšově kříži je napsáno INRI – Ježíš
Nazaretský Král Židovský – Iesus Nazarenus Rex Iudaerorum. Kříž
je dodnes nejdůležitějším z křesťanských symbolů, protože Kristus byl
odsouzen k smrti ukřižováním. Tento trest patřil k trestům nejvíce
krutým a ponižujícím.

Pěkně jste se vybarvili
Jaromír Dlouhý

Pěkně jste se vybarvili
vy zelení vodníci,
dneska máte zmalovanou
na červeno zadnici.
Dejte na mou dobrou radu,
vraťte se zpět k přírodě.
Vodníci i podvodníci
nemaj´ místo v národě.

