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Soudcokracie dělá cenzuru 
dokonce i na webu!

K dyž jsme se z denního tisku dozvěděli, že zadání soutěže 
na výstavbu Národní knihovny bylo v jejím průběhu 
změněno a vyhrál projekt pana Kaplického, který jako 

jeden z mála původní zadání vůbec nerespektoval, bylo nám 
z celé té soutěže jaksi hořko na jazyku. Proto jsme s citem pro 
jakousi elementární spravedlnost uvítali názor pana presidenta 
republiky Václava Klause na tento projekt.

Pan president si dovolil zase jednou říci něco, co je v rozporu 
s názory našich pravdoláskových „intelektuálů“. Tentokrát to ale 
nebylo nic proti jejich oblíbeným -ismům, euroústavě či eko-
terorismu. Dovolil si konstatovat, že je proti výstavbě Národní 
knihovny podle návrhu arch. Jana  Kaplického. Jeho výrok: 
„Podobně jako protijaderní aktivisté u Temelína jsem ochoten při-
vazovat se vlastním tělem a bránit, aby Národní knihovna v takové 
podobě na Letné stála,“ vyvolal mezi nimi takový poprask, jako 
by právě vyhlásil třetí světovou válku. Vše by bylo skončilo 
úsměvně, neboť představa pana presidenta připoutaného řetězy 
ke stromům na Letné přirozeně ihned inspirovala umělce k vese-
lým kolážím odvysílaným v televizi. Jenže do polemiky s ním 
se uraženě a povýšenecky pustil navrhovatel stavby, který ho 
přirovnal k antichartistovi: „Jsem si téměř jist faktem, že president 
neviděl ani model. Předtím, než někdo udělá takový komentář, 
by se měl s celým návrhem detailně obeznámit. Lidé kdysi pode-
pisovali prohlášení, že nenávidí Chartu ’77, aniž ji četli.“  Právě na 
tento výrok jsme reagovali na našem serveru www.fragmenty.
cz článkem „Prezident Klaus ví, o čem mluví, pane Kaplický!“, 
v němž jsme uvedli, že jsme zjistili dotazem na Hrad, že pan pre-
sident si velmi pečlivě prostudoval 
odborné námitky, např. „Císařovy 
nové šaty“, v níž se Ing. arch. Radek 
Martišek zaměřil na technické 
aspekty Kaplického velestavby. 
Protože článek vyvolal velký ohlas, 
zaměřili jsme se v dalším článku 
„Ekonomický rozbor Chobotnice“  
na další studii arch. Martišeka „Co 
je před závorkou“, v níž provedl 
ekonomický rozbor celého projektu. 
(Dospěl mj. k závěru, že na usku-
tečnění 700 000 zápůjček ročně jen 
v prvním roce vydáme za zapůjčení 
jediné knihy 6400 Kč!) 

Bylo nám jasné, že po tomto zdr-
cujícím ekonomickém rozboru už 
určitě nikoho soudného nenapadne 
se stavby zastávat a čekali jsme, že se 
arch. Kaplický ozve a vyvrátí fakta. 
Jenže Jan Kaplický se zaměřil niko-

liv na vyvracení faktů, ale na soudní stažení článků ze serveru. 
Věděl, že bychom to my neudělali, tak začal soudně stíhat arch. 
Martišeka a dostal ho tak na kolena, že nám přišla od něj do 
redakce následující prosba: „Vážená paní, pane redaktore/ko, na 
základě žádosti kanceláře KŠD ŠŤOVÍČEK advokátní kancelář, 
v.o.s., která právně zastupuje pana ing. arch. Jana Kaplického ve 
věci porušení jeho autorských práv, práv na ochranu osobnosti, 
naplnění trestného činu pomluvy a porušení etických pravidel, 
Vás tímto žádám o stažení níže uvedených článků z Vašich 
internetových stránek www.fragmenty.cz. Jedná se o „Císařovy 
nové šaty“, „Co je před závorkou“. Zpřístupnění uvedených člán-
ků prostřednictvím Vašeho portálu pociťuje pan Kaplický jako 
zásah do svých práv (zvýrazněno redakcí) a já tento jeho postoj 
respektuji. Prosím Vás o vyhovění mé žádosti a stažení uvedených 
článků z Vašich internetových stránek. Budete-li potřebovat bližší 
vysvětlení, prosím, zavolejte mi na číslo (...) Děkuji za vyhovění 
mé žádosti, s pozdravem Radek Martišek, Ing. arch.“

 Vysvětlení nepotřebujeme, oba články jsme stáhli a to ne 
proto, že bychom se báli o sebe, ale proto, že nám bylo líto pana 
Martišeka. Sami jsme před lety zažili tři roky se táhnoucí soud 
s tehdejším předsedou Akademie věd Rudolfem Zahradníkem 
o urážku na cti a víme, jak těžké je bojovat proti dobře placeným 
advokátům protistrany a nepokrytě zaujaté soudkyni, navíc co 
času, sil a námahy činí konečné vítězství. Mezitím můžete přijít 
o místo a protistrana, i když prohraje, se vám vysměje, neboť prá-
vě to si přála. Jí to nervy nestojí, to vše za ní vyřídí její advokát, ale 
vás otravuje a špiní po celém světě. Nechceme, aby toto potkalo 

pana Martišeka, a proto jsme mu 
vyšli vstříc.  Uvedené články nebu-
deme dále veřejně šířit. Pro zájemce 
jsou k disposici v redakci.

Tento případ je ilustrativním 
dokladem toho, jak zrádně a skrytě  
u nás funguje cenzura a že si o svo-
bodě a demokracii můžeme nechat 
jen zdát. Už zde sice není velký cen-
zor Vasil Biľak, ale „soudcokracie“, 
před níž varuje stejnojmenná kniha 
Centra pro ekonomiku a politiku, 
vládne o to zrůdněji všem. 

Je skandál, že 17 let po revoluci 
nemůže vyjít odborná polemika, že 
si redakce připadá jako disidentská, 
když otiskne názor hlavy státu, 
a že tuto cenzuru nedělají politici 
ani šéfredaktoři, ale přímo právní 
moc. To je velmi, ale opravdu velmi 
varující.

Ivana HaslIngerová



Internetovou podobu revue naleznete na www.fragmenty.cz.
Na rozdíl od tištěného periodika jsou články denně aktualizovány.

Umělci a podnikatelé všech zemí, spojte se! 
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Knížákova smršť 35
MIlan KnížáK, generální ředItel národní galerIe v Praze

D o horečného hledání Klausova 
protikandidáta na prezidenta 
se zapojil i Václav Havel, který 

sám dělal všechno pro to, aby se na 
trůně udržel co nejdéle. Zábavné je, že 
komunisté a socialisté dávají najevo svojí 
spalující touhu po protikandidátovi, ale 
nemohou žádného najít. Jen se obávám, 
že parlamentní volba nového prezidenta 
bude asi podobnou šaškárnou jako ta 
minulá.

Ještě bych rád ztratil pár slov k téma-
tu, který jsem otevřel minule a to je 
posuzování a výběr uměleckých děl. Stalo 
se špatným zvykem, jak v novinářských, 
tak politických kruzích, posuzovat pomě-
ry v uměleckém světě bez předběžného 
vzdělání a bez zkušeností. Navíc řada 
(tzv.) umělců podvádí, nebo lépe řečeno 
přikresluje skutečnost. Znám životopisy 
tzv. výtvarných umělců, kteří avizují své 
výstavy v Americe, Africe, na měsíci, ale 
nikdo se už neptá, kde v jaké galerii výsta-
va proběhla. Tak jako u vědců se počítají 
publikované články pouze v prestižních 
renomovaných periodikách, tak u výtvar-
níků platí renomované galerie a muzea. 
Výstava v čekárně u kamaráda zubaře 
není to pravé ořechové, ale nevzdělaná 
media nám pak takové umělce předsta-
vují jako světové suprstárs.

Velký moralista Paroubek se zčis-
tajasna rozvádí, i když nedávno men-
torsky horlil proti neuspořádanému 
Topolánkově životu. Jsem zvědav, bude-li 
paní Paroubková stále tak plamenně 
obhajovat svého poctivého a spravedlivé-
ho Jirku? Ale bude-li nová láska schopna 
zbavit Paroubka jeho mocenských tužeb 
(třeba větším zapojením sexuálních 

praktik do života), bude to velká pomoc 
české společnosti.

Národní galerie uspořádala, spolu se 
Správou Pražského hradu, výstavu Emila 
Filly v Hradní jízdárně, která je čerstvě 
rekonstruovaná. Architekt Lábus navrhl 
zcela nesmyslné lustry, které mimocho-
dem stály 9 miliónů korun a které se neda-
jí používat na osvětlování výstav. Údajně 
má být Jízdárna víceúčelovou halou 
a mají se tam také pořádat plesy. V tom 
případě nevydrží zase podlaha, která 
nejenže hrůzně skřípe, ale je z nějakého 
měkkého materiálu, který neodrazí útoky 
jehlových podpatků. A tak místo výstav 
černé hodinky a tanečky pro bosonohé. 
Jinak je Fillova výstava nádherná. Je 
první soubornou výstavou tohoto autora. 
Ukázalo se, že po návratu z koncentrač-
ního tábora namaloval Filla své patrně 
nejkrásnější obrazy, kde sice používá 
moderní tvarosloví, ale s neobyčejnou 
volností a originálností. To, co nevydržel, 
byl až útok komunistické totality. Tam 
teprve jeho dílo skomírá. 

Národní galerie také dokončila 
rekonstrukcí Schwarzenberského palá-
ce, kde bude příští rok otevřena trvalá 
expozice Českého baroka. (V této sou-
vislosti je třeba poděkovat někdejšímu 
ministrovi kultury Pavlu Dostálovi. Bez 
něj by to nebylo.) Tato rekonstrukce 
byla ve srovnání s podob-
nými akcemi velmi levná. 
Dodržet rozpočet znamená 
mravenčí práci s velkým 
každodenním nasazením. 
Pokud takovou práci nevy-
naložíte, nemáte šanci. 
Něco podobného se stalo 

s objektem tzv. moderní galerie, který 
patří Akademii výtvarných umění. Ta 
zanedbala svojí investorskou a dohlížitel-
skou roli a nechala řádit jak architekty, 
tak stavebníky. Vysoce přetáhli rozpočet 
a přitom zanedbali řadu důležitých věcí. 
Dnes se jim dům rozpadá. 

Stále se mluví o reformě veřejných 
financí a EU nám dala jasně najevo, 
že takovou reformu musíme provést. 
Přesto se levicoví politikové (kteří se tak 
rádi ohání evropskou unií) tváří, jakoby 
nebezpečí skluzu neexistovalo. Občan si 
někdy musí připadat jako blázen. Politici 
často lžou a levicoví politici lžou pod-
statně více. Je mi jasné, že v krkolomné 
trojkoalici, která vznikla jako výsledek 
voleb, se žádná velká reforma neuplete, 
ale nepodpoříme-li a neschválíme-li ani 
ten první trojkoaliční krůček, staneme 
se banánovou republikou. Socialisticko-
komunistická aliance nás do banáno-
vých plantáží 
táhne silou 
nebýva-
lou. 
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Horké letní smršťování od rána až do klekání.
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Josef Lesák: „Demokraté podcenili 
v roce 1946 komunisty.“

Ivana HaslIngerová

V  prvních poválečných volbách 
v roce 1946 získali komunisté 
40 % hlasů, prohlásili se za 

vedoucí sílu v národě a získali post 
předsedy vlády. Všeobecně očekávaný 
favorit voleb Národně socialistická 
strana (NSS), později přejmenovaná na 
Českou stranu národně sociální (ČSNS), 
získala pouze 18,37 % hlasů a jako druhá 
nejsilnější strana obsadila post předsedy 
sněmovny. Nemohla se smířit s porážkou 
a s komunistickým předsedou vlády 
Klementem Gottwaldem. V únoru 1948 
její členové iniciovali demisi demokra-
tických členů vlády. Jak se mohlo stát, 
že komunisté v roce 1946 tak výrazně 
uspěli, co vedlo k demisi vlády a jak 
probíhaly události v únoru 1948, o tom 
jsme si povídali s posledním žijícím 
poslancem a bývalým místopředsedou 
NSS Josefem Lesákem:

	Vážený pane Lesáku, jak je možné, 
že komunisté v roce 1946 ve volbách 
tolik získali a naopak favorit voleb 
NSS se propadl na druhé místo? 
Všichni představitelé demokratic-

kých stran podcenili možnosti komunis-
tů. Já pořádal před volbami majáles. Celá 
Praha jásala. Na sjezdu naší mládeže 
byla celá Praha červená a bílá. Pořádaly 
se společenské večery. To nás utvrdilo, 
že je vše v pořádku a mnohé se proto 
zameškalo. Naše ohromná politická 
chyba byla, že jsme po válce připustili, 
aby komunisté dostali silová minis-
terstva. Naivně jsme si mysleli, že se 
to po volbách změní, protože jsme byli 
přesvědčeni, že nejsilnější politickou 
stranou budeme po volbách my. Bohužel 
to dopadlo jinak a pak se již nedalo nic 
dělat. Měli jsme také dělat něco s tím, 
že komunisté rozdělili svou stranu na 
českou a slovenskou, takže v proza-
tímním parlamentu měli dohromady 

100 poslanců, zatímco ostatní po 
50. Byla obrovská chyba, že jsme 
to připustili. Naše víra, že se po 
vyhraných volbách vše uvede do 
normálu, byla iluzí. Rudá pěticípka 
byla odpustkem za zlé skutky, za 
něž by mnohdy zasloužil dotyčný 
šibenici. Proto se lidé masově 
přidávali ke komunistům a jejich 
počet a síla rostly. Jedním z dalších 
důvodů, proč komunisté u lidí tak 
zabodovali, bylo osidlování pohra-
ničí po odsunu Němců prováděné 
komunistickými funkcionáři. 
Dekrety na domy i statky, půdu 
i stroje předávali Ďurišovi agenti 
z jeho Ministerstva zemědělství. 
Byl jsem se tam s parlamentní 
delegací podívat a viděl jsem, jak 
všude tvrdili, že dekrety a domy 
dává lidem komunistická strana 
a nikoliv celý stát včetně nás. Tam jsme 
měli rovněž tehdy zakročit. Když se 
začalo mluvit o znárodnění, komunisté 
objížděli republiku a všem tvrdili, že 
jejich strana brání občany. Neměli jsme 
dopustit, aby  komunistům venkov 
uvěřil, protože jsme počítali s vítězstvím 
na vesnici. Beneš se měl zúčastnit sjezdu 
zemědělců a závodních rad. Komunisté 
se po volbách odměnili zemědělcům 
kolektivizací, ale to v roce 1946 nikdo 
nevěděl. Statisíce lidí bylo vyškrtnuto 
z volebních seznamů pro podezření 
z kolaborace s Němci. Neúspěch národ-
ních socialistů zapříčinily však přede-
vším bílé lístky vydávané pro neroz-
hodnuté voliče. Všichni zapsaní voliči 
byli tehdy povinni jít volit a pro ty, kteří 
nechtěli volit strany Národní fronty, byly 
připraveny bílé lístky. Strach obyvatel 
být označen za kolaboranta s Němci, 
pokud odevzdají bílý lístek, sehrál velmi 
mnoho, proto se je lidé báli použít a volili 
raději kandidátku Národní fronty. 

	Jaká byla atmosféra v době voleb?
Byla to nepředstavitelná hrůza. Lidé 

žili po válce v neuvěřitelné atmosféře 
strachu. Celý rok po válce sovětská KGB 
a NKVD odvážela po stovkách a tisících 
lidi neznámo kam. Celkem zmizelo asi 
10 000 občanů. Před volbami v roce 1946 
se rozkřiklo, že opět začali mizet lidem 
sousedé. Mohutné sovětské oddíly jely od 
Ruzyně třídou Československé armády. 
Designovaný ministr zahraničí Hubert 
Rybka upozorňoval, že 3. světová válka 
nebude. Lidé hrozby pochopili. Kolem 
nás bylo vše již pod sférou Ruska a vládli 
komunisté. V západním tisku se psalo, že 
zbývá už jen Československo a „nyní je na 
řadě“.  Největší hrůzou v té nejistotě byly 
ale retribuční dekrety, které vyřazovaly 
občany ze seznamu voličů. Velký retri-
buční dekret za zradu a malý za obžalo-
bu například, že jste reakcionář apod. 
Celkem bylo vydáno 300 000 dekretů, 
z toho 30 000 v Praze. Tito občané věděli, 
co je čeká po volbách. Proto volali komu-

ex
KLu

zív
ní 

ro
zho

vo
r



- � - FRAGMENTYPOLITIKA

nisté po uskutečnění voleb co nejdříve, 
aby této atmosféry děsu mohli využít. 

	Jak to vypadalo po volbách 1946?
Pokud se ptáte, jak to vypadalo po 

prohraných volbách 1946 – byl jsem 
zvolen do tehdejšího Ústavodárného 
národního shromáždění za NSS. Stal 
jsem se ve 25 letech  nejmladším poslan-
cem mezi osobnostmi jako byl Dr. Petr 
Zenkl či prof. Dr. Vladimír Krajina. 
Pokud bych měl porovnat tehdejší 
a nynější Poslaneckou sněmovnu, teh-
dy poslanci projevy prakticky nečetli, 
protože čtení projevů nebylo v jed-
nacím řádu dovoleno. Dnes poslanci  
čtou, mnohdy s koktáním, to, co jim 
sepíší jejich tajemníci, a mnohdy to 
i tak nemá ani hlavu ani patu. Je to 
asi tím, že se nyní dostane do politiky 
kdekdo, zatímco v roce 1918 se dostali 
do politiky vzdělaní lidé, přední vědci 
a umělci. Za naši stranu jsme tam byli 
tři mladí – Jan Stránský, Ota Hora 
a já a dohromady jsme uměli 8 řečí. 
Porovnejte to s tím, kým se obklopil 
Václav Havel pod  heslem „Již žádné 
hony na komunisty!“

	Co vedlo Vaši stranu k podání demi-
se vlády a jak probíhaly události 
v únoru 1948? 
Vše začalo poměrně banální událostí. 

Dne 13. února 1948 komunistický ministr 
vnitra Václav Nosek vyhodil osm neko-
munistických velitelů policie a dosadil 
za ně komunisty. O kroku Noska nás 
informoval člen bezpečnostního výboru 
sněmovny, předseda národně socialis-
tické mládeže, Ota Hora. Dal si vyvolat 
ze zasedání vlády Petra Zenkla a ten po 
návratu přerušil jednání, informoval 
vládu a dal návrh hlasovat o usnesení, 
aby československá vláda uložila Noskovi, 
aby do týdne uvedl personální situaci 
ve svém resortu do původního stavu 
ze dne 13.února 1948. Poměrem 15:11 to 
poté vláda Noskovi uložila. Komunisté 
měli s Ludvíkem Svobodou 11 ministrů, 
demokraté 15. Na následujícím zasedání 
vlády 20.2.1948 se Zenklovi dostalo od 
Gottwalda vyhýbavé odpovědi, že ministr 
vnitra je nemocen, ale přijde vládu infor-
movat. Nepřišel. To byl  poslední kamí-
nek do rozbušky. Dne 20. února 1948 
ministři Národně socialistické strany, 
Lidové strany a slovenské Demokratické 
strany podali demisi. Celkem jich bylo 
pouze 12.

	Kde se stala chyba při podání demi-
se?
Byla chyba, že to nekonzultovali 

s poslaneckými kluby a především 
s prezidentem. Měli se s Benešem pora-
dit před podáním demise,  ze zasedání 
vlády pouze odejít a sdělit, že se vrátí 
ihned, jakmile Nosek splní usnesení 
ze 13.2.1948. Demise měla být podána, 
ale s rozvahou a ve spolupráci s dalšími 
stranami a především ve větším počtu 
ministrů – i  s dvěma sociálními demo-
kraty a s Janem Masarykem. Pak by se 
získal stav 15:11 jako při hlasování proti 
Noskovi. Musím se opravit – s Janem 
Masarykem naši ministři mluvili, ale 
nedomluvili se.  Jan Masaryk totiž své-
mu otci slíbil, že zůstane vždy věrně po 
boku Edvarda Beneše. Ten však Janovi 
neporadil, musel se rozhodnout sám 
a ten souhlasil s účastí v nové vládě. Když 
poté 7. března 1948 na Staroměstském 
náměstí při příležitosti oslav narozenin 
jeho otce ho Václav Kopecký nazval 
prvním pionýrem komunismu, byl 
velice rozezlen a chtěl odejít do zahra-
ničí za Marcií Davenportovou. Velmi 
ho to mrzelo, ale bylo už pozdě. Později 
údajně spáchal sebevraždu, ale já věřím, 
že byl zavražděn. Krutě za vše zaplatil 
a jeho smrt ukázala, že se v komunis-
mu žít nedá. Tím spíš, že se s Janem 
Masarykem nedomluvili, měli naši 
poslanci požádat sociální demokraty 
o pomoc. Minimálně dva ministři by 
tehdy šli s nimi a bylo by jich celkem 
i bez Masaryka 14, vláda by padla a byly 
by vyhlášeny nové volby. Když se 24. 
února v noci rozhýbali sami od sebe 
sociální demokrati, tak už bylo pozdě. 
Demise menšiny ve vládě umožnila 
Gottwaldovi ústavní řešení,  a to výměnu 
ministrů, kteří odstoupili za své lidi bez 
nutnosti demise celé vlády. Není divu, že 
když si Gottwald uvědomil, jaký trumf 
dostal do rukou, přešel okamžitě do 
protiútoku.

	Nemohla proti tomu NSS něco pod-
nikat?
Když už naši udělali tuto chybu, bylo 

další velkou chybou vedení naší strany, 
že nic aktivně nedělala, jen všichni 
čekali, co udělá nemocný prezident. My 
mladí ze všech demokratických stran js-
me alespoň šli 23. a 25. února 1948 na Hrad 
demonstrovat proti nástupu komunistů 
k uchopení absolutní moci a podpořit 
prezidenta v nelehkém rozhodování. 

	Jak probíhaly protesty studentů, 
které jste vedl na Hrad v roce 
1948?
Dne 23. února zasedal ve Sladkovského 

síni Obecního domu nově se tvořící 
Akční výbor Národní fronty složený 
z vedení KSČ a ze zrádců všech demo-
kratických politických stran včetně té 
naší. Nad nimi zasedala naše mládež 
z Klubu akademiků národních socialistů 
a dohodla se, že půjdeme noční Prahou 
na Hrad vzdát hold prezidentovi Edvardu 
Benešovi a podpořit ho v jeho zápase za 
demokracii v ČSR. Když jsme vstoupili 
na Hradčanské náměstí a podívali se přes 
zídku na Prahu, viděli jsme, že pořád při-
bývalo  Pražanů, možná až 20 tisíc. 

První pochod studentů na Hrad 
jsem vedl 23. února 1948 pod hesly „Byli 
jsme a budem, za Benešem půjdem“ a „Ať 
žije republika Beneše a Masaryka“.  Na 
Hradčanské náměstí proti nám z areálu 
Hradu vyběhl silný oddíl pohotovostního 
pluku SNB a po ostrém verbálním střetu 
s velitelem jsem se domáhal, jako posla-
nec parlamentu, vstupu k prezidentovi. 
Nakonec mi to bylo umožněno spolu s  
pětičlennou delegaci studentů. Kancléř 
Smutný mi v předpokoji prezidentovy 
pracovny říkal, jak prezident znervózněl, 
když slyšel volání a skandování. Nechal 
si prý otevřít okno a když slyšel, co skan-
dujeme, řekl: „To je v pořádku, ti jdou 
s námi“. Beneš doufal, že se něco stane, 
že demokratická veřejnost vystoupí na 
jeho podporu. Dovedl jsem 5 studentů do 
kanceláře k Benešovi. Požádali jsme ho, 
aby nedovolil, aby mu kdokoliv diktoval, 
koho má a koho nesmí jmenovat ministrem 
vlády. Na prezidentovi bylo vidět, jak je již 
nemocný. Popelavý, nezdravé oči, jednu 
ruku za klopou saka. Členka naší delega-
ce při pohledu na prezidenta celou dobu 
dvacetiminutové audience proplakala. 
V duchu jsem huboval vedení demokratic-
kých stran, že nechaly vše jenom na něm. 
Ujistil jsem prezidenta, že nám jde o zacho-
vání demokracie, svobody a nezávislosti, ne 
o to, jestli vyhrají komunisté nebo národní 
socialisté. V případě, že si bude myslet, že 
bude ohrožena demokracie, bezpečnost 
nebo nezávislost republiky, stačí pokyn 
a my je půjdeme třeba holýma rukama 
bránit. Na konci audience mi prezident 
řekl: „Buďte klidní a vyřiďte všem, že mám 
situaci pevně v rukou. V Československu 
bude zachována demokracie v intencích 
Masarykových a mých. Se všemi stranami 
se dohodneme“. 
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V předpokoji prezidenta ke mně ale 
přistoupil kancléř Smutný a řekl mi: 
„Pane poslanče, doporučuji vám, abyste 
netrval na zápisu vaší audience do hrad-
ního protokolu. Musel bych tam uvést plná 
jména vás všech, musel bych tam ocitovat 
vaše oslovení prezidenta a jeho odpověď. 
Vy jste chráněn poslaneckou imunitou, 
ale pro vaše přátele by to mohlo mít nedo-
zírné následky“. Dodnes přemýšlím, co 
Smutný v té době věděl a co nevěděl pre-
zident. Smutnému bylo v exilu vytýkáno, 
že věděl o tom, že vedoucí jeho kanceláře 
podávala zprávy sovětské NKVD a nic 
proti tomu neudělal. Po skončení přijetí 
u prezidenta jsem vyzval čekající mládež, 
aby se odebrala na Náměstí Republiky. 
Tam jsem je informoval stručně o prů-
běhu přijetí u Edvarda Beneše. 

 O dva dny později, 25. února, pro-
běhl druhý průvod, který jsem pomáhal 
zorganizovat. Cílem bylo vyprovokovat 
demokratické politické strany, aby zača-
ly něco dělat. V ulici Na Újezdě postavila 
StB zátaras. Napříč ulice byly postaveny 
dva popelářské vozy, aby byla demon-
strantům znemožněna další cesta. Zde 
se studenti rozdělili. Část se po jednom 
protáhla podél zdi a přes Jánský vršek 
prošli do Nerudovy ulice, kde jim silný 
oddíl pohotovostního pluku zatarasil 
cestu. Tam byl výstřelem ze samopalu 
zasažen do kotníku pravé nohy studující 
lesního hospodářství Josef Řehounek. Byl 
zmrzačen a do smrti chodil o holi. Druhá 
část studentů stoupala přes strahovské 
zahrady na Petříně na Pohořelec a odtud 
podél Černínského paláce směrem k Hra-
du. Na Loretánském náměstí proti nim 
vyrazil silný oddíl pohotovostního pluku 
SNB se samopaly a veliký oddíl Lidových 
milicí s puškami v rukou. Rozháněli 
je a pažbami svých zbraní je bili hlava 
nehlava. Delegace se přesto  dostala 
na Hrad. Prezident ji však již nepřijal, 
pouze kancléř Smutný jim oznámil, že 
nová vláda již byla podepsána a krize 
skončila. 

	Co se dělo pak?
Bylo zatčeno 118 studentů a odvezeno 

do  Bartolomějské ulice a přes 90 jich 
pak bylo uvězněno. Když jsem se chtěl 
na protest vzdát svého poslaneckého 
mandátu, bylo to Josefem Nechvátalem 
z vedení naší strany odmítnuto s tím, že 
musím mandát podržet a intervenovat 
na vnitru za propuštění pozatýkaných 
studentů. V archívech jsem objevil svě-

dectví o tom, že Jan Masaryk okamžitě 
telefonicky žádal Klementa Gottwalda, 
aby přikázal Noskovi okamžitě zastavit 
brutální týrání studentů. Nic to nebylo 
platné. Nakonec zatkli i mne. Když mne 
při mém zatčení  přijímal ve věznici StB 
na Pankráci StBák V. Pešek, řekl mi: 
„Slavte své narozeniny i 23. února. Když 
jsem Vás slyšel na  balkóně sídla Vaší 
strany, běžel jsem v protějších kasárnách 
dolů pro pušku a byl bych Vás sestřelil 
od toho mikrofonu jako zajíce, kdybyste 
mezitím, než jsem se vrátil, neskončil.“ 
Třicet let mne provázely postihy. Byl 
jsem zahnán do dolů, kde jsem pracoval 
až do penze.

	Jak se to mohlo stát, když jste byl 
poslancem? 
Národní shromáždění bylo požádá-

no, aby mě zbavilo imunity kvůli  mému 
projevu před volbami v roce 1946 
a vydalo k trestnímu stíhání. Řekl jsem 
v něm něco v tom smyslu, že máme spo-
jence na Východě i Západě, ale na Západ 
máme z historických důvodů blíže. Poté 
jsem se rozhodl k odchodu z republiky, 
neboť hrozilo mé zatčení a rodina by 
zůstala bez prostředků. Bohužel jsem 
narazil při přechodu hranic na provokaci 
a při vyprovokovaném pokusu o útěk 
jsem byl v roce 1948 zatčen a poslán na 
nucené práce do dolů. Přestože jsem 
znal 4 řeči. Vystěhovali nás ze 2+1 do 
1+1 a posléze nás vyhostili z Prahy do 
Příchovic u Jablonce nad Nisou. Pak 
jsem rok pracoval jako vězeň v šachtě 
a zůstal jsme tam i po odpykání trestu, 
neboť jsem nemohl jinde sehnat ani 
zaměstnání ani byt. V kriminále jsem 
přišel o dítě, když byla manželka  při 
vyprovokovaném pokusu o útěk za 
hranice pozvána k výslechu. Nesměla 
kojit a za 3 týdny dítě zemřelo. Mohl 
jsem jít na pohřeb a být dokonce pro-
puštěn, kdybych promluvil do rozhlasu, 
že Krajina a Zenkl připravovali puč 
proti komunistům. Odmítl jsem. Žena 
byla zaměstnaná a vychovávala sama 
pěti- a tříleté děti, které nesměly ani do 
školky. Rodiče odešli do předčasného 
důchodu. Následovalo 30 let postihu. 
Raději nevzpomínat... 

	Co se dělo ve vaší straně po 25. 
únoru 1948. Zaujala k tomu alespoň 
nějaké stanovisko?
Když československý rozhlas sdě-

loval konec vládní krize, zvlhly mi na 

sekretariátu oči. Člen ÚV Josef Nestával 
mne pohladil po vlasech se slovy: „Klid 
Josífku, to horší máme před sebou.“ Měl 
pravdu. Budova našeho sekretariátu 
byla 23.2.1948 obklíčena příslušníky 
SNB s těžkými kulomety. Bezpečnost 
prováděla prohlídku a hledala zbraně 
a protistátní tiskoviny. Odvezli tuny 
písemností. Přihlášky, pokyny, usne-
sení, protože potřebovali mít seznam 
členů strany, aby mohli evidovat své 
„nepřátele“. To pak bohatě činili. Dění 
ve všech demokratických stranách i v té 
naší řídily „Akční výbory“ složené ze 
zrádců, kteří věděli, že až komunisté 
přijdou k moci, stanou se minist-
ry a vedoucími ústavními činiteli. 
Akční výbor v čele s Karlem Löblem 
a Bohuslavem Kučerou vylučoval 
a „vyakčňoval“. Z 55 poslanců naší stra-
ny nás bylo 30 tzv. „vyakčněno“ a Akční 
výbor rozhodl, že nejsme schopni 
spolupracovat pod vedením komunis-
tické strany v Národní frontě. Zbavit 
mandátu nás podle ústavy nemohli, ale 
museli jsme opustit poslanecký klub 
své strany a sednout si do posledních 
řad ve Sněmovně. Vylučování probíhalo 
i na nižších stupních. Ze 602 000 členů 
klesl počet členů na 30 000. Po listopadu 
1989 se Löbl stavěl do role  zachránce 
demokratických zásad ve straně v době 
komunismu a sedal na jednáních s Vác-
lavem Havlem. Svým věrným radil tak 
dobře, až druhá nejstarší strana ČSNS 
nakonec zmizela z politické scény.

	Mohl prezident Beneš demisi nepři-
jmout?
Dne 23. února 1948 přivezli komunisté 

z brněnské zbrojovky zbraně, vyzbrojili 
Lidové milice do každé pušky 3 náboji 
a ty se pak staly důležitým hráčem. 25. 
února sdělili Gottwald, Nosek a Zápo-
tocký prezidentovi, že v případě, když 
nepodepíše demisi, převezmou moc ve 
státě silou. Beneš věděl, že to znamená 
občanskou válku a navíc nevyváženou. 
Na jedné straně komunisté, kteří dispo-
nují ozbrojenými složkami milicí, a na 
straně druhé holé ruce. Proto podepsal. 
My mladí jsme byli ochotni bojovat. Běžte 
ale s holýma rukama proti samopalům. 
Edvard Beneš navíc věděl, že i kdyby se 
národ začal úspěšně bránit, nikdo by mu 
nepřišel z ciziny pomoci.

Pane Lesáku, děkuji za velice zají-
mavý rozhovor.
Snímek Fragmenty: Ivana Haslingerová
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autentická pravice musí definovat 
mravní základy společnosti

Ivana PaMětnIcKá

O bčanskému institutu patří 
dík za uspořádání čtyřden-
ní konference „NÁVR AT 

K E SVOBODNÉ SPOLEČNOSTI 
V EVROPĚ – ŘEŠITELNÝ ÚKOL?“ 
neboť svoboda v Evropě začíná stále 
více mizet pod nánosem socialistic-
kých nařízení a vyhlášek vydávaných 
bruselskými sociálbyrokraty v zájmu 
veřejného blaha. 

Přední čeští politologové a další 
odborníci, které spojuje zájem o osud 
autentické pravice a s ní související 
svoboda nejen u nás ale v celé Evropě, 
na ní diskutovali o aktuálním vývoji 
na české politické scéně, o dalším smě-
řování evropské integrace a rizicích, 
s nimiž se musí svobodná společnost na 
prahu 21. století potýkat. Akce se kona-
la ve spolupráci s CEVRO Institutem, 
Mladými konzervativci a za podpory 
Hanns Seidel Stiftung, Europa Clubu, 
senátorky MUDr. Aleny Venhodové 
a náměstka hejtmana Jihomoravského 
kraje ing. Milana Venclíka. Mediální 
záštitu nad konferencí měla naše kul-
turně-hospodářská revue Fragmenty. 
Přítomní se shodli na tom, že důsledky 
členství v EU dopadají nejvíce právě na 
pravici, poněvadž až na světlé výjimky 
mají politické produkty EU levicový 
charakter. Vyjádřili obavy, že Evropský 
soudní dvůr je mimo jakoukoliv demo-
kratickou kontrolu. Padala ale velice 
kritická slova nejen na chování EU za to, 
že komplikuje možnost pravicové politi-
ky a svobody jednotlivých zemí, ale i na 
chování představitelů KDU-ČSL u nás 
doma a na rozkročování se ODS za cenu 

rozmělňování její ideologie. Konference 
konstatovala, že pravice musí kromě 
ekonomického liberalismu začít klást 
důraz i na kulturní hodnoty, musí for-
mulovat jasná témata a především musí 
definovat mravní základy společnosti.

Snad nejkomplexněji rozebral posta-
vení „autentické pravice“ v EU předseda 
Občanského konzervativního klubu 
Robert Kotzian: „Autentickou pravicí 
rozumím takovou politickou sílu, která 
hodnověrně a konzistentně uplatňuje 
konzervativní politiku v oblasti společen-
ských hodnot a liberální politiku v oblasti 
ekonomické. Jinými slovy, autentická 
pravice stojí na straně svobody a odpo-
vědnosti jednotlivce, na straně západní 
civilizace, je proti diktátu politické 
korektnosti a všem možným kolektivis-
mům, relativismům, multikulturalis-
mům, socialismům a dalším „-ismům“. 
Míra prosazení pravice ve společnosti je 
mírou šancí společnosti blížit se ideálu 
svobodné, bezpečné a prosperující spo-
lečnosti. Pravice proto musí nalézt cestu, 
jak přimět co nejvíce občanů k ochotě 
hájit západní hodnotový řád,“ uvedl 
Kotzian. Celý text jeho obsáhlé přednášky 
přinášíme v článku  „Vyhlídky autentické 
pravice“ na www.fragmenty.cz. 

PhDr. Josef Mlejnek, Ph.D. z Fakulty 
sociálních věd UK se zamýšlel přede-
vším nad situací v ODS po převzetí 
moci. Konflikt Václava Klause a Mirka 
Topolánka považuje za ideově strategic-
ký. Zatímco Václav Klaus vypreparoval 
stranu ideově a varoval před jejím roz-
pliznutím, Mirek Topolánek je spíše pro 
její „rozkročení“ směrem ke středovým 

voličům bez idejí. Proto je ODS nyní 
ideově a v důsledku toho i personálně 
značně rozkolísaná. Ve vládě navíc chy-
bějí zástupci významných regionů a těžko 
se pak jako celek strana sjednotí za 
Topolánkem. „Byť Václav Klaus zastává 
reprezentativní funkci nestranického pre-
zidenta, je charismatický a silný a svou 
vahou dokáže i z Hradu působit jako 
vůdce ODS či jako vůdce opozice v ní,“ 
zdůraznil Mlejnek. Připomněl také fakt, 
že pravice v Evropě zelená. Cameron tím 
škodí britským konzervativcům a Václav 
Klaus to pokládá za neobyčejně nešťast-
né. ODS musí proto čelit vztahu nejen 
k evropské integraci a ke křesťansko-
demokratické integraci, ale i ke straně 
zelených. 

Analytiku Občanského institutu 
Mgr. Matyáši Zrnovi se nelíbí mizící tra-
dice KDU-ČSL z 90. let. KDU-ČSL mezi 
pádem Kalouska, který se chtěl dokonce 
spojit s komunisty, a zvolením Čunka 
byla „nebožtík v rakvi“. Ale i nyní má stále 
málo osobností a vizí. Vsetínský starosta 
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Motto: „Autentická pravice musí kromě ekonomického 
liberali smu klást důraz i na kulturní hodnoty“ 
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nevytvořil tým a jeho mediální vystou-
pení připomíná „slona v porcelánu“ nebo 
lépe řečeno „Valacha v Praze“. Vrcholem 
byla jím prosazená vládní nominace 
Heleny Třeštíkové, která má názory blíz-
ké zeleným, kostely jsou podle ní „chrámy 
netolerance a pokrytectví“ a ona sama 
chodí na akce gayů. „Kde k ní Jiří Čunek 
přišel, kde viděl voliče KDU-ČSL mající 
názory Třeštíkové?!“ ptal se Zrno. 

Na dotaz Fragmentů, proč neudě-
lal Čunek ministrem kultury přímo 
lidovce Jaromíra Talíře, který jím už 
jednou byl, a místo toho tam dosadil 
ateistku Třeštíkovou, odpověděl nejdří-
ve přítomný zástupce ústavního soudu: 
„KDU-ČSL není klerikální stranou. Dle 
Čunka je to katolicky správně. KDU trpí 
mentálním syndromem posledního.“ Na 
námitku, že neodpověděl, proč nedosa-
dili přímo Talíře a dělali tuto komedii, 
odvětil: „Ne, neuvedu to.“ Matyáš Zrno 
byl odvážnější a prozradil, že si lidovci 
říkali, že Třeštíková církvím nerozumí, 
tak jim neublíží, vše ohledně restitucí 
zařídí Talíř a přitom to bude vypadat, že 
to nedělají oni. „To ale jen podpořilo tezi 
o lidovecké proradnosti. Pokud se tohoto 
balastu v jednání nezbavíme, nebudou nás 
lidé volit,“ řekl Zrno. 

Výroky Romana Línka, aby se 
KDU-ČSL odčernoprdelila, neboť nemá 
reprezentovat katolíky ale občany, nejde 
podle Zrna ani komentovat. Intelektuální 
zázemí podle toho vypadá. Její think-
tank nic nevytvořil, časopis Obzory je 
odfláknutý víc než časopis gymnasistů, 
intelektuálové proto nechtějí být se stra-
nou spojováni. Měli blízko k Bendově 
KDS, ta ale přešla do ODS, která má inte-
lektuální základnu – CEVRO, Liberální 
institut a eStat – vše o několik světelných 
let dále, než lidovecké think-tanky. Strana 
působí jako sociální zaopatřovací ústav 
a chybí jí charismatický lídr. „Stačí se 
podívat na akci Bursíka vystupujícího 
stylem exponenta USA. V průchodu 

Světozoru, kam šel nedávno na kino 
o Al Gorovi, dívky omdlévaly. Kdyby 
tam šel Čunek, dostane leda rajčetem. 
Tito voliči nemohou být proto voliči 
KDU-ČSL a liberální voliče nedosta-
neme. Lídři nechápou, jak hluboce jsou 
determinováni prostředím. KDU-ČSL 
nenaplňuje program a strany jí nevěří 
principiálně jako partnerům. Existuje 
v ní naprosto neuvěřitelná provázanost. 
Má rysy ‚uzavřené klanové komu-
nity‘,“ uzavřel Zrno. Další analytik 

Občanského institutu, Vojtěch Beling, 
doplnil, že celostátní vedení KDU-ČSL 
je řadící pákou k finanční podpoře 
regionů. Peníze tečou starostům, aby je 
volili. Pracuje na feudálním principu 
lenních pánů (úsměv). Vrchní lenní pán 
pošle peníze střednímu a ten řadovým. 
Nejvýraznější rodinné klany působí na 
jižní Moravě. Josef Mlejnek se pousmál, 
že to vysvětluje, proč Kalousek by šel 
i s komunisty, jen když budou peníze 
z vlády. KDU má jediný cíl, dostat se do 
vlády a podojit jí. Nemá za cíl prosazovat 
hodnoty. Klidně vám její exponent řekne: 
„My vlastně ani nejsme křesťané“ a při-
tom pokrytecky agituje touto notou před 
volbami na voliče, kteří jsou chudí a staří 
a dají na sociální jistoty. KDU-ČSL je 
jakási etatická amorfní hmota podobná 
žížale s jedním koncem hydrofobním 
a druhým hydrofilním. 

„Vedu katolického Orla. Je v něm mno-
ho osobních klanů. Politici KDU-vědí, 
že kdyby nechodili do kostela, nebudou 
je lidé volit, proto se obětují a chodí tam. 
Na veřejnosti se pak za to stydí. Říkám 
tomu katolický komplex. Musejí mít 
ministerstva financí, dopravy a místního 
rozvoje kvůli toku peněz do jejich regio-
nů, zatímco by měli mít kulturu a školství 
kvůli morální kultivaci národa,“ uzavřel 
Zrno 

„Co dělat, abychom se vrátili ke 
svobodné společnosti?“, položil si 
otázku ředitel Občanského institutu 
MUDr. Roman Joch. Aby nevznikla 
časem z demokracie tyranie, byla 
rozdělena moc ve státě na výkonnou, 
zákonodárnou a soudní. Zákonodárná 
moc je prakticky neomezená, mohou 
ale proti jejím zákonům vystoupit 
soudy. Výkonná moc podléhá nezá-
vislým soudům prakticky neomezeně. 
Zatím se sice nestalo, že si soud sám 
sobě určuje pravomoci, ale mohl by 
to provést, aniž by porušil ústavu. 
V samostatném státě by v tomto 

případě mohl v krajním momentě rea-
govat Parlament změnou ústavy. Velkým 
nebezpečím ale je, že Evropský soudní 
dvůr je mimo tuto demokratickou kon-
trolu. Kdyby začal interpretovat svůj 
mandát, není prakticky čím jej omezit, 
protože po schválení euroústavy bude 
její změna prakticky nemožná a v tom je 
nebezpečí nadnárodních institucí.

Rektor vysoké školy CEVRO Institutu, 
Prof. Dr. Miroslav Novák, upozornil, že 
se přehodily role pravice a levice co do 
revolučnosti: „Nové myšlenky u levice 
jsou v rozporu s konservatismem jejího 
voličstva. Multukulturalismem zasela 
levice čertovo semínko. Neuvědomila 
si, že dělníci nemají multikulturalismus 
a homosexuály rádi. Právě díky tomu se 
křísí pravice, neb lidem se to nelíbí. Levice 
má proto problémy, neboť pravice je revo-
luční.“ Pravice by toho měla využít. Musí 
kromě ekonomického liberalismu začít 
klást důraz i na kulturní hodnoty a for-
mulovat jasná témata. Měla by definovat 
mravní základy společnosti. Současný 
francouzský prezident byl zvolen nejen 
kvůli ekonomickým, ale především 
kulturním tématům, což není náhodou. 
Pro povolení občanství by měl například 
občan prokázat, že není militantní isla-
mista. Pan profesor se dále přimlouval za 
zavedení britského volebního většinové-
ho systému a nebude-li pro to politická 
vůle, alespoň systému italského. (Dvě 
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předvolební koalice se utkají ve volbách 
většinovým systémem jednokolovým 
a vítězná dostane vyrovnání na 55 % 
hlasů. O křesla se pak jednotlivé strany 
koalice rozdělí poměrným systémem.)

Podle výkonného ředitele Centra 
pro studium demokracie a kutury, 
PhDr. Stanislava Balíka, Ph.D., je zby-
tečná bitva církví o preambuli o Bohu 
v „Euroústavě“. To vzbudilo velkou 
polemiku. „Není problém, zda v Euro-
ústavě je Bůh, ale pokud má vůbec 
ústava existovat, měl by tam být odkaz 
na křesťanství. Jednotlivé země to nepo-
třebují, ale EU má mít tradici tolerance, 
která je universální. Pro Evropu je 
proto reference na křesťanské dědictví 
v pořádku, neboť to patří k jejím dějinám. 
Odkaz na křesťanství je věcí historického 
faktu,“ protestoval profesor Novák. Podle 
Romana Jocha nastává dokonce postupné 
vytváření nové orthodoxie proti křesťan-
ství. Dochází k přehodnocení hodnot. 
Dříve byla homosexualita a potraty 
pokládány za záporné věci a kouření za 
mravně neutrální. Co bylo špatné, je nyní 
obdivováno, a co neutrální (kouření), 
je nyní společenskou leprou. President 
Kulturní komise ČR, doc. ing. Jiří Pancíř, 
CSc., se přidal na stranu protestujících: 
„EU nepředstavuje národ a proto jako 
taková nemá národní tradici. Podobně 
nemá tradici rasovou ani třídní. Jediné, 
co je všem státům EU společné, je skuteč-
nost, že všechny vznikaly a formovaly se 
působením křesťansko-antické kultury. 
A právě toto by mělo být v preambuli 
zdůrazněno! Navíc by měl, podle mého 
názoru, hrát tento princip vůdčí roli při 
případném rozšiřování EU právě kvůli 
zachování vzájemné soudržnosti a názo-
rové jednotnosti členských států Unie.“

A n a ly t i k  C E V RO I n s t i t ut u , 
Mgr. Zbyněk Klíč, vysvětlil, proč není do 
budoucna možné, aby setrvávali v jedné 
koalici Evropská lidová strana (EPP) 
a Evropští demokraté (ED). Evropští 
demokraté Euroústavě říkají ne, nechtějí 
ztrátu národního veta, nechtějí diskutovat 
o rozměrech jednotného chleba ani sjed-
nocených daní, odmítají superstát a úvahy 
o evropském presidentovi. EPP požaduje, 
aby každá strana utvořila pro celou EU 
jednotnou kandidátku, chce posílit EP na 
úroveň Rady Evropy (RE), podpořit vznik 
ústavního soudu EU, nesouhlasí se závěry 
konference v Nice. Po prohraných referen-
dech o Euroústavě se tvářila, že se vlastně 
nic nestalo, když 18 států ji chce. Zahraniční 

tajemnice ODS, Adéla Kadlecová, vysvět-
lila že vstup ODS do EPP-ED byl z důvodu 
nároků na funkce v EP i ve výborech. 
EPP má 277 křesel, zatímco našich pra-
vicových poslanců je v EU 14 (9 poslanců 
ODS, 2 poslanci KDU-ČSL a 3 nezávislí), 
socialisté mají celkově 250 hlasů. EPP má 
proto pohodlnou většinu, zatímco sami 
naši poslanci nic nezmohou. Nátlak EPP se 
však stupňuje. Pokud poslanci dlouhodobě 
mají vlastní názory, jsou sankcionováni. 
Nedostanou funkce ve výborech, nesmějí 
promluvit na plénu a neproplácejí se jim 
ani schválené projekty. ODS se proto 
rozhodla z frakce vystoupit. Pánové 
Cameron a Topolánek podepsali 13. 
července 2006 závazek, že v dalším 
období založí konservativní frakci EP, 
která se musí stát třetí nejsilnější frakcí, 
což chce alespoň 5 států a minimálně 
19 poslanců. Frakce by měla být vytvo-
řena v roce 2009 spolu s Bulharskem, 
Maďarskem a Rakouskem. Slováci doma 
hlasují jinak než v EU, a proto se s nimi 
zatím nepočítá. 

 D e f é t i s t i c k ý  t ó n  r e f e r á t u 
PhDr. Vojtěcha Belinga, byl zřejmě způ-
soben jeho pobytem v Německu, které se 
podle jeho slov stává stále více spíše NDR 
než NSR. Pravice je tam dokonce považo-
vána za extrém a pohybuje se v mantine-
lech, které jí levice povolí: „Slovo pravice 
se i v celé EU považuje za nekorektní ter-
mín. Říkají si proto raději konservativci 
a liberálové. Levice má výhodu koalič-
ního potenciálu. Jsou v módě její témata 
o homosexuálech, kvótách, pozitivní 
diskriminaci, environmentalismu, rovno-
právnosti ras. Aby se uplatnil muž v norské 
státní správě, potřebuje podstoupit operaci 
v genitáliích. Návrh na kvótu má dokonce 
i muž, který se „cítí býti ženou“. Nejdříve 
se tématu chopí média, pak levicoví intelek-
tuálové a když je to v módě, levicové strany. 
Otevírání a rozkročování se je prostě módou 
a pravice si bohužel nechává toto vše vnu-
tit.“ V Německu nastává hledání nového 
pokroku za cenu intervencí do privátní 
sféry života. Daněmi je omezován nákup 
některých produktů, genderová politika 
určuje, kdo má pečovat o děti. Ministryně 
pro rodinu navrhuje po vzoru bývalého 
NDR kolektivní péči již od jednoho roku 
dítěte. O využití dávek rodinám rozho-
duje stát. Je nastolována idea poukázek 
místo peněz na dávky. Nastává společ-
nost s velkým rozdíly a to nejen chudí 
proti bohatým, ale i kulturně definované 
skupiny spojené s finančním postavením. 

Dělníci se snažili dostat do vyšších sfér, 
dnes naopak je módou vypadat roztrhaně 
i přes milion v kapse. Špičkou ledovce jsou 
imigranti a katolíci. Různá náboženství 
mají různé kodexy. V ČR prožívají tuto 
modernizační horečku lidovci. Staví jesle, 
dovolují interrupci. Homosexualismus, 
kvóty, zákon o registrovaném partnerství, 
proticírkevní environmentalismus, naci-
onalismus, to vše jsou ale znaky levice. 
Nejen KDU-ČSL, ale i ODS je v krizi, neboť 
v těchto kulturních otázkách je řada jejich 
členů levicově liberální. 

Mgr. Ladislav Mrklas, ředitel CEVRO 
Institutu, porovnal stav zemí Visegrádské 
čtyřky a Slovenska ohledně pravicových 
stran. Ve všech zemích existuje u pravice 
schizofrenie. Více jsou nacionalistické 
dovnitř než na evropském fóru. Jen 
ODS chce anglosaský ostrůvek a chová 
se opačně. ČR má nejsilněji polarizovaný 
multikulturalismus, silnou komunistickou 
stranu a nestabilní vlády. Obě pravicové 
strany ODS a KDU-ČSL jsou ve vládě. 
KDU-ČSL je proevropská, její voliči ne. 
U ODS je tomu naopak. KDU-ČSL má 
90 % voličů katolíků, kteří jsou nejvidi-
telnější menšinou u nás. Přitom členové 
KDU-ČSL se ke křesťanství málo hlásí. 
Roli hraje v ČR i postmaterialismus zele-
ných. V Maďarsku se pravice nezaměřuje 
na sociální a ekonomické otázky, ale na 
nacionální. FIDES se ale chová opačně 
než ODS. Ta je venku proti EU, kdežto 
FIDES je doma nacionální a venku pro 
EU. V Polsku zmizela levice. Právo a spra-
vedlnost (PiS) a Občanská platforma (OP) 
jsou pravicové strany, OP je spíše liberální, 
PiS spíše oslovuje venkov a malá města. 
Slovensko je nekonsolidované. KDH 
je na rozdíl od nás katolická a nechce 
Euroústavu. Levicová SME má 45 % pre-
ferencí. Slovinsko má nestabilní vlády. 
Dominuje sociálně ekonomická osa, anti-
komunismus a národní usmíření. Všechny 
tři jeho pravicové strany jsou ve vládě. 
Snímky Fragmenty: Jiří Pancíř
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právo, teror a svoboda
JIří Pancíř

L iberální institut (LI) a vysoká 
škola politických studií „CEVRO 
Institut“ představily české vydá-

ní významného díla Bruna Leoniho 
„PRÁVO A SVOBODA“. Se vzpomínkou 
na tragicky zemřelého profesora Leoniho 
vystoupil jeho kolega, přední expert 
na poli ekonomie a práva na Turínské 
univerzitě prof. Enrico Colombatto. 
Připomněl, že Leoniho kniha „Právo 
a svoboda“ byla publikována v témže roce 
jako Hayekova „Ústava a svoboda“. Oba 
kladli velký důraz na pojem svobody: 
„Svoboda = absence donucení“. Pojem 
„absence donucení“ ale oba chápali jinak. 

Hayek, tak, že svobodu má člověk teh-
dy, když se chová v rámci zákonnosti, 
Leoni se spíš odtahoval od zákonodárců, 
s tím, že svobodu narušují. Soudci by 
měli podle něho nalézt to správné právo 
osvědčené v minulosti neboli přirozené 
právo. To ale hlásalo „Bůh nás stvořil 
rovnými“. Protože Leoni jako nevěřící 
neměl metafyzické zásady, zasekl se. 
„Je těžké být liberálem bez náboženství. 
Pokud nevěříte v přirozené zákony dané 
Bohem, budete mít problém, neboť se pak 
musíte odvolávat na metapravidla. Není 
nutnost odvolávat se při tvorbě zákonů na 
Boha, ale i podle Hayeka je náboženství 
potřebné,“ vysvětlil rozpor v Leoniho 
přístupu k právu profesor Colombatto 
a uzavřel: „V době své smrti pracoval 
Leoni na metapravidlech pro použití 
zvykových zásad práva, ale bohužel tuto 
práci nedokončil. Snad se najde následo-
vník, který naváže na jeho dílo ukončené 
tragickou smrtí v roce 1966.“ Na jeho přání 
skromně reagoval Ivan Langer, že on se 
v tomto roce narodil: „Před třemi lety po 
osmi letech práce v Parlamentu jsem se 
dostal do rozpoložení: ‚Takhle to dál nejde, 
napiš učebnici!‘ Na rozdíl od Leoniho 
‚Pravdy a svobody‘ bude mít název ‚Teror 
a svoboda‘ a snad ji, na rozdíl od něho, 
někdy dokončím.“ 

Podle pana ministra našim zákonodár-
cům chybí schopnost stavět na hodnotách 
a principech. Nastala hypertrofie práva, 
která vede k jeho neznalosti a v důsledku 
toho k nerespektování práva. Legislativní 
proces se stal tak běžným, že to, co nazý-
váme právem, jsou normy a ne principy. 
Právo v rukou státu nemaximalizuje 
svobodu. Jeho pomocí naopak stát ovládá 

stále více vlastních občanů. „Když politik 
chce něčeho dosáhnout, vymyslí zákon. 
Jako lékař a právník se ježím nad větou: 
‚Musí se to právně ošetřit‘. Kdybyste viděli 
toho ošetřujícího doktora, tak je Vám jasné, 
jak to po ošetření s pacientem musí dopad-
nout. Není nic jednoduššího, než napsat 
zákon a nic o právu nevědět. Nesnesitelná 
lehkost pera některých zákonodárců je 
fascinující,“ zlobil se Langer.

Na dotaz: „Co proti tomu udělá on 
sám?“ Langer odpověděl: „Po nástupu do 
funkce ministra vnitra jsem si dal udělat 
analýzu právních předpisů pro řízení. 
Zjistil jsem, že na MV existuje 400 aktů 
řízení jen pro policii. Revize aktů řízení je 
proto nutná. Musí ale především dojít ke 
změně legislativních pravidel pro podá-
vání zákonů. Jak říkal prezident Reagan: 
‚Stát není řešením problémů, nýbrž jejich 
součástí‘. Já říkám: ‚České právo není 
řešením problémů, nýbrž jejich součástí‘. 
Právu se v Česku daří, svoboda skomírá. 
Je to pro mne výzva se s tímto nelichotivým 
stavem práva porvat a udělat něco pro to, 
aby se to změnilo. Při projednávání záko-
nů si vždy kreslím paragraf = dolar. Chci 
navrhnout, aby každý předkladatel nového 
zákona musel popsat míru regulace, kterou 
jím navrhovaný zákon přinese, a tak musel 
vyčíslit dopady nejen na státní ale i na 
veřejné rozpočty. Je to nerealizovatelná 
vize, ale udělám to. Kolegové ve vládě to 
nevědí, jinak bych tu asi nebyl živý před 
Vámi. Abyste mohli v Poslanecké sněmov-
ně zabránit změně zákona, musíte poslance 
přesvědčit, aby změnili zákon, proto je to 
tak složité. Člověk by ale neměl ztratit vůli 
a optimismus se porvat o dobrou věc“ 
Snímek Fragmenty: Jiří Pancíř
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„Největší hodnotou je svoboda.“ 
Ivan Langer

„Byl jsem na Radě Evropy, kde si stěžoval 
kolega, že je hrozné, jak členské státy 
pomalu implementují směrnice Bruselu. 
Odvětil jsem, jestli to není tím, že je 
nepotřebují. Nepochopil to. Největší 
hodnotou je svoboda. Liberál a ministr 
vnitra je neuvěřitelný střet. Buďte rádi, 
že je jím liberál,“ říká Ivan Langer
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Samostatnou zahraniční politiku 
musíme chránit zuby nehty 

Yveta valová

S lovenský pravicový think-tank 
Konzevatívny inštitút Milana 
Rastislava Štefánika a interne-

tový server EUportal.cz uspořádaly 
v rezidenci pražského primátora Pavla 
Béma v rámci projektu „Eurorealismus 
v České a Slovenské republice“ konferenci 
„ČESKÁ A SLOVENSKÁ REPUBLIKA 
–  B U D O U C N O S T  E V R O P S K É 
INTEGRACE“. Konference se konala 
pod záštitou předsedy europoslanec-
kého klubu Občanské demokratické 
strany v Evropském parlamentu Jana 
Zahradila, jehož jméno skýtalo očeká-
vání, že nepůjde pouze o jednu z mnoha 
formálních konferencí o budoucnosti 
EU, ale opravdu o otevřený pohled na ni 
prizmatem tohoto největšího bojovníka 
za práva naší země v jejím uskupení, 
pominu-li pana prezidenta. Ten ve své 
zdravici konferenci mj. vyjádřil frustraci 
nad současnými unifikačními a centra-
lizačními trendy vývoje evropské integ-
race: „Když jsem v prosinci minulého roku 
zahajoval podobnou konferenci o Evropské 
unii, The Future of the European Union 
(Fragmenty o ní referovaly v článku „The 
Future of the European Union - Where 
Do We Go Now?“, pozn. redakce), hovo-
řil jsem o své frustraci nad současnými 
unifikačními a centralizačními trendy ve 
vývoji evropské integrace. S politováním 
musím říci, že jsem se tohoto pocitu dosud 
nezbavil a překotné snahy o znovuoživení 

evropské ústavy mé obavy bohužel jen 
potvrzují. Doufám, že Vaše konference 
přispěje k rozpoutání diskuse a zamyšlení 
nad tím, zda by se evropská integrace od 
konstruktivistického centralismu a byro-
kratismu evropeistických elitářů neměla 
vrátit k myšlence suverénních národních 
států pod demokratickou kontrolou svo-
bodných občanů těchto států.“ Pokud 
se týká dalšího průběhu konference, 
ukázalo se, že pan prezident doufal 
správně. 

 Hned v úvodním slovu zdůraznil 
předseda Mladé pravice a šéfredaktor 
serveru EUportal.cz Lukáš Petřík, že 
v dnešní Unii převládají centralistické 
a navíc socialistické tendence, které 
omezují konkurenceschopnost a národní 
demokracii ve prospěch nadnárodních 

direktivních rozhodování: „Demokracie 
nemůže fungovat mimo národní stát, 
neboť nadnárodní instituce nemají démos 
neboli svůj lid, ke kterému se mohou 
obracet. Rozhodování v Bruselu postrádá 
proto legitimitu, kterou mají národní par-
lamenty. Přesto EU rozhoduje o asi 80 % 
platných zákonech v jednotlivých zemích. 
Je proto nutné najít východisko, jak tento 
evropeistický, antiliberální a centralizační 
trend zvrátit.“

 V zahraničně-politickém bloku kon-
ference se věnovali panelisté především 
otázkám evropské ústavy, protiraketo-
vých radarových stanic a euroatlantic-
kých vztahů. „Diskuse o tak fundamen-
tálních tématech, jako je naše suverenita, 
národní zájmy, zachování parlamentní 
demokratické formy vlády v národním 
státě a obrana ekonomické svobody jako 
nezbytné podmínky pro svobodu politickou 
bývá umlčována novým typem evropeis-
tické politické korektnosti,“ zdůraznil ve 
své zdravici Václav Klaus. 

Panelisté se shodli na tom, že politik 
musí hájit především zájmy své země, na 
což má mandát od občanů. Zahraniční 
samostatnou politiku musíme bránit stůj 
co stůj. Padly dokonce názory, že pokud 
se nepodaří reformovat EU k návratu ke 
společnosti suverénních národních států, 
měli bychom z ní vystoupit a vstoupit 
např. do „Evropského sdružení volného 
obchodu“. 
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„Národní hrdost a národní instituce jsou tou nejlepší průpravou 
k fungující demokracii. Jakékoliv pokusy odstraňovat rozdíly mezi 

národy nebo spojovat různé národy s odli šnými tradicemi v jeden umělý 
stát skončí s největší pravděpodobností neúspěchem, možná krvavým.“

Margaret Thatcherová



FRAGMENTY - 1� - POLITIKA

 „Myslím, že konference dříve skončí, než 
začne, protože ČR a SR žádné zahraničně 
politické perspektivy nemají. Bude přece jen 
jedna správná politika EU,“ uvedl s úsmě-
vem předsedající Ladislav Jakl prvního 
řečníka. Jan Zahradil varoval především 
před chystaným novým rozdělením sfér 
vlivu Evropskou unií: „Zahraniční politika 
EU je zákopová válka ve věcech mocenských. 
Váha států se počítá multiplikačně a je jasné, 
že za 470 milionů se mluví lépe než za 80 
milionů. Angela Merkelová propaguje proto 
ideu evropské integrace tak vehementně, 
že dokonce tvrdí, že je to otázkou války 
a míru. Pozor na to! Ve střední Evropě se 
chystá nové rozdělení sfér vlivu. Musíme 
být tudíž ve střehu. Nastává německo-ruské 
sbližování. Musíme nalézt protiváhu proti 
tomu v USA. Jedině tím zvýšíme váhu naší 
republiky. Odpovědí Rusku na protesty proti 
naší obraně není proto další prohlubování 
EU. Vybudování radaru na ochranu 
naší republiky před napadením jaderný-
mi raketami považuji za nejdůležitější 
počin po roce 1989. Vybudování radaru 
je důležitější než náš vstup do NATO i do 
EU. Byla by strašná škoda této americké 
nabídky nevyužít. Změní a dramatickým 

způsobem vylepší pozice ČR. To dráždí státy 
EU. Dospěly k závěru, že se pak bude volat 
z USA nejen do Berlína, ale i do Prahy. 
Americká přítomnost v Evropě byla garancí 
míru, z níž Evropa padesát let profitovala. 
Rusové vědí, že ani zlomek ze strany Ruska 
americký radar nezachytí. Jsou to jen 
zahraničně politické rituály.“ 

 Smrtícím koktejlem EU je podle 
Zahradila plýtvavá socialistická politika 
a zhoubná politika kolektivních práv. 
Z první generace migrantů vyrůstá druhá 
sociálně náročná. Existují dvě realistické 
vize Evropy. Buď země evropské v zajetí 
minulosti táhnoucí EU k zemi se z toho 
vymaní a EU se vrátit zpět do stopy. Nebo 
Evropa překročila již zenit, její úspěch je 
pastí a nastává pozvolné umírání tak, že 
se rozpustí v blahobytu a hojnosti. „Pravá 
podstata euroústavy byla, že měla být 
nástrojem o nové přerozdělení EU27. Do 
Bruselu posíláme peníze a ty jdou s bonu-
sem zpátky. Nejsou to žádné dotace, ale 
„Bruselský průtokový ohřívač financí“. Je to 
rejdiště pro lobbisty. Hotový průmysl na roz-
dělování dotací. Musíme proto brát EU vel-
mi ostražitě,“ uvedl Jan Zahradil. Staré státy 
EU se bojí reformovat, my naopak musíme 
dělat reformy a být ostře proti EU. 

Senátorovi Miroslavu Škaloudovi se 
zdá, že politikům v Bruselu nefunguje 
mozek a nemají zábrany: „V radě ministrů 
prosazují politici to, co by doma neprosadili. 
Například podle nejnovější směrnice EU 
hrozí tři roky odnětí svobody za újmu 
rostlinám.“ Zásadní fenomén, vůči 
kterému se musíme vymezit, je demo-
kratický deficit EU. Charta lidských 
práv je politická deklarace spojená 
s evropským právem. Zahraničně poli-
tické perspektivy jsou prázdná množina. 
Podle nedávné směrnice Rady Evropy 
národní parlamenty měly mít pouze prá-
vo být o rozhodnutích EU informovány. 
Proto ji Senát odmítl. „Rostliny mající 
podle EU právní subjektivitu by si měly 
zvolit advokáta. Vlastně ony už ho mají,“ 
komentoval s úsměvem Ladislav Jakl.

Redaktor časopisu Týždeň František 
Šebej zdůraznil: „Symptomatické pro 
EU je, že až sebevražedným politic-
kým fenoménem je antiamerikanis-
mus, který ohrožuje duši EU zevnitř. 
Antiamerikanismus se odměňuje 
Nobelovými cenami za mír. Spojené 
státy má polovina Evropy za teroristický 
stát, který může za chudobu třetího 
světa. Nesedí jim do toho ale Marxovy 
teorie o zbídačování dělníků kapita-

lismem, neboť v kapitalistické Americe se 
mají dělníci lépe než v socialistických státech. 
Kapitalismus podle nich už proto není 
zodpovědný za bídu vlastních dělníků, ale 
za bídu zemí třetího světa, které jej nemají. 
Musíme si proto zuby nehty chránit prostor 
zahraniční politiky. Je to věc, kterou národní 
státy nesmějí pustit z rukou.“ 

 Zlatou tečku za konferencí učinil 
Ladislav Jakl: „Ptali jste se, jak je možné 
mluvit o demokratickém deficitu EU, když 
v ní není démos. Jste nemoderní lidé. Ten 
si přeci vyrobíme. Mé dítě přineslo ze školy 
knížku ‚Evropské dějiny‘, v níž není ani zmín-
ka o národu. Podle ní europeisté vybuduji 
nejdřív dům a pak do něj vpustí lidi. Pak 
přijde démos a my mu máme metat cestu 
a ne být jako vy, kteří pro toto úsilí nemají 
pochopení. Nelíbí se Vám antiamerikanis-
mus, který velmi souvisí s tématem panelu, 
ale ten je přece velice racionální. Lépe se 
na jeho pozadí odpichuje velmocenská 
politika evropských velmocí. Druhý důvod 
hovořící pro něj je vyloučit ze hry celou jednu 
skupinu evropského myšlení s tím, aby si to 
šli povídat do Ameriky. Rusko je významná 
velmoc a nesmíme se divit, že růstem desta-
bilizace EU chce sledovat své zájmy. Když 
i Francie chce své zájmy, musí to přece nějak 
neutralizovat. Ale teď vážně: V zájmu ČR 
je mít samostatné vztahy s USA, což se 
EU samozřejmě velice nelíbí, ale musíme 
to dokázat!“
Snímky Fragmenty: Jiří Pancíř

Na závěr konference se dali její hlavní aktéři 
společně vyfotografovat na památku. Zleva 
Miroslav Škaloud, člen senátního výboru 
pro evropské záležitosti, František Šebej, re-
daktor časopisu Týždeň, Petra Kuchyňková, 
analytička Centra pro studium demokracie a 
kultury, ředitel Politického odboru Kanceláře 
prezidenta ČR Ladislav Jakl, Jan Zahradil, 
Lukáš Petřík, šéfredaktor serveru EUportal.
cz, vedoucí projektu EUserver a Daniel 
Kotula, vedoucí Českého portálu
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volební zákon utváří politický 
proces k obrazu svého autora

Ivana HaslIngerová

V olby do Poslanecké sněmovny 
Parlamentu ČR ukázaly, že nazrál 
čas na přehodnocení volebního 

systému. Ten současný založený na 14 
existujících krajích je nesmyslný. Není 
nikde zárukou, že strana s maximálním 
počtem hlasů musí vyhrát. Vydávají se 
stamilionové částky na volební kampaně 
a zbytečně. Nejde totiž jen o to, jak vést 
kampaně, ale především, jaký volební 
zákon přijmout. Na tom vše stojí a padá. 
Ten, kdo dělá volební zákon, má moc 
utvářet politický proces k obrazu svému. 
Stačí se ohlédnout do historie. I když 
se tvrdí, že v roce 1946 vyhráli komu-
nisté volby pouze svými lživými sliby 
a agitací, není to pravda. Lépe řečeno, 
je to jen částečná pravda. Komunisté si 
především nachystali pro ně vynikající 
volební zákon, který jim pomohl k tak-
řka jistému vítězství. A z toho by se měli 
naši současní politici poučit. A také by si 
měli uvědomit, že volby nejde podceňo-
vat, ale musí se na ně chystat několik let 
předem systematickou mravenčí prací. 
Komunisté se velmi cílevědomě a dobře 
na volby připravovali celý předchozí rok 
a to ve čtyřech hlavních oblastech: 

1. Komunisté se snažili rozšířit 
členskou základnu

Přijímali každého, kdo se k nim 
hlásil, bez ohledu na to, jak se choval 
za nacistické okupace, a tak jejich řady 
rychle rostly. Rudá pěticípá hvězda 
na klopě kabátu byla totiž bezpečnou 
ochranou každého, i kdyby si zasluho-
val šibenici. V důsledku toho se z 28 

tisíc prvorepublikových členů 
v březnu 1946 strana rozrost-
la na milion členů. Svou roli 
v jejich úspěchu sehrávala i dobrá 
stranická organizace a veliká 
pracovitost. Pavel Tigrid k tomu 
v jedné ze svých knih dodává 
„Znáte komunisty – oni jsou 
šíleně činorodí. My v neděli ještě 
spali a oni už něco tiskli, vyráběli 
a redigovali, jezdili, přednášeli, 
zakládali kluby atd.“

2. Komunisté ovládli 
před volbami tisk 

a klíčová ministerstva

Komunisté ještě před volba-
mi obsadili klíčová ministerstva 
vnitra, zemědělství a informací, 
jejichž prostřednictvím ovládali 
bezpečnostní složky, policii, tisk 
a zemědělství. Půdu v příhranič-
ních oblastech přiděloval jimi ovládaný 
pozemkový úřad a komunistický ministr 
zemědělství jeho prostřednictvím roz-
dával drobným zemědělcům zkonfisko-
vanou půdu. Mnozí někdejší příznivci 
agrárníků proto volili komunisty. Byly 
zavedeny nové místní, okresní a zemské 
národní výbory, kde měli komunisté 
rozhodující pozice a své lidi vehementně 
prosazovali do vedoucích funkcí při 
správě znárodněného majetku. Občané 
tak začínali mít pocit, že jen díky komu-
nistům dostávají postavení a majetek 
do svého vlastnictví, aniž tušili, že jim 
tyto majetky zanedlouho komunisté 
seberou. 

3. Komunisté připravili 
volební zákon šitý na míru

Ale ani výše uvedené by samo o sobě 
nepomohlo, kdyby si chytře neuvědomili, 
jak důležité je připravit správný volební 
zákon šitý jim na míru. Věděli, že ten, 
kdo dělá volební zákon, má moc utvá-
řet politický proces ku svému obrazu 
a že záleží na politické elitě, jaký zákon 
chce. 

V Moskvě v březnu 1945 vypracovali 
Košický vládní program, který obsahoval 
volební zákon podle jejich představ. Byly 
zakázány strany, které údajně za protek-
torátu „zradily“ – Agrární, Živnostenská, 

fra
gm

en
ty

 z 
po

Lit
iKy

„Komunismus se skládá z deseti procent ideologie 
a devadesáti procent taktiky.“ 

Jan Masaryk



FRAGMENTY - 1� - POLITIKA

Strana národního sjednocení a Slovenská 
ľudová. Tyto strany byly totiž nebezpečné 
tím, že měly 4 miliony voličů a počítalo 
se, že budou vládnout. Po omezení počtu 
politických stran prosadili komunisté 
vytvoření Národní fronty (NF), kterou 
tvořily povolené politické strany. Pouze 
strany sdružené v tzv. Národní frontě 
se mohly účastnit voleb. Komunisté se 
navíc rafinovaně rozdělili na dvě strany 
– Komunistickou stranu Československa 
(KSČ) a Komunistickou stranu Slovenska 
(KSS), čímž získali v Národní frontě pře-
vahu. Následkem toho přestala legální 
politická opozice existovat. Byl to de facto 
zákaz ostatních politických stran ke dni 
11.4.1946. Ani to ale nebylo vše. Byl upra-
ven i seznam možných voličů a vydán 
zákon o úpravě jejich stálých seznamů. 
Kdo „zradil“ za protektorátu – voliči pravi-
ce, „zrádci a kolaboranti“ a občané jiné než 
slovenské a české národnosti, byť i měli 
platné československé občanství, nesměli 
volit. Občanský princip byl tak nahrazen 
národnostním. Komunisté si uvědomili, 
že půl milionů jejich potenciálních voličů 
bylo ve věku do 20 let. Klesl proto i věk 
voličů z 21 na 18 let. Mládež byla sice ve 
všech stranách, ale komunistická strana 
se jí věnovala nejvíce. Protože k volbám 
museli všichni, volby byly pro občany 
povinné, komunisté přišli s demokratic-
kým návrhem, aby voliči nespokojení 
s politickými stranami sdruženými v NF 
dostali bílé lístky a nemuseli je volit. 
Počítali s tím, že se občané budou bát vha-
zovat prázdné lístky, aby nebyli potrestáni, 
a měli pravdu.

4. Komunisté nepodcenili 
nic ve volební kampani

A konečně kromě volebního zákona 
šitého na míru, ovládnutí tisk, vlivu 
na pozemkovém fondu a na vlivných 
ministerstvech komunisté nepodcenili 
ani předvolební kampaň tak, jako jiné 
strany. Na volby se připravovali již od 
podzimu 1945. Slibovali všechno všem. 
Prohlašovali se za stranu ochraňující 
svobodu víry a podporující všechny 
složky společnosti, ať už jsou to horníci, 
dělníci, zemědělci, živnostníci anebo 
intelektuálové, kteří reprezentují vědu 
a kulturu. Jejich kampaň naplno začala 
oslavami Prvního máje. Předvečer oslav 
byl ve znamení národních tradic pálení 
čarodějnic pod heslem „pálení reakce“. 
Představili se tak, podobně jako ČSSD 
v posledních volbách, jako strana „kon-

struktivní, státotvorná a demokratická“ 
bojující za dobro, ochránce svobody, 
pokroku a budovatelů republiky, kte-
rým jsou cizí omezené stranické zájmy 
a proti nimž stojí zlá a podlá „reakce“. Na 
Prvního máje dopoledne se konaly průvo-
dy a odpoledni zase dominovaly zábavy 
aranžovány v komunistickém duchu. 

Na svou kandidátku získali chytře 
významné levicově orientované předsta-
vitele vědy a kultury například dirigenta 
Karla Ančerle (1908–1973), univerzitního 
profesora MUDr. Vladimíra Haškovce 
(1903–1970), univerzitního profesora 
Dr. Jana Mukařovského (1891–1975), 
Jindřicha Plachtu (1899–1951), Marii 
Majerovou (1882–1967), Ivana Olbrachta 
(1882–1952) a řadu dalších. Konaly se 
schůze, předvolební školení a setkání. 
Ústředí vyslalo mimo rozvětvený aparát 
volebních štábů 99 řečníků po českých 
zemích a k tomu dalších 116 spolupracov-
níků ústředí, kteří dohlíželi na kampaň 
v regionech. Vedle tradičních způsobů 
využívali ovšem i nové metody v získá-
vání voličů. Jednou z nich byly takzvané 
pracovní brigády ze členů strany, kteří 
ve svém volnu pracovali zadarmo na nej-
různějších místech a stavbách v republice 
s poukazem na to, že mají největší zájem 
na budování republiky. Jejich ústřední 
heslo znělo: „Republice více práce, to 
je naše agitace“. Samotná kampaň pak 
vyvrcholila týden před volbami, který 
komunisté nazvali týdnem osobní agi-
tace, kdy každý soudruh dostal za úkol 
získat ještě tři voliče.

Poučení pro současnou vládu

Ani v nejmenším nechci dávat komu-
nisty za vzor nebo (nedej Bože!) chtít 
jejich návrat. Článek jsem napsala proto, 
že by se naše současná politická elita měla 
zamyslet nad tím, že úspěšná volební 
kampaň se musí vést po celé předcho-
zí období a že má nejvyšší část právě 
nyní začít. Občané její počínání sledují 
a nezajímají je žabomyší boje mezi Čunky 
a Paroubky, ale o to, co pro ně vláda dělá. 
Ta by neměla proto reagovat na provokace 
mazané opozice a nechat se vtahovat do 
těchto nesmyslných komických debat, ale 
zabývat se už konečně věcmi, které obča-
ny skutečně pálí a upevnit si vliv (dokud 
je čas) na klíčových ministerstvech 
a v médiích tak, jak to udělali v roce 1945 
komunisté. Vliv v médiích se ostatně 
snažili získat všichni mocní a úspěšní 
státníci od Stalina až po Reagana. Je jasné, 

že vláda nebude vytvářet Národní frontu 
a podobná zvěrstva, ale mnohé, co využili 
komunisté k nastolení své téměř půlstole-
té diktatury, jde využít i nyní k nastolení 
demokracie a kapitalismu. 

Především by se vláda měla zaměřit 
na to vytvořit (už konečně!) správný 
volební zákon. Upevnit vliv klíčových 
ministerstev – ukázat lidem, že tu 
jsou jejich ministři pro ně. Využít více 
své moci v hejtmanstvích a místních 
samosprávách a jejich prostřednicvím 
komunikovat s občany a zajímat se 
o jejich skutečné problémy, ne pouze 
o nekonečnou výstavbu supermarketů, 
stadionů a podobných nesmyslů spo-
jených s ničením zeleně, kam se jen 
podívají. Soustředit se na rozšiřování 
členské základny a ne novým zájemcům 
o členství předem vyhrožovat, že nesmějí 
kandidovat, i kdyby se po vstupu do 
strany přetrhli. V takovém případě je 
totiž jasné, že je pohltí vstřícnější strany, 
která je nechají růst. Je třeba se věnovat 
mladým členům, dětem a mládeži obec-
ně. Porozhlédnout se, kde je možný zdroj 
dalších hlasů (chudí a zahořklí penzisté, 
nespokojený venkov). Chovat se k této 
skupině občanů s empatií a s plným 
nasazením, nikoliv přezíravě, a hlavně 
dodržovat sliby, které jim před volbami 
slíbili. Ona ta slíbená tisícovka přilepšení 
k důchodu je pro penzistu postatně víc, 
než 10 000 pro ministra. A především, 
v žádném případě nepodcenit volební 
kampaň a vliv médií. Měli by si uvědo-
mit, že v době nástupu největšího poli-
tika 20. století Ronalda Reagana k moci 
v roce 1980 existovaly dva nejmocnější 
deníky Washington Post a Washington 
Star, přitom oba byly liberálně laděné. 
Washington Star po sto dvaceti letech 
existence zanikl a Reagan v roce 1982 
založil konzervativní Washington Times, 
které v květnu oslavily 25 let trvání. U nás 
má bohužel Rudé právo jen s nepatrně 
změněným jménem vliv stále. Pravice 
vliv médií přezírá, a to je její snad nej-
větší polistopadovou chybou!

Kdyby se komunisté v roce 1946 spo-
lehli jen na billboardy a pár bezzubých 
školení v místních kinech a sokolovnách, 
kdyby místo masových mítinků se omezili 
jen na povídání si s místními celebritami, 
nevím, nevím, jak by to všechno dopadlo. 
Možná jsme nyní mohli být kvetoucí 
Amerikou. V tom (jediném!) mohou být 
komunisté všem zářným příkladem. 
Snímek Fragmenty: Jiří Pancíř
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euro je prostředek k dosažení 
jednoho supernároda

MIcHal HaslInger

V  souvislosti s naším očekávaným 
předsedáním Evropské unii 
se dostává stále více prostoru 

otázkám týkajícím se naší republiky 
a EU. Jednou z nich je otázka, co přinese 
zavedení eura, kdy má naše republika 
vstoupit do eurozóny a k čemu je vlastně 
nutné mít jednotnou měnu v Evropě. 
Této problematice se věnovala nedávná 
konference „Česká a Slovenská repub-
lika – budoucnost evropské integrace“, 
kterou pořádaly pod záštitou předsedy 
europoslaneckého klubu Občanské 
demokratické strany v Evropském par-
lamentu Jana Zahradila slovenský pra-
vicový think-tank Konzevatívny inštitút 
Milana Rastislava Štefánika a interneto-
vý server EUportal.cz v rámci projektu 
„Eurorealismus v České a Slovenské repub-
lice“ v rezidenci pražského primátora 
Pavla Béma. To, že do programu jednání 
byla zahrnuta problematika vstupu do 
eurozóny, ocenil ve své zdravici pre-
zident republiky Václav Klaus, neboť 
v souladu s teorií optimálních měnových 
oblastí si „nedovede představit, že by 
mohla dlouhodobě existovat měnová unie 
bez unie fiskální a že by mohla existovat 
fiskální unie bez unie politické.“ 

Na dotaz, zda zajistí Euro prosperitu 
České a Slovenské republice, odpovídali 
řečníci většinou, že přijetí společné měny 
může mít fatální důsledky vyvoláním 
tlaku na harmonizaci přímých daní 
a fiskálních politik, což povede k další-
mu přerozdělování uvnitř EU prostřed-
nictvím strukturálních fondů. Došli 
k závěru, že proto stojí za úvahu, zda by 

se ČR nemohla jeho přijetí vyhnout jako 
Švédsko. Protože kolísání růstu HDP 
u nás nesleduje kolísání v průměru EU, 
Česká republika potřebuje asymetrické 
cykly, které se zavedením jednotné měny 
zruší. Velká očekávání ohledně hospo-
dářského růstu po zavedení společné 
měny se nenaplňují, neboť €-zóna roste 
pomaleji než některé vstupující země. 
Euro má sloužit k politické změně v Evro-
pě zavedením superstátu.

Podle člena bankovní rady ČNB, 
profesora Roberta Holmana, neplatí, že 
vstupem do eurozóny eliminujeme riziko 
cenových turbulencí. Geografická blíz-
kost zemí je při obchodování důležitější 
než úspora obchodníků na měnových 
rizikách. Dokládal to tím, že podíl ob-
chodu na HDP vzhledem k EU25 činí 
v ČR 105 %, v Irsku 58 %, Portugalsku 
42 %, zatímco v Řecku jen 17,5 %. Holman 
dále varoval před riziky asymetrických 
šoků. Například vzrůstem cen energií 

budou postiženy země s vyšším průmys-
lem, tedy zejména ta naše. Kritizoval 
i jednotnou úrokovou sazbu pro země 
nacházející se v expanzi. „Europolitici si 
chtějí stavět pomník u lidí bez vzdělání, 
kteří si od zavedení eura mnoho slibují. 
Národní politici jsou tím v jejich moci,“ 
uvedl Holman. 

Důležitost konkurence podtrhl 
i děkan Národohospodářské fakulty VŠE 
a předseda Akademické rady Liberálního 
institutu, Doc. Ing. Jiří Schwarz, CSc., 
který coby liberál o jejím významu 
vůbec nepochybuje, neboť způsobuje 
růst kvality zboží a regulaci cen. Velká 
očekávání ohledně hospodářského růstu 
po zavedení společné měny se nenaplňují, 
neboť €-zóna roste zhruba polovičním 
tempem, než ČR. Dojde-li ke koncentraci 
emisí peněz jedinou bankou, projeví 
se to růstem inflace, což je nepříznivý 
stav pro ekonomický vývoj. Již nyní 
je inflace v eurozóně relativně vysoká 
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„Měnová unifikace je skok do tmy“
Prof. Barry EICHENGREEN, University of California, Berkeley
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proti ČR. Evropská centrální banka je 
naštěstí zatím kontrolována centrálními 
bankami jednotlivých zemí. Pro ČR 
i EU jsou potřebné asynchronní hospo-
dářské cykly. Když budeme v depresi, 
EU ji zkrátí a naopak. Faktory působící 
proti synchronizaci společného trhu jsou 
heterogenita, omezená konvertibilita vý-
robních faktorů fixovaných ve výrobních 
procesech po určitou dobu. Evropská 
komise vyslovila nedávno politování nad 
vývojem českých veřejných financí. Místo 
stanovení nepodložených termínů vstupu 
do eurozóny je proto třeba stanovit jasné 
úkoly spojené s realizací reformy veřej-
ných financí, ne pouhých parametrických 
změn. Tedy skutečné reformy vycházející 
ze zásadních korekcí výdajové stránky 
veřejných financí. A pak se lze teprve 
ptát, zda tyto reformy zajistí hladký 
vstup do eurozóny. „Euro chápu jako 
cestu k politické změně v Evropě. Země 
v eurozóně rostou polovičním tempem než 
ČR a samo přijetí eura nic nevyřeší. Přijetí 
eura nebylo hnacím motorem k vyrovnání 
ekonomik zemí, které jej přijaly, ale bylo 
spíše brzdou a obávám se, aby se to nestalo 
i v případě ČR,“ uvedl Jiří Schwarz. Referát 
Jiřího Schwarze uvádíme vzhledem k je-
ho důležitosti v plném znění ve článku 
„Zajistí Euro prosperitu České republice?“ 
na www.fragmenty.cz. 

Pohled Slovenska na vstup do euro-
zóny vysvětlil ekonomický analytik 
Konzervatívneho inštitútu M. R. Štefánika 
Peter Gonda. Euro považuje za prostře-
dek k dosažení jednoho supernároda. 
Odvolal se přitom na prof. Pascala Salina, 
bývalého prezidenta Mont Pelerin Society: 
„Nijaký jednotný trh bez jednotnej meny, 
bez spoločnej európskej centrálnej ban-

ky – tak znie 
p re va ž u j ú c a 
vízia v meno-
vej integrácii. 
Prijímajú ju 
tí, pre ktorých 
je konečný cieľ 
európskej in-
tegrácie vznik 
supernároda.“ 
Pro spole č-
ný trh podle 
Gondy není 
jednotná měna 
p o d m í n kou , 
neboť fungová-
ní trhu zabez-
pečí svoboda, 
kon k u rence , 
vlastnické prá-
vo a rovnost 
p o d m í n e k . 
Připomněl větu 
Prof. Barry Eichengreena z University of 
California, Berkeley: „Výhody spoločného 
trhu môžu byť zabezpečené pružnými 
výmennými kurzami medzi národný-
mi menami (…) pre jednotný trh nie je 
nevyhnutná jedna (spoločná) mena...“ 
A právě tyto podmínky pro trh dnešní 
eurozóna nemá. Členství v eurozóně je 
proto pro Slovensko podle Goudy velice 

rizikové a pro ně nevýhodné. 
Vliv vstupu do eurozóny 
na zahraniční obchod je 
minimální. Nejlépe by bylo 
počkat, zda se eurozóna ne-
rozpadne sama. ČR k tomu 
má prostor. „Evropská měnová 
unie funguje na bázi politické 
centralizace a harmonizace, 
nikoli konkurence. Zavedení 
eura povede k tlaku na vyšší 
a jednotné daně. Kdyby došlo 
ke koordinaci daňo-
vých politik, byla by to 
katastrofa. Evropská 
měnová unie je proto 
zdrojem nestability,“ 
zdůraznil Peter Gonda. 

Ve výrazu docenta Schwarze (vpra-
vo) je vidět uspokojení. Celý referát 
Petera Gondy přinášíme v článku 
„Nevýhodnosť a rizikovosť členstva 
Slovenska v eurozóne“ na www.
fragmenty.cz. 

Ekonom Pavel Kohout se 
snažil obhájit euro z euroskeptic-
kých pozic. Nechal se inspirovat 

Rakouskem-Uherskem v létech 1867-
1914, kdy nastalo Rakousko-Uherské 
vyrovnání a vznikly dva suverénní 
ekonomicky autonomní státy s vlastní-
mi rozpočty avšak se společnou měnou 
a centrální bankou. Fiskální politika 
byla ale v rukou národních parlamentů. 
Podle Kohouta mohou státy s odděle-
nými rozpočty sdílet jednu centrální 
banku jako silnou a respektovanou 
instituci a neexistuje důvod, proč by 
musely být úrokové sazby shodné. 
Společná měna EU nemusí proto vést 
nutně k superstátu. Je nutné si ale uvědo-
mit, že v obou státech měla jejich měna 
obrovskou důvěru a společná měna byla 
důsledkem rozvodu, ne integrace. Státy 
mohly mezi sebou proto volně soutěžit, 
což vedlo k růstu HDP v nich. EU chce 
ale unifikaci místo soutěže.
Snímky Fragmenty: Jiří Pancíř

Obsazení panelistů bylo hvězdné. Zprava Robert Holman, 
doc. Ing. Jiří Schwarz, CSc., Peter Gonda, Pavel Kohout, ekonom, 
a Erich Handl, šéfredaktor časopisu Corporate Life a moderátor 
prvního bloku o otázkách eura
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Kdo by to proboha 
mohl nechtít ?! 

Ivana HaslIngerová

V šem je nám jasné, jak křehká je 
vládní koalice a jak je v ní ODS 
vydírána malými straničkami 

zejména v důsledku patového volební-
ho výsledku. Leč na Slovensku spustil 
premiér Mikuláš Dzurinda opravdo-
vou reformu ekonomiky – rovnou daň 
– rovněž v koaliční vládě skládající se 
z mnoha stran, navíc za šíleného stavu 
financí. Omluva, že u nás nelze provést 
podobné razantní kroky kvůli koalič-
ní vládě, není proto na místě. Jasně 
to vyjádřil bývalý ministr financí, 
poslanec Vlastimil Tlustý: „Chápu, že 
je třeba hledat kompromis v koalici, 
ale nechápu, proč je třeba popřít vše 
z programu ODS.“ Bohužel tento názor 
nemá jen pan poslanec a někteří jeho 
spolustraníci, ale i mnoho voličů ODS, 
které strana nalákala právě na rovnou 
daň, podobně jako kdysi ČSSD na 
„Akci čisté ruce“. Na příkladu socialis-
tů se může každý poučit, jak je nebez-
pečné hodit volební sliby za hlavu. 
Navíc vláda vidí, že zavedením koncep-
tu rovné daně nic neriskuje, neboť na 
Slovensku se rovná daň tak osvědčila, 
že ji až na kosmetickou úpravu přejala 
dokonce i levicová vláda. Příliv inves-
torů byl tak veliký, že v současné době 
vyrábí Slovensko v pěti špičkových 
automobilkách nejvíce aut na hlavu 
ve světě. Růst slovenské ekonomiky 
dosáhl v roce 2006 hodnoty 8,3 pro-
centa a lépe na tom v Evropě byly jen 
pobaltské státy, které rovněž zavedly 
rovnou daň. A naši občané vše bedlivě 
sledují! Všichni politici by si měli proto 
přehrávat znovu a znovu hlas, který 
se ozval jako memento mori z pléna na 

jedné z přednášek poslance 
Tlustého: „Kdo by to proboha 
mohl nechtít?!“ Měli by se 
vážně zamyslet, jak našemu 
hospodářství bojkotem rovné 
daně ubližují, a třást se 
před tím, jak jim to 
voliči v nejbližších 
volbách spočítají. 

Když Vlastimil 
T lust ý presento-
val svoji reformu 
v pražském paláci 
Žofín, zdůvodňoval 
na následné tiskové 
kon ferenc i  M i re k 
Topolánek, že je v pra-
xi neproveditelná, neboť 
na ni nejsou v rozpočtu 
peníze a novináři, kteří 
do detailních záhad ekono-
mických výpočtů nevidí, se s touto 
odpovědí spokojili. Někteří dokonce 
brali Tlustého jako pozéra, který se 
chce pomstít Topolánkovi za to, že 
místo něj dosadil na místo ministra 
financí nekvalifikovaného lidovce. 
Neuvědomili si, že právě proto, že 
v rozpočtu nemají peníze, okolní země 
rovnou daň zavádějí. Prostě proto, 
aby je její pomocí do něj napumpo-
valy. Slovenští kolegové pana Tlustého 
Ing. Peter Pažitný a Ing. Richard Sulík, 
kteří rovnou daň na Slovensku pomáha-
li zavádět, toto na následné přednášce 
v PSP ČR vysvětlili. Kdyby tam pan pre-
miér zašel, dozvěděl by se, kde peníze na 
reformu vezme. Presentovali dokonce 
takový propočet růstu hrubého hos-
podářského produktu (HDP) a poklesu 

nezaměstnanosti, že se ho viceguvernér 
ČNB Pavel Řežábek vyděsil a konsta-
toval, že takový rychlý růst HDP naše 
ekonomika nevstřebá: „Na Slovensku 
klesla zaměstnanost z 20 % na 8 %, u nás 
by ze šesti procent musela klesnout při 
stejném tempu na minus 6%, což je 
nereálné.“ Samozřejmě, že se taková 
věc v praxi nestane. Inženýr Pažitný 
chtěl jen ukázat, že rovná daň povede 
jak k poklesu nezaměstnanosti, tak 
k růstu HDP. A pokud budeme muset 
řešit díky ní problémy, jak rozpustit 
v rozpočtu stovky miliard a jak zvýšit 
nezaměstnanost, aby si zaměstnanci 
moc nevyskakovali, pak si můžeme říci: 
„Pánbu zaplať!“ Politici ztrácejí kapitál 
a voliči trpělivost. Je proto nutné neo-
tálet a dát se do práce.
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„ČR potřebuje rychle skutečnou a dlouhodobou reformu.“ 
Vlastimil Tlustý
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 Hlavním důvodem zavedení 
rovné daně je přinutit 

podnikatele vůbec daně platit 

Rovná daň je totiž realizována pou-
ze s jedinou výjimkou – odečitatelnou 
položkou. Pokud se zruší odečitatelné 
položky, jde o koncept neošiditelný na 
rozdíl od toho dnešního. Když budou 
podnikatelé platit jasně stanovené daně 
bez jediné výjimky, ztratí pro ně smysl 
přeplácet daňové poradce, aby pro ně 
spočítali díky stovkám výjimek vždy na 
konci roku, jak jsou chudí, a žádné daně 
státu nakonec nezaplatili. Tím se vlastně 
množství peněz, které bohatí podnikatelé 
věnovali často ještě bohatším daňovým 
poradcům, přesune do rukou státu.

 Vyneseme-li závislost velikosti daně 
na příjmech, dostaneme v případě rovné 
daně přímku s předem daným sklonem, 
řekněme alfa. Ta však nezačíná v počátku 
souřadnic, ale začíná od odečitatelné 
položky, z níž se neplatí žádná daň. Pokud 
by nebylo odečitatelné položky, byla by 
rovná daň nesmírně asociální, a naopak, 
při veliké odečitatelné položce by byla 
likvidační pro rozpočet. Jde jen o to 
nalézt vyváženost hodnot odečitatelné 
položky a strmost křivky alfa, která určí 
progresivnost daně. ODS kdysi navrho-
vala odečitatelnou položku 6000 Kč a alfa 
15 %, posledně jmenované číslo i pro daň 
z přídavné hodnoty (DPH). Vlastimil 
Tlustý provedl výpočet pro alfa 12 %. 
Neboli firmy, právnické osoby, mají platit 
pouze daň rovnající se 12 % hrubé mzdy 
(mzdy snížené o odvody zaměstnance 
na sociální a zdravotní pojištění). DPH 
má mít dvě sazby 9 a 17 % a nezdanitelná 
odečitatelná položka má být 24násobná 
hodnota životního minima, neboli 75 024 
Kč/rok. Neboli lidé s příjmem 6252 Kč 
neplatí daň žádnou. 

Z výpočtů je vidět, že sociálně slabí 
občané by platili velmi málo nebo nic, 
naopak podnikatelé by měli daně pod-
statně vyšší. Podnikatel, který má deseti-
násobný zisk, zaplatí státu také desetkrát 
vyšší daň, což je spravedlivé. Na rovné 
dani prodělají pouze ti nejbohatší pod-
nikatelé, kteří se doposud placení daní 
s podporou daňových poradců úspěšně 
vyhýbali – využívali daňových výjimek. 
To je také hlavní důvod pro tuto reformu 
– přinutit bohaté podnikatele daně vůbec 
platit. A to rovná daň dokáže, neboť: 
„Místo mnoha výjimek pro vyvolené, 
je jediná malá daň pro všechny,“ jak 

již v roce 2002 uvedl Václav Klaus ve 
Volebním desateru ODS, s nímž šla strana 
„vstříc novému osudu“.  

Jakmile se ale povolí jedna jediná 
výjimka kromě všeobecné odečitatel-
né položky, koncept rovné daně padá. 
Pokud nebudou zrušeny stovky platných 
výjimek v placení daně, rovná daň nebu-
de vůbec efektivní a v takovém případě 
bude jediným jejím efektem to, že bohatí 
získají skutečně více, jak to tvrdí ČSSD. 
Proto by se vládou v současnosti před-
ložená Kalouskova daň, v níž je povoleno 
363 výjimek, raději vůbec neměla zavádět, 
neboť pro daňové poradce bude opět 
hračkou vyrobit z velmi prosperující 
firmy vždy koncem června firmu před 
bankrotem. A vlajkové lodi ODS „Rovné 
dani“ to udělá velkou ostudu. 

Ať jsou zájmové skupiny dotovány 
ministerstvy a ne daňovými poplatníky

Je jasné, že nyní namítnou sociální 
inženýři, že jsou výjimky i pro bohulibé 
účely, jako včelaře, umělce, výrobce bio-
plynu, rodiny s dětmi, děti, umělce… Na 
to lze odpovědět, že úkolem daní je zajis-
tit financování veřejných služeb. Není 
jejich úkolem sledovat dotační a subvenč-
ní cíle. Od toho mají svá ministerstva, 
která je mohou zadotovat. Tedy dotace 
ohroženým skupinám ano, ale v žádném 
případě ne formou úlev na daních. 

Výjimky jsou ten nejhorší únik peněz 
z rozpočtu. Ta či ona zájmová skupina 
přesvědčí politickou reprezentaci, že její 
kauza představuje veřejný zájem a pak se 
například stavebním spořitelnám, penzij-
ním fondům a dokonce loterii Sazka(sic!) 
podařilo získat výjimku na nezdanění 
jejich obrovských zisků. Čím složitější je 
daňová legislativa, tím jsou lobbisté vliv-
nější. Tím vyšší musejí být daňové sazby, 
aby nešťastníci, na které se žádné úlevy 
nevztahují, vše za ně zaplatili. Je nepocho-
pitelné, že právě levice, která má plná ústa 
boje proti korupci a zlým podnikatelům, 
nemá nic proti výjimkám, speciálním 
režimům, zvláštním sazbám právě pro 
ně. Zjednodušení daňového základu by 
naopak umožnilo podstatně snížit daňové 
sazby. A to se přece především týká běž-
ných zaměstnanců a nižších příjmových 
skupin obyvatelstva. Proč mají zaměst-
nanci vydávat své vydělané peníze na 
podporu takových bohatců jako je Sazka, 
která navíc podporuje ještě větší bohatce 
z fotbalových či hokejových klubů? 

Socialisté probuďte se a následujte 
Fica!

Kalouskova daň nemá s rovnou 
daní nic společného

Politici ODS by proto vůbec neměli 
hovořit o rovné dani z jakési Kalouskem 
objevené superhrubé mzdy. Voliči nejsou 
tak hloupí, jak si myslí KDU-ČSL, a pro-
hlédnou tuto falešnost. Když už cosi na 
pohled podobného chtějí zavést, měli 
by upřímně voličům sdělit, že se vláda 
snaží z marasmu, který jí zanechala po 
osmi letech vládnutí sociální demo-
kracie, alespoň trochu vystoupit. Měli 
by zdůraznit, že rovnou daň, která by 
obohatila náš rozpočet podobně jako na 
Slovensku, zavedou, až pokud budou na 
to mít sílu neboli až získají větší mandát 
od voličů. Aby tento mandát získali, 
mělo by vedení ODS podpořit každé 
úsilí o osvětu v této pro stát tak důležité 
oblasti, aby voliči pochopili, kdo brzdí 
rozvoj této země a koho nemají příště 
volit. Pak by jim jistě neměli za zlé, že 
je přehlasují lidé neznalí věci. To, že se 
ani nepokoušejí tuto nadějnou myšlenku 
ověřenou navíc v tolika okolních státech 
chválit a prosazovat, to je neodpustitel-
né a vymlouvat se, že na ni v rozpočtu 
nejsou peníze, je už úplně zcestné. 
Rovná daň se právě proto přece zavádí, 
aby je do něj dostaly. Je jednoduchá, 
spravedlivá, neutrální a účinná. Kdyby 
to lidé slyšeli takto jasně, pak by se 
možná zamysleli, zda k jejímu zavedení 
dají mandát a staneme se konečně po 
takřka 20 letech od revoluce bohatou 
kapitalistickou zemí, nebo budeme dál 
šmatlat v Paroubkově marasmu navíc 
umocňovanému marasmem zelených 
ekologických daní.

Článek rozhodně nechce znevažovat 
práci pana premiéra. Je jasné, že dělá 
z nemožného možné za konstelace, jaká 
vznikla po volbách. Je ale nesmírně potřeb-
né, aby si jeho političtí odpůrci v koalici, 
když už ne v opozici, uvědomili, jakou 
šanci pro nás občany zahazují a vetují 
kvůli svým žabomyším válkám. Aby už 
konečně také začali poslouchat experty 
a nesnažili se vše vidět jen svým úzce 
zamlženým populistickým prizmatem.  
 A když už naši vrcholoví politici nevěří 
našim a slovenským ekonomům, ať se 
zamyslí nad jasnými a nekompromisními 
slovy nositele Nobelovy ceny za ekonomii 
profesora Miltona Friedmana: „Když se 
dají snížit daně, snižte je bez ohledu na 
stav rozpočtu.“
Snímky Fragmenty: Jiří Pancíř
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Stojíme na prahu renesance 
výstavby jaderných elektráren

Ivana KrčKová

J aderná energetika je téma mající 
významné důsledky na ekonomiku 
zemí a proto je vysoce ovlivňované 

politikou. Zatímco v současné době 
nastává v celém světě obrat v pohledu 
na rozvoj jaderné energetiky při výro-
bě elektrické energie, státy EU jakoby 
zaspaly dobu. Ve světě se vyrábí ve 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 se 
na to plánuje 500 mld. rublů), v Číně 30, 
v Indii 30, ve Finsku 2 nové energetické 
jaderné bloky. Švédi, kteří donedáv-
na byli proti výstavbě, nyní chtějí do 
roku 2010 vystavět nové bloky, Francie 
žádá o prodloužení účinnosti starých 
jaderných elektráren a v roce 2040 chce 
elektřinu vyrábět v reaktorech tzv. 4. 
generace. Mezi zeměmi začíná proto 
boj o tři průmyslové giganty, kteří jako 
jediní ve světě umějí dodávat jaderné 
elektrárny na klíč a přitom jejich kapa-
cita není neomezená. Nadarmo nekoluje 
vtip, že odpůrci jaderné energetiky jsou 
čínští agenti. Země EU si navzdory tomu 
odsouhlasily, že se musí při výrobě 
elektřiny zvýšit podíl elektřiny získané 
z alternativních zdrojů s cílem omezit 
efekty pro vznik skleníkových plynů. 
Což by bylo správné, kdyby jaksi neza-
pomněly započítat do alternativních 
zdrojů i energii jadernou, která jako 
jediná je schopna konkurovat výrobě 
elektřiny z uhlí v měřítku požadovaném 
do budoucna a navíc je ryze ekologická. 
Řada zemí EU si však dokonce naordi-
novala dobrovolně její útlum. Není proto 
divu, že významní ekonomové bijí na 
poplach a že toto téma nemohlo zůstat 
stranou zájmu jednoho z významných 
myšlenkových center naší ekonomiky – 
Centra ekonomiky a politiky (CEP). Na 
jeho semináři se experti od nás i z USA 

snažili odpovědět na otázku „Jaderná 
energie – Útlum nebo rozvoj?“

Seminář zahájil Ing. Daneš Burket 
PhD., vedoucí oddělení projektování 
a bezpečnostních hodnocení vsázek 
Odboru reaktorové fyziky v jaderné 
elektrárně Dukovany, od roku 2001 člen 
výboru České nukleární společnosti 
a současně radní v Třebíči. Uvedl, že na 
otázku semináře existuje jednoduchá 
odpověď – ROZVOJ. Připomněl, že od 
10. března 2004 platí Státní energetická 
koncepce, která je základním doku-
mentem státu. Koncepce požaduje, aby 
byly zajištěny spolehlivé a dlouhodobě 
bezpečné dodávky energie za přijatelné 
ceny a dodržena hlediska energetická, 
ekologická, ekonomická i sociální. Je 
založena na třech pilířích – nezávislost 
na zdrojích, bezpečnosti a spolehlivosti 
dodávek a na dodržování zásad udržitel-
ného rozvoje. Má se aktualizovat vždy 
po 3 letech. Počítá s výstavbou 2 nových 
jaderných bloků. „Po tom voláme a bylo 
to přitom již schváleno,“ zdůraznil Burket 
a dodal: „Od roku 2003 roste razantně 
spotřeba elektrické energie a očekává se 
její nárůst do r. 2020 o 26 %. Z nedostatku 
uhelných zásob bude proto v roce 2020 

v naší zemi nepokryta její spotřeba 60 
TWh ročně. Dovážet není odkud a úspory 
zefektivněním průmyslové výroby budou 
nejvýše 20%. Obnovitelné zdroje musejí 
proto pokrýt výrobu 40 TWh elektřiny. 
Elektřina vyrobená z biomasy pokryje 3-
4,5, z vody 0,6, z větru 0,8-2,2 neboli celkem 
přibližně 7 TWh. Je proto jasné, že zbývá 
většina zvýšení potřeby na jadernou 
elektřinu. A to nezahrnujeme nutnost 
dotování cen elektřiny z alternativních 
zdrojů, těžkou predikci produkce větrných 
elektráren a nároky na prostor elektráren 
solárních. Největší solární elektrárna na 
světě zahrnuje plochu 80 fotbalových hři-
šť. Mýty o vysoké ceně jaderné elektřiny 
jsou již pasé. Dukovany jsou nejlevnějším 
zdrojem elektřiny pro ČEZ. Výstavbu 
nových jaderných elektráren na rozdíl od 
elektráren ‚ekologických‘ nebudou platit 
daňoví poplatníci, ale ČEZ. Dopady na 
klima kolem elektráren jsou nulové, naklá-
dání s jadernými odpady platí elektrárny. 
Dukovany zaplatily loni 700 mil. Kč. 
Závislost dodávek paliva na Rusku není 
nutná. I když Rusko zatím je nejlepším 
dodavatelem. Jaderné elektrárny jsou 
nejlépe zajištěné provozy proti teroristic-
kým útokům. Známé zásoby uranu jsou 
na 85 let. Nic kromě politických sporů 
nestojí v cestě jejich výstavby.“ Je tu však 
jedna reálná hrozba. Výstavba jaderné 
elektrárny spolu se schvalovacím řízením 
a projektovou dokumentací trvá nyní 
16 let, proto musíme začít se stavbou co 
nejdříve a neváhat. Jinak ve 2020 budeme 
mít kritický nedostatek elektrické energie 
a ostatní svět včetně rozvojové Číny nás 
předběhne.

 „Argumenty inženýra Burketa nyní 
určitě vyvrátí inženýr Stráský. Určitě mu 
vysvětlí, že z větru získá víc energie než 
z jádra a především vyvrátí jeho představu, 
že je čínský agent,“ uvedl Ing. Petr Mach 
Ing. Dalibora Stráského, energetického 
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konzultanta Strany zelených, předsedu 
pobočky strany zelených a zastupitele 
v jihočeských Borovanech. 

Dalibor Stráský začal konstatováním, 
že „jaderná energie prostě je“. Pak se 
snažil bagatelizovat sny vědců z padesá-
tých let o jejím využití a konstatoval, že 
v současné době jde o její stagnaci. I když 
si posteskl, že bezpečnost jaderných elek-
tráren je drahá, připustil, že je vysoká. 
Bezpečnost závažné havárie současných 
lehkovodních reaktorů je v řádu setin 
promile. Riziko nehod je takové, že jeden 
reaktor havaruje za více než sto let, při-
čemž rozsah havárie se omezí na prostor 
elektrárny. Připustil, že zásoby uranu 
vystačí na 60-70 let. Při výstavbě nových 
reaktorů je podle něj ale velké riziko, zda 
se investorovi prostředky vrátí. Proto je 
spíše trend prodlužovat životnost stávají-
cích elektráren na dvojnásobek, než stavět 
nové. Rozhodnutí pro výstavbu nových 
elektráren, jakkoliv je naléhavé, prý 
jeho strana zelených jednoznačně nemá. 
Alibisticky se schoval za referendum: 
„Jde o to, co si vyberou občané, neb je to 
otázka politická.“ Jak vidět, u nás o tak 
závažné otázce budou podle Zelených 
rozhodovat buď neinformovaní občané 
nebo politici, kteří, jak vyplyne z dalšího, 
ani netuší, co se děje ve světě, a ustrnuli 
někde v devadesátých letech minulého 
století. Jinak by totiž nemohli nemít jas-
no a nevědět, že návratnost investorům 
jaderných elektráren se vrací tak, že tyto 
elektrárny mají ve světě přezdívku dojné 
krávy na peníze.

„Zatím jsme se tedy nedozvěděli, jak 
chybějících 60 TWh v roce 2020 nalézt. 
Možná nám to vysvětlí odborník, který při-
letěl na seminář až Ameriky, jak to budou 
řešit tam,“ uvedl Petr Mach Ing. Pavla 
Hejzlara, ředitele programu pro reaktory 
v centru pro progresivní jaderné systémy 

v Massachusetts Institute of Technology 
v USA (MIT), který se ve svém příspěvku 
zaměřil na jadernou energetiku v USA. 
Souhlasil s ing. Stráským, že v 90. letech 
minulého století skutečně probíhala její 
stagnace a existovaly černé předpovědi, 
neboť došlo v USA k deregulacím trhu 
s elektřinou a byly obavy, zda mají jader-
né elektrárny s vysokými investičními 
náklady budoucnost. Výstavba nových 
se zdála proto tehdy (před čtvrtstoletím, 
pozn. red.) nemyslitelná. V 80. letech 
byl levný plyn a pořizovací cena plyno-
vé elektrárny byla nízká. Pak ale ceny 
plynu stouply, zatímco jádra ne. Jaderné 
elektrárny postupně odepsaly investice 
a výroba elektřiny v nich byla levná. Když 
se vzaly do úvahy nejen pořizovací cena, 
ale i cena za výrobu jedné KWh elektřiny, 
zjistilo se, že jaderné elektrárny se staly 
velice rychle ziskovými a Američané 
jim začali říkat dojné krávy na peníze. 
Žádosti o prodloužení životnosti z 30 na 
60 let se jen hrnuly. Výhoda jaderných 
elektráren je nyní velká i v důsledku 

obchodu s CO2, neboť výroba elektřiny 
v nich tento plyn neprodukuje, zatímco 
obrovské vedlejší emise mají i tzv. eko-
logické sluneční panely. Na výrobu tolik 
propagovaných solárních a větrných 
elektráren se totiž používají z hlediska 
produkce oxidu uhličitého nečisté tech-
nologie. Na výrobu křemenných bloků je 
dokonce potřeba 12krát více energie, než 
se z nich vyprodukuje, a při jejich výrobě 
se tudíž ovzduší znečišťuje více než při 
výrobě z uhelných elektráren. Podobně 
na výrobu křídel větrných elektráren je 
potřeba mnoho nečisté energie. Navíc 
se musí každá kWh dotovat z rozpočtu 
2,40 Kč. Za oteplování nemůže ale jen 
člověk s jeho CO2. A pokud se týká 
globálního oteplování naší planety, na 
Marsu se také otepluje, také tam tají 
ledovce a přitom tam nejsou lidi. Proto 
doporučuje pan inženýr Hejzlar i v tomto 
rozumnou míru. 

Plán USA počítá s výstavbou 32 
lehkovodních reaktorů tzv. 3+ genera-
ce, dále s výstavbou několika reaktorů 
Westinghouse, které jsou založeny pře-
devším na pasivní bezpečnosti spoléhající 
se na přírodní zákony. Uvažuje se i o var-
ných ekologických reaktorech firmy 
General Electric. Jedna společnost chce 
stavět varný reaktor, jaký již stojí v Japon-
sku s výkonem 6000 MWh. Je tak čistý, že 
tam návštěvy chodí v ponožkách. 

Největší výzva pro konstruktéry 
jsou reaktory čtvrté generace, které 
by měly být k disposici do roku 2032. 
Cílem je udržitelný rozvoj využití pali-
va. Dnešní reaktory využijí jen asi 10 % 
paliva. Reaktory čtvrté generace takřka 
všechno, neboť jej budou využívat po jeho 
recyklaci až do úplného vyčerpání. Palivo 
z reaktorů se bude v budoucnu recyklo-
vat. V přírodním uranu je méně než 1 % 
isotopu uranu 235, který jedině je možno 
využít jako jaderné palivo. V ochuzeném 
uranu, tedy ve zbytku, který odpadá 
v procesu obohacování přírodního ura-
nu, zůstane 664 124 pentajoulů energie, ve 
vyhořelém 78 978. Aktinidy z vyhořelého 
paliva (především plutonium a americi-
um) se oddělí a budou sloužit za palivo 
v množivých reaktorech v dalším cyklu, 
ukládat se budou jen takřka vyzářené 
štěpné produkty, které se v průběhu 1000 
let stanou tak málo radioaktivními jako 
přírodní uran. Uzavře se tak přírodní 
cyklus. (Jak uvedl v dalším příspěvku 
ing. Pazdera, jen ve skladech jaderné-
ho odpadu ČEZu je proto uchována 

„V USA začali také vyrábět bionaftu 
z kukuřice. Nyní se zjišťuje, že to je nes-
mysl, neboť její výroba stojí mnoho energie 
a navíc krávy a prasata nemají co žrát. 
Už si proto uvědomily i seriózní noviny 
v USA, že musejí podporovat jadernou 
energetiku. Dokonce i její tradiční odpůrci 
mění pohled. Zakladatel Greenpeace 
Dr. Patrik Moor už uznal, že jaderná 
energetika je jediný zdroj, který může 
nahradit fosilní paliva. V důsledku toho 
již 70 % Američanů podporuje výstavby 
jaderných elektráren. V USA vzbudil 
proto velmi kladný ohlas Václav Klaus. 
Přeložili jeho odpovědi na otázky globál-
ního oteplování americkému Kongresu 
do angličtiny a dali je na internet. Moji 
kolegové chodili za mnou se slovy: ‚Vy 
máte tak dobrého prezidenta, vážíme si 
ho‘,” říká Ing Hejzlar
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energie na 40 let. Proto musíme rychle 
začít s výstavbou reaktorů 4. generace.) 
K recyklaci paliva bude sloužit globální 
partnerství v jaderné energetice. Palivo se 
bude recyklovat v jiných státech než těch, 
které toto recyklované palivo budou dále 
používat, k recyklaci bude přitom přistu-
pováno mnohokrát za sebou. Do trvalých 
úložišť půjde tedy palivo bez transuranů. 
Budou tudíž ekonomičtější, bezpečnější 
a spolehlivější. Zatím bylo v MIT vybrá-
no šest konceptů z 94 navržených. Jeden 
dostal zelenou – vysokoteplotní reaktor 
v Idahu s teplotou 900 stupňů Celsia, 
který umožní výrobu vodíku štěpením 
vody. Vodík nevydolujeme ze země a na 
jeho výrobu je třeba vynaložit obrovskou 
energii. Bylo spočteno, že kdyby všechna 
auta v USA měla být na vodíkový pohon, 
potřebovalo by se na to 250 reaktorů. 
Proto volání po vodíkovém pohonu auto-
mobilů zatím slábne. Uvidíme, co přinese 
budoucnost po vybudování těchto reak-
torů. „V jaderné energetice se sny fyziků 
z padesátých let minulého století, stávají 
realitou,“ uzavřel Ing. Hejzlar. 

„Perspektivu jaderné energetiky vidí-
me tedy v reaktorech nové generace. Zatím 
se ale v Temelíně chodí spíše v holinkách 
než v ponožkách. Potěšitelné je, že 
legislativa omezující CO2 je pro výstavbu 
nových reaktorů příznivá. Napadá mne, 
zda provozovatelé jaderných elektráren 
nepatří k jejím propagátorům,“ glosoval 
moderátor Petr Mach vystoupení Pavla 
Hezlara a uvedl Ing. Františka Pazderu, 
generálního ředitele Ústavu jaderného 
výzkumu Řež, a.s.

Optimismus fyziků 50. let, o němž 
přezíravě hovořil pan Stráský, se nyní 
stává podle Františka Pazdery skuteč-
ností. Zatímco v padesátých letech dělali 
vizi nepraktičtí fyzici, nyní ji budou dělat 
praktičtí ekonomové. Proto to tehdy 
stagnovalo a nyní se to rozvine, neboť je 
tu trh. Tehdy byl dostatek fosilních paliv 
a jejich ceny byly nízké. Nyní chceme 
snížit hrozbu klimatických změn a hroz-
bu blokování dovozu ropy. Z fosilních 
paliv se získá ve srovnání s palivy jader-
nými na jednotku hmoty třímilionkrát 
méně energie. Jaderná energie je proto 
ekonomičtější i co do množství hmoty. Je 
navíc riziko vzrůstu cen fosilních paliv, 
což u jádra nehrozí a je tedy zdrojem na 
peníze. Je nutné při rozhodování hledět 
do budoucna. Jedině jaderná energie je 
schopna nahradit energii z fosilních 
paliv v požadovaném rozsahu. Na 

Slovensku jdou dostavět Mochovce, 
přesto je třeba budovat novou elektrárnu. 
Ve světě existují pouze tři dodavatelské 
giganty schopné dodávat jaderné elek-
trárny na klíč. Přitom počet zájemců 
o jejich služby v poslední době strmě 
narůstá. Je proto třeba rozhodnout se 
rychle, protože pak nebudou dodavatel-
ské kapacity a předběhnou nás rozvojové 
země. Riziko spojené s tím, že výstavba 
nových elektráren trvá v průměru 15 let 
a dnes se proto neví přesně, zda bude 
v budoucnu zájem o energii z nich, ve 
Finsku vyřešili tím, že je nefinancuje 
stát, ale zákaznické papírenské koncer-
ny a další podniky. Spotřebu energie 
v globalizovaném světě nelze podstatně 
snížit úsporami a zvýšením efektivnosti 
výroby. Lepší než zavádět ekologickou 
daň na uhlí je pro ČR zpeněžení emisních 
produktů. Pro Norsko je zase výhodnější 
daň. Nejde vše globalizovat. Tokamak 
pro výrobu termojaderné energie, i kdy-
by již elektřinu produkoval, což zdaleka 
není v dohledu, nikdy nebude levnější 
než štěpný reaktor. Je ale nutné ho vyvi-
novat a mít jej připravený do budoucna. 
Jaderná fůze bude vždy dražší, bude 
z ní více odpadu, ale má nižší riziko 
havárie.

Závěr semináře byl jasný: Stojíme 
na prahu renesance výstavby jaderných 
elektráren, neboť ve světě bude brzy 
dvojnásobně lidí díky rozvojovým zemím 
a rozvojové země se budou snažit dohnat 
ty vyspělé. Průměrná životní úroveň 
stoupne tudíž dvakrát a požadavky na 
energii čtyřikrát. Proto stoupne o řád 
množství skleníkových plynů při klasické 
výrobě energie. Ve světě proto již pocho-
pili, že nic lepšího, než vyrábět elektřinu 
z jádra, prostě neexistuje, ať se to někomu 
líbí nebo nelíbí. Musíme si proto rychle 
vybrat, zda půjdeme proti celosvětové-
mu proudu a budeme riskovat, že nás 
v budoucnu předběhnou ve vývoji nejen 
vyspělé země, ale dokonce země třetího 
světa, nebo začneme rychle s výstavbou 
moderních jaderných elektráren bez 
ohledu na zpozdilé nápady EU. 
Snímky Fragmenty: Jiří Pancíř

Inženýr Pazdera jasně a nekompromisně 
konstatoval: „Stojíme na prahu renesance 
výstavby jaderných elektráren, ať se 
to někomu líbí nebo ne, neboť ve světě 
bude brzy dvojnásobně lidí díky rozvo-
jovým zemím a rozvojové země se budou 
snažit dohnat ty vyspělé. Průměrná 
životní úroveň stoupne tudíž dvakrát 
a požadavky na energii čtyřikrát. Proto 
stoupne o řád množství skleníkových 
plynů. Není to nic nového pod slun-
cem.“

„Technologie výroby jaderné elektřiny se 
zlepšují a zatímco Čína neváhá v jejich 
využití, EU svou legislativou podporuje 
vysokými dotacemi nejméně výhodné 
zdroje energie. Sluneční je až dvanáckrát 
dražší, neboť panely z křemíku jsou velice 
nákladné. Přesto kvůli těm vysokým 
dotacím bude asi výhodné, koupit si 
sluneční kolektory, svítit na ně žárovkami 
a získanou elektrickou energii pak prodá-
vat za dotované ceny. Bez ohledu na to, 
že podpora výroby ‚sluneční elektrické 
energie‘ škodí životnímu prostředí. Nebo 
nakoupit větrníky, foukat na jejich křídla 
ventilátory zapojenými na klasickou síť 
a na elektřinu vyrobenou z nich dostávat 
na každou kWh od státu dotaci 2,40 Kč. 
Ty se navíc budou stavět stále více na 
místech, kde fouká méně a méně, ale 
dotace na ně přesto budou stejně štědré. 
Míchání biolihu do benzinu je, jak jsme 
slyšeli, podobná šílenost,“ uzavřel seminář 
ekonom Petr Mach.
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Bezpečnostní technologie 
jsou efektivnější než fyzická 
ostraha podniků

 Ivana HaslIngerová

Č eská manažerská asociace a Svaz 
průmyslu ČR pořádaly v nej-
větším evropském hotelu TOP 

Hotel Praha první celostátní konferenci 
„Aktuální podnikatelská rizika v ČR“. 
Cílem konference bylo upozornit na 
vývoj v působení podnikatelských 
rizik v globální ekonomice. Z hlediska 
rozvoje globální ekonomiky po 11. září 
2001 nabylo toto téma na zajímavosti. 
Na konferenci byla přednesena řada 
podnětných vystoupení analyzujících 
možné přístupy k managementu podni-
katelských rizik ve znalostní společnosti 
z pohledu identifikace a zvládání finanč-
ních, personálních a bezpečnostních 
rizik v podnikatelském prostředí sub-
jektů, působících na území ČR. 

Na konferenci zaznělo, že efektiv-
nější než fyzická ostraha jsou bezpeč-
nostní technologie. Dvě třetiny úniků 
informací jsou z vlastních zdrojů. Často 
selže podnik podvodem obchodního 
partnera, který zmizí bez dohledání. 
Zaměstnanecká kriminalita způsobuje 
majoritní procento ztrát oproti ztrátám 
způsobených nezávislým pachatelem. 
Je proto velmi důležité, aby existovala 
správná komunikace TOP manage-
mentu a bezpečnostního managementu 
o bezpečnostních rizikách. Podnikatel si 
musí zvážit, kolik má investovat do bez-
pečnostních opatření, aby ho nepostihlo 
bezpečnostní riziko. ČR má nemocnost 
přes 6 %, kdežto průměr v EU je 3 %. 
Je proto nutné mít v podnicích ucelený 
systém kontroly zaměstnanců. Toto vše 
nelze vytvořit bez podpory managemen-
tu, proto je důležité integrované pojetí 
řízení rizik. 

 Předseda Rady expertů ČMA 
prof. Ing. Zbyněk Pitra, DrSc., zdůraznil, 
že znalostní společnost charakterizuje 
prudký rozvoj technologií a zaostávání 
změn v uspořádání institucí na jeho účel-

né zvládnutí. Týká se to i podnikatelských 
subjektů. Důsledkem této skutečnosti je, 
že dnešní instituce se nedokáží dostateč-
ně rychle a pružně adaptovat na vývoj, 
který probíhá v jejich okolí. To s sebou 
přináší řadu především podnikatelských 
rizik, se kterými se musejí vyrovnávat ve 
svém každodenním společenském půso-
bení. Podnikatelské subjekty se v této 
situaci musejí dokázat bránit úspěšně 
negativním dopadům podnikatelských 
rizik, což je v současné době vysoce 
aktuální.

 „Dnešní překotný vývoj technologie 
– přes 90 % technických objevů je dítětem 
posledních sedmi desetiletí – vyvolává 
skutečnost, že technologie mnohdy řídí 
život společnosti místo aby jej usnad-
ňovala. Mizí rozdíl mezi nabídkou 
produktů a nabídkou služeb. Inovace se 
zaměřují na nabídku ‚práce‘ či na ‚řešení 
problému‘. Mizí komoditní členění trhu 
a mění se charakter konkurenční soutěže. 
Dnešní hierarchická organizace podnika-
telských subjektů je málo vyhovující: Její 
zaměstnanci se totiž staví čelem ke svému 
generálnímu řediteli a obracejí se zády 
k zákazníkům. Zaměstnanci se zaměřují 
dovnitř organizace; usilují o obhajobu 
formálního statutu a mocenské pozice 
namísto o uspokojení zákazníků – jedi-

ného zdroje příjmů organizace. Hodnoty 
mají nesmírnou moc; jsou všudypřítomné 
a ovlivňují všechny naše myšlenky i skutky. 
Vedou k jednotě i konfliktům. Hodnoty se 
také mění, bohužel však velmi pomalu,“ 
říká Pitra.

 „Bylo by chybou pojednávat o riziku 
a nebezpečí jenom ze záporného hledis-
ka. Zvládání rizika a nebezpečí má také 
kladný účinek – rozšiřuje trh, umožňuje 
vstupovat na místa, kam jsme se dříve 
neodvažovali. Zvládnutí rizik a nebezpe-
čí se tak stává důležitým konkurenčním 
posláním a podniky, které se vyznají 
v riziku a v nebezpečí, mají tím pádem 
konkurenční výhodu. Rizika a nebezpečí 
zvyšují také význam pojišťování a zajišťo-
vání. Zřejmě se dostáváme blízko stavu, 
kdy velká část ekonomické činnosti je 
trvale pojišťována a zajišťována,“ uvedl 
prof. Jaroslav A. Jirásek 

Vystoupení JUDr. Víta Bárty, generál-
ního ředitele bezpečnostní agentury ABL, 
a.s., bylo naplněno zcela konkrétními fak-
ty a návody, jak mají podniky přistupovat 
k obraně proti bezpečnostním hrozbám, 
co management bezpečnosti podniku 
přináší a jak se budou vyvíjet bezpečnostní 
rizika v nejbližších třech letech.

Snímky Fragmenty: Jiří Pancíř
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Černobyl vybuchl v důsledku pýchy 
a arogance Komunistické strany 

Ivana HaslIngerová

P řed deseti lety, 26. dubna 1986, 
došlo v 1 hodinu 23 minut 
v Černobylské jaderné elektrár-

ně k explozi 50 tun jaderného paliva, 
což je desetkrát více, než obsahovala 
jaderná bomba svržená na Hirošimu. 
Tato havárie způsobila obrovskou vlnu 
odporu a strachu z jaderných elektráren. 
Vzhledem k tomu, že na vině nebyla 
chyba elektrárny, ale nesmyslný příkaz 
ústředního výboru komunistické strany 
SSSR k provedení nebezpečného pokusu 
s jedním z jejich reaktorů, bylo by dobré 
konečně po deseti letech jaderné elekt-
rárny od této tragédie očistit a vysvětlit 
občanům, že podobné nesmyslné pokusy 
se v civilizovaných demokratických 
státech nestanou a stát ani nemohou. 

V Rusku měla Strana vždy pravdu 
a hlavně neomezenou moc a prakticky 
nebylo možné neuposlechnout její roz-
kaz, i kdyby byl sebenesmyslnější. Navíc 
hlavním inženýrem v Černobylské elek-
trárně byl horlivý straník, který pokus 
provedl za ještě šílenějších podmínek, 
než požadovali soudruzi z Moskvy, aby 
si vysloužil od nich pochvalu doprová-
zenou tučnou odměnou a povýšením. Po 
tragédii, která v důsledku diletantského 
požadavku na obsluhu elektrárny a jeho 
ještě šílenějším provedením naprosto 
zbytečně následovala, si dlouho celý 
svět myslel, že to byla náhoda díky kon-
strukční chybě reaktoru, která se může 
stát každému státu, neboť soudruzi se 
báli před celým národem přiznat, že 

za smrt tolika lidí může výhradně 
jejich pýcha a diletantství. Kdyby 
tu nešťastnou noc elektrárna pra-
covala v normálním provozu, nic 
se nestalo a jaderné elektrárny by 
platily právem za nejbezpečnější 
zdroje pro výrobu energie, navíc 
za zdroje vysoce ekologické, což 
v poslední době není rovněž zane-
dbatelná vlastnost. Je dobře, že se 
konečně dostává pravda na světlo.

Co se tehdy vlastně stalo? 
Proč vybuchl naprosto 

zbytečně Černobyl?

Izraelské letectvo několik let 
před tím bombardovalo reaktor 
postavený Rusy v Iráku. Úřad pro 
atomovou energii chtěl vědět, co 

reaktor vydrží pro případ podobného 
útoku. Dal proto rozkaz provést test rek-
toru v případě, že se za sníženého výkonu 
700 MW vypne naráz hlavní turbína, 
což by se mohlo stát, kdyby ji vyřadila 
z provozu bomba. Výkon 700 MW byl 
určen proto, že to byl normou povolený 
nejnižší možný pracovní výkon. Při jeho 
poklesu byl v bezpečnostních předpisech 
rozkaz okamžitě reaktor vypnout, neboť 
se pak začne chovat nekontrolovatelně. 
Provedením nebezpečného testu byl 
pověřen tvrdý straník, jaderný inženýr 
Anatolij Sergejevič Datlov, který toužil 
po uznání, aby mohl nastoupit na místo 
odcházejícího šéfa elektrárny. Inženýr, 
který byl produktem komunistického sys-
tému, syn rybáře, který ve 14 letech utekl 
z domova, vystudoval jaderné inženýr-
ství, stal se tvrdým komunistou a začal 
dělat kariéru. Věděl, že předpisy se dnes 
a denně obcházejí a nebylo proto pro něj 
ničím novým je obejít i nyní. To se stalo 
osudným. Chtěl se zavděčit soudruhům 
a provést pokus nikoliv riskantní, ale 
šílený. Místo u 700 MW, jak z bezpeč-
nostních důvodů po něm požadoval Úřad 
pro jadernou bezpečnost, spustil pokus 
u 200 MW, kdy je již grafitový reaktor 
velmi nestabilní a prakticky nikdo neví, 
co se v něm přesně děje. Při tak nízkém 
výkonu reaktoru je mj. nebezpečí, že po 
vypnutí hlavní turbíny již chladící čer-
padla v důsledku náhlého poklesu elek-
trického proudu vzniklého vypojením 
turbíny, nestačí čerpat dostatek chladící 
vody do rektoru a ten se přehřeje. I když 

fra
gm

en
ty 

z e
Ko

no
miK

y

V normálním světě je pravděpodobnost 
nehody jaderné elektrárny 1:10 milionům
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to byl v každém případě pokus riskantní, 
kdyby se provedl za výkonu 700 MW, 
byla reálná možnost, že reaktor zkoušku 
vydržel, neboť by pak byl nadále ovla-
datelnýa v každém případě bylo možné 
pokus přerušit a reaktor vypnout. Datlov 
dal ale rozkaz snížit výkon reaktoru pod 
tuto hranici a jeho výkon začal nekon-
trolovaně klesat. Při nízkém výkonu je 
obtížné kontrolovat stav vody a když 
v 00:36 hodin nastal poplach, že skutečně 
voda v bubnech separátoru je nebezpečně 
nízko, nevěnovala tomu obsluha velkou 
pozornost a také věděla, že reaktor bude 
za několik vteřin zastaven To se skutečně 
v 00:38 stalo a obsluha si oddechla. Takže 
i toto reaktor vydržel!

Jenže megalomanský Datlov chtěl 
pokus provést stůj co stůj a učinil smrtel-
né rozhodnutí – okamžitě znovu spustit 
reaktor vytažením všech 211 borových 
tyčí, které řídí v reaktorech štěpení 
uranu. Jednoduše řečeno, v rektoru bylo 
1661 uranových palivových tyčí, které 
štěpením uranu produkovaly teplo, které 
přeměňovalo vodu v páru a ta poháněla 
turbínu. Bórové tyče spuštěné mezi tyče 
uranu regulovaly rozsah štěpení, aby 
nedošlo k nekontrolované štěpné reakci. 
Rozkaz vytáhnout všechny tyto brzdící 
tyče ven z reaktoru dovolil nekontrolo-
vaně spustit jaderné štěpení a znemožnil 
šlápnout na brzdu. To by se nestalo, ani 
kdyby byl reaktor bombardován. Tehdy 
by se vypnul a dost. Vše by se zastavilo.

Když kolegové ve velíně elektrárny 
upozorňovali Datlova na fakt, že se už 
ve škole učili, že při nekontrolovaném 
poklesu výkonu se má reaktor celý ihned 
vypnout a dlouhodobě odstavit, ne jej 
začít bez přípravy opět startovat, rozzuřil 
se, že myslet není jejich úkol a že nechápe, 
kde sebrali takové idioty, že je vyhodí, 
že jsou kreténi a ať vypadnou... Nikdo 
z nich nechtěl přijít o dobře placené místo 
a hlavně o byt v 1 km vzdáleném městečku 
Prepjati. Zmlkli a začali vytahovat tyče 
z právě zastaveného reaktoru. 

Během pěti minut stoupl výkon na 160 
MW, ale již v 00:52 hod. byl hlášen nedo-
statek vodního chlazení v bubnech sepa-
rátoru. V 1:03 hod. ale nastal klid, reaktor 
měl výkon 200 MW a všichni doufali, že 
ho nastartují až do výše 700 MW, kdy měl 
nastat požadovaný pokus. Jenže Datlov 
učinil další šílené rozhodnutí. Jako hlavní 
inženýr měl pravomoc změnit předpisy 
testu a v 1:12 hod. rozkázal zkoušku pro-
vést u výkonu 200 MW. Postavil svou vůli 

proti platným 
b e z p e č no s t-
ním předpisům 
a především 
proti řetězové 
reakci v jád-
rech atomu, 
což se stalo 
osudným jemu 
i  r e a k t o r u . 
Namísto aby 
se postupně 
a za pomo-
ci brzdících 
tyčí zvyšoval 
výkon reakto-
ru k požadova-
ným 700MW, 
zůsta ly brz-
dící tyče stále 
celé vytaženy 
a v reaktoru 
nadále probí-
hala nekontro-
lovaná jaderná 
rea kce,  př i-
čemž v té chvíli 
dal Datlov roz-
kaz vypnout 
hlavní turbínu. 
Technici sice pustili souběžně s tím 
v 1:12 hod. dvě rezervní čerpadla na 
vodu, jenže když turbína nepracovala 
a nevyráběla elektřinu, nemohla při tak 
nízkém výkonu udržet čerpadla v chodu 
a elektrickou energii měl dodat dieselový 
zdroj startující až za 40 sekund! To však 
byla velmi dlouhá doba. V jádru mezitím 
začalo růst nekontrolované žhavé místo, 
neboť v té době nastal kritický nedostatek 
chladící vody, z té se vyrobilo více páry 
a každou vteřinu rostl tlak páry kolem již 
tak žhavých míst v reaktoru. Velký tlak 
páry se šířil do strojovny čerpadel a víka 
nad palivovými tyčemi vážící 350 kg zača-
la nadskakovat. Datlov viděl, že nastal 
obrovský nárůst výkonu a dal konečně 
rozkaz ihned spustit brzdící bórové tyče 
do rektoru. Ty měly ale špičky z grafitu, 
které nevadily při běžných provozních 
teplotách. Při tak vysoké teplotě však zvý-
šila přítomnost uhlíku výkon reaktoru 
naráz stonásobně. Uzávěry nad palivo-
vými články odskákaly, 50 tyčí popras-
kalo a nešlo již nic dělat. V 1:23 hod. se 
reaktor změnil v sopku. Zhasla elektřina 
a vypukla panika. Druhá exploze několik 
sekund po první vyrazila 500 tun těžké 
bezpečnostní víko celého reaktoru a 50 

tun jaderného paliva vykonalo dílo zkázy. 
Lidé mimo velín mysleli že nastala válka 
či zemětřesení, neb všude byl prach, pára, 
tma a syčení a na místo střechy viděli nad 
hlavami oblohu plnou hvězd. Ostatní je 
již známo, do 30 km od elektrárny nastaly 
novodobé Pompeje. 

Zbývá jen zodpovědět, proč dostal 
Datlov vůbec příkaz provést tak ris-
kantní pokus a proč se on sám roz-
hodl pro ještě riskantnější variantu. 
Tajemníci strany, byť někteří vystu-
dovali jaderné inženýrství jako Datlov, 
věřili tomu, co si přečetli v tisku. Věřili, 
že pravděpodobnost havárie jaderných 
elektráren je jako pravděpodobnost 
zásahu země meteoritem, tedy 1: 10 
milionům a proto ztratili před atomem 
strach. Neuvědomili si, že to je prav-
da, jen za předpokladu, že se striktně 
dodržují bezpečnostní normy. Zřejmě 
si mysleli, že když poručí větru a dešti, 
poručí i atomu a to se jim vymstilo. 
Černobyl vybuchl v důsledku lidské 
pýchy a arogance moci. Nebýt toho, 
vyráběl by bezpečně elektřinu dodnes. 
Jaderné elektrárny jsou skutečně tak 
bezpečné, jak tehdy psal ruský a ostat-
ně jak píše i americký tisk. 
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Škoda auto je tradice 
mířící do budoucnosti

Ivana HaslIngerová

K dyž v roce 1895 pánové Laurin 
a Klement zakládali v Mladé 
Boleslavi firmu na výrobu kol, 

netušili, jakým vývojem jejich firma 
projde a jaké vozy bude chrlit každých 
několik minut ze svých pásů. V roce 
1905 přešli sice z výroby proslulých 
bicyklů k výrobě automobilů a před-
stavili svůj první automobil „Voiturette 
A“. Aby mohli efektivně působit 
v mezinárodním měřítku, přeměnili 
v roce 1907 firmu na akciovou spo-
lečnost a v roce 1925 provedli fúzi se 
silnou průmyslovou skupinou Škoda 
Plzeň. Jejich automobily se staly světo-
vě proslulými, ale v roce 1946 nastalo 
znárodnění a ekonomická a technická 
stagnace. Od roku 1991 je tento podnik 
opět prosperující firmou, neboť se stal 
součástí Volkswagen Group. Tím získá-
vá nejmodernější technologie a staví si 
nové a náročné cíle. Přesto zůstává jejím 
hlavní metou cíl, jenž si vytkli pánové 
Laurin a Klement - produkovat kvalit-
ní automobily a učinit je dostupnými 
pro co nejširší veřejnost. Před patnácti 
lety byla Škodovka podnikem s velkou 
tradicí, ale ne zcela zajištěnou budouc-
ností. Nyní je Škoda Auto podnikem 
nejen s velkou tradicí, ale i se zajištěnou 
budoucností. Podnikem, který je hrdý 
na úspěšnou minulost, ale má i zajiště-
nou budoucnost a velké cíle. Vizí před-
sedy představenstva společnosti Dipl. 
Kfm. Detlefa Wittiga je, aby společnost 
produkovala taková auta, která budou 
odlišná od ostatních automobilek. 
Auta, která budou vnímána ve světě 
jako „ty dobré vozy s velkým vnitřním 
prostorem za výhodnou cenu“. Neboli, 
aby vyráběla vozy pro typické rodiny 
střední a východní Evropy, Ruska, 
Indie a Číny, které si nemohou běžně 
koupit několik aut jako na Západě. 
O tom a o mnoha dalších věcech js-

me si s panem 
Wittigem povídali 
v sídle Škoda Auto,  
v Mladé Boleslavi: 

	Vážený pane 
generální ředi-
teli, v pražském 
paláci Žofín js-
me byli svědky 
toho, že jste 
dostal největší 
ocenění, které 
může manažer 
v České repub-
l i c e  z í s k a t . 
Stal jste se 
Manažerem roku 2006. Za jedenáct 
let, co monitorujeme tuto soutěž, 
víme, že za tím stojí víc, než je běžně 
od manažera očekáváno. Co za tím 
stálo ve Vašem případě?
Toto ocenění mne velice potěšilo. 

Jeho udělením jsem byl velmi překva-
pen a udělalo mi velkou radost. Není 
totiž obvyklé, aby takové ocenění získal 
zahraniční manažer a proto jsem s ním 
naprosto nepočítal. Byl jsem v té době 
na zahraniční služební cestě, takže jsem 
nebyl bohužel ani přítomen při jeho 
přebrání. Pan Jaroslav Černý, který za 
mne ocenění přebíral, ví, že mi to bylo 
velmi líto. 

	Nedávno jste řekl, že jste napůl 
Čechem, takže to zase až taková 
výjimka není…?
Se Škodovkou mám co do činění již 

12 let a tím pádem mám velice intenzivní 
vztahy k ČR. Když někdo jako já žije osm 
let v nějaké krajině, již se asimiluje. Ale 
abych odpověděl na Vaši otázku, co za 
tím stálo. Není to jen individuální oce-
nění, ale ocenění celého manažerského 
týmu, který v podniku pracuje. V pozadí 

ocenění je i ocenění úspěchu Škody Auto. 
Tento úspěch není jednorázovým oceně-
ním, ale je důsledkem dlouholeté týmové 
spolupráce od roku 1994. Musím proto 
vzpomenout i na předchozí předsedy 
představenstva pány Kalmu a Kulhánka, 
s nimiž oběma jsem měl tu čest spolupra-
covat. Na úspěchu se zasloužil, jak jsem 
již uvedl, celý manažerský tým 250ti lidí 
majících zodpovědnost. Z toho je 220 
českých a jen 15 zahraničních. A nemohu 
opomenout 26 000 zaměstnanců, z toho 
23 000 českých. Proto vždy říkám, že 
Škodovka je z 95 % českým podnikem, 
přestože má stoprocentního zahranič-
ního kapitálového vlastníka. Jsme velice 
hrdi na tento domácí podnik s velkou 
minulostí a tradicí. Část úspěchu vidím 
právě v tom, že jsme vždy budovali na 
historii sahající až do roku 1895, kdy 
pánové Laurin a Klement založili v Mladé 
Boleslavi tuto úspěšnou automobilku. 
Když se respektuje tradice a historie 
a u zaměstnanců se buduje hrdost na 
ni, je výsledkem úspěch, jakého Škoda 
Auto dosáhla. Je víc, než jen podnikem 
řízeným moderními manažerskými způ-
soby. Škoda Auto je směs tradice mířící 
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do budoucnosti, směs české kultury 
s příměsí německého impulsu. Myslím, 
že manažerským výkonem je to, že se 
nám podařilo tyto komponenty smíchat 
tak, aby to vedlo úspěšně do budoucna. 
Toto je především silnou stránkou, která 
přivedla podnik kupředu a v současné 
době je jedením z největších právních 
subjektů v České republice. 

	Takže konkurence nově budova-
ných automobilek se neobáváte?
Konkurence se neobáváme, my se jí 

postavíme. Tím, co jsem uvedl výše, se 
odlišujeme od všech ostatních automo-
bilek v ČR.

	Tradice vedoucí k hrdosti na pod-
nik je jistě věcí důležitou, ale jak 
to chcete v praxi provést, když po 
stoletém monopolním postavení 
jsou na českém trhu zástupci všech 
moderních světových značek?
Chceme konkurovat zajímavými pro-

dukty, kvalitou a cenami. Přesně v inten-
cích zakladatelů firmy. Nadále půjdeme 
za cílem, jenž si vytkli pánové Laurin 
a Klement – produkovat kvalitní prostor-
né automobily a učinit je dostupnými pro 
co nejširší veřejnost. Za relativně nižší 
cenu vyrábíme relativně větší vůz. Je 
navíc potřeba vidět více aspektů konku-
rence. Například soupeření o dodavatele 
a pracovní síly. I zde chceme být číslem 
jedna. Pro lidi bychom chtěli být nejlep-
ším zaměstnavatelem s jistou budouc-
ností. Je to jiný typ konkurence, s níž se 
musíme vypořádat. A pevně věřím, že to 
dokážeme. 

	Bývalý slovenský premiér Mikuláš 
Dzurinda se nedávno chlubil, že 
díky zavedení nízké rovné daně 
se stalo Slovensko automobilovou 
velmocí. V počtu vyrobených 
aut na hlavu má světový primát. 
Neuvažujete i vy o výstavbě závodu 
na Slovensku?
My tam již máme dceřinou společnost 

„Škoda Auto Slovensko“. Distribuuje naše 
vozy na Slovensku. Z pohledu sloven-
ských lidí je na štěstí pro nás vnímána 
Škodovka jako domácí automobil číslo 
jedna. 

	Na Slovensko tedy automobily 
pouze vozíte, ale pokud vím, tak 
do Ruska a obecně do Asie jsou na 
dovoz hotových výrobků vysoká cla. 

Mnoho automobilek proto zakládá 
výrobní závody přímo na místě. 
Neuvažujete o tom odejít z ČR na 
východ?
Máme samozřejmě, stejně jako ostatní 

automobilky, přirozený impuls expan-
dovat na východ. To ale neznamená, že 
přestaneme vyrábět v ČR. Má to, jak 
jste správně řekla, důvod vysokých cel, 
ale i další příčiny. Při exportu celých 
vozů do Ruska platíme clo 25 %. Pokud 
je vyrobíme tam, platíme jen 3% clo na 
materiál. Obdobně je tomu v Indii a Číně. 
Vybudování výrobních závodů v těchto 
destinacích tedy není útěkem z ČR, ale 
cestou, jak se vyhnout clům. Druhým 
důvodem je, že naše auta jsou zaměřena 
na přesné cílové skupiny. Jak jsem již 
řekl, naší strategií je vyrábět za relativně 
nižší ceny relativně větší vozy. Fabia je 
v tomto ohledu prostorovým zázrakem. 
Výsledkem je, že nabízíme produkty pro 
rodiny, které si nemohou dovolit mít tři 
vozy, jako je tomu na Západě, kde větši-
nou mají jeden malý vůz na nákupy, velký 
na přepravu na dovolenou a jeden pro 
radost. Ve střední a východní Evropě a na 
všech asijských trzích si mohou rodiny 
dovolit pouze jeden vůz. Proto se orien-
tujeme na východ a pokud chceme slavit 
úspěch v Rusku, Číně a Indii, musíme mít 
výrobní lokality i tam. 

	Máte zkušenost s německým pod-
nikem Volkswagen Group. Můžete 
porovnat, v čem se nejvíce liší práce 
u nás proti cizině? Bylo to hodně 
šokující přijít pracovat k nám?
Jsem rozený Němec s vlastnostmi 

Němce. Hodně let jsem ale žil v sever-
ní Americe, Kanadě i Asii. Zažil jsem 
mnoho rozličných kultur, proto mne již 
nové nelekají. Naopak se snažím pocho-
pit důvod pro jinakost každé kultury 
a jakou má pro podnik výhodu. Proto 
po příchodu sem jsem nebyl vylekán 
rozdílem mezi Východem a Západem. 
ČR není navíc opravdový Východ, takže 
bylo pro mne jednodušší ji pochopit. 
Nic mne neleká. Přesto jsem v ČR zažil 
jistou zkušenost, jinou, než v předchozích 
zemích. Uvědomil jsem si na ní, jak může 
totalitní systém změnit lidi. 

	Jak?
Měl jsem na setkání manažerů vytvá-

řet týmy ve skupinách. Každý se měl 
vyjádřit, že chce převzít zodpovědnost, 
ale pokud to chce, musí ji i nést, otevřeně 

říci svůj názor a stát si za ním. Pokud se 
chci účastnit rozhodování, musím stát 
za jeho důsledky. Pokud udělám špatné 
rozhodnutí, musím to přiznat a nést 
odpovědnost. Manažer musí v přípa-
dě špatného rozhodnutí být schopen 
přiznat chybu. Nemůže čekat, že dá šéf 
shora pokyn a on se za něj schová. To 
právě manažeři ze starého totalitního 
systému nedokázali pochopit. A druhý 
příklad z osobního jednání se sousedy. 
Žiji zde již mnoho let a mám kontakty se 
sousedy. Manželka byla zpočátku velice 
překvapena, že jeden den jsme s nimi na 
návštěvě dobře komunikovali, druhý den 
nás ani nepozdravili. Bylo to pro ni nepo-
chopitelné. U vás mají totiž lidé zvyk, že 
ve skupině více osob komunikují jinak, 
než mezi čtyřma očima. Bojí se, že třetí 
naslouchá. Jsou opatrnější. Ten strach 
a obavu, to jsme nechápali. 

	A použil jste tohoto odhalení vlast-
ností českých lidí při práci ve vedení 
podniku?
Poučil jsem se z toho a viděl, že i ve 

vedení musím udělat něco jinak, než 
v cizině. Ve vedení podniku je potřeba 
umožnit svobodný projev názorů, předá-
vat zodpovědnost lidem se vším všudy.

 
	Zaměstnáváte několik tisíc kvali-

fikovaných dělníků. Podnikatelé 
si většinou stěžují na nedostatek 
kvalifikované pracovní síly. Je i pro 
Vás těžké takové pracovníky získat 
a udržet? Je to těžší, než v Němec-
ku? A co kolektivní vyjednávání?
Co se týče kolektivního vyjednávání, 

nevidím rozdíly ve vyjednávání odborů 
s vedením. Když jsme úspěšní, chceme, 
aby i zaměstnanci měli podíl na úspěchu. 
Porovnáním mezd v rámci automobilo-
vého odvětví platíme proto v ČR nejvyšší 
mzdy. Pro Škodovku je ale velice speci-
fická jiná věc – hrdost a loajalita k fir-
mě. Tato hrdost souvisí nejen s historií 
a tradicí, ale i se sociálními výhodami 
a dlouhodobou perspektivou zaměstnání. 
Po mnoho generací se zachovala stabilita 
firmy a zajistila se její budoucnost. Kromě 
nejvyšších mezd musí proto být i něco 
víc. Jinak by zaměstnanci byli žoldáci 
jdoucí tam, kde jim víc zaplatí bez dalších 
požadavků na dlouhodobou perspekti-
vu. Mohli bychom provést 20% zvýšení 
mezd, ale je otázkou, jak dlouho bychom 
pak byli schopni konkurence v ČR. Nad 
otázkou mezd stojí dlouhodobé zajištění 
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pracovních míst. To způsobuje hrdost 
na firmu. Nesmí se v rámci kolektivního 
vyjednávání tato hrdost přerušit. Je to 
něco navíc ve srovnání s vyjednáváními 
o mzdách všude ve světě.

	Řídíte úspěšnou firmu. Přesto jste 
jistě narazil na nějaké těžkosti. Co 
byste pro typ podniku jako Váš 
udělal třeba jako resortní ministr, 
abyste se jim vyhnul?
Jako ministr bych byl odpovědný 

za blaho celého národa. Musel bych se 
proto orientovat podle různých zájmů ve 
společnosti a ne jen podle jedné zájmové 
skupiny. Na druhé straně bych jako šéf 
Škodovky viděl rád jiný zákoník práce 
a jinak bych vedl diskusi o zavedení eura 
a směnného kurzu koruny k němu. Euro 
mělo být zavedeno již včera a ne až někdy 
v roce 2012. Také bych vedl jinak diskusi 
o ochraně ovzduší a účincích CO2. Jsem 
ale jako šéf podniku součástí celé společ-
nosti a musím pochopit, že ministr může 
vidět věci trochu jinak. 

	Co byste změnil na zákoníku prá-
ce?
Se zákoníkem práce dokážeme žít, 

ale jako celosvětový podnik potřebujeme 
větší flexibilitu vztahů zaměstnaneckých 
a pracovních sil. Zákoník práce přináší 
málo flexibility. Vnější prostředí se ale 
dynamicky mění a proto nás bude záko-
ník omezovat. Vyvolá to vyšší náklady 
u nás. Proto bych se zaměřil na změnu 
několika bodů v něm, které flexibilitu 
omezují nejvíce. 

	Říkal jste, že byste jinak řešil eko-
logickou diskusi. Omezují přísnější 
české ekologické normy než v EU 
konkurenceschopnost vaší firmy?
Jsme spotřebitelem energií, ale 

i jejich výrobcem. Společně se spo-
lečností E-on, Transgas a ČEZ jsme 
vybudovali podnik ŠkoEnergo. Postavili 
vlastní teplárnu i moderní ekologic-
kou elektrárnu. Náklady vzala na sebe 
naše společnost Škoda Auto. Myslíme 
si, že je to dlouhodobě správné, i když 
krátkodobě to způsobilo vyšší náklady. 
V dlouhodobém trvalém dopadu se to 
vrátí. Proto bychom měli přistupovat 
otevřeně do diskuse o CO2 a o emisích 
u automobilů. Přál bych si, aby i politici 
mysleli dlouhodobě. Pak si myslím, že 
cesta jejich a podnikatelské sféry by byly 
velice podobné.

	Vašim krédem je jednat v sou-
ladu s jasnou vizí a strategií, 
jasně nastavit cíle a systematicky 
pracovat na jejich realizaci. Jaké 
jsou vaše vize a strategie?
Před deseti lety jsme řekli, že jsme 

podnik s velkou tradicí, ale ne zcela 
zajištěnou budoucností. Chtěli jsme 
vybudovat podnik nejen s velkou tra-
dicí, ale i se zajištěnou budoucností. 
Podařilo se nám to. Jsme podnikem 
orientovaným do budoucnosti. Mou 
vizí je vyrábět ve Škodovce taková au-
ta, aby každý měl celkovou představu 
o vozech Škoda, které se od aut jiných 
značek odlišují. Přál bych si, aby každý 
kdekoliv ve světě, když se řekne Škoda, 
řekl „Škoda? Aha to jsou ty dobré vozy 
s velkým vnitřním prostorem za výhodnou 
cenu!“ Pokud budeme vnímáni ve světě 
tak, že slovo „Škoda“ bude synonymem 
posledně zmíněné věty, zajistí to budouc-
nost firmy.

	A nyní obligátní otázka. Jaké 
novinky v nejbližší budoucnosti 
připravujete?
Po letech ekonomické a technické 

stagnace a po začlenění do Volkswagen 
Group získala Škoda Auto nejmoder-
nější technologie a začala stavět zcela 
nové vozy. Došlo k modernizaci modelu 
Favorit a Forman a v roce 1994-95 byl na 
jejich místo dosazen model Felicia a Feli-
cia combi. V letech 1996-97 nastoupil na 
trh úplně nový model Octavia, který zna-
menal novou éru pro celý závod. V roce 
1997 je na trhu větší sestra Octavia combi. 
V roce 1998 je modernizován model 
Felicia a její maska je ztotožněna s její vět-
ší sestrou Octavií. Model Octavia dostává 
v roce 2000 dlouho očekávaný facelift. 
Je modernizován její interiér a exteriér. 
Přestože Felicia byla po dobu sedmi 
let nejprodávanější škodovkou, vedení 
společnosti ŠKODA AUTO, rozhodlo 
o ukončení výroby a Felicia byla v roce 
1999 nahrazena Fabií, která byla vyhlá-
šena autem roku 2000 ve Velké Británii 
a také získala titul od časopisu AutoBild, 
který ji vyhlásil svým autem roku. Fabia 
combi se stala autem roku 2001 v ČR. 
Na autosalonu v Ženevě má svou pre-
miéru další provedení Fabia sedan. Na 
Frankfurtském autosalonu Škoda Auto 
představila v roce 2001 svoji vlajkovou 
loď Superb. Pro zajištění budoucnosti 
tyto úspěchy ale nestačí. Proto zahaju-
jeme čtvrtou řadu - Roomster. Ten musí 

být typickým škodováckým vozem. Na 
autosalonu ve Frankfurtu v roce 2005 
jsme představili modelovou studii Yeti, 
která bude základem pro další modelo-
vou řadou. A ještě musíme zkonstruovat 
cenově výhodnější a menší produkt pro 
východní trhy. Tím budeme dobře vyba-
veni jak pro evropský trh, tak i pro Rusko, 
Indii a Čínu. Od firmy s jednou modelo-
vou řadou se dostaneme k firmě s řadami 
šesti. Budeme mít lepší postavení ve světě, 
než měla Škodovka ve dvacátých a třicá-
tých letech minulého století. 

	Jaké jsou Vaše největší záliby?
Každý kluk si hraje s autíčky a sní 

o dálkách a o dobrodružství. I já jsem 
chtěl jít do světa a poznat hodně zemí. 
Když jsem končil školu, díval jsem se 
proto na nejzajímavější firmy, které by mi 
umožnily si tyto sny splnit. Zakotvil jsem 
nakonec u Volkswagenu. Tam si každý 
uskuteční sny s autíčky a jako mezinárod-
ní firma mu umožní jít do světa na zku-
šenou. Já šel do severní Ameriky, Kanady 
a také do Asie, protože vedle aut mne 
zajímaly i jiné kultury a společnosti.

	Poznal jste hodně zemí. Kde se Vám 
líbilo nejvíc?
Nepřikrášleně a upřímně říkám, že 

v ČR. Už proto, že jsem zde vydržel osm 
let, znamená to, že tu žiji rád. Nemusel 
bych to dělat. ČR je fascinující, líbí se 
mi tu, je jako moje domovina. Skutečně. 
Také se mi dobře žilo v Kanadě. I tam se 
žije velice otevřeně, individuálně a svo-
bodně. 

Pane předsedo představenstva, děku-
jeme za zajímavý rozhovor.
Snímky Fragmenty: Jiří Pancíř
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petra Škopová – 
manažerka roku 2006 

JIří Pancíř

S polečnost Chovservis a.s., vznikla 
v roce 1992 privatizací státního 
plemenářského podniku. Je 

vlastněna z více než 70 % zemědělskou 
prvovýrobou s 1300 akcionáři. Její gene-
rální ředitelka Ing. Petra Škopová, MBA, 
v ní pracuje od roku 1993. Pod jejím 
vedením rozšířila společnost sortiment. 
Z celkového takřka půlmiliardového 
obratu činí původní plemenářská čin-
nost 150 milionů Kč, zatímco masokom-
binát TORO Hlavečník má 300miliono-
vý roční obrat. Firma nabízí komplexní 
služby chovatelům hospodářských zvířat 
od produkce inseminačních dávek kan-
ců a býků, kontroly užitkovosti skotu 
a prasat, jateční činnosti až po výrobu 
masných specialit pod značkou TORO 
Hlavečník, jehož 12 výrobků získalo 
národní značku kvality KLASA. Zabývá 
se i obchodem se zvířaty, prodejem cho-
vatelských potřeb a budováním maloob-
chodů TORO, aby se výrobky dostaly ke 
koncovému spotřebiteli. Jejich Pražská 
šunka na kosti TORO je vyhlášenou 
specialitou. Není divu, že v letošním roce 
získala Petra Škopová nejvyšší ocenění, 
které může manažerka v ČR získat – sta-
la se Manažerkou roku 2006. O tom, co 
všechno musela pro firmu udělat, aby 
se v nelehkých podmínkách kladených 
v posledních letech na naše zemědělství 
jejich podnik nejen udržel, ale rozvíjel, 
jsme si s ní povídali v sídle společnosti 
v Hradci Králové. 

	 Co vede mladou městskou dívku 
studovat zemědělství?
I když žiji ve městě, směřování k tomu 

bylo asi v genech. Děda měl statek na 
Ústecko-Orlicku a strýc Milan Vyhnálek 
vybudoval po emigraci v roce 1948 v Aus-
trálii největší sýrárnu Lactos, za což 
dostal vyznamenání od britské královny. 
Sponzoroval politické uprchlíky a po 

revoluci umožnil praxi 25 studentům 
z VŠZ Praha a Brno v daleké  Austrálii. 
Láska k půdě je ve mně proto zakotve-
na. Jsem přesvědčena, že se má národ 
o ní bít. Nebudeme-li mít půdu, nejsme 
národ. Naši lidé nemají ale miliony na 
nákup půdy a potenciál pro naše děti 
proto vyprodáváme cizincům. Žádný 
Holanďan nám již půdu zpět neprodá. 
To mne mrzí. Po studiu na Vysoké škole 
zemědělské jsem pobývala několik let 
v Austrálii a Americe. Překvapilo mne, 
jak místní zemědělci velmi propagují pro-
dukci místních potravin. Našim zeměděl-
cům na propagaci domácích produktů 
chybějí peníze. Mají sice dobrou kvalitu 
potravin, ale vzhledem k tomu, že musejí 
bojovat s vysoce dotovanými výrobky 
ze zemí EU, jim na jejich propagaci už 
nezbývá. Do prime-timu v televizi se 
dostanou, jen když jim utečou krávy. Již 
druhé volební období jsem předsedkyní 
výboru pro životní prostředí a zeměděl-
ství Královéhradeckého kraje a snažím 
se na tuto propagaci zajistit prostředky, 
což se v posledních letech daří. Děláme 
každoročně dožínky pro 30 000 návštěv-
níků, což je myslím, druhá největší akce 
pro propagaci zemědělských produktů 
po Zemi živitelce. 

	Takže kdybyste byla ministryní 
zemědělství, bojovala byste za vyšší 
dotace EU?
Dotační systém je špatný, protože 

nepodporuje trh. Já bych se snažila o to, 
aby je EU snížila, ale všem. Úředník nikdy 
nemůže dopředu domyslet, co špatného 
způsobí zemědělskou dotací, neboli zása-
hem do přírody. Když přivezli králíky do 
Austrálie, také si mysleli, jak vyzráli na 
místní přírodu. V tomto souhlasím s Vác-
lavem Klausem, že je efektivnější postavit 
další blok Temelína než pálit pšenici jako 
biomasu. V Americe po velkém boomu 

s výrobou bioetanolu z kukuřice zjistili, 
že nemají čím krmit prasata. Nechť jsou 
zde podniky, které zpracují biologické 
odpady, ale na druhé straně bychom měli 
být schopni zajistit nejlépe 100% soběstač-
nost ve výrobě základních potravin, jako 
je například vepřové maso. Matka příroda 
je moudřejší než my a poručit větru dešti 
se nám nikdy nepodaří. V Evropě ubývá 
půdy, měli bychom více produkovat a při-
tom jsme v produkci zvířat na hektar na 
úrovni Řecka, zatímco by to měl být trojná-
sobek. Klaus volal již v roce 2003: „Hlídejte 
si kvóty, nebudete mít co vyrábět.“ A jak 
to dopadlo? Máme lepší cukernatost řepy 
a nesmíme cukrovku vyrábět. Dotační 
systém EU válcuje zdravý selský rozum. 
Neexistuje zemědělská strategie. Politici 
málo komunikují se zemědělskými podni-
kateli. Buď nic nedělají nebo o tom špatně 
informují. Oboje je špatné. Zapomínají, 
že volební kampaň se dělá celé 4 roky, že 
si lidé pamatují, co dělali. Nevím, zda je 
nejlepší k oživení zemědělství začít znova 
probírat restituce. Raději snad bychom měli 
pracovat pro budoucnost. Pár procent lidí 
snad po tom volá, ale jako problém tady na 
vesnici to nikdo moc necítí. 

Vážená paní ředitelko, děkuji Vám 
za rozhovor.
Snímek Fragmenty: Ivana Haslingerová
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zdeněk chrdle: „Je třeba více 
zharmonizovat podmínky pro přepravu 

nákladů mezi silnicí a železnicí“
Ivana HaslIngerová

G enerální ředitel AŽD Praha 
Ing. Zdeněk Chrdle, MBA, se 
stal manažerem odvětví v pod-

nikatelských službách a veřejné činnosti 
v ČR a pátým nejúspěšnějším manaže-
rem v soutěži TOP manažerů. O tom, co 
za tímto oceněním stálo a čemu přičítá 
tento úspěch, jsme s ním hovořili v jeho 
pracovně v sídle společnosti v Praze 10. 
„Toto ocenění beru rozhodně jako věc 
celého kolektivu firmy. Manažer může 
dobře řídit, tvořit odvážné projekty, má-
li důvěru a podporu lidí, které k tomu 
vždy potřebuje. Potěšilo mne jednak 
ocenění samotné, i to, že mne musel 
navrhnout někdo z kolektivu. Úspěch 
přičítám především tomu, že naše firma 
dodává původní české technologie, které 
jsou naprosto srovnatelné a mnohdy 
převyšují evropskou konkurenci,“ říká 
Zdeněk Chrdle. 

	Správný kolektiv ale vytvoří dobrý 
manažer. To je jeho prvořadý úkol. 
Máte recept na to, jak se to dělá?
Není možné nechat firmu zakrnět na 

jednom člověku. Mnozí se bojí, že jim 
schopnější spolupracovníci přerostou 
přes hlavu. Pokud se řídící práce dělá 
naplno, nejde ji dělat dlouho, neboť 
člověka obrovsky vysává. Proto musí 
každý manažer počítat s tím, že po něm 
přijde někdo nový a firma se k němu při 
odchodu zachová slušně nebo přejde na 
jinou pozici. Jak jsem již řekl, úspěch při-
čítám především tomu, že máme vlastní 
výzkum a vývoj a rozvíjíme původní 
české technologie. Spolupracujeme 
s našimi vysokými a středními školami, 
někteří naši specialisté na těchto školách 
přednášejí odborné předměty. Díky 
vlastní projekci a výzkumu zadáváme do 
škol diplomové práce a projekty, a mnozí 
studenti po ukončení studia k nám nastu-
pují do zaměstnání. AŽD v relativně 

krátké době dohnala světovou 
konkurenci v naší specializaci. 
Svědčí to jednak o správnosti naší 
strategie, ale má to další nemalý 
význam, nejsme pouze montážní 
či výrobní firmou, ale společnos-
tí, která vyvíjí a projektuje české 
technologie a rozvíjí tak vzděla-
nost českých lidí. 

	Říkáte, že úspěch se musí 
nést s pokorou, jako bys-
te mluvil ze zkušenosti 
a poznal již i prohry. Stalo 
se Vám, že po úspěchu násle-
doval nečekaně pád?
Ano, stalo se mi to. Myslím, že vzdá-

lenost mezi úspěchem a pádem může 
být malá. Jeden rok máte úspěch, potom 
může přijít několik neúspěchů a už je 
složité ten pád zastavit. Ani nevíte, co 
se stalo, a jste dole. Je to podnikatelské 
riziko, něco nemusí vyjít nebo Vám 
někdo třeba, jak se říká, namaže schody. 
Pokoru by měl proto znát každý manažer 
– v rozumné míře. 

	Co v takovém případě nejvíc 
pomůže?
Rodina. Mně alespoň vždy při 

složitostech pomohla. Chlap se k ní 
obrátí, když se něco nedaří. Na štěstí 
je manželka psychiatr, tak to mám 
i s odborným zázemím (úsměv). 

	Vaše firma má dlouhou tradici, 
vznikla před padesáti lety. Vyráběla 
první automatizované systémy říze-
ní, které na regionálních tratích 
fungují dodnes. Co se v ní od té doby 
především změnilo?
Protože jsem do firmy nastoupil 

v roce 1983 po absolvování ČVUT 
a pracuji zde dodnes, mohu porovnávat 
z vlastní zkušenosti. Pracoval jsem ve 

výrobě, konstrukci, technologii a jako 
technicko-výrobní náměstek a od roku 
2003 jsem generálním ředitelem. V roce 
1993 prošla AŽD úspěšnou privatizací. 
Integruje vlastní vývoj, projekci, výrobu 
montáž, servis a údržbu. V současné době 
máme 1700 zaměstnanců a s dceřinými 
společnostmi 2300. Od roku 1989 jsme 
udělali, jak už jsem řekl, v technické 
úrovni našich technologií velký kus práce 
a držíme již krok se špičkou. 

	A co se děje třeba v oblasti pře-
jezdů? Mně připadají stále stejné, 
v čem se liší jejich zabezpečení 
oproti minulosti? 
Ano, stále se poměrně hodně hovoří 

o přejezdech. Obecně jsou na bezpeč-
nostní dopravní systémy kladeny velké 
nároky. Vycházejí z evropských i našich 
standardů. Signalizace, přejezdy, infor-
mační tabule jsou možná prvky, které 
cestující okem vidí, avšak největší hod-
notou je skutečnost, že dojede do svého 
cíle bezpečně a včas. To je podíl naší práce 
a našich technologií. Třeba se to na první 
pohled nezdá, ale například moderní 
přejezd je velmi sofistikovaný systém, 
který má přesně definované funkcionali-
ty a diagnostikuje všechny své funkce, je 
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schopen identifikovat eventuelní mimo-
řádnost nebo třeba poruchu. Je schopen 
vyhodnocovat svou činnost a nejenom 
to. Může i vlastní poruchový stav řešit. 
Nové systémy vlastně pracují bez zásahu 
lidského činitele. Jsou schopny řídit vlaky 
na železnici nebo vlaky metra bez nebo 
pouze s velmi omezenou spoluprací stroj-
vedoucího. Ta bezpečnost je opravdu vel-
mi, velmi vysoká. Každý takovýto systém 
je vybaven záznamovým a registračním 
zařízením – jakousi černou skříňkou jako 
v letadlech. 

Pozitivní výsledky máme i v zahra-
ničí. Naše systémy dodáváme v nemalé 
míře na Slovensko, do Bulharska, Srbska, 
Černé hory, Běloruska ale také do Indie 
nebo Malajsie. V zahraničí to máme však 
velmi složité, i když to neberte jako nějaké 
stěžování. V zahraničí jdeme v převážné 
míře do státních zakázek, ale jsme na 
evropské poměry malá i když česká firma. 
To lobby na nejvyšší úrovni je velmi sil-
né. Zejména ze strany německých firem 
i německých politiků. Vzpomínám si na 
situaci kolem jedné zakázky v Asii, kdy 
těsně před podpisem smlouvy s námi byly 
věci změněny pro německou firmu údajně 
na nátlak německého kancléře. Říká se, že 
EU prosazuje vzájemnost, interoperabil-
nost systémů, ale promiňte mi to, myslím, 
že mnohdy jednosměrně. 

	To jí ale nemůžeme zakázat.
Nejsem odborník na evropské 

záležitosti, ale mám radost, když nás pod-
poří naši politici v zahraničí. Například 
předseda senátu pan Sobotka navštívil 
nedávno sídlo naší bulharské pobočky. 
Bylo to významné a pomohlo nám to. 
Chtěl bych mu znovu poděkovat.

Když například francouzská firma 
Alstom měla potíže, tak francouzská 
vláda uklidnila Brusel a Alstom dostal 
velkou finanční injekci. Nevím, jak by to 
dopadlo, kdyby něco podobného chtěla 
udělat vláda naše. Jsou mi blízké názory 
pana presidenta v určité opatrnosti právě 
v oblasti evropských vztahů.

	Říká se, že z technických důvodů 
nemohou zahraniční lokomotivy 
jezdit na naše tratě, jaký je Váš 
názor?
Přechodnost lokomotiv mezi státy 

EU je trošku jiná kapitola. Není pravdou, 
že problém je v technické oblasti. Každý 
přece ví, že v současné době je technicky 
řešitelné téměř vše. Je to zejména věc 

evropské legislativy, jejího nastavení 
a sjednocení. A tyto věci nejsou doposud 
sladěny ani mezi bývalými západními 
státy. Argument, že německé lokomotivy 
musejí objíždět ČR, protože nemáme 
jejich techniku, je nesmysl. Je to jen réto-
rika lidí, kteří chtějí, aby to tak vyznělo. 
Některé státy EU k tomu přistupují mírně 
řečeno vlažně, neboť si národní dopravci 
drží svoje ekonomické výhody. Je proto 
nutné svázat normy a předpisy, aby každý 
věděl, dokdy se musejí sladit s evropskou 
legislativou a musí to platit pro každého. 
Naše lokomotivy budou moci jezdit třeba 
do Bruselu a belgické třeba do Prahy. 

	Spoustu věcí pro tyto jízdy musíme 
upravit i my? 
Na tom se intenzivně pracuje. 

Například při zavedení Pendolina je 
nutné oddělit technické a ekonomicko-
politické problémy. Němci nechtějí, aby 
jezdilo do Německa. Není to otázkou 
techniky, do Rakouska jezdí bez problé-
mů. Je to tím, že německá strana nechce 
tyto rychlovlaky, neboť by konkurovaly 
jejímu dopravci. Vymýšlí si proto tech-
nické překážky a některá média na tyto 
argumenty přistupují. Technici si vždy 
porozumí a řešení se najde rychle. 

	Říkáte, jakou máte dobrou a konku-
renceschopnou techniku, a přitom 
každou chvíli je v televizi nehoda 
na přejezdech. Co s tím hodláte 
dělat?
Především bych si přál, aby byly věci 

podávány pravdivě a ne v honbě za sen-
zací. Jinak zní v televizi zpráva „Opilec 
vlezl před Pendolino a nechal se přejet“ 
než „Pendolino opět zabilo člověka.“ Proti 
neukázněným lidem nepomůže ani ta 
nejdokonalejší technika. Podívejte se 
statistiky. Plných 100 % všech nehod na 
přejezdech mají na svědomí neukáznění 
řidiči. Kdybyste viděli, co jsou někteří naši 
lidé schopni udělat proto, aby je zabil vlak 
– to mnohdy nelze vůbec pochopit. Jako 
by ty 2 minuty čekání stály za život. 

	Co byste si přál, aby pro Váš rezort 
udělali politici?
Přál bych si, aby politici víc posilo-

vali české vědění. Je nutné podporovat 
české know-how a vzdělání. Jsem rád, 
že řada projektů v tomto směru byla již 
odstartována. Montovny jsou sice vhodné 
pro rychlé snížení nezaměstnanosti, ale 
mohou to být jen krátkodobé investice. 

Když podpora státu skončí, cizinci mohou 
odvézt z montované haly techniku 
a převézt ji dál na východ, kde to bude 
momentálně výhodnější. Je třeba si vážit 
firem, které u nás mají vývojovou, tech-
nologickou a třeba projekční základnu. 

	Podnikatelé si většinou stěžují na 
zákoník práce a odbory. Vám neva-
dí?
 Zákoník práce nekomentuji. Museli 

jsme ho přijmout a zvládli jsme to. Není 
to prioritní problém naší firmy. Míra 
nezaměstnanosti je u nás na relativně 
nízké úrovni. Je třeba najít vyvážený 
vztah mezi sociálními aspekty a třeba 
mírou nezaměstnanosti. Na spolupráci 
s odbory si nestěžuji. Naopak některé 
problémy ve firmě jsme řešili společně. 
Nevnímají pouze mzdovou stránku, ale 
společně připravujeme některé sociálně 
motivační programy. Nemá smysl jít proti 
sobě ale je třeba pochopit jeden druhého. 
Máme kolektivní smlouvu a podle té 
pracujeme. 

	Děláte fajnové věci, Vaši lidé jsou 
asi dobře placeni…?
Průměrná mzda v naší firmě je 

na úrovni průměrné pražské. Máme 
významně diferencované platy a snaží-
me se vyzdvihovat zejména špičkové 
odborníky a pracovníky loajální k firmě. 
Nestačí však motivovat pouze finančně 
ale i dalšími faktory – třeba prací na 
zajímavých projektech, významných 
vývojových úkolech. Takovíto lidé 
nekývnou automaticky, když je někdo 
přeplácí. Personální práci věnujeme 
velkou pozornost. V naší branži je velký 
nedostatek odborníků a střední a vysoké 
školy jich vzdělávají velmi málo. Museli 
jsme se dívat i do zahraničí a otevřeli jsme 
vývojová centra a projekční pracoviště na 
Slovensku a Bulharsku. Velkou pozornost 
věnujeme vlastnímu vzdělávání lidí, 
máme připraveno několik projektů a je 
to nekonečný proces. 

	Kdo jsou vlastně Vaši zákazníci? 
Velmi významné jsou naše dodávky 

pro stavebnictví, technologické a bezpeč-
nostní zařízení tunelů, systémy pro silnič-
ní telematiku, systémy pro řízení městské 
hromadné dopravy, sdělovací a komuni-
kační technika, informační technologie 
a další. Důležití zákazníci jsou dopravní 
podniky, magistráty a městské či místní 
úřady měst a obcí. Naše systémy jsou 
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v převážné míře infrastrukturní, i když 
dodáváme i části zařízení pro hnací vozi-
dla. Našim zákazníkem pro českou želez-
niční infrastrukturu je Správa železniční 
dopravní cesty a pro mobilní systémy 
České dráhy i další dopravci. 

	I když vedete firmu úspěšně, určitě 
jste měl nějaký okamžik, na nějž 
nerad vzpomínáte…
Složitá situace je v současné době 

kolem mýtného systému. Kdybych měl 
možnost vrátit se zpět, tak bych asi volil 
– určitě bych volil jinou formu naší účasti 
a jiný výběr našich partnerů. V první 
etapě jsme stavěli infrastrukturní části – 
brány a vše kolem nich. Vše jsme postavili 
ve spolupráci s našimi partnery v rekord-
ním čase – šest měsíců. V sousedním 
Rakousku to trvalo několikanásobně delší 
dobu. Bylo to však vykoupeno problémy, 
které v průběhu takto rychle realizované 
stavby nastaly. Nešlo urychlit veřej-
noprávní projednávání a náš partner, 
firma Eltodo, čelí značným problémům 
s realizačními termíny zejména nízko-
napěťových přípojek. Z těchto důvodů 
bylo třeba umístit k bránám náhradní 
napájecí zdroje – dieselagregáty. Přesto 
začala první etapa mýta fungovat k 1.1.07 
a do dnešního dne se vybrala nemalá 
částka. Nyní se hovoří o penalizacích 
a náhradách nějakých škod. Věřím, že si 
to uvědomí rozhodující lidé a pochopí, že 
více jsme už udělat nemohli. 

Naopak jsem měl dobrý pocit, když 
na našich kolejích začalo jezdit Pendolino 
a naše firma na tomto vlaku realizovala 
řadu věcí.

	Říkáte, že Pendolino byl úspěch, 
ale já si vzpomínám, že mělo mno-
ho chyb. Čím to bylo? Lajdačinou 
Italů?

Souhrou mnoha okolností. Každý tak 
velký systém se musí odladit. I obyčejná 
lokomotiva se odlaďuje řadu měsíců. 
Pendolinu nepřála řada faktorů. Třeba 
normy, které nesplňoval. Výrobci nedo-
drželi limity rušení. Vlaky s asynchron-
ními motory (pro střídavou trakci, pozn. 
red.) mají obecně vyšší rušící proudy. 
Málokdo ví, že Pendolino bylo i pro Italy 
unikátem – třeba jen 3 napájecí soustavy 
a řada dalších výjimečností. Byl to pro-
blém výrobce, nikoli české strany jak se 
někdy psalo. Pokládám to však za úspěch 
naší firmy i můj osobní, ale zejména za 
úspěch Českých drah a jsem rád, že se 
právě Pendolino stalo vlajkovou lodí naší 
železnice. 

	Celý život jste věnoval železnici. 
Jaké budou podle vás železnice za 
dvacet let?
Sice někdo pořád píše, zda železnice 

ano či ne, ale já tvrdím, že se bude muset 
dělat něco s přepravou nákladů na silni-
cích. I když naši malou zemi protneme 
křížem krážem dálnicemi, problém to 
nevyřeší. Krátkodobě sice pomohou 
nejvíce postiženým obcím obchvaty na 
vyvedení kamionů z nich. Musí se ale 
něco udělat systémově. V současné době 
je v určité míře ekonomicky výhodnější 
doprava nákladů kamiony. To je chyba. 
Splavnili jsme toky řek a jsou velmi málo 
využívané. Přitom přeprava ještě připo-
jením Balkánu či Turecka do EU vzroste. 
Musíme proto daleko více využívat želez-
niční a vodní dopravu, ať se nám to líbí či 
nikoli, motivační a usměrňující parame-
try musejí začít fungovat. Ve Švýcarsku 
a Rakousku na to hledí jinýma očima. 
Velký význam kladou na nákladní pře-
pravu po železnici. Vysokým kritériem je 
také ekologický pohled na tuto věc. 

Dalším významným faktorem je pře-
prava lidí po železnici. Zapojení železnice 
do městských a krajských integrovaných 
doprav. I v tom se poměrně pokročilo. Na 
koridorech již dnes jezdí vlaky rychlostí 
160 km za hodinu a rychlost ze zvýší až 
na 200 km/hod. Dojde ke konkurenci 
leteckým společnostem na kratších tra-
sách a to je rozhodně pozitivní. Bude 
méně neekonomických a neekologických 
krátkých letů zatěžujících letiště a jejich 
okolí. Nejsem ekolog, ale jako člověk 
vidím výhody železnice. Je to také otáz-
kou nákupu nových rychlých souprav 
pro osobní přepravu a nových vozů pro 
dopravu nákladní. Pokud se bude dále 

zvyšovat nákladní doprava po silnici, 
ozvou se jistě také dotčené obce a problém 
se může dostat do jiné roviny. Za deset let 
by zde mohly být speciální vysokorych-
lostní tratě, posílena železniční a lodní 
přeprava nákladů a kamionová doprava 
umravněna jen na kratší trasy.

	Bude železnice při takových rych-
lostech bezpečná?
Podívejte se. Železnice je obecně velmi 

bezpečný druh dopravy. A tlak na vyšší 
bezpečnost bude stále a stále větší a bude 
dále narůstat se zvyšujícími se rychlost-
mi a frekvencí vlaků. Bohužel se nedá 
100% vyloučit, že někdy k nějaké nehodě 
nedojde, a to zejména tam, kde ještě 
v určité míře rozhoduje či spolurozhoduje 
lidský faktor. Podívejme se na železniční 
nehody v sousedním Německu. Pokud se 
týká našich bezpečnostních prvků – tak 
si nepamatuji, že by zapříčinily někdy 
nějakou nehodu.

Někde jsem četl, že nejbezpečněj-
ším dopravním prostředkem je výtah 
(úsměv). 

	Nedávno jsem se dočetla v tisku, 
že hrajete v kapele, takže si zřejmě 
najdete i chvilku na své záliby…?
Zklamu vás ale tím, že nehraji klasické 

manažerské sporty. Umím sice hrát golf 
a trochu tenis, ale raději mám lyže a kolo. 
Jezdím s partou na vodu, mám rád turis-
tiku, táboření a jak jste již uvedla, hudbu. 
Máme malou amatérskou kapelu a hraje-
me všechno od „vypalovaček“ až po folk. 
I když to bude znít možná hloupě, mým 
velkým koníčkem je moje práce. Mám rád 
železnici a celý život jsem se snažil dávat 
kolejím nejmodernější techniku. Mrzí 
mě, když někdo říká, jak je naše železnice 
zastaralá. Opak je pravdou. Významně 
se blíží železnicím západně od našich 
hranic a doháníme je velmi rychle. A je 
to opět o úhlu pohledu. Cestující opět 
vidí vlaky, vozy, jejich vybavení, čistotu 
i když i v této rovině se udělalo nemálo. 
Nevidí technickou úroveň řízení dopravy 
a jejího zabezpečení. 

	Jaký je Váš největší pracovní sen?
Chtěl bych vyhrát tendr na moderni-

zaci zabezpečovacích traťových systémů, 
který vypsala egyptská vláda po vážných 
nehodách ve své zemi.

Vážený pane generální řediteli, 
děkuji za zajímavý rozhovor.
Snímky Fragmenty: Jiří Pancíř
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Sněžka v.d. náchod první 
v Čr ve svém odvětví

JIří Pancíř

V ýrobní družstvo Sněžka Náchod 
patří k předním dodavatelům 
šitých dílů pro automobilový 

průmysl v ČR. Družstvo bylo založeno 
v březnu roku 1950. Tradičně se v něm 
vyráběla kožená galanterie. V jeho 
výrobním sortimentu byly kromě tašek 
a kabelek i stany, pracovní rukavice, 
přístřešky, autoplachty, peněženky 
apod. Dnes po úspěšné transformaci, 
která proběhla v roce 1992, se převážně 
zaměřila na výrobu opěrek pod hlavy 
v automobilech. V současnosti pod-
niká ve čtyřech závodech: v Náchodě, 
Hradci Králové, Rokytnici v Orlických 
horách a Turnově. Kromě toho má 
modelářskou dílnu v Třebechovicích 
pod Orebem. Pod vedením nového před-
sedy Ing. Miloslava Čermáka družstvo 
navýšilo počet zaměstnanců z 280 na 750 
a obrat stoupl z 80 mil. Kč na více než 1 
miliardu. Téměř 90 % produkce směřuje 
do zemí západní Evropy. Cílem předsedy 
Čermáka je vybudovat podnik s obratem 
přes 2 mld. Kč a zajistit práci pro 2000 
lidí. O tom, jak toho chce dosáhnout, 
jsme si s ním povídali v jeho pracovně 
v nově vybudovaném sídle společnosti 
v Náchodě:

 Pane generální řediteli, i když je 
to na zahájení rozhovoru poněkud 
netradiční, musím se zeptat, kdo 
maloval ty krásné obrazy, jimiž máte 
vyzdobenou svou pracovnu?
Je to můj přítel Josef Vašák, kterého 

naučil tuto řemeslo jeho profesor Zdeněk 
Burian. Vašák je velký znalec bible, proto 
jsou jeho obrazy tak mystické a symbolic-
ké. Doma mám od něj klasický zámecký 
portrét dcery, když šla do tanečních. Je 
na něm zobrazena jako princezna z 18. 
století. Maluje i krásná zátiší a provádí 
také kopie starých mistrů, které mohou 
nahrazovat originály po dobu jejich 

restaurace ve 
světových gale-
riích. Není to 
podvrh, ale je 
to brilantní do 
poslední tečky. 
Já sám mám 
k e  k u m š t u 
blízko. Nejenže 
ta ké maluji, 
a le v mládí 
jsem chtěl být 
dokonce hvěz-
dou pop-music. 
Chodil jsem do 
hudební školy, 
pak jsem začal 
s vlastní kape-
lou hrát Beatles 
a myslel jsem si, že se tím budu živit. Otec 
byl ale jiného názoru a chtěl, abych nej-
dříve vystudoval střední a pak i vysokou 
školu. Tehdy začínala elektronika a mag-
netofony. Když jsme chtěli něco světového 
hrát, seděl jsem u „Laxíku“ a psal notičky. 
Protože i hudební skupiny potřebovaly 
elektroakustiku, šel jsem ji studovat na 
ČVUT s tím, že budu alespoň vědět do 
hloubky, jak fungují syntezátory, jiné 
elektronické krabičky a pak na to budu 
umět lépe hrát. Jenže pak nastala norma-
lizace a bigbítové skupiny měly těžkosti. 
Hrál jsem dál pro radost, ale živil jsem 
se 15 let až do roku 1989 jako hardwarový 
inženýr prací u sálových počítačů v Pod-
niku výpočetní techniky.

 Jak jste se ale dostal z Podniku výpo-
četní techniky do Sněžky Náchod?
 Je zvláštní, jak se někdy přemění na 

první pohled průšvih ve výhru. Měl jsem 
neshody v Podniku výpočetní techniky 
a odešel jsem do Sněžky Náchod dělat 
obchodního ředitele. Říkal jsem si, že se 
zdokonalím v jazycích, ale za půl roku 

jsem byl navržen na předsedu. Bylo pro 
mne dilema, zda toto místo vzít, neboť 
jsem věděl, že k tomu potřebuji znát eko-
nomiku, angličtinu, něco o šicích strojích 
a bude to znamenat hodně studovat. 
Nakonec jsem to přijal. 

 A nyní, proč jsme za vámi přijeli. 
V letošní soutěži Manažer roku jste 
se stal manažerem odvětví výroby 
a zpracování textilu, oděvů a kůže 
a umístil jste se jako třetí nejúspěš-
nější manažer v republice v soutěži 
TOP 10. Víme, že pánové z Národní 
hodnotitelské komise nepustí do 
soutěže jen běžné manažery, ale celý 
rok hledají po vlastech českých jen ty, 
kteří pro firmu dělají víc, než se běž-
ně od vedoucích pracovníků očekává. 
Co stálo za Vašim oceněním? 
V době mého nástupu do vedení vyrá-

běla Sněžka galanterní výrobky. Uvědomil 
jsem si, že tato oblast není perspektivní, 
protože nás ohrožuje Čína masivním 
nástupem levných galanterních výrobků 
na náš trh. Odcestoval jsem proto v roce 
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1992 do Číny, Koreje a na Tchai-wan, kde 
jsem zjistil, v čem nám Číňané konkurují 
a v čem konkurovat nemohou. Bylo to 
v rychlosti. Čínské výrobky k nám plují 
měsíc lodí nebo jsou drahé kvůli letecké 
přepravě. Zatímco já mohu na změny 
a inovace reagovat okamžitě. Uvědomil 
jsem si však, že musíme začít hledat jiný 
výrobní program a přitom takový, aby 
jej zaměstnanci zvládli. Věděl jsem, že 
rychlou reakci potřebují především auto-
mobilky a že bychom mohli místo kabelek 
šít pro ně potahy či opěrky hlav do jejich 
automobilů. Na počátku stála spolupráce 
s firmou TANEX PLASTY, a.s., kde jsme 
vyráběli opěrky hlavy pro vozy Škoda 
vyráběné ve Vrchlabí. Po privatizaci 
Škody, a.s., jsme nebyli jediní, kteří skon-
čili s dodávkami pro tuto automobilku, 
neboť nově vzniklá Škoda Auto české 
výrobce z byznysu prostě vyřadila. Pro 
nás to byl impuls poohlédnout se u kon-
kurence. Tak začala výroba pro německou 
firmu INSITU TECHNOLOGIE. Začali 
jsme s opěrkami hlavy do vozů FORD 
Mondeo a pak přibývaly další vozy 
– FORD, OPEL, MERCEDES, TOYOTA. 
Ford ale požadoval vyrobit 2000 opěrek 
denně s perspektivou zvýšení na 8000. 
My v té době, v roce 1993, vyráběli jen 600 
kusů. Spočetl jsem si, kolik lidí musím 
přijmout, jaké stroje nakoupit, jak velké 
sklady budeme potřebovat a kolik peněz 
musím sehnat na rozjezd výroby. Zjistil 
jsem, že je to reálné. Výroba se provádí 
v provozech Náchod, Hradec Králové, 
Turnov a v Rokytnici v Orlických horách. 
Firma zabezpečuje kromě šití též nákup 
materiálů, jejich manipulaci a výsek. Na 
čtyřech provozech je kromě administra-
tivní budovy k dispozici 3700 m2 sklado-
vé plochy, 5000 m2 šicích dílen a 800 m2 

plochy pří-
pravny výro-
b y.  P o č e t 
z a m ě s t -
nanců jsem 
n a v ý š i l 
z  2 5 0  n a 
750 a obrat 
s t oupl  o d 
rok u 1997 
z 80 mil. Kč 
přes jednu 
miliardu Kč. 
Dnes vyrá-
bíme 70 000 
opěrek den-
ně a tento 

objem bude nadále vzrůstat. Výroba je 
z 90 % určena na export. Mým cílem je 
udělat podnik s obratem přes 2 mld. Kč 
a zajistit práci pro 2000 lidí. 

 Podnikatelé si většinou stěžují na 
nedostatek pracovních sil kvůli nízké 
nezaměstnanosti. Jak se Vám daří 
navyšovat stavy zaměstnanců?
Máte pravdu, že je tu díky špatně 

nastavenému sociálnímu systému počet-
ná skupina lidí, kteří si jen chodí pro 
razítka. Proto zaměstnance dovážíme. 
Dnes u nás pracuje přes 200 cizinců 8 
národností. 

 To je ale obtížné a prodraží se to, 
neboť pro práci v automobilovém 
průmyslu musíte mít certifikaci 
systému jakosti a díky tomu musí-
te popisovat celý pracovní proces 
v jazyce, v němž zaměstnanec hovo-
ří…?
Je pravda, že Mongolka musí mít vše 

popsáno v mongolštině a že máme vše 
v osmi jazycích. Ale přesto se to vyplatí. 
Máme rovněž v mnoha ohledech i lepší 
sociální program, než požaduje Zákoník 
práce. Například za práci v sobotu posky-
tujeme příplatek 70 %. Platíme odměny, 
dáváme jídlo. Jedním slovem vytvářením 
kvalitního zázemí pro zaměstnance si je 
snažíme dlouhodobě udržet. 

 Tak ale nejedná s otroky otrokář, jak 
o Vás psali v novinách. 
Nejsem rozhodně otrokář. Ostatně 

to potvrdil audit. Poskytl jsem pouze 
práci korejským dělnicím, které měly 
v naší zemi legální pobyt. Vítr v této 
kauze nefouká z Česka. Rada OSN vydala 
rezoluci, aby demokratické státy isolovaly 

Severní Koreu. Světové automobilky se 
zavázaly, že nebudou odebírat od firem, 
v nichž pracují Korejky. Korejkám u nás 
zaměstnaným proto skončí víza a musejí 
se vrátit domů. 

 Hovořil jste o práci přesčas. Tu ale 
komplikuje nový Zákoník práce. 
Nebo Vám nevadí?
Nový Zákoník práce rozhodně není 

to „pravé ořechové“. Ironií je, že ublíží 
především zaměstnancům. Když jsou 
nárazově vyšší objednávky, musí se vše 
udělat i za cenu přesčasů. Jinak by mohla 
za chvíli firma přijít o zakázky a musela 
propouštět. Když naopak člověk nechce 
pracovat ve firmě, musí mít volnost ode-
jít. Na Zákoníku práce je vidět, že byl 
spíchnutý horkou jehlou. Bude to chtít 
vypracovat nový. 

V roce 1992 jsem byl v Bruselu na tré-
ninku. Některé věci mi utkvěly v paměti. 
Především, že jakékoliv podnikatelské 
činění, kromě dobročinných organi-
zací, je o tom, vytvořit a reinvestovat 
zisk. Pokud rostu, dělám hospodářský 
výsledek, jsem lepší než okolí a mohu 
investovat. Musel jsem myslet na to, 
že musím udělat zisk, aby firma rostla 
a přežila v konkurenci. Každý výrobek 
má cenu danou trhem. Vyráběli jsme 
tašky, ledvinky, ruksaky. Vše, co se nyní 
dováží. Uvědomil jsem si, že je potřeba 
se rozhlížet a najít prostor, kde na trhu 
výrobky chybí. Automobilový průmysl 
šel nahoru, proto jsme se na něj zaměřili. 
Zvolil jsem dobrou techniku. Nezačínali 
jsme nákupy luxusních aut a křesel pro 
vedoucí pracovníky, jak se to dělo jinde, 
ale za první peníze jsme nakoupili nejlep-
ší šicí stroje Adler, nic lepšího doposud ve 
světě neexistuje. Zatímco dělníci dostali 
v Adlerech „mercedesy“ mezi stroji, já 
měl tehdy starého Žigulíka, s nímž jsem 
parkoval mimo dohled podniků, kam 
jsem jezdil na jednání, aby jejich vedení 
si nevšimlo, v čem jsem na jednání přijel. 
Na počátku jsme neměli vhodné repre-
sentační místnosti, návštěvy jsem proto 
zval na jednání do salonku v hotelu. Tuto 
reprezentativní budovu, kde sedíme, jsme 
postavili až jako poslední. 

 Při takové přeměně firmy jste jistě 
narážel na různé obtíže. Co byste 
udělal pro podniky Vašeho typu, 
kdybyste se stal ministrem, abyste 
je uchránil před zbytečnými problé-
my?
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Předně musím zdůraznit, že bych 
nechtěl jít dělat politiku. Je to špinavá 
a nevděčná práce. Útočí na Vás tisk 
a opozice se neštítí vytahat všechno 
možné i nemožné, jen aby Vás zničila. 
Ale když se ptáte, odpovím: Především 
je u nás špatný systém konkurenčních 
výhod. Cizí bohaté firmy dostaly za 
korunu pozemky a deset let nemusejí 
platit daně. To dělá nekalou konkurenci 
domácím firmám. A pak, po těch deseti 
letech daňové svobody, nás tyto firmy 
prostě opouštějí. Vzpomeňme, jak pre-
miér Václav Zeman klepal s pompou 
kladívkem na základní kámen továrny 
na výrobu klasických obrazovek v Hra-
nicích. Přitom již tehdy bylo soudným 
lidem jasné, že klasické obrazovky 
budou do tří let nahrazeny LCD nebo 
plasmou a tedy, pokud vůbec, měl 
budovat továrnu na výrobu LCD obra-
zovek… 

 Jenže v té době sem socialistické vlá-
dy lákaly investory kvůli 
obrovské nezaměstnanos-
ti…
Nezaměstnanost byla za 

jejich vlád opravdu velká, ale 
to šlo vyřešit snížením daní 
všem podnikatelům. I pak 
by sem přišli investoři stejně, 
jako se to stalo v Irsku a na 
Slovensku. A navíc by přišli 
natrvalo, neboť daně by se 
jim po letech skokem nezvý-
šily. Nikdo nemůže popřít, že 
model rovné daně funguje. 
Slováci se stali okamžitě po 
zavedení rovné daně auto-
mobilovou velmocí a jejich 
ekonomika jde nahoru velmi 
rychle Vyrábějí na hlavu nejvíce aut na 
světě. A ještě tam příliv automobilek 
neskončil. A v blízkosti automobilek 
musejí být samozřejmě jejich subdo-
davatelé, což opět posiluje slovenskou 
ekonomiku a tvoří zaměstnanecké 
příležitosti. Až se vše v našem podni-
kání zaběhne, pak se teprve můžeme 
bavit o solidaritě. Pro začátek, aby se 
vše rozběhlo, je rovná daň výborným 
motorem. Výjimky udělají akorát zma-
tek. Daně jsou pak složité, stále platíte 
drahé poradce, což by odpadlo a tyto 
peníze by zůstaly státu. Dalším, co 
bych se snažil jako ministr napravit, je 
vymahatelnost práva. Naše legislativa 
je na straně dlužníků. Kamarád skon-

čil málem za mřížemi, když dal facku 
dlužníkovi, který se mu chechtal do 
očí. Gruntem dobré ekonomiky státu je 
legislativa a vymahatelnost práva. Pak 
teprve je možné dělat nadstavbu. Není 
možné dělat sociální program na dluh. 
Za 40 miliard, které každý rok splácí stát 
na úroky z dluhu, by postavil mnoho 
silnic. Dluhy se dělají, když je recese, ale 
když ekonomika roste, tak se především 
dluhy platí a dělá se naopak zásoba na zlé 
časy. Za posledních 8 let vlády socialistů 
to byla ekonomická hrůza. 

 Mluvíte jako pan prezident…
Netajím se, že jsem konzervativec, 

základem státu je perfektní a fungující 
ekonomika bez zadlužování, nikoliv 
sociální program. Ten může stát posky-
tovat, až když na to jeho ekonomika má. 
V makroekonomice, kde se rozhoduje, 
jak bude vypadat hospodaření státu, 
prováděly socialistické vlády rozhodnutí 
proti zdravému rozumu.

 Chválil jste Slovensko, jak tam prou-
dí díky jeho rovné dani investoři. 
Neuvažujete také o výstavbě závodu 
na Slovensku či na Ukrajině a dále 
na východě?
Je logické, že tam musíme. Byl jsem 

se podívat i na Ukrajině, ale podnika-
telské prostředí tam není ještě zralé. 
Platí tam mafiánský obálkový systém 
od starosty po policajty. V Číně ale 
vyrábíme od roku 1997 galanterii, kte-
rou jsme si ponechali. Navazujeme tak 
na dlouholetou tradici naší galanterní 
výroby. 

 Právě jsem se chtěl zeptat, co děláte 
pro to, abyste nebyli závislí jen na 

jednom výrobku a zda jste si pone-
chali něco z původní výroby?
I přes velký zájem o současné 

výrobky pamatujeme na zadní kolečka. 
Koupili jsme například firmu Stival, 
takže děláme i do bot a dáváme práci 
malým výrobcům obuvi v ČR. Družstvo 
v roce 2006 odkoupilo 95 % akcií firmy 
Bentex automotive, a.s., a s výrobou opě-
rek jsme začali i na Slovensku, kde dnes 
máme 120 zaměstnanců. Ale neděláme 
jen pro automobilový průmysl.

 Takže Vás neohrozí, kdyby šel auto-
mobilový průmysl do recese?
Když se hovoří o recesi v automo-

bilovém průmyslu, jsou lidé nervózní 
z poklesu o 10-15 %. To nás ale neohrožuje. 
Nás naopak ohrožuje, že pracovní síla 
nepřibývá dost rychle. Práce v auto-
mobilovém průmyslu má navíc plusy, 
že je dlouhodobá. Auto žije hodně let. 
Například Ford Mondeo se vyrábí od 
roku 1989. Když automobilka začne s no-

vým modelem a je spokojena 
s dodavatelem předchozím, 
jde tento do tendru a vyberou 
jej na model nový. 

 Jak byste si představoval 
Sněžku koncem tisíciletí?

Toho se nedožiji, ale byl 
bych rád, aby, až budu neduži-
vý důchodce, Sněžka byla 
stabilní a v managementu 
byli kvalitní lidé. Aby ji vedli 
tak, abych si mohl říci, že stále 
dobře vyrábí a roste. 

 Jezdíte pracovně po celém 
světě, takže po dovolené 
v zahraničí asi netoužíte. Jak 

ji trávíte a jak relaxujete?
Mám okrasnou zahradu, při práci na 

ní si vyčistím mozek a nemyslím na eko-
nomiku. V zimě se věnuji hobby z mládí, 
malování. Na cestách si fotím krajiny 
a v zimě si je maluji. Nemůže být jen práce 
v sedě, ale i tělesná aktivita. Když se nebu-
du hýbat, metabolismus přestane fungovat. 
Proto v letě občas sednu na kolo a v zimě 
chodím cvičit do posilovny. Mám rád 
i koncerty a divadlo. K smrti nenávidím 
nudu. Abych seděl a nic nedělal, tolik času 
nemám. To už musí být v televizi opravdu 
něco zajímavého, abych ji zapnul. 

Pane generální řediteli, děkujeme 
Vám za zajímavý rozhovor.
Snímky Jiří Pancíř a archiv podnikatele.

S dcerou na návštěvě Hong-Kongu
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Josef Blecha s Jiřím 
Slívou ve dvoraně slávy 

Iva KrčKová

V  l u x u s n í c h  p r o s t o r á c h 
PATRIOT-X GOURMET CLUB 
& GALLERY se v poslední době 

pořádá řada výstav našich známých 
umělců. Jeho prostředí se k tomu svým 
romantickým image přímo nabízí. 
Majitelka Českého gourmet centra 
a galerie Patriot paní Dagmar Janatová 
nabídla tentokrát prostory Josefu 

Blechovi a Jiřímu Slívovi. Jiří Slíva 
vystavoval barevné litografie v horních 
prostorách v kavárně Petit Cafe neboť, 
jak trefně říká jeho přítel Blecha: „Slíva 
a kavárna se stávají synonymem. Tématy 
jeho obrazů jsou totiž velmi často káva 
a víno a umělci z jeho okolí zvou své dívky 
do slívárny místo do kavárny.“ Kresby 
portrétních karikatur Josefa Blechy se 
zase výborně vyjímaly v Magické galerii 
Patriot-X ve Dvoraně slávy ve spodních 
romantických prostorách. Josef Blecha 
patří k současným předním českým 
karikaturistům a má za sebou řadu 
samostatných výstav doma i v zahraničí. 

Chystá monografii portrét-
ních karikatur „Slavní lidé 
v čarách“ zahrnující 300 
jeho obrazů a shrnující jeho 
třicetiletou práci. Protože 
známe pana Blechu jen 
jako generálního ředitele 
prosperujícího podniku 
Fezko Strakonice, využili 

jsme přítomnosti Jiřího 
Slívy, abychom se ho 
zeptali na to, jak se s ním 
seznámil: 

	Vážený mistře, jak jste 
se seznámil s Josefem 
Blechou?

V  p o l o v i n ě  s e d -
mdesátých let jsem působil v Gramor-
evue a jakýsi Blecha tem poslal 
perokresby jazzmanů, které i já miluji, 
a chtěl jsem ho proto blíže poznat. Oba 
máme rádi Stivína, Růžičku a stejný 
jazz. Naše přátelství jsme mnohokrát 
potvrdili v tehdy vyhlášené pražské 
vinárně u Piaristů. V roce 1984 jsme 
byli pozváni na Jazzový festival do 
Karlovarského hotelu Termál. 

	Čím Vás jeho obrazy upoutaly?
Josef má vynikající a ve světě neví-

danou linku. To mohu říci 
z pohledu kunsthistorika. 
Vystihne charakter, profesi 
a nitro zobrazené osoby. Je 
doma i v moderním umění. 
Jeho portréty nejsou pouhé 
kresbičky, ale výstavní obrazy, 
které bych chtěl mít pověšené 
doma.

	Vychválil jste pana Blechu 
tak, že to svádí k otázce, 
zda Vám na něm vůbec 
něco vadí?

Nedá se říci, že 
mi to přímo vadí, ale 
je mi velmi divné, jak 
přítel Blecha může 
mít tak hrozně biz-
ardního koníčka. 

	Probůh a jakého?
Představte si, že 

rád řídí velké pod-
niky! Stál v čele firmy 
Opel C&S a nyní řídí 
Fezko Starkonice, a.s. 
Já žádného profesion-
álního výtvarníka 
s takovým koníčkem 
neznám. 

	Je to asi tím, že pan Blecha rád 
soutěží. Vzpomínám, jak poskytl 
našemu listu rozhovor na téma 
„Předbíhání konkurence je pro 
Josefa Blechu dobrodružstvím“. 
To je ale koníček nejen neškodný, 
ale dokonce prospěšný, neboť nám 
zvyšuje národní důchod a snižuje 
nezaměstnanost, takže byste mu ho 
mohl odpustit... 
Ať tedy dál tvoří velké gross produkty 

do aut, ale ať dělá především kulturu!
Snímky Fragmenty: Jiří Pancíř
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O b ě m a 
umělcům, kteří 
milují jazz a na 
svých obrazech 
z p o d o b ň u j í 
m n o h é  j e h o 
interprety, přišli 
nezištně zahrát 
naši významní 
jazzmani f létni-
sta Jiří Stívín a 
klavírista Karel 
Růžička

Josef Blecha: Jaroslav Ježek

Josef Blecha a Jiří Slíva přicházejí na 
výstavu
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Livie Klausová představila 
projekt „Senioři komunikují“

Ivana HaslIngerová

P ředsedkyně Nadačního fondu 
Livie a Václava Klausových, první 
dáma republiky Livie Klausová, 

představila v sídle fondu v rezidenci 
v Královské zahradě Pražského hradu 
zcela nový projekt „Senioři komuniku-
jí“. Nadační fond se od počátku zamě-
řoval na vzdělávací projekty. Nejdříve 
se rozhodl přispět startovným do života 
dětem v dětských domovech tak, aby 
peníze nešly na režii organizátorů, ale 
aby povzbudily aktivitu dětí v domo-
vech. Po opuštění dětských domovů pro 
ně nastává nejkřehčí období. V čtrnácti 
letech se dítě poradí se svým vychova-
telem, co bude dělat, až domov opustí, 
a od fondu dostane příspěvek kolem 
15 000 Kč, který se rovná státnímu pří-
spěvku. Peníze by mu měly sloužit na 
zaplacení internátu či vzdělání. 

Nyní se Nadační fond zaměřil na 
seniory. Nejdříve provedl anketu, co 
nejvíce potřebují. Zjistil, že nejvíce 
našim seniorům chybí komunikace 
s okolím. Jejich kluby mají hmotné 
zabezpečení, ale osamělost to nevyřeší. 
Proto se fond rozhodl seznámit seniory 
s moderní komunikační technikou, 
která jim usnadní styk se světem a díky 

n í ž  nez ů st a nou 
skupinou vyčleně-
nou z každoden-
ního dění. „Projekt 
‚Senioři komuni-
kují‘ je určen pro 
všechny seniory, 
kteří dosud neměli 
dostatek příležitos-
t í  s e z n á m i t  s e 
blíže s používáním 
moderních komuni-
kačních prostředků. 
Cílem projektu je 
podpora vzdělávání 
seniorů v oblasti 

ovládání a užívání osobních počítačů, 
mobilních telefonů a platebních karet. 
Nadační fond by rád přispěl k překo-
nání tohoto handicapu, který mnoha 
seniorům brání v tom nejdůležitějším, 
co potřebují – tedy v komunikaci. Já 
sama coby senior si nechám také jed-
nu z těchto záhadných věcí vysvětlit,“ 
uvedla s úsměvem pani Livie Klausová. 
Projekt „Senioři komunikují“ je nový 
krok v oblasti nadací. Většina nadací 
a fondů se zabývá různě postiženými 
lidmi či dětmi. Jen málo z nich věnuje 
svou pozornost seniorům. Chce jim 
pomoci překonat handicap, který mno-
ha z nich brání v tom, co starší člověk 
nejvíce potřebuje, překonat osamělost 
komunikací společenstvím s ostatními. 
Nechce dopustit, aby se cítili osamělí, 
a tento projekt jim otevírá možnost 
obrovsky rozšířit prostor komunikace 
s okolním světem i jejich blízkými. 

„Kurzy budou probíhat týden 4× po 
dvou hodinách výuky u počítače a dvou 
hodinách práce s mobilem a platební 
kartou. Brožuru k tomu zájemci dostanou 
již vytištěnou, takže si vše mohou v klidu 
doma zopakovat. Udělali jsme průzkum 
zájmu o podobné kurzy a byli jsme zasko-

čeni obrovským zájmem uchazečů o ně. Ze 
600 zájemců o kurzy může fond uspokojit 
jen stovku kurzů od 29 organizátorů na 
122 místech. Snažíme se proto spíše oslovit 
malé vísky od 50 obyvatel. Pozoruhodný 
je veliký zájem ze Severomoravského 
kraje, který pokryl třetinu potenciálních 
adeptů. Jeden podnikatel ze severní 
Moravy chtěl pořádat dokonce 80 kurzů. 
Svaz důchodců ČR má rovněž obrovský 
zájem. Na toto vše rozpočet pamatuje 
částkou 2,5 mil. Kč. Fond sám poskytne 
bezplatně jeden počítač pro každou sku-
pinu s podmínkou využití výhradně pro 
ni. Celkově na to vydá asi 1,5 mil. Kč,“ 
sdělil Petr HájekNa dotaz Fragmentů, jak 
mohou s tak málo penězi pokrýt takový 
projekt, když nedávno podnikatelé řešili 
v pražské pobočce Hospodářské komory 
projekty školení zaměstnanců, kde padaly 
mnohamiliardové částky z evropských 
sociálních fondů, odpověděla paní Livie: 
„Snažíme se pečlivě ošetřit, aby realizátor 
nedostával peníze na kurzy z několika 
zdrojů. My neplýtváme a orientujeme se 
na individuální lidi. Snažíme se maxi-
málně o adresnou pomoc a chceme mít 
jistotu o tom, co děláme. Nyní proběhne 
první vlna. Na konci roku vše vyhodno-
tíme a uvidíme, zda vše v příštích letech 
rozšíříme.“ 

Co k tomu dodat? Zatímco naši poli-
tici se neustále handrkují o posty a místa 
a nějací staří a mnohdy osamělí lidé jsou 
pro ně nezajímaví, paní Livie se dívá 
kolem sebe s otevřenýma očima plnýma 
porozumění pro problémy a bolesti dru-
hých. A kdyby to pomohlo zlepšit život 
a náladu byť i jen několika lidem, je to 
krásný počin. Věříme ale, že se projekt 
rozroste na statisíce občanů a slibujeme, 
že o něm budeme informovat. 

Paní Livie, děkujeme za všechny 
potřebné občany! 
Snímek Fragmenty: Ivana Haslingerová
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Jan zrzavý vnesl do umění 
duchovní podstatu krásy 

Ivana HaslIngerová

N árodní galerie (NG) uspořá-
dala ve Valdštejnské jízdárně 
v Praze soubornou výstavu díla 

jednoho z našich největších umělců Jana 
Zrzavého (1890-1977). „K uspořádání vel-
ké retrospektivní výstavy Jana Zrzavého 
vedlo několik důvodů. Prvním důvodem 
je výročí třiceti let od jeho smrti. Druhým 
je význam Zrzavého samotného jako jedné 
z nejvýraznějších postav českého moder-
ního umění 20. století. A dalším důvodem 
byl i morální apel za to, že Zrzavý daroval 
NG v roce 1975 svou výtvarnou pozůstalost 
skládající se z více než 1400 obrazů, kreseb 
a jiných prací. Ta v roce 1977 uspořádala 
výstavu ‚Krajina skutečnosti a snů‘, kte-
rou navštívil na invalidním vozíku a byl 
s ní velmi spokojen. Téhož roku 12. října 
v Praze zemřel. Na současné výstavě před-
stavujeme více než 250 exponátů – obrazy, 
kresby, ilustrace, scénografické návrhy, 
grafické listy,“ uvedla ředitelka tiskového 
odboru NG Petra Jungwirthová.

Jako výjimečný solitér hledal Zrzavý 
dokonalou harmonii a duchovní podstatu 
krásy a čistoty v umění. Na počátku 20. 
století, kdy se bouřlivě rozvíjely nové 

proudy a směry ve světě i u nás, si vytvořil 
jedinečnou autentičnost a dokázal ji roz-
víjet po celý život bez ohledu na módní 
trendy a výstřelky. Podařilo se mu tak 
spojit linii duchovního lyrismu s evrop-
ským modernismem a svým autentickým 
projevem a imaginací zasáhl výrazně do 
vývoje umění. Jeho jemná kombinace 
světla a stínu povzbuzuje představivost 
diváka, který má pocit, že se dívá na 
neskutečné věci, tak snově a záhadně 
Zrzavý působí. Je to vyvoláno tím, že 
zdroji světla jsou u Zrzavého samy tváře 
a těla na obrazech, nikoliv zdroje vněj-
ší. Obrazy proto k němu promlouvají 
jakoby z jiného snového světa. Působí 
nadpozemsky, posvátně…

Přestože byl Zrzavý nadaným uměl-
cem, nebyl přijat na AVU a dokonce 
napoprvé ani na Umělecko-průmyslovou 
školu. Podařilo se mu to až v roce 1907, 
v roce 1909 byl však vyloučen a nastoupil 
na přání otce – přísného kantora – na 
obchodní akademii, kterou pro nemoc 
nedokončil a po neshodách s otcem ve 
22 letech odešel z domova. Jeho raná 
tvorba je v důsledku toho všeho pozna-
menána prožíváním hlubokých pocitů 
smutku, melancholie, vášně a utrpení, 
které vyjadřoval barvou, čímž zvyšoval 
napětí svých obrazů. Snad nejlépe to 
dokresluje pastel „Údolí smutku“, který 
nakreslil jako sedmnáctiletý po svém 
návratu z Paříže v polovině listopadu 1907 
ve studentské koleji Arnošta z Pardubic. 
Postupem doby se začíná soustavně stýkat 
s Josefem a Karlem Čapkem a Bohumilem 
Kubištou, Kremličkou, Hofmanem a Špá-
lou. Malíři z tohoto uskupení zakládají 
spolek „Tvrdošíjní“, s nimiž v roce 1920 
uskutečnil zlomovou výstavu. Pořádá 
pak již samostatné výstavy, Karel Teige 
o něm píše monografii. Vstupuje do 
Umělecké besedy, kde může každoročně 
vystavovat své přírůstky, a stává se zná-

mým a uznávaným umělcem bez hmot-
ných problémů. Hodně cestuje do ciziny 
a může se plně věnovat umění. Stav jeho 
duše je ale i v jeho 25 až 26 letech stále pln 
smutku a bolesti. Odrážejí jej například 
obrazy „Utrpení“ a „Meditace“. Ve svých 
38 letech prošel dokonce tak hlubokou 
krizí, že chtěl nechat malování. Zachránil 
ho odjezd do Benátek. Z cesty po Itálii 
vystavil dvacet děl a Moderní galerie 
zakoupila poprvé jeho obraz „Kázání 
na hoře“ (viz poslední strana obálky). 
Osamělý Kristus sedí na trůnu z jehlanů 
na ostrově odříznutém od okolí a za 
ním ubíhá do nekonečna prostor. Tíhu 
Kristovy osamělosti zmírnil motivem 
služebníka a konvice, čímž Zrzavý zpo-
zemštil posvátnost a mytičnost původně 
navržené scény. Kristova tvář je prakticky 
táž, jak o ni usiloval od svých 17 let. 

Zrzavý byl ovlivněn pointilistou 
Georgesem Seuratem a „primitivností“ 
symbolismu Paula Gauguina. Vyrovnával 
se s vlivem Edvarda Muncha. Inspiroval 
se formou u El Greca a Rembrandta. 
Velký význam pro něj mělo přátelství 
s malířem Bohumilem Kubištou, který 
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ho seznámil s kubismem, s důslednou 
přípravou kompozic pomocí geometrie 
a zlatého řezu, teorií barev a jejich vztahy. 
Rozuměli si spolu i v otázkách mystických, 
záhrobních a náboženských. Zrzavý díky 
tomu spojuje barvy s duchovností obsahu 
díla ve více náboženských kompozicích 
a námětech. V mistrovsky odlehčené 
stylizaci kreslil mystéria a mýty staro-
věku, jakož i náboženské motivy v iko-
nografii starých mistrů. Zrzavý našel 
své vzory i v české středověké malbě 
mistra Theodorika, především však 
obdivoval italské umění Fra Angelica, 
Giotta a Leonarda da Vinci. Leonarda 
da Vinci obdivoval od dětství . Studoval 
jeho malířské principy a rozvedl je do své 
vlastní formy. Tento renesanční velikán 
byl pro něj velkým vzorem, kterým se 
nechal inspirovat vlastně po celý život. 
Nikdy to nepopíral, naopak vystavoval 
kopie Leonardových děl na svých výsta-
vách a i současná výstava začíná jeho 
portrétem da Vinciho a kopií Leonardova 
obrazu Jana Křtitele, jehož originál visí 
v Louvru. I když si Zrzavý vypěstoval 
svůj zvláštní, snad ještě tajemnější styl 
než da Vinci, jeho obrazy na pozorovatele 
dýchnou vždy duchem tohoto velikána, 
neboť podobně jako Leonardův i jeho 
styl je utvářen silnými pocity naplněnými 
mysticismem gest. 

Snad nejnázorněji je to možné vidět 
na Zrzavého „Poslední večeři Páně“. 
Stejně jako u Leonarda jeho kompozice 
vyzařuje tajemné až jakoby z jiného světa 
vycházející miasma. Tvary postav mode-
loval prostřednictvím světla a stínu. Ale 
zatímco Leonardo se nesmírně mořil 
osvětlením obrazu a technikou šerosvitu, 
jeho atelier musel propouštět světlo tlu-

mené a v přesných směrech, Zrzavý 
vše vyřešil jakýmsi moderním 
šerosvitem, kdy jas vychází přímo 
z postav na obraze. Postavy na plátně 
jsou tak zobrazeny jakoby v mystic-
kém duševním jasu a působí jako 
stíny mrtvých duší. Nejsou rovněž 
v pohybu s monumentálními gesty 
jako u Leonarda a jsou proto o to víc 
působivější. Zatímco Leonardo kladl 
velký důraz na výrazy tváří a gest 
postav (připomeňme jeho klopotnou 
práci při hledání předlohy Jidáše, 
aby vyjádřil skutečné zlo v jeho 
tváři), jsme při pohledu na Zrzavého 
večeři vtaženi do světa citu a zvlášt-
ního světla vycházejícího jakoby ze 
světa stínů, ze záhrobí. 

Zrzavý těžil nejen ze světelného 
efektu, který vychází jakoby z vnitřku 
postav ale i z kontrastu černé a bílé. Čer-
nou barvu pokládal za symbol tajemství, 
démonické moci, osudovosti a hříchu, 
bílá representovala čistotu, pokoru 
a prostotu. Důležitou roli hraje i barva 
od symbolické barevnosti až k „barvě“ 
monochromní. Je příznačné, že na tomto 
obrazu použil ponejvíce zelenou, která je 
podle něj barvou smrti, rozkladu a zla. 
Oranžová barva neinteligence, tělesného 
požitku, nevědomosti na tomto obrazu 
chybí. Zatímco na obrazech žen bývá 
často užívána. 

Za povšimnutí stojí, že Zrzavý ve 
svých obrazech vyjadřuje vnitřní dyna-
miku postav v esovitém tvaru těla stejně 
jako Leonardo a stejně jako Leonardo 
volbu barev používá jako prostředkem 
k popsání atmosféry obrazů. A aby nebylo 
podobnosti s da Vincim dost, i Zrzavý měl 
svou Monu Lisu, kterou stále překresloval 
a zdokonaloval až do roku 1957. Jen si pro 
symbol své fatální a osudové ženy zvolil 
Kleopatru jako syntézu všech fatálních 
žen. Provázela ho 
celý život a v jeho 
atelieru visela vedle 
obrazu Mony Lisy. 
Na výstavě je kromě 
posledního obrazu 
i obraz jejích náčrtů 
uhlem.

Rů znorodost 
námětů děl Jana 
Zrzavého je velká. 
Od mýtů a sym-
bolických motivů 
v e  f i g u r á l n í c h 
kompozicích, ná-

boženských témat, samotných zátiší, 
ilustračních a scénografických prací, por-
trétů, autoportrétů až po grafiku. Velkým 
tématem pro Zrzavého byla i krajina. 
Pražské náměty si spojil v Loretánském 
náměstí s kapucínským kostelem. Jeho 
obraznost formovaly časté cesty a pobyty 
v cizině. Důležitou součástí jeho tvorby 
byly i ilustrační práce. Především to 
byly jemné kresebné ilustrace knih K. H. 
Máchy a K. J. Erbena. V šedesáti letech 
se podrobil dvěma úspěšným operacím 
tumoru na jazyku a kreslil ilustrace 
k Zeyerově knize o věrném přátelství 
Amise a Amila a kresby k Shakespearo-
vým sonetům. Z romantických příběhů 
Julia Zeyera vychází jeho metafyzická 
podoba světa. Méně je známo, že spolu-
pracoval s Národním divadlem a vytvořil 
mnoho scénografických i kostýmních 
návrhů především pro inscenace režíro-
vané Ferdinandem Pujmanem. 

 I přes smutná a melancholická obdo-
bí život Jana Zrzavého nebyl tragický. 
Naopak, dožil se již za svého života 
(opět podobně jak Leonardo) uznání, byl 
oceněn na tehdejší dobu nejvyšším stát-
ním vyznamenáním – národní umělec 
– a když 12. října 1977 zemřel, slavnostní 
tryzna v Rudolfinu za účasti velkého 
množství lidí se stala národní mani-
festací. Přestože maloval v ateistickém 
komunistickém státě náboženské moti-
vy a bezpočet studií Krista, byl natolik 
uznávaným umělcem, že se před ním 
sklonili i komunističtí papaláši. Dlužno 
ovšem podotknout, že i když zůstal svůj 
a nedal se zlomit a malovat jako mnozí 
tehdejší umělci socialistické motivy doji-
ček a milicionářů, neprovokoval režim 
otevřeným odbojem. V uzavřeném světě 
svého ateliéru na Loretánském náměstí si 
snil své sny a přenášel je na papír. 
Snímky Ivana Haslingerová a archiv NG
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václav Klaus: „není ohroženo 
klima, ale svoboda lidstva“

Ivana HaslIngerová

V  kavárně pražských salonních 
intelektuálů Slávia představil 
prezident republiky Václav 

Klaus svoji nejnovější knihu „Modrá, 
nikoli zelená planeta“ s podtitulem „Co 
je ohroženo: klima, nebo svoboda?“ Pan 
prezident vydal již mnoho knih a mnohé 
vzbudily silné emoce, protože se dotý-
kaly závažných témat a problémy často 
pojednávaly naprosto nestandardně. 
Ve Slávii si ale Václav Klaus zřejmě 
nechává místo pro křty těch pravých 
lahůdek pro naše levicové intelektuály. 
Naposledy zde křtil knihu „Řekneme své 
ano nebo ne evropské ústavě?“ která jim 
nebezpečně zvýšila hladinu adrenalinu 
v krvi, nyní jde o knihu snad ještě pro 
ně zajímavější, neboť ťala do tématu, 
kterým se zabývá snad každý z těch, 
jejichž hlavním cílem je ovládat a pláno-
vat celý svět. Na stránkách své knihy jim 
zasílá pan prezident poselství, že není 
ohroženo klima, ale svoboda lidstva, 
o kterou je ekoteroristé chtějí připravit 
pod zástěrkou, že jednají pro jeho blaho. 
S podobnými argumenty bylo možno se 
v minulosti setkat u našich i světových 
komunistů. Hlavním poselstvím knihy 
je varování před útokem ekoteroristů na 
naši svobodu.

Je známo, že stoupenci totalit, ať už 
komunistických nebo ekologických, často 
na námitky odpovídají tak, že svou oběť 
obviní z něčeho zcela jiného, než vůbec 
pronesla. Podobně si počínala i skupinka 
ekoteroristů z místní buňky Greenpeace, 
kteří Klause obvinili z toho, že učí, že je 
Země placatá. Souvislost (jimi podstrče-
ného) tvaru Země s jeho námitkami vůči 
teorii globálního oteplování však soud-
ným lidem naprosto uniká... „Právě jim 
chci touto knihou otevřít oči. A to ‚doko-
kořán‘,“ uvedl pan prezident v narážce 
na název vydavatelství Dokořán, s.r.o., 
které knihu vydalo. Kniha má skvělou 

grafickou úpra-
vu, na níž se 
podílela polygra-
fická společnost 
Didot a skvělí 
grafici Jiří Slíva 
a Ivan Steiger. 
Poznamenejme 
na tomto místě, 
že právě Didot má 
již 8 let na starosti 
i vydávání naší 
revue Fragmenty. 
V neposlední řadě 
je navíc známo, že 
knihu prodává 
především obál-
ka, a ta se povedla Jiřímu Hladkému 
skvěle.

Prezident Klaus ve své knize upozor-
nil na nekonečné polopravdy i vědomé 
lži ekologistů, které mají v lidech evo-
kovat pocity strachu, který nahrává těm, 
kteří chtějí manipulovat s lidmi. A že 
nejde jen o jakési vize pana profesora, 
o tom svědčí nedávné kroky evropského 
komisaře Stavrose Dumase, který se ze 
závěrů ekologického kongresu v Paříži 
tak vyděsil, že dokonce vyzval EU, aby 
jeho závěrům přizpůsobila svou poli-
tiku! A to už by nebyla žádná legrace. 
Pan Stern například na kongresu navrhl 
zdanit zboží dovážené letecky, neboť na 
kilogram kiwi z Nového Zélandu připadá 
podle něj 5 kg sloučenin uhlíku z letec-
kých motorů. Navrhuje dále zavést uhlík 
neemitující motory a spoustu dalších 
nákladných nesmyslů. A že tyto poplašné 
zprávy působí dokonce i na hlavy poma-
zané, o tom svědčí, že britská královna 
darovala peníze na ekologii za to, že její 
letadlo způsobilo škody ve vzduchu při 
státní návštěvě USA. 

Námitka ekologů, že se ekonomové 
nemají plést do jejich vědeckých „obje-

vů“, neobstojí. Jejich tvrzení: „Kde není 
průmysl, neexistuje znečištění,“ je totiž 
jen polopravdou. Musejí dodat, že „Kde 
není průmysl, neexistují také peníze“ 
a v důsledku toho se hladoví lidé chovají 
naprosto neekologicky. Je dokázáno, že 
lidi něco takového jako životní prostředí 
zajímá až od příjmu 3000 dolarů ročně, 
neboť ti chudší mají dost starostí s obsta-
ráním základních potřeb na přežití. 
Teprve když jsou bohatí, mají zájem na 
prostředí, v němž žijí. Většina ekologic-
kých škod vzniká tudíž ze sociálních 
faktorů a je typickým jevem uvnitř méně 
vyvinutých zemí. Dopad klimatických 
změn na rozvinuté země nebude velký, 
zatímco na rozvojové ano. 

Celý svět vydá na ochranu ovzduší 
150-350 mld. dolarů ročně. Za tyto pení-
ze můžeme například vyčistit vodu 
pro všechny lidi na světě a místo toho 
polovina z těchto peněz jde na plnění 
nesmyslného Kjótského protokolu. Pan 
prezident nezapře srdce ekonoma a v kni-
ze se proto mj. zamýšlí nad tím, zda je 
nutné vynakládat tak obrovské finanční 
prostředky na to, abychom si zahráli na 
Boha a chtěli změnit klima celé planety, 
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nebo zda je raději nemáme investovat 
do skutečně potřebných věcí. Lépe, než 
se snažit zakonzervovat současný stav 
celé zeměkoule, je podle Václava Klause 
řešit současné konkrétní následky kli-
matických změn a pomoci postiženým 
lidem: „Musíme se zaměřit na ty správné 
priority. Musíme si stanovit, kde z inves-
tovaných peněz můžeme získat nejvíc 
dobra, abychom jimi zbytečně neplýtvali 
na Don Quijotský boj s větrnými mlýny.“ 
Tento jeho názor podpořil na své nedávné 
pražské přednášce přední dánský ekolog 
a bývalý člen Greenpeace Björn Lomborg. 
Uvedl, že nejlepší ekonomové světa 
dostali za úkol, jak by co nejekonomičtěji 
investovali 50 bilionů dolarů na dobro ve 
světě neboli 40 dolarů sociálního dobra 
na osobu. Dospěli k závěru, že by inves-
tovali zaprvé do prevence HIV a za druhé 
na podvýživu a léčbu malárie. Teprve na 
16. místě žebříčku se ocitl Kjótský proto-
kol. Bylo totiž zjištěno, že za každý dolar 
investovaný do Kjótského protokolu se 
dostane jen 2 centy dobra. 

Téma globálního oteplování je 
zneužíváno k manipulaci s námi se 
všemi a musí se proto s tím něco dělat. 
„U inveronmentalistů existuje strašlivý 
problém manipulace s daty. Jako ekonom 
jsem se dvacet let zabýval časovými řada-
mi a o použití časových řad ve statistické 
matematice něco vím. Mohu proto číst 
jimi uváděná data jinak. Uvědomme si, co 
se například událo s ‚hokejkovým grafem‘ 
závislosti teploty země na čase. Teplota 
na něm byla od roku 1000 do 1950 zhruba 
konstantní a pak začala prudce stoupat. 
Všichni ekologisté tvrdili, že je to tak 
dominantní, že nejde o ničem pochybo-
vat. Od té doby ale zase graf zpochybnili. 
Rovná čára je ve skutečnosti s ‚hrbem‘ 
a pochybnosti šly tak daleko, že ve čtvrté 
zprávě OSN graf zmizel. Ale aby zmizel 

s omluvou celému světu, 
že ho jím manipulovali, 
to je nenapadlo,“ uvedl 
prezident republiky. 

Hnací silou vývoje 
společnosti je její kreativi-
ta a myšlenky a ekologické 
požadavky nesmějí způ-
sobovat újmu správnému 
ekonomickému růstu. Je 
proto nutné propojit růz-
né názorové skupiny na 
jednotném názoru eko-
nomickém, ekologickém 
a sociálním. Tyto tři ele-

menty mají společně vliv na zdravý vývoj 
společnosti. To se v této knize opravdu 
podařilo a jestli kniha Björna Lomborga 
„Skeptický ekolog“ volala po tom, že se 
touto problematikou mají zabývat i eko-
nomové a odborníci na sociální politiku, 
tak tato kniha je přesně to, po čem volal. 
A nejen to. Profesor Klaus udělal snad 
nejdůkladnější rešerši všech prací týka-
jících se uvedeného problému a co víc, 
doplnil jej o pohled nejen profesora eko-
nomie, ale především politika. Uvedená 
rešerše může být významnou pomůckou 
pro studenty chtějící se hlouběji zabývat 
danou problematikou. Kvalitní a úplný 
výběr materiálů bývá totiž při jakémkoliv 
studiu to nejpodstatnější.

„V naší poněkud nepřehledné době chci 
šířit optimismus, sebedůvěru, víru ve vlastní 
síly jednotlivce i v naši ‚kolektivní‘ schopnost 
nalézt východisko a pozitivní řešení,“ řekl 
pan prezident účastníkům presentace knihy 
v kavárně Slávie. A přesně k tomuto cíli kni-
ha spěje. Oproti šíleným katastrofickým scé-
nářům na otázku, co máme dělat, odpovídá: 
„První a vlastně jedinou rozumnou odpovědí 
je nedělat NIC, respektive nic zvláštního. Je 
třeba nechat probíhat žádnými věrozvěsty 
absolutních pravd nepopsanou sponta-
neitu lidského vývoje. Jak 
nám ukázal komunismus, 
velikášské lidské ambice, 
neskromnost a nepokora 
mají vždy špatné konce.“ 

 Na dotaz europoslance 
Jana Zahradila, zda Václav 
Klaus čerpal z filmu Al 
Gora a reakcí na něj v britské 
televizi, Václav Klaus odpo-
věděl: „Já nevidím v TV nic. 
Neumím ani pustit DVD. 
Vím ale o tom, že tam vystu-
poval klíčový protagonista 
Singer. Poslal mi scénář a če-

tl jsem jej, aniž jsem věděl, že je film hotový.“ 
Ředitel tiskového oddělení KPR Petr Hájek, 
který tiskovou konferenci ve Slávii nabité 
novináři moderoval, se usmál: „Je typické 
pro našeho prezidenta, že čte filmové scénáře 
místo toho, aby se na filmy díval.“ 

 „Kvůli globálnímu oteplování zemře 
podle Al Gora v roce 2080 o 2000 lidí více, 
ale už nedodává, že více jich zemře mra-
zem. Nikde nepublikují, že zemřelo 20 000 
lidí na podchlazení,“ ozývalo se od stolu 
Centra pro ekonomiku a politiku (CEP), 
kde se zastavil osobní tajemník prezidenta 
a ředitel jeho politického odboru Ladislav 
Jakl (na obrázku dole stojící). „Al Gore 
přitom neuměl ani odhadnout stav při 
záplavě New Orleansu. Tvrdil, že se zvedla 
hladina moře o 7 metrů, ale ve skutečnosti 
to bylo jen 30-50 cm,“ usmál se pan Batora 
(na obrázku vlevo). „Přitom jen na vydání 
překladu knihy tohoto amerického multimi-
lionáře do češtiny poskytlo z peněz nás všech 
Ministerstvo životního prostředí 100 000 Kč, 
zatímco na knihu prezidenta republiky 
nedalo ani korunu,“ posteskl si výkonný 
ředitel CEPu Ing. Petr Mach (vlevo). Aniž 
tušil, udělal tím symbolickou tečku za 
prezentací knihy pana presidenta.
Snímky Fragmenty: Jiří Pancíř
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migranti do eu nepřicházejí, 
ale přímo tečou

Ivana HaslIngerová

O tázky rozšíření EU a s tím 
související otázka, jak řešit 
její imigrační politiku, se 

dostávají s blížícím se datem našeho 
vstupu do Schengenského prostoru 
stále více do popředí zájmu. Zabývala 
se jimi i nedávná konference „ČR A SR 
– budoucnost evropské integrace“. Že 
se konference zabývala i otázkami 
vstupu České a Slovenské republiky do 
Schengenského prostoru, ocenil ve své 
zdravici i prezident republiky Václav 
Klaus slovy: „Už Margaret Thatcherová 
se obávala, že volný pohyb osob bez hranič-
ních kontrol může vést k tomu, že Evropská 
unie bude požadovat další pravomoci 
v oblasti imigrační politiky a politiky 
vnitřní bezpečnosti.“ Panelisté vesměs 
zdůraznili, že vedle bezúhonných obča-
nů se v Schengenském prostoru mohou 
pohybovat i zločinci a teroristé a proto 
EU bude od členských států požadovat 
další ústupky v otázkách vnitřní bez-
pečnosti a imigrační politiky. Vyjádřili 
obavu, že lze očekávat, že v duchu 
evropské solidární politiky bude EU 
přerozdělovat imigranty dle Bruselem 
stanovených kvót. Vesměs se shodli, že 
za to, abychom ztratili kontrolu nad tím, 
kdo bude u nás žít, nám volný pohyb 
nestojí. A co víc, dokonce navrhli, jak se 
bránit vymírání EU a jejímu osidlování 
lidmi s jinou než křesťansko-židovskou 
kulturou a zvyky. 

 pohyblivá evropská hranice 
vypovídá o neschopnosti eu

Podle poradce bývalého ministra 
vnitra Vlády SR Jaroslava Danišky 
neschopnost EU říci, kde leží její hranice, 
destabilizuje její členy. Pohyblivá evrop-
ská hranice vypovídá o její nejasnosti 
a neschopnosti říci, co vlastně Evropa 
je: „Zahrávání si s pojmem hranice desta-
bilizuje veřejný pořádek. Zejména v pří-

padě Turecka, které má jinou civilizaci 
založenou na jiném náboženství a které 
svoji sekularitu musí zuby nehty držet 
vojenskou silou. Armáda je pro Turecko 
bezpečnostní pojistkou a demokracie by jej 
destabilizovala. Po vnucení demokracie 
Evropskou unií by se opět s největší prav-
děpodobností stalo muslimským státem.“ 
Protože nelze v EU definovat evropské 
občanství, nejde provést ani federalizaci 
rodinného práva. Manželství je v různých 
státech definováno různě. Na Slovensku 
například 85 % občanů neuznává svaz-
ky homosexuálů. Slovenští politici se 
snaží bránit se centralismu EU tím, že 
každý úředník musí předložit při náv-
štěvě Bruselu materiál, který ministerský 
úředník zpracuje a ministr parafuje. 
Omezí se tak libovůle úředníků mluvit 
jménem státu. „Slovenští euroskeptičtí 
konzervativci, mezi něž se řadím, vyčítají 
EU nevyjasněné hodnoty, zejména proti-
křestanský duch, protureckou politiku, 
akceptování Schengenu a zdůrazňují, 
že není manželství jako manželství,“ 
uzavřel s důrazem Daniška 

Senátor Tomáš Grulich rovněž 
zdůraznil, že Schengen přináší velké 
riziko migrace a organizovaného zloči-
nu. Málokdo si uvědomuje, že i nás se 
pak bude týkat hranice na moři. Budují 

se proto nové informační systémy, 
neboť v říjnu 2007 se máme stát členy 
Schengenu. Jedná se o ochranu dat, aby je 
nevyužívali zloději a celníci a především 
aby nenastala nelegální migrace. Pro ČR 
je komplikované zavádění ochranného 
systému rizikem. „Již nyní je v EU 3 
až 6 milionů nelegálů a přechází ročně 
několik stovek tisíc dalších. Nejvíce je 
jich v Německu, pak ve Velké Británii. 
ČR zadrželo 10 000 lidí. Liberální prvek 
svobodného pohybu osob musí být proto 
vyvážen ochranou hranic EU. Centrem 
koordinace ale nesmějí být nadnárodní 
instituce,“ uvedl Grulich. 

 Zbudujme letecké mosty na pomoc 
křesťanům v muslimských zemích

Velká Británie se i bez Schengenu 
změnila etnicky, kulturně i nábožensky. 
Jedním z imigrantů byl i Benjamin Kuras, 
který se v ní usídlil a ví proto přesně, co 
se v ní děje: „Eurospeak užívá termín 
‚migrační toky‘. Nejde tedy už o lidi, ale 
přímo o toky. Je jich tolik, že nepřicházejí, 
ale tečou. První generace migrantů dávala 
najevo vděk, chtěla se zapojit a přizpůso-
bit Britům. V sedmdesátých letech ale 
vznikla nová generace migrantů, která 
chce hostitelskou kulturu zničit. Její idea 
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je stejná jako idea nacismu či komunis-
mu. Optimisté proto předpokládají konec 
naší kultury v roce 2050. Děti budou 
vyrůstat v totalitě, v porovnání s níž byl 
komunismus idyla.“ Kuras ale nejen kriti-
zoval, ale nabídl cestu k řešení: Vzhledem 
k nízké porodnosti je podle EU imigrace 
nezbytná, aby nevznikl kolaps. Musíme 
proto obsadit volná pracovní místa vlast-
ními obyvateli. Musíme najít zálibu ve 
stáří. Důchodci ať pracují bez důchodu. 
Mladí zase musejí dát jakékoliv práci 
přednost před podporou. A především 
vybudujme letecké mosty pro křesťany 
perzekuované v islámských zemích. 
Nejen že tím těmto lidem pomůžeme, ale 
oni zaplní prázdná místa na pracovním 
trhu a Evropa se zase stane světadílem 
založeném na křesťansko-židovské kul-
tuře. Zaplnily by se tím imigrační kvóty, 
které na nás čekají, a nebylo by nás možné 
nařknout z xenofobie. To by se mělo udě-
lat ještě před vstupem do Schengenského 
prostoru, neboť EU chce společné jednot-
né a centrální řešení migračních toků. 
Pokud neuděláme něco pro křesťany, 
přijdou sem povinně muslimové. EU 
i přes své chyby je menším zlem, než tota-
litní islám, který by vneslo Turecko. Když 
tři miliony Turků změnily Německo, tak 
80 milionů změní Unii. „Protože azyl lze 
povolit pouze pro záchranu života perze-
kuovaných, jsou nejohroženější křesťané 
v islámských zemích. Měly by se pro 

jejich záchranu dělat letecké mosty a při-
vést je do Evropy. Sleduji zprávy o vývoji 
křesťanství. V Turecku nastává persekuce 
křesťanů. Z původních dvaceti procent 
křesťanů zbylo tam jen 1 %. Měli bychom je 
sem letecky urychleně převézt. Rovněž tak 
z Betléma. Je to varující před sebevraždou 
evropské civilizace, která jinak nastane 
do roku 2030. Schengen má dokonat, že 
Evropa zanikne,“ uzavřel Kuras. 

Impéria jako EU nikdy 
nevznikala dobrovolně

„Evropa se nemůže ubránit stěhování 
národů. I když je Schengen absurdní, 
nedá se mu zabránit,“ uvedl hned v úvodu 
Alexander Tomský a pokračoval: „EU 
jen vytváří složité problémy. Vytvořila 
byrokracii nezávislou na národních vlá-

dách. Trafiku 
ji stého pana 
komisaře poklá-
dám za absurd-
n í  j e v  E U . 
Václav Klaus 
má naprostou 
pravdu, že nee-
xistuje politický 
národ. Já ale 
dodávám, že 
neexistuje ani 
motivace, aby 
mohl vzniknout. 
Nikdo uměle 
nevytvoří dlou-
hodobě stát, 
natož národ. 
Impéria jako 
má být EU, 
nikdy nevzni-
kala dobrovol-
ně. Nestačila 
k  to mu a ni 
studená válka. 

Proto nejsem eurorealista ani euroskep-
tik, jsem euronihilista.“ 

 EU se vymezuje proti globální eko-
nomice. Nesmyslným dumpingem škodí 
hlavně zemědělství. Pro nás prosáknuté 
anglickým nihilismem je každá vláda jen 
nutnou nezbytností. Stát se nemá plést 
do manželství natož do takového, jako 
jsou homosexuální sňatky. Je nesmysl 
posílat do Bruselu peníze a pak z nich 
zde stavět silnice. Pokud by politik špitl 
něco proti Bruselu, nebude zvolen do EP. 
„Pozitiva EU jsou tak žalostná, že nestojí 
za řeč. Nejen, že nechci EU, ale i pouhou 
debatu o ní zamítám. Turci nepotřebují 
EU z ekonomických důvodů, ale z politic-
kých. Jejich přijetí by ale způsobilo rozvrat 
Unie, neboť by se dostala do konfliktu 
s islámem. Turecko se islamizuje. Ani 
v Iránu se ročně nestaví 150 mešit, jako 
v Turecku. Na university přicházejí davy 
maturantů z islámských škol. Historická 
tisíciletá paměť islámu je dlouhá. Má 
velkou tradici. A co je horší, že začíná 
nastupovat nový islám jako fašistoidní 
ideologie. Evropa je oázou pro návrat 
těchto ‚pomst božích‘. Dojde k záplavě 
těchto lidí do ní,“ uzavřel Tomský.

Jan Zahradil zrcadlově obrátil pohled na 
přijetí Turecka předchozích řečníků: „Proč 
zabraňovat zemi ve vstupu, když to sama 
chce. Nejde jen říci, že je v jejich zájmu 
nepřijmeme, jak to tvrdil pan Daniško. 
EU je buď pouze organizace pro soužití 
států na kontinentě nebo esenciální vyja-
dřování evropské kultury. To druhé není. 
Pokud je tedy jen organizační pravidlo, 
pak Turecko neohrozí její podstatu. Ti, kdo 
chtěli v EU pracovat, už tam stejně dávno 
jsou a plné členství Turecka bude, jako je to 
naše.“ Daniška opáčil, že „pravidla klubu 
by ale měli určovat při přibírání nových 
členů ti uvnitř.“ 
Snímky Fragmenty: Jiří Pancíř

Panel o Schengenském prostoru moderoval Martin Hanus, redaktor 
časopisu Týždeň(vlevo). Vedle seděl Alexander Tomský, nezávislý 
publicista, Benjamin Kuras, spisovatel, čestný předseda redakce 
EUportal.cz, Tomáš Grulich, senátor PČR, Výbor pro záležitosti 
Evropské unie Senátu PČR, a Jaroslav Daniška, poradce bývalého 
ministra vnitra Vlády SR



Jan zrzavý: Kázání 
na hoře. národní 

galerie praha


