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Cesta do roku 2050 

 
Alexander Ač1  

 
Říká se, že předpovídat je těžké, obzvlášť pokud jde o předpovídání 

budoucnosti. Lidé však předpovědi a prognózy milují, zejména pokud pocházejí 

od slavných a úspěšných lidí. A milují je o to víc, pokud se konkrétní předpověď 

blíží právě jejich upřednostňovaným vizím budoucího světa.  

 

 

Některé předpovědi, i kdyţ pocházely třeba od seriozních vědců, dnes vypadají 

jako pohádky pro dospělé. Některé oblasti zase předčily vize i těch největších optimistů. 

Slavný vizionář, spisovatel a milovník záhad Artur C. Clarke kdysi poznamenal, ţe on 

budoucnost nepředpověděl, ale určil. Myslím, ţe se nemýlil. My totiţ svým dnešním 

chováním do značné míry definujeme a určujeme naši budoucnost. V duchu motta 

„Řekni mi, jaký jsi, a já ti řeknu, kam kráčíš― lze rovněţ říct: „Řekni mi, jaký je současný 

trend, a já ti řeknu, jak to dopadne.“ Jaké jsou tedy klíčové a vzájemně propojené 

ekologické, energetické a ekonomické trendy, které budou určovat vývoj v následujících 

desetiletích? A jak můţe vypadat svět v roce 2050? 

 

Růst populace 

 

Podle standardních předpovědí Spojených národů by mělo Zemi v roce 2050 

osidlovat přibliţně 9 miliard lidí. Je to moc? Pokud bychom všem lidem dali prostor 1 

metr čtvereční, vtěsnali by se všichni do Jihočeského kraje s rozlohou něco přes 10 tisíc 

kilometrů čtverečních. To se opravdu nezdá tak hrozivé, pokud si neuvědomíme 

historický vývoj světové populace a také moţnosti planety. Na počátku našeho 

                                                      
1 Autor působí v Centru výzkumu globální změny – GzechGlobe. 
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letopočtu dosahovala světová populace počtu 300 milionů. Avšak dnes přidáme téměř 

stejný počet lidí kaţdé 4 roky! Jenom v uplynulém roce přibylo na Zemi 74,5 milionů 

lidí. Pokud bychom chtěli tyto lidi zásobovat energií, kterou spotřebuje průměrný 

Evropan, znamenalo by to postavit kaţdý den někde na světě jednu jadernou elektrárnu 

s výkonem 1 GW. Podle organizace Global Ecological Footprint, která se specializuje 

na globální ekologické stopy lidstva, jsme překročili únosnou kapacitu planety uţ v 70. 

letech. Správa z roku 2010 udává, ţe průměrný občan Česka spotřebuje téměř šest 

„globálních hektarů―, coţ je více neţ dvojnásobek světového průměru.  

Jiţ dnes potřebujeme pro udrţení současné populace a ţivotního stylu 1,5 

planety. Při zachování současných trendů populačního růstu a spotřeby tak budeme 

v roce 2050 potřebovat uţ více neţ dvě planety. Otázka zní, kde je vzít? Vţdyť čím 

vyšší je počet lidí, tím niţší je ekologicky udrţitelná spotřeba jednotlivců. Ţijeme na 

ekologický dluh, který bohuţel nelze „smazat― tak jednoduše jako dluh finanční.  

 

Růst finančního zadlužení 

 

Současné fungování globálního trhu je zaloţeno na exponenciálně rostoucím 

zadluţování. Proč exponenciálně rostoucím? Protoţe kaţdá půjčka vyţaduje splácení 

úroků v nějakých procentech, a tudíţ musí objem peněz v oběhu růst exponenciálně. 

Pokud jsou dluţníci schopni splácet svoje dluhy i s úroky, systém funguje. Pokud 

dluţník z jakýchkoliv důvodů není schopen svůj dluh splatit, ztrácí oba, jak dluţník, tak 

věřitel. Neexistuje ţádný přírodní systém, který by dokázal udrţet exponenciální systém 

donekonečna. To je jednoduše v rozporu se všemi fyzikálními zákony. 

I kdyţ jsou dlouhodobé dopady nespláceného finančního dluhu nesrovnatelné 

s dlouhodobými dopady nespláceného dluhu ekologického, platí bohuţel i opak: 

krátkodobé dopady finančního krachu zastíní jakékoliv obavy o budoucí stav světa. To 

lze pozorovat i dnes, kdy v etapě pokračujícího ekonomického útlumu, zatím 

probíhajícího zejména v rozvinutých státech, zůstává prioritou obnovení ekonomického 

růstu a návrat k „normálu―.  
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Hlavních příčin, proč se současný finanční systém „zadrhává―, je několik. Asi 

nejzásadnější je ten, jak uţ bylo uvedeno dříve, ţe tento systém vyţaduje exponenciální 

růst peněz v oběhu. Někdo by mohl namítnout, ţe peníze je moţné teoreticky tisknout 

donekonečna. Bohuţel ale hodnota peněz nespočívá v jejich samotné existenci, ale 

v tom, co je moţné za tyto peníze získat, respektive nabídnout. Pokud mnoţství peněz 

převýší mnoţství přírodních zdrojů, jejich relativní hodnota klesá a za stále více peněz si 

můţeme dovolit stále méně. Rostoucí mnoţství peněz tedy není řešením. Tím spíš, ţe 

další zadluţování a neschopnost splácet dluhy přímo souvisí s omezenými přírodními, 

zejména energetickými zdroji. Rostoucí zadluţení, tak jak jej pozorujeme dnes, proto 

pouze odkládá nezbytné změny a zhoršuje dopady a projevy těchto změn v nepříliš 

vzdálené budoucnosti. 

 

Pokračující krize klimatu 

 

Ekonomický vývoj jako by kopíroval vývoj klimatické změny. Uţ v roce 1992 

na konferenci v Rio de Janeiro se demokraticky zvolení světoví vůdci, a tudíţ i jejich 

voliči, shodli na potřebě udrţet koncentraci skleníkových plynů na „bezpečné úrovni―. 

Mezitím někteří klimatologové definovali, ţe tato bezpečná koncentrace byla 

překročena v 90. letech minulého století. Nebýt největší globální ekonomické recese, 

emise skleníkových plynů, zejména oxidu uhličitého, by rostly i nadále rekordním 

tempem.  

Není pravděpodobné, ţe bychom v budoucnu dokázali urychlovat skleníkový 

efekt tak přímočaře jako dnes, právě z důvodů omezených zásob fosilních paliv, 

nicméně můţeme spustit urychlující zpětně vazebné mechanizmy. A zřejmě uţ jsme je 

spustili. Svědčí o tom fakt, ţe i kdybychom hned zítra všichni na světě odhodili klíče od 

auta a odstavili všechny elektrárny na fosilní pohon, globální teplota by stejně vzrostla 

minimálně o 0,6 stupně Celsia, a to v průběhu pouhých několika desetiletí. Hladiny 

oceánů by rostly ještě několik století.  
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Konečné zvýšení hladin oceánů je nejisté, ale nejpravděpodobnější odhady se 

pohybují v metrech, ne centimetrech. Podle posledních analýz jsme moţná uţ dosáhli 

hranice oteplení, při kterém v letním období do roku 2040 zmizí prakticky všechen 

arktický plovoucí led. To bude znamenat nejen praktické vyhubení ledních medvědů, 

ale těţko předvídatelné, vesměs negativní dopady na zemědělství na rozsáhlých 

územích severní polokoule. Objevují se důkazy, ţe relativně chladnější zimy v Evropě a 

Severní Americe mohou být paradoxně poháněné úbytkem ledu v Arktidě. Zimu 

v Evropě však doprovází extrémně vysoké, někdy aţ kladné teploty v některých částech 

Grónska, Arktidy a Kanady, coţ urychluje další tání ledu. Tání ledu urychluje i fakt, ţe 

led přibliţně 85 % záření odrazí, zatímco mořská voda stejné mnoţství naopak pohltí. 

Z tajících věčně zamrzlých půd v Arktidě uniká stále více metanu, který je 

mnohonásobně silnější skleníkový plyn neţ oxid uhličitý, a rovněţ teplejší oceány mají 

sníţenou schopnost tento plyn pohlcovat. Toto pohlcování nicméně není zadarmo, ale 

jde na úkor zvyšování kyselosti (tj. sniţování pH) oceánů. To můţe podle vědců ohrozit 

přeţití většiny druhů korálů, které tvoří základ potravinového řetězce pro mnoho 

dalších mořských ţivočichů. Teplejší oceány rovněţ prospívají mnoha druhům 

jedovatých medúz, které se uţ dnes sporadicky objevují v nebývalých mnoţstvích u 

mnoha pobřeţí.  

Ani ţivot na pevnině nezůstane nepoznačen. S pokračujícím oteplováním 

v kombinaci s dalšími faktory hrozí do roku 2050 úplné vymizení desítek procent 

rostlinných a ţivočišných druhů. Rozsáhlé lesní porosty, jak přirozené, tak hospodářské, 

jsou uţ dnes ohroţovány stále častějšími lesními poţáry, kalamitami škůdců a suchem. 

Odolný není ani amazonský les a podle některých prognóz je v průběhu tohoto století 

ohroţena aţ polovina těchto porostů. V důsledku poklesu sráţek se bude proměňovat 

na savanu a dále urychlovat klimatické změny.  
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Vyčerpávání fosilních paliv 

 

Často se uvádí, ţe při současné spotřebě máme zásoby ropy na 40 let, uhlí ještě 

mnohem více. Bez ohledu na to, ţe tento argument úplně ignoruje problém pokračující 

klimatické změny, ignoruje i skutečnost, ţe naše společnost dnes nefunguje na principu 

„rostoucí spotřeby―. Tak jako finanční systém roste exponenciálně, tak i populace a 

spotřeba energetických zdrojů musí růst exponenciálně. 

Z toho pohledu je klíčové vědět, kdy bude dosaţena maximální rychlost ve 

spotřebě, respektive těţbě ropy. Pro tento okamţik se ve vědecké literatuře ujalo 

pojmenování ropný zlom. Podle mnoha ropných geologů je tento zlom uţ minulostí, 

pokud se bavíme pouze o konvenční ropě; zlom v těţbě „tekutých paliv― právě 

probíhá.  

Do určité chvíle lze argumentovat, ţe souběh probíhající globální finanční a 

ekonomické krize s nemoţností pokračovat v exponenciálním růstu těţby fosilních 

paliv je pouze shoda okolností. Je potřeba si ovšem uvědomit, ţe ekonomická aktivita je 

vlastně rovná energetické aktivitě. Bez dodání energie není moţné udělat nic. Samotná 

skutečnost zlomu ropy, a s určitým odstupem několika let i zlomu v případě zemního 

plynu a několika málo desetiletí i v případě uhlí, by nemusela být pro budoucí vývoj 

společnosti určující, pokud by existovala adekvátní náhrada. Zatím neexistuje. 

Navíc zaznívají i seriozní hlasy, ţe na těţbu ropy je významně navázána i těţba 

uhlí, nejrůznějších nerostných surovin a fungování elektrické sítě. Tudíţ s neúprosným 

a nezvratitelným poklesem těţby ropy se stává mnoho aktivit neudrţitelných, včetně 

rozsáhlého hnojení a sklízení potravin. Ceny ropy a fosilních paliv jsou spolu úzce 

propojené a i proto byla ropná krize v roce 2008 doprovázená potravinovou krizí. 

Organizace pro výţivu a zemědělství (FAO) začátkem ledna tohoto roku 

ohlásila, ţe v prosinci dosáhly ceny potravin na globálních trzích za posledních několik 

desetiletí maxima. Ceny ropy jsou dnes v porovnání s potravinovou krizí před dvěma 

lety niţší, přičemţ ceny potravin vyhnal nahoru především zákaz vývozu potravin 

v Rusku a celkově slabší úroda u ostatních exportérů.  
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Rok 2010 je podle NASA nejteplejším od počátku instrumentálních měření a 

byl doprovázen mnohými rekordními klimatickými událostmi. Podobně tak vyhnaly 

nahoru cenu uhlí rekordní australské záplavy na území s rozlohou Francie a Německa, 

kdyţ byly zaplaveny uhelné doly ve státě Queensland, který je významným exportérem 

uhlí. 

 

(Ne)existence obnovitelných zdrojů 

 

Ve stínu ropného zlomu se často hovoří o různých formách existujících či 

budoucích - a více či méně stále exotických - formách získávání energie. Nalezneme zde 

všechno: od jaderné energie přes větrnou, solární, přílivovou, vodíkovou, či energii 

biomasy aţ po nanotechnologie, jadernou fúzi a biopaliva 4. generace. 

V zásadě je moţné ignorovat téměř jakýkoliv energetický zdroj objevovaný 

v laboratoři. Totiţ, i kdyby k nějakému průlomovému objevu došlo hned zítra, potrvá 

několik desetiletí, neţ si nové energetické technologie prorazí cestu ke spotřebiteli. 

Výstavba elektráren není totéţ jako výroba aut nebo mobilních telefonů. Poslední nový 

významný energetický zdroj se objevil v podobě jaderné energie před více neţ 60 lety a 

dnes ve světě zabezpečuje jenom něco málo přes šest procent spotřeby energie, 

přičemţ je jistě pozoruhodné, ţe podíl jádra globálně neustále klesá.  

Mnoho lidí vkládá naděje do elektromobilů, ty jsou však bez dotací stále 

několikanásobně draţší neţ auta na klasický pohon. Mezinárodní energetická agentura 

(IEA) do svého posledního globálního přehledu energie zařadila přehled o výrobě 

energie z obnovitelných zdrojů vůbec poprvé, protoţe výroba z těchto zdrojů je 

zanedbatelná. 

Zastánci rozsáhlých mořských větrných farem s relativně stabilním příkonem 

elektrické energie zas rádi zapomínají, ţe jak jejich výstavba, tak údrţba nejsou moţné 

bez masivních dotací v podobě ropy. Platí to i pro rozsáhlé solární farmy v pouštních 

oblastech, kde není vybudovaná přístupová a udrţovací infrastruktura. Solární 

energetika je rovněţ velmi náročná na spotřebu vody a obě technologie, solární i větrná, 
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potřebují mnoţství vzácných kovů. Jejich export do celého světa právě v tomto období 

výrazně omezila Čína, která ovládá více neţ 95 % trhu se vzácnými kovy. 

Masivnější projekty obnovitelné energie, ať uţ z jakýchkoli zdrojů, vyţadují 

ohromné finanční vstupy od investorů, kteří se obvykle musí zadluţit, pokud chtějí 

takovýto projekt uskutečnit. Jak ukazuje současná dluhová a úvěrová krize v Evropě a 

USA, lehký přístup k půjčkám se chýlí ke konci. Pokladnice států, zejména 

jihoevropských, se rovněţ vyprazdňují. To je vítaná příleţitost opět pro Čínu, aby 

plánovaným nákupem jejich dluhopisů „odlehčila― svým astronomickým devizovým 

zásobám, které se blíţí hodnotě 2,5 biliónu dolarů a mají dále narůstat. 

 

Vize světa v roce 2050 

 

V roce 2050 velmi pravděpodobně nebude ţít na Zemi devět miliard lidí a 

pravděpodobně to nebude ani o mnoho více neţ dnes. Navzdory všem snahám o opak 

globální degradace ţivotního prostředí zhoršená ve všech směrech klimatickou změnou 

bude pravděpodobně o něco niţší, neţ je dnes. Nebude to však způsobeno masivním 

nástupem nových moderních a trvale udrţitelných energií, ale spíše ústupem technologií 

existujících, zejména zaloţených na spalování fosilních paliv. Podíl výroby energie 

z obnovitelných zdrojů proto výrazně vzroste. Lidi se budou dopravovat na menší 

vzdálenosti a letecká doprava bude dostupná jenom pro nejbohatší obyvatele světa. 

Nebude moţné kaţdodenní dojíţdění do práce na větší vzdálenosti. Potravin bude 

obecně méně, ale budou kvalitnější a poklesne mnoţství, které se nespotřebuje. 

Dostupnost nejmodernější lékařské péče bude výrazně omezena, ale lidi budou ţít 

zdravěji a výrazně se sníţí počet obézních lidí a civilizačních nemocí. Lidé si budou více 

váţit lokální komunity, svých blízkých, přátel a posílí rodinné svazky. Proces 

„sociálního rozvratu―, který popsal Fukuyama, nabere zpětný chod. Lidé budou 

skromnější, nicméně představy o obnovení ekonomického růstu a růstu spotřeby je 

pravděpodobně neopustí. Stejně tak bude přetrvávat i techno-optimistické vidění světa. 
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Jak bude vypadat politická mapa světa v roce 2050? 
 

Michael Romancov 

 

Dříve, než se pustíme do spekulací o možné podobě politické mapy světa 

v roce 2050, bude užitečné zaměřit se na otázku, co ukazuje politická mapa 

světa na počátku roku 2011. Pokud se tážeme, co nám mapa ukazuje, a právě 

tuto otázku si kladou čtenáři politických map, pak odpověď zní, že mapa 

ukazuje stav či podobu mezinárodního společenství. Většina z nás proto 

nevyhnutelně žije s pocitem, že politická mapa funguje jako zrcadlo: věrně 

odráží obraz reálně existujícího objektu. Skutečnost je však zásadně odlišná, 

neboť politická mapa nejen že neukazuje reálný stav politických vztahů a 

souvislostí v dnešním světě, ale dokonce tyto svrchovaně důležité aspekty 

společenského života ve většině případů vidět znemožňuje. Tento rozpor, jenž je 

přinejmenším intuitivně zjevný každému, kdo se zabývá sledováním politického, 

sociálního či ekonomického vývoje ve světě, zůstane neřešitelný, dokud vůči 

mapě světa a její (ne)schopnosti poskytnout relevantní informaci o politické 

realitě nepřistoupíme z jiné strany. Teprve v okamžiku, kdy se přestaneme ptát, 

co mapa ukazuje, ale začneme se tázat, PROČ má takovouto podobu, nám 

umožní posunout se kupředu. 

 

 

Jakkoli to na první pohled nebude vypadat logicky, můţeme směle tvrdit, ţe 

největším problémem moderních politických map je jejich (stále se zvyšující) 

kartografická přesnost. Kartografická přesnost je mimořádně důleţitá, pokud mapa 

slouţí svému původnímu účelu: orientaci v prostoru za účelem nalezení/vykonání 

efektivního přesunu z bodu A do bodu B. V takovém případě přesnost nesmírně 

přispěla k vytvoření relevantní a vědecky verifikované představě o fyzicko-geografické 

podobě Země. V oblasti map politických ale paradoxně měla zcela opačný dopad. To, 
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co v současnosti nazýváme politická mapa, není ve skutečnosti ničím jiným neţ 

kartograficky přesně zpracovaný obraz objektivně zachycující prostorovou lokaci 

(polohu i tvar) teritoriálních členů mezinárodního společenství. To sice není zcela 

bezvýznamná skutečnost, ale díky tomu je dynamická a mnohovrstevnatá sféra 

společenského ţivota, včetně aktivit probíhajících v rámci největší sociální skupiny, tzv. 

mezinárodní společnosti, kterou označujeme termínem politika, redukována do podoby 

zcela statistického dvourozměrného obrazu, jenţ vyzdvihuje pouhé dva atributy – 

geografickou polohu a rozlohu.   

Přesná kartografie, kdy prostřednictvím moderních technologii typu GPS i 

jednotlivec můţe verifikovat polohu měst, letišť, přístavů či průběhu hraničních linií, 

komplikuje a v některých případech znemoţňuje vidět, jak nedostatečná a povrchní je 

„politická― informace, kterou mapa přináší. Vedle jiţ zmíněných polohy, tvaru a 

rozlehlosti státního území (pro přehlednost vybarvené barvou, jeţ je spolehlivě odlišuje 

od území sousedů) jsou dalším standardně přítomným faktorem, jeţ za určitých 

okolností můţe mít politický obsah, názvy států a měst. Jak silnou vypovídací hodnotu 

však má například název Ruská federace ve vztahu k obsahu a fungování tamějšího 

politického systému? 

Problém, který si jen málokterý z uţivatelů politické mapy současného světa 

uvědomuje, tedy spočívá v tom, ţe naše vnímání globálního politického prostoru je 

zkresleno nevědomostí o hloubce rozporů, jeţ v sobě nese mapový obsah. Přesná 

prostorová lokace členů mezinárodního společenství, čítající v tuto dobu zhruba dvě 

stovky státně-teritoriálních útvarů, tedy forma, totiţ vůbec nekoresponduje s jejich 

značně rúznorodým politickým obsahem. V současnosti na mapě světa vedle sebe -    v 

identickém grafickém provedení - existují státy, které se ve všech podstatných 

komponentách svého politického zřízení liší. Nejenom ţe nám standardní mapa nepodá 

informaci o tom, které státy jsou a které nejsou demokratické, ale rovněţ se nic 

nedozvíme o stupni jejich (ne)fungování. Ţádná z běţných politických map vizuálně 

nijak neodlišuje tzv. moderní, či vestfálské státy (jichţ je zatím naprostá většina) od 

států tzv. postmoderních (zejména, avšak ne výlučně, státy sdruţené v EU) aţ po 
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narůstající počet států, které nejsou schopny plnit ani základní funkce se státností 

spojované. Tyto tzv. rozpadlé či rozpadající se „státy―, za všechny jmenujme alespoň 

Somálsko či Afghánistán, tedy i nadále drţí státní formu, avšak bez přítomnosti státního 

obsahu, čímţ představují jakési zombie politické mapy.  

Kdyţ v Evropě 16. století začaly vznikat moderní mapy, vţilo se přesvědčení, ţe 

„Geografie je oko a světlo historie―. Vynikající francouzský geograf Michel Foucher 

k těmto počátkům evropské geografie, ve svém znamenitém eseji Evropská republika, 

uvádí: „V minulosti evropští geografové dokázali vést pátrání (první význam řeckého 

slova „historie―) a klást si nad velkými světovými celky otázky po klimatu, řekách, 

mravech, světadílech, hranicích: jejich postup byl diferenciací. Od renesance, tohoto 

období objektivizace osvobozené od teologie, vynalézali představy, které byly základem 

imaginace, a kreslili ikony našich identit. Geografové získali právo pohlíţet na svět 

v jeho různorodosti, jeho jinakosti, prostřednictvím mapy.― Z hlediska našeho tématu 

jsou klíčové výrazy různorodost a jinakost.  

V oněch dobách byla mapa světa ještě plná bílých míst, kam i ti nejučenější 

geografové psali známé Hic sunt leones či alternativně Hic sunt dracones, neboť 

netušili, co se skrývá v obrovských prostorách světového oceánu či v hlubokém 

vnitrozemí kontinentů. Ještě daleko dříve předtím, neţ lidstvo získalo poměrně 

věrohodnou a ucelenou představu o fyzicko-geografické podobě Země, byla mapa světa 

prostřednictvím sítě poledníků a rovnoběţek zcela mechanicky, a proto domněle 

objektivně, rozdělena do jimi vymezených teritoriálních segmentů, přičemţ základními 

liniemi se stal rovník a tzv. základní či nultý poledník, stavící do středu objektivního a 

vědeckého pohledu světa Velkou Británii a Evropu.  

Takový vývoj byl jen logickým odrazem kulminujícího mocenského a 

hospodářského postavení, které pro Británii a Evropu, Spojené státy a Rusko 

v průběhu druhé poloviny 19. století přineslo moţnost stát se „pupkem― světa, který 

zbytku určoval nejenom jeho místo na mapě (právě v tuto dobu zdomácněly pojmy 

jako Dálný či Blízký východ), ale domorodým národům ostatních kontinentů byly pod 

vznešenými hesly o White Man´s Burden, Mission civilisatrice či Missão civilizadora 
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přineseny všemoţné výdobytky civilizovaného světa, včetně na Západě zrozené 

představy o podobě státoprávního, hospodářsko-sociálního a státně-teritoriálního 

uspořádání.  

Jestliţe se z map, které nejprve věrně odráţely rozsah evropského nevědění o 

fyzické geografii světa, postupem času staly kartograficky zcela přesné a objektivní 

informace poskytující nástroje podporující šíření evropského vlivu, pak dnešní politické 

mapy, jak jsme jiţ konstatovali, nepředkládají čtenáři nic jiného neţ věrný odraz 

prostorové lokace uznaných členů mezinárodního společenství. Jinakost a různorodost 

se vytratily, neboť proces dekolonizace, díky němuţ více neţ polovina z dnes 

existujících členů mezinárodního společenství získala nárok na existenci, byl realizován 

jen proto, ţe všichni rozhodující aktéři předstírali, ţe dekolonizovaná území jsou 

funkčními samosprávnými jednotkami schopnými stát se moderními státy vestfálského 

typu. Ve značném procentu případů se tomu tak nestalo, ale světové společenství mělo 

(a stále má) zájem tuto zjevnou Potěmkinovu vesnici nevnímat.  

 

Konec bipolárního uspořádání 

Současná fáze vývoje mezinárodních vztahů je charakterizována přechodem od 

bipolárního uspořádání, jeţ dominovalo od druhé poloviny 40. do konce 80. let 20. 

století, k nějaké nové podobě, jejímţ dominantním rysem pravděpodobně bude 

multipolarita. Jedním z nejmarkantnějších politickogeografických rysů bipolarity byla 

mimořádná stabilita mezinárodní hraniční soustavy. Jakmile v tzv. třetím světě proběhla 

dekolonizace, respektive její jednotlivé fáze, byly hranice, za aktivní podpory obou 

tehdejších supervelmocí, dlouhodobě stabilizovány. S pádem tohoto uspořádání se 

naopak (opět) otevřel prostor pro přirozený vývoj. V této souvislosti je třeba zmínit, ţe 

státní hranice, kterou Evropané díky vývoji posledních desetiletí – zejména díky 

přenesení ideálu národního státu z teorie do praxe, začali povaţovat za „vrstevnici―, 

byla historicky vţdy pouhou „izobarou―. Tedy nikoli linií spojující místa o stejné – 

stabilní – nadmořské výšce, ale naopak linií spojující místa stále se měnícího 

atmosférického – v našem případě politického, tlaku. Zhroucení sovětského bloku a 
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následný rozpad vlastního SSSR vytvořilo tak mohutnou změnu politického tlaku, ţe se 

druhdy nejexponovanější prostor bipolární konfrontace – Evropa, zcela zásadně 

proměnil. V souvislosti s oslabením vlivu USA/Západu ve světě je velmi 

pravděpodobné, ţe k podobnému vývoji dojde v globálním měřítku. 

Kde by případné změny mohly nastat? Odpověď zní: kdekoli. Počet míst, kde 

se můţe změnit současná mezinárodní politická hranice, je v podstatě neomezený. 

Důvody mohou být politické, hospodářské, sociální, etnické, jazykové. Spíše neţ 

spekulovat o tom, kde se tak stane, je zajímavější pokusit se určit, jak bude roku 2050 

vypadat globální celek z makroperspektivního pohledu. Není vyloučeno, ţe díky 

změnám globálního klimatu stojíme na prahu éry, kdy v horizontu průměrného 

lidského ţivota dojde k proměně fyzicko-geografické mapy. Určité části souše mohou 

být zatopeny v důsledku trvalého vzestupu vodní hladiny a naopak se podoba jiných 

částí zemského povrchu můţe změnit v důsledku roztátí ledovců. Neuchýlíme-li se ke 

katastrofickým vizím, pak by takovéto změny neměly mít zásadní vliv na podobu mapy 

světa. Jako daleko pravděpodobnější změna, která, bude-li pro to dostatek politické 

vůle, můţe být nejlépe zachytitelná právě na politické mapě, je návrat teritoriálně-

politické struktury, kterou většina Evropanů povaţuje za historicky zdiskreditovanou a 

v podstatě mrtvou, jíţ je impérium.  

 

Posílení geopolitické role BRIC 

Jiţ zmíněný pokles globálního vlivu USA/Západu povede k simultánnímu 

vzestupu vlivu dalších aktérů. V tuto chvíli se jako logičtí aspiranti jeví Čína, Indie, 

Brazílie, přičemţ etablované mocnosti, zejména USA, Evropa/EU a po určitou dobu 

ještě i Rusko by i nadále měly zůstat ve hře. Jeden kaţdý z nich bude sledovat typickou 

imperiální teritoriální politiku v tom ohledu, ţe se bude snaţit stabilizovat své 

bezprostřední okolí – v případě EU se tento prostor jiţ díky Evropské politické 

sousedství začíná rýsovat. Jedna kaţdá ze zmíněných entit se vedle toho bude snaţit 

získat „opěrné body― leţící na strategických přístupech k ostatním důleţitým aktérům a 

získat své pole působnosti na hřišti, které bude slouţit ke kompenzaci vzájemných 
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zisků. Potenciálním hřištěm se pravděpodbně stane Afrika a moţná i arabský Blízký 

východ a širší region Střední Asie. Státy leţící v těchto oblastech, aţ na výjimky, 

nedisponují jiným zajímavým potenciálem neţ nerostnými surovinami. Jestliţe globální 

konkurence bude dnešní státní aktéry nutit vytvářet větší celky, pravděpodobně v 

podobě jakýchsi konfederovaných impérií, pak nejschůdnější cestou k jejich vzniku 

pravděpodobně bude budování celních a hospodářských unií. Vývozci nerostných 

surovin, jak uţ několi desetiletí dokazují arabští producenti ropy a nově i státy 

postsovětského prostoru, na tomto poli nejsou schopni dosáhnout viditelného 

pokroku. Jediné, čehoţ aţ dosud byly schopny, byly kartelové dohody typu OPEC, 

avšak ty nejsou, a tím méně pak v budoucnosti budou, zárukou jakékoli funkční 

jednoty.  

Na úrovni globálního celku se tedy pravděpodobně setkáme s existencí několika 

větších celků, jeţ vůči sobě budou projevovat respekt a zároveň si budou konkurovat. 

Čas od času dojde i na konfrontaci, a to buď v prostoru shora naznačených „hřišť―, 

nebo ve světovém oceánu. Toto uspořádání by tak v hlavních rysech mohlo připomínat 

Evropu ve stavu po napoleonských válkách. To jistě nebyl ideální stav, ale na druhou 

stranu nebyl ani zcela špatný.  
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Sociální stát a socialismus v roce 2050 

 

Václav Novotný 

 

„Štěstí nevyvěrá ze surové honby za příjmy, nýbrž z moudré rovnováhy mezi 

zisky v oblasti hmotného pohodlí a růstem mysli a ducha ve spravedlivém a 

udržitelném rozvoji“. (Bhútánská tradice himálajského buddhismu) 

 

 

Poněkud mne zaskočila nabídka publikovat v Přítomnosti článek s 

futurologickým zaměřením, jelikoţ ţijeme ve „věku nejistoty― (Zikmund Bauman). 

„Problém není v tom, ţe bychom nevěděli dost o problémech, jimţ svět čelí, od 

klimatických změn aţ po extrémní chudobu. Potíţ spočívá v tom, ţe jsme dosud 

nepřišli na ţádný efektivní postup, jak na tyto jevy reagovat.― (Pete Warden) To nás 

ovšem nezbavuje povinnosti zabývat se těmito otázkami, přestoţe jsou sloţité a 

nepříjemné. Ve hře je příliš mnoho činitelů, jejichţ interdependence je zřejmá. 

Nejdůleţitějším předpokladem pozitivní vize budoucí organizace společnosti je ovšem 

setrvání na humanistických východiscích uvaţovaných řešení, tj. vycházet z hodnot naší 

kultury: svobody, rovnosti a spravedlnosti. Jenom společnosti, které mají velkou vizi – 

velký společenský ideál - mohou být úspěšné. Současná a doufejme i budoucí Evropa 

povaţuje za takový společenský ideál budování evropského sociálního státu.2 

Původním cílem Komise ES bylo dosáhnout vyrovnání sociálních a pracovních 

podmínek v rámci Unie na nejvyšší úrovni dosaţené v některé z členských zemí. Tento 

cíl byl posléze opuštěn, a to vzhledem ke značným rozdílům mezi členskými zeměmi v 

ekonomické úrovni a v sociálním zákonodárství, ale i v politické vůli k dosaţení 

takového cíle.  

                                                      
2 Nová sociální Evropa. www.cssd.cz/dokumenty/ 

http://www.cssd.cz/dokumenty/
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Je závaţnou otázkou, zda by obdobný projekt byl dlouhodobě realizovatelný téţ 

v globálním měřítku v rámci vyrovnávání konkurenčních podmínek mezi zeměmi světa. 

Přihlédneme-li ke skutečnosti, ţe ekonomické a sociální rozdíly mezi nejvyspělejšími 

státy světa a chudými státy se i nadále prohlubují, zejména v důsledku populační 

exploze v rozvojových zemích, je zřejmé, ţe k takovému vývoji v historicky dohledné 

době nedojde. Tím se zmenšuje vyhlídka na omezení populační exploze přirozenou 

cestou, tj. hospodářským rozvojem. V roce 2050 má počet obyvatel světa dosáhnout 

8,9 mld., z čehoţ cca 7,7 mld. bude ţít v rozvojových zemích.3  

V souvislostech očekávaného dlouhodobého zvolnění hospodářského růstu ve 

vyspělých ekonomikách4 má evropský sociální model do budoucna větší opodstatnění 

neţ kdy jindy. Je ovšem třeba jej přizpůsobit novým podmínkám, které přináší 

dlouhodobé zvolnění hospodářského růstu, poţadavek ekologicky udrţitelného rozvoje 

a globalizace. Je potřebné zdůraznit, ţe silný sociální model a hospodářská úspěšnost se 

nevylučují – naopak spolu souvisejí, jak dokazují příklady řady zemí v EU.  

Evropský sociální model se dosud vyznačoval následujícími rysy: Silným 

veřejným sektorem, který rozhodujícím způsobem ovlivňuje zaměstnanost, poskytuje 

veřejné statky a sluţby a přispívá k sociální jistotě. Veřejný sektor je takto páteří 

evropské ekonomiky a základem sociálně trţního hospodářství. Přispívá zásadním 

způsobem ke stabilitě hospodářství. Významným rysem je partnerství mezi veřejným a 

soukromým sektorem, namísto rivality a odmítání.5 

Současná sociální Evropa je výsledkem déle neţ stoletého politického boje 

zejména odborů a socialistických, sociálně demokratických a dělnických stran. Nutnost 

řešit negativní ekonomické a sociální důsledky neřízeného kapitalismu podnítila rovněţ 

projekty a řešení, jakými byly Rooseveltův „Nový úděl― v USA nebo Erhardtovo 

„sociální trţní hospodářství― v Německu. V ţádném z uvedených příkladů se nejednalo 

o experimenty levicových radikálů, ale o projekty uskutečněné demokratickými politiky. 

                                                      
3 United Nations, DESA, Population Division, World Population in 2300 (ESA/P/WP.187). 
4 Srv. A. Áč: Konec růstu. Přítomnost, říjen 2010. 
5Nová sociální Evropa. Citovaný dokument. 
6Tamtéţ. 
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Ekonomické a sociální problémy v obdobích jejich vzniku byly naléhavé a potřeba 

nalézt řešení byla akutní. Rovněţ Bismarckův „stát všeobecného blahobytu― 

(Wohlfahrstaat), uskutečněný v Německu v poslední třetině devatenáctého století, byl 

výsledkem úsilí prozíravého konzervativce řešit naléhavé sociální problémy a čelit tak 

rostoucímu vlivu revolučního socialismu v tehdejším Německu.  

Do budoucna však lze předpokládat, ţe současný sociální model Evropy 

nebude stačit k udrţení soudrţnosti, sociální inkluze a udrţitelnosti společenského 

rozvoje. Nicméně EU vznikla jako politické seskupení kladoucí si za cíl, aby 

hospodářský rozvoj a inkluze společnosti probíhaly paralelně. Přestoţe období, o 

kterém zde uvaţujeme, je poměrně dlouhé, poţadované změny evropského sociálního 

modelu jsou natolik závaţné, ţe bude zapotřebí úsilí nejméně jedné lidské generace 

k tomu, aby byly naplněny. Nové podmínky ve světovém hospodářství vyţadují tak 

přehodnocení a reformu dosavadního evropského sociální ho modelu: 

Základem bude model ekologicky udrţitelného rozvoje při plné zaměstnanosti. 

Model vychází z potřeby zlepšit současné ekonomické a sociální politiky v zájmu 

všeobecného blahobytu, soudrţnosti a udrţitelnosti rozvoje společnosti. Vyzývá 

socialisty, sociální demokraty, odbory a pokrokové zaměstnavatele ke spojení sil pro 

tvorbu nových sociálních politik. Realizace modelu představuje cestovní mapu pro 

tvorbu sociálních politik na všech úrovních.6  

 

Nová sociální Evropa 

 

Projekt nové sociální Evropy přestavuje alternativu k neoliberálním a 

neokonzervativním politikám, které podemílají sociální stát, přičemţ neoliberální vývoj 

není ani potřebný, ani ţádoucí. Následkem rozvoje neoliberálních koncepcí vznikla řada 

negativních sociálních jevů, jako zostření konkurence na trhu práce, problematické 

důchodové reformy, nejistota zaměstnání a obtíţné uplatnění starších ročníků na trhu 

práce. Evropský sociální model by měl přinést řešení uvedených problémů, jelikoţ bez 
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potřebných reforem se budou uvedené problémy prohlubovat. Nelze proto ponechat 

konzervativce a neoliberály, aby vládli po svém v protikladu k hodnotám sociální 

Evropy. Takový vývoj by vedl k obnovení třídních bojů z minulosti, coţ by bylo 

popřením principů občanské společnosti, jeţ je zaloţena na dohodě. Politika sociálního 

státu bude proto vţdy směřovat k řešením sociálních a pracovních konfliktů tak, aby byl 

zachován třídní smír. 

Rizika současného vývoje plynou zejména z prohlubující se sociální nerovností 

mezi nezaměstnanými a zaměstnanými, starými a mladými, v důsledku čehoţ selhává 

soudrţnost společnosti. Kromě toho máme co do činění s národnostně 

diverzifikovanou populací v řadě zemí a se všeobecně se zhoršujícím ţivotním 

prostředím. Tradiční cíle sociálního státu se tak rozšiřují zejména o ekologicky 

udrţitelný rozvoj a zabezpečení plné zaměstnanosti v podmínkách dlouhodobého 

zvolnění hospodářského růstu. Poslední uvedený cíl nebude dosaţitelný bez krácení 

délky pracovního týdne a pracovní doby, bez dělení pracovních míst, přesunu 

pracovních sil z odvětví materiální výroby do sféry sluţeb, bez prodlouţení období 

kvalifikační přípravy a bez celkového zkrácení období produktivního věku. Je zároveň 

moţné očekávat, ţe produktivita poroste rychleji neţ produkt. Přitom vývoj 

produktivity ve sféře sluţeb bude pomalejší neţ ve sféře materiální výroby, jelikoţ 

zejména v odvětvích péče o člověka lze očekávat opačný vývoj produktivity v zájmu 

zkvalitnění a prohloubení těchto sluţeb (zdravotní péče, sociální péče a vzdělávací 

systém).  

Dosaţení deklarovaných cílů sociálního státu bude vyţadovat výrazné uplatnění 

solidárních principů v zájmu plné zaměstnanosti, sociální inkluze a rovnějšího rozdělení 

důchodů nebo majetku. Jestliţe mají občané získávat od společnosti více veřejných 

statků a peněz v podobě sociálních transferů, budou muset také více přispívat na 

tvorbu jejich zdrojů. Je empirickým poznatkem, ţe státy s vyspělým sociálním systémem 

a účinnou politikou zaměstnanosti mají vesměs výrazně vyšší míry zdanění neţ státy, 

které omezují solidární prvky v případě zdanění příjmů a sociálních transferů. Přes 

vyspělou sociální politiku mají tyto státy obvykle výrazně niţší míru veřejného 
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zadluţení. Studie rovněţ ukazují, ţe nejúspěšnější ekonomiky ve Skandinávii dosahují 

vysoké míry zaměstnanosti při vysoké míře rovnosti příjmů, přičemţ mají rozsáhlý a 

dobře fungující veřejný sektor. 

 

Budoucnost ve stínu sociálních otřesů? 

 

Zkušenost dvacátého století ukazuje, ţe v podmínkách společenských 

turbulencí vyvolaných poruchami hospodářského růstu a s tím spojených sociálních 

důsledků je demokracie ohroţena. Vzniká proto další závaţná otázka, jak spojit 

očekávané změny v charakteru hospodářského růstu a v rozdělování práce a produktu s 

demokracií. Demokracie je moţná pouze jako rostoucí: „Bez hospodářského růstu 

propadá demokracie sebedestrukci, balkanizaci a frakčním bojům.―7 Nebylo by proto 

prozíravé čekat, aţ společnost donutí ke společenským změnám krajní situace, jakou 

naznačují demografické, ekologické, přírodně zdrojové a ekonomické prognózy. To by 

nahrávalo extrémistickým řešením - obdobným, jakých jsme byli svědky v minulém 

století v případě komunismu, fašismu a nacismu. Jestliţe demokracie neprojeví 

dostatečnou politickou vůli k dosaţení výše uvedených cílů, patří tak vznik 

autoritativních reţimů mezi hlavní rizika politického vývoje v období, které uvaţujeme. 

Byli to právě dogmatičtí liberálové, kteří vyseděli v první polovině dvacátého století 

komunistická, fašistická a nacistická vejce. Takový vývoj by se ovšem mohl opakovat i 

v tomto století. Lidstvo není příliš ochotné poučit se z minulých omylů. V období, 

které prognózujeme, bude nezbytná radikální přeorientace zejména vyspělých 

ekonomik. Jako důvody lze uvést následující naléhavé globální problémy: klimatické 

změny, vyčerpání zdrojů, přetrvávání masové chudoby a růst globální nerovnosti. 

Stupeň naléhavosti potřebných radikálních změn lze hodnotit jako 9 z 10 

moţných.8 

                                                      
7 Novak, M.: Duch demokratického kapitalismu. 1992.  
8 Tilburská deklarace. http://ekumakad.cz/ 

http://ekumakad.cz/
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Přestoţe uvaţovaná řešení lze označit jako radikální, neměla by přinést sníţení lidského 

blahobytu. Naopak by měla předejít hrozícím problémům, jako jsou ohroţení zdraví, 

degradace ţivotního prostředí, nárůst globální chudoby, třídní a mezinárodní konflikty a 

masová migrace. Úhel pohledu na sociální stát se mění, jestliţe přijmeme hypotézu 

výrazného zvolnění hospodářského růstu ve vyspělých zemích v období, o němţ 

uvaţujeme.9 

 

Budoucnost socialismu  

 

Úvahy o budoucnosti socialismu lze povaţovat za aktuální v době, kdy je 

otřesena důvěra ve Smithovu „neviditelnou uspořádávající ruku trhu" vlivem současné 

hospodářské krize a předpokládaného přechodu ke „stationary state―. Socialistická 

alternativa má stále věcné opodstatnění v důsledku opakovaných selhání neřízeného 

kapitalismu, nehledě na její zprofanovanost minulými zkušenostmi.10 Potvrzuje se tak 

výrok, který učinil před časem Petr Pithart: „Socialismus zůstává stále alternativou ke 

kapitalismu.― Takový výrok ovšem mohou mnozí povaţovat za opováţlivý vzhledem k 

nedávným zkušenostem s marxistickým socialismem. Výsledky současných 

sociologických průzkumů však ukazují, ţe tento názor není u nás ojedinělý. Bylo by 

ovšem nepřípustným zjednodušením spojovat socialismus jen s jeho specifickou 

marxistickou formou, kterou mají příslušníci starší a střední generace u nás ještě v ţivé 

paměti.  

Marxistický socialismus, který vycházel z principu třídního boje a násilného 

uchopení moci proletariátem, nelze ztotoţňovat s demokratickým socialismem, 

představovaným programy a praxí socialistických stran v současnosti. V případě 

marxistického socialismu se ukázalo, ţe diktatura jedné třídy zaměřená na odstranění 

                                                      
9 Viz A. Áč : Konec růstu. Přítomnost. Říjen 2010. 
10 Srov. Kohák, E.: Socialismus, socialismus? Socialismus?!? Přítomnost 29/03/2010 . 
11 Srv. Engelovy křivky a koeficienty důchodové pruţnosti spotřeby.  
12 Popper, C.: Otevřená společnost a její nepřátelé. 1994 
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soukromého vlastnictví a nahrazení trţní regulace ekonomiky centrálním direktivním 

plánováním nevyřešila ani problém chudoby, ani neurychlila růst produktivity.  

V etatistických ekonomikách sovětského typu byli na tom občané materiálně a 

občansky porovnatelně hůře neţ ve vyspělých trţních ekonomikách. Marxova vize, ţe 

po odstranění soukromého vlastnictví a trhu bude dosaţeno komunistické hojnosti, 

vytvořena bezpeněţní ekonomika a zavedeno rozdělování podle potřeb, se jeví jako 

zřetelný případ ekonomického chiliasmu. Lidské potřeby jsou neomezené a 

neomezitelné, v důsledku čehoţ s rostoucím důchodem roste spotřeba luxusních statků 

exponenciálně.11 Dobrovolné uskromnění předpokládá duchovní sankci – stejně jako 

příklon k ctnosti - a je tak plně závislé na subjektivním rozhodnutí. Lidé jsou morálně 

plně autonomní. 

Socialistické programy lze všeobecně charakterizovat snahou odstranit selhání 

trhu v neřízeném kapitalismu a nahradit liberální laissez-fairismus státním 

intervencionalismem. Podle Carla Poppera nelze jiţ hovořit o současných formách 

organizace společenské výroby ve vyspělých zemích jako o kapitalismu, ale jako o 

intervencionalismu.12 Jde však o to, kým je ekonomika řízena a ve prospěch koho. 

Například fašismus a nacionální socialismus přinesly zničující formy státního dirigismu, 

jelikoţ byly spojeny s politickým útlakem, násilím a zotročením. Budou proto vţdy 

slouţit jako odstrašující příklady státního dirigismu. Ve srovnání s marxistickým 

modelem demokratický socialismus přináší výsledky zřetelně povzbudivější. Jako 

příklady lze uvést především skandinávský model socialismu nebo některé projekty 

uskutečněné v zemích Commonwealthu.  

Pokud by se však tvůrcům intervencionalistické hospodářské politiky jednalo 

pouze o anticyklické, protiinflační nebo protimonopolní regulování, nebo jen o 

udrţitelný rozvoj, nelze ještě hovořit o socialismu. Jak plyne z označení „socialismus―, 

jedná se především o zaměření na altruistické cíle, jakými jsou plná zaměstnanost, 

zmírnění nezaviněné chudoby, a o sociální spravedlnost. V praxi se ukázalo, ţe v 
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rostoucí trţní ekonomice je moţné dosáhnout většiny sociálních cílů vhodnou 

hospodářskou a sociální politikou s přispěním odborů a organizací spotřebitelů /J. K. 

Galbraith/. Vztah socialismu k trţní organizaci výroby vyjádřil výstiţně nositel 

Nobelovy ceny za ekonomii Kenneth J. Arrow: „Trh nemůţe být převzat jako funkce 

společenského blahobytu, jelikoţ nemůţe zahrnout altruistické hledisko…― Je však 

moţno ovlivňovat trh nepřímo tak, aby působil v souladu s morálním imperativem.― 13 

Dosavadní zkušenosti rovněţ ukázaly, ţe úplné odstranění soukromého vlastnictví 

výrobních prostředků není v souvislostech společenského blahobytu efektivní. Praxe 

demokratického socialismu řeší vlastnické dilema vesměs formou vícesektorové 

ekonomiky. Ve smíšené ekonomice lze zajistit sociální transfery pomocí fiskální a 

sociální politiky a pomocí zákonodárství. 

Dosavadní socialistické projekty lze nejspíše třídit podle jejich vztahu k 

vlastnictví, případně k politické demokracii. „V demokratické společnosti je třeba 

ustavičné debaty o otázce majetku a také je třeba ustavičného přizpůsobování novému 

vývoji." 14 Jako nejschůdnější cesta se zatím osvědčil pragmatický přístup k otázce 

vlastnictví (Čína). Trţní organizace společenské výroby se jeví rovněţ jako 

nezastupitelná v souvislostech mezinárodní dělby práce a globalizace ekonomiky. 

Kaţdý socialistický projekt je proto nutné posuzovat z hlediska jeho kompatibility s 

globální ekonomikou. Bez trţní organizace výroby by byly moţnosti efektivního 

zapojení do mezinárodní dělby práce v globálním měřítku velmi omezené. Případné 

pokusy o vytváření autarkních ekonomik lze proto povaţovat za škodlivý 

anachronismus.  

Příkazová ekonomika se tak jeví jako moţná alternativa k destrukci trţní 

organizace výroby v podmínkách sekulární stagnace ekonomiky. „Demokracie bez 

hospodářského růstu propadá sebedestrukci, balkanizaci a frakčním bojům.― 15 Spíše 

však půjde v prognózovaném období o selektivně strukturovaný růst ve vyspělých 

                                                      
13 Arrow,K.J.: Individuální hodnoty a společenský výběr. 1971. 
14 Niebuhr,R.: Synové světla synové tmy. Laichter 1947. 
15 Novak, M.: Duch demokratického kapitalismu. 1992. 
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zemích, zaměřený na úzké profily ekonomiky, a o stimulaci hospodářského růstu v 

zemích s vysokými populačními přírůstky. Bez toho bychom byli svědky humanitární 

katastrofy apokalyptického rozsahu, jakou lze v současnosti zaznamenat v nejchudších 

zemích světa. Podpora hospodářského růstu v rozvojových zemích se ovšem neobejde 

bez výrazné ingerence světoobčanského celku. V prognózovaném období bude proto 

nutné dvojí přerozdělení: jednak v zájmu plné zaměstnanosti ve vyspělých zemích, 

jednak v zájmu urychlení rozvoje v hospodářsky méně vyspělých zemích. Rozsáhlejším 

investicím v rozvojových zemích brání zatím nejčastěji nízká kvalifikace domácích 

pracovních sil a častá politická nestabilita. Investice do lidského kapitálu jsou zde proto 

ještě důleţitější neţ investice do infrastruktury a výrobních kapacit.  

Perspektiva sekulární stagnace výroby staví diskusi o socialistických projektech 

do nového světla. V případě „stationary state― by kapitalismus ztratil systémové 

předpoklady, aby se dále rozvíjel. A to nejen kvantitativně, ale téţ jako sociálně 

ekonomický systém. Kapitalismus je moţný pouze jako rostoucí a bez hospodářského 

růstu dochází k jeho destrukci. V případě stacionárního stavu ekonomiky by se stalo 

hlavním poţadavkem hospodářské politiky zachování plné zaměstnanosti, a to i při 

stagnující nebo dokonce sniţující se materiální výrobě. To by si vyţádalo 

přerozdělování nejspíše na principech distributivního socialismu Johna St. Milla.16 

Millovým ideálem byla společnost, která dokáţe zajistit rovnější rozdělování, 

aniţ by přitom byla omezena svoboda a soukromé vlastnictví. V současnosti má k 

takovému řešení nejblíţe skandinávský model socialismu. Kdyby se hospodářský růst 

dlouhodobě zastavil v důsledku přírodně zdrojových omezení, kolektivistická řešení by 

se stala nevyhnutelnými. Dlouhodobé prognózy těţby neobnovitelných zdrojů a 

moţností kvantitativního růstu hmotné výroby nejsou přitom optimistické. Uvaţované 

těţby konkrecí a loţisek z mořského dna budou vysoce nákladné, coţ by se odrazilo v 

cenách řady surovin a výrobků. „Nelze zavřít oči před skutečností, ţe společenská krize, 

do které směřuje současný vývoj světové ekonomiky v důsledku přelidnění 

                                                      
16 Holman, R.: Dějiny ekonomického myšlení. Praha, Beck 1999. 
17 Dahrendorf, R.: Hledání nového řádu. 2007. 
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v rozvojových zemích a přirozených limit hospodářského růstu, si vyţádá radikální 

řešení v podobě velkého přerozdělení.― 15 Bude záviset na prozíravosti a obratnosti 

politiků, zda bude nový hospodářský řád vytvořen demokratickou cestou, nebo na 

základě střetnutí třídních sil v podobě sociálních revolucí. 

 Jelikoţ obyvatelstva světa zatím přibývá exponenciálně, měla by růst 

exponenciálně také světová výroba, pokud nemá chudá část světového obyvatelstva 

upadat do ještě hlubší bídy. Jestliţe budeme chtít zabránit za těchto okolností 

otevřeným konfliktům o přírodní zdroje, musíme především hájit svobodu 

mezinárodního obchodu. Ta zahrnuje odstraňování diskriminačních stereotypů v 

mezinárodních hospodářských vztazích. Opak nás staví před moţnost rozpadu světové 

ekonomiky respektive její desintegrace v podobě více nebo méně hospodářsky 

autarkních mocenských bloků. Lze předpokládat, ţe ekonomická úroveň ve vyspělých 

zemích by se výrazně sníţila a rozvoj třetího světa by ustrnul. 

Za takových okolností bude prvořadým cílem socialismu zajistit plnou 

zaměstnanost a ekologicky udrţitelný rozvoj. Jestliţe by se nepodařilo takové řešení 

uskutečnit demokratickou cestou, bude demokracie i trţní systém smeteny vlnami 

masové nespokojenosti obyvatelstva. Minulé zkušenosti s komunismem, fašismem a 

nacismem jsou v tomto směru varující. „Bylo by nevědecké zavírat oči před některými 

moţnostmi budoucího vývoje jen proto, ţe se nám nelíbí…― Nelze také zveličovat 

bezmocnost člověka tváří v tvář tomu, co popisuje jako vše ovládající a démonické síly 

ekonomické současnosti". 

Úkol adaptovat politickou ekonomii podmínkám globální krize, který vyvstal 

před demokraciemi, je naléhavý, připomeneme-li si výbuchy nenávisti a násilí, kterými 

se vyznačovala extrémistická politická hnutí a jejich násilné revoluce v minulosti. Byli to 

ovšem jiţ fabiánští socialisté, kteří v devatenáctém století naznačili, jak uskutečňovat 

socializační opatření parlamentní cestou. To znamená vytvoření socialistické 

společnosti evoluční cestou, tedy postupnými reformami a dalšími demokratickými 

prostředky. Socialismus je tak pokračováním demokratické myšlenky: „ Hospodářská 

stránka demokracie je socialismus―. 
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Budoucnost islámské civilizace 

 

Petr Pelikán17 

 

Máme-li přemýšlet nad budoucností islámu v časovém horizontu, jehož se při 

troše štěstí nemalá část našich současníků ještě dočká, je namístě téma nejprve 

poněkud přeformulovat a rozčlenit. 

Pokud bychom měli vzít otázku co možná nejvíce doslovně a rozbírat 

budoucnost islámu z hlediska čistě religiózního, je odpověď na první pohled 

jednoznačná. Jedním ze základních rysů islámu jakožto náboženství je jeho 

důsledné lpění na své nezměnitelnosti a na tom, že nepodléhá vývoji. 

 

 

V době svého vzniku před půldruhým tisíciletím se islám nedefinoval jako nové 

náboţenství, nýbrţ jako vyvrcholení a definitivní uzavření kontinuálního procesu 

boţích zjevení trvajících jiţ od počátku lidstva. Přídomek proroka Muhammada 

všeobecně známý i u nás z dobrodruţných románů – Pečeť Proroků – přesně vyjadřuje 

muslimský pohled na vývoj lidstva: vše bylo dovršeno, vývoj byl ukončen. Jediná další 

událost, která lidstvo podle islámu ještě čeká a která stojí za zmínku, je konec světa. 

Soudný den a konec světa jsou také jedinými událostmi, o nichţ je člověku dovoleno 

vědět, ţe k nim v budoucnosti dojde, byť nesmí znát dne ani hodiny, kdy se odehrají.  

Islám totiţ velmi přísně odmítá jakékoliv nahlíţení do budoucnosti, ať uţ se mu 

v průběhu dějin říkalo věštění nebo prognostika. Právo znát věci příští, a tím také 

připouštět moţnost mít moc je ovlivnit, náleţí pouze bohu. Stačí si jen připomenout, 

kolik náboţenskoprávních kliček vyvracejících spletitými sofismaty z kloubů esenciální 

islámské zásady bylo poměrně nedávno zapotřebí, aby se zákonodárství puritánštějších 

                                                      
17 Dr. Petr Pelikán je arabista, český muslim a honorární konzul Súdánu v ČR. Zabývá se problematikou 
islámu a islámského práva. 
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islámských států vyrovnalo třeba se zavedením pojišťovnictví, jakoţto oborem 

narušujícím boţí monopol na nezvratnou osudovost budoucnosti. Islámský dogmatický 

systém tak nemůţe v ţádném případě přijmout něco podobného, čím jsou třeba v 

moderním katolicismu „znamení doby―; nějaký princip umoţňující zavádět podle 

vyvíjejících se společenských podmínek zásadní změny učení a prezentovat je jako 

novou boţí vůli, neboť to by znamenalo popření všeho, na čem islám stojí. Jakkoliv 

islám v konfrontaci se západními myšlenkovými i politickými proudy modifikuje své 

projevy a přizpůsobovat se flexibilně reálným okolnostem, jeho podstata se nemění a 

zcela jistě měnit nebude. Jedním z nejčastěji citovaných výroků proroka Muhammada, 

jejţ jsem v uplynulých dvou desetiletích zaznamenával v pátečních kázáních imámů na 

třech kontinentech, byla v mnoha variantách tradovaná výstraha: „Kdo vnese do této 

naší věci nějakou novotu, která do ní nepatří, ten je odpadlík.― 

Nelze ani předpokládat, ţe by se v nejbliţších desítkách let uvnitř islámu náhle 

objevilo reformní hnutí otevřeně měnící jeho základy, aţ k vytvoření nového 

náboţenství. Uţ vůbec není pravděpodobné, ţe by se mu dostalo všeobecného 

vstřícného přijetí. Jen stěţí se dá očekávat, ţe se bude bezezbytku opakovat vlna vzniku 

nových, relativně úspěšných sekt, jako byly agachánismus, baháismus, ahmadíja a další, 

které se odštěpily od majoritních proudů šíitského a v menší míře i sunnitského islámu 

ve druhé polovině devatenáctého století. Při jejich vzniku hrál zcela zásadní roli 

vliv tehdejší Evropy rozšiřující a upevňující svou moc i do posledních dosud relativně 

autonomních koutů muslimského světa. Některá z těchto náboţenských hnutí, 

například súdánský mahdismus, vyvstala jako místní reakce odporu na evropský impakt 

a marně se snaţila konzervovat dosavadní sociální poměry i za cenu podstatných změn 

v islámském učení. Jiná, jdoucí rovněţ cestou podstatných zásahů do věrouky, někdy 

tak silnými, ţe jsou muslimskou majoritou pokládaná aţ za herezi, Evropa vehementně 

podporovala, kdyţ s jejich pomocí mohla své zájmy prosazovat. Ukázkovým příkladem 

takové sekty je nizáría vzniklá štěpením ismáílitského směru šíitského islámu. Její 

předák právě v bouřlivém období konce 19. století, kdy se etablovala dosud poslední 

fungující náboţenství vzniklá z původně islámského základu, dospěl k pevnému 
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konkordátu s Brity, byl dokonce pasován do šlechtického stavu a jeho potomci dnes ţijí 

jako zámoţní rentiéři pobírající nemalé náboţenské dávky od několika miliónů svých 

bezmezně oddaných uctívačů. Zároveň se těší plnému respektu a podpoře Západu, 

jehoţ luxusních výdobytků si uţívají vrchovatou měrou. 

Také současná interakce islámu se Západem uvnitř muslimských komunit 

spoluvytváří dva protichůdně vyznívající směry. Západní analytici je charakterizují jako 

„umírněný― islám, to jest proud nestavící se proti zájmům Západu, a islám „radikální―, 

„dţihádistický― či „fundamentalistický―, jinými slovy nepřátelský západní civilizaci.  

Tento proces je v důsledcích do značné míry obdobou střetávání obou těţko 

slučitelných ideologií, jak k němu docházelo právě ve druhé polovině 19. století. Oproti 

tehdejší situaci však dnes existuje několik zásadních rozdílů. Ţádný z proudů dnes 

neinklinuje k tomu, ţe by se otevřeně transformoval do nového náboţenství a vyšel 

zcela mimo rámec islámu, a to i přes masivnější tlak, neţ jakému byl vystavován 

kdykoliv dříve. Nejdůleţitějším faktorem se při tom zdá být globalizace. Je to patrně 

právě provázanost a dostupnost informačních toků a mnohem větší moţnost pohybu 

osob, co uţ nedovoluje, aby se dostatečně velká skupina muslimů ocitla izolována pod 

takovým vlivem, který by vyústil aţ ve vznik nového náboţenství. K posilování jednoty 

muslimů přispívá zejména rychlé šíření zpráv o událostech chápaných jako útok proti 

islámu jako celku, i kdyţ jsou ve skutečnosti svým významem zcela bagatelní, nebo 

dokonce postrádají reálný podklad. Kausa Rushdieho Satanských veršů, dánské 

karikatury proroka Muhammada nebo západními médii vůbec nereflektované, ale mezi 

muslimy velmi emotivně vnímané případy údajného bránění křesťanům v přestupu 

k islámu vytvářejí povědomí muslimské jednoty. Zdá se přitom, ţe právě obraz 

společného nepřítele dokáţe překonat jinak obrovské animozity muslimských sekt 

jdoucích nezřídka aţ k hranici vzájemného vraţdění. V tomto sjednocujícím procesu 

mají evidentně navrch právě ty směry, které Západ označuje za radikální. Další důleţitý 

rozdíl spočívá v tom, ţe soupeření západního a islámského myšlení se uţ geograficky 

neomezuje jen na muslimské země a přeneslo se spolu s přistěhovalci také na půdu 

neislámských zemí. Tím se nutnost reagovat na vzájemné antagonismy přenáší do 
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kaţdodenního ţivota. Ohniska civilizačních konfliktů se z dřívějších rovin filosofických 

debat vedených úzkými elitami o takových otázkách, jako zda byl Jeţíš Synem boţím či 

pouhým člověkem, přecházejí do daleko citlivějších sporů o přípustnosti zahalování 

ţen, pravomocích hlavy rodiny nebo ochrany zvířat při rituálním podřezávání. 

Zamýšlejí-li se nad budoucností islámu evropští prognostici, obvykle téma 

zuţují na demografický vývoj muslimské komunity na starém kontinentě. Rozebírá se 

jednak kvantitativní stránka věci, tedy její početní nárůst v důsledku stále trvajícího 

přistěhovalectví i vyšší porodnosti muslimských imigrantů, a především stránka 

„kvalitativní―. To znamená, zda se muslimská komunita bude spíše radikalizovat, či 

naopak zda její vývoj povede k jakémusi vytouţenému, ale jen těţko představitelnému 

stavu nazývanému politicky korektním slovem „integrace―. Početní nárůst muslimských 

přistěhovalců je nezpochybnitelný, přestoţe ho oficiální statistiky nedokáţou 

věrohodně dokumentovat. Pro současnou Evropu je totiţ oficiálně nepřípustné zabývat 

se náboţenským přesvědčením lidí, kteří se do ní přicházejí usazovat, a uţ vůbec to 

vylučuje v případě těch, kteří jiţ získali občanství, nebo dokonce u generací, které se 

v evropských státech uţ narodily. Dynamika růstu muslimských komunit v evropských 

zemích je proto zaloţena jen na nepřesných odhadech opírajících se převáţně jen o 

sekundární či terciální projevy příslušnosti k islámu. Vyvozuje se z takových údajů, jako 

je četnost jména Muhammad dávaného prvorozeným dětem, data o stavbách a kapacitě 

nových mešit či v zemích, jako je Rakousko, z počtu plátců náboţenských daní.  

Moderní evropská společnost úzkostlivě lpí na dodrţování dvou v praxi špatně 

slučitelných principů: principu převahy občanského principu nad příslušností 

k náboţenství a zároveň na svobodě vyznání. Moţnost souběhu těchto dvou zásad se 

opírá o předpoklad, ţe se kaţdé existující náboţenství omezí pouze na víru a nebudou 

vyţadovat ţádné konkrétní činy, anebo ţe všechna náboţenství budou průběţně 

přizpůsobovat svou věrouku vývoji státní legislativy. Přinejmenším v případě islámu 

jsou oba tyto poţadavky na hony vzdáleny skutečnosti. 

Evropa však stále usilovněji a nákladněji předstírá, ţe je tento koncept 

udrţitelný. Nejvyšší státní představitelé – ukázkovým příkladem byl svého času Tony 
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Blair – pronášejí zdánlivě vstřícná a smířlivá prohlášení, ţe chovají k islámu respekt, ţe 

nicméně ve svých zemích nebudou trpět činnost imámů hlásajících islám překroucený a 

násilný. V řadě zemí se organizují intergrační kurzy pro imámy, které mají za cíl vyškolit 

je v elementárních znalostech jazykových, civilizačních a lidsko-právních. Vydávají se 

obrovské prostředky na ekumenické akce sbliţování „abrahámovských― náboţenství.  

Tyto kroky vyhlíţející na první pohled smířlivě jsou ve skutečnosti z pohledu 

muslimů krajně uráţlivé a agresivní. Nemuslimové se jimi totiţ pasují do nepřijatelné 

role posuzovatelů islámu a svou podporou exponentům „umírněných― a „smířlivých― 

proudů jim prokazují spíše medvědí sluţbu, jakou druhdy bývala vstřícnost 

komunistických činitelů katolickému hnutí Pacem in Terris. Podobně by bylo naivní 

předpokládat, ţe krátká a víceméně nedobrovolně absolvovaná školení mohou zásadně 

ovlivnit cokoliv jiného neţ finanční bilanci pořádajících nevládních organizací, natoţ 

pak světonázor muslimských duchovních. 

Jaký tedy můţeme očekávat vývoj u druhého nejrozšířenějšího světového náboţenství 

v horizontu jedné aţ dvou následujících generací? 

Můţeme pokládat za vyloučené, ţe by do soupeření islámské a západní civilizace 

vstoupil další hráč. Východoasijské kultury jsou vůči ideologickému působení islámu 

imunní a ani sociální tendence a právní podmínky států této oblasti nepřejí masové 

imigraci. Stejně tak je - na rozdíl od západních tradic - ideologicky nezatíţené rapidně 

sílící ekonomické pronikání Číny do muslimských zemí. Klíčovou oblastí, kde se 

vytvářejí islámské postoje, zůstane i nadále pás zemí od severní Afriky přes 

blízkovýchodní arabské země aţ po Írán a Pákistán. Ve většině z nich dlouhodobě 

narůstá napětí mezi místními reţimy a tamní „ulicí―. Nelze predikovat, jakým způsobem 

se v kaţdém jednotlivém státě situace bude vyvíjet ani nakolik se mohou zřetězit jiţ 

dlouho probíhající menší revolty. V kaţdém případě ale po případném kolapsu vlád 

v těchto zemích zůstává i do budoucnosti jedinou ideologií, která můţe nastoupit 

alespoň dočasně na jejich místo, islám. Za takových okolností to vţdy musí být islám 

státotvorný, striktní. 
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Kromě subsaharské Afriky, kam muslimský vliv expandoval po staletí a soupeřil 

s vlivy Evropy, však bude daleko důleţitějším místem Evropa sama. Jiţ nyní je 

nepochybné, ţe ji islám změní. Jednou z moţných variant změny je, ţe převáţí sociální 

a politické proudy charakterizované dnes jako xenofobní, nacionalistické a populistické. 

Pokud tomu tak bude, neomezí se jen na polovičaté a spíše demonstrativní kroky, jaké 

se jim daří v ojedinělých případech nyní, a budoucí Evropa bude v mnoha ohledech 

sahat k řešením, jeţ by z dnešního hlediska jen málokdo neoznačil za fašistická. 

Namísto kritizovaného referenda o pouhé stavbě minaretů, coţ je jen zástupný symbol, 

se můţeme dočkat skutečného bourání mešit. Jiţ nyní váhavě přijímané kroky ztěţující 

neúnosnou míru přistěhovalectví mohou za deset či patnáct let migrační směr zcela 

otočit a přerůst aţ v tlaky nutící milióny lidí s islámskou kulturou opouštět Evropu a 

hledat klidnější útočiště jinde. Jakkoliv se to dnes jeví nepravděpodobné a nepřijatelné, 

odehrávaly se takové vynucené přesuny muslimských obyvatel z Evropy nejen cestou 

přímé války za časů španělské rekonkvisty. Například ještě v osmdesátých letech 

dvacátého století byli bulharští Pomakové vystaveni takovému politickému a 

společenskému tlaku, včetně nucené změny tureckých přímení na bulharská, ţe 

hromadně emigrovali do Turecka. Dojde-li skutečně k takovému exodu evropských 

muslimů na Blízký Východ, vyvolá to sice na jedné straně vlnu radikalizace islámu a 

tenký nátěr smířlivosti vůči Západu oprýská, na druhé straně ale milióny muslimů 

uvyklých přeci jen z Evropy jiným sociálním standardům dokáţou za krátkou dobu do 

tamní společnosti přenést mnohem více západních prvků, neţ dokázal za mnoho staletí 

kolonialismus. 

Druhým moţným směrem jsou variace na údajný výrok Muammara Kaddáfího, 

ţe muslimové dobudou Evropu lůny svých ţen. Prozatím se populační vývoj tímto 

směrem skutečně ubírá. Není však třeba se obávat, ţe by snad naši potomci v 

budoucnosti pod islámským jhem nějak zvlášť trpěli. Změny jdou totiţ takovým 

tempem, ţe si jich s nevolí všímá jen část dosavadní majority. Pro nastupující generace 

budou takové poměry zcela přirozené. Slyšel jsem postarší obyvatelku malého 

anglického města, jak si stěţovala, ţe si u nich muslimská obec před lety vymohla, ţe 
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v obecním bazénu bude jeden den odděleně pro muţe a ţeny. To jí připadalo 

v pořádku. Dnes ale zůstal početně slábnoucí nemuslimské majoritě, která není schopna 

své zájmy koordinovat a prosazovat tak efektivně jako jejich muslimští spoluobčané, jen 

jediný den koedukovaného plavání v týdnu. Pro děti oné rozhořčené Angličanky jsou 

ale takové poměry uţ normální. V rámci politické korektnosti jsou ochotni v kanceláři 

omezit vánoční výzdobu, aby nebyly dotčeny city jejich muslimských spolupracovníků. 

Tolerují, ţe jejich kolegyně chodí zahalená a ţe při pozdravu jim nepodá ruku. Dosud 

se moţná poněkud pozastaví nad tím, ţe jejich soused si bere příbuznou, kterou mu 

rodina přivezla z Pákistánu, aniţ by se předtím znali. Moţná ani nevědí, ţe se v jejich 

zemi pouţívá islámské právo při arbitráţích uvnitř muslimské komunity, a pokud ano, 

zřejmě jim to nevadí. Za několik let takovým způsobem pravděpodobně sami 

dobrovolně přijmou třeba pátek jako volný den místo neděle, a pak postupně další 

hodnoty a regule společnosti tak, jak se bude vyvíjet. 

Ať uţ budoucnost islámu odhadujeme jakkoliv, nemůţeme mu upřít, ţe 

metodologii a spolehlivost práce prognostiků realisticky popsal uţ ústy prorokovými: 

Jak tradovala jeho ţena Áiša, kdyţ se lidé posla boţího, kéţ mu Alláh poţehná a dá mu 

mír, ptali na věštce, pravil: „Není na nich nic.― Oni řekli: „Posle boţí, někdy nám věru 

něco vykládají a je to pravda.― Posel boţí, kéţ mu Alláh poţehná a dá mu mír, pravil: 

„Tamtoho pravdivého slova se zmocňuje dţin, našeptává je svému chráněnci do ucha a 

oni k nim přimíchávají stovku lţí.― 
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Východní Asie v roce 2050 
 

Yu-Chin, Cheng 

 

Politolog Kenneth N. WALTZ dochází k závěru, že státy používají 

ekonomické nástroje k politickým a vojenským účelům ve snaze ochránit své 

ekonomické zájmy. Domnívám se, že následující analýza může poskytnout 

plastický obraz východní Asie kolem roku 2050. Klíčové změny, které se v tomto 

region odehrají do roku 2050, se odehrají především na území Číny, Korejského 

poloostrova, zemí ASEANU (Sdružení národů jihovýchodní Asie). Zásadní 

politické a ekonomické proměny se odehrají právě v těchto státech a následně 

výrazně ovlivní celou východní Asii. Právě ekonomický a politický vývoj a 

pokrok těchto zemí povede k přesunu politického a ekonomického centra ze 

Západu na Východ. 

 

 

 

Hegemonie Říše středu 

 

Deset let, za kterých proběhla Kulturní revoluce, oslabilo národní sílu Číny a 

právě tato ideologická chyba a nezodpovědná ekonomická politika logicky způsobila 

pokles čínské moci. Nicméně od této historické události prošla Čína dramatickým 

vnitřním vývojem a adaptovala se v průběhu 90. let na kapitalistický ekonomický 

systém. Politický reformátor Deng Xiao-Ping dosáhl politickými reformami značných 

ekonomických úspěchů, kdyţ prosadil ekonomickou reformu kapitalistického střihu a 

napomohl tak vzestupu čínské národní moci zaloţené na ekonomickém boomu. V 

průběhu krize v Tchaj-wanské úţině si čínské vedení vice neţ jasně uvědomilo, ţe k 

zabránění jakéhokoliv vnějšího vměšování (včetně kritiky) ze strany Západu do svých 

vnitřních záleţitostí (otázka Tchaj-wanu, Tibetu, dodrţování lidských práv, událostí na 
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náměstí Nebeského klidu) je nezbytné posílit vlastní vojenskou moc a modernizovat 

armádu. Z perspektivy Pekingu západní mocnosti opakovaně a historicky nerespektují 

vnitřní suverenitu Číny v otázce jejích vnitřních zálěţitostí, do kterých spadá i definice 

lidských práv a jejich dodrţování. Tomu lze, podle čínského vedení, zamezit pouze 

skrze vlastní ekonomickou a vojenskou sílu. 

 

Nikdy nebýt hegemonem 

 

Jedná se o zásadní princip čínské zahraniční politiky a vojenské strategie, ale ve 

skutečnosti čínští představitelé tuto hegemonii milují, protoţe umoţňuje prosazovat 

jejich národní zájmy. Zároveň si uvědomují, ţe musí prokazovat méně konfrontace a 

soutěţivosti se Západem, ale naopak přitvrdit při prosazování vlastních zájmů ve 

východní Asii a zásadně zde zvýšit svůj strategický vliv. Pokud se Čína v tomto regionu 

stane do roku 2050 hegemonem, ale zároveň bude nést odpovědnost za bezpečnostní 

situaci celého regionu – včetně poţadavku na zajišťování mírových operací a přímou 

vojenskou účast. V souladu s tímto procesem lze očekávat oslabení pozice Spojených 

států amerických a jejich schopnosti určovat bezpečnostní rámec ve východní Asii. 

 

Sjednocení Korejského poloostrova 

Podle jihokorejského prezidenta je rok 2011 počátkem sjednocení rozdělených států. 

Nejen Západ, ale i Čína se pomalu připravují na kolaps severokorejského poloostrova a 

následné sjednocení s Jiţní Koreou. Následník Kim Čong-Ila slibuje postupný návrat k 

politice zakladatele Severní Koreji – svého děda Kim Ir-Sena, kdy měl kaţdý občan 

nárok na masovou polévku a rýţi. Na následníkovi trůnu je ironické, ţe „nová politika 

pro 21. století― fakticky usiluje o nastolení stavu ve století předcházejícím. Političtí 

analytici a experti se na základě rozboru „následníkova― projevu shodli, ţe Severní 

Korea je svíčkou třepotající se ve větru a bez budoucnosti. Od války, která přinesla na 

poloostrov komunismus, zde vedle sebe paralelně existují dva zcela protichůdné 

politické a ekonomické systémy. Nicméně komunistická virtuální realita nemůţe zamlţit 
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politickou realitu a světové rozloţení politických sil, které zapovídá sjednocení 

poloostrova pod komunistickým vedením. Ze Severní Koreji jsou všechny rozhodující 

státy, včetně Číny, uţ unaveny a reálně zvaţují moţnost sjednocení ve snaze dosáhnout 

regionální stability. Zároveň si uvědomují, ţe náhlý kolaps by mohl vyústit v tragické 

události a destabilizaci celého regionu. Z tohoto důvodu budou klíčoví aktéři vyvíjet 

stale koncentrovanější a koordinovanější tlak na severokorejské vedení, aby přistoupilo 

na sjednocení. 

 

ASEAN 

 

Ustanovený v roce 1967 ve snaze vytvořit proamerickou koalici a zabránit šíření 

komunismu podporovaného Sovětským svazem nadále přeţívá navzdory konci studené 

války. Po roce 1990 zaměřil svou činnost na podporu politické a ekonomické integrace 

po vzoru Evropské unie. Nicméně tento cíl ohorţují různé spory mezi zúčastněnými 

státy, které pravděpodobně neohrozí dosaţení společného cíle. Tím je především 

emancipace asijských zemí po vzoru zemí evropských na mezinárodním poli. Bez vlivu 

Západu. 

 

Závěr 

 

Je zjevné, ţe podoba východní Asie je podmíněna výsledkem na Korejském 

poloostrově, rozvojem ćínské hegemonie a úspěchem politické a ekonomické integrace 

zemí ASEANU. Nicméně přesun ekonomické a politické hegemonie do východní Asie 

se zdá být neodvratné. To povede, dříve nebo později, k dominanci tohoto regionu na 

světové scéně. 
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Jiskra naděje, otep obav 
Afrika v roce 2050 

 

Jan Klíma 

 

Je ošidné zvažovat budoucnost kontinentu, jehož více než padesát států, stovky 

národů, desítky geografických regionů a tisíce lokálních kultur vykazují krajní 

rozmanitost. Tlak Afriky na zbytek glóbu se ovšem zvyšuje takovou měrou, že se 

vyplatí nahlédnout do křišťálové koule už kvůli budoucnosti Evropy. I 

odpovědní prognostici však při úvahách o africké budoucnosti spíše kladou 

otázky a vyhýbají se jednoznačným odpovědím. 

 

 

Volná americká analogie 

Afriku po dlouhá staletí devastovali vlastní despotové, pak bílí otrokáři a 

nakrátko také nadřazení kolonizátoři. Můţe se znejistělý kontinent vzpamatovat z 

neblahé minulosti sto let po osvobozujícím „roce Afriky―?  

Anglosaská Amerika se celé století po svém osvobození ukrývala v izolaci, neţ 

dospěla. Latinská Amerika potřebovala celé jedno století, aby překonala rozvrat 

způsobený osvobozeneckými válkami a následným řáděním lokálních caudillos. Přitom 

obě Ameriky čerpaly z výhody splývání ras a kultur a z trojího civilizačního dědictví. 

Ani tak se nevyhnuly v druhém století své samostatné existence pádům do propastí tak 

hlubokých, jako jsou zničující ekonomické krize, „špinavé― války a vnitřní nepokoje. 

Multirasová Amerika (a poslední dobou – poněkud proti své vůli – také 

Evropa) nabídla po dlouhém váhání Afričanům dováţeným kdysi jako otroci poněkud 

paradoxně nejlepší prostor pro rozvoj a uplatnění; to dokazují černoši v brazilské Bahii 

nebo protagonisté jazzové či popové kultury v USA. Tam, kde v Americe Afričané 

osaměli, však většinou neuspěli; jediným světlým obdobím děsivé historie Haiti, 



VIZE SVĚTA V ROCE 2050/PŘÍTOMNOST ZIMA 2011 

39 Strana 

 

černošského karibského státu nezávislého od 1. ledna 1804, byla okupace armádou 

USA po první světové válce. 

Africké národy přijaly s nevolí i vnucované pozitivní stránky evropské civilizace, 

bělochy nakonec neintegrovaly, své nezávislosti dosáhly spíš pod tlakem 

supervelmocenského soupeření mezi USA a SSSR neţ na základě vlastních programů a 

do globalizovaného světa se vřadily formálním přijetím některých ţádaných politických 

a ekonomických klišé. Vytvořily si tak jinou základnu pro budoucnost a jejich splynutí 

se zbytkem světa bude trvat déle, neţ se stalo v Americe, která si svou svobodu a 

samostatný rozvoj cílevědomě vybojovala. 

 

Co s tolika lidmi? 

Nejpřesněji naznačují jednu stránku africké budoucnosti demografické údaje. 

Vycházejí zejména z ukazatele fertility; ten v Evropě nedosahuje ani dvou dětí na jednu 

ţenu, nezaručuje tedy ani prostou reprodukci, zato v Africe průměrně překračuje číslo 

6, signalizuje tedy nebezpečí přelidnění. 

Za příklad vývoje věštícího katastrofu poslouţí Uganda. Někdejší rajská země 

tropické přírody a několika černošských království asi třikrát větší neţ Česká republika v 

roce 1927 měla 3 157 000 obyvatel, roku 1992 uţ 18 670 000. Na hranici přeţití 

populace se země dostala v roce 2005, kdy se napočítalo 27 700 000 obyvatel. 

Pravděpodobná prognóza uvádí 56 milionů obyvatel k roku 2025 a kolem 130 milionů 

k roku 2050. Tolik lidí se ovšem v zemi neuţiví a prostě se tam ani nevejde. Ale fertilita 

v Ugandě stále činí 7 dětí na jednu ţenu, porodnost od vyhlášení nezávislosti (1963) 

neklesá, polovina obyvatel je mladší 15 let a jen pětina vdaných ţen má přístup k 

antikoncepci. 

Podobných demografických výhledů nabízí Afrika celou řadu. V roce 2050 

budou mít tak chudé země jako Čad, Mali, Guinea-Bissau, Libérie, Niger, Burundi a 

Malawi trojnásobný počet obyvatel. Jestliţe kolem roku 2000 ţila v Africe sedmina 

světového obyvatelstva, bude to v polovině tohoto století uţ čtvrtina. Důsledky jsou 
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zřejmé – hlad, migrace a další neřešitelné problémy se nakonec přenesou i na další 

kontinenty. 

Příčiny populační exploze jsou přitom zřetelné: nedostatek vzdělání, osvěty i osobní 

odpovědnosti mění v katastrofu kaţdé zlepšení zdravotní péče, které se projeví růstem 

porodnosti. Nízká ţivotní úroveň tvoří s nedostatkem informací spojité nádoby, situaci 

ještě zhoršují některé náboţenské tlaky znemoţňující obrat k racionální nápravě. 

 

Kdo nasměruje kormidlo? 

V Evropě se pokládá za nespornou povinnost politických reprezentací zajistit 

lidem ekonomické základy výţivy, zdravotní péči, výchovu a bezpečnost. Afričtí 

politikové zatím své povinnosti takto necítili a v následujících dekádách budou jen 

výjimečně úspěšní. Vzor uţ mají: především ostrovní státy s multirasovými komunitami 

dokázaly vybřednout z koloběhu převratů, občanských válek a násilností. Mauricius 

ovšem čerpá spíš z asijské moudrosti, demokratická Kapverdská republika je přes 

neuvěřitelný úspěch rozvoje bez zdrojů ohroţena přelidněním a masovou 

nezaměstnaností. 

V kontinentálních umělých státech vzniklých u evropských psacích stolů zajistí 

budoucí smír národů, kultur a náboţenství jen spolupráce méně kvalifikované a 

nezkorumpované ústřední vlády s lokálními, například kmenovými, národnostními a 

klanovými autoritami vybavenými dostatečnou pravomocí. Takový ideál je zatím v 

nedohlednu, i kdyţ se některým zemím, jako je Botswana, Ghana nebo Kamerun, daří 

ho postupně budovat. Země jako Středoafrická republika ale nebudou ani v budoucnu 

jednotným a dobře spravovaným organismem, i kdyţ na mapě vypadají úctyhodně, stěţí 

budou kooperovat jednotlivé etnicky, náboţensky a kulturně odlišné součásti Nigérie, 

Čadu nebo Súdánu. 

Demokracie v euroamerickém pojetí se i v budoucí Africe projeví spíš jako 

přítěţ. Kaţdé „demokratické― volby prezidentů nebo legislativ často doprovodí 

násilnosti, které hrozí rozkladem států nedávno ještě prosperujících, jak ukazuje 

současné rozštěpení kdysi vzorně se rozvíjejícího Pobřeţí slonoviny. Vlády budou i v 
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blízké budoucnosti podléhat korupci, která obohatí politiky, ochudí občany a oslabí 

zájem obyvatel identifikovat se s moderním státem; nedávný únik informací 

zprostředkovaný portálem WikiLeaks ukázal temnou stránku soudobého pojetí globální 

demokracie, kdyţ potvrdil, ţe všichni politikové nigerijské ústřední vlády jsou 

zkorumpovaní nadnárodními ropnými společnostmi. 

Cesta k čistě národnímu státu evropského typu se uţ jednou nevyplatila Biafře, 

která za pokus o vytvoření etnicky jednotného státu Ibů (Igbo) v Nigérii zaplatila 

milionem mrtvých. Rozklad příliš velkých a příliš sloţitých afrických států přesto 

pokračuje, i kdyţ se mu politikové brání násilím, jak ukazuje dlouholetá agónie Súdánu. 

Uměle vytvořené státy mají stále budoucnost jako federace nebo konfederace, 

ale tento teoretický předpoklad naráţí na nespojitelnou různost jednotlivých elementů, 

které by fungující spolky měly utvořit. V deltě Nigeru nepřekročila organizace 

některých komunit rozměr „domů―, tedy politického uspořádání v malých klanech či 

obchodujících lokalitách; vyspělé Joruby z jihozápadní Nigérie integrovaly spíš 

náboţenské představy neţ politická organizace. Pod maskou moderních států budou i v 

budoucnosti existovat a často lépe neţ fiktivní celky na mapách prosperovat dávná 

království i nesouměřitelné drobné náčelnické domény, jejichţ tradice povedou spíše k 

drobným konfrontacím neţ k dobrovolné spolupráci. Uspořádat takové rozdílné útvary 

do fungující struktury je rovněţ úkol na dlouhou dobu. Ani náboţenská a etnická 

jednota přitom nezaručuje jednotu politickou, jak drasticky ukazuje rozklad Somálska 

na Puntland, Somaliland a zbývající klubko bojujících klanů. Přetrvávající rozpory 

společenských statusů, regionálních odlišností, tradičních náčelnictví (chieftains) a 

centrálních euroamerických modelů způsobily, ţe si dnes politologové právě na Africe 

vybrušují definice failed nebo collapsed states. Stát v podobě vytvořené kolonialismem a 

dekolonizací není většinou důvěryhodný a důvěryhodnost postrádá i základ 

demokracie, jímţ je volební proces; ten téměř vţdy probíhá v rámci klanové discipliny a 

regionálního klientelismu úplně jinak, neţ jak jej definují euroamerické učebnice 

spoléhající na samostatného a informovaného občana. Také islám pronikající stále 

hlouběji do černého kontinentu není příznivý občanské angaţovanosti. Samotní 
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představitelé afrických států uţ nejsou filosofy (Léopold S. Senghor), tvůrci politických 

koncepcí (Julius Nyerere) nebo vzdělanými bojovníky za svobodu (António A. Neto); z 

prezidentských křesel vyhnali schopnější, třeba nepříliš úspěšnou elitu vojenští diktátoři 

(Umar al-Bašír) nebo zločinci (Kumba Yalá, Teodoro Obiang Nguema), kteří určitě 

neodkáţou svým nástupcům přirozenou autoritu tolik potřebnou k řešení bídy, výţivy, 

hladomorů, migrací a dalších osudových otázek.  

Uţ pro svou ekonomickou slabost se Afrika přesto bude přizpůsobovat okolnímu 

světu. Zdá se, ţe Afriku bude integrovat spíš čínský model utilitární kooperace 

kombinující asijskou píli s uznáním afrických specifik neţ západní směs ekonomického 

prospěchu (korupce) a karikované demokracie. 

 

Kdo zničí démony? 

Do blízké a zřejmě i vzdálené budoucnosti si Afričané nesou mnoho vnitřních zátěţí. 

„Otrocký komplex― vtlačený do černošských mozků bílými rasisty blokuje sebevědomí, 

vyvolává nedůvěru ve vlastní moţnosti a vede k pasivitě. Některé hrozné tradice dostaly 

zelenou v posledním období nezávislosti – ţenská obřízka, pronásledování albínů nebo 

otroctví budou decimovat těla i ducha ještě dlouhá desetiletí, protoţe nenacházejí 

domácí opozici. Degradace ţeny na pracovní sílu, nefunkční rodina, mnohoţenství a 

další neduhy podvazují obrovskou energii Afričanek - nejpilnějších pracantů, 

obchodníků a finančníků. Při zavádění islámské šaríje do afrických komunit není 

nejhroznější kamenování cizoloţnic nebo sekání rukou zlodějů, ale apatie, s níţ 

postiţení svůj osud přijímají. I v budoucích dekádách se projeví brutální atavismy 

zděděné z kruté minulosti: násilnické a bezohledné řešení konfliktů, válečnická 

výbušnost nahrazující rozvahu, záliba v absolutní moci, neochota k dialogu, drastické 

přehlíţení práv jednotlivce. 

Běsové méněcennosti, pasivity a apatie budou nahrávat všemu zlému, co Africe hrozí 

ze strany egoistického a hamiţného světa. Pokrok se paradoxně obrací proti Afričanům. 

Kdo zastaví drancování africké přírody farmaceutickými, dřevařskými a ropnými 

společnostmi? Kdo dá najíst spoustě lidí vyhnaných z rezervací vyhrazených světové 
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turistice? Kdo zabrání výprodeji nepotřebných evropských, amerických a asijských 

zbraní do Afriky? 

 

Rozpačité vyhlídky 

Před půlstoletím Afričané převzali odpovědnost za svůj budoucí osud. Padly poslední 

bariéry mezi rasami, postupně se v řadě zemí rodí střední třída a nejhorší období 

úpadku vzniklého neschopností vyuţít svobody patrně pominulo. Konsolidační trend 

bude navzdory potíţím pokračovat a znalec kontinentu Patrick Chabal potvrzuje, ţe v 

zásadě „Afrika funguje― (Africa Works). Tempo a proměny okolního světa však 

Afričanům nedávají mnoho času, aby se s budoucími nároky zcela vyrovnali, především 

aby si vychovali konstruktivní elitu a informované občany. Právě ve vzdělání, výchově, 

osvětě, v přípravě inteligence všech směrů a v kulturnosti jednotlivců spočívá řešení 

neduhů kontinentu. Je to řešení dlouhodobé, nemá zatím politickou prioritu, a tak nelze 

předpokládat, ţe bude úspěšné do poloviny tohoto století. 

Afričané budou ţárlivě chránit a ctít získanou svobodu. Haitská kauza neúspěšné Afriky 

v úspěšné Americe však varuje před totálním zmařením jedinečné příleţitosti, kterou 

vytvořila sice překotná a nekoncepční, ale zato dokonalá africká dekolonizace. 

Multirasové prostupování způsobů ţivota a těsné souţití civilizací nebudou v Africe 

běţnou praxí; tuto americkou devízu bude muset nahradit globální spolupráce. Bez ní 

nebudou Afričané jíst plody své svobody. Aby se dospělá Afrika v roce 2050 zapojila 

pozitivně a zodpovědně do mezinárodního společenství, musí jí také Evropané účinně 

pomáhat, nebát se investic, ale ani kritiky. V globalizovaném světě padá odpovědnost za 

budoucí nedělitelnou bezpečnost a prosperitu lidstva počítajícího se stále větším 

podílem Afričanů také na nás. 
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Afrika 2050: mezi ekonomickým růstem a 
občanskými válkami 

 

Vilém Řehák18 

Pesimisté prorokují černému kontinentu černou budoucnost, zatímco optimisté 

načrtávají vizi světlých zítřků a budoucí prosperity. Jak by tedy z pohledu obou 

táborů mohla vypadat Afrika v roce 2050? Podaří se Africké unii přiblížit svému 

vzoru v Evropě a zvýšit ekonomický růst, snížit chudobu, zajistit mír a 

nastartovat ony světlé zítřky? Nebo spíše nastane černá budoucnost v podobě 

nekončících válek o moc, nerostné bohatství, vodu či náboženství? Bude Afrika 

v polovině století kontinentem demokracie, nebo rájem diktátorů drancujících 

nezměrné přírodní bohatství země? 

 

 

Kaplanovská vize 

 

Pesimista má jasno. Počet zhroucených států bude v Africe narůstat. Vše začne 

po rozpadu Súdánu, kdy se naplno projeví politická nevyzrálost jihosúdánských elit. Co 

si valná většina afrických států odbyla před rokem 1990, nastane u pramenů Nilu ve 

druhé dekádě našeho století. Počáteční nadšení z nezávislosti vyprchá poměrně rychle, 

ruku v ruce se špatným ekonomickým managementem a narůstajícími autoritářskými 

tendencemi vládnoucí SPLM. Proti vládě povstane nové ozbrojené hnutí, podporované 

i z okolních zemí, a země skončí v další krvavé válce. Ta ovšem postihne celou střední 

Afriku. Súdán bude podporovat protivládní rebelii v Čadu, který na oplátku zintenzivní 

podporu protivládních skupin v Dárfúru. Ten pomalu vymizí z hledáčku světového 

společenství a vyústí v druhou africkou genocidu, která postihne místní africké 

populace. Vzájemná podpora protivládních rebelií poznamená vztahy také mezi 

Súdánem a Etiopií či Ugandou nebo mezi Ugandou a Kongem. Dlouholeté spory o 

vodu, konkrétně o hospodářské vyuţití Nilu, vyústí v regionu v rozsáhlý mezistátní 

                                                      
18 Autor je afrikanista. 
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ozbrojený konflikt, do kterého bude proti své vůli vtaţen také Egypt, který na spory o 

vodu doplatí nejvíce. Východní Kongo zcela opustí reálnou sféru vlivu centrální vlády a 

stane se prostorem separátních panství různorodých a proměnlivých warlordů. 

Podobně i Středoafrická republika bude dějištěm nekončícího kolotoče ozbrojených 

povstání a převratů. Definitivní kolaps státu nastane v Somálsku, kde slabá centrální 

vláda bude kontrolovat jen malá území, aţ nakonec definitivně zvítězí muslimští 

radikálové z Al-Šahab. Na nestabilitu v této části Afriky doplatí především Keňa, která 

bude nucena hermeticky a za značných nákladů uzavřít hranice se Súdánem, 

Somálskem i Etiopií, aby alespoň částečně zachránila své příjmy z turismu. V důsledku 

toho zkrachuje také slibně se rozvíjející projekt Východoafrického společenství.  

 

Nestabilita napříč kontinentem 

 

Latentní konflikty ovšem vypuknou také v jiných částech Afriky. Na jihu Afriku 

nastane zhroucení státu v Zimbabwe, kde smrt Roberta Mugabeho uvrhne zemi do 

ničivé občanské války mezi příznivci jeho strany ZANU-PF a příznivci opozice. 

V první fázi zasáhne Jihoafrická republika a dočasně konflikt utlumí, nakonec se ale 

bude nucena v důsledku vlastního vnitřního pnutí stáhnout. Radikálně levicové 

organizace a odbory dosáhnou splnění svého poţadavku na radikální transformaci 

majetkového vlastnictví a bude nastartována rozsáhlá pozemková reforma, spojená 

s vyvlastňováním půdy i podniků. Ekonomika země stojící na bedrech bělošské 

menšiny zkolabuje, stejně tak systém veřejných sluţeb. Jako v řadě jiných afrických 

zemí bude neformální ekonomika tvořit větší finanční objem neţ oficiální. Země 

vypadne z pozice jednoho z lídrů rozvojových zemí na mezinárodních fórech a kvůli 

jejím politickým i ekonomickým obtíţím zkrachují všechny integrační projekty 

v regionu. 

O mnoho lepší situace nebude ani v západní části kontinentu. V Nigérii 

vyvrcholí náboţenské spory mezi muslimy a křesťany několika rozsáhlými ozbrojenými 

střety, které centrální vláda nebude schopna řešit. Armáda se rozpadne a její jednotlivé 
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části se přidají k místním ozbrojeným rebelům. Slabá federativní struktura nebude mít 

šanci se udrţet a dojde k rozpadu země na muslimský a křesťanský stát. Ten ovšem 

také nevydrţí a dojde k oddělení ropných oblastí od jorubského zbytku. Boj o 

nezávislost, který neúspěšně svedli představitelé Biafry v šedesátých letech, tak bude po 

dalším více neţ půlstoletí dokončen. Mezinárodní společenství i africké státy samotné 

po úspěšném referendu na jihu Súdánu postupně opustí dlouho dodrţovanou premisu 

o neměnitelnosti afrických hranic a raději přistoupí na další fragmentaci Afriky před 

vypuknutím nových ozbrojených konfliktů. Vedle Nigérie dojde současně k rozpadu 

Cȏ te d´Ivoire, kde definitivně muslimský sever vyhlásí nezávislý stát. Ekonomická 

krize výrazně oslabí vlády v chudých zemích sahelského pásu, kde v odlehlých 

pouštních oblastech vzniknou základny a tréninková střediska teroristických organizací. 

Na kontinentě budou přeţívat poslední ostrůvky politické demokracie, ale půjde jen o 

několik izolovaných malých států, kromě ostrovních Kapverd a Mauricia uţ jen Libérii, 

Benin, Ugandu, Rwandu a Burundi. 

 

Ekonomický krach 

Africe se nebude dařit ani v ekonomické oblasti. Důsledky globální hospodářské 

krize bude vyspělý svět pociťovat ještě dlouhá léta, coţ povede k zastavení procesu 

liberalizace světového obchodu. Ve vztahu k Africe dojde navíc k regresi poté, co 

Evropská unie i USA ukončí bezcelní obchodní reţim s nejchudšími státy světa. 

Výrazně se zpomalí tok zahraničních investic a vzhledem k vysokým zbrojním výdajům 

jednotlivých zemí postupně vyschnou i toky oficiální rozvojové pomoci. Afrika bude 

jak ekonomicky, tak politicky izolována a její význam v globální politice a ekonomice 

klesne limitně k nule. V Africe zůstane aktivní jen Čína, ovšem pouze v těch zemích, 

kde bude moci levně získávat zdroje ropy a jiných nerostných surovin. V těchto zemích 

bude drţet u moci tamní diktátory, aby udrţela kontinuální dodávky surovin – půjde 

například o Angolu, Rovníkovou Guineu, Gabon, odštěpený jihovýchod Nigérie, Svatý 

Tomáš či Zambii. V ostatních zemích v podstatě zkolabuje oficiální ekonomika a 

veškerá ekonomická aktivita se bude odehrávat ve sféře šedé či černé ekonomiky. Přes 
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devadesát procent obchodu bude probíhat formou směnného obchodu na lokálních 

trzích, zčásti i proto, ţe většina afrických měn se bude potýkat s inflací v řádech tisíců 

aţ desetitisíců procent. Ekonomický růst Afriky klesne do záporných procent, HDP na 

obyvatele se drasticky sníţí a počet obyvatel ţijících v chudobě se naopak zdvojnásobí. 

Příčinou budou také dopady změn klimatu. Globální oteplení přinese zvýšení 

průměrné teploty, změny v cyklu dešťových sráţek a zhoršení kvality půd, coţ výrazně 

sníţí zemědělskou produkci na kontinentě. Souběţně bude působit i postupující 

rozšiřování pouští, nejen Sahary, ale i pouští na jihu Afriky. Vzhledem k nárůstu počtu 

obyvatel ze současné miliardy na dvě a půl miliardy bude akutní nedostatek základních 

potravin, které ale nebude za co dováţet. Výrazně tak vzroste drobná kriminalita a boj 

o jídlo, v mnoha oblastech bude nedostatek potravy řešen vybíjením divoké fauny. 

Rozmanitost přírodních druhů bude nenávratně zničena. Podvýţiva a krach veřejného 

zdravotnictví navíc budou mít dramatické sociální následky. Opětovně se rozšíří řada 

nemocí, které se v uplynulých dekádách jiţ podařilo dostat pod kontrolu, a epidemie 

AIDS se naprosto vymkne kontrole a v důsledku masivních migračních toků během 

válek se rozšíří po celém kontinentě. Průměrný věk obyvatel Afriky se tak sníţí výrazně 

pod čtyřicet let a téměř kaţdý Afričan se alespoň jednou za ţivot pokusí opustit Afriku, 

ovšem neúspěšně, námořní patroly Evropské unie kolem afrických břehů sníţí 

pravděpodobnost úspěšné emigrace takřka na nulu. Afrika skutečně nebude dobrým 

místem k ţivotu a světové vládní i nevládní organizace přestanou v afrických zemích 

ukazatele dobrého ţivota úplně sledovat… 

 

Nebo kontinent budoucnost? 

 

Optimista by samozřejmě nesouhlasil. Právě několik prvních kritických 

momentů ukáţe, ţe africké společenství definitivně opustí svou dlouholetou praxi 

uznávat za legitimního vládce dané země toho, kdo aktuálně drţí moc, a bude 

nekompromisně postupovat proti všem neústavním mocenským změnám. Také 

mezinárodní společenství začne více podporovat vlastní africké aktivity na udrţení 
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míru, coţ zvýší jejich efektivitu. Prvním testem bude situace v Cote d´Ivoire, kde 

soustředěný diplomatický tlak podpořený hrozbou vojenského zásahu vyřeší současnou 

patovou situaci. Novým prezidentem země se stane dlouhá léta politicky 

diskriminovaný ekonom Alassane Ouattara, kterému se podaří stmelit rozvrácenou 

zemi a nastartovat ekonomický rozvoj. Největší světový producent kakaa, který kromě 

toho také výrazně zvýší svou produkci kávy a dalších exportních plodin, získá díky 

nárůstu cen zemědělských komodit na světových trzích značné finanční prostředky, 

které však prozíravě uloţí do nově zaloţeného investičního fondu a bude investovat do 

rozvoje infrastruktury a lidských kapacit. Další finanční prostředky přinese rozvoj 

doposud skrovného petrochemického průmyslu. Výrazný ekonomický rozvoj přinese 

masivní příliv zahraničních investic, které dále podpoří nastolenou růstovou trajektorii.  

Tamní burza se stane druhou největší africkou burzou a do Abidjanu se vrátí 

sídlo Africké rozvojové banky, po vypuknutí války přesunuté do Tuniska. Díky jiţ 

podepsané bilaterální obchodní smlouvě s Evropskou unií se výrazně zvýší objem 

vzájemného obchodu a země se stane hlavním tahounem západoafrické hospodářské 

integrace, ze které budou profitovat i sousední země jako Ghana, Benin či Libérie.  

Právě Libérie i sousední Sierra Leone nastartují rychlou poválečnou obnovu a 

díky zahraničním investicím a nárůstu obchodu v rámci regionu i s Evropou se jim 

podaří obnovit zničenou infrastrukturu a výrazně zvýšit kvalitu ţivota tamních obyvatel. 

Regionální integrace ale bude mít pozitivní dopady i na další státy regionu. V prvé řadě 

na Nigérii, kde nárůst obchodu, objevení nových ropných polí, příliv zahraničních 

investic a ekonomický růst společnou měrou přispějí k výraznému posílení centrální 

vlády a politické stabilizaci. V obou regionálních velmocích ekonomický rozvoj a 

politická stabilizace přinesou také uklidnění náboţenských sporů a střetů. Ze stabilizace 

regionu budou v neposlední řadě profitovat i chudé sahelské země a její obyvatelé. 
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Vzkvétající Kongo, Zimbabwe a stabilní východní Afrika 

Druhým testem bude referendum o nezávislosti jiţního Súdánu. Dříve či 

později se jiţní Súdán osamostatní a díky silné pomoci jak africké diplomacie, tak 

západní rozvojové pomoci bude nový stát ekonomicky soběstačný a politicky stabilní. 

Nový ropovod do keňské Mombasy sníţí závislost na stávajícím ropovodu přes arabský 

Súdán, z produkce jihosúdánské ropy však nadále budou profitovat oba státy. 

Vzájemné ekonomické vazby otupí historické reminiscence a po padesáti letech 

ozbrojených střetů Súdán konečně zaţije déletrvající mír. Větší hrozbu neţ případný 

konflikt mezi oběma státy budou představovat vnitřní nepokoje v obou částech 

rozděleného Súdánu. V severní části vznikne stát postavený na islámském právu šaría, 

ovšem radikální islamismus a přetrvávající diskriminace černošských populací (nejen) 

v Dárfúru nakonec smetou stávající vládu. Výměna vládnoucí garnitury proběhne také 

v sousedních zemích Čadu, Ugandě, Etiopii a Eritreji, coţ povede ke stabilizaci celého 

neklidného regionu. Zatímco dnes tamní vlády vzájemně podporují protivládní rebely 

v okolních zemích, nové vlády začnou spolupracovat a výsledkem masivních 

vojenských akcí bude definitivní poráţka všech ozbrojených hnutí. Výsledkem vojenské 

spolupráce bude dokonce omezení vlivu muslimských militantních milicí v Somálsku, 

kde bude moci začít efektivně fungovat doposud spíše exilová přechodná vláda. 

Podobně začaly před nedávnem spolupracovat například Kongo a Rwanda, coţ se 

ihned projevilo na zklidnění napětí v oblasti, a díky dalším vojenským manévrům se 

poprvé v historii podaří konţské vládě získat efektivní kontrolu nad celým územím 

země. Jiţní Súdán úspěšně s vydatnou pomocí Západu i Africké unie projde těţkým 

testem vytvoření nové administrativy a omezení korupce a přes veškeré negativní 

výhledy prokáţe svou ekonomickou a politickou soběstačnost. 

Třetím testem Afriky budou nepokoje v Zimbabwe po smrti Roberta 

Mugabeho, kde ovšem bezprostředně zasáhne regionální velmoc Jihoafrická republika a 

dovede zemi ke svobodným volbám a výměně vládních struktur. Samotná Jihoafrická 

republika se stane jedním z lídrů rozvojových zemí, který si získá významné postavení 

na mezinárodních politických i ekonomických fórech a získá křeslo nového stálého 
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člena Rady bezpečnosti OSN. Jihoafrickým politikům se podaří otupit kritiku 

levicových odborů a udrţet pozemkovou reformu v rozumné podobě tak, aby na jedné 

straně zvýšila počet vlastníků půdy a příslušníků nově vznikající černošské střední třídy, 

ale současně aby nebyl nijak nerušen ekonomický potenciál celé země.  

 

Liberalizace světového obchodu 

 

Pro Afriku navíc budou výhodné i vnější ekonomické podmínky. Svět rychle 

překoná následky ekonomické krize a naopak v jejím důsledku výrazně zvýší své úsilí 

po liberalizaci světového obchodu. Nové kolo jednání na půdě WTO nakonec povede 

k úplnému otevření obchodu, přičemţ méně rozvinuté státy včetně afrických získají 

dočasně asymetrické právo ochrany své rozvíjející se průmyslové produkce. Náklady na 

pracovní sílu v Asii totiţ stoupnou natolik, ţe se západní firmy v rámci sniţování 

nákladů přesunou do politicky stabilizované a ekonomicky rostoucí Afriky. Velká 

africká města se tak stanou novými „montovnami― světa, coţ paralelně umoţní díky 

přílivu nových technologií rozvoj vlastní průmyslové produkce. Ve většině afrických 

zemí tak přestane být hlavním tahounem národní ekonomiky zemědělství a formální 

sektor bude zaměstnávat mnohem větší počet obyvatel Afriky neţ doposud. Postupně 

ustane proud rozvojové pomoci a její roli převezmou zahraniční investice, coţ mimo 

jiné také výrazně omezí korupční a přerozdělovací potenciál afrických reţimů. 

Pravidelné svobodné volby se stanou normou, nikoliv výjimkou, a přestoţe i nadále 

bude ve společnosti hrát velkou roli etnicita, politické strany a systémy budou 

organizovány na bázi ideologické, nikoliv etnické. Diktátoři postupně opustí africké 

politické dějiště a Afrika se politicky i ekonomicky vymaní ze své izolace a stane se 

výrazně významnějším hráčem na globálním poli, neţ je doposud. 

K výrazným pozitivním změnám dojde i v sociální oblasti. Počínající a zatím 

kontroverzně vnímaný trend pronájmu půdy se stane normou a rozsáhlé oblasti kvalitní 

půdy v Africe budou mít dlouhodobě pronajaty asijské společnosti. Díky investicím do 

mechanizace, hnojiv a kvalitního osiva se několikanásobně zvýší produkce potravin. 
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Část z nich sice zahraniční společnosti odvezou do Asie, ale část produkce zůstane 

v Africe a tento objem bude i tak vyšší, neţ je současný objem produkce potravin. 

Pozitivní roli sehraje i rozšíření geneticky modifikovaných potravin. Podaří se zastavit 

demografickou explozi, a přestoţe počet obyvatel ještě vzroste na asi jednu a půl 

miliardy, mnoţství potravin na jednoho obyvatele bude vyšší, neţ je v současné době. 

Díky vědecké spolupráci se rozjedou úspěšné projekty na zastavení rozšiřování pouští, 

ochranu deštného pralesa a přírodní rozmanitosti či zvládnutí epidemie AIDS. Afrika 

v roce 2050 bude dramaticky odlišná od dnešní Afriky a pomalu se začne přibliţovat 

standardům západního ţivota. 

 

Závěr 

 

Jistě, oba příklady jsou extrémní. Podle pesimistů Afrika nezadrţitelně míří do 

podoby pekla na Zemi, zatímco optimisté v ní naopak vidí nový zemský ráj. S největší 

pravděpodobností se nestane ani jedno. Jaká tedy bude realita? Afrika je dynamický 

kontinent a je těţké předvídat vývoj na tak dlouhou dobu dopředu. V meziválečném 

období by asi jen málokdo věřil, ţe po druhé světové válce získají Afričané volební 

právo a své zástupce v koloniálních orgánech, či dokonce ve francouzském parlamentu. 

Stejně tak v roce 1945 asi ani skalní panafrikanisté nedoufali, ţe se během dvaceti let 

velká koloniální impéria zhroutí jako domeček z karet. V euforii nabyté nezávislosti 

v šesté dekádě si nikdo nepřipouštěl státní bankroty, krvavé vojenské převraty a 

represivní diktatury, které se o deset let později staly normou. V polovině osmé dekády 

by asi nikdo nepředvídal mohutnou vlnu demokratizace na počátku dekády deváté. A 

kdo by si před dvaceti lety dokázal představit, ţe Afrika můţe uspořádat úspěšný 

světový šampionát ve fotbale? Dá se předpokládat, ţe realita bude někde mezi oběma 

scénáři a budoucnost přinese leccos pozitivního, ale i negativního. A do značné míry na 

tom budou mít vliv nejen samotní Afričané, ale i vyspělý svět od USA přes Evropu aţ 

po Čínu. 
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Latinská Amerika v roce 2050 

 

Pavla Holcová 

 

Přestože se toto tvrzení může zdát na první pohled směšné, rok 2050 není až zas 

tak daleko. Ještě před pár stovkami let by se vývoj v necelých 40 letech dal 

relativně dobře odhadnout – dědičné předávání moci, tradice a celé dynastie 

specializované na konkrétní práci (ať už se jednalo o vládnutí či šití bot). Stejně 

tak se dá odhadnout pravděpodobnost, s jakou budeme opět válčit se sousedy, 

pravděpodobnost s jakou půlku města vyhubí opakující se epidemie či nastane 

období sucha.  

 

 

Jenţe v současné době se svět kromě zmenšování i zrychluje. Kdo by ještě 

nedávno tvrdil, ţe létat letadlem nebude exkluzivní počin, ale otrava, luxus se bude 

měřit volným časem a ne velikostí rolexek a telefonovat do Ameriky se bude dát 

zadarmo? Odhadovat pak vývoj na kontinentu, který je zároveň tak pestrý a zároveň tak 

podobný, jako je Latinská Amerika, je proto sloţité. S trochou stereotypního 

zjednodušování, bujnou fantazií a sebevraţedné odvahy k prognózám se Latinská 

Amerika v roce 2050 dá naskicovat. A to zejména v těchto oblastech: ekonomický růst 

a následné posílení politického vlivu, christianizace, kulturní, investiční a ekologická 

atraktivita.  

 

Ekonomický růst a posílení politického vlivu Latinské Ameriky 

 

Zatímco dnešní optikou zůstává Latinská Amerika ve stínu svého mocnějšího a 

křiklavějšího souseda a je to bráno spíš jakási nedostatečnost, během následujících 

desetiletí se ukáţe, ţe to je obrovská výhoda. Zahraniční politika Spojených států 
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amerických je často zbytkem světa brána jako agresivní, krátkozraká a zbytečně 

demonstrativní. Zkrátka – se Spojenými státy si raději moc zadávat nebudeme, protoţe 

v tom momentě bychom museli jasně vyjádřit názor, na čí straně stojíme. A kdo nejde s 

nimi, sice ještě nemusí jít proti nim, ale musí být dostatečně silný a sebevědomý na to, 

aby ho to nepoloţilo.  

Latinská Amerika, pokud ji budeme brát jako relativně snadno vymezitelný 

celek, na budoucích geopolitických změnách vydělá. Nastupující velmoci, kterými 

vlastně uţ dnes jsou Čína, Indie a Rusko, se budou odklánět od současné osy svých 

investičních zájmů a hledat nové příleţitosti. A Latinská Amerika je přesně tou oblastí, 

pro kterou právě asijské finanční pobídky mohou být startovacím výkopem k 

uvědomění si vlastních moţností. A tak zatímco Čína jiţ úspěšně investuje, a tím 

posiluje svoji roli klíčového hráče nejen v Africe, ale i v Latinské Americe (ropné vrty v 

Karibském bazénu pod patronátem Kuby, export technologií pro Venezuelu.), ruské 

investice nabírají po propadu v 90. letech druhý dech. Indie sice zatím zůstává tajemnou 

dámou v pozadí, která se ovšem svými ambicemi rozhodně netají. 

Podobně známou neznámou je sice předem odhadnutelný nárůst pracovní síly, 

ovšem co přesně to bude znamenat a jak se tento prvek projeví, předpoví jen málokdo. 

Obecně se má za to, ţe právě změny v populační pyramidě ve prospěch pracovní síly se 

odrazí na ekonomickém rozmachu rozvíjejících se zemí druhého světa. Tématem 

nicméně zůstává, jak se tento nový ekonomický prvek projeví sociologicky. Bude i v 

Latinské Americe znamenat větší počet pracujících větší ekonomický obrat a tím pádem 

ekonomický stimul? Můţeme sice předpokládat, ţe lidí ţijících pod hranicí ţivotního 

minima bude v Latinské Americe ubývat, ovšem obrovské sociální rozdíly, které jsou na 

jihu západní polokoule tradicí i realitou, samotný efekt ekonomického růstu nevymýtí. 

Existuje totiţ i varianta, ţe naopak posilování jednotlivých národnostních ekonomik a 

sociálních rozdílů prohloubí populistické politické preference s akcentem na rychlé a 

často krátkodobé řešení sociálních problémů té či oné země, které se sice můţe projevit 

ve volbách, ale bude mít devastující dopad na ekonomický vývoj země. 
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Kapitola sama o sobě: Brazílie a Mexiko 

 

Brazílie, o které se jiţ dnes hovoří jako o velmoci, aspiruje na to stát se během 

jedné aţ dvou generací supervelmocí se vším, co k tomu patří: politický vliv, 

ekonomická soběstačnost, národní sebevědomí i vyšší výdaje za zbrojení. Brazílie se do 

této pozice dostala nejen pro své obrovské zásoby nerostných surovin, ale i díky chytré 

politice bývalého prezidenta Inácia Luly Da Silvy. Ten měl mimořádný instinkt 

předvídat trendy a jít jim naproti. I proto se Brazílie stala jedním ze světových hybatelů 

na poli biopaliv a alternativních zdrojů energie. Nejen toto vizionářství přilákalo 

investory a nastartovalo brazilskou ekonomiku – u té se za ideálních podmínek 

předpokládá růst HDP od 4,1 procenta aţ do roku 2050. 

 

S podobným růstem HDP se počítá i u Mexika. Je to přesně to stejné Mexiko, 

které je ze severu ještě stále vnímáno jako trochu legrační, trochu potrhlý, ale ne příliš 

důstojný a váţený partner. To velmi pravděpodobně v horizontu několika desítek let 

předhoní v ekonomických tabulkách i tak stabilní ekonomiky, jakou vykazují Německo, 

Velká Británie či Francie. Právě i kvůli této rozdrobenosti ekonomických zájmů 

jednotlivých národních politik bude velmi oslabena pozice tradičních členů G20. Jaký 

to pak bude mít dopad z pohledu globální politiky, se dá jen těţko odhadnout, nicméně 

je téměř jisté, ţe výhra to pro Evropu nebude. 

 

Výhody, které do Eurozóny vnáší euro, budou za 40 let oslabeny podobně 

fungujícími modely právě v Latinské Americe. Ta vnímá euro jako jakýsi stabilizační a 

udrţitelný finanční model, který s akcelerující popularitou nakupování přes internet a 

zjednodušování cest do zahraničí, dostává nové obrysy. Pro regionální trhy tento model 

pak přináší harmonizaci cen a zvýšenou konkurenci trhu. Podle nejrůznějších prognóz 

finančních analytiků pak nejspíš půjde o sjednocení měn Kanady, USA a Mexika jako 

jednoho monetárního regionu a Brazílie, Argentiny, Paraguaye, Uruguaye a Chile jako 

měnového regionu druhého. Při přednášce na britské London School of Economics 
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dokonce Inácio Lula Da Silva prohlásil, ţe koncept společné měny pro Mercosur 

vlastně jiţ existuje a je jen potřeba ho finalizovat, doladit a spustit. Coţ by se v 

následujících padesáti letech rozhodně mohlo povést, přestoţe se jednání 

pravděpodobně protáhnou přes několik vlád a s nimi spojených názorů, jak na věc. 

 

Latinská Amerika – nové těžiště katolické církve 

To, ţe těţiště křesťanské víry se přesouvá z euro-americké zóny směrem na jih, 

je nejen trend, ale i fakt, se kterým je nutné při prognózách vývoje Latinské Ameriky 

počítat. Nejde totiţ jen o to, ţe prohlubující se katolická tradice bude výrazně formovat 

novou tvář politiky a kultury, ale i o skutečnost, ţe nejvyšší představitelé katolické 

církve budou muset reflektovat potřeby a poţadavky jiné neţ evropocentrické kultury. 

Počítá se totiţ s tím, ţe v roce 2050 bude polovina katolíků hispánského nebo 

lusofinního původu. To pak následně můţe ovlivnit i sociální strukturu USA, kde 

pokračující trend latinizace přináší i nový prvek katolizace tradičně protestantského 

severoamerického obyvatelstva.  

Pomineme-li tradičně nepopulární otázky, které v Evropě mají jasné odpovědi a 

o kterých se zde nediskutuje – jako je například celibát, bude katolický přístup ke světu, 

který se v Latinské Americe pravděpodobně postupně vyvine, značně ortodoxní. A 

navíc bude v budoucích letech ovlivňovat většinu sfér veřejného ţivota: politiku, 

vzdělávání, sociální otázky. A tak zatímco XIX. a XX. století přináší do 

latinskoamerické společnosti „modernizační― prvek odluky církve od státu, polovina 

století XXI. můţe opět pevně semknout politiku s církví. Politici se budou 

demonstrativně ukazovat na nedělních mších, hlasitě deklamovat svoji příslušnost ke 

katolické církvi a ostentativně dávat kostelům vysoké finanční dary. Tímto způsobem 

totiţ dokáţí oslovit voliče ze všech sociálních skupin: koncentrace katolíků zde v 

několika desetiletích bude totiţ pětkrát vyšší neţ kdekoliv jinde ve zbytku světa a 

katolizace bude procházet napříč sociálním spektrem, kdy nebude moţné jasně stanovit 

vzájemnou korelaci mezi dosaţeným vzděláním, výší příjmů, společenským postavením 

a mírou oddání se katolické církvi.  
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To se promítne i v kultuře, která si jednotlivé symboly katolické církve 

přivlastní, transformuje a vytvoří tak nový druh katolického pop-artu na pomezí 

pestrého kýče, snovosti i tradic několika civilizací. Vzhledem k tomu, ţe úspěch tohoto 

umění pak bude podepřen srozumitelností a částečnou univerzálností uměleckého 

sdělení, stane se z něj výhodný exportní artikl. Ten pak ještě dál prohloubí národní 

sebevědomí. 

Zde se ale dostáváme ke zlomovému bodu. Pokud se totiţ koktejl z prosperity, 

kulturní sebestřednosti, posílení vlivu katolické církve a ekonomického růstu smíchá s 

nacionalistickým populismem, můţe vzniknout velice třaskavá směs, která tento 

akcelerující region velmi lehce uvrhne o sto let zpět: nacionalistické šarvátky, nová 

naleziště nerostných surovin na sporných územích (věčně citlivá poušť Atacama a 

Pacifická válka), zbytečné demonstrace moci, tak tradiční pro tento region a pustošící 

jej, jsou jen malým výčtem zádrhelů, který Latinskou Ameriku dokáţou připravit o 

exkluzivní místo na mocenském slunci.  

Zejména u Latinské Ameriky platí, ţe jakékoliv prognózy mohou během 

několika let vypadat naprosto směšně. Tento region, který je uţ několik stovek let 

tavicím kotlem civilizací, myšlenek a sociálních pokusů, se nedá nacpat do 

zjednodušujících krabiček, tabulek či svázat sebepropracovanější analýzou vývoje. 

Historická zkušenost ukazuje, ţe přestoţe evropocentrickýma očima často vnímáme 

Latinskou či minimálně Jiţní Ameriku jako jeden monolit, kde politické i ekonomické 

trendy ovlivňují dění daleko za narýsovanými hranicemi jednotlivých států, hispánský a 

lusofonní svět je podobně pestrý, diversifikovaný a nepředvídatelný jako jakákoliv jiná 

část světa. Ano, podobné historické zázemí a stejný či podobný jazyk mohou být 

výhodou. Ale generalizovat pouze na těchto dvou prvcích se nedá a ani by se nemělo.  
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Art now-Art fiction 
 

Karolína Fabelová 

 

Poslední události, kdy Wikileads zveřejňuje tajné informace, naznačují, že v 

diplomacii a politice už nelze počítat s tajemstvím, na kterém byly po staletí 

založeny. Zrovna tak ani současné umění už nebude s to udržet svůj status 

něčeho mimořádného, který spočívá v tajemství, do kterého je zahaleno. 

 

Konec tajemství a imunity 

Pro normálního smrtelníka zůstává stále záhadou, jak vlastně umělecké dílo vzniká, k 

čemu slouţí, jak jej lze hodnotit a proč se za něj platí tak vysoké ceny. V budoucnosti je 

nemyslitelná cenzura, kterou popisuje ve své knize Misère de l'art (Bída umění) Jean-

Philippe Domecq a která provází uměleckou kritiku poslední století. Čím více se bude 

odkrývat pozadí uměleckého světa, tím méně bude umění věrohodné.  

Je také těţko představitelné, ţe by umělci mohli i nadále disponovat nepsanou 

imunitou, jakou mají např. poslanci. Umělci se dnes s oblibou pohybují na hranici 

zákona či jej překračují. Společnost jejich činy většinou ani netrestá ani kvůli nim 

nemění zákon. V roce 2007 byla skupina Ztohoven za simulovanou jadernou explozi 

nelegálně odvysílanou v České televizi oceněna Národní galerií v Praze, a to přesto, a 

nebo právě proto, ţe se dostala do konfliktu se zákonem. Přestoţe členům skupiny 

hrozilo aţ několikaleté vězení za šíření poplašné zprávy, nemuseli nakonec platit ani za 

přestupek. Podobnou akci uskutečnila skupina Ztohoven v roce 2010 v rámci praţské 

výstavy Občan K., kdy zfalšovala občanské průkazy. Za svůj umělecký čin byla 

pochválena i poslancem a bývalým předsedou ČSSD Jiřím Paroubkem. Jeden z členů 

skupiny říkající si Jan Tar při té příleţitosti prohlásil: „Je na pováženou trestně stíhat 
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realizátory uměleckého díla.“19  Nebezpečí této imunity tkví v tom, ţe přitahuje nejen 

umělce, ale i různé zločince. V roce 2006 byl při chystaném ozbrojeném útoku na 

parlament v Belfastu zadrţen Michael Stone – několikanásobný vrah a militatní 

protestantský extrémista Severního Irska. Jeho obhájce u soudu tvrdil, ţe Stone není 

teroristou, ale umělcem. Jeho čin byl údajně uměleckou performancí, kterou chtěl 

„odhalit nesmyslnost politicky motivovaného násilí v politickém vakuu“. 20 Tato interpretace se 

podobá interpretaci členů skupiny Ztohoven, kteří zase zfalšováním občanských 

průkazů chtěli upozornit na to, jak snadné je zneuţití soukromých informací o kaţdém 

člověku.  

  

Císař je nahý – moderní ikonoklasmus 

Uvolnění informací způsobí, ţe veřejnost přestane věřit v umění, následkem čehoţ 

muzea současného umění ztratí její podporu. Andersenova pohádka Císařovy nové šaty 

se naplní ve skutečnosti. Pokud někdo z davu vykřikne „Císař je nahý― a dav se 

rozesměje, přijde umění o svůj mimořádný status a stane se směšným – pro současné 

umění podobně jako pro diplomacii není nic horšího. Spolu s uměním se stanou 

směšnými i jeho sběratelé, ředitelé muzeí a bienálí, kterým více neţ o peníze jde o 

pozornost, o mimořádné postavení a potvrzení vlastní důleţitosti. Umělcům zde 

připadne úloha krejčích. Muzea současného umění přestanou být vnímána jako chrámy 

kultury, ale jako instituce, které zpronevěřily peníze daňových poplatníků. Jejich ředitelé 

budou muset přemýšlet, jak naloţit se sbírkami, které najednou pozbyly nejen 

ekonomické hodnoty, ale především hodnoty jako symbolu. Případy ikonoklasmu, kdy 

návštěvník zničí moderní umělecké dílo zakoupené či vystavené z jeho daní, se budou 

mnoţit. Jeden z posledních takových případů se odehrál v listopadu roku 2010, kdy 

jeden z návštěvníků retrospektivní výstavy Jean-Michela Basquiata v Musée de l'art 

moderne de la ville de Paris poškodil obraz Cadillac Moon 1981.  

                                                      
19 IDnes.cz, Policie stíhá členy Ztohoven za upravené občanky jim hrozí aţ dva roky, 
http://zpravy.idnes.cz/policie-stiha-cleny-ztohoven-za-upravene-obcanky-jim-hrozi-az-dva-roky-1zh-
/krimi.asp?c=A110110_150150_krimi_wlk, 21. 1. 2011. 
20 Hanno Rauterberg, Und das ist Kunst?!, Frankfurt am Main, 2008, s. 9.  

http://zpravy.idnes.cz/policie-stiha-cleny-ztohoven-za-upravene-obcanky-jim-hrozi-az-dva-roky-1zh-/krimi.asp?c=A110110_150150_krimi_wlk
http://zpravy.idnes.cz/policie-stiha-cleny-ztohoven-za-upravene-obcanky-jim-hrozi-az-dva-roky-1zh-/krimi.asp?c=A110110_150150_krimi_wlk
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Konec státních dotací 

Stát bude stále více ustupovat od utopie umění, coţ se projeví v redukci dotací 

uměleckých institucí, jak tomu jsme svědky dnes. Tyto redukce nejsou jen důsledkem 

nedávné ekonomické krize, ale započaly např. jiţ ve Velké Británii za vlády Margaret 

Thatcherové. Bude vlastně jen přirozené, ţe muzea současného umění, která budou 

stále více podléhat tlaku trhu a sběratelů, jeţ je jiţ po více neţ sto let pouţívají jako své 

výkladní skříně, budou financována ze soukromých zdrojů.  

 

Muzea současného umění jako komerční centra a zábavné parky 

Výtvarné umění zaţívá v posledních desetiletích takový boom mimo jiné i proto, ţe na 

rozdíl od literatury, hudby či divadla je moţno jej stavět na odiv a rychle konsumovat 

podobně jako zboţí. Hranice mezi uměním a ne-uměním-zboţím se budou stále více 

stírat. Muzeum uţ nebude s to tuto hranici udrţet – to, co bude vystavovat, bude 

moţno najít i mimo ně. Lze očekávat, ţe v budoucnu se muzea budou stále více 

přibliţovat zábavným parkům a komerčním centrům, se kterými je bude spojovat nejen 

podobná inscenace uměleckých děl-zboţí, ale i podobný konsum. Je jiţ nepodstatné, či 

se bude jednat o konsum věcí, obrazů, atmosféry či komunikace, která se v posledních 

letech stává obchodním artiklem komerčních center, jak ve své knize L'età della finzione 

(Věk fikce) analyzuje Massimo Melotti. Podobně jako zábavné parky typu Seagaia Ocean 

Dome v Miyazaki v Japonsku, jenţ předváděl kontrolovanou aseptickou přírodu 

napodobující přírodu skutečnou, budou i muzea vystavovat kontrolované aseptické 

umění, mající za cíl především zahnat nudu.  

 

Staré umění 

Trh bude muzea stále více nutit k tomu, aby vystavovala především současné umění. 

Důvodem je to, ţe na rozdíl od starého umění, jehoţ produkce je uzavřena, má trh 

moţnost aktivně ovlivňovat současnou uměleckou produkci, která má přímý dopad i na 

ceny. Staré umění bude zajímat stále méně lidí a rozumět mu budou jen specialisté. 
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Muzea budou nakládat se sbírkami starého umění jako se zboţím, které lze nejen 

zapůjčovat, ale i prodávat. Trţní politika jim umoţní nakupovat současné umění. Staré 

umění se bude dostávat do soukromých sbírek. Díla slavných umělců se stanou 

značkou, která se bude vyváţet do světa, jak toho jsme svědky v případě Guggenheimu 

a Louvru v Abu Dhabi.  

 

Tři cesty 

V budoucnu bude moţno rozlišit tři tendence, kterými se umění bude ubírat. První 

cestou půjde umění, keré se bude řídit pravidly luxusního zboţí a bude uctíváno jako 

relikvie. Druhou cestou půjde umění, které bude rozvíjet umělecko-antropologické 

projekty a navazovat kontakt s lidmi mimo rámec muzeí. Třetí cestou půjde umění, 

které bude postupně splývat se světem značek.  

 

První cesta – umění jako luxusní relikvie 

První cesta bude exklusivní a rafinovaná. Vydají se po ní umělci, jakými jsou Damien 

Hirst, Jeff Koons, Andreas Gursky. Půjdou ve šlépějích filmových a popových hvězd – 

jejich jméno a obraz budou součástí díla, které bude uctíváno a obdivováno publikem 

ať uţ pro popularitu, finanční hodnotu díla, výjimečnost materiálů či situací, které dílo 

zachycuje. Pomocí rituálů si tito umělci budou zajišťovat zdání originality i přesto, ţe 

jejich díla jiţ nebudou výtvorem jejich rukou, ale výrobkem najatých dílen. Mocní 

budou i nadále ochotni za jejich umění platit horentní sumy, protoţe jeho nabytím 

získají symbol postavení. Jen skrze nákup luxusních věcí dodají svým penězům na 

kouzlu. Pro toto umění budou zakládat „chrámy―, které si budou s to udrţet status 

muzea současného umění a které budou místy společenských událostí. Podobně jako 

luxusní obchody budou slouţit k tomu být viděn v tu správnou chvíli na správném 

místě. Budou mít za cíl umoţnit návštěvníkovi dostat se na vyšší úroveň ve 

společenském ţebříčku. Tato muzea budou něčím mezi katedrálou a palácem monarchů 

– umění v nich i nadále bude suplovat úlohu náboţenství a královského dvora.  
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Kouzlo smrti 

Abychom tuto cestu lépe pochopili, pokusme se podrobněji se podívat na tvorbu 

Damiena Hirsta, povaţovaného za největší hvězdu současného umění. Charles Saatchi 

zaloţil v roce 1985 svoji galerii, ve které v roce 1991 uspořádal výstavu, pro kterou 

objednal u Damiena Hirsta dílo nesoucí název The Physical Impossibility of Death in the 

Mind of Someone Living (Fyzická nemoţnost smrti v mysli někoho ţijícího) – mrtvolu 

ţraloka naloţenou ve formaldehydu. Od té doby zaujala smrt v Hirstově tvorbě hlavní 

místo. Křesťanství zatlačilo strach ze smrti vírou v posmrtný ţivot, námi neznabohy je 

smrt estetizována. Dnešní společnost má z reálné smrti strach – staré lidi nechává 

umírat v domovech důchodců, nemocné v nemocnicích. V televizi, časopisech a jiných 

médiích přenášíme smrt do jakési nerálné sféry, která se nás netýká. Hirst si za svoje 

téma zvolil nejcitlivější nerv dnešní společnosti, aby jej zahalil do glamour, aby se pokusil 

smrt nejen estetizovat, ale podat ji jako něco cool. Předkládá nám smrt zářivou, 

podobnou představě některých homosexuálů v Americe, kteří se nechávají schválně 

nakazit virem AIDS. Dvaatřicetiletý Newyorčan pro časopis Rolling Stone prohlásil: 

„Okamžik, kdy do mne pronikne virus, bude ta nejerotičtější věc, kterou si umím představit. Pro 

muže, který mne nakazí, bude velmi vzrušující vědět, že jsem negativní a že mne právě přivádí do 

bratrstva21.“ 

  

For the Love of Got 

Po mnoha vitrínách s naloţenými mrtvolami zvířat, které se dříve či později rozpadnou, 

se Damien Hirst rozhodl vytvořit dílo, které by přečkalo staletí a snad i tisíciletí. For the 

Love of Got (Pro lásku boţí) z roku 2007 je maximálním naplněním představy o luxusu a 

kouzle smrti. Jeho základem je lidská lebka asi pětatřicetiletého člověka ţijícího na 

přelomu 18. a 19. století, kterou autor koupil v obchodě v Islingtonu na severu 

Londýna. Pokryl ji platinovým odlitkem a posázel 8.601 diamanty. Na její čelo umístil 

růţový diamant ve tvaru perly. Zuby ponechal originální. Cena výroby dosáhla čtrnácti 

miliónů liber. Dílo bylo poprvé vystaveno v londýnské galerii White Cube v roce 2007, 

                                                      
21 Massimo Melotti, L'età della finzione, Roma, 2008, s. 79. 
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kdy bylo také nabídnuto k prodeji za neuvěřitelných padesát milionů liber, coţ by byla 

nejvyšší cena za dílo ţijícího umělce. Mimořádnost a exklusivita Pro lásku boží byla 

podtrţena nejen vysokou cenou, ale i prezentací ve zvláštní rafinovaně osvětlené 

místnosti. Návštěvníci hlídáni silnou ostrahou a pomocí televizních kamer byli 

dopravováni k lebce pomocí výtahu s bezpečnostním kódem.  

 

For the Love of Got – moderní relikviář  

Nicméně ani tato prezentace nestačila k tomu, aby lebka nezůstala jen lebkou 

posázenou diamanty. Její autor chtěl víc – ikonu současného umění, relikviář moderní 

doby. K tomu bylo zapotřebí uvést ji do správného kontextu, který by její hodnotu 

posvětil. Bylo nutno ji umístit do novodobých katedrál – slavných muzeí. Na přelomu 

let 2008 a 2009 vyuţil Jeff Koons královských komnat zámku Versailles k tomu, aby 

povznesl svých sedmnáct soch inspirovaných kýčem na královskou úroveň. Podobnou 

taktiku zvolil i Hirst. Na konci roku 2008 vystavil Pro lásku boží v Rijksmuseu v 

Amstrdamu, kde se jeho lebka ocitla ve společnosti Rembrandtovy Noční hlídky. Hirst se 

zde nespokojil jen s rolí umělce – jako kurátor výstavy, jejímţ tématem bylo hledání 

nesmrtelnosti a nevyhnutelnost smrti, vybral ke své lebce ze sbírek muzea šestnáct děl 

mistrů 17. století a doplnil je vlastním komentářem.  

 Od listopadu 2010 do května 2011 je Hirstova lebka k vidění v Palazzo Vecchio 

ve Florencii, bývalém sídle Medicejů, mistrovském díle florentského manýrismu z let 

1570 a 1575 a symbolu města. Damien Hirst se dostává po bok Michelangela a 

Donatella. „Jako poutníci zamýšlející vzdát holt relikvii, stojí návštěvníci nejdříve ve frontě v 

pracovně Francesca I. de' Medici. Se zájmem pozorují staré malby a jejich očekávání se upíná k 

momentu, až proniknou k „pokladu“. Černý závěs, sál zcela ponořený ve tmě. Třpyt vyzařující malé 

hvězdy na černé stěny upoutává pohled ze všech stran a uprostřed něho – For the Love of God22.― 

Návštěvníci procházejí pracovnou Francesca I de' Medici, aby nakonec stanuli v pokoji 

                                                      
22 Marta Santacatterina, Damien Hirst, Firenze, Palazzo Vecchio, Exibart, 
http://www.exibart.com/notizia.asp?IDCategoria=1&IDNotizia=33985, 11. 1. 2011. 

http://www.exibart.com/notizia.asp?IDCategoria=1&IDNotizia=33985
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vévody Cosima I., ve kterém je lebka vystavena. Tento pokoj je obvykle moţno vidět 

pouze na speciální objedávku, coţ jen podtrhuje exkluzivitu události.  

 Cílem těchto výstav není jen povznést Pro lásku boží na boţskou úroveň, ale i 

zajistit nesmrtelnost jejímu autorovi. I proto je dílo vyrobeno z trvanlivých materiálů 

(diamantů, platiny), které nepodléhají zkáze, i proto je přáním umělce, aby Pro lásku boží 

zakoupilo British muzeum, které by jí zajistilo věčnou slávu. Hirst pokračuje v cestě, 

kterou umění nastoupilo během své emancipace, kdy avantgarda sama sebe prohlásila 

za Boha. O svém díle řekl: „Doufám, že je povznášející, že lidé při pohledu na něj se budou cítit 

dobře, že jim vyrazí dech.23“ Můţe však Hirstova lebka a glamour, do které ji halí, 

poskytnout útěchu v myšlence na smrt, kterou dávalo náboţenství? 

 

For the Love of Got – moderní relikviář? 

Otázkou zůstává, zda vysoká cena, luxusní materiál, významy obtíţené téma, prezentace 

v prestiţních prostorech paláců stačí k tomu, aby se z lebky skutečně stal moderní 

relikviář, ikona, symbol a z Damiena Hirsta světec, kazatel a boţský Michelangelo. Dělá 

Damienova lebka z muzea skutečný duchovní chrám? Nejde i zde spíše neţ o umělecké 

dílo o image? Není i přes všechny snahy o povznesení Pro lásku boží pouhou 

diamantovou lebkou, podobně jako kabelka Louise Vuittona zůstává pouhou kabelkou, 

byť v luxusním provedení? Jack Malver z The Times napsal, ţe Damienovo dílo „na 

první pohled připomíná něco mezi kabelkou, jaké nosí manželky slavných fotbalistů, a diskotékovou 

koulí24.“ Pro lásku boží je vlastně exemplárním příkladem brandingu, který je pouţit na 

umělecký předmět. Damien Hirst není jen umělcem a kurátorem, ale i úspěšným 

podnikatelem, managerem a majitelem nakladatelství a obchodu Other Criteria, který 

prodává ve spolupráci s umělci různé zboţí, jako jsou trička, dţíny, umělohmotné 

lebky, malované talíře, pohlednice apod. Za 46 liber je zde moţno zakoupit i tričko s 

jeho lebkou. Skutečným Hirstovým dílem není lebka samotná, ale její obraz, který 

                                                      
23 Jack Malvern, For Hirst, diamonds are a skull's best freiend, The Times, 
http://www.timesonline.co.uk/tol/news/uk/article1871650.ece, 11.1. 2011. 
24    Ibid. 

http://www.timesonline.co.uk/tol/news/uk/article1871650.ece
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vidíme v mnoha podobách na internetu, zboţí, časopisech – obraz, jehoţ prodej je 

nekonečný-věčný a snad v tomto smyslu se i naplňuje Hirstova ambice.  

 

Druhá cesta – umění jako antropologie 

Tato cesta bude stále demokratičtější díky internetu a komunikaci, kterou umoţňuje. 

Vydají se jí umělci, jako je Francouz známý pod iniciály JR, Banksy či Rodriguez de 

Gerada. Tito umělci se budou obracet k lidem a k široké veřejnosti a budou se 

zaměřovat na filantropické projekty. Své umění budou rozvíjet jak v materiální, tak i v 

nemateriální formě on-line. Pokud místní obyvatelé rozeznají jejich díla i mimo rámec 

muzeí a akceptují je, budou se moci zapojit do jejich realizace. Jen ve spolupráci s nimi 

budou tito umělci dostatečně silní k tomu, aby zákony nejen přestupovali, ale i měnili. 

Jejich dílo by pak mohlo proměnit tvář měst nejen sociálně a politicky, ale především 

esteticky. Města by se pak mohla pyšnit nejen svými historickými centry, ale i svými 

současnými periferiemi. Obrovské investice, které pohlcovala muzea a obrovské 

výdělky, které produkoval trh s uměním, by mohly být vynaloţeny na estetizaci našeho 

kaţdodenního prostředí. Umělecké dílo by vystoupilo z muzea a vrátilo by se zpět do 

ţivota. Muzea současného umění by vlastně ztratila smysl.  

 

JR 

Reprezentantem této druhé cesty je JR – paříţský umělec objevující se na fotografiích a 

ve filmech v klobouku a černých brýlích – jehoţ hlavním cílem je tvořit mimo muzea a 

galerie, na ulici ve spolupráci s jejími obyvateli. JR započal svoji kariéru v roce 2004 a 

2006 dílem Portraits d’une génération (Portréty jedné generace), kdy pokryl paříţská 

předměstí fotografiemi tváří jejích mladých obyvatel povaţovaných často za zdroj násilí. 

Následujícího roku 2007 se vydal mimo hranice Francie a v osmi palestinských a 

izraelských městech realizoval svoje dílo Face 2 Face (Tváří v tvář) – obrovské portréty 

Izraelců a Palestinců na obou stranách bezpečnostní hranice. Po svém návratu do 

Paříţe vyvěsil tyto portréty ještě jednou ve svém rodném městě. Při této příleţitosti 



VIZE SVĚTA V ROCE 2050/PŘÍTOMNOST ZIMA 2011 

67 Strana 

 

prohlásil: „Hrdiny tohoto projektu jsou všichni ti, kteří mi na obou stranách zdi dovolili vylepit 

fotografie na jejich domy.― 25 

 V roce 2008 se JR vydal na čtyři kontinenty, do deseti zemí, aby vyfotil ţeny v 

místech, o kterých referují média, ale jejichţ obyvatele vlastně neznáme. Výsledkem byl 

nejen film Wumen are Heroes (Ţeny jsou hrdinky), ale i 62 fotografií ţen, které JR vystavil 

na nábřeţí Seiny v Paříţi. Tyto fotografie doplnil jejich příběhem, který si kdokoliv 

mohl poslechnout, pokud zavolal na bezplatné telefonní číslo. V roce 2009 JR spolu s 

deseti neplacenými asistenty proměnil Kibera – jeden z největších afrických slumů  v 

Keni – ve výstavní prostor. Na střechy chatrčí umístil fotografie poretrétů jejich 

obyvatel. Tyto fotografie neměly smysl jen umělecký, ale i praktický – byly 

nepromokavé, coţ pro místní obyvalele nebyla zanedbatelná kvalita. Zatímco Oliviero 

Toscani vyuţíval reklamních billboardů firmy Beneton k propagaci svého umění, JR 

soutěţí svými fotografiemi o pozornost se značkami, jakými jsou Coca Cola a Levi. 

Svou tvorbu nazývá „fotografickou guerillou―, ve které mu nejde jen o estetiku, ale i o 

sociální a politické změny. O tom, ţe jeho aktivity nacházejí rezonanci svědčí i to, ţe 

mu v roce 2010 americká nadace TED udělila cenu sto tisíc dolarů na antropologické 

projekty. 

Trh 

Všichni umělci jsou a budou nějakým způsobem propojeni s trhem. Aby mohli 

realizovat svá díla, budou nuceni spolupracovat s firmami, které budou také sběrateli 

uměleckých předmětů. Umění se bude stále více stávat byznysem – na jednu stranu 

bude umění pro managery a podnikatele příleţitostí demonstrovat svůj status postavení, 

na stranu druhou bude umění stále více ve sluţbě komerčního zboţí. Bude se stírat 

rozdíl mezi uměním a reklamou, sponsoringem a brandingem. Umělci přijdou o iluzi, 

ţe mohou být nezávislí, protoţe bude slouţit jak malým tak i nadnárodním korporacím 

– značkám. Příští elita můţe spatřovat symbol své moci jak v umění jako luxusní 

                                                      
25 Jean-Sébastien Stehli, JR s'affische à Paris, L'Express, 
http://www.lexpress.fr/culture/photographie/jr-s-affiche-a-paris_474525.html, 13. 1. 2011. 

http://www.lexpress.fr/culture/photographie/jr-s-affiche-a-paris_474525.html
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relikvii, tak i v ovlivňování estetického a potaţmo i sociálního rozvoje dané čtvrti, 

města či dokonce státu. Pak by mohla začít zcela nová éra uměleckého rozkvětu.  

 

Třetí cesta - umění jako značka 

Dříve byli umělci nahlíţeni jako hrdinové, revolucionáři a géniové. Dnes je u nich 

obdivována dynamika a odvaha, která se však podobá dynamice a odvaze jiných 

podnikatelů. Mobil je jejich nejdůleţitějším uměleckým nářadím. V budoucnu bude 

ţivotní styl vyjadřován nejen značkovým zboţím, ale i uměleckými preferencemi, které 

budou vnímány jako atribut určité společenské třídy. Úspěšné bude takové umění, které 

bude lépe odpovídat našemu ţivotnímu stylu. Nové umělecké časopisy se budou 

jmenovat Vogue, Bunte a Gala.  

 Umělecký systém se nebude příliš lišit od komerčního systému světových 

značek – kaţdý zákazník přispěje svým skromným dílem k obrovskému výdělku 

nadnárodních korporací. Podobně jako v IKEI i v muzeu je a bude návštěvník 

současně zákazníkem a spolupracovníkem. Tím, ţe zaplatí za vstup do muzea, přispěje 

nejen do jeho kasy, ale především navýší hodnotu díla jako symbolu. Právě tato 

hodnota zvyší jeho cenu na trhu. Cestou umění jako značky se vydá většina umělců. 

Někteří na své proměně ve značku budou aktivně pracovat (Damien Hirst), jiní se 

stanou značkou bez svého přičinění a proti své vůli (Miroslav Tichý).  

 

Značka Damien Hirst a Miroslav Tichý 

Damien Hirst se stal celosvětově proslulým poté, co jej od roku 1992 začal neúnavně 

propagovat magnát reklamy, sběratel a galerista Charles Saatchi. Skutečnost, ţe Saatchi 

je svou původní profesí reklamním agentem, není zanedbatelná. Saatchiův podnik 

zaloţený v roce 1970 se jiţ v roce 1986 stal největší agenturou svého druhu na světě. 

Napomáhal ke vzestupu nejen úspěšným společnostem jako např. firmě na cigarety Silk 

Cut, ale i Konzervativní straně Margarety Thatcherové. Saatchi aplikoval svoje 

schopnosti a znalosti z reklamy na výtvarné umění. Bez Saatchiho by o Damienovi 

Hirstovi dnes pravděpodobně věděl málokdo. Strmá kariéra Damiena Hirsta se podobá 
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strmému vzestupu firmy Silk Cut, která se v 90. letech stala nejprodávanější značkou v 

Anglii. Je Saatchi dnešním Medicejem a Hirst dnešním Michelangelem? Moţná, ale 

zatímco velikost Michelangelova díla není na Medicejích závislá, velikost díla Damiena 

Hirsta je Saatchiho produktem. Damien Hirst se stal díky Saatchimu mediální ikonou a 

jeho jméno a dílo registrovanou obchodní značkou. 

 I nadále budou existovat umělci, kteří budou v izolaci řešit především výtvarné 

otázky. Ale ani ti nebudou uchráněni před pohlcením trhem, jako se to stalo českému 

fotografu Miroslavu Tichému, jehoţ výstava probíhá v Galerii hl. m. Prahy aţ do 

března 2011. Jsme tu svědky pohádkového příběhu, ve kterém se tento rodák z Kyjova, 

o kterém do jeho osmdesáti let věděl jen málokdo, stal přes noc slavným. Notně k tomu 

přispěl psychiatr Roman Buxbaum, který znal Tichého z dětství. Po letech se vrátil do 

Kyjova a objevil v Tichého díle a ţivotě nevídaný potenciál. Během pár let nechal 

vystavit umělcovy fotografie v nejprestiţnějších muzeích světa včetně Centre Pompidou 

v Paříţi a International Center of Photography v New Yorku. Tichého fotografií i 

ţivotního příběhu se chopil trh a naplnil tak sen z pohádky Tři oříšky pro Popelku, ve 

které se však Popelky – stejně jako ve známém filmu s Libuší Šafránkovou – princ 

nezeptal, zda ho chce za muţe. Z Miroslava Tichého se stala značka, ať uţ chtěl či 

nikoli.  

 

Islámská prognóza 

Z muzeí by se mohly stát skutečné chrámy uměleckého náboţenství jen tehdy, pokud 

by umělci nabídli lidem nejen umělecká díla – věci vyrobené na zakázku ve speciálních 

dílnách – ale i celý myšlenkový systém, který by jim mohl dát útěchu a naději v hodině 

smrti. Umění by pak nejen přestalo slouţit náboţenství, ale skutečně by jej nahradilo. 

Dosáhlo by autonomie, o kterou jiţ po dvě stě let usiluje. V tuto chvíli, však chybí 

indicie k tomu, ţe by se umění ubíralo tímto směrem a ţe by samo o sobě vůbec mohlo 

takový úkol splnit.  

 Středověký hodnotový systém symbolizovalo vlastnictví a uctívání relikvií. 

Tento systém byl zpochybněn během reformace, následkem čehoţ se zhroutil. 
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Podobný osud můţe potkat i umění, aţ se zjistí, ţe Hirstova lebka je pouhou lebkou, ţe 

hodnotový umělecký systém je nafouknutou bublinou, za kterou nestojí pevná víra. 

Pokud se i nadále bude v Evropě stále méně vyrábět, a přesto bude pokračovat relativní 

blahobyt, budou i nadále z bývalých továren, kostelů, hradů a zámků vznikat muzea 

současného umění, výstavní haly a ateliéry pro umělce. Tam, kde se dříve pracovalo, 

modlilo, ţilo je a bude umění. Tento systém se bude rozvíjet aţ do okamţiku, kdy se 

zhroutí a promění v cosi jiného. Jeho zkázu mohou urychlit přistěhovalci z islámských 

zemí, kteří vtisknou Evropě svoje vlastní kulturní hodnoty a učiní konec této století 

trvající party. Umělecké náboţenství se zhroutí a bude nahrazeno náboţenstvím jiným 

– pravděpodobně islámem. Bývalá muzea současného umění budou přestavěna na 

mešity. Umění se opět dostane do sluţeb náboţenství.  
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Miroslav Tichý, Koupající se, 70-80. léta. 
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Planetární síť, nebo planeta v síti? 
 

Pavel Kopecký 

 

Globalizace je pojmem, jenž bohužel přesně obráží tuto epochu. Skloňuje 

se takříkajíc na osm pádů (čert ví, nakolik ve finštině, jež jich má patnáct) a 

každý, kdo je bezradný anebo si potřebuje dodat vážnosti, používá slova 

„legendární, diskurz, globalizace“.  

 

 

Sebezdůvodňování a vymlouvání se na globalizaci svým úsvitem řazenou 

k zámořským cestám Kryštofa Kolumba, jakoţ i k pádu Berlínské zdi, má pré, jelikoţ 

kráčí o záleţitost nesmírně pohodlnou. Teď aktuálnější ve verzi velmi zhusta 

ideologických odkazů na „stále nekončící globální krizi―. Kupříkladu při útoku na 

sociální stát, co do budoucna na růţích ustláno mít rozhodně nebude; faktum, ţe tři 

evropské regiony s nejlepším společenským zabezpečením (Německo, Francie, 

Skandinávie) kupodivu nejméně utrpěly planetárním dopadem peněţních a 

majetkových machinací kapitánů kapitalismu, v zásadě příliš prostoru ve 

veřejných diskuzích nedostává.  

Šetřit, hlavně na nejchudších, se zkrátka musí, byť by to stálo, co stálo. Jde 

vlastně o přepólovanou, málo jasnými konturami nadanou obdobu kdysi univerzální 

pseudoargumentace skrze budování komunistické společnosti. Řádu světlých zítřků, 

v nichţ hlubší přemítání, neřkuli úvahy, ţe ten či onen dějinný proces není nezvratný, 

neměly místo. – „Nelze si nevšimnout, ţe přesně totéţ se dnes tvrdí o globalizaci. Její 

příchod je naprosto nutný, lze se jí jen… přizpůsobit. Naše svoboda je tak 

mimochodem uţ zase redukována na poznanou nutnost – svobodný člověk se 

imperativům globalizace bez reptání přizpůsobí a ještě na tom vydělá. Protestovat proti 

globalizaci mohou jen hlupáci, kteří nepochopili základní trendy směřování dějin.― 

(Keller) 
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Náplň a uţívání termínu globalizace představuje občas rovněţ úmyslnou 

neurčitost, plytkost naší doby, která – obávám se – také kvůli procesům, jeţ bývají 

zahrnovány do tohoto mnohovrstevnatého scelování světa, se vystupňuje. Podléhají jí 

bohuţel (a logicky) i autoři, kteří si kladou ambice akademicky výhledy epochy 

globalizace rozebrat. Zčásti zřejmě proto, aby optimálně zefektivnili prodejnost svého 

duševního plodu. Poloţeného na oltář málo zpochybňované diktatury trhu. Vyplatí se 

ještě ocitovat půvabného, navíc poněkud kádrujícího zástupce inkriminovaného trendu, 

jenţ je shodou okolností naším krajanem: „Globalizace je dobrá, protoţe nám přináší 

moderní technologie, internet, otevírá nám svět, zněl by zřejmě závěr mladého 

vzdělaného Čecha, který si je vědom toho, ţe patříme k té bohatší části lidstva. 

Globalizace je špatná, protoţe nám vzala práci, na cestování nemáme peníze a všechno 

tady skupují cizinci, řekl by zřejmě příslušník starší generace, který neumí cizí jazyky a 

neuvědomuje si, ţe posledních padesát let vládl komunistický reţim. Oba dva mají 

pravdu, kaţdý tu svoji, jak uţ to v globalizaci chodí.―  

Výsledkem takového směřování se mohou stát staronové ambice pevně ukotvit 

ţivotní okolnosti po stránce hodnotové i prostorové, tj. vytvořit pospolitosti srostlé 

v jedno pomyslné tělo s jedním poloboţským Vůdcem. Eventuelně (a daleko 

pravděpodobněji, ač oba procesy budou nepochybně koexistovat) k další atomizaci, co 

tvoří výhodné podhoubí pro celkovou manipulovatelnost zdánlivě svobodného, ale 

hlavně asi dezorientovaného jedince. Primitivně agresivního a/nebo zdětinštělého „na 

míru větší neţ malou―, kterak pravila ona všeobjímající instrukce pro policejní dohled 

nad drţením omamných jedů. Prostě občana schopného a ochotného tragikomicky 

bojovat maximálně za sebe. Za své partikulární zájmy, jenţ dostávají právě infantilní 

zdůvodnění typu „nemusím za nikoho ničeho platit…― Přičemţ domyšleno do konce, 

nastíněný neprozíravý přístup můţe velmi snadno přerůst ve svou protivu, v milieu 

vhodné pro úpadek občanské společnosti. Pád jedincových práv, včetně majetkových.  

Předeslaný přístup k (ostatně stále širšímu) okolí není nesnadné vidět u 

dnešních studentů postkomunistických zemí. U nich podstata nadšení pro sobectví 

špatně maskované individualismem nápadně připomíná bezpodmínečné uznávání 
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formálně lidumilné státostranické doktríny KSČ jejich prarodiči. Vycházejí vlastně 

leckdy z představy bezmyšlenkovitě implantované rodiči vyrostlými v divokých 

devadesátých letech a z aktuálních volebních plakátů jistých politických stran, které se 

„ergo kladívko― s gustem přibliţují klasickým ekonomickým jednotkám, obchodním 

firmám. Zformovaným nezřídka, aniţ by se tím nějak speciálně tajily, jako dceřiné 

organizace firem klasických. Agregujícím pak cíle nesmírně úzkých zájmových skupin. 

Kterýchţ suma se bude, obecně vzato, pravděpodobně umenšovat ve prospěch růstu 

míry jejich veřejného vlivu. Povíce, kdyţ jsou výchozími strukturami třebas 

(nadnárodní) mediální korporace (Itálie), jimţ těţko nehádat další vzestup ceny ve stále 

menším, ale nakupenějším, a proto pro většinu nepřehlednějším prostoru. Spojeného 

s komprimovaným časem. Z příbuzných příčin se stává dalším z mnoha zvolna 

vymírajících druhů národní stát, kdysi úplná svátost přebírající vskutku podobně 

překonané role náboţenské. Ničený mnohdy ze vzdálenosti desítek tisíc kilometrů, 

zachovává si leckdy své vnější atributy, ale slouţí spíše, podoben shora uvedeným 

politickým partajím, úlohou převodní páky. Nástrojem zvíci prázdné slupky.  

Mnohé společnosti na tento trend deteritorializace majetkových toků, elit a 

symbolů bohuţel stále masivněji přistupují. Příklady známe z mnoha koutů (například 

sítí) síťově propojeného/omotaného světa. Zde stále více dostávají přednost 

komunikace, nápady či projekty zaměřené na nedomýšlení konců, na povrchní, 

bleskově koncipované úspěchy. Tohle šíření, následované většinou napodobováním, 

mívá tedy zpravidla kvality oproštěné od moudrosti. Prosté ohledu na dalekou 

budoucnost, jeţ by, podobna Godotovi, neměla přijít. Fakticky je tedy proteţována 

„svoboda― od ohledu na přeţití. Tudíţ věc o to paradoxnější, oč se dnešní člověk 

(vyspělých rajónů) doţívá předkům relativně nedávným bezmála nepředstavitelného 

věku. Doţití v nadcházejících desetiletích a staletích nepochybně dále ještě 

prodluţovaného, přispívajícího ke stárnutí země takzvaně bohatého Severu. V nich se, 

pro úplnost dodejme, taktéţ paradoxně mluví o právu sexuálních menšin na sňatek a 

adopci dětí, případně právech ţen, zatímco počet státem nebo církví posvěcených 
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různopohlavních svazků rapidně ubývá, přičemţ krásnější polovina lidstva stále méně 

zastává svou klíčovou přírodní roli – nerodí děti.  

Valem stárnoucí společnosti, v nichţ zřejmě naroste zastoupení kulturně, stejně 

tak geneticky majoritě nenavázaných obyvatel, zaţijí nebývalý tlak na zdravotní, sociální, 

leč téţ školské systémy. Dále potom s vysokou pravděpodobností zaznamenají 

stupňování jiţ dnes frenetického, ba hysterického kultu mládí. Škarohlídsky, v nadsázce 

dodávám, jestli výhledově dokonce nevznikne situace popisovaná katastrofickým 

americkým snímkem, kde si vývoj, včetně ničení ţivotního prostředí, „vynutil― uctívání 

nejmladšího ţijícího člověka.  

Komenského Všudybud a dvojtvářné Mámení naší epochy jsou, coţ jsem jiţ 

vícekrát naznačil, propojeni s hlubokými rozpory. Mnohdy třeba – při vší ošidnosti 

následujícího vyjádření – zalétají do poslední chaloupky chudobného Jihu, neseny 

neviditelnými vlnami („diktátu vkusu―), mediální ikony. Ikonostas postavený na 

odcizující skutečnosti, ţe ideovou náplň původních, prostorově vymezených autorit 

(vzniklých pro průměrně velmi mladé pospolitostí s kultem stáří) překonal daleko, 

daleko univerzálnější přístup nabídky povrchu. Budovaného nezřídka „umělohmotnou 

krásou―, vyuţíváním nejniţších lidských pudů, zkrátka na schopnosti činit celebritu 

doslova z kohokoli či čehokoliv. Coţ mimo jiné dokazují oslavy berlínského, nyní jiţ 

odrostlého, tudíţ zapomenutého medvíděte Knuta; současně široké uctívání 

vyslovených kriminálních ţivlů nebo intelektově podprůměrných bytostí, jeţ okázale 

prezentují svou promiskuitu. 

Taktéţ naposledy dotčené jevy, krom nesporných příznivých dopadů, 

dlouhodobě posilují napětí mezi lidmi, národy, státnostmi, regiony; stimulují rozpory 

mezi globálním-lokálním, bohatým-chudým, tradičním-moderním, mladou-starou 

generací apod. Sílící konfliktní linie v nedohledných kombinacích posilují podhoubí pro 

(geo)politickou nestabilitu, projevy organizovaného zločinu a terorismu, propady 

ekonomiky, sociální bouře a tak dále. Prostředí pro globální čili notně neurčité scénáře 

vývoje. 
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Autocenzura: Bojíme se mluvit o evropských 
muslimech? 

 

Jakub Janda 

 

Asimilace a integrace muslimů jako hlavní politický a společenský problém 

západní Evropy 21. století – analýza celospolečenské percepce tématu 

 

 

Jaký je stav integrace muslimských menšin v zemích Evropské unie, zejména 

v pěti státech, ve kterých je nejsilněji vnímána frikce mezi domácím obyvatelstvem a 

muslimskými přistěhovalci? Pokusím se o rekapitulace stavu, zasazení výroků 

politických elit do souvislostí a následnou generalizaci z uvedených dat. Na závěr se 

pokusím identifikovat jádro problému dosud neúspěšné integrace muslimů do 

evropských sociálních struktur a zamyslím se nad moţnostmi budoucího vývoje. 

Nosnou myšlenkou je fakt, ţe počet muslimů v Evropě narůstá jako čísla velké 

násobilky a evropská civilizace aţ do velice aktuální doby téměř nemluvila o rizicích, 

které tato demografická revoluce můţe přinést. Obecná metodika řešení jakéhokoliv 

problému bývá simplifikována do třech fází. V první jde o přiznání samotné existence 

problému, v další o plán řešení či nápravy a ve finální fázi o samotné řešení (jako 

čtvrtou fázi můţeme ještě uvést kontrolu vyřešení, zpětnou vazbu). Myslím si, ţe 

evropská civilizace se nachází na začátku první fáze, tedy, ţe politické špičky teprve 

začínají mít dostatek odvahy k pojmenovávání věci pravými jmény. Pomyslný pohár 

přetekl, níţe zmínění političtí reprezentanti jsou schopni mluvit veřejně o ochraně 

evropských hodnot (pragmatičtěji řečeno - o evropských pracovních místech a 

sociálních fondech) i vzhledem k „povinné― politické korektnosti v kontextu ochrany 

menšin jako elementárního prvku moderní post-lutherovské demokracie. 

Další řádky bych rád ilustroval parafrází slavného Nietzcheho výroku - „ 

Multikulturalismus je mrtvý! My jsme ho zabili!“ Podívejme se, jak moc si tento fakt 

v evropských podmínkách uvědomují političtí vůdcové naší civilizace – tedy ti, kteří by 
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podle tradičního demokratického schématu měli vyjadřovat názor většiny, ale přesto 

chránit práva menšin. V úvodní části bych rád zdůvodnil svou dedukci o hlavním 

problému Evropy 21. století a ospravedlnil bulvárně znící název. V další části v pár 

bodech ilustruji, jakým způsobem je očekáván demografický nárůst muslimského 

obyvatelstva, zejména v zemích západní Evropy. Jako podkapitolu pouţiji dojednávaný 

a očekávaný vstup Turecka do EU a jeho předpokládané konsekvence. Hlavní částí 

textu je sborník výroků a názorových směrů v pěti západoevropských státech, kterých 

se muslimská demografická exploze týká nejvíce. Dalším bodem je pokus o generalizaci 

z uvedených reálií, úvaha nad mlčenlivostí politiků, zamyšlení se nad negativní stránkou 

moderní „politicky korektní― demokracie západního střihu a nastínění několika směrů, 

jimiţ bych se rád zabýval v dalších pracích. 

 

Proč hlavní problém západní Evropy 21. století?  

Má dedukce vychází z několika argumentů a odhadů, jakými se budou vyvíjet 

strategické souvislosti v první polovině 21. století: 

 Kromě několika izolovaných extremistických států (KLDR, Kuba, Bělorusko, 

Írán) panuje ve světě konsenzus, ţe Evropa svou existencí nikoho neohroţuje, 

jelikoţ představuje odbytiště (Čína, OPEC, arabský svět). 

 Rusko, síla tradiční antagonistická vůči Evropě, je slabé, náznaky tvrdé politiky 

v éře bushismu vyměnil nobelista Obama za domnělou kapitulaci 

protiraketového deštníku (původně plánovaný radar v Brdech) a zapojil Rusko 

do deštníku NATO, zároveň získal kooperaci v otázce Íránu (seškrtání 

vojenských zakázek vedoucích k jadernému výzkumu). 

 Po projevu na egyptské univerzitě v Káhiře26 začal Obama smířlivou doktrínu 

vůči muslimskému světu, jíţ, jak se zdá, zaţehnal riziko otevřeného muslimsko-

křesťanského konfliktu, který mohl přerůst v ozbrojenou formu. Nynější vztahy 

s muslimským světem se zdají být mnohem stabilnější, neţ byly mezi lety 2001 a 

2008. 

                                                      
26 Záznam projevu v plném znění na http://www.youtube.com/watch?v=B_889oBKkNU. 

http://www.youtube.com/watch?v=B_889oBKkNU
http://www.youtube.com/watch?v=B_889oBKkNU
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 Evropa, přestoţe stále hledá stabilní formát integrace, je poměrně silně interně 

propojena, dá se říct aţ superglobalizována. (Viz dominový efekt 

ekonomického kolapsu Řecka a Irska.) 

 Přístup Číny k nedávné krizi na hranicích KLDR a Jihokorejské republiky 

přinesl nový vhled do doktríny ČLR na začátku 21. století (klíčovým bodem 

bude obsazení prezidentského postu v roce 2012, nejmocnějšího postu světa27 a 

následné směřování země). Země, zdá se, se vydala na postupný přesun 

k neliberální demokracii.28  

 Ať uţ to chceme nebo ne, Evropa nebude v následujícím století globálním 

hráčem. Interní spory (o formu federalizace evropského superstátu podle idejí 

Winstona Churchilla) a dvourychlostní verze kontinentu (ve spojitosti s krizí 

eura a ekonomickou diferenciací sever-jih) jí nedovolí navenek vystupovat silně 

a jednotně, to ještě bude pár desítek let trvat. Svět bude v dalších desítkách let 

ovládán nikoliv strukturou G-20, ale G-229 (Washington - Peking) či G-3 

(Washington - Peking - arabský svět) do poloviny 21. století, kdy se obecně 

očekává vyčerpání ropných zásob. To logicky přinese zvýšení moci vlastníka 

oné vzácné suroviny (ekonomický princip nedostatku a vysoké poptávky). Je 

tedy jasné, ţe Evropu čeká jakýsi boj zevnitř, hledání vlastní identity.  

Muslimové v Evropě – příčiny a čísla 

V tzv. otevřeném období 1945—1973 připravovaly jednotlivé západoevropské 

země programy, řešící aktuální nedostatek pracovních sil na trhu práce. Pro Německo 

tohoto období byl charakteristický „Gastarbeiter system30―, v jehoţ rámci byli zváni 

zpočátku dělníci z Itálie, Řecka, postupně pak byli nahrazováni levnější pracovní silou z 

Turecka a Íránu.  

                                                      
27Anketa časopisu Forbes o Nejmocnějšího člověka světa, http://www.forbes.com/profile/jintao-hu . 
28 termín známý z knihy amerického politologa indického původu Fareeda Zakarii – The Future of 
Freedom: Illiberal Democracy at Home and Abroad, ISBN: 78-0393047646, vydalo W. W. Norton & 
Company, 2003. 
29 New America Foundation, 6.4.2009, http://www.newamerica.net/node/9399. 
30Viz Hedwig Rudolph, Journal of Ethnic and Migration Studies, 
http://www.informaworld.com/smpp/content~db=all~content=a923546042~frm=abslink.  

http://www.forbes.com/profile/jintao-hu
http://www.informaworld.com/smpp/content~db=all~content=a923546042~frm=abslink
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Velká Británie zůstávala otevřená pro obyvatele svých kolonií. I po zisku 

nezávislosti měli mnozí Indové a Pákistánci moţnost získat britské občanství buď jako 

vojáci nebo v rámci „European Voluntary Worker Program.―31 Ten měl, stejně jako 

obdobné programy v dalších zemích, tj. ve Francii (Alţírsko, Maroko), v Belgii 

(Maroko, Turecko), ve Švýcarsku (Turecko), v Nizozemí (Indonésie, Turecko, Maroko), 

v Lucembursku (Turecko), řešit získávání levné pracovní síly na nenaplněném 

pracovním trhu. Zahraniční dělníci muslimského původu se začali usazovat a na 

základě nedokonalého imigračního zákonodárství získávat občanství pro sebe a své 

příbuzné. Původní záměr, tj. zaměstnat nájemné zahraniční dělníky pouze na určitou 

dobu, po níţ se měli vracet domů, nebylo moţné dodrţet, protoţe je jednotlivé 

ekonomiky potřebovaly.32 Hlavně díky zmíněným faktorům se počet muslimů v Evropě 

zvyšuje. Jakým způsobem, to ilustrují níţe citovaná data. 

Počet obyvatel Evropy sice stále vzrostl ze 422 milionů v roce 1900 na 727 milionů 

v roce 2000, od šedesátých let však porodnost prudce klesá a dnes se v celé Evropě rodí 

méně dětí, neţ je nutné k pouhému udrţení počtu obyvatel. Otázka důvodu poklesu 

porodnosti je velmi sloţitá, neboť se tento jev vyskytl na celém kontinentě, 

v katolických, protestantských i pravoslavných zemích, zemích bohatých i chudých. 

Pokud by tyto trendy pokračovaly, měla by Evropa podle odhadů OSN v roce 2300 

pouhých 60 milionů obyvatel. Podle zprávy OSN o migraci bude Evropa potřebovat do 

roku 2050 k obnovení věkové rovnováhy nejméně 700 milionů přistěhovalců.33 Podle 

údajů z roku 2007 je v Marseille 25% obyvatel muslimů34 , Rusko je se 140 miliony 

obyvatel domovem 23 milionů vyznavačů islámu – coţ znamená, ţe kaţdý šestý Rus je 

                                                      
31 Viz Journal of Refugee Studies, http://jrs.oxfordjournals.org/content/1/3-4/214.abstract.  
32 Studie Muslimové a evropská bezpečnost, Jan ONDŘEJKA, 
www.defenceandstrategy.eu/filemanager/files/file.php?file=6331).  
33 Humanistická Evropa, nebo islamistická Eurábie?, Zdeněk Škrobák, Nad knihou Waltera Laquera Poslední 
dny Evropy, http://www.revuepolitika.cz/clanky/165/humanisticka-evropa-nebo-islamisticka-eurabie. 
34 EarthTimes, 22.11.2007, http://www.earthtimes.org/articles/news/146537.html. 

http://jrs.oxfordjournals.org/content/1/3-4/214.abstract
http://www.defenceandstrategy.eu/filemanager/files/file.php?file=6331
http://www.revuepolitika.cz/clanky/165/humanisticka-evropa-nebo-islamisticka-eurabie
http://www.earthtimes.org/articles/news/146537.html
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muslim.35 Britská komunita následovníků Alláha se během čtyř let rozrostla o půl 

milionu členů36, v roce 2008 byla na téměř dvou a půl milionech hlav,37 

nejpopulárnějším chlapeckým jménem novorozenců ve čtyřech největších 

nizozemských městech je Mohammed.38 Ve Španělsku, známém svou „demuslimizací― 

na konci 15. století, vzrostl počet muslimů za posledních deset let dvacetkrát.39

 Počet muslimů v Evropě dnes je daleko vyšší neţ 15 milionů a můţe dosahovat 

aţ 25 milionů. V některých městech, jako například v anglickém Birminghamu, se 

očekává, ţe „bílá populace― (myšleno „nemuslimové―) se stane menšinou do roku 

2026. 

Vysoká míra porodnosti mezi muslimskými přistěhovalci do Evropy povede podle 

demografů k tomu, ţe se muslimové během méně neţ 40 let stanou v řadě zemí 

Evropské unie většinovým obyvatelstvem.40 

 

K lepší interpretaci výše uvedených statistických údajů a předpovědí uvádím 

seznam vybraných bezpečnostních incidentů muslimů směřující k teroristické činnosti 

po 11. září 2001 v Evropě.41 

 

VELKÁ BRITÁNIE – 28. září 2001 zatkly britské úřady alţírského pilota Lutfí Raisího 

pobývajícího ve Velké Británii, který byl údajně instruktorem pilotů odpovědných za 

unesení jednoho z dopravních letounů 11. září 2001. Dalších asi deset osob, které na 

                                                      
35 200 000 z 800 00, The New York Times, 17.11.2007, 
http://www.nytimes.com/2007/12/17/world/europe/17iht-islam.1.8781438.html. 
36 The Times, 30.1.2009, http://www.timesonline.co.uk/tol/news/uk/article5621482.ece. 
37 Labour Force Survey, United Kingdom. 
38 Bruno Waterfield , Daily Telegraph, 13.8.2009, 
http://www.telegraph.co.uk/news/worldnews/europe/netherlands/6022588/Mohammed-is-most-
popular-boys-name-in-four-biggest-Dutch-cities.html. 
39The New York Times,16.3.2008, 
http://www.nytimes.com/2008/03/16/world/europe/16spain.html?_r=1&fta=y.  
40 Adrian Michaels, The Daily Telegraph, 8.8.2009, 
http://www.telegraph.co.uk/news/worldnews/europe/5994047/Muslim-Europe-the-demographic-
time-bomb-transforming-our-continent.html. 
41 Studie Muslimové a evropská bezpečnost, Jan Ondřejka, 
www.defenceandstrategy.eu/filemanager/files/file.php?file=6331. 

http://www.nytimes.com/2007/12/17/world/europe/17iht-islam.1.8781438.html
http://www.timesonline.co.uk/tol/news/uk/article5621482.ece
http://www.telegraph.co.uk/news/worldnews/europe/netherlands/6022588/Mohammed-is-most-popular-boys-name-in-four-biggest-Dutch-cities.html
http://www.telegraph.co.uk/news/worldnews/europe/netherlands/6022588/Mohammed-is-most-popular-boys-name-in-four-biggest-Dutch-cities.html
http://www.nytimes.com/2008/03/16/world/europe/16spain.html?_r=1&fta=y
http://www.telegraph.co.uk/news/worldnews/europe/5994047/Muslim-Europe-the-demographic-time-bomb-transforming-our-continent.html
http://www.telegraph.co.uk/news/worldnews/europe/5994047/Muslim-Europe-the-demographic-time-bomb-transforming-our-continent.html
http://www.defenceandstrategy.eu/filemanager/files/file.php?file=6331
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něj měly vazby, bylo dáno do vyšetřovací vazby. Na francouzský popud zadrţela britská 

policie 27. září 2001 v Londýně Kamála Dáudího, který údajně patří ke skupině Takfír 

val-Hidţra, která spolupracuje s bin Ládinovou organizací Al-Káida. Dáudí byl 29. září 

vydán Francii. 30. 3. 2004 byla zadrţena 8 členná skupina britských občanů vyznávající 

islám, která je podezřelá z příprav teroristického útoku, kdyţ u ní bylo nalezeno půl 

tuny dusičnanu amonného. O několik dní později byl zadrţen další člen této skupiny. 

 

NĚMECKO – Německá prokuratura vydala zatykače na Jemence Ramzího 

Muhammada Abdalláha bin Šibha a Němce marockého původu Saída Bahádţího, kteří 

dříve bydleli v Hamburku a měli blízký vztah k Muhammadu Attovi, jenţ je povaţován 

za jednoho z pachatelů teroristických útoků v New Yorku. Proti třem osobám z 

Wiesbadenu, kteří prý v Německu plánovali „těţké násilné činy―, bylo 29. září 2001 

zahájeno vyšetřování: jedná se o Turka Talipa T. a dva Jemence, Vádího A. a Šahíba A. 

Zatykač byl téţ vydán na „skupinu lidí arabského původu―, kteří údajně v Hamburku 

vytvořili „teroristickou skupinu―. Po teroristickém útoku v Madridu patřil mezi zatčené 

Maročan, který bydlel dlouhodobě v Darmastadtu a podle německých zdrojů patřil ke 

skupině asi 270 extrémních muslimů, kteří jsou na seznamech německých 

bezpečnostních sluţeb. 

 

FRANCIE – Po událostech 11. září 2001 bylo zadrţeno sedm údajných muslimských 

extremistů. Dva z nich byli zatčeni. V Belgii Tunisan Nizár Trabelsí a v Nizozemsku 

Francouz Jérme Courtellier, alias Salmán. Oba jsou spojováni s militantními islámskými 

skupinami a jsou podezřelí z přípravy útoku na americké velvyslanectví v Paříţi. Později 

byl ze Spojených arabských emirátů vydán do Francie Francouz alţírského původu 

Djamel Beghal. Ten je údajně blízkým spolupracovníkem Usámy bin Ládina a švagrem 

Francouze Pierra Bonteho, který je jedním ze sedmi podezřelých. Dne 5. dubna 2004 

Francie zahájila rozsáhlou bezpečnostní akci zaměřenou proti tzv. spícím teroristickým 

buňkám ve Francii. Jedná se především o skupiny napojené na atentátníky, kteří 

provedli sebevraţedné útoky v Casablance (16. května 2003). Tento zásah je odpovědí 
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na vyhroţování muslimských radikálů z 16. března, kdy skupina „Sluţebníci Alláha 

mocného a moudrého― vydala prohlášení obsahující hrozby proti cílům ve Francii a 

francouzským zájmům v zahraničí. 

 

ŠPANĚLSKO – Po útocích 11. září 2001 policie rozbila teroristickou buňku údajně 

spojenou se sítí Usámy bin Ládina. Tuto buňku tvořilo šest Alţířanů z teroristické 

Salafistické skupiny pro kázání a boj (GSPC). V souvislosti s teroristickým útokem z 11. 

března 2009, ke kterému se přihlásila buňka Al Káidy „Brigády mučedníka Abú Hafs 

Al-Masrího―, bylo zatčeno 23 podezřelých (z nich bylo 5 propuštěno). Následně dne 4. 

dubna 2004 došlo při policejní akci k výbuchu náloţe, která usmrtila další 4 významné 

teroristy zodpovědné za atentáty v okolí Madridu. Všichni podezřelí jsou muslimové. 

 

ITÁLIE – V Římě byli zatčeni čtyři Maročané podezřelí z přípravy teroristického útoku 

proti americkému velvyslanectví a městské vodovodní síti. Policie oznámila, ţe u nich 

byly nalezeny 4 kg kyanidového prášku. Na podzim 2003 bylo zadrţeno 15 Pákistánců 

při nelegálním pokusu o vstup do země. Tito muţi jsou podezřelí z členství v komandu, 

které plánovalo útok na papeţe. 

 

 

ŘECKO – Podle neoficiálních informací vzala řecká policie pod dohled deset osob 

podezřelých ze styků s Usámem bin Ládinem. 

 

BELGIE – Ve vazbě jsou dva údajní islamisté podezřelí z napojení na evropskou 

teroristickou síť. Jejich zatčení vedlo k odhalení skladiště chemikálií. 

 

BOSNA a HERCEGOVINA – Stabilizační síly NATO v Bosně (SFOR) zatkly na 

okraji Sarajeva dva občany Saúdské Arábie a dva občany Bosny, kteří jsou podle 

bosenské televize podezřelí ze spolupráce s islámskými teroristy. 
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Turecko – časovaná bomba? 

Pro doplnění bych rád uvedl krátkou polemiku, která se týká plánovaného 

vstupu Turecka do Evropské unie. Stát, jenţ je jasným strategickým partnerem USA i 

v rámci NATO, je neoficiálně označován jako budoucí evropská armáda a obranný 

val42 Evropy před neklidným Blízkým Východem. I proto je EU tlačena zejména USA43, 

aby se Turecko připojilo k EU co nejdříve. Pokud se do deseti či patnácti let Turecko 

připojí k EU, tak i přes přechodné období, uzavření pracovního trhu starých zemí EU, 

dojde nejdéle o dalších deset let později k masové migraci muslimů z chudších 

východních částí tureckého státu do zemí staré EU. Turecko má v současné době 

zhruba 74 milionů obyvatel, z nichţ je 98 % muslimů.44 

 

Pět statečných aneb první hlasy proti 

Na následujících stranách následuje seznam pěti států, v kterých lze pozorovat 

samotný proces „probouzení― – tedy stav, kdy se otázce muslimské menšiny dostává 

většího mediálního prostoru, ať uţ ze strany národních politiků, nebo samotných 

obyvatel (například ve Švýcarsku). Situaci všech pěti zemí lze generalizovat v několika 

řádcích: bezbranná demokracie. Ve všech evropských zemích je účinnost integrační 

politiky nejniţší v případě přistěhovalců z muslimského kulturního okruhu. Mnozí     z 

nich se sice novému společenskému systému přizpůsobí, ale jenom málokterý jej 

opravdu zniterní. Většina naopak spoluvytváří různě vyhraněnou formu paralelní 

společnosti a tím i podhoubí pro vznik a rozšiřování militantních názorů. 

 

Německo  

V současnosti představují imigranti nebo jejich potomci více jak jednu pětinu 

obyvatel Spolkové republiky, coţ je po Spojených státech druhé největší procento na 

světě. Přistěhovalci z Turecka a arabských zemí zaostávají zejména v sociálních a 

                                                      
42 Její velikost a síla je přirovnávána ke „státu ve státě―, viz analýza The Economist, 11.2.2010 , 
http://www.economist.com/node/15505946. 
43 Cyprus Mail, 1.12.2004, http://www.cyprus-mail.com/cyprus/us-insists-turkey-should-get-eu-date.  
44 Zdroj: The Pew Research Center, Washington D.C., USA. 

http://www.economist.com/node/15505946
http://www.cyprus-mail.com/cyprus/us-insists-turkey-should-get-eu-date
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ekonomických oblastech. Ukazuje se, ţe pro děti manuálně pracujících imigrantů, kteří 

oproti původním očekáváním v zemi zůstali 45, je těţké začlenit se do německého 

hlavního proudu. Ve velkých městech často navštěvují školy, ze kterých místní děti 

utekly, coţ integraci jen dále komplikuje. Paralelní ţivot je problémem zejména turecké 

menšiny, o které se rozhovořil Thilo Sarrazin. V Německu je praktikován tzv. 

anglosaský model multietnické integrace, který je také označován jako komunitární. Ten 

nabízí alternativní identitu pro přistěhovalce, prakticky jim říká – budete-li dodrţovat 

naše zákony, nemáme nic proti vašim zvykům, praktikovaným třeba i na veřejnosti. 

Stejný model je uţíván i ve Velké Británii, jeho protikladem je tzv. laický model, uţívaný 

ve Francii. Myslím si, ţe hlavní debata se strhne ohledně hodnocení těchto dvou 

modelů a hledání ideálního řešení, coţ je podle mého pohledu francouzský systém.  

Sebevražda Německa 

Německo si problémy imigrace naplno uvědomilo uţ před více neţ deseti lety. 

Tehdy se poprvé odhodlalo k reformě rigidního imigračního zákona, který byl zaloţen 

na etnickém původu. Přistěhovalcům a jejich potomkům otevřelo cestu k občanství a 

před pěti lety zavedlo i integrační kurzy, kde se zájemci učí nejen německému jazyku. 

Jeho základní znalost se nyní vztahuje i na příchozí „nevěsty", coţ nese špatně hlavně 

turecká menšina, poznamenával The Economist. V zemi plné minaretů se hlasitě ozval 

bývalý politik a bankéř Thilo Sarrazin. Jeho provokativní kniha Německo se likviduje 

samo46, kterou kritikové strhali a komentátoři zatratili, skočila během dvou měsíců ve 

věčném ţebříčku politických bestsellerů na druhé místo, před paměti Helmuta Kohla a 

Gerharda Schrödera. Kontroverzní dílo obsahuje teze, ţe „muslimští vetřelci a jejich 

vysoká porodnost přinesou Německu zkázu.― 

Bývalý člen nejvyššího vedení Bundesbanky navrhuje zmrazit sociální dávky 

přistěhovalcům na deset let, aby se do Německa nestěhovala niţší vrstva, jelikoţ je 

v Německu výhodná sociální politika pro děti, coţ ještě akceleruje přirozeně vysokou 

porodnost muslimů. Jak uvádí The Economist, Sarrazinova debata rozpoutala kulturní 

                                                      
45 Tzv. Gastarbeiter system, viz pramen číslo 6. 
46 Deutschland schafft sich ab, Thilo Sarrazi ,ISBN: 978-3421044303. 
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válku. Jeho příznivci zvyšují laťku úspěšnosti imigrace a nekompromisně zavrhují její 

dosavadní přínosy, včetně těch hospodářských. Na imigrantech chtějí národní 

uvědomění a lásku k vlasti, která se k nim ještě před deseti lety neznala. Jistě, bylo by 

chvályhodné, kdyby si přistěhovalci vypěstovali sentimentální vazby k nové domovině a 

její dominantní kultuře, ale je to opravdu nezbytné? K obrázku veřejné debaty je třeba 

zmínit, ţe předseda bavorské CSU, Horst Seehofer, ţádá zastavení jakékoliv migrace. 

Nejmocnější osobou současného Německa je jeho kancléřka. „Pokusy vybudovat 

v Německu multikulturní společnost zcela zkrachovaly.― Prohlásila to kancléřka Angela 

Merkelová v Postupimi na schůzi mládeţnické organizace své konzervativní strany - 

Křesťansko-demokratické unie. 

Smutnou pravdou je, ţe Německo trestá imigranty právě v době, kdy je potřebuje 

nejvíce. Pracovních sil rychle ubývá a vzmáhající se hospodářský růst vyţaduje stálý 

přísun nových odborníků. „Právě nedostatek kvalifikovaných zaměstnanců přišel 

ekonomiku jen v posledním roce na 15 miliard eur," stěţuje si liberální ministr 

hospodářství Rainer Brüdele, jehoţ resort prosazuje import pracovní síly na bázi 

kanadského bodového systému.47 

Velká Británie  

Ve Velké Británii (dále jen VB), podobně jako v Německu, je praktikován tzv. 

anglosaský model multietnické integrace, který je také označován jako komunitární. Ten 

nabízí alternativní identitu pro přistěhovalce, prakticky jim říká – budete-li dodrţovat 

naše zákony, nemáme nic proti vašim zvykům, praktikovaným třeba i na veřejnosti. 

Jeho kořeny najdeme v imperiální viktoriánské Anglii, kdy do země začaly proudit velké 

skupiny náboţensky a kulturně odlišných Indů, pro něţ bylo třeba nastavit model 

koexistence s domácím obyvatelstvem, zejména v druhé polovině 19. století. V roce 

2009 britská vláda potichu dovolila muslimským náboţenským soudům rozhodovat v 

občanskoprávních věcech týkajících se rozvodů, finančních sporů a domácího násilí, 

                                                      
47Německý multikulturalismus: Skutečně selhal?, Hana Kopecká, EUROSKOP, 19. listopadu 2010, 
http://www.euroskop.cz/46/17813/clanek/nemecky-multikulturalismus-skutecne-selhal/.  

http://www.euroskop.cz/46/17813/clanek/nemecky-multikulturalismus-skutecne-selhal/
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coţ vyvolává obavu, ţe muslimové vytvoří paralelní právní systém se stejnou autoritou, 

jakou má britský právní systém.  

Muslimští klerikové na kritiku reagovali tím, ţe činnost je povolena i ţidovským 

soudům. Inayat Bunglawala, asistent generálního tajemníka Muslimské rady Británie, 

uvedl: „Pokud je židovským soudům dovoleno vzkvétat, tak to musí být dovoleno i soudům 

šaríovým.“ Problematika těchto soudů byla výtečně analyzována článkem Petra Horkého „Před 

islámským soudem v Londýně.“48 Po teroristických útocích na londýnské metro49, k nimţ 

bylo nalezeno spojení s muslimy, narozenými ve VB, se v britském veřejném prostoru 

rozpoutala diskuze o kořenech terorismu ve vlastní společnosti. Jako čerstvou reakci lze 

zmínit následující zprávu. 

Britský premiér chce snížit počet přistěhovalců do Británie 

Jeho prohlášení následovalo jen několik dní poté, co vládní poradní výbor pro 

přistěhovalectví, který má určovat početní limity pro kvalifikované přistěhovalce ze 

zemí mimo Evropskou unii, uvedl, ţe počet takových přistěhovalců by měl být sníţen 

o více neţ čtvrtinu. „V posledních letech jsme měli čistou imigraci do Velké Británie na úrovni 

zhruba 200 000 lidí ročně, což znamená dva miliony lidí navíc každých deset let,“ řekl v pořadu 

Sky News Cameron. To je podle něj nepřijatelně vysoké číslo, které musí být sníţeno. 

„Jsem naprosto přesvědčen, že je to možné i při současném zajištění, že podnikatelský sektor bude mít 

nadále přístup k talentům,“ dodal premiér. 

Britské podnikatelské kruhy v této souvislosti vyjadřují znepokojení, ţe vládní 

plány by mohly ohrozit konkurenceschopnost britské ekonomiky. Cameron prohlásil, 

ţe by chtěl, aby se čisté přistěhovalectví ročně pohybovalo v rozmezí desítek, nikoliv 

stovek tisíc lidí. Podle něj právě příslib omezení přistěhovalectví byl jedním z hlavních 

faktorů, ţe jeho pravicová Konzervativní strana uspěla ve volbách.50 Británie také hodlá 

v rámci snahy drasticky omezit imigraci a limitovat počet osob nepocházejících z EU, 

                                                      
48 Petr Horký - Reflex č.49/2009 – 3. prosinec 2009, extrakt z článku http://www.reflex.cz/clanek/stary-
reflex-tema-reflexu/35558/pred-islamskym-soudem-v-160londyne.html. 
49 7.7.2005 zabila série bombových útoků v londýnském metru 56 lidí. 
50 ČTK, uveřejněno v EUROSKOP, 22.11.2010, http://www.euroskop.cz/38/17819/clanek/cameron-
chce-snizit-pocet-pristehovalcu-do-britanie.  

http://www.reflex.cz/clanek/stary-reflex-tema-reflexu/35558/pred-islamskym-soudem-v-160londyne.html
http://www.reflex.cz/clanek/stary-reflex-tema-reflexu/35558/pred-islamskym-soudem-v-160londyne.html
http://www.reflex.cz/clanek/stary-reflex-tema-reflexu/35558/pred-islamskym-soudem-v-160londyne.html
http://www.reflex.cz/clanek/stary-reflex-tema-reflexu/35558/pred-islamskym-soudem-v-160londyne.html
http://www.euroskop.cz/38/17819/clanek/cameron-chce-snizit-pocet-pristehovalcu-do-britanie
http://www.euroskop.cz/38/17819/clanek/cameron-chce-snizit-pocet-pristehovalcu-do-britanie
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které obdrţí pracovní povolení, i víz pro zahraniční studenty. Oznámil to britský 

kabinet. Ministryně vnitra Theresa May řekla v Dolní sněmovně: „Počínaje dubnem 2011 

se počet pracovních povolení pro osoby mimo EU sníží na 22 000 - což je oproti roku 2009 pokles na 

jednu pětinu. Pro talentované vědce, akademiky a umělce bude ročně rezervováno jen 1 000 víz.“ Ti, 

kteří ţádají o vízum z důvodu sňatku, budou muset napříště skládat zkoušku z 

angličtiny. Rodiny osob s oprávněním ţít a pracovat v Británii dnes získávají asi 20 % 

všech víz, zatímco neevropští studenti přijíţdějící na univerzity představují aţ 60 % 

veškeré imigrace do Británie. 

Ministerstvo vnitra zpracovává plány na drastickou redukci počtu zahraničních 

studentů. Ze strany policie a bezpečnostních činitelů se objevila obvinění, ţe vzdělávací 

systém je údajně zneuţíván teroristy usilujícími o povolení ţít v Británii.51 Lze tedy 

shrnout, ţe se VB pustila do řešení otázky muslimské komunity velice razantně, 

následujících několik let ukáţe, jak úspěšná je deklarovaná strategie redukce vízových 

moţností a nucené adaptace jiţ téměř domestikovaných příslušníků menšin. 

 

Nizozemsko  

Nizozemský koncept „otevřené země a společnosti―, praktikovaný od 60. let 20. 

století52, měl původně ekonomický kontext, ostatně stejně jako v Německu a Velké 

Británii. Po vraţdě filmaře Theo Van Gogha53 se Nizozemci začali ptát, zdali stále ţijí 

ve svobodné zemi. Na vlně idejí národního uvědomění a antimuslimských nálad byl do 

popředí vynesen Geert Wilders, předseda Strany pro svobodu, který poţaduje asimilaci 

muslimů, nebo jejich vystěhování. Právě Wilders se stal nejhlasitějším kritikem 

neadaptabilních muslimských menšin v Evropě, jeho projevy a filmový dokument Fitna 

mu vynesly obţalobu před amsterdamský soud podle několika paragrafů nizozemského 

                                                      
51 David Stringer, MSNBC.com, 23.11.2010, 
http://www.msnbc.msn.com/id/40338835/ns/world_news-europe#.  
52Hulliane Hammer, Muslims in the Netherlands and Belgium, Islam Online, 29.12.2005, 
http://www.islamonline.net/servlet/Satellite?c=Article_C&cid=1162385921901&pagename=Zone-
English-Euro_Muslims%2FEMELayout.  
53 Nizozemský filmař Theo Van Gogh byl zavraţděn 2.11.2004 holandsko-marockým muslimským 
militantem Mohamedem Bouyerim v souvislosti s filmařovým posledním filmem Submission (Podvolení, 
2004), který kritizoval přístup islámu k ţenám. 

http://www.msnbc.msn.com/id/40338835/ns/world_news-europe
http://www.islamonline.net/servlet/Satellite?c=Article_C&cid=1162385921901&pagename=Zone-English-Euro_Muslims%2FEMELayout
http://www.islamonline.net/servlet/Satellite?c=Article_C&cid=1162385921901&pagename=Zone-English-Euro_Muslims%2FEMELayout
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zákoníku týkajících se jeho kritiky muslimů. Wilders povaţuje samotný soudní proces 

za „kladivo na umlčení svobody slova― a tvrdí, ţe snaţit se postihovat někoho, kdo jen 

říká pravdu, je zločin. Tento fenomén má být detailně analyzován v knize „Silenced― 

(Umlčený), připravené pracovníky Hudsonova institutu pro Svobodu náboţenství, která 

vyjde v polovině roku 2011. 

Rušení Wildersových přednášek v Německu a České republice pouze dvacet let 

po svrţení komunistického reţimu podporujícího cenzuru nedává moc lichotivý 

obrázek o stavu svobody slova, na niţ Češi i Němci čekali od konce čtyřicátých let 

minulého století.  

  

Švýcarsko  

Švýcarsko je tradiční zemí několika kultur. Jeho občané však v listopadu 2009 

v referendu vyjádřili vůli ke změně švýcarské ústavy, kdyţ 57 % hlasujících54 vhodilo do 

volebních uren lístek s heslem „zákaz stavby dalších minaretů―. V zemi se nachází 

menšina 4,3 % muslimů, coţ lze interpretovat jako alarmující fakt, jelikoţ kdyţ země 

s takto relativně malým zastoupením demokraticky zvolí zákaz další stavby 

náboţenských staveb pro svou menšinu, můţeme tuto rezoluci simplifikovat jako - 

„nechceme další muslimy―. Pro doplnění uvádím fakt, ţe Švýcarsko má 7,7 milionu 

obyvatel, v zemi stojí čtyři minarety a stavba dvou dalších byla referendem zastavena. 

 

Francie 

Francouzi se dlouhodobě snaţí implementovat tzv. laický model integrace 

přistěhovalců, který je zaloţen na myšlence republikanismu, stavící na tradicích revoluce 

z roku 1789 – tedy hlavními hodnotami je síla občanství a rovnost všech před zákonem 

a státem. Ţáci ve francouzských školách tedy nesmějí nosit ţádné náboţenské 

předměty, tedy ani kříţ, ani burku. Podle mého názoru jde o jakousi formu náboţenské 

                                                      
54 BBC, 29.11. 2009, http://news.bbc.co.uk/2/hi/8385069.stm 

http://news.bbc.co.uk/2/hi/8385069.stm
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uniformizace55 či temporální neutralizace za účelem setření rozdílů. Ve prospěch tohoto 

modelu (oproti anglosaskému komunitárnímu) se nedávno vyslovil i přední evropský 

expert na integraci, profesor Giller Kepel. Jako oficiální upřednostnění francouzského 

modelu před britským lze chápat precedens Evropského soudu pro lidská práva, který 

rozhodl o zákazu kříţů na italských školách56. Definitivní zákaz nošení burek a nikábů 

v univerzitním prostředí je tedy ve Francii realitou.  

V současné době se francouzská vláda pod vedením Nicolase Sarkozyho 

pokusila zvýšit tlak na neadaptabilní přistěhovalce, kdyţ připravila návrh zákona, který 

by umoţnil odebrání francouzského občanství člověku, který spáchá závaţný trestný 

čin a nebyl narozen na území Francie. Za zmínku jistě stojí i definice závaţného 

trestného činu – můţe jím být napadení stráţníka nebo tzv. agresivní ţebrání. Podle mé 

interpretace jde o útok na samotnou podstatu integrace – tedy kdyţ se člověk přistěhuje 

do Francie, celý ţivot zde pracuje a odvádí daně, projde sloţitým procesem získání 

občanství, můţe stejně být zbaven benefitu, kvůli kterému změnil svůj ţivot (a často 

ţivoty celé rodiny) a přistěhoval se. Takovýto krajní precedens povaţuji za šikanu a 

přehnaný neomerkantilismus. 

 

Mlčení 

Média, jejichţ úlohou je kriticky analyzovat skutečnost, byla hluchá ke všemu, 

co odporovalo většinovému světovému názoru novinářů. Svůj monopol na popis reality 

pouţívaly mediální elity k tomu, ţe nepovedenou integraci - zejména muslimských - 

přistěhovalců obklopovaly barierou mlčení a tabuizací. Politiky, bez ohledu na dres 

strany, postihla hluchota z mnohem přízemnějších pohnutek. Cílem politiků všude na 

světě je prosadit takovou definici skutečnosti, která od nich vyţaduje vynaloţit co 

nejmenší mnoţství úsilí. A jelikoţ vědí, ţe jednat musí aţ po té, co se problém 

                                                      
55 Odkaz na školní uniformy pouţívané v britských státních školách pro setření sociálních rozdílů mezi 
studenty, ovšem zde jde o náboţenský, nikoliv sociální faktor. 
56 Thaddeus M. Baklinski,11.4.2009, Catholic Online, 
http://www.catholic.org/international/international_story.php?id=34758&wf=rsscol.  
 

http://www.catholic.org/international/international_story.php?id=34758&wf=rsscol
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pojmenuje, „šetří― hluchota vůči signálům krizových tendencí jejich energii; co 

neexistuje - nevyţaduje politický zákrok.57 Doplním, ţe zde je vidět hlavní rozdíl mezi 

politikem-politikem, a politikem–státníkem. Vzpomeňme si na nonkonformního 

Antonína Švehlu, který se nebál označovat věci pravým jménem. (Co by se stalo, kdyby 

hypoteticky stál se silným mandátem v čele EU? Choval by se jako Geert Wilders?) 

  

Náznak procitnutí - přiznání si problému 

Připomeňme si jeden ze základních termínů Koránu - velký dţihád. Jeho 

definicí je boj uvnitř sama sebe – boj s vlastní slabostí. Za onu slabost dosazuji strach 

z pojmenování problému. V rámci politické korektnosti a strategických partnerů 

v Saudské Arábii a strategických ne-nepřátel58 se vůdci naší doby přestali ohlíţet do 

vlastních řad a začali ignorovat známé a statisticky dokazatelné skutečnosti. Demokracie 

se vyznačuje určitou bezbranností vůči těm, kteří ji existenčně ohroţují; její tolerantnost 

jde často aţ na hranici harakiri. Sebezáchovnou reakci si vynutí teprve váţné přiostření 

problému - a i pak jsou třeba odváţní jedinci, kteří nedostatky bez příkras pojmenují - 

mám na mysli postavy typu Geerta Wilderse či Thula Sarrazina. Velký krok směrem ke 

svobodě slova ve veřejném prostoru udělala Angela Merkelová, kdyţ se v září 2010 

veřejně postavila za právo publikovat karikaturu Proroka Mohameda dánským 

novinářem Kurtem Westergaardem. Mandát, který tímto německá kancléřka poskytla 

na otevřenou debatu, je prvním větším krokem směrem k otevřenosti a debatě. 

Druhým extrémem, který do svobody slova nepatří, byla snaha amerického reverenda 

Terryho Jonese veřejně pálit výtisky Koránu, za coţ si oprávněně vyslouţil veřejné 

konsenzuální odsouzení většinou státníků demokratického světa. Jiţ zmíněný Thulo 

Sarrazin sice ztratil místo v představenstvu národní banky, ale za to vrátil německé 

společnosti řeč. A světe, div se, ţurnalisté najednou odloţili selektivní hluchotu, 

zázračně „uzdraveni― byli i politici.  

                                                      
57 Petr Robejšek, magazín E15, 30.10.2010. 
58 Těch, kteří s námi sice neválčí, ale vřelé vztahy s EU nemají. Mluvíme o Iránu, Libyi, Maroku, Alţirsku 
či o Egyptě. 
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Najednou je vidět, kolik z nich jiţ dávno znalo kritickou situaci, ale nemělo 

odvahu promluvit. Jerome Vignon, eurokomisař pro integraci, zaměstnanost a sociální 

věci, prohlásil v srpnu 2009: „Určitě to bylo podceněno. Jenom se obecně mluví, ţe by 

se integraci přistěhovalců mělo dostat stejné pozornosti, jako monitorování jejich 

přílivu.― Expert na politický islám, Georgij Engelgard, se nechal slyšet: „Problém spočívá 

v tom, že řada komunit, v první řadě vystěhovalci z Turecka a arabských zemí, existuje vlastně uvnitř 

Evropy s právem jakési paralelní společnosti. To vyvolává v mnoha Evropanech podráždění. 

Vezmeme-li kupříkladu Německo, pak poslední dva měsíce tam probíhá bouřlivá diskuse o této 

otázce. Zatímco politická elita vyžaduje dodržování multikulturního přístupu a soužití různých 

komunit, pak občané, voliči, mají převážně proti takové politice námitky.“59 

 

Jádro problému 

 

Onen problém našeho pojetí demokracie vůči menšinám a jejich právům velice 

dobře definoval profesor Jacques Rupnik, přední evropský politolog: „Zranitelnost našich 

společností souvisí s její otevřeností, a musíme tedy znovu definovat otázku poměru mezi svobodou a 

bezpečností. Dilema Západu je v podstatě v tom, že je nucen hájit svobodu na úkor jiných svobod.“60 

Iracionalitou filozofie Jean Paula Sartera a Michella Foucaulta zaslepení revoltující 

paříţští studenti z roku 1968 měli jako heslo „je zakázáno zakazovat―. Pokud si chce 

západní civilizace zachovat svoji svobodnou tvář, měla by si do své genetické výbavy 

zakódovat heslo „netolerujeme netoleranci―. 

Jde tedy o jakýsi dvousečný meč, který nás v současné době začíná 

pronásledovat – bumerang, který jsme vypustili, kdyţ jsme se shodli na tom, jaké jsou 

evropské – demokratické – západní hodnoty. Západní civilizace strávila několik století 

bojem o investituru – tedy snahou o sekularizaci církve od státu, moţnost demokraticky 

si zvolit to, co kaţdý chce vyznávat. Uţ neplatí přísloví augsburského míru cuius regio, 

                                                      
59Interview pro rozhlasovou stanici Voice of Russia, 18.10.2010, 
http://english.ruvr.ru/2010/10/18/26802256.html.  
60 Jacques Rupnik, Příliš brzy unavená demokracie – Rozhovory s Karlem Hvíţďalou, strana 26. 

http://english.ruvr.ru/2010/10/18/26802256.html
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eius religio, ale čelíme volbě jednotlivce. Jelikoţ tato výsada stála západní civilizaci 

stovky let válek a tisíce lidských ţivotů, je logické, ţe jsou vůdčí osobnosti naší civilizace 

(samy vzdělány v historické problematice boje o investituru) velice citlivé v otázce 

omezení práva na vyznávání samostatně zvoleného náboţenství. Protoţe naše elity 

vycházejí z této představy voltairovské nutnosti udrţitelnosti volby, je pro ně 

v současném schématu myšlení téměř nemoţné nutit přistěhovalecké menšiny (zejména 

však muslimy) k integraci, nutné asimilaci, tudíţ vznikají ghetta a uzavřené komunity, 

coţ není fungující celospolečenský model. Taková je cesta k fundamentalismu a rozvoji 

terorismu a boji za emancipaci muslimů v Evropě, v důsledku seškrtávání sociální 

podpory nepřizpůsobivých obyvatel ghett dojde k boji spodní třídy přistěhovalců 

s hostitelským státem, čehoţ jsme jiţ svědky.  

Jasným cílem musí být budování střední třídy asimilovaných muslimů (kteří 

chápou, ţe víra je věc kaţdého člověka, nikoliv res publica), která je v kaţdé společnosti 

zárukou konzistentnosti společenských poměrů, majoritním plátcem daní a oním 

publica, ve slově res publica, principu moderního demokratického státu, jak ho známe. 

 

 

Shrnutí možností vývoje 

Na závěr bych rád uvedl muslimský protiargument k integraci: Muslimské komunity 

často mluví o osudu bosenských Srbů. „Bosenští muslimové představovali nejintegrovanější 

minoritu, někteří dokonce měli blond vlasy a modré oči, a vidíte, jak dopadli. To nás dříve nebo 

později také čeká. Jsme oběťmi xenofobie, věřit v integraci nemá cenu, při první zostřenější situaci 

skončíme jako Bosňáci.“ Jak reagovat? Věřím, ţe je třeba zdůrazňovat sekularizaci většiny 

evropské společnosti (kromě muslimské Albánie a silně katolického Polska), coţ je však 

vítr do plachet ortodoxním fundamentalistům, kteří hlásají spjatost víry s kaţdodenním 

ţivotem a státním zřízením. Mluvme o laicizaci kaţdodennosti z pohledu náboţenství, 

o tom, ţe víra je kaţdého věc. Dalším bodem k výzkumu je jistě teze, zdali je islám 

schopen se adaptovat na okolí. Víme, ţe ortodoxní forma rozhodně ne, události 

posledních let v nás evokují otázku, zdali je alespoň liberálnější forma islámu schopna 
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adaptace, zejména po událostech z Londýna, kdy britští občané vychovaní v srdci země 

zabíjeli ve jménu Alláha. Poloţíme-li si otázku, ţe pokud bychom umoţnili pouze 

liberálním a adaptabilním muslimům přistup do našich měst (coţ je pravděpodobný 

scénář ve světle událostí posledních dvaceti let a hladiny současného všeobecného 

mínění reprezentované Obamovou doktrínou), zdali by vznikl rozkol mezi „pravými― - 

ortodoxními muslimy a těmi „západními―-podemokratičtěnými. Co by to pro naši 

civilizaci znamenalo? Jiţ dnes víme, jak krvavý je rozkol mezi šiíty a sunnity a ve všech 

učebnicích se dozvíme, ţe náboţensky motivovaná válka je vţdy mnohem krutější neţ 

„konvenčně― (ekonomicky, národně) motivovaná.  

Redakce Přítomnosti mne poţádala o vyslovení prognózy na další dekádu. 

Očekávám, ţe se v evropském společenství podaří rozvést širší debatu o politice vůči 

islámu. Dnes si Evropa nalhává, ţe muslimové „jsou jako my― – tedy ţe patří do 

našeho kruhu. Netvrdím, ţe ne. Je však potřeba fakticky diskutovat, přesně 

pojmenovávat fakta. Celá Unie si musí uvědomit, kde je hranice mezi tolerancí a 

osidlováním Evropy cizí kulturou. Má prognóza? Po amerických volbách v roce 2012 

usedne do Oválné pracovny republikán s více konzervativními názory, coţ nepřímo 

ovlivní diskurs evropských státníků. Pokud se v Evropě odehraje další výraznější 

teroristický útok se silným muslimským pozadí (jako třeba v prosince ve Švédsku), 

evropští lídři uţ jen nebudou moc nečinně přihlíţet. Debata se rozmíchá. Bude záleţet 

na tom, jak citlivě a fakticky bude vedena, aby evropské ambasády v muslimských 

zemích nestály před odplatou radikálních vyznavačů islámu za „rouhačství― - onu 

samotnou indoevropskou debatu. 

Text bych rád uzavřel tezí - multikulturalismus nizozemského střihu šedesátých 

let ve stylu „bereme všechny―- oni se přizpůsobí naší otevřenosti a velkorysosti, je 

mrtev. My sami jsme jej zabili, neměl totiţ nikdy naději na dlouhý a prosperující ţivot, 

jelikoţ jej klasické pojetí islámu nedovoluje. Přiznejme si to a hledejme cesty, jakými se 

vydáme v budoucnu, aby se Evropa nestala jen muslimskou kolonií bez svobody slova. 

Aby naše vnoučata mezi sebou mohla mluvit jazykem našich předků a vyznávat 

hodnoty, za které naši předkové bojovali. 
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Svět 2050 
 

Roman Joch 

 

V tomto jsem marxista. Samozřejmě nikoli ve smyslu Karla Marxe, nýbrž ve 

smyslu Groucho Marxe, který řekl, že pouze blázen činí předpovědi, zvláště o 

budoucnosti. 

Ale ne, nejsem marxista, dokonce ani groucho-marxista; předpověď 

budoucnosti tudíž učiním. Jak se změní svět za 40 let? Asi tak, jako za 

posledních 40 let? A jak se tedy za posledních 40 let změnil? A jak za čtyřicet let 

předtím - a předtím? Mám dojem, že svět se od roku 1970 do roku 2010 zase až 

tak moc nezměnil – s výjimkou pádu komunismu. Hodně se ale změnil od roku 

1930 do roku 1970. A ještě více od roku 1890 do roku 1930. 

 

 

 

 

Zhodnoťme tyto čtyři dekády. Rok 1890: v Evropě mírné vlády a reţimy, 

solidní burţoazní slušnost, společenský vliv aristokracie. 1890-1930: vzestup masových 

politických hnutí, demagogů a totalitních reţimů. 1930-70: nacismus poraţen (za 

strašnou cenu), komunismus na vzestupu, technologie rovněţ, Západ na ústupu. 1970-

2010: pád komunismus a vzestup náboţenství coby celosvětového politického 

fenoménu. Co čekat pro roky 2010-50? Slyšte, slyšte. 

 

Evropa 

 

Sekulární, ekonomicko-socialistický a zároveň morálně liberální způsob ţivota je 

neţivotaschopný. Takto ţijící populace nemá děti (či jich má jen málo, hluboko pod 

hladinou reprodukce), a proto vymírá a stárne. A jak stárne, dostává se do ekonomické 

krize, v neposlední řadě důchodové. Demontáţ sociálního státu v Evropě, před kterou 

varuje levice, nezpůsobuje „neoliberalismus―, jak ona ignorantsky tvrdí, nýbrţ 
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sekularismus, jenţ jest pravou příčinou demografického kolapsu. Aby byl sociální stát 

udrţitelný, je nutné, aby do „systému― přicházeli noví lidé, daňoví poplatníci (či plátci 

povinného zdravotního a sociálního „pojištění―, jeţ jest ovšem taky daní). Pokud se 

rodily děti, nebyl problém. Problém je, kdyţ se děti nerodí. Pak zbývají jen dvě (tři) 

věci: (a) demontáţ štědrého evropského sociálního státu, (b) masivní příliv mladých 

chudých imigrantů, (c) euthanasie – ať jiţ dobrovolná, či ordinovaná.  

Empirická data ukazují, ţe lidé religiosní (a to všech denominací – hinduisté, 

křesťané, mormoni, muslimové, sikhové, ţidé) mají v průměru více dětí neţ nevěřící a 

lidé ortodoxně věřící mají v průměru více dětí neţ lidé vlaţně, liberálně věřící. Čím větší 

sekularizace, tím větší demografický propad. 

Z tohoto důvodu předpovídám ekonomický, politický a civilizační úpadek 

Evropy. Neudrţitelnost štědrého sociálního státu vyvolá politické turbulence. Jako 

„řešení― se zavede muslimská imigrace a euthanasie. Jako křesťan toho lituji, jako 

analytik to beru jako fakt: generace, které zavedly a praktikovaly potraty a hormonální 

antikoncepci (v roce 2010 jsme „oslavili― půlstoletí pilulky, ano, byla zavedena v roce 

1960 a její vliv na západní civilizaci byl větší neţ cokoli jiného – je zajímavé, jak malá 

pilulka můţe mít tak gigantický civilizačně-kulturní dopad) – budou ve svém stáří 

vyhlazeny euthanasií. Nikdo nebude chtít na ně platit a vlastní děti v dostatečném 

mnoţství, které by se o ně ve stáří postaraly, mít nebudou. 

Ono sekulární autodafé v podobě euthanasie zdecimuje sekulární populaci 

Evropy. V prořídlé Evropě pak budou ţít křesťané a muslimové. Jaká bude jejich 

koexistence? Tipuji, ţe více mírová neţ konfliktní. Ale tím bychom se dostávali aţ za 

rok 2050.  

 

Amerika 

Předpovídám rozpad USA. Prostě nedává smysl, aby se tak kulturně a 

civilizačně různorodá populace trápila v jedné zemi, kdyţ existuje elegantní řešení: 

sametový rozvod. Levicově-liberální, sekulární a západní Evropu aproximující 

severovýchod USA – jakoţ i pacifické pobřeţí – budou mít vlastní státy. Mohou se taky 
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připojit k atlantickým provinciím Kanady. A civilizačně budou aproximovat západní 

Evropu: postupné vymírání, stárnutí, demografický propad. Na druhou stranu zbytek 

USA – tj. převáţně jih, západ (kromě pobřeţí) a středozápad bude více religioznější 

(všech denominací), ekonomicky liberálnější, morálně konzervativnější a praktikující 

ctnosti jako osobní samostatnost, soběstačnost, nezávislost, svépomoc – a, ano, 

vlastnictví zbraní bude ústavně povinné, po švýcarském vzoru. Tyto USA, protoţe 

vnitřně politicky soudrţnější, budou mocnější, bohatší a vlivnější, neţ nynější USA. 

Toto bude velmoc. Takto regenerované USA budou jednou ze dvou velkých 

křesťanských velmocí světa. A tou druhou bude... 

 

Čína 

Čína je na hraně konverze. Čína více neţ cokoli jiného připomíná starou 

Římskou říši v těsně předkřesťanském období. A odpovědí na všechny záhady a 

hádanky Číny je křesťanství. Ten cynismus moci, ta brutalita „dickensovského― 

kapitalismu v Číně pod vedením komunistické strany („nejvyšším stádiem komunismu 

je tzv. dickensovský kapitalismus čínského typu―), neexistence vlastního silného 

náboţenství – to vše činí z Číny ideální prostředí pro konverzi. 

 

Kdo bude čínským Konstantinem? Nějaký politik? Generál? Byznysmen? 

Nevíme. Víme ale, jak je východní Asie náchylná pro přijetí křesťanství – o tom svědčí 

Jiţní Vietnam předtím, neţ jej dobyli komunisté (za vydatné asistence americké levice), 

Jiţní Korea dneška, či konec konců i samotná Čína v meziválečném období – předtím, 

neţ křesťanskou misii tam tehdy násilně přervaly japonská agrese, občanská válka a 

následná komunistická hrůzovláda. To, s čím většina analytiků a geopolitických stratégů 

nepočítá, je působení Boha v dějinách. Na příkladu východní Asie jej v příštím 

půlstoletí zakusíme vydatně. Východní Asie, to bude nová, velká, mocná a blahobytná 

křesťanská civilizace; vlastně nová křesťanská civilizace v dějinách. 
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Indie 

 

Další velmoc. Do konverze Číny přirozený geopolitický spojenec Ameriky. USA 

a Indii ţádné zásadní sporné otázky nerozdělují a navíc je spojují politické fenomény 

tyto: (a) stejný jazyk (mimochodem, britský imperialismus a kolonialismus byl jedním 

z nejblahodárnějších vojenských, politických, civilizačních a ekonomických fenoménů 

v dějinách), (b) demokracie coby forma vlády, (c) jaderné zbraně, tedy obě země jsou 

pro sebe vzájemně relevantními spojenci (na rozdíl např. od Belgie), (d) potenciální 

protivník (současná komunistická Čína, tedy Čína aţ do „konstantinovského― obratu) a 

(e) aktuální nepřítel – radikální islám.  

Vzestup Indie coby nové politické, ekonomické a vojenské velmoci je nejméně 

předpovídaným faktorem, jenţ nastane v 21. století - ovšem jen pokud nedojde k 

indicko-pákistánskému jadernému masakru. 

 

Arabský svět 

Aţ Arabům dojde ropa, bude nezajímavý. 

 

Jižní Amerika a subsaharská Afrika 

Velice zajímavé – ale aţ v druhé polovině 21. století. 

Rusko 

 

Nešťastná země. Naprostá beznaděj. Co napsal markýz Astolphe de Custine 

před 170 lety, platí i dnes. „Národy mají vždy dobré důvody být tím, čím jsou, a tím nejlepším ze 

všech je ten, že nemohou být něčím jiným.“ „Neviním Rusy kvůli tomu, jací jsou; viním je kvůli tomu, 

že se snaží vypadat jako my (Evropané). Nejde jim o to být civilizovaní, jde jim mnohem víc o to, 

abychom my tomu věřili. Byli by šťastnější, kdyby mohli být strašnějšími a barbarštějšími, než skutečně 

jsou – pokud by jiní ovšem věřili, že lepší a civilizovanější vlastně jsou.“ A ten postřeh 

nejpřesnější: „Příteli můj, pokud máš nešťastného syna, pošli ho do Ruska. Každý, kdo se vrací 

z Ruska, je šťastným člověkem.“ Kaţdý! 
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Rusko má ty samé demografické problémy jako Evropa: vymírá (leč nestárne – 

v Rusku se umírá brzo). Je to scvrkávající se populace. Stejně jako arabský svět, těţí 

pouze ze svých nerostných surovin, neprodukuje nic. Je to vlastně taková Burkina 

Fasso s jadernými zbraněmi.  

Nechápe svobodu, a to vůbec. Chápe jen moc. Muslimská populace Ruska, stejně jako 

Evropy, bude nabývat na počtu a na síle. Chytří Rusové na Sibiři spojí svůj osud 

s Čínou (a Japonskem). Vychytralí Rusové na západ od Uralu vysají bohatství ruské 

země a uloţí je v kontech ve Švýcarsku – a sami budou ţít v Londýně, na francouzské 

Rivieře, v malebných alpských městečkách či v Karlových Varech (uţ to dělají). Ne však 

v Rusku. Tam je jen beznaděj. A bude. Nedávalo by smysl se Ruskem tolik zabývat, 

kdyby: 

(A) Ruská vládnoucí oligarchie (energeticko-špionáţní to komplex) nebyla tak moci-

chtivá a neměla své „záměry― s Evropou.  

(B) Nebyl ještě z dob studené války evropský mediální, politický, společenský a 

ekonomický establishment tolik infiltrován bývalými sovětskými, pak ruskými agenty 

vlivu. Takţe nám nezbývá neţ se s Ruskem potýkat. A Rusové budou pro Evropu 

představovat to, co představují jiţ dlouho: trable. Neţ nás náš vzájemný osud nedovede 

do společné destinace: k celosvětové irelevanci. 

 

Írán  

Nevím. Jeho osud je nejméně předvídatelný. Geopoliticky Írán je přirozeným 

spojencem Západu, a kdyby v Íránu byl jakýkoli reţim jiný neţ tento, Írán by i téměř 

jistě spojencem Západu byl. Vše závisí od toho, jaký reţim se v Íránu v následujících 40 

letech ustaví. To spektrum moţností pro Írán je ze všech předchozích zemí a 

společností nejširší: od idylky aţ po černou radioaktivní díru. 

 

Česká republika 

Uváţíme-li vše - vše pro a proti - pak ten závěr pro příští čtyři dekády bude: 

v rámci Evropy celkem klidné, hezké a příjemné místo k ţivotu. 
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Inženýři jazyka 

 

Jan Horálek 

Čas od času se naši jazykoví novátoři zakousnou do přechylování ţenských 

příjmení; cílem jejich palby je pravidelně přechylovaní příponou -ová. „Do Evropy bez -

ových,― mobilizoval uţ kolem půlky 90. let kurzívkář v Lidových novinách. Hlavním 

argumentem bylo, ţe jazyky národů, jeţ nám v začleňování do evropských struktur mají 

být vzorem, takový slovotvorný prostředek nemají. 

Nedávno tento jev doslova rozběsnil publicistu Ondřeje Neffa, shodou 

okolností rovněţ v LN (Jmenný obojek, 10.1. t.r.). Autor nazývá příponu -ová 

„majetnickou koncovkou―, jeţ prý je „hnusný slovanský projev muţské nadřazenosti, 

něco jako obojek na krku nebo burka―. O něco dál ji nazývá „šovinistickou 

koncovkou― a o jeho snad vnučce si prý v Německu mysleli, ţe je Ruska, kvůli tomu -

ová. Závěrem svého článečku pak Neff k témuţ jevu vítězoslavně tvrdí, ţe „za první 

republiky se jména neprznila―.  

Všimněme si, ţe odpor vůči zcela pravidelnému slovotvornému prostředku se 

neopírá o řádný věcný, neřkuli systémový argument; příznačné pro citový laický přístup 

je snaha něco v jazyce zakazovat. Směšné pak je tvrzení o výrazu „majetnictví―: 

přivlastňovací přípona je v češtině krátká (-ova podle vzoru „otcova―), zatímco příponou 

-ová se tvoří vztahová jména, např. dubová od slova dub. Nefér je také argument o tom, 

jak naše ţenská příjmení vnímají někteří mladí Němci a ţe jim připomínají ruštinu; to 

bychom také mohli zakázat české slovo fakulta kvůli tomu, co můţe připomínat 

Angličanům. A jen na okraj – příznačné je, jak rád se takový „pocitologický― přístup 

k přechylování pojí s terminologickým lajdáctvím, jeţ ovšem není zdaleka jen hříchem 

Neffovým. Koncovka není slovotvorný, nýbrţ jen gramatický, tj. ohýbací formant; 

v ţenských jménech zakončených na -ová je to pouze finální -á. Mějte si mě za 

hnidopicha, ale já si vţdy vzpomenu na Jirotkova Saturnina a postavu strýce Františka, 

který „s ledabylostí odborníka mluvícího s laikem říkal strašlivé chemické nesmysly―. 
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Zajisté sloţitější je přechylování cizích příjmení; některá přechylovat nejdou 

z důvodů hláskových, jindy se chybně přechylují jména, jeţ neodpovídají našim 

příjmením, problematické rovněţ je přechylování jmen, jeţ ve svých jazycích uţ 

ţenskou podobu mají. A samozřejmě trapný je přeţívající zlozvyk našich matrikářů 

přechylovat příponou -ová cizinkám příjmení mechanicky, pokud se u nás provdají a 

přijmou manţelovo jméno, ačkoli zákon uţ alespoň připouští moţnost nepřechylovat. 

Nesmíme však zapomínat, ţe čeština je vysoce flektivní (tj. ohýbací) jazyk a 

nepřechýlená ţenská příjmení zpravidla nelze skloňovat. Vzniká pak jazyková asymetrie 

(např. „uvítali jsme prezidenta Bushe s paní Bush―), nemluvě o tom, ţe přechýlená 

podoba jména umoţňuje podle příjmení identifikovat přirozený rod toho, kdo je nosí. 

Někomu to můţe přijít třebas šovinistické, jinému však naopak můţe připadat 

šovinistické zatajovat muţskou podobou jména ţenství jeho nositelky. 

Závěrem bych se ještě vrátil k tvrzení „Za první republiky se jména neprznila―, 

čímţ se ovšem mohlo mínit pouze nepřechylování nečeských příjmení. To je hloupá 

polopravda; jen bylo jaksi samozřejmější táţ jména přechylovat i nepřechylovat. Párkrát 

toho vyuţil jazykový hračička Karel Čapek; například v apokryfní povídce Marta a 

Marie nechává svou postavu oslovovat sousedku střídavě paní Támar, paní Grünfeld a 

paní Grünfeldová, v autorské řeči uţívá jen podoby paní Grünfeldová. Ve Věci 

Makropulos některé postavy hrdinčino jméno přechylují, jiné (včetně ní samé) nikoli, a 

Gragor ji střídavě oslovuje jak Marty, tak Martyová. Nechme stranou, ţe Čapek 

evidentně povaţoval přechylování za náleţité; důleţité je, ţe uţívání obou podob 

v mluvené češtině bylo dříve daleko běţnější, a místo vášní budilo nanejvýš úsměv. 

Nepochybně to souviselo především s tím, ţe třetina obyvatel českých zemí mluvila 

německy, tedy jazykem nepřechylujícím. Přitom zde ţilo mnoho obyvatel bilingvních 

nebo alespoň uţívajících obou jazyků, takţe střídání obou moţností bylo přirozené. Za 

pozornost stojí, ţe tehdejší jazykový stav na jedné straně rozšiřoval ponětí o různosti 

jazyků, na druhé pak posiloval respekt ke zvláštnostem jazyka vlastního. 
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