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básnířka Viola Fischerová ve své poe-
zii z posledních let píše hodně o stáří. 
Z těch básní vane smutek a bolest, ale 
zároveň i jakási krutá krása, jakoby na 
této životní etapě, které říká předkonec, 
bylo něco silně vzrušujícího. Snad defi -
nitiva příběhů z velké 
části už napsaných, ne-
možnost se vrátit, ale 
pořád ještě existující 
mož nost žít.

Téma stárnutí ovšem 
nerezonuje jen v bás-
ních, vzhledem k tomu, 
co hlásí demografové –
totiž, že ve všech vy s-
pělých zemích dochá-
 zí k bezprecedentnímu 
růstu podílu seniorů v populaci – se 
o tom píše i v novinách a jedná v poli-
tických kruzích. Koneckonců aby ne, 
starých čtenářů i starých voličů bude 
dramaticky přibývat.

Nechci však téma, které si Přítom-
nost nazvala „Stáří vpřed!“, nijak zleh-
čovat. Prostě žijeme déle než kdykoliv 
předtím, a počet starých, ale zároveň, jak 
konstatuje sociolog Jiří Musil, zdra vých 
a výkonných lidí roste, jejich pracovní 
výsledky bývají často lepší než u mlad-
ších generací. První fáze stáří – zhruba 
do osmdesátky – se údajně stala pro 
mnoho lidí jedním z nejpříjemnějších 
období života. Možná pro pěstěné, 
rodinným majetkem či vysokou penzí 
vyfutrované západoevropské důchodce, 
zazní námitka. Jak se však stárne počes-
ku? Na to odpovídá kulturní antropolog 
a novinář Fabiano Golgo, Brazilec žijící 
už deset let u nás. 

Autorka dlouholetého televizního po -
řadu s trochu brutálním názvem Ještě
jsem  tady Tereza Brdečková během 
všech natáčení zjistila, že stáří není 
nálepka, ale kvalita. A o tom, v čem ta 
kvalita spočívá, a také že je třeba se brá-
nit arogantním dětem a sociálnímu sys-
tému před odstrčením do ghetta starců, 

napsala do Přítomnosti. Bude mít zvy-
šující se věk populace na svědomí kolaps 
sociálních, důchodových a zdravotních 
systémů? Čekají české důchodce kruš-
né roky v bídě? Na to, že se to nemusí 
přihodit – pokud se na neodvratnou 

změnu připraví vláda 
i každý budoucí se-
nior sám, upozorňuje 
v ekonomické rubrice 
Přítomnosti Libuše 
Bautzová. 

K hlavnímu téma-
tu se vyslovují i lékaři: 
neuropatolog Franti-
šek Koukolík, imu-
nolog Ctirad John 
a neurolog Martin 

Jan Stránský. Za všechny cituji Cti-
rada Johna, který ze své celoživotní 
profesionální i osobní zkušenosti ra -
dí: „Stárněte účastensky, přiměřeně! 
Ošetřujte (zde se často zneužívané slovo 
hodí) svůj imunitní, hormonální a ner-
vový regulační ,trojsystém‘.“ 

Od lékařů vede oslí můstek ke kau-
ze Diag Human, čili k „tomu divnému 
kšeft u s krví“, jenž je zároveň nejdelším 
obchodním sporem v dějinách České 
republiky. Jeho pozadí jsme probrali 
s Janem Urbanem, který o této nechval-
ně známé vleklé kauze napsal investiga-
tivní knihu Tunel plný krve. 

V rubrice Fenomén najdete rozmar 
jménem piercing a pod záhlavím Osob-
nost rozhněvaného muže režiséra Víta 
Olmera. Jazykový fejeton Jana Horálka 
se jmenuje inverzně Stáří vzad!. Tak se 
v tom, laskaví čtenáři, vyznejte. 

Hlavně však mějte na paměti větu 
z Werichovy pohádky Žluté mužátko: 
na minulost se může vzpomínat, na 
budoucnost se má myslit, ale žít se dá 
jenom v přítomnosti. A s Přítomností. 

Libuše Koubská

Milé čtenářky, milí čtenáři,

průvodce př ítomností
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Z
a první republiky i za starého Rakouska jsme 
měli dobré školy. Jak jsem na to přišel? V obec-
né škole mě učili ti, co jimi prošli. Na gymnáziu 

jich už bylo méně a na vysoké ještě míň. Příležitost-
ně se mi dostala do rukou řada někdejších učebnic 
i odborných textů určených učitelům. Vím to ale 
hlavně od pamětníků, zblízka jsem jich poznal stov-
ky. Už nežijí.

Oba totalitní režimy měly společné mimo jiné to, 
že znevolnily učitele i žáka. Jsme oběťmi, moje gene-
race i generace mých dětí.Včetně samotného školství. 
Těch padesát let bylo jednou velkou „kontraselekcí“. 
Záměr uzdravit školství je skvělý nápad. K zahájení 
letošního školního roku jsme dostali bonus: minis-
terstvo ohlásilo změny. Mají se týkat didaktiky, tedy 
vyučovacího procesu. Jednotné osnovy padnou, bude 
se prý učit jinak. 

Chci odolat běžnému zlozvyku znevažovat záměr 
předem, nemohu však přehlédnout kameny úrazů. 
Ministerstvo může vytvářet programy, projekty, plá-
ny, víc asi po něm nelze žádat. Nač ale dosáhnout 
nemůže, je „lidský faktor“. Především osobnost uči-
tele. Jeho motivovanost, vzdělanost, zralost, prestiž, 
tedy „formát“, od něhož se odvíjí i jeho reálná auto-
rita. Jsou učitelé, a prý jich není málo, kteří nejsou se 
změnami srozuměni. 

 „Lidským faktorem“ je i odcizení mezi školou 
a rodinou. Má letitou tradici. Po dvě generace byla 
znevolněná škola vnímána jako mocnost nikoli přá-
telská. Přibylo rodin – a nejen těch neúplných či roz-
vrácených –, v nichž se zapomnělo, že mají vychová-
vat. Co zanedbaly, vyžadují od školy. Ta to nemůže 
dohnat. Možná, že bude opět vnímána jako instituce 
nikoli přátelská. Existují rodiče i učitelé, jimž toto 
všechno dělá starost. Obávám se, že jsou v menšině. 

Zdá se, že většinu (včetně politických a mediálních 
elit) osudy školství moc nezajímají. Dosud tomu bylo 
tak, že reformy školství vyplynuly z pohybu celé spo-
lečnosti, z něhož pak vzešla společenská objednávka 
a jí odpovídající pedagogický ideál. V dobrém i ve 
zlém. Například za Marie Terezie a pátera Kinder-
manna v dobrém, za Gottwalda a Zdeňka Nejedlého 
ve zlém. Jakému zadání má školství vyhovět dnes? Má 
u žáků zvýšit životní konkurenceschopnost? Znalost 
jazyků a schopnost pracovat s počítačem? Nevím, 
o tom se moc nemluví.

Nezbytnou podmínkou uzdravení našeho školství 
je přerušení onoho bludného kruhu „kontraselekce“. 
I ono má nezbytnou, byť nedostačující podmínku: 
zvýšení učitelských platů. Obdobně je tomu v soud-
nictví. Efekt se možná projeví až v příští generaci. 

Uzdraví se  
české školství? 

 poznámky

Podivná rozhodnutí některých soudů plus zajíma-
vé platy soudců vytvářejí dráždidlo, na něž reaguje 
veřejné mínění nerudně. Bude mít trpělivost s tako-
vým opatřením ve školství, pokud je stav státních 
financí vůbec umožní?

.
petr příhoda
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Kolo znovu 
vynalezeno 

Č
eští zákonodárci a vládní politici mají zvláštní 
zálibu: opakovaně se pokoušejí vymyslet origi-
nální řešení i v oblastech, v nichž už si vyspělé 

západní demokracie všemi možnými experimenty 
prošly a nakonec našly schůdnou cestu. Posedlost 
českých politiků originalitou by byla možná zábav-
ná, kdyby v těch nejhorších případech nestála daňové 
poplatníky miliardy nebo by se za ni neplatilo lidský-
mi životy.

Jedním příkladem je loňské zavedení bodového 
systému pro české řidiče. Laik by si myslel, že by sta-
čilo inspirovat se podobnými systémy v zemích, kde 
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C
osi se zde děje, ale nevíme co. Jako Sherlock 
Holmes zkoumáme stopy tajuplného příbě-
hu, leč na rozdíl od slavného detektiva, nikdy 

nevypátráme jeho příčiny, jeho vyústění, natož jeho 
smysl. 

Když letos v létě zemřel nestor světové kinemato-
grafie a jeden z největších italských filmových tvůr-
ců Michelangelo Antonioni, odešel první a možná 
poslední režisér – metafyzik, muž, jehož kamera 
zaznamenávala nejen to, co se nachází ve spektru 
viditelného, ale i samotnou nevyzpytatelnost lidské-
ho údělu. Údělu bytostí tápajících po vlastní, stále 
unikající identitě, naloděných na bárce, která směřu-
je neznámo kam.

Neznalí reálného příběhu nemůžeme žít, a tak 
se utěšujeme vlastními výklady obsahujícími nám 
srozumitelnou logiku. Žádný z těchto výkladů však 
nevysvětlí, proč průzračná blondýna Monica Vittio-
vá – Antonioniho nejoblíbenější herečka – zmizela ve 
filmu Dobrodružství (1960) během výletu ze skalního 
útesu v moři. Útěk, nehoda, únos? Obdobně Iden
tifikace ženy (1982) zůstává – jak titul filmu nazna-
čuje – u pouhého procesu určování a pravá identita 
stále unikajícího stvoření zůstane utajena. Z tohoto 
věčného odcizení není úniku: ani sněným snem, jak 
to zkouší tatáž Monica Vittiová, dusící se kouřem 
milánských továren (Červená pustina, 1964), ani rea-
lizovaným snem studentských bouřliváků budujících 
svůj ráj v poušti (Zabriskie Point, 1967), ani změnou 
totožnosti, jako novinář, který nakonec žije několik 
životů (Povolání: reportér, 1974).

Odkud pramení energie tohoto nám nesrozumi-
telného dění? Snad se to dozvíme, až jako režisér, 
ústřední postava již zmíněné Identifikace ženy, vyšle-
me raketu ke slunci. V očekávání této chvíle však 
budeme jako postavy z Antonioniho Zvětšeniny 
(1966): hráči tenisové partie, v níž chybí to hlavní. 
Míčky.

petr Fleischmann

Antonioni: 
hráč bez míčků

poměrně dobře fungují. Vznesete-li ale tuto námitku, 
stanou se čeští politici kulturními antropology nebo 
sociology. Většina jich bude argumentovat tím, že 
naše národní specifika neumožňují mechanické pře-
vzetí západních modelů. 

Bohužel se pak stane, že nový bodový systém se 
ukáže hned po přijetí jako částečný zmetek. Navíc 
výron tvořivosti našich zákonodárců nepoleví ani 
po přijetí zákona, takže ještě než může být vůbec 
otestováno, co se osvědčí a co ne, už se rojí návrhy 
na změny. Pro řidiče, které nový bodový systém na 
čas ukáznil, to znamená jediné: proč bychom měli 
dodržovat zákon, který chtějí už den po jeho přijetí 
politici zase měnit?

Přistupování k Evropské unii naštěstí kreativitu 
českých zákonodárců trochu přidusilo, protože v řadě 
oblastí musela Česká republika přijímat zákony stři-
žené podle předem dané „evropské šablony“. Tvořivé 
výboje zákonodárců se tak musely omezit na oblasti, 
v nichž EU nemá jednotnou politiku či neuplatňuje 
jednotné standardy. 

Třeba v postihování neukázněných řidičů bohužel 
ještě stále EU nemá jednotnou politiku, takže se 
musíme smířit s tím, že čeští politici budou i dál neú-
navně „opravovat“ už přijatý zákon a na českých sil-
nicích bude přibývat mrtvých. 

Od vstupu do Evropské unie v roce 2004 ovšem 
čeští politici občas zkoušejí obejít i Evropskou unii. 
Například zákon o státní službě, střižený podle 
evropských standardů, jehož přijetí bylo podmínkou 
našeho vstupu do EU, byl sice přijat v roce 2002, ale 
od té doby byla jeho účinnost opakovaně odkládá- 
na – naposled odcházející vládou Jiřího Paroubka vlo-
ni v létě. Údajně proto, že by bylo jeho zavedení příliš 
drahé.

Česká státní správa se tedy i nadále řídí zákony, 
které z ní na jedné straně často činí jakýsi kafkovský 
zlý sen a na druhé straně ji nechávají zranitelnou 
vůči politickým tlakům. Laik by si mohl myslet, že 
navzdory údajně vysoké ceně zavedení systému, kte-
rý se osvědčil ve zbytku civilizované Evropy, nakonec 
čeští politici najdou peníze a umožní zákonu o státní 
službě, aby začal platit. 

Jenže ministr vnitra Ivan Langer má jiné plány. 
Chce zavést naprosto originální český vynález: státní 
zaměstnanci se prý budou řídit jako každý jiný záko-
níkem práce. Anebo ještě lépe: mohli by prý být nají-
máni na dobu určitou na základě obdoby manažer-
ských smluv. Evropský systém, který je založen na 
tom, že se snaží poskytnout státním zaměstnancům 
speciální postavení, jež by je chránilo před politický-
mi tlaky a omezovalo pokušení z korupce, může být 
tedy v České republice brzy revolučně inovován. 

Vtírá se otázka, zda čeští politici toto vše děla-
jí, protože mají mesianistické tendence, které jim 
velí vymýšlet „česká“ řešení, jež budou lepší než ta 
vyzkoušená. Odpověď se zdá mnohem prozaičtější. 
Mnoho politiků je „zlobbováno“ a jejich tvořivost 

je jen důsledkem přání nejrůznějších skupinových 
zájmů. 

Ještě horší je možnost, že mnoho politiků nechce 
přijímat osvědčené evropské modely, protože ty jsou 
ve většině nastaveny tak, aby omezovaly korupci. A té 
se přece nejvíc daří v právně nestabilním a neprů-
hledném prostředí.

Jiří pehe
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budoucnost
minulost

veliteli, šéfe, 
mám řešení.

jaký, čeho, nevi-
děj, že kojím?

ty důchody, trvale
 udržitelný penze,

kolega
grassus
souhlasí?

topolonius
naprosto. 

média zapracují 

asi takhle: 

masivní kampaň, 

pěší pochod 

praha–košice, 

výstup na k2…

… disko invalidů,  
soutěže v hladovění, 

bungee jumping z nuseláku a tak podobně. 
heslo „stáří vpřed!“, nebo  

„stáří dohnat a předehnat“,  
dynamičtí vítězové postupují  

do dalšího kola, poražení povinné sprchy 
zdarma – cena útěchy.

jéé,
to

znám,
to už
někdo 
jed- 
nou...

Himmler-

hergott,  

to je dobré  

a vysoce  

efektivní. Vyřiď 

grassovi bravo. 

Jenom to heslo... 

Není tam to “p” 

zbytečný?

to bude 
hustý...

přítomnost
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Události třetího č tvrtletí roku 2007
 6. června
	 Ve	 věku	 nedožitých	 87	 let	 zemřel	 známý	

český	mykolog	Miroslav	Smotlacha.

 8. června
	 Rada	 Evropy	 zveřejnila	 zprávu	 o	 tajných	

věznicích	spravovaných	CIA	v	 letech	2002	
až	2005	v	Polsku	a	Rumunsku.	Američané	
v	nich	zadržovali	a	podrobovali	„zesíleným	
výslechům“	 lidi	 podezřelé	 ze	 zapojení	 do	
terorismu.	 Evropská	 komise	 vyjádřila	 nad	
závěry	zprávy	znepokojení.

 20. června
	 Americký	prezident	George	W.	Bush	podru

hé	 během	 výkonu	 prezidentské	 funkce	
vetoval	 návrh	 zákona	 umožňujícího	 finan
cování	 výzkumu	 kmenových	 buněk	 získa
ných	z	lidských	embryí.

 20. června
	 V	České	republice	se	poprvé	objevil	virus	

ptačí	 chřipky	 u	 drůbeže.	 Stalo	 se	 tak	
v	 obci	 Tisová	 na	 Orlickoústecku	 v	 chovu	
o	 šesti	 tisících	krůt.	Z	nich	 téměř	 třetina	
uhynula.

 27. června
	 Tony	Blair	skončil	po	deseti	letech	ve	funk

ci	 britského	premiéra	a	 současně	předse
dy	 Labour	 Party.	 Ministerským	 předsedou	
a	novým	šéfem	strany	se	stal	bývalý	ministr	
financí	Gordon	Brown.

 8. července
	 Asi	sto	milionů	lidí	z	celého	světa	rozhod

lo	v	hlasování	o	výběru	nových	sedmi	divů	
světa.	 Vybranými	 jsou	 Velká	 čínská	 zeď,	
jordánské	skalní	město	Petra,	socha	Krista	
Spasitele	v	Brazílii,	posvátná	pevnost	Inků	
Machu	 Picchu	 v	 Peru,	 mexické	 chrámové	
město	Mayů	Chichén	Itzá,	římské	Koloseum	
a	indické	mausoleum	Tádž	Mahal.

 14. července
	 Po	 dlouhých	 jednáních	 uzavřela	 Severní	

Korea	všechna	svá	jaderná	zařízení	v	Jong
bjonu,	 včetně	 svého	 jediného	 funkčního	
jaderného	reaktoru.

 14. července
	 Rusko	 odstoupilo	 od	 Smlouvy	 o	 omezení	

konvenčních	 zbraní	 v	 Evropě	 kvůli	 údajné	
hrozbě	zhoršení	bezpečnostní	situace	Rus
ké	federace	v	evropském	regionu.

 19. července
	 Po	dlouhé,	těžké	nemoci	zemřel	v	68	letech	

český	divadelní	a	filmový	herec	Jiří	Zahajský.	

Jeho	domovskou	scénou	bylo	pražské	diva
dlo	Činoherní	klub,	kde	působil	35	let.

 20. července
	 Po	 dvou	 výstupech	 Josefa	 Rakoncaje	

v	 osmdesátých	 letech	 našla	 8	 611	 met
rů	 vysoká	 hora	 K2	 v	 pohoří	 Karakorum	
na	 hranicích	 Pákistánu	 a	 Číny	 druhého	
českého	přemožitele.	Stal	se	jím	frýdecko
místecký	horolezec	a	automechanik	Libor	
Uher.

 24. července
	 Po	osmi	letech	vězení	byly	v	Libyi	propuště

ny	bulharské	zdravotní	sestry,	obviněné,	že	
nakazily	více	než	čtyři	stovky	dětí	virem	HIV.	
Udělení	milosti	 odsouzeným	zdravotníkům	
se	 přičítá	 především	 snaze	 Libye	 dosáh
nout	 urovnání	 politických	 vztahů	 se	 státy	
Evropské	unie.

 30. července
	 Ve	 věku	 94	 let	 zemřel	 ve	 svém	 domě	

v	Římě	italský	režisér	Michelangelo	Antoni
oni.	Téhož	dne	bylo	oznámeno,	že	ve	Švéd
sku	skonal	o	pět	let	mladší	režisér	Ingmar	
Bergman.	 „Mám	strach,	 že	bez	Bergmana	
a	Antonioniho	už	film	nebude	tím,	čím	byl.	
Změnila	 se	 ale	 i	 doba,	 změnil	 se	 kulturní	
a	civilizační	rámec,	ve	kterém	se	filmy	točí,	
film	 také	 nezvratně	 sestoupil	 ze	 svého	
původního	 piedestalu.	 Nahradila	 ho	 zcela	
dominantní	 televize,“	 napsal	 do	 Lidových 
novin	český	prezident	Václav	Klaus.

 30. července
	 Bývalý	 ministr	 obrany	 Jiří	 Šedivý	 se	 stal	

náměstkem	 generálního	 tajemníka	 NATO	
pro	obrannou	politiku	a	plánování.

Bez Bergmana už 
nebude film tím, 

čím býval…
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 7. srpna
	 Státní	 zástupce	 zastavil	 pro	 nedostatek	

důkazů	trestní	stíhání	místopředsedy	vlády	
Jiřího	 Čunka,	 které	 bylo	 vedeno	 od	 letoš
ního	 února.	 Čunek	 byl	 podezřelý,	 že	 jako	
starosta	Vsetína	před	pěti	lety	přijal	půlmi
lionový	úplatek.

 13. srpna
	 Polský	premiér	Jarosław	Kaczyński	rozpus

til	vládní	koalici.	Na	místa	ministrů	ze	stran	
Sebeobrana	a	Liga	polských	rodin	jmenoval	
zástupce	ze	 své	 strany	Právo	a	 spravedl
nost.	 Jednobarevná	 menšinová	 vláda	 má	
zemi	dovést	k	předčasným	volbám.

 21. srpna
	 Poslanecká	 sněmovna	 schválila	 většinou	

sto	 jednoho	 hlasu	 vládní	 návrh	 reformy	
veřejných	financí.	S	vládní	koalicí	hlasova
li	 i	bývalí	poslanci	ČSSD,	dnes	nezařazení	
Miloš	 Melčák	 a	 Michal	 Pohanka.	 Proti	 byl	
naopak	lidovec	Ludvík	Hovorka,	nelíbily	se	
mu	hlavně	zásahy	do	ceníku	léků.

 25. srpna
	 Na	řeckém	poloostrově	Peloponés	si	 lesní	

požáry	vyžádaly	už	63	obětí.

 3. září
	 Začal	nový	školní	rok	–	základní	a	střední	

školy	nejpozději	do	 tohoto	data	přešly	na	
vlastní	vzdělávací	programy,	které	nahradi
ly	stávající	centrální	osnovy.

 4. září
	 Praha	 oficiálně	 odeslala	 přihlášku	 jako	

uchazeč	 o	 pořádání	 letních	 olympijských	
her	v	roce	2016.

 5. září
	 Velká	Británie	se	rozhodla	povolit	výzkum	

kmenových	 buněk	 pro	 lékařské	 účely	 za	
podmínky,	 že	 se	 v	 nich	 budou	 používat	
zvířecí	vajíčka,	jejichž	DNA	bude	nahrazena	
lidskou.	 Tento	 výzkum	může	mít	 rozhodu
jící	 význam	 pro	 vývoj	 nových	 metod	 léče
ní	 mnoha	 nemocí,	 například	 Alzheimerovy	
a	Parkinsonovy	choroby.

 6. září
	 Ve	 věku	 71	 let	 zemřel	 po	 dlouhé	 nemoci	

italský	operní	pěvec	Luciano	Pavarotti.

 12. září
	 Česká	 vláda	 jmenovala	 bývalou	 ministryni	

zemědělství	v	prvním	Topolánkově	kabine
tu	 Milenu	 Vicenovou	 novou	 velvyslankyní	
při	Evropské	unii.	Vicenová	do	konce	roku	
vystřídá	Jana	Kohouta.

…rovněž tak bez Antonioniho.

 12. září
	 Krátce	poté,	co	přijal	demisi	vlády	premiéra	

Michaila	 Fradkova,	 navrhl	 ruský	 prezident	
Vladimir	 Putin	 za	 nového	 předsedu	 vlády	
Viktora	 Zubkova,	 dosavadního	 šéfa	 Fede
rální	služby	pro	finanční	dohled.	Děje	se	tak	
půl	roku	před	prezidentskými	volbami.

 12. září
	 Osmadvacetileté	 manželství	 předsedy	

ČSSD	Jiřího	Paroubka	a	jeho	ženy	Zuzany	
bylo	u	soudu	v	Praze	5	po	krátkém	stání	
rozvedeno.	 Šéf	 ČSSD	 ani	 jeho	 manželka	
se	 stání	 nezúčastnili.	 Paroubek	 nedávno	
ohlásil	 odchod	od	manželky,	 žije	 s	novou,	
mladší	partnerkou.

 13. září
	 Vesnicí	roku	se	letos	stala	obec	Havlovice	

na	Trutnovsku.	Druhé	místo	patří	obci	Kon
drac	na	Benešovsku,	třetí	je	Suchá	Loz	na	
Uherskohradišťsku.

 13. září
	 Imunitní	 výbor	 sněmovně	 doporučil,	 aby	

vydala	 poslance	 KSČM	 Josefa	 Vondrušku	
ke	 stíhání.	 Bývalý	 dozorce	 je	 podezřelý	
z	týrání	vězňů	v	komunistických	věznicích.

s využitím Wikipedie a Českých 
novin sestavil ondřej Aust.
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M
oderní společnost chce učinit 
z dětství nedotknutelnou svatyni 
a království, z něhož mají být vy-

hnána slova jako osudovost, náhoda či 
neštěstí. To, co každý cítí vůči svému po-
tomkovi, bezpochyby vlivem nepotlačitel-
ného pudu savců, se má stát kolektivním 
principem. Nedávno přijal prezident Sar-
kozy rodiče sexuálně zneužitého dítěte. 
Do kamery nám pak řekl, že reaguje tak, 
jako kdyby ten chlapec byl jeho. Posvětil 
tím ono tak současné propojení altruis-
mu a pokrytectví v nás: nacházíme se na 
takovém stupni civilizace, že všechny děti 
považujeme za své. Jsme však zároveň 
připraveni, aniž bychom byli ochotni si 
to přiznat, ponechat všechny ty roztomilé 
hlavičky spojeného lidstva svému osudu, 
jen abychom zachránili ty, jež patří našim 
vlastním dětem. 

Po staletí bylo umírání v útlém věku 
bráno za nutnou daň pozemské existen-
ci, za rub mince života. Adorace dítěte 
v dnešní době je výrazem jak velikosti 
naší epochy, tak její slabosti. V čase pře-
vratných proměn se střelky na našich spo-
lečných kompasech, určující další směr 

cesty, divoce otáčejí a zmateně poskaku-
jí. Nedokážeme už ani dítě potrestat, ani 
rozeznat, zda má či nemá míru přesa-
hující sklon k násilí. Pozbyli jsme smysl 
pro autoritu a vztahy rodiče  – děti jsou 
slabými vlákny v klubku citových pout té 
kamarádské party, jež nese název rodina. 
Nevíme přesně, co je to výchova, a vztah 
učitel a žák často připomíná vztah doda-
vatele a zákazníka.

Byla by jistě hloupost snažit se vrátit 
k nezájmu a přehnané přísnosti včerejš-
ka. Samozřejmě, že stále ještě vyhrává 
zdravý rozum, jenž nás učí, že reagovat 
negativně na dětské vrtochy neznamená, 
že mazánka méně milujeme. A také že 
pohlavek v pravou chvíli je výchovným 
prostředkem sice trochu přímočarým, 
ale často docela účinným. Je to něco 
jako „univerzálně platný signál zákazu“. 
Přesto se dostáváme na šikmou plochu 
shovívavosti a hluchoty vůči moudrosti, 

která jako hlas na poušti marně varuje, 
že chtít příliš mnoho dobra pro vlastní 
dítě není tou nejlepší službou mládí a že 
sloveso rozmazlovat nemá bezdůvodně 
dvojí smysl. 

Jako kdyby nás za tuto přehnanou 
vlídnost bylo třeba potrestat. Naše 
neschopnost dokonale ochránit děti, ať 
děláme, co děláme, přetrvává. Zpřísně-
né zákony proti pedofi lům, genetické 
terapie a ochranné plůtky kolem bazénů 
nesnižují počet zpráv z černé kroniky 
o neštěstích, jež potkala děti. Jistě. Je tře-
ba dělat vše pro to, aby se minimalizovala 
rizika. Ale na druhé straně, nepíše náho-
dou právě riziko životní scénář? Jak praví 
verš z Goetheho básně: „Jak už to bývá, 
schouleno v ramenní jamce, nejmilova-
něji dítko otce života mrazivé kavalkády 
nepřežívá.“

Christophe Barbier

Autor je novinář, komentátor 
francouzského týdeníku Ĺ Express. 

Ĺ Express, 31. 8. 07 

V
Polsku byl letos odvolán soudce 
Krzysztof Zieniuk. Roku 1985 od -
soudil Władysława Fra sy niuka, 

Bog dana Lise a Adama Michnika k tres -
tům od dvou a půl do tří a půl let věze-
ní za „podněcování“ k patnácti mi nu  -
tovému protestu. Soudce Andrzej Kry -
że, který odsoudil Bronisława Komo-
rowského (dnes  politika,  dříve  opozič
ního  aktivistu  od  konce  60.  let  –  pozn. 
red.), povýšil – rovněž letos – na náměst-
ka ministra spravedlnosti. Mohl v Pol-
ské lidové republice soudce rozhodovat 
v politickém procesu, a přitom se cho-
vat slušně?

Soudce Zieniuk skutečně vedl gdaň-
ský proces skandálním způsobem. Ale 
to nebylo pravidlo. V lednu 1969 jsem 
byl odsouzen ke třem a půl letům vězení. 

Soudci, kteří mě odsoudili, se proti úloze, 
kterou jim vnutil systém, přímo nebouřili. 
Pozitivistickým přístupem „drobné prá-
ce“ se snažili z pravidel profesní slušnosti 
zachránit, co se jen dalo.

Dnes existují – stále ještě existují – so lid-
ní záruky nezávislosti soudců, jaké v PLR
nebyly. Soudce bylo možné odvolat. Bylo 

možné mu věc nepřidělit. Za rozsudek, kte -
rý se nezamlouval politickému vedení, ho 
bylo možné potrestat. Poky ny vydávala Pol-
ská socialistická dělnická strana. 

Všichni věděli, že se soudcovskou ne-
závislostí je to v PLR jako se svobodnými 

volbami nebo svobodou slova – ty přece 
byly zapsány v ústavě. 

Ale bylo možné se chovat slušně. Vím 
to dobře. Byl jsem jedním z nepočetných, 
kteří – kvůli činnosti nikoliv bezdůvodně 
kvalifi kované jako podvratná – v PLR ne-
jednou seděli na lavici obžalovaných. 

Jak tedy odlišit ty slušné? 
Myslím, že je třeba se ptát lidí, které soud 
odsuzoval. Tomu se nelze vyhnout. Jinak 
nám totiž hrozí, že budeme vynášet sou-
dy, aniž bychom vzali v úvahu podstatné 
okolnosti – bez znalosti toho, jak ono 
období vypadalo. 

Dnes nám nechybějí inkvizitoři, kte-
ří by rádi potrestali za „komunistický 
zločin“ každého soudce, který v Polské 
lidové republice podepsal rozsudek nad 

nezasívat strach mezi soudce

Dítě – král a mučedník naší doby 
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ilý pane Schäuble, strach před 
teroristickými útoky roste. Je to 
pro Vás perfektní. Teď máte vítr 

v zádech, můžete o tom všem s ros-
toucím důrazem svobodně přemýšlet. 
Útoky, kterým se podařilo ve Velké Bri-
tánii zabránit, jsou pro Vaše argumenty 
šťastnou okolností. Je na čase odstranit 
poslední neformální slabá místa: novi-
náře. Dostávají totiž důvěrné informace, 
a to i od státních zpravodajských služeb. 
Vyšetřovatelé, kteří vyzrazují služební 
tajemství! Zasáhněte bez slitování. Zákaz 
mobilních telefonů by byl jedním z vhod-
ných opatření. Jen tak můžete zamezit 
kontaktům s informátory. Pomyslete 
však také na to, že takový zákaz na druhé 
straně znemožní i odhalení neformál-
ních úniků informací.

Novináři chtějí obdržet důvěrné infor-
mace, nejraději úřední tajemství, který-
mi pak zvyšují počet prodaných novin 
či zapnutých aparátů. A Vy? Vy, ubohý, 
tím musíte trpět. Jednejte! Lid nemu-
sí vědět všechno. Vlastně lidé nemusejí 
vědět vůbec nic. Proč by měli? Stejně se 
o stát nezajímají. Zablokujte novinářská 
spojení, která stejně nejsou demokra-
cie hodná. Vy, jen Vy jste toho schopen. 
Neexistují zákazy přemýšlet – a už vůbec 

ne ve Vašem nejmilejším směru přemýš-
lení, totiž za hranice Ústavy.

Proč si děláte tu námahu, půl roku 
ukládat údaje o telefonních spojeních? 
Zbytečná práce. Pouštějte jednodu-
še všechny e-maily redakcí přes jeden 
ústřední server. Informátoři a novináři 
žádnou ochranu nepotřebují. Nechte své 
zpravodajské služby vyvinout Schäuble-
ovu štěnici, která si bude spokojeně medit 
v každém novinářském počítači. Geniál-
ní je i Vaše úvaha o spiknutích. Nejlepší 
příklad promyšleného a organizovaného 

spiknutí je v podstatě každé redakční 
zasedání. Internujte prostě preventivně 
členy redakcí. Pak budete konečně mít 
pokoj před těmi investigativními trapi-
či. Ale nenechejte se od socanů uvařit na 
měkko. Přesvědčte Becka, Strucka a spol. 
o tom, že novináři jsou vinni jejich špat-
nými výsledky v průzkumech veřejné-
ho mínění. To je přivede na Vaši linii. 
Neberte při své neomezené svobodě pře-
mýšlení na nikoho ohled. Chraňte však 

povolání, která zacházejí s důvěrnými 
údaji, jako lékaře, advokáty či duchovní. 
À propos lékaři: nebyli to lékaři, kteří ve 
Velké Británii plánovali teroristické úto-
ky? No, je to vlastně jedno. Jistě před tím 
měli kontakt s novináři. 

 

michael Konken

Autor je předseda Německého svazu noviná
řů. Ve svém sloupku v měsíčníku Journalist 

napsal německému ministru vnitra Wolfgan
govi Schäublemu, který v televizi prohlásil, že 
nadešel čas „svobodně přemýšlet“ o protitero
ristických opatřeních, odposleších a preventiv

ní internaci možných pachatelů.

Journalist 8/2007

Výběr ze zahraničního tisku pro Pří-
tomnost připravili Zdeněk Müller, Václav 

Burian a Jaroslav Šonka. 

oponentem režimu. V souladu s tímto 
hlediskem by byli mí soudci v pořád-
ku, kdyby se ze souzení v mé věci nějak 
vykroutili a nechali by vydání rozsud-
ku na lidech poslušných moci. Ti by na 
nás vylili vědra pomyjí a odsoudili mě 
na osm let, jak to chtěl prokurátor, nebo 
aspoň na pět. Nedivte se, prosím, že se 
na to dívám jinak než dnešní inkvizitoři: 
jde o roky mého života, o mou, ne jejich 
kůži. Mám právo si jí cenit víc než zásad, 
které vyznávají organizátoři zúčtování. 
Měli mě hájit tehdy, ne teď.

Za výjimečného stavu (po 13. 12. 1981 –
pozn.  red.) bylo hodně soudců, kteří vy-
nášeli nad aktivisty podzemí rozsudky 
nejnižší z možných, obvykle podmíněné. 

Dnes mají skvrnu v životopisu. Vezměme 
si takový případ: soudci vynesli nad pří-
slušníkem opozice podmíněný rozsudek. 
Prokurátor se odvolal. Soud vyšší instance 
prokurátorovo odvolání nepřijal. Jak na 
to pohlížet? Podle mého názoru ti soudci 
dělali, co mohli, aby represe výjimečného 
stavu omezili. Ale rozsudek nechali! Dnes 
může někdo říci: vidíte, místo aby zprosti-
li viny, vinu potvrdili. Odvolat!

Po roce 1989 bylo prostředí soudců 
před choutkami výkonné moci chráně-
no. Ale to může skončit. Pokud se rozší-
ří právo politiků zasahovat do postavení 
soudců a podaří se zasít ve starší genera-
ci strach – vždyť mnozí z nich soudili za 
výjimečného stavu – může se to přičinit 

o návrat minulých pořádků: podřízenost 
soudců moci. Tomu bychom se měli za 
každou cenu vyhnout.

Karol modzelewski

Karol Modzelewski, historik, místopředseda 
Polské akademie věd, politický vězeň v letech 
1965–1967, 1968–1971 a 1981–1984 v rozho

voru s novinářem Adamem Leszczyńským.

Gazeta Wyborcza 18.–19. 8. 2007

Dopis německému ministrovi vnitra
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S
truktura policejních statistik je po 
léta téměř stejně krutá. Třeba za loň-
ský rok bylo z celkového počtu 231 

vražd spácháno 23 vražd loupežných, při 
kterých se vrazi zmocnili 487 tisíc korun. 
Každá z obětí musela tedy zemřít v prů-
měru pro pouhých 21 tisíc korun. Mnohé 
z těchto obětí trpěly před smrtí mučivými 
útrapami. 

Pro tyto případy má 74 států tohoto 
světa zaveden trest smrti. Patří sem i 39 
států USA a Japonsko. Celkem 25 zemí 
za tyto činy také v roce 2006 tento abso-
lutní trest uplatnilo. V ostatních státech, 
stejně jako v České republice, je pak 
možno tyto skutky trestat doživotním 
vězením. Téměř se železnou pravidel-
ností je doživotní trest aplikován i v Ně-
mecku nebo Rakousku, kde stačí spáchat 

miloslav Jedlička: 

propuštění je riskantní

„pouhou“ jednu vraždu, a to i v přípa-
dech vražd mezi manželi. I v těch státech 
USA, kde je trest smrti zrušen, dostane 
vrah tolik doživotních trestů, kolik má 
obětí na svědomí, a to bez možnosti 
předčasného propuštění. 

V České republice bylo od roku 1990 
do letošního července spácháno 4 173 
vražd. Pro ilustraci to představuje vy-
vraždění všech obyvatel deseti střed-
ních vesnic. Za šestnáct let bylo za tyto 
činy odsouzeno 32 zločinců (z toho tři 
ženy) k doživotnímu trestu. Statisticky 
vyjádřeno – na zhruba 130 vražd, často 
velmi sadistických, vychází jeden trest 
doživotí. Tento poměr dokládá, že české 
soudy – na rozdíl od soudů amerických, 
německých či rakouských, vynášejí do-
životní tresty jen zcela výjimečně.

Na trest doživotního vězení, stejně 
jako na trest smrti ve Spojených státech 
a v Japonsku nelze pohlížet odděleně 
a jen z hlediska humanity či práva, ale 
i z dalších se zločinem souvisejících 
hledisek. Prvním z nich a také hlavním 
je osobnost samotného zločince. Mezi 
pachateli 23 loňských loupežných vražd 
v České republice bylo šestnáct recidi-
vistů, v pravém slova smyslu zločinců 
s bohatými kriminálními zkušenostmi 
s několikaletými odpykanými tresty 
vězení. Jak z toho vyplývá, kriminál je 
nenapravil a sami zločinci o nápravu ani 
nestáli. 

Zvláště pak u recidivistů je spáchaná 
vražda vyvrcholením série jiných zloči-
nů (loupeží, ublížení na zdraví, vydírání, 
znásilnění apod.), často započaté krátce 

po jejich propuštění z předchozího věze-
ní. Posudky soudních psychologů a psy-
chiatrů pak u těchto jedinců často hovoří 
o velmi ztížené, případně vůbec nemož-
né resocializaci. Příčinou je léty rozvíje-
né asociální myšlení s naprosto odlišným 
žebříčkem hodnot od běžného občana. 
Problémem bývá nejen špatné výchovné 
prostředí pachatele během jeho vývoje, 
ale i jeho intelekt, který se v některých 
případech pohybuje pod pásmem běžné 
normy (lehčí debilita apod.), kombino-
vaný s absencí vyšších citů, například 
úcty k lidskému životu. 

Nejen veřejností, ale často i obhájci 
obžalovaných a novináři je trest doživot-
ního vězení chápán úzce pouze jako 
trest. Hlavním účelem doživotních tres-
tů je však izolace nebezpečných recidi-

vistů, kteří spáchali opakovaně zvlášť 
závažné úmyslné trestné činy, a není 
žádná reálná záruka, že znovu podobný 
zločin neprovedou. Jediným řešením je 
zatím jejich doživotní izolace. Za zcela 
naivní lze pak považovat myšlenku, že 
v kriminální subkultuře našich věznic je 
náprava nebezpečných vrahů s doživot-
ním trestem zaručena již po dvaceti 
letech a takového zločince je možné 
podle zákona propustit na svobodu. 
Pokud se tak stane, je to jen akt doslo-
va blahosklonného odpuštění soudce se 
všemi riziky pro slušné lidi, včetně dětí. 
 n

Miloslav Jedlička je kriminalista. 
Vyučuje na Střední policejní škole v Brně.

Má být doživotní trest 
na doživotí? 
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trestu následuje odborná péče. Tady si 
myslím, že mnohem více dobré práce 
u nás vykonávají vězeňští duchovní než 
psychologové.

Přestože jsem tedy silně skeptický 
k mož nostem našeho vězeňství v otáz-
kách převýchovy a resocializace těžkých 
psychopatů, jsem přesvědčen, že možnost 
ukončení doživotního trestu by měla být 
jako výjimečná zachována, neboť pozitivní 
změnu nemůžeme nikdy vyloučit.   n

Slavomil Hubálek je psycholog, 
soudní znalec z oboru klinické psychologie 

a sexuologie. Je majitelem poradenské firmy 
ALEA psychologie v Praze

P
ři posuzování pachatelů nejzá-
važnějších trestných činů dostává 
klinický psycholog velmi obtíž-

nou otázku: jaká je pravděpodobnost 
resocializace osobnosti obviněného? 
Doživotní tresty se ukládají pachate-
lům, u kterých je taková pravděpodob-
nost nulová či nízká. K tomu je třeba 
uvést, že pojem resocializace je nejas-
ný, a proto je používána tato defi nice: 
„Z psychologického hlediska je reso-
cializace proces převýchovy osobnosti 
postavený na učení se novým postojům, 
normám, hodnotám, názorům a vzor-
cům chování. Úspěšnost tohoto procesu 
závisí na míře postojové otevřenosti, na 
ochotě měnit hodnotovou orientaci, na 
ochotě podřizovat se novým sociálním 
normám, přijímat nové vzorce chování, 

akceptovat autority a ujímat se nových 
sociálních rolí.“ 

Je nesporné, že trest doživotí, nahra-
zující u nás trest smrti, je ukládán více-
násobným vrahům a jeho hlavním smys-
lem je chránit společnost před vysoce 
nebezpečnými lidmi, nejčastěji diagnos-
tikovanými jako osobnosti těžce psycho-
patické. Jde o mezinárodně defi novanou 
poruchu osobnosti, jež hovoří o „amorál-
ní, antisociální, asociálně psychopatické, 
sociopatické osobnosti,“ vyznačující se 
„defi citem ega, defektním superegem, 
chatrným svědomím, chyběním empatie, 
víry, lásky, zvýšenou agresivitou, narcis-
tickými rysy...“ Přidružuje se nelítostný 
nezájem o city druhých, neotřesitelný 
a trvalý postoj nezodpovědnosti a bezo-
hlednosti vůči společenským normám, 

slavomil Hubálek: 

Zachovat možnost výjimky

pravidlům a závazkům, neschopnost 
udržet trvalé vztahy, nízká frustrační to-
lerance a nízký práh pro spuštění agrese 
včetně násilí. Takový člověk vykazuje ne-
schopnost pocitů viny a poučení ze zku-
šenosti, zvláště trestu. 

Starší učebnice kriminologie uváděly, 
že zločin vraždy nemá recidivu, tedy že 
pokud si vrah odpykal trest, na svobo-
dě svůj čin nezopakuje. To však u nás už 
řadu let neplatí, vyskytly se případy, kdy 
propuštěný vrah vraždil znovu. Navíc ze 
samotné defi nice výše uvedené poruchy 
osobnosti plyne malá pravděpodobnost 
změny, a proto považuji úvahy o ukončení 
doživotního vězení po dvaceti či pětadva-
ceti letech za značně rizikové. V každém 
případě jsem přesvědčen, že by na tento 
krok neměl být právní nárok. 

Na druhou stranu je proti mému 
přesvědčení defi nitivnost jakéhoko-
liv lidského soudu a úplná rezignace 
na možnost nápravy. V základech této 
civilizace je prosba a  odpusť  nám  naše 
viny, jakož i my odpouštíme našim viní
kům, a na tuto zásadu bychom neměli 
nikdy zapomenout, neměli bychom se 
jí zpronevěřit ani v těchto extrémních 
případech. 

Proto se domnívám, že odsouzený by 
měl mít možnost o propuštění požádat, 
měl by být znovu znalecky posouzen 
a míra jeho resocializace by měla být 
znovu zvážena. 

K tomu je však třeba dodat, že pro-
ces resocializace také záleží na tom, 
zda s odsouzeným někdo systematic-
ky výchovně pracuje a zda po výkonu 

Má být doživotní trest 
na doživotí? 
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Hledání
prezidenta

nutí do souvislostí volby. Od začátku 
bylo zřejmé, že prezident Klaus má velké 
šance na znovuzvolení. Občanští demo-
kraté disponují většinou v horní komoře 
a mají nejsilnější klub ve sněmovně. Sou-
časné hlavě státu tak ve třetím kole volby 
stačí získat dvacítku hlasů mimo stranu 
Mirka Topolánka.

A to vůbec není těžké. Podporu mu 
už celkem otevřeně oznamuje část KDU-

-ČSL v čele s Miroslavem 
Kalouskem. Poté, co se pre-
zident postavil v korupční 
aféře za šéfa lidovců Jiřího 
Čunka, získal i jeho hlas. 

Nastává neuvěřitelná 
situace, kdy šéf lidovců 
jakoby hledá protikandi-
dáta, ale zároveň podpo-
ruje Václava Klause. Díky 
tomu 10. září na tiskové 

Erik tabery

N
ejvětší politickou událostí příštích 
měsíců bude nepochybně volba 
prezidenta. Ačkoli má Václav Klaus 

úspěch téměř jistý, bude mít volba své 
dopady na politickou scénu. Jestli se ješ-
tě v létě zdálo, že strany ČSSD, zelených 
a KDU-ČSL udělají vše proto, aby našly 
společnou řeč při hledání protikandidá-
ta, s prvními zářijovými dny se ukázalo, 
že šance na shodu jsou minimální. Vrá-
til se totiž známý neduh 
zdejší politiky – každý 
chce mít svého prezidenta. 
Je to škoda, protože disku-
se o kandidátech ukázala 
zajímavá jména.

souboj gladiátorů
Ještě než se dostaneme 
ke konkrétním adeptům, 
dovolme si krátké nahléd-

komentáře
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Opozice	 vůči	 Václavu	

Klausovi	se	rozpadá

Český prezident 
Václav Klaus má 
velké šance na 

znovuzvolení. I když 
tvrdí, že naše planeta 

je modrá, nikoliv 
zelená, což je podle 

Greenpeace totéž 
jako by říkal, že je 

naše země placatá, 
nikoliv kulatá. 
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konferenci prohlásil: „Václav Klaus nedě-
lá ostudu České republice, jsem však 
zároveň přesvědčen, že v deseti milio-
nech obyvatel jsou určitě i jiní vhodní 
kandidáti na tuto funkci.“ 

O ostudě tady nikdo nemluví, takže 
není zřejmé, proč ji zmiňuje. Především 
ale nedává smysl, proč jiného kandidáta 
vlastně hledá. Aby se udržel sportovní 
duch? Nebo proto, že má veřejnost nárok 
na souboj gladiátorů?

Sociální demokraté se také posunuli 
od prvotního prohlášení, že rezignují na 
hledání svého adepta a budou podporo-
vat návrh zelených nebo lidovců, protože 
maximálně stojí o shodu. Jiří Paroubek 
a jeho strana dali partnerům najevo, že 
si chtějí vybírat a možná, že by raději 
někoho ze svých řad.

Budoucí hlavu státu tak vlastně hle-
dají jen zelení, a i ti začali hodně pozdě. 
V tisku se objevila spekulace, že existuje 
tajná koaliční dohoda, že všichni podpo-
ří Václava Klause, což semkne kabinet 
dohromady. V tuto chvíli pro takovou 
spekulaci nesvědčí ani žádný 
důkaz a ani žádná logika. 
Z úspěchu Klause například 
zelení budou spíše tratit. 
Mezi jejich stoupenci je řada 
kritiků prezidenta, takže jim 
jeho znovuzvolení, ať už se 
na něm budou či nebudou 
podílet, řada lidí vyčte.

Navíc zelení nejsou tak 
krátkozrací, aby si nedomysleli, že až bude 
mít Klaus jisté druhé funkční období, tak 
znovu vytáhne proti jejich politice. Vždyť 
v nich vidí větší nebezpečí než v komu-
nistech. A když už jsme u KSČM, tam je 
vždy těžké něco předvídat. Jednotlivci už 
naznačili, že budou znovu podporovat 
Václava Klause, ale část by se mohla 
připojit k někomu jinému. Kdo ví.

Díky této situaci je zřejmé, že lidé, 
které budeme na následujících řádkách 
rozebírat, jsou spíše sparingpartneři. 
I tak ale mají velký význam. V samotném 

zidenta. Václav Klaus 
má sice za sebou větší 
úspěchy, ale i neú-
spěchy, které zemi 
poškodily vážnějším 
způsobem – nedo-
končená transforma-
ce, bankovní socia-
lismus, nedostatečný 
boj s korupcí, skan-
dál s financováním ODS, opoziční 
smlouva, dvoje neúspěšné parlamentní 
volby atd.

V zahraniční politice se Jiří Dienst-
bier s Václavem Klausem liší zejména 
v pohledu na Evropskou unii. Jinak si 
jsou dost podobní – shodli se například 
ve vášnivém odporu proti zásahu NATO 
v Jugoslávii, kde i přes genocidu kosov-
ských Albánců chtěli stále jednat a jednat. 
Podobně oba nesouhlasili i se zásahem 
v Iráku. Pokud jde o radar, Klaus je mírně 
pro a Dienstbier mírně proti.

Je tu ale i jiná důležitá otázka: nako-
lik vadí komunistická minulost Jiřího 
Dienstbiera? Na to se vůbec neodpovídá 
lehce, tedy v jeho případě. Lze ještě dnes 
vyčítat členství v partaji člověku, který se 
později stal disidentem, podepsal Chartu 
77 a seděl v kriminále? Kdyby komu-
nistická minulost měla být argument 
ve prospěch Václava Klause (v partaji 
nebyl), bylo by to absurdní, protože ten 
na rozdíl od Dienstbiera odvahu k ote-
vřenému odporu vůči režimu nikdy 
nenašel. Každopádně je to ale problém, 
protože každý člen KSČ pomáhal udržet 
režim při životě – a tento fakt Dienstbier 
i svými výroky relativizuje.

Jan Švejnar
Na konci prázdnin Strana zelených přišla 
s dalším vážným adeptem – ekonomem 
Janem Švejnarem. 

Jeho jméno nepadá v souvislosti s pre-
zidentskou funkcí poprvé. 

V debatě byl několikrát zmiňován 
dokonce už v roce 2003, kdy se hledal 

nástupce Václava Havla. Už 
předtím však málem vstoupil 
do politiky. V roce 1997 byl 
ve hře o roli šéfa úřednické 
vlády, kterou nakonec dostal 
Josef Tošovský, a o pár let 
později se o něm mluvilo 
jako o možném lídrovi 
strany Cesta změny, která 
měla vzniknout na základě 

klání se totiž bude počítat i argumentační 
schopnost a kolik hlasů se podaří Václavu 
Klausovi uzmout.

Jiří Dienstbier
První jméno, které v debatě o budoucím 
kandidátovi „opozice“ vážně padlo, je 
Jiří Dienstbier. Pro lidi starší třiceti let 
není třeba ho zřejmě příliš představo-
vat. Tak jen ve zkratce. Bývalý novinář 
a komunista, posléze známý disident 
a signatář Charty 77. Po revoluci úspěšný 
a populární ministr zahraničí. V polovi-
ně devadesátých let patřil mezi nejpopu-
lárnější politiky v zemi. Podle průzkumů 
ho tehdy měla ráda stejná část veřejnosti, 
jaká má dnes v oblibě Václava Klause, 
tedy 70 procent. 

Popularitu mu zaručoval jeho šarm, 
klidné vystupování, mezinárodní uznání 
a znalosti. I díky tomu se stal předsedou 
Občanského hnutí (OH), což bylo dítě 
Občanského fóra stejně jako Občanská 
demokratická strana.

Jako předseda OH měl ale i řadu 
nevýhod, mezi něž patřila třeba jistá 
nerozhodnost, obava nabídnout jasný 
názor, který by ohrozil jeho postavení: 
„I proto Dienstbier odmítl a odmítá roz-
dělení politické scény na pravici a levici, 
respektive jakkoli se zřetelně vymezit 
v rámci této škály. Do poslední chvíle 
také usiloval o zachování nadstranic-
kého Občanského fóra, které mu svou 
všeobjímajícností osobně vyhovovalo,“ 

napsal o něm Respekt v roce 
1994.

Jaký je ale Jiří Dienstbier 
dnes, a byl by dobrý prezi-
dent? Je to nepochybně poli-
tická osobnost, která chod 
země z postavení ministra 
zahraničí ovlivnila zásadním 
způsobem. Jako politik spíše 
selhal, skoro by se dalo říct, 

že poslední úspěch zažil 27. dubna 1991, 
kdy se stal šéfem Občanského hnutí. Pak 
následoval jeden propad za druhým: 
prohrané parlamentní volby, 
špatné hospodaření strany, 
nevhodná politická stra-
tegie, chybné spojení OH 
s Liberální stranou národně 
sociální, přestup do tábora 
sociální demokracie, pro-
hrané senátní volby.

Nic z toho ho ale a priori 
nediskvalifikuje pro roli pre-
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Nové tváře 
se vybarvují

Nicolas	 Sarkozy,	 Gor

don	 Brown	 a	 rozesta

vování	kulis	v	Kremlu

Adam Černý

N
ástup, který po své prezidentské 
výhře předvedl Nicolas Sarkozy, 
je vskutku impozantní. Politikou 

„otevřenosti“ rozšířil svou základnu, 
protože francouzský vládní tým oboha-
til o tváře dlouho ztotožňované s levicí. 
Zároveň výrazně oslabil opoziční kon-
kurenci a uvolnil si prostor pro prosazo-
vání vlastních plánů. A reformní plány 
v Sarkozyho podání by při silnější opo-
zici musely ve Francii narazit tak, jako na-
razily všechny podobné reformní plány 
předchozích vlád.

Dva velké plány
Zasedání francouzského Národního 
shromáždění v neobvyklém letním ter-
mínu, kde byly přijaty první zákony, před-
stavuje obratnou kličku, ale zda celkové 
reformní tempo vydrží, ukáže až podzim, 
protože hlavně odbory se dosud nerozhod-
ly, zda by se jim vůči nové vládní sestavě 
vyplatila konfrontační taktika. Pro okolní 
Evropu je však mnohem důležitější, že ny-
nější francouzskou diskusi o takzvaných 
„speciálních“ režimech pro zaměstnance 
ve veřejném nebo státem kontrolovaném 

studentské iniciativy Děkujeme, ode-
jděte. Nakonec ale odmítl. Čím to je, že 
Jan Švejnar budí takový zájem politické 
scény?

Pravda je, že Česká republika nemá 
příliš mnoho podobných osobností. Díky 
tomu, že už v osmnácti letech emigroval 
do Švýcarska, nemusel mít nic společného 
s komunistickým režimem. V zahraničí 
se navíc mimořádně uchytil, získal napří-
klad doktorát na univerzitě v Princetonu 
a posléze se stal ředitelem významného 
Institutu Williama Davidsona na Univer-
sity of Michigan. Ačkoli i po sametové 
revoluci zůstal v Americe, do České 
republiky pravidelně dojíždí a publikuje 
různé studie o zdejší ekonomice. Ostatně 
působil i v týmu prezidenta Václava Hav-
la, kterému poradil vybrat Zdeňka Tůmu 
do čela České národní banky.

Jan Švejnar splňuje základní požadav-
ky: renomovaná osobnost, politicky 
čitelný, a navíc zajímavý. Nebojí se říkat 
jasné názory – s Václavem Klausem už 
léta vede tvrdou polemiku o podobě 

žádnou možnost, že by na české politické 
scéně existovala široká shoda či podpora 
jeho kandidatury. Kritizuje rovněž to, 
že strany začínají hledat kandidáty na 
prezidenta republiky těsně před volbami, 
místo co by se této otázce věnovaly už 
několik let. „Kandidáti by měli dlou-
hodobě představovat svoje názory, být 
dlouhodobě známí, ne se vynořit z hlu-
bin.V tomhle se tady promrhaly čtyři 
roky,“ tvrdí Jan Švejnar. 

petr pithart
V době uzávěrky Přítomnosti padlo další 
jméno – Petr Pithart. Stejně jako Dienst-
bier bývalý komunista, známý disident, 
porevoluční premiér, pak šéf senátu. 

V roce 2003 neúspěšně kan-
didoval v prezidentských vol-
bách proti Václavu Klausovi. 

Petr Pithart si vzal čas na 
rozmyšlenou, jestli má kan-
didaturu přijmout. Po týdnu 
však oznámil, že kandidovat 
nehodlá. 

Budoucí hlavu 
státu vlastně 

hledají jen zelení, 
a i ti začali hodně 

pozdě.

privatizace na začátku 90. let, vyjádřil 
souhlas s americkým radarem v České re-
publice, podporuje Evropskou unii, vždy 
se zasazoval o reformní kroky v eko-
nomice a myšlenky, které dnes prosazuje 
vláda, definoval už před deseti lety. Také 
mu nechybí noblesa a i přes 
jasně prosazované liberální 
hodnoty to není jednostranný 
dogmatik.

Podle posledních zpráv 
však Jan Švejnar nabídku 
zelených nemíní přijmout. 
Jako důvod uvádí, že nevidí 
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Téměř přesně před 
rokem jsem pro týdeník 
Respekt dělal s Petrem 
Pithartem rozhovor, 
kde padla i otázka na 
případnou kandidatu-
ru. Odpověď se nako-
nec do čísla nevešla, 

ale zde je: „Moje kandidatura pro mě 
představovala tristní zážitek. Když se 
ukázalo, že se v tehdejší koalici vůbec nic 
nedomluvilo, když jsem seděl při obědě 
vedle Vladimíra Špidly a viděl jsem, jak 
je zaskočen tím, jak jeho strana hlasuje 
a že ji vůbec nemá pod kontrolou, to bylo 
hrozné. Takže po těchto zkušenostech 
– ne.“ Ten tristní zážitek tedy rozhodl. 

Každopádně Petr Pithart je silná poli-
tická osobnost a skoro by se více hodil 
na roli prezidenta než do parlamentní 
politiky. V té se trochu ztrácí, protože mu 
chybí razance. Jako intelektuál o věcech 
důsledně přemýšlí a nebojí se před 
veřejnost postavit s kritickým názorem. 
V zahraniční politice stejně jako Švejnar 

ale přinést hodně nového díky tomu, že 
vždy stál mimo praktickou politiku. Je 
neopotřebovaný, nemá zaběhaná klišé.

Vzhledem k celkem jasnému výsledku 
by ale bylo dobré, kdyby se aspoň větší 
část protiklausovské opozice shodla na 
jednom jménu. Umožnilo by to debatu, 
sledovat jiné pohledy 
na politiku a hlavně 
by to ukázalo, že zdejší 
scéna není tak zapšklá 
drobnými spory. Tady 
už nejde o vítězství, 
ale o styl. A v tom se 
dá celkem jednoduše 
uspět.

Největší chybou by ale bylo vyslyšet 
volání po nepolitické figuře. Padají 
jména jako akademik Pačes či profesor 
Pafko. Jsou to renomované osobnosti, ale 
v jiné než politické sféře. Česká republika 
potřebuje silnou politickou osobnost. 

Erik Tabery  
je zástupce šéfredaktora týdeníku Respekt.

či Dienstbier stojí jednoznačně na straně 
Evropské unie, zároveň ale ctí i spojenec-
tví se Spojenými státy. 

I když je členem KDU-ČSL, nepo-
chybně by nebyl stranickým preziden-
tem. Dokazuje to i fakt, že se vlastní 
straně několikrát vzepřel.

Koho vybrat
Kdo z kandidátů by byl lepší? Každý má 
nějakou přednost i slabost, z pohledu 
šance na úspěch pak velké limity. Jiří 
Dienstbier určitě osloví velkou část levi-
ce, ale lidovci, nezávislí demokraté a část 
zelených mu nikdy hlas nedají. Je tu 
i minimální šance na ukradnutí nějakých 
hlasů z tábora ODS, protože Dienstbier 
stál vždy proti této straně.

Jan Švejnar zase osloví část neklau-
sovské pravice, ale levice se bude ošívat. 
A to přesto, že byl jeden čas kandidátem 
Jiřího Paroubka. Nemá příliš nadějí 
i kvůli svému liberalismu či souhlasu 
s americkým radarem, který je pro ČSSD 
a KSČM zosobněním satana. Mohl by 

sektoru absolvovala už před několika lety 
například Itálie, která výraznou reformní 
pověstí věru nevyniká.

Výsledek domácích debat napoví, co 
se stane se Sarkozyho dvěma velkými 
zahraničně politickými plány. Bez vnitř-
ní politické stability je totiž může těžko 
prosazovat.

První ambicí nového francouzského 
prezidenta bylo dát do pohybu projekt 
nové unijní smlouvy. Na červnovém 
summitu EU Nicolas Sarkozy předvedl, 
jak dokáže se spolkovou kancléřkou 
spolupracovat. Ve svém prvním projevu 
k francouzským velvyslancům však 
naznačil, že v evropské politice by rád 
něco za něco. Proto se vedle zmírnění 
postoje k vyjednávání s Tureckem objevi-
lo přání domluvit se, jak by měla vypadat 
unie za deset, patnáct let. A můžeme si 
být jisti, že diskutovat o podobě unie se 
v Sarkozyho představě rovná definovat 
její hranice a s tím ovšem také, kdo by 
měl být uvnitř a kdo mimo. Tady vidíme 
jeho druhou ambici: ovlivnit debatu 
o příštím rozšiřování unie, z něhož má 
mnoho jeho spoluobčanů obavy.

Obě zmíněné ambice spojuje úsilí 
obnovit vliv, o který Francie v poslední 
době přicházela, především na sklonku 
prezidentství Jacquesa Chiraka. Tento 
vliv se vytrácel jistě vinou osobních chyb 
Sarkozyho předchůdce a v tomto ohledu 
by mohla být čerstvá síla vítanou posilou. 
Jsou tu však faktory, které jsou již dané 
a které se proto budou mnohem obtížněji 
vyrovnávat. Politická váha Francie uvnitř 
Evropské unie klesala přirozeně s každou 
vlnou rozšiřování a ta zatím poslední 
přinesla celkem tucet nových členských 
zemí, navíc většinou ze střední a východ-
ní Evropy, kterou Paříž dříve spíše zane-
dbávala či přinejmenším podceňovala. 
Obnova či alespoň získání části někdejší-
ho vlivu proto nebudou snadné, tím spíš, 
že s Německem kancléřky Merkelové, se 
kterým dlouho tvořila tradiční tandem, 
dnes nemá Francie zcela totožné zájmy.

Tady se zahraniční a domácí ambice 
Sarkozyho protínají. Ve Francii se sna- 
ží prosadit reformy, které by hospo- 
dářství zbavily tuhé regulace, a v Evrop- 
ské unii prosazuje myšlenky „národních  
šampiónů“ a „ekonomického patriotis-
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mu“, ve kterých lze snadno vycítit staré 
dobré ochranářství. To by nutně nemusel 
být protimluv, ale pod jedinou pod-
mínkou: nový francouzský prezident by 
musel ostatním předvést, že jeho domácí 
recepty zabírají a že by tedy ostatním, 
včetně těch, kterým se dnes daří lépe 
než Francii, mohly sloužit jako užitečný 
návod. Jako už v mnoha jiných případech 
tu máme co dělat se zkušeností, že každý 
nápad je dobrý až do chvíle, než se ho 
někdo pokusí vyzkoušet nebo nedej bože 
brát vážně.

Brownovo referendum
Nový pán v Downing Street to má ve 
srovnání s Nicolasem Sarkozym zdánlivě 
jednodušší. Ekonomika Spojeného krá-
lovství si udržuje dobrou kondici, a tak 
premiér Gordon Brown má při debatách 
s odbory, tradičně blízkými labouristické 
straně, po ruce pádné argumenty. Stačí, 
aby poukázal na chabou inflaci a trvalý 
hospodářský růst a potom se odborář-
ských bossů zeptal: Má někdo z vás po 
ruce lepší návod k použití?

Samozřejmě že až nastane chvíle voleb, 
které rozhodnou o politickém osudu 
nástupce Tonyho Blaira, bude důležité, 
jestli se do té doby pozdraví chronicky 
nemocná Národní zdravotní služba 
neboli státem organizované a spravo-
vané zdravotnictví, které se neodvážila 
privatizovat ani Margaret Thatcherová ve 
svých nejlepších letech.

Jako nejmasivnější problém britského 
premiéra se však v tuto chvíli jeví cosi, 
co by se dalo nazvat evropským odkazem 
Tonyho Blaira. Byl to totiž právě on, kdo 
slíbil občanům Spojeného království 
referendum o evropské ústavní smlouvě. 
Kvůli tomuto závazku nyní musí Gordon 
Brown kolem dokola vysvětlovat, že 
reformní smlouva, jejíž rámec se zrodil 
na červnovém summitu unie a která 
se ústavní smlouvě v mnohém ohledu 
podobá, je natolik odlišná, že není třeba 
pro její schvalování organizovat lidové 
hlasování.

Evropští partneři Británie – a spolko-
vá kancléřka Angela Merkelová zvláště – 
budou sledovat nevyhnutelné piruety 
Gordona Browna s pochopitelným záj-
mem. Na červnové vrcholné schůzce 
unie přistoupili vůči Británii na nemalé 
ústupky a po vzoru předešlých smluv 
připustili, že některé pasáže dohadované 
smlouvy se nebudou na Spojené králov-

referenda mohou být zneužita demagogy 
a diktátory. Nevylučovala je zcela, ale 
připouštěla je jako možnost v případech, 
kdy politické strany zastoupené v parla-
mentu jsou v dané otázce většinově pro, 
ale výrazně rozpolceni jsou voliči. Tvr-
dila, že když strany nechají v referendu 
rozhodovat o problému, na jehož řešení 
se nedokážou shodnout, povzbuzují 
voliče, aby rozhodovali i v dalších nebo 
dokonce všech sporech. Zničující účinek 
podobné logiky na fungování zastupitel-
ské demokracie netřeba vysvětlovat. 

Kdo to soutěží v Rusku
Oficiálně kampaň před volbami do rus-
ké Dumy propukla v září, ale přípravy 
na ni začaly mnohem dříve. Hlavním 
motorem změn není politická soutěž 
v pravém slova smyslu, ale přesvědčení 
vládců v Kremlu, že dosavadní úplná 
kontrola dolní komory parlamentu se 
přežila a že nadešel čas „kontrolované 
plurality“. Proto mají být pravidla nasta-
vena tak, aby Duma už nebyla ve svém 
složení tak různorodá a aby v posledku 
rozhodovaly dvě strany, které budou obě 
blízké dosavadní moci, ale budou se lišit 
ne jako zásadní konkurence, ale pouze 
v jednotlivých důrazech. Pro vylepšení 
obrazu by se jistě i Kremlu hodilo, kdy-
by se v Dumě znovu objevili zástupci 
liberálních zastánců tržní ekonomiky, 
protože právě jejich absence je zdrojem 
mnohé kritiky Západu.

Během závěrečných měsíců tohoto 
roku budeme sice v Rusku svědky kam-
paně politických stran, ale její výsledky 
jsou už nyní předvídatelné. Za fasádou 
pluralismu uvidíme stále stejně pevnou 
kontrolu moci Kremlem a především pre-
zidentem Vladimirem Putinem, eliminaci 
těch, kteří se stali zbyteční, a nakonec, a to 
i mimo Dumu, utvrzení všech pojistek 
proti jakékoli ruské obdobě „oranžové 
nákazy“ podle ukrajinského vzoru.

To vše však jen poslouží jako předehra. 
Koneckonců i zářijová výměny předsedy 
vlády patří k rozestavování kulis před 
hlavním spektáklem, kterým bude insta-
lace nástupce Vladimira Putina. Až onen 
dosud neurčený politik usedne na ruský 
prezidentský trůn, ukáže se, jde-li jen 
o zanedbatelné intermezzo před návratem 
Putina do Kremlu.   

Adam Černý je novinář,  
komentátor deníku Hospodářské noviny.

ství vztahovat. Ústupky byly založeny na 
nevysloveném, ale všemi členy Evropské 
unie sdíleném předpokladu, že výsledný 
kompromis umožní, aby ratifikace ve 
všech zemích, a to včetně Británie, pro-
běhla bez potíží.

Na stejném předpokladu byl ostatně 
založen i předchozí návrh evropské 
ústavní smlouvy. Francouzský prezident 
Jacques Chirac se za ni postavil a od 
chvíle, kdy referendum o ní nakonec 
prohrál, protože odmítl odstoupit, přišel 
doma i v unii o veškerý politický kredit. 
Podobné, ale riskantnější vyhlídce čelí 
nyní Gordon Brown. Jeho osudové dile-
ma zní takto: buď vytrvá na myšlence, 
že o reformní smlouvě má rozhodnout 
v Británii parlament, a vzhledem k vlád-
ní většině se mu ji podaří ratifikovat, 
ale zároveň zvýší pravděpodobnost, 
že prohraje příští volby, které by z něj 
mohly učinit předsedu vlády s přímým 

mandátem od voličů, který mu nyní 
schází. Anebo nakonec na přání většiny 
voličů připustí referendum, ve kterém 
velice pravděpodobně smlouva propad-
ne, a zvýší tak své vyhlídky na vítězství 
v příštích volbách, zároveň však podobně 
jako Chirac ztratí notný kus věrohodnos-
ti v očích svých evropských partnerů.

Problém s případným britským refe-
rendem je v mnohém ohledu výmluvný. 
Leckoho možná překvapí, že to byla 
Margaret Thatcherová, která k tomuto 
tématu přinesla pádné argumenty. Bylo 
to v polovině 70. let minulého století, 
když se premiér Harold Wilson rozhodl, 
že uspořádá lidové hlasování, aby potvr-
dil dva roky starý vstup do Evropského 
hospodářského společenství, o němž se 
mezi jeho labouristy vedly vleklé spory. 
Pozdější Železná lady tehdy varovala, že 

Evropští partneři 
Británie budou 

sledovat 
nevyhnutelné 

piruety Gordona 
Browna 

s pochopitelným 
zájmem.
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Ten divný 

J
an Urban, bývalý novinář, nositel 
ceny Ferdinanda Peroutky, který nyní 
učí na New York University v Pra-

ze, otevřel Pandořinu skříňku. Napsal 
investigativní knihu o nechvalně známé, 
vleklé kauze Diag Human, týkající se 
obchodování s krevní plazmou. Kniha se 
jmenuje strašidelně Tunel plný krve a také 
titulky recenzí v novinách zněly podob-
ně: Reality thriller o naší době, Neuvě-
řitelný chlapík a bída české politiky. Jde 
o u nás výjimečný čin pátrací žurnalisti-
ky. Čtenář může sice trochu bloudit v lese 
komplikovaných kauz a jejich aktérů, ale 
zejména první léta divoké české privati-
zace jsou tu zmapována tak, že jde mráz 
po zádech. Polistopadová euforie, nezku-
šenost a neprofesionalita jedněch se mísí 
s rafi novanou prolhaností, korupcí a zlo-
dějstvím druhých. Ale ani popis pozděj-
ších let není povzbudivý, ubylo snad jen 
euforie a naivity. 

Kromě sympatizujících recenzí se mezi čes-
kými novináři také povídá že Jana Urba-
na zaplatil Josef Šťáva, jedna z hlavních 
postav celé kauzy. Co tomu říkáte?
Ta celá věta většinou zní: „Tu knížku jsem 
nečetl, ale prej mu ji zaplatil Šťáva.“ Ať 
si někdo sedne do archivů, jako jsem to 
udělal já, a najde jeden dokument nebo 
fakt, který jsem v něčí prospěch či nepro-
spěch zatajil nebo zkreslil. Pak se pojďme 
bavit. Do té doby to budou jenom řeči 
lenochů.

proč jste se do pátrání vůbec pustil?
Náhodou. Nevěděl jsem o tom víc, než 
co se psalo v novinách. Šťáva byl pro mě 
gauner. Když mě v roce 2003 vyhodili 
z Českého rozhlasu, šel jsem za advoká-
tem Janem Kalvodou, který měl kance-
lář v ulici, kde jsem bydlel, jestli by mě 
nehájil. Když jsme tu moji věc probírali, 
zrovna mu volal pan Šťáva. Dělal jsem 
si z Kalvody legraci, co to má za klien-
ty. Bránil se, že je to trochu jinak. Začal 
mi to líčit, ale já jsem kroutil hlavou a on 
viděl, že mu nevěřím. Nabídl mi, že se 
zeptá klienta, když stejně nemám co na 
práci, jestli bych se nemohl podívat do 
jeho spisového materiálu. Šťáva nejdřív 
nechtěl, měl absolutní nedůvěru k čes-
kým novinářům. Při prvním setkání jsme 
si navzájem moc příjemní nebyli. Nako-
nec ale řekl, že to riskne, a dal Kalvodovi 
povolení, že mohu do celého spisu. Abych
to vyvážil, tak jsem v roce 2004 začal 

zpovídat i členy parlamentní vyšetřovací 
komise a někteří z nich lhali, jen se jim 
od úst prášilo. Tak jsem si raději sedl do 
archivů – a uchvátilo mě to. 

Co si o Josefu Šťávovi myslíte dnes, když 
jste všechno prostudoval a dal dohroma-
dy? Z vaší knihy tak úplně nevyplývá, že 
by nemohl být gauner.
Mně jde především o to, zda zákon pla-
tí pro všechny stejně. Protože pokud ne, 
tak stačí kohokoliv označit v novinách za 
lumpa a státní úředníci se mohou v klidu 
obohacovat. 

Pro mě bylo největší poznání, že celá 
kauza Diag Human nemá se Šťávou zas 
tak mnoho společného, že to byla jenom 
nutnost zlikvidovat jeho projekt, aby se 
mohla privatizovat celá česká farmacie. 
Aby mohl být rozkraden majetek, přede-
vším v budovách a v pozemcích v Praze, 
který měl hodnotu několika miliard. A to 
se beze zbytku podařilo. Ale abych se 
nevyhnul odpovědi. Nevím, jestli je Šťáva 
anděl nebo ďábel, jen vím, že je skutečně 
mimořádně schopný. Ve své době to 
býval ve světě uznávaný odborník a byz-
nysmen. To, že má fantastickou sbírku 
umění, z něj také nedělá ani anděla ani 
ďábla. Mám pocit, že by se na celou kau-

Příběh	o	nezkušenosti,

korupci	a	lži	

Libuše Koubská 
martin Jan stránský 

rozhovor

kšeft s krví
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právní vztah, ze kterého se poté odvinu-
la žaloba. Koneckonců institut náhrady 
škody z neuskutečněných obchodů je 
tady od římského práva a je to naprosto 
běžný vehikl v každém soukromě práv-
ním a hospodářském právu v Evropě. 

Moje interpretace dokumentů a výpo-
vědí lidí zúčastněných zní, že tehdejší 
ministr zdravotnictví Martin Bojar se 
s nezpochybnitelně dobrými úmysly 
dostal pod vliv jedné názorové skupiny, 
která rovněž bona fi de a také vinou 
izolovanosti a neinformovanosti českého 
odborného prostředí byla ovlivněna 
fi rmami, jež nestály o rozvinutí Šťávova 
modelu. 

Jedná se o nejdelší obchodní spor v ději-
nách České republiky. 
Ta kauza je skutečně tak fousatá a složi-
tá, že za dvanáct let sporu a sedmnáct 
let toho případu se v něm vytvořilo to-
lik vrstev a nánosů, že to má dva efekty: 
vždy se stává, že nový ministr nebo něk-
terý z jeho bezprostředních podřízených 
se rozhodne, že dějiny začínají s ním, 
a začne vymýšlet nové řešení. A druhý 
efekt je, že se k tomu všichni staví politic-
ky a ne jako pořádný policajt nebo práv-
ník, který si nejdřív shromáždí veškerou 
dokumentaci a teprve potom začne ana-
lyzovat. Oni na to jdou seshora, oni boju-
jí. A kvůli politice nikdo nechce přiznat, 
že zavinění státu bylo neodvolatelně pro-
kázáno a rozhodnuto už v roce devade-
sát osm a že stát byl už tehdy odsouzen 
i k písemné omluvě.

Který z dlouhé řady ministrů zdravotnictví 
nese největší vinu za celý případ? Z vaší 
knihy se zdá, že ministr Bohumil Fišer.
Bezpochyby. Počátek kauzy je studij-
ním případem nezkušenosti. Počínaje 

rozhovor

Jak to šlo 
v kauze Diag Human 
 1984–1989: Josef Šťáva opako-
vaně nabízí v ČSSR komplexní pro-
jekt modernizace transfuzní služby. 
 1990: Diag Human jako první 
v oboru spoluzakládá československý 
podnik Conneco k prosazení projek-
tu. Poskytuje úvěry pro modernizaci 
transfuzních stanic v celkové výši 
nejméně sto sedmdesát milionů ko-
run.
 Podzim 1990: Ministerstvo zdra -
votnictví po protestech a difamační 
kampani konkurence ruší výsledek 
výběrového řízení, které Conneco 
vyhrálo.
 1991: Conneco je vyřazeno 
z opa kovaného výběrové řízení a čes -
ký trh je odevzdán dvěma za hra-
nič ním fi rmám, které nesplňují 
podmínky zadání. Conneco mezitím 
podepisuje smlouvy s více než dva-
ceti transfuzními stanicemi a vyváží 
celkem čtyři zásilky krevní plazmy ke 
zpracování do Dánska.
 Březen 1992: Osobní dopis mi -
nistra zdravotnictví Martina Boja-
ra výhradnímu partnerovi Diagu 
v Dánsku označuje fi rmu za nedůvě-
ryhodnou a ukončí spolupráci obou 
fi rem.
 1995: Po třech letech pokusů 
o smír Diag podává žalobu na český 
stát
 1997 a 1998: Rozhodčí senát opa-
kovaně potvrzuje, že český stát zavi-
nil škodu, musí ji nahradit a veřejně 
se omluvit. Poslední nerozhodnutou 
otázkou je výše způsobené škody.
 2000: Vláda rozhoduje co nej-
rychleji spor ukončit vzhledem 
k rych le narůstajícím úrokům.
 2001: Společný znalecký posu-
dek stanovuje výši škody na 3,680 
miliardy korun. Ministr zdravotnic-
tví Bohumil Fišer odmítá splnit za -
dání vlády. 
 2002: Rozhodčí senát přiká-
zal vyplatit Diagu jako první část 
odškodnění pod hrozbou exekuce 
327 milionů korun.
 2007: Nový společný znalecký 
posudek upřesňuje výši škody – spolu 
s devět let zanedbanými úroky může 
částka přesáhnout třináct miliard 
korun. Verdikt by měl padnout do 
konce roku.

zu už dávno vykašlal, ale když na něj stát 
nasadil opakovaně policii, státní zastu-
pitelství, BIS a rozvědku, tak se zatvrdil. 
Je přesvědčen, že právě v důsledku toho, 
a po mediální štvanici koncem devade-
sátých let, zemřela jeho žena. Ten spor je 
od té doby pro něj hodně osobní. Říká, že 
ve svém oboru něco znamenal a že chce, 
aby se vědělo, že je rehabilitován. 

na základě čeho vůbec ten spor vznikl? 
Aby někdo měl nárok na náhradu škody, 
musí se prokázat, že měl možnost vydělat 
peníze. to znamená, že by měl existovat 
nějaký kontrakt. 
Na počátku jsem si kladl úplně stejnou 
otázku. Přesto, že při prvním policejním 
vyšetřování v roce 1993 policie zabavila 
a nikdy nevrátila velkou část účetnictví, 
jenom z toho, co se zachovalo, je pro-
kázáno, že Šťáva měl smlouvy s více než 
dvaceti nemocnicemi a transfuzními sta-
nicemi na území tehdejšího Českosloven-
ska. Že v rámci systému, který si odzkou-
šel v 80. letech ve východním Německu, 
Šťáva obsazoval trh tím, že investoval do 
modernizace toho oboru. Čili on sem 
– na úvěr, který sám platil ve výši 190 
milionů korun prokazatelných nákladů 
– dodával zařízení, školil lidi atd. Měl 
československou fi rmu, všechna povo-
lení, moderní sklad – všechno více než 
o rok dřív, než konkurence. Tenhle sys-
tém začal prokazatelně fungovat, z České 
republiky odešly čtyři dodávky krevní 
plazmy na tzv. celní záznam k dánské-
mu zpracovateli. Takže to nebyl jenom 
uvažovaný vztah, to byl konzumovaný 
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Kauza Diag Human se po léta zdá-
la být nezpochybnitelná a jasná. 
Aspoň podle její oficiální a ve sdě-
lovacích prostředcích donedávna 
opakované jediné verze. Podezřelý 
emigrant Josef Šťáva kšeftující po 
celém světě s krví nakaženou AIDS 
a bůhví čím ještě, zároveň obchod-
ník se zbraněmi, přinejmenším 
podezřelý i z pokusu o pašová-
ní drog a disponující jměním ve 
stovkách milionů korun, se v Čes-
koslovensku pokoušel o nelegální 
vývoz krevní plazmy. Na jaře 1992 
tomu zabránil upřímně míněný, 
ale poněkud nešikovně napsaný 
dopis ministra zdravotnictví Mar-
tina Bojara. Šťáva to později využil 
k podání žaloby na Českou repub-
liku. Všechno prozatím skončilo 
u arbitráže, ve které Šťáva s pomocí 
šikovných právníků získává navrch 
a jako odškodnění může dostat až 
několik miliard. Hrůza pomyslet. 
Tolik oficiální verze. Jaká je však 
skutečnost?

Příběh Diag Human je ze všeho 
nejvíce obrazem podivného obdo-
bí počátku 90. let a „příchodu kapi-
talismu do Čech“.  Má všechno, co 
potřebuje pořádná detektivka nebo 
akční film. Prolhané politiky, zko-
rumpované státní úředníky a agen-
ty rozvědek, unavené policajty, 
rozporuplné hrdiny a hloupé zlo-
duchy, vydírání, výhrůžky smrtí. 
Podvodné šíbry, příživníky a jejich 
politické konexe. Noční schůzky, 
zmanipulované novináře, ozvuky 
temné minulosti…

Jan Urban: Tunel plný krve
Gema Art Group, 2007

ministry Pavlem Klenerem a Martinem 
Bojarem. Oni nemohli neudělat chybu. 
Ale nikdo nikdy nemůže zvláště těmto 
dvěma přišít podezření ze zlých úmys-
lů. Ale to, co se dálo od roku 1995, už je 
neomluvitelné. Až v roce 2000 se Pavel 
Rychetský (tehdy  místopředseda  vlády  –
pozn. red.) a Vladimír Špidla (tehdy mís
topředseda  vlády  a  ministr  práce  a  soci
álních  věcí  –  pozn.  red.) k případu jako 
první postavili racionálně. Řekli, udělej-
me několik nezávislých právních posud-
ků, a když zjistíme, že se to nedá vyhrát, 
tak proboha pojďme od toho. Ale pak 
do toho nastoupili ministr zdravotnic-
tví Bohumil Fišer a jeho tajně placený 
právní poradce a nynější náměstek státní 
zástupkyně Zdeněk Koudelka, tedy člo-
věk, který dosud dohlíží na dodržování 
zákonnosti u nás. Ti dva se usnesli, že je 

třeba odložit případ až na dobu po vol-
bách v roce 2002. Za jedenáct měsíců 
zdržení to stálo tehdy jenom na úrocích 
přes 400 milionů, mimo jiné i za zbyteč-
né a předražené posudky, zadávané bez 
výběrového řízení blízkým přátelům. 
A od té doby uplynulo dalších šest let, po 
která to všechno běží dál. 

Koudelka s Fišerem sehráli něco tak 
nečestného, že neznám podobný případ 
zneužití moci tímto způsobem. 

Jaký k tomu měli důvod?
Peníze a vliv. 

rozhovor

Jak to všechno dopadne?
Pokud by to mělo jít cestou práva, neznám 
na straně státu dokument a argument, 
který by případ zvrátil ve Šťávův nepro-
spěch. Způsob, jakým jednaly Minis-
terstvo zdravotnictví a od roku 2004 
Úřad pro zastupování státu, se dá nazvat 
jenom poškozováním zájmů daňových 
poplatníků. 

Kdy se očekává konečný rozsudek?
Snad na konci letošního roku, přičemž 
pokud se Úřad pro zastupování státu 
zblázní – on je totiž koncipován jako 
naprosto nezávislý, má pouze metodický 
dohled vlády a Ministerstva fi nancí, ale 
jinak nikdo kromě toho úřadu nemůže 
vést ani žádná jednání a dělat žádné práv-
ní úkony – jestliže tedy úřad rozhodne, že 
se odvolá a bude chtít přezkumný senát, 
tak to může trvat další dva, tři roky.

Ale tím pořád naskakují úroky.
O dva miliony denně. 

proč se noviny případu tak málo věnují? 
Je to pro ně příliš složité. Někdo může 
mít i trochu špatné svědomí, protože 
se nechal roky manipulovat řečmi poli-
tiků, které dnes archivy usvědčují ze lží 
a korupce. 

Ledy se však přece jen hnuly, letos v srp-
nu uvolnilo ministerstvo zdravotnictví více 
než dvě stě stran dokumentů, které dosud 
nebyly k dispozici.
Klobouk dolů. To, co předvádějí tis-
kový mluvčí ministerstva Tomáš Cikrt 
i sám ministr Tomáš Julínek ve vztahu 
k upřímnosti a k úctě k zákonům, je sku-
tečná revoluce. Snad jim to vydrží. 

Co je k tomu vede? snad vaše knížka?
To bych byl rád, ale spíš pochopili, že 
zdravotnictví je tak obrovská industrie, 
kterou protéká tolik veřejných prostřed-
ků a v minulosti jí cloumalo tolik lobbis-
tických zájmů a korupce, že už je na čase 
začít tuto oblast alespoň trochu civilizo-
vat. Upřímnost a otevřenost je jeden ze 
způsobů.  

Kresby Terezy Urbanové 
z knihy Tunel plný krve. 



kem snižování plodnosti žen, toho. že je 
méně dětí. Ale nespornou další příčinou 
tohoto stárnuti je také prodlužování 
lidského věku a tím zvyšování počtu 
starších lidí. Stále větší počet lidí umírá 
později a stále víc se jich přibližuje ke 
geneticky určené hranici délky života 
člověka jako druhu. Dnes se ještě přesně 
neví, kde ta hranice je, ale biologové 
hovoří nejčastěji o 120 rocích, občas 

Současnost
nesoučasných

Žijeme	déle	než	kdyko

liv	 předtím,	 jak	 s	 tím	

naložíme?	

Jiří musil

J
eště na začátku sedmdesátých let 
minulého století mohl americký so-
ciolog Peter Berger napsat, že „někte-

ří lidé si stále myslí, že jsme na prahu éry 
mládí“. Sám však již tehdy upozorňoval, 
že spíše vstupujeme do epochy stáří.

Formování starých společností, nebo 
přesněji stárnutí populací, to jest zvět-
šování absolutního a relativního počtu 
starých lidí, je na prvním místě důsled-

téma
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dokonce posunují tuto hranici až ke 140 
rokům. Někteří genetici předpovídají, 
že bude možné změnit genetický kód 
určující délku lidského života. Snad by 
si ale měli přečíst Čapkovu Věc Makro
pulos nebo Huxleyeho Po řadě let, než to 
začnou zkoušet.

novinka: postrodičovské období
Proces stárnutí společností je jednou 
z těch velikých změn, které nenápadně, 
avšak významně mění už od 19. sto-
letí strukturu moderních společností. 
Prvním faktorem, který to ovlivňuje, je 
snižování plodnosti žen. Ta byla zrovna 
v České republice ještě před krátkou 
dobou jednou z nejnižších na světě. Jed-
na žena porodila u nás během života – 
statisticky vyjádřeno – 1,2 dítěte. Jsme 
v tom velice podobni jiným zemím, třeba 
Japonsku, kde se tato hodnota rovná 1,3. 

Druhým faktorem pak je pro-
dlužování lidského věku způsobené 
zlepšováním sociálních a hygienických 
podmínek a pokroky v medicíně. Díky 
tomu roste podíl lidí, kterým je víc než 
šedesát let. Ke konci 19. století měla ve 
střední Evropě šanci dožít se šedesáti let 
zhruba třetina mužů a 40 procent žen. 
Na konci 20. století to bylo 85 procent 
mužů a 95 procent žen. Důležitá ze 
sociologického hlediska je také skuteč-
nost, že v posledních desetiletích velmi 
rychle roste v Evropě podíl lidí starších 
osmdesáti let. Žijeme déle než kdykoliv 
dřív v lidských dějinách. 

 Mezi starými lidmi se stále zvětšuje 
podíl žen. Data z Německa ukazují, že 
v populaci lidí starších 75 let připadají na 
jednoho muže dvě ženy, v populaci nad 
90 let čtyři. Málokdy si uvědomujeme, 
že u nás žije na 700 tisíc vdov! A jejich 
počet bude stoupat. Rychle se v důsledku 
stárnutí populace mění i skladba domác-
ností. Především roste podíl domácností 
jednotlivců. Je jich u nás dnes víc než 1 
milion, a přitom ještě v roce 1961 jich 
bylo jen 515 tisíc. Co nás čeká v budouc-
nosti, naznačují některá čísla z velkých 
německých měst, kde počet domácností 
jednotlivců dosáhl už 40 procent. 

Za těmito suchými čísly se však 
skrývají další změny. Mění se skladba 
životního cyklu. V minulosti, kdy se 
ženy dožívaly podstatně nižšího věku 
než dnes a měly přitom víc dětí, jen 
malý počet z těchto žen žil – a když, tak 
krátce – ještě po odchodu dětí z rodiny. 

bylo ve střední Evropě zavedeno penzijní 
pojištění, se snižoval podíl mužů a žen 
zaměstnaných po šedesátce. V osmdesá-
tých letech 19. století bylo zaměstnáno 
68 procent německých mužů starších 
šedesáti let. Dnes jejich počet klesl na 12 
až 14 procent. U žen to bylo snížení z 22 
na 4 procenta. A vezmeme-li v úvahu, 
že ke konci 19. století těmto německým 
šedesátníkům zbývalo v průměru jen 
dvanáct let života, znamená to, že větši-
na z nich zřejmě přestala pracovat pár let 
před smrtí. 

To se ve 20. století radikálně změnilo 
a díky prodlužující se délce života, spo-
jené se zavedením důchodů, získali lidé 
poměrně dlouhé nové období. Někdy 
je označováno jako „dlouhé stáří“, ve 
kterém mohou odpočívat a realizovat 
své zájmy. A protože jsou většinou zdra-
ví a nemusejí se již starat o děti, stala 
se tato první fáze stáří pro mnoho lidí 
jedním z nejpříjemnějších období živo-
ta. Je to poněkud opomíjená pozitivní 
dimenze života, vytvořená průmyslo-
vými společnostmi a sociálním státem, 
kterou považujeme za samozřejmou, ale 
která je z historického hlediska něčím 
jedinečným.

Konflikt generací
Na druhé straně je zřejmé, že pro některé 
muže odchod do důchodu byl a je jakou-
si životní krizí spojenou s pocitem ztráty 
sociálního postavení a vyřazení. Příběhy 
strojvůdců, kteří se i v důchodu chodili 
dívat na „své“ lokomotivy, ukazují, že 
přechod do penze patří pro některé lidi 
mezi stresové životní momenty. 

Také mnozí lidé s intelektuálně zají-
mavou prací chtějí být dál zaměstnáni. 
V některých zemích ale musejí povinně 
opouštět svá postavení, jako třeba na 
francouzských nebo britských univerzi-
tách, ve výzkumných ústavech.

Sociologické studie poukazují na 
to, že v Evropě dlouhodobě klesá podíl 
zaměstnaných osob mezi lidmi staršími 
55 a 65 let a že v posledních třiceti letech 
v západní Evropě klesal také věk odchodu 
do důchodu. Celoevropské průzkumy, 
které provedla v 28 evropských zemích 
v roce 2004 Evropská nadace pro zlep-
šení životních a pracovních podmínek 
sídlící v Dublinu, ukázaly, že většina lidí 
by chtěla jít co nejdřív do důchodu, dřív 
než je to podle platných zákonů možné. 
Přesto se dnes hovoří o momentu obratu 

Neexistovala téměř vůbec dnes tak 
významná fáze života, označovaná jako 
„postrodičovské období“. Proto, že se 
dožíváme vyššího věku a máme méně 
dětí, vzniklo v životě rodin v nedávné 
minulosti neznámé životní období. 
S tím souvisí i další jev. V minulosti žily 
vedle sebe většinou pouze dvě generace – 
rodiče a děti. V současnosti žijí vedle 
sebe tři generace a přibývá případů, kdy 
v téže době žijí čtyři generace. Dnes je 
tedy zcela běžný pluralismus generací 
a hovoří se o „současnosti nesoučas-
ných“. 

Dlouhé stáří
Skeptikové někdy namítají, že lidé sice 
déle žijí, ale že to také znamená, že jsou 
udržováni moderní medicínou při živo-
tě, jehož kvalita není příliš valná. Ale 
i to se mění. Mezi odborníky převládá 
názor, že většinou jsou lidé do osmde-

sáti let v dobrém zdravotním stavu a jen 
malá část, zhruba desetina z nich, trpí 
nějakou chronickou nemocí. Ti zdraví 
žijí zcela samostatně, postarají se o sebe. 
Jejich pracovní výkon bývá často lepší 
než u mladších lidí. 

Po osmdesátce se situace mění. V tom-
to věku, který je dnes nejrychleji rostoucí 
věkovou skupinou, přibývá lidí s různými 
chronickými tělesnými i psychickými 
defekty, které už vyžadují pomoc pří-
buzných nebo sociálních či zdravotních 
pracovníků. Jde o zhruba pětinu těchto 
velmi starých lidí. I tato věková skupina 
nejstarších přesto ve většině případů 
dál žije mimo ústavy a je schopna za 
určité pomoci žít samostatně a provo-
zovat vlastní domácnost. Zejména jde-li 
o manžele. A pokud partner zemře, tak si 
samostatnost existence lépe udržují ženy 
než muži.

Překvapující jsou zjištění týkající se 
historických proměn vztahu mezi stářím 
a zaměstnáním. Od konce 19. století, kdy 

první fáze stáří 
se stala pro 

mnoho lidí jedním 
z nejpříjemnějších 

období života.
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a o tom, že starší lidé by měli déle praco-
vat. A mnohé vlády už posunuly odcho-
dy lidí do důchodu. Obrat je vynucován 
právě stárnutím evropských společností 
a potížemi s financováním důchodů 
stoupajícího počtu starších lidí. To však 
není výraz preferencí lidí, ale důsledek 
úsilí vlád udržet jakžtakž vyrovnané 
státní rozpočty. 

Jde o velmi složitý problém, kdy proti 
potřebě snížit výdaje na důchody stojí 
potřeba vytvářet co nejvíc pracovních 
míst pro mladé lidi vycházející ze škol. 
Napětí mezi mladými a staršími věkovými 
skupinami jsou produktem neosobních 
mechanismů dnešních pracovních trhů. 
Někteří sociologové v této souvislosti 
upozorňují na možnost vzniku konfliktu 
generací, způsobeného soutěží o omeze-
né množství pracovních míst. 

Konflikt je posilován v mnoha 
zemích západní Evropy rovněž tím, že 
se dlouhodobě snižovaly rozdíly mezi 
příjmy důchodců a zaměstnaných lidí 
a že rostl také počet nezaměstnaných 
mladých. Vlády některých zemí to řešily 
snižováním věku odchodu do důchodu. 
Z hlediska sociálně-biologického je to 
paradoxní – starých, zdravých a výkon-
ných lidí totiž přibývá. 

Babičky a dcery
Vztahy mezi mladými a starými mají 
mnoho dimenzí. Je především velký roz-
díl mezi hledáním rovnováhy mezi obě-
ma těmito věkovými skupinami v mak-
rodimenzi, o kterou se musí starat vlády, 
a mezi vztahy mezi staršími a mladými 
v rodinách. V tradičních a zemědělských 
společnostech bylo nepsaným pravidlem, 
že o staré se mají starat především děti. 
Proto byla také v těchto společnostech 
tak vysoká porodnost. To se v průmyslo-
vých společnostech se systémem penzij-
ního pojištění, se zlepšeným zdravotním 
stavem starších lidí a s jejich rostoucími 
příjmy – jak je tomu v západní Evropě 
– výrazně změnilo. Staří lidé, velmi často 
prarodiče, pomáhají finančně mladým 
a míra těchto peněžních transferů je 
překvapivě vysoká. 

Z naší nedávné minulosti je také 
známá pomoc babiček zaměstnaným 
dcerám. Dnes jsou však babičky často 
zaměstnané a nejsou tak říkajíc k mání. 
Existuje ovšem i obrácený proud služeb, 
kdy mladí nebo mladší – zejména dcery 
– pomáhají provozu domácnosti svých 

A protože v dynamických společnostech 
se vysoce oceňuje mládí, zdraví, vitalita, 
tělesná krása a pružnost, postavení 
starých se nezbytně zhoršuje. A to nejen 
v očích jiných, ale i ve vlastní sebereflexi. 
Přibývá proto těch, kteří trpí pocitem 
bezvýznamnosti, osamoceností a depre-
semi. Proto se stávají jejich potíže psy-
chické, přes nepochybně lepší stav jejich 
tělesného zdraví, jedním z nejvážnějších 
problémů dnešních starých lidí. 

občan senior 
V současně době se však vynořují znám-
ky změny. Přišly z nepředvídané strany. 
Rostoucího počtu starých lidí si pomalu 
a jistě začaly všímat obchod, turistické 
agentury, školy a různé složky služeb. 
Vynořil se důležitý zákaznický segment. 
Stáří bylo objeveno jako svébytná část 
života, s půlstoletým zpožděním za 
objevem dětství jako něčeho specifické-
ho. Ekonomický zájem se začal šířit i do 
jiných oblastí. Univerzity začaly nabízet 
kurzy pro „třetí věk“, galerie speciální 
výstavy, divadla výhodné vstupné, lázně 
speciální pobyty a turistické agentury 
speciální zájezdy. 

Také obchod objevil i užitečnost 
starých lidí jako pracovní síly, dokonce 
ve velikých supermarketech, třeba v Ně-
mecku nebo ve Švédsku. Starší obsluhující 
personál lépe rozumí těm stále četnějším 
starým zákazníkům, a tak v mnoha 
evropských zemích roste zájem firem 
o trpělivé staré obsluhující lidi. 

Složité je politické postavení star-
ších lidí. Na jedné straně lze v západní 
Evropě i u nás pozorovat úbytek seniorů 
v horních sférách politiky, např. v par-
lamentech a vládách, na druhé straně 
roste jejich aktivita ve spodních patrech 
politického života. 

Nejdůležitější je však, že staří lidé 
začínají sami bojovat proti své diskrimi-
naci a proti stereotypům, které o nich 
vytváří mladší část populace. Zakládají 
asociace proti „ageismu“, to jest proti 
negativním postojům širší veřejnosti, 
a pomalu roste jejich vliv jako složky 
občanské společnosti. Je to zcela nezbyt-
né, zejména když si plně uvědomíme 
dosah toho, že počet lidí starších 65 let 
se u nás dnes rovná 1,4 milionům lidí 
a již v roce 2020 vzroste na 2,2 miliony. 
  

Jiří Musil je sociolog.

stárnoucích rodičů. Tento tok vzájem-
ných služeb je v jednotlivých evropských 
zemích různě silný a závisí na typu 
rodiny, který se tam ustálil. U nás je stále 
větší než třeba v Německu, nemluvě 
o Anglii. 

na vedlejší koleji 
Důležitou stránkou života starých lidí je 
jejich sociální postavení, jejich význam 
a také jejich politický vliv. Pro pocit 
jejich uspokojení anebo naopak nespo-
kojenosti to může být někdy důležitější 
než některá objektivní fakta. 

Postavení seniorů je ovšem v různých 
společnostech velmi rozdílné. Z his-
torických a antropologických studií 
víme, že v tradičních předprůmyslových 
společnostech bylo postavení starých 
lidí lepší než v soudobých. Stáří v nich 
bylo spojováno s moudrostí, s nahro-
maděnou zkušeností a staří měli také 
větší moc, rozhodovali mnohem víc než 
dnes o praktických věcech, o provozu 
obcí, ale i států. Rada starších nebyla 
jen literárním obrazem knih Karla Maye 
o Indiánech. 

To všechno pominulo v průmyslově-
městských společnostech. Jejich základ-
ní vlastností je rychlá změna prakticky 
ve všech oblastech života a zkušenosti 
starých lidí v těchto rychle se měnících 
společnostech ztrácejí hodnotu, kterou 
měly v tradičních společnostech. Mladí 
lidé si dnes často myslí, že akumulované 
vědění starých je zastaralé a bezcenné. 

staří lidé začínají 
bojovat proti své 

diskriminaci a proti 
stereotypům, 
které o nich 

vytváří mladší část 
populace. Zakládají 

asociace proti 
„ageismu“, to jest 
proti negativním 
postojům širší 

veřejnosti.
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Jak se stárne 

P
o pádu minulého režimu v listo-
padu 1989 se politických, ekono-
mických i kulturních záležitostí 

české země ujali mladí lidé – na starší se 
pohlíželo s podezíravostí, byli považová-
ni za neschopné a nehodící se pro novou 
dobu, za zkažené tím, jak byli systémem 
po čtyři desetiletí udržováni v dětinských 
postojích. Vznikla nevyslovená věková 
diskriminace.

V dnešní České republice, jak ukazují 
některé studie, je úroveň komunikace 
mezi generacemi velmi nízká. Většina 
dospělých ponechává své rodiče jejich 
vlastním zdrojům obživy a osobní kon- 
takt s nimi omezuje na sváteční pří-
ležitosti jako Vánoce, případně na obou-
stranné pragmatické potřeby, přičemž se 
projevuje jen velmi málo emocí. 

Komunikace jen praktická
Díky přísné výchově českých matek 
a velmi rozšířenému flegmatickému 
chování českých otců není neobvyklé, 
že děti vyrůstají v nedostatečně blízkých 
vztazích se svými rodiči, což později čas-
to vyústí v citové odloučení při odchodu 
dítěte z domova. Důraz, který čeští rodiče 
kladou na přísnou ukázněnost, zpravidla 
není kompenzován jinými druhy komu-
nikace. Rodiče se stávají symboly vynu-
cování vlastního souboru povinností, 
přičemž často vykazují neschopnost 
upravit své požadavky podle skutečností 
moderní doby nebo se přizpůsobit speci-
fickým potřebám svých dětí.

Minulý	režim	neumožnil	lidem	mít	vlastní	sny.	Dnešní	čeští	

senioři	 si	proto	nedokáží	vybudovat	uspokojivý	nezávislý	

život.

Fabiano Golgo

počesku
a jak jinde
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životním zkušenostem. V severoameric-
kých společnostech si navíc starší lidé 
často udržují ekonomickou sílu, která 
jim zajišťuje určitou nezávislost a umož-
ňuje občas finančně podpořit své děti 
a vnoučata. Tento přístup ke stáří byl 
značně ovlivněn vývojem Spojených stá-
tů amerických. Geografická pohyblivost 
ve staletích s pomalou dopravou a znač-
nou negramotností přerušila kontakty 
s mladými příbuznými, kteří zůstali na 
starém kontinentě. Podezíravost vůči 
vládním institucím evropského stylu 
a averze vůči hierarchii přispěly rovněž 
k větší nezávislosti starších lidí jak na 
vládě, tak na přímé pomoci potomstva.

Ve velké části severozápadní Evropy si 
starší lidé také vedou vlastní domácnosti 
tak dlouho, dokud to fyzicky zvláda-
jí, a pouze zřídka je sdílejí se svými 
dospělými ženatými či vdanými dětmi. 
Mohou se však přestěhovat k příbuzným 
ve chvíli, kdy již nemohou být nezávislí 
ze zdravotních důvodů. Severoevropský 
folklor z dob středověku dokonce nemá 
žádné iluze o mezigenerační podpoře 
a dlouho zprostředkovával varování 
starým lidem před nebezpečím, jaké jim 
hrozí, když svěří sebe a svůj majetek do 
péče svých dětí.

Důvěrnost na dálku
Rakouský sociolog Leopold Rosenmayr 
charakterizoval severoevropskou rodinu 

Česká výchova se stále podobá seve-
roamerické výchově z padesátých let 
20. století, kde obrovská propast mezi 
vnímáním starých a nových generací – 
dobře vyjádřená tichým pocitem úzkosti 
v Rebelovi  bez  příčiny Jamese Deana 
– kulminovala v bouřlivých šedesátých 
letech. I když se starší lidé v menších 
českých městech těší mnohem užším 
vztahům se svými nejbližšími rodinami, 
nejsou jejich názory, myšlenky a potřeby 
většinou brány příliš vážně. Místo obdivu 
ke svým zkušenostem jsou často přezírá-
ni, až na pomoc s domácností, pro kterou 
je lze využít, protože nejsou tak omezeni 
časem.

Ale jak je to jinde? Není ve většině 
společností běžné pohlížet na staré lidi 
jako na méně důležité? 

Různé pohledy na stáří
Za uplynulých sto let se průměrná délka 
života zvýšila prakticky o padesát procent. 
Kombinace rychle klesající porodnosti 
na jedné straně a prodlužování života 
na straně druhé se brzy stane zkouškou 
postavení starších lidí – nebude třeba 
podporovat pouze spoustu neobyčejně 
energických babiček, ale pravděpodobně 
také pradědečky a prababičky.

Pohled na stáří ovlivňuje zdravotní 
stav, příjmy, kultura a blízkost rodinných 
vztahů. Severoamerická kultura miluje 
mládí. Naopak Japonci pohlížejí na staré 

lidi jako na pokladnice tradice a moud-
rosti, a proto je uctívají. Pohled Číňanů 
je velmi podobný, ale mezi dvěma sty 
milionů nových obyvatel měst patřících 
ke střední třídě se rychle mění. Stejně 
jako zde existuje i tam nově vzniklý trend 
přehlížet staré lidi jako lidi nespojené 
s novou dobou.

V latinskoamerických zemích staří 
lidé pomáhají tím, že se starají o vnou-
čata, a když je to možné, dávají svým 
vnoučkům kapesné či dárky, které by 
jim rodiče nekoupili. Jsou vnímáni jako 
velmi cenní, mají důležitou roli v každo-
denním životě svých dětí a vnoučat. 
Nejen v latinskoamerických zemích 
bydlí staří lidé ve společné domácnosti 
se svými ženatými či vdanými potomky. 
Obvyklé je to i ve Středomoří a v něk-
terých západoevropských venkovských 
zemědělských kulturách, například v Ir- 
sku a některých částech Francie, kde 
je půda hlavním rodinným majetkem 
a dědic sdílí domácnost s rodiči až do 
jejich smrti, kdy ji převezme sám. 

Staří lidé v Severní Americe jsou 
často izolovanější, žijí v sanatoriích nebo 
ve zvláštních pečovatelských domech, 
tráví svůj čas se svými vrstevníky a ge-
nerace se spolu tolik nesetkávají. Je 
tam však rozšířené a často přítomné 
kulturní poselství, které říká, že starým 
patří uznání za to, že podporovali své 
nyní dospělé syny a dcery, a úcta k jejich 
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jako „důvěrnost na dálku“. Členové rodin 
ze všech společenských úrovní se vzájem-
ně podporují a pomáhají si z nejrůzněj-
ších hmotných a emocionálních důvodů, 
ačkoli vztahy nevyjadřují doteky nebo 
citovými vyjádřeními ani častým navště-
vováním. Moderní formy komunikace 
jen usnadňují kontakt i na velké vzdále-
nosti. V zemích, jako je Švédsko, Norsko, 
Holandsko, Dánsko či Kanada a USA, je 
běžné, že staří lidé mají mobilní telefony 
a v případě Británie i přístup k internetu.

Ve slovanském světě jsou podle údajů 
OSN v nejhorší finanční situaci staří lidé 
v Rusku, zatímco nejaktivnější a neju-
spokojivější život vedou Slovinci. 

Bez vlastní role 
Nevšímavost ke stáří nejvíce ovlivňuje 
fakt, že postrádá svou roli. Staří čeští 
občané často zůstávají bez pomoci a kon-
taktu ze strany rodiny a s nedostatkem 
peněz na samostatný uspokojivý život. 
Navíc jejich předchozí život v systému, 
který jim neumožnil rozvinout samostat-

Když uvážíme současnou světovou 
převahu společností, v nichž je hlavní 
krása a mládí, a fakt, že dnešní mládež 
– která bude muset podporovat zástupy 
starých lidí ze svých daní – se vyvíjí 
rychleji než skutečné vztahy, je téměř 
nevyhnutelné, že senioři budou pone-
cháni svým vlastním prostředkům. Sku-
tečností se také stává nová forma rodiny: 
homosexuální a lesbické páry a jejich 
adoptované nebo vlastní děti, staří muži, 
kteří si berou mladé ženy (schopné se 
o ně později starat), nepříbuzní lidé 
sdílející spolu domácnosti za účelem 
oboustranné finanční a citové podpory.

Svět čelí bezprostřední složité otázce, 
co udělat s tolika lidmi v pokročilém 
věku, kteří jsou natolik zdraví, že stále 
chtějí být plnohodnotnými členy společ-
nosti.  

Fabiano Golgo je kulturní antropolog 
a novinář. Je Brazilec, v České republice žije 

a pracuje od roku 1997. 

né chování a uvažování, takže je odřízl 
od možnosti mít vlastní sny – místo toho 
jim byl vnucován kolektivismus – v kom-
binaci s dalšími faktory jim zabraňuje 
úspěšně převzít kontrolu nad vlastním 
životem. To vede k vyšší existenční 
úzkosti a depresím než v jiných evrop-
ských zemích. Protože převážné většině 
starších režim neposkytl příležitosti 
vedoucího postavení, nejsou dostatečně 
psychologicky silní na to, aby si vybudo-
vali uspokojivý nezávislý život.

Dalším prvkem ovlivňujícím český 
postoj ke stáří je zdejší vztah k nábožen-
ství. I mezi lidmi, kteří nejsou ateisté, 
lze vidět méně ortodoxní a dogmatický 
přístup k církevním praktikám a teoriím. 
Tato malá úloha náboženství v životě má 
vedlejší účinek: ústní tradice a rodičov-
ská výchova se velmi málo věnují mrav-
ním zásadám. Morálka je relativizována 
a hlavní zaměření české společnosti je 
na konkrétní a praktické věci, přičemž 
ty subjektivní a duchovní ustupují do 
pozadí. 
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Poslat dál 
svůj příběh 

tereza Brdečková

V
e věci stárnutí jsem původně měla 
jasno: stáří bylo obecně smutné, 
ošklivé, beznadějné a nevyhnutel-

né. Provázela ho nouze, demence a nezá-
jem okolí. Ti sešlí lidé s popelavou pletí, 
souborem chorob a zaprášenými brýle-
mi byli zvláštním živočišným druhem 
a patrně byli staří už od narození. Kro-
mě každodenní reality plné vyčerpaných 
seniorů na mne v sedmdesátých letech 
působila česká kulturní tradice od Neru-
dovy Dědovy mísy přes babičku Kocoura 
Mikeše až po píseň Karla Kryla Důchod-
ce. Komunisté měli ostatně ve věci stáří 
stejně jasno jako já: lícem jejich propa-
gandy byly úhledné senilní paní v domo-
vech důchodců, které personál přátelsky 
oslovoval „babi.“ Jejím rubem byly straš-
né přízraky ploužící se po ulicích kolem 
popelnic. Lidé proto říkávali, že nechtějí 
zestárnout, a stáří budilo stejnou hrůzu 
jako rakovina: na obojí se umíralo.

Vypravěčka se šňůrkou perel 
Jedna stará dáma se šňůrkou perel kolem 
krku a bezvadně pěstěnými nehty měla 
tehdy štěstí: zůstala vážená a milovaná 
svou rodinou. Chodila o berlích, uměla 
vyprávět a nalévala přitom sobě i poslu-
chačům kořalku do cínových pohárků. 
Poslouchala jsem. Ta paní se narodila 
v elitní pražské rodině koncem devate-
náctého století, studovala na Minervě 
a pak se vdala za renomovaného advo-

káta. Jedna z jejích dcer zemřela na 
rakovinu na začátku okupace. V době 
heydrichiády si jednoho rána přišli pro 
jejího muže a popravili ho v Kobylisích, 
protože figuroval na seznamu rukojmí. 
Zůstala sama, po osvobození přišla o část 
majetku, po osmačtyřicátém o všechno. 
Otevřela se nová kapitola: jak přežít se 
vztyčenou hlavou padesátá léta a přitom 
se obstojně radovat ze života. 

Pila jsem kalíšky kořalky, bylo mi 
asi sedmnáct. To, co jsem slyšela, bylo 
vzrušující hlavně svou formou – ta paní 
vyprávěla vtipně, ale beze stopy emocí. 
Popisovala dceřinu smrt, uniformy 
gestapáků a detaily každodenního života 
s odstupem, jako by vůbec nešlo o ni 
samotnou. Nestěžovala si a nedojímala 
se nad sebou. Byla prostě nástrojem, šta-
fetou, jejíž pomocí se přenášejí příběhy 
z generace na generaci. Slovo „identita“ 
nebylo v módě. Ale bylo mi bylo jasné, že 
jsem se ocitla v samém středu tajemného 
procesu, kde jde nakonec hlavně o to, 
kým jsem já. Já jako žena, jako Češka, 
jako intelektuálka v sobě ponesu až do 
smrti detaily jejího životního příběhu. 
Budou v něm i knoflíky německých 
uniforem a hodiny prosezené za války 
v ordinacích během radioléčby její dcery. 
Hlavně ale jistota, že nikdy není tak zle, 
aby se z toho člověk nedokázal sebrat, 
a že pevný charakter se krátkodobě 
nevyplácí, ale dlouhodobě zhodnocuje. 

Můj pohled na staré lidi se tenkrát 
změnil. Začala jsem brát velmi vážně 
seniory, kteří dokázali vlastní osud 
nahlédnout zvenčí a předat ho dál. 
Vůbec přitom nezáleželo na tom, jestli 
dělali v životě popeláře nebo prezidenty. 
Šlo o to, že vedle dětí, hmotných statků 
a dluhů tu člověk má pro budoucnost 
zanechat ještě něco víc. Má poslat dál 
svůj příběh.

prosím, hlaste se
Už jedenáct let natáčíme se Zdenkem 
Tycem televizní pořad Ještě  jsem  tady, 
rozhovory s českými a slovenskými 
seniory. Původě jsme se chtěli ptát, co 
to znamená být starý koncem dvacátého 
století. A je na tom vůbec něco dobrého? 
Člověk starší sedmdesáti let patřil ještě 
v devadesátých letech do starého železa 
a nás zajímalo, jací jsou lidé, které se spo-
lečnost rozhodla tak jednoduše odepsat. 

Natáčeli jsme se spisovateli, prodavač-
kami, doktory, učitelkami a poslouchali 
jsme jejich příběhy. Během pár měsíců 
jsme na sobě pozorovali proměnu: 
nemluvili jsme už se svými klienty, 
protože byli staří, ale protože nám i jim 
to mnoho přinášelo. Každý z nich byl 
velkolepý a během vyprávění rostli 
a rozkvétali. Byli přitažliví. Skrze roky, 
vrásky a osudy probleskovaly ryzí osob-
nosti, neopakovatelné a inspirující. Stáří 
najednou přestalo být nálepkou a stalo 

Autorka	dlouholetého	televizního	pořadu	Ještě jsem tady	

zjistila,	že	stáří	není	nálepka,	ale	kvalita
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se kvalitou: takoví prostě ve dvaceti být 
nemůžeme, protože jsme na sobě ještě 
nepracovali.

V roce 2000 jsme vyrazili točit pár 
dílů našeho pořadu do New Yorku. 
Tihle Američané s českým původem, se 
nesměli vůbec dozvědět, že točíme pořad 
o starých lidech, protože staré může být 
v Americe leda auto nebo rodokmen, 
nikdy však člověk. New York byl plný 
osmdesátníků v teniskách a s batůžky 
na zádech. Jak jim vysvětlit, co znamená 
stáří v Čechách? Ale to nebylo třeba. Jak-
mile jsme zapnuli kameru, byli všichni 
stejně dobří jako jejich vrstevníci v Praze.
Vyprávěli jako Homér. 

Vracela jsme se tehdy domů s obje-
vem, že stáří v našem pojetí je konstruk-
ce. Je to ghetto, kam nás strkají naše 
arogantní děti a sociální systém, protože 
„už nemůžeme“. 

Ale toho, co nemůžou oni, je možná 
víc. Moje generace by se proto měla 

vystrkování na okraj všemožně bránit. 
Můžeme se totiž sami rozhodnout, jak 
s posledními dvaceti či třiceti lety života 
naložíme. Aspoň pokud máme to velké 
štěstí, že se nám dostane zdraví, svobody 
a relativní hojnosti. Dobrá zpráva je, že 
hodně lidí to ví. Zatímco před deseti lety 
byl sedmdesátník prostě stařec, dnes se 
stydíme ho požádat, jestli s ním smíme 
točit pořad Ještě jsem tady. 

Ale nakonec, nikdy v něm nešlo 
o datum narození, ale o schopnost předat 
dál svůj příběh. Prosím, hlaste se, kdo ho 
umíte vyprávět. Potřebujeme vás.  

Tereza Brdečková je spisovatelka,  
scenáristka a novinářka. 

Ze spojených států 
jsem se vrátila 

s objevem, že stáří 
v našem pojetí 

je konstrukce. Je 
to ghetto, kam 
nás strkají naše 
arogantní děti 

a sociální systém.
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Starci na pochodu 
Současné	 demografické	 stárnutí,	 čili	 růst	 podílu	 seniorů	

v	populaci,	je	proces	bezprecedentní	a	nevratný.	

Jitka Rychtaříková

P
od pojmem demografické stár-
nutí rozumíme narůstání podílu 
seniorů v populaci při současném 

snižování zastoupení dětské složky. Za 
seniorskou věkovou hranici bývá obvyk-
le považován věk 60 nebo 65 let. Speci-
fickou věkovou skupinu pak představují 
starší senioři ve věku nad 80, respektive 
85 let (vyjádřeno jako 60+, 85+). Vedle 
dramatického poklesu kojenecké úmrt-
nosti a propadu plodnosti pod hranici 
prosté reprodukce představuje demogra-
fické stárnutí nejvýznamnější demogra-
fický fenomén 20. století a bude stále víc 
nabývat na významu ve století součas-
ném. 

stříbrovlasá společnost
Demografické stárnutí začalo nejdříve ve 
vyspělých zemích, přičemž poprvé bylo 
doloženo ve Francii. Výhledově bude 
intenzivní v rozvojových zemích, kde se 
může stát závažným problémem, protože 
tam většinou neexistují systémy sociální-
ho zabezpečení. 

Populace s nejvyšším procentem osob 
ve věku 65+ nalezneme dnes v Itálii (20 
procent), ve Spolkové republice Němec-
ko (19) a mimo Evropu v Japonsku (21), 
které má v tomto ohledu světový primát. 
V České republice činil podíl osob ve 
věku nad 65 let v roce 2006 14,4 procen-
ta. Uvedené země mají také vysoký podíl 
starších seniorů (ve věku 80+): Itálie (5,1 
procenta), Spolková republika Německo 
(4,4), Japonsko (4,8), dále Švédsko (5,4) 
nebo Francie (4,5). Česká republika 
měla v roce 2006 v populaci „jenom“ 3,3 
procenta starších seniorů. Do budoucna 

se situace výrazně 
změní, protože pod-
le střední varianty po-
pulačních projekcí OSN bude v roce 2050 
činit podíl seniorů ve věku 65+ (resp. 
80+) v Itálii 33 procent, ve Spolkové 
republice Německo 30 procent a v Japon-
sku 38 procent. Francie a Švédsko, díky 
své relativně vyšší plodnosti, nebudou 
patřit ke špičce ve stárnutí, zatímco Čes-
ká republika s hodnotami 31,3 procenta 
se dostane do skupiny zemí s největším 
podílem obyvatelstva ve věku 65+, resp. 
80+. Stárnutí České republiky bude totiž 
urychleno v důsledku dlouhodobě (od 
roku 1994) velmi nízkých počtů živě na-
rozených dětí. Podle projekcí se celkový 
podíl seniorů (ve věku 65+) do roku 2050 
ve vyspělých zemích zhruba zdvojnásobí, 
avšak pokud jde o starší seniory (tj. ve 
věku 80+), jejich nárůst bude trojnásobný. 
Skupina starších seniorů tak představuje 
nejrychleji rostoucí věkovou skupinu ve 
vyspělých zemích. Specifickým rysem 
provázejícím demografické stárnutí bude 
proto zvyšující se váha starších seniorů 
nejen v populaci jako celku, ale zejména 
uvnitř seniorské populace. Bude proto 
růst potřeba v oblasti geriatrické lékařské 
péče včetně různých druhů služeb, a to 
zejména v souvislosti s vysokým výsky-
tem chronických onemocnění v tomto 
věku. Vzhledem k vyšší úmrtnosti mužů 
je demografické stárnutí provázeno růs-
tem podílu žen, a to zejména ve skupině 
starších seniorů. Tato feminizace senior-
ské populace s sebou nese i chudnutí celé 
skupiny, protože ženy mají v průměru 
nižší příjmy i důchody než muži. 

plodnost a úmrtnost 
Prvotním a klíčovým faktorem demo-
grafického stárnutí byl pokles plodnosti, 
neboť snižování počtu dětí vedlo ve 
výsledku k narůstání relativního zastou-
pení seniorů. Pokles úmrtnosti, který 
se zpočátku týkal především kojenců 
a mladších věkových skupin, naopak pro-
ces demografického stárnutí zpomaloval, 
neboť se zvětšoval kontingent mladších 
osob. Teprve od 70. let dvacátého století 
v nejvyspělejších zemích a od konce 80. 
let u nás začalo docházet ke snižování 
úmrtnosti ve vyšším (seniorském) věku 
a následně se proces demografického 
stárnutí začal urychlovat v důsledku 
prodlužování délky života. A nejen, že se 

Oblečky,  
o něž nebude 

zájem.
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Demografické 
stárnutí začalo 

nejdříve ve 
vyspělých zemích, 
přičemž poprvé 

bylo doloženo ve 
Francii. Výhledově 
bude intenzivní 
v rozvojových 
zemích, kde se 

může stát vážným 
problémem 
vzhledem 

k neexistenci 
systémů sociálního 

zabezpečení.

Reálné a prognózované trendy vývoje hlavních věkových skupin v ČR
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věk při úmrtí posouvá k vyšším hodno-
tám, také stále větší podíl lidí se dožívá 
vyššího věku. Pokud jde o migrace jako 
třetí složku ovlivňující dynamiku vývoje 
obyvatel mimo porodnosti a úmrtnosti, 
ty měly a mají v procesu demografického 
stárnutí jen okrajový vliv.

Rostoucí nepoměr mezi dětskou slož-
kou a seniorskou skupinou se obvykle 
vyjadřuje indexem stáří dané populace 
a je definován jako poměr osob ve věku 
60+ ku počtu dětí ve věku 0–14 let, 
násobeno stem. Podle právě publikova-
ných přehledů OSN má nejvyšší index 
stáří Japonsko (201), následuje Itálie 
(190), Německo (182), Bulharsko (173) 
a na deváté příčce je Česká republika 
s hodnotou 151. Uvedené hodnoty 
pro ČR jsou výsledkem přetrvávající 
extrémně nízké úrovně plodnosti a také 
snižující se úmrtnosti v seniorském věku 

v posledních dvou desetiletích. Na 
prvních místech figurují, kromě 

Japonska, země jižní Evropy, 
které kombinují nízkou úro-

veň plodnosti s nízkou 
úmrtností, a postko-

munistické země, 
které mají rovněž 

velmi nízkou plod-
nost, ale vyšší úmrtnost 

v porovnání s jižní Evropou.
Současné i budoucí věkové složení 

obyvatelstva je dáno minulými popu-
lačními trendy s jeho dvěma hlavními 
komponentami, plodností a úmrtností. 
Populační vývoj českých zemí byl od 
druhé světové války až do počátku 90. 
let dvacátého století ve znamení dvou 

babyboomů a poměrně vysoké úmrtnos-
ti v seniorském věku. První babyboom, 
ke kterému došlo po druhé světové válce, 
byl společný všem evropským zemím, 
ale měl svá česká specifika: během druhé 
světové války totiž rostla na území protek-
torátu Čechy a Morava úroveň plodnosti 
až do roku 1944; po válce naopak růst 
plodnosti nebyl v porovnání s Evropou 
tak vysoký a hlavně trval krátce. Násled-
ně jsme se již v šedesátých letech zařadili 
mezi země s nižší plodností (tenkrát na 
hranici prosté reprodukce, tj. v průměru 
2,0–2,1 dětí na jednu ženu v reprodukč-
ním věku). Tyto nepříznivé trendy pak 
iniciovaly sérii propopulačních opatření, 
která zvrátila pokles, a v podstatě se 

relativně vyšší úroveň plodnosti udržela 
v České republice až do počátku devade-
sátých let. Následoval historicky bezpre-
cedentní propad pod kritickou hranici 
1,3 dětí na 1 ženu (minimum se datuje 
z roku 1999 s hodnotou 1,13 dětí na 1 
ženu; poslední známá hodnota z roku 
2006 je 1,33). Trendy úmrtnosti a zejmé-
na úmrtnosti seniorů byly téměř bez 
výkyvů, situace se však začala zlepšovat 
až koncem osmdesátých let v souvislosti 
s úspěšným snižováním úmrtnosti na 
nemoci oběhového systému. 

přípravy na podzim
Věková struktura v České republice tedy 
trvale vzrůstá a hodnoty všech ukazatelů 
stárnutí (podíl 60+, 65+, 80+) stoupají, 
a to zejména od devadesátých let viz. graf. 
Na grafu je vidět také jedna zajímavost 
ze druhé poloviny 70. let dvacátého sto-
letí, kdy docházelo současně k narůstání 
podílu dětské složky (0–14 let) a senior-
ské populace ve věku 65+ let, tedy věková 
struktura současně rostla i klesala. 

Nejdůležitější je ovšem pohled do 
budoucnosti, který nastiňuje populační 
prognóza. Po roce 2010 bude slábnout 
zastoupení věkové skupiny 15 až 64-
letých, protože z ní budou postupně 
odcházet početně silné generace naro-
zené za druhé světové války a po ní. Už 
v polovině devadesátých let se překřížily 
křivky podílu 0–14 letých s podílem 60+ 
letých a právě nyní se začíná snižovat 
podíl dětí pod hranici seniorské populace 
ve věku 65+ let. Nejrychleji poroste, jak 
jsem už uvedla, populace seniorů ve věku 
nad 80 let. Index ekonomického zatížení 
(počet osob ve věku 0–14 a 65+ vztažený 
k počtu 15–64 letých vynásobený stem) 
činil v roce 2006 čtyřicet, což znamená, 
že na 100 „aktivních“ připadalo 40 
„neaktivních“. Tento ukazatel vzroste do 
roku 2050 na hodnotu 78. Index závislos-
ti (počet osob ve věku 65+ na 100 osob ve 
věku 15–64) rovněž vzroste z dnešních 
20 na 56.

Důsledky demografického stárnutí 
mají mnoho dimenzí. Cílem vyspělé 
společnosti je rozvoj společnosti pro 
lidi všech věkových skupin. Co se týče 
seniorů, jde o to, aby mohli stárnout 
důstojně, v bezpečí a podílet se na životě 
společnosti jako plnoprávní občané.  

Jitka Rychtaříková je demografka.
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všichni máme čas“. Vím, jak umí naléhat, 
abych přiznal závislost svých „radostí“ na 
živosti dialogu mezi tělovými buňkami 
a tkáněmi. Naši učitelé nás naučili uznávat 
mezeru (ti zanícenější říkávali propast) 
zející mezi přírodními vědami a filosofií. 
Je dána povahou obou „domén“ a bylo by 
pošetilé ji nevidět. I Petr však zná skuliny, 
jimiž do „humanitní domény“ proniká 
biologie, která si počíná redukcionisticky. 
Vím, že nepatří k těm, kteří k redukcio-
nismu pociťují „skrytou zášť“, jak říkával 
vědec a básník Miroslav Holub. Mne 
například velmi zajímá, jak neurofyzi-
ologie s biochemií dnes odhalují místa 
v nervové soustavě, v nichž je určován 
stupeň subjektivního pocitu libosti.

N
a konci devadesátých let ukončil 
můj přítel filosof Ladislav Hej-
dánek rozhovor s rozhlasovým 

redaktorem větami: „Největší radost je, 
že po každé vteřině přichází další vte-
řina, po každé minutě další minuta, po 
každém roku další rok. Přichází čas, stále 
ještě všichni máme čas.“ Jsou to povzbu-
divá slova. Mají podobnou funkci jako 
dobré drama – sílí zdravé v jejich zdraví.

Nedávno jsem od svého vrstevníka 
Petra dostal dopis, jehož tón mě nepře-
kvapil. Znepokojuje ho stárnutí. Vytušil 
jsem, že by rád slyšel od svého rostence 
– oběma je nám 86 let – jak se biolog 
a lékař vyrovnává s životní etapou, v níž 
si už jen nejistě může opakovat „ještě 

nepřiměřená odpověď
Svůj život jsem spojil s imunologií. 
Mám-li mluvit o příčinách stárnutí, bu- 
du si proto všímat změn v imunitním 
systému. Před dvěma lety napsal Ladi-
slav Hejdánek do  Přítomnosti studii 
„o odpovědnosti a odpovídavosti“. 
Analyzoval v ní mimo jiné vztah výzva – 
odpověď. Imunologové si s radostí pře-
četli, že „s tímto fenoménem se prakticky 
a dokonce experimentálně a promyšleně 
pracuje třeba v imunologii“. 

Myšlenku ocituji podrobněji: „Vztah 
výzva – odpověď je něčím, co charakte-
rizuje celý náš vesmír. Odpověď nemusí 
být, a vskutku není, nutně automatická 
ani jednoznačná a jedině možná (jak 
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O stárnoucích buňk ách a lidech

samotáři, jsou stokrát četnější než buňky 
nervové a na rozdíl od nich se volně 
pohybují. Lymfocyty vytvářejí podobně 
jako výběžky nervových buněk funkční 
síť, která je připravena zachycovat cizí 
signály. Nervové buňky, neurony, reagují 
přímo nebo prostřednictvím „poslů“, 
přenašečů signálu. Lymfocyty jednají 
přímými dotyky, jindy prostřednictvím 

„působků“ a protilátkových molekul. 
Oba typy buněk mohou rozeznávat a být 
rozeznávány. Oba systémy se učí a hro-
madí zkušenosti. Pamatují si a paměť si 
posilují „učením“.

Je zřejmé, že složitá funkční síť, 
náročná orchestrace buněk imunity, je 
lehce porušitelná. „Pomýlený“ imunitní 
systém chybuje v rozeznávání vlastních 
tkání. Nerozlišuje „vlastní“ od „nevlast-

ního“. Jindy odpovídá přemrštěně, nevy-
váženě. Poznáváme nové imunologické 
„nedostatečnosti“, deficity v jednotlivých 
složkách soustavy. Může být porušena 
i jejich souhra.

Stárnutí je plíživým zásahem do fy-
ziologické funkce buněk, tkání i celých 
orgánů. Tvrdívalo se, že imunitní systém 
stárne souběžně s celým organismem. 
Že jeho výkonnost postupně slábne, 
podobně jako činnost ostatních systémů, 
které mají řídící funkci. Dnes víme, že 
na poruše vnitřní stálosti organismu se 
podílí především vyčerpání imunitních 
mechanismů anebo naopak nepřimě-
řená odpověď na cizí signály. Jedním 
z důsledků může být předčasné stárnutí 

neumí-li buňka 
čelit znamením 

nebezpečí, 
stárne a nakonec 

odumírá.

to hlásali kauzalisté), nýbrž může být 
správná i nesprávná. Přiměřená, ale také 
nepřiměřená.“ Ty věty přesně vystihují 
půdorys imunity. Ve zdraví i v nemoci, 
v době jejího zrání, zralosti i ve stáří.

Mne vždy znovu fascinují shody 
a rozdíly mezi nervovým a imunitním 
systémem.

Oba jsou schopny odpovídat přimě-
řeně na řadu různých podnětů. Mohou 
je přijímat i předávat bez ohledu na to, 
mají-li vzrušivý či tlumivý charakter. Oba 
zasahují do řady tělových tkání. Výkonné 
buňky imunity, bílé krvinky, lymfocyty 
sice nevytvářejí jednolitý orgán podobný 
mozku, sdružují se však v menší shluky 
(mízní uzliny, část sleziny). Pracují jako 

či urychlení stárnutí fyziologického. Pří-
činou je hromadění nežádoucích změn 
v genetickém fondu buněk imunitního, 
hormonálního a nervového systému. 
Mladý organismus stárnoucí a poškozené 
buňky odstraňuje. Zneškodňuje dokonce 
i ty, které se vymkly z regulace. I samot-
ná buňka dovede opravit nebo nahradit 
opotřebovanou nebo scestně vytvořenou 
složku. Neumí-li čelit znamením nebez-
pečí, stárne a nakonec odumírá.

stárněte „účastensky“
Pouštím na vás tuhle spršku biologických 
a medicínských informací, ale můj popu-
larizační elán zastavuje vzpomínka na 
poselství, které přednesl prezident T. G. 
Masaryk v Národním shromáždění 28. 
října 1928, v den desátého výročí vzniku 
Československé republiky. Vytkl naší 
medicíně, že je sice znamenitá v diagnos-
tice, málo se však stará o terapii. Dnes by 
jistě dodal: A o prevenci. 

Nasazuji tedy nabádavý tón a radím: 
Stárněte „účastensky“, přiměřeně. „Ošet-
řujte“ (zde se často zneužívané slovo hodí) 
svůj imunitní, hormonální a nervový 
regulační „trojsystém“. Imunitní je nej-
křehčí a nejporuchovější. Vždyť je vysta-
vován nejdrastičtějším „výzvám“, často 
velmi agresivním škůdcům a škodlivinám. 
Biologie a medicína mě naučily vážit si 
života, být trpělivý a bedlivě naslouchat 
všem „výzvám“. Stárnutí se dá zpomalit, 
naučíme-li se zvažovat naléhavost těch 
„výzev“. 

Pokud jde o genetické předpoklady 
stárnutí, je výsadou lékaře, že jeho postoj 
tu nemusí být jen pokorný. Vždyť velká 
část medicíny je v podstatě vzpourou 
proti genetické osnově života.

Pořád častěji beru do ruky Kulhavého 
poutníka Josefa Čapka. Poutník je na 
cestě. Stále by rád spoluurčoval cíl smě-
řování. Jde nachýlen, v ruce hůl. Nedívá 
se pouze, víc vnímá a ostře rozlišuje. Snad 
bude nejlépe, když závěr svěřím Josefu 
Čapkovi, „krystalizátoru tmy“, mluveno 
s F. X. Šaldou. Stárnoucí poutník, jehož 
myšlení je „směsicí skepse, vnitřního 
patosu, odporu i dobrodružné důvěry, 
pozoruje velké úkazy, jako jsou nebesa 
a dálky. Ale vidí i úkazy drobné, jako let 
ptáka či motýla“.  

Ctirad John je imunolog a mikrobiolog.  
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Einsteinův efekt
Evoluce	s	námi	počítá	jen	jako	nejtvrdší	zaměstnavatelé	–	

do	pětatřiceti	let.	Dál	už	musíme	sami.

František Koukolík B
ertrand Russell, matematik, logik, 
filosof a esejista, prý začal svoji 
přednášku o stárnutí slovy: „Stáří 

má mnohé výhody…“ Poté se odmlčel 
a rozhlížel se po sále. Posluchači čeka-
li, co bude dál. Starý pán mlčel a mlčel. 
Posluchači zneklidněli, šum rostl. Old 
Bertie najednou nabral dech a dokončil 
větu: „…jen si na žádnou nemůžu vzpo-
menout.“

Daň za život
Asi to bude znít drsně: evoluce s námi 
počítá podobně jako nejtvrdší zaměst-
navatelé. Dejme tomu, do třiceti až pět-
atřiceti let. Zajímáme ji jen jako tvůrci 
potomstva. Pak nás přestane „vidět“. Vůči 
genům, jejichž neblahá činnost se projeví 
až v dospělosti, je slepá. Tudíž stárnutí 
začnou doprovázet nejrůznější choroby. 
Kdyby potkávaly mladé lidi, evoluce by 
jejich předky dávno vyřadila. 

Není v tom ale zcela důsledná. Nebo 
něco podstatného nevíme, což je pravdě-
podobnější. Evoluce totiž zachovala geny 
konstruující mozky budoucích schizo-
freniků, lidí s maniodepresivní psychó-
zou, psychopatů a snad i homosexuálů, 
to je však nejisté. Samozřejmě, že „geny 
schizofrenie“ a všeho dalšího jsou druh 
nadsázky. Nějaký vliv zevního prostředí 
je většinou nutný. 

Proč stárneme? Protože platí druhý 
termodynamický zákon. Protože nelze 
sestrojit perpetuum mobile. Jinak řečeno, 
dozírá na nás entropie. Lze tedy říci, že 
stárnutí je daň za to, že jsme živí. Jsouce 
živí, opotřebováváme se, třeba kyslíkový-
mi radikály. Ale nechtějte, abych se pustil 
do vyprávění, co a proč se přitom všechno 
děje. Některé výzkumné výsledky působí, 
jsou-li dotaženy do praxe, legračně. 
Příšerně hladovějící pokusné krysy sku-
tečně žijí v laboratorních podmínkách 
podstatně déle než jejich nehladovějící 
bližní. V přirozeném prostředí by to 
nebylo možné, protože pokud jsou při 
smyslech, krysy se starají, aby nehladově-
ly. Někteří lidé vyzábli jako ty hladovějící 
krysy s představou, že budou dlouho žít. fo
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Einsteinův efekt
Je ovšem otázka, jestli takový život stojí 
za to. Nadto je zjištěno, že hladovění 
způsobuje zase jiné problémy, třeba oste-
oporózu neboli řídnutí kostí.  

Coby svérázný druh života můžeme 
entropii dočasně utéci dvěma způso-
by: vlastními dětmi a příspěvkem do 
Ecclesova-Popperova Světa 3. To je svět 
obecné informace, která ve chvíli, kdy 
vznikne a někam se uloží, přestává být na 
lidech závislá.

Proč můžeme uniknout jen dočasně? 
Protože platí Koperníkův princip užitý 
J. Richardem Gottem III, astrofyzikem 
z Princetonu. Koperník a J. Richard Gott 
III. konstatují, že nejsme nic výjimečné-
ho. Proto se délka naší budoucí existence 
bude s devadesátipětiprocentní pravdě-
podobností pohybovat v rozmezí jedné 
devětatřicetiny a devětatřicetinásobku 
délky naší existence minulé. Nejkratší 
možná doba budoucí existence našeho 
druhu na Zemi Gottovi vyšla něco přes 
5 000 let, čímž vyvolal nevůli některých 
myslitelů. Můj pocit ze současného 
mocenského vývoje říká, že ta doba 
může být mnohem kratší. Doufám, že se 
mýlím. Na druhé straně mne může těšit, 
že to je evoluci jedno. 

Dvě tváře: častá a vzácná 
Jakoby stárnutí mělo dvě tváře: chátrání 
těla i ducha na jedné straně, neboli 
patologické stárnutí, a nejlepší možné 
stárnutí na straně druhé, v němž se může 
objevit moudrost, ona prchavá, špatně 
uchopitelná lidská vlastnost. Obojí jsou 
krajnosti. Jak je první pochmurně častá, 
tak je druhá vzácná. 

Mezi nimi je stárnutí nejčastější, 
obvyklé. A s ním přichází rostoucí obtíž. 
Moderní medicína udržuje staré lidi při 
životě dlouhém a ještě delším, což je sice 
stále dražší, ale v pořádku, jsou-li sobě-
stační. Tím lépe, stačí-li nadto prospívat 
lidem kolem sebe. Navrhuji proto cenu 
Zlaté synapse babičkám a dědečkům 
udržujícím přes svá trápení a stonání při 
životě a lidství vnoučata, jejichž rodiče 
na ně nemají čas. 

Solidarita, milosrdenství, humanis-
tické hodnoty a vysoká životní úroveň 
zachovávají při životě i lidi stárnoucí 
patologicky třeba Alzheimerovou nemo-
cí, cévními a mnoha dalšími demencemi, 
nepočítáme-li řadu dalších onemocnění 
těla způsobujících, že tito lidé soběstační 
nejsou. 

Což kritizují proroci trvalého růstu 
a příslušníci mladších generací, přesvěd-
čení, že by starci neměli překážet. Že by 
měli mlčky, ve vší pokoře a skromnosti 
odevzdat byty a úspory. Komentář mladé 
lékařky, která byla i magistrou práva, 
zlobící se, že nemůže v Praze sehnat 
byt, zněl: „Báby a dědci si žijí ve velkých 
bytech a já v podnájmu,“ říkala. A dodá-
vala: „Ať jdou pryč.“ Když jsem se ptal, 
kam by to mělo být, odvětila: „Jinam.“ 

Zajímavou kapitolou je patologické 
stárnutí politiků. Ronald Reagan dostal 
Alzheimerovu nemoc, cévním poškoze-
ním mozku trpěli Woodrow Wilson, T. 
G. Masaryk, Edvard Beneš, J. V. Stalin. 
Hitler měl Parkinsonovu nemoc, zdali 
byla v jeho případě provázena počínající 
demencí, je nejisté. Kromě toho od svého 
lékaře dostával směs morfinu s amfetami-
nem. První pro blaho a zklidnění, druhý 
na čilost a falešný pocit vyššího intelek-
tového výkonu. Lou Gehrigova nemoc, 
neboli amyotrofická laterální skleróza 
v případech doprovázených poškozením 
mozku, byla popsána u Mao Ce-tunga. 
Vzácněji se objevují vrozené poruchy 
látkové výměny ženoucí mozek do psy-
chózy, což se stalo jednomu z anglických 
králů. A samozřejmě starý dobrý alkohol, 
v modernější době říznutý dalšími che-
mikáliemi, nasazený na psychopatickou 
strukturu osobnosti. Lze dosadit mnohé 
politiky všech dob a míst. 

Všechny tyto choroby znepříčetňují, 
a to dokonale. Hned s prvními příznaky 
by proto jejich oběti měly být pod dohle-
dem psychiatra. Mocní muži a ženy 
v tomto stavu však sedávají na vrcholu 
moci dál. Dál se heroicky bijí za svobodu, 
lásku, pravdu, spravedlnost až do posled-
ní kapky krve svých poddaných. 

nejlepší možné stárnutí 
Většinu z nás potkává stárnutí obyčejné. 
Jsme křehčí, klesá vštípitelnost, proto 
se hůř učíme, obtížněji si vybavujeme. 
Minulost je citově významnější než 
přítomnost. Postupně nám mnoho věcí, 
které nás dříve vzrušovaly nebo trápily, 
začíná být lhostejné. Zda jde o projev 
moudření, nebo lehké poruchy pozná-
vacích funkcí (MCI, mild cognitive 
impairment) si můžeme nechat určit 
odborníkem. 

Každý z nás se určitě setkal se starým 
člověkem s jiskrou v oku. Karosérie je 
sice už značně oprýskaná, ale motor 

v dokonalém pořádku, tito lidé bývají 
výkonnější než ti o generaci mladší. Při-
tom se v jejich mozcích často nacházejí 
změny, jejichž množství je hranou, přes 
niž se překlápíme ze stáří obyčejného do 
stáří patologického. Správně by měli být 
aspoň trochu dementní – ale nejsou.

Jak je to možné, napovídají trénované 
sedmdesátnice. Stejnou trať uběhnou 
rychleji než netrénované třicátnice. 
Namáhané nervové buňky se chovají 
podobně jako namáhaná svalová vlákna. 
Úměrně námaze a geneticky daným 
mezím prodlužují namáhané nervové 
buňky výběžky, košatí je a budují nové 
synapse, místa, kde si s jinými nervo-
vými buňkami vyměňují informace. 
Lidský mozek je toho schopen ještě po 
devadesátce. Potřebuje k tomu trochu 
genetického štěstí, nesmí se sám během 
života zdevastovat a především – musí se 
po léta trvale namáhat. 

A ona moudrost stáří? Poznání, jež 
získáváme během života, je dvojí: de-
skriptivní a preskriptivní. Deskriptivní 
poznání je encyklopedie, soubor objek-
tivních informací rozlišující pravdivé 
od nepravdivého. Preskriptivní poznání 
naproti tomu říká, co a jak se s informa-
cemi uloženými v encyklopedii má dělat 
tak, aby to vedlo k úspěchu. Preskriptivní 
poznání je subjektivní, pravda a lež mu 
jsou lhostejné.

Kdo chce úspěšně stárnout, měl by 
něco vědět o životosprávě a hlavně o tom, 
že předpokladem úspěšného stárnutí 
je dostatečně velká knihovna deskrip-
tivního i preskriptivního poznání. Jen 
pořádná knihovna, nemáte-li zrovna 
velkou smůlu, totiž zaručuje Einsteinův 
efekt. Co to je? 

Jistá míra alzheimerovských nebo 
cévních změn mozku totiž lidi s průměr-
nými nebo podprůměrnými knihovnami 
zažene do demence a zbaví soběstačnos-
ti. Úplně stejná míra alzheimerovských 
a cévních změn mozku lidem s velkými 
a fungujícími, trvale rostoucími knihov-
nami výkon sice sníží, někdy podstatně, 
ale do hluboké demence a nesoběstač-
nosti je nezažene.  

František Koukolík je primář patologie 
pražské Thomayerovy nemocnice.  

Jako neuropatolog se věnuje především  
vztahu mezi mozkem a chováním.
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Zemřít včas

L
idský mozek není ani připraven, ani 
schopen překročit určitou věkovou 
hranici bez postupného porouchá-

vání se. Čím je člověk starší, tím větší je 
hrozba demence. I kdyby bylo možné najít 
lék, který by zastavil stárnutí, takový vyná-
lez jistě nevznikne tak brzy, aby lidstvo 
zachránil před osudem, jenž mu hrozí.

Demence přestavuje závažnou pan-
demii přelomu tisíciletí. Od šedesáti let 
věku se demence vyskytuje dvojnásobně 
každých deset let: u lidí kolem 65 let to 
činí 6 procent, v 85 letech je to až 25 pro-
cent. Při rostoucím lidském věku se jedná 
o nejčastější onemocnění vůbec, nemoc 
má navíc obrovské zdravotní, sociologic-
ké a ekonomické důsledky. V roce 2003 
stála péče o lidi s demencí celý svět asi 
160 miliard amerických dolarů. Dovede-
me odhadnout, kolik to bude v roce 2050. 
V České republice nejsou údaje přesné, 
ale na základě dat z Evropy lze předpo-
kládat, že dnes u nás trpí středně těžkou 
či těžkou demencí kolem 120 tisíc lidí.

Lék zatím žádný
Demenci lze charakterizovat jako trvale 
postupující pokles součástí intelektu, 
zejména týkající se funkcí kognitivních 
(mysl a paměť) a behaviorálních (cho-
vání). Tento proces působí zhoršení až 
ztrátu funkčních schopností v oblasti 
pracovní a sociální. V pokročilých přípa-
dech si člověk nejen nepamatuje jména 
a fakta, ale zapomene i jak se má obléct, 
jak má jíst. Stane se úplně odtržený od 
fyzické i mentální reality, tudíž zcela 
závislý.

Demence je symptom procesu, který 
má mnoho patologických příčin. Pro ně 
je společné, že postihují ty části mozku, 
které jsou důležité pro paměť a chová-
ní. Pouze 15 procent příčin demence 
(odstranění určitých toxických látek, 

příčinu, jednoduchou možnost diagnózy 
ani uspokojující léčbu. Odhaduje se, 
že Alzheimerovou chorobou na světě 
trpí kolem dvaceti milionů lidí, v České 
republice zhruba 76 tisíc.

První příznaky jsou nespecifické 
– nepatrná ztráta paměti, problémy 
s vykonáním běžných domácích úkolů, 
zhoršení orientace, změna osobnosti 
a nálady. Postupem věku začnou dege-
nerovat určité části mozku, v nichž se 
začnou ukládat patologické proteiny, 
které tam nepatří. Ukládají se v okolí 
nervových buněk, a tím tyto buňky 
a jejich spoje poškozují. Zároveň dochází 
k úbytku acetylcholinu, který je hlavním 
přenašečem impulsů mezi mozkovými 
buňkami. Mozek tak pomalu odumírá, 
přičemž se postupně zmenšuje.

Z lidí starších více než 85 let tím trpí 
každý pátý. Kouření, alkohol, poranění 
hlavy, deprese, vyšší krevní tlak, vysoká 
hladina cholesterolu či lipidů a cukrovka 
riziko onemocnění zvyšují. Nedávný 
vynález léků, které zvýší či posílí hladinu 
acetylcholinu, může proces pouze zpo-
malit, ale konečný výsledek je stejný – do 
pěti let skončí pacient na lůžku v léčebně 
dlouhodobě nemocných. Mezi léky, které 
mohou nervový systém proti této chorobě 
chránit, patří ty pro snížení cholesterolu 
a možná i nesteroidní protizánětlivé léky. 
Žádný dramatický efekt jejich používání 
ale zatím nebyl doložen. 

Rostoucí míra věku dožití začíná 
ohrožovat naši budoucnost, protože 
postižení důchodců demencí se stane 
běžnou záležitostí. Bráno čistě vědecky, 
jsme biologický organismus, který má 
za hlavní úkol přežít, předat geny a pak 
zemřít. Demence tak slouží jako další 
evoluční mechanismus. Pro tento nevy-
hnutelný proces je zemřít ve „správný“ 
čas stejně žádoucí, jako narodit se. 

Výňatek z článku, který vyšel v Lidových 
novinách 10. září 2007

Martin Jan Stránský je neurolog a vydavatel 
Přítomnosti. 

Závažnou	pandemii	pře

lomu	tisíciletí	předsta

vuje	demence	

martin Jan stránský

které ničí mozek, třeba CO2; nedostatek 
vitamínu B12, snížená funkce štítné 
žlázy či chirurgické odstranění hema-
tomu těsně pod lebkou) se dá vyléčit. 
Ostatních 85 procent patří mezi tzv. neu-
rodegenerativní procesy, při nichž určité 
části mozku začnou pomalu a postupně 
ztrácet funkci. Tyto procesy mohou být 
spojené s jinou chorobou, jako je Parkin-
sonova nemoc, anebo mohou vzniknout 
samy od sebe.

Do této nešťastné kategorie patří 
nemoc, která má v průmyslově rozvinu-
tém světě největší podíl ze všech, pokud 
jde o demenci. Je to Alzheimerova 
choroba, nemoc, která nemá jasnou 
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Odejít ve „správný“ 
čas je stejně žádoucí, 
jako narodit se.
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Čilirep 

–  Tak  si  představ,  Máňo,  že  jsme  včera 
odhlasovali polygamii. 

– A kde, Péťo? V senátu, v Komisi pro 
rozvoj  a  prognostiku,  v  grémiu  Státní 
Rady,  v  Evropské  komisi  pro  kontrolu 
dámského prádla?

– V parlamentu, Máňo! V Evropském 
parlamentu.  Péťa  vyšel  z  koupelny  ještě 
napůl mokrý. 

–  A  jak  to  chceš  zvládnout,  ty  Šmud
líku,  rozesmála  se  Máňa.  Už  se  shýbala, 
že mu dá pusinku, když byl takovej malej 
a mokrej, ale Péťa se tvářil jako zasedací 
síň sama.

– Přestaň! Evropská komise pro výzkum 
lidské  reprodukce  se  vyjádřila  jasně. 
Odklepli jsme to a je z toho zákon. Hrstka 
reproduktivních nádeníků to zvládne. Péťa 
si  drbal  lysou  hlavu.  Máňa  připravovala 
snídani,  v  bytě  vládla  příjemná  nedělní 
nálada.

– Počkej... Péťa se zamyslel. Řeknu ti to 
přesně. Čili... Čilir... Čulir... Hergot,  jak... 
Ne!  Čilirep!  Tak  je  to!  Víš,  jak  to  chodí, 
Máňo! Poslanec má volit a ani text záko
na mu nedají, aby se do něj aspoň mrknul. 
Čuli...  Čuri...  Ne,  ne.  Hergot.  Čilirep, 
to  je  vono!  Činitelé  lidské  reprodukce! 
Zatím  funguje  zkušební provoz.  Jedná  se 
o  ctihodné  zaměstnání,  o  vysokou  státní 
funkci. Převod do  jiných  funkcí  ve  státní 
správě  je  ovšem  vyloučený.  A  taky  se 
Čilirep dobrovolně zříká nároků na lidská 
práva.

– Cože? Mařence vypadla lžička z ruky. 
Co to je za blbost? A tím vy se tam zabývá
te? V parlamentě?

– Žádná blbost, Máňo! Čilirep pozbývá 
všech občanských práv. Může  si dělat,  co 
chce, ale volit nesmí a kdokoliv ho může 
zlikvidovat.

– Cože? 
– No zlikvidovat, fyzicky. 
– Péťo, co to říkáš? Zavraždit?
– Ano, zavraždit.Tedy odstranit. Tím se 

rozřeší hned dvě otázky najednou: otázka 
žárlivců a otázka penze. Čilirep v penzi je 
zcela nesmyslný statut. Ale plat má vysoký! 
Jako evropský poslanec! A ještě má navíc I. 
A., Index aktivity. Tak ať si každý Čulirník 
zjedná svou ochranku sám.

– Čulirep, Péťo!
Péťa si začal čistit zuby. Chvíli kloktal 

a do  jeho těla statného sedmdesátníka se 
vracel klid.

–  Všechno  bude  v  pořádku.  Budeme 
se  moci  věnovat  řídící  práci.  Evropa 
nás  potřebuje.  Starci  vpřed!  Dobyvační 
a  impotentní!  Zproštění  břemen  repro
dukce!

–  To  jste  nemohli  vymyslet  něco  lep
šího?  Nechat  reprodukční  činění  plošně 
a demokraticky rozvrstvené a odhlasovat 
něco jako tužidlo?To by dělalo divy. Nebo 
transplantace.

– Máňo, nic nechápeš, to je důležitější 
než euro! Převrat, holka! Péťa si přehodil 
přes  ramena  hedvábný  župan.  Moderní 
společnost se dělí na dvě skupiny. Tedy, co 
se mužů  týče. Čilirep a Fustasim. No ale 
tady to ještě není vyřešeno. Péťa zakroutil 
ztrápeně hlavou. Celý parlament na  tom 
pracuje.  Jedni  chtějí  Fustasim  a  druzí 
Drstarimvpř.  To  jsou  dvě  hnutí,  Máňo! 
Dvě  hlavní  parlamentní  skupiny.  S  tím 
už  se  nedá  nic  dělat.  Fundamentální 
stáří –  síla  impotence a pak Draví  starci 
impotenti vpřed. Kam to povede? Evropě 
chybí  Duevjed,  Máňo!  Duevjed,  Duch 
evropské  jednoty,  jednoduše Dej.  Já  jsem 
pro Dej! Ale někteří poslanci si myslí, že by 
to  kolegyně  mohly  špatně  pochopit.  „Tak 
a  teď Dej, paní poslankyně!“ Budeme na 
tom dál pracovat. Společná práce sjednotí 
naše síly. Draví a impotentní starci vpřed! 

– Přestaň, dědku. Najednou měla slzy 
v  očích  a  vzlykla:  Ale  možná,  že  to  není 
špatný zákon.

– Nejen zákon, Máňo! Je to historická 
změna. Nový duch! Nové osvícenství! Nová 

Charta lidských práv! Geronti vpřed! Dra
ví, lysí, impotentní! Lysý muž je jako falus 
sám.  Krásný,  vztyčený  a  nepoužitelný, 
bezuzdný až k impotenci. Symbol, Máňo! 
Ženy milují neškodné divochy.

–  A  co  když  jsou  mladí  s  oholenou 
hlavou, jak je to teď v módě.

–  To  je  právě  to,  co  nechápeš,  Máňo! 
Mládí  se  hlásí  k  síle  své  impotence. 
Vyžaduje právo na impotenci, na dravou 
sílu  impotence.  A  Čulirníci  ať  se  o  to 
starají.

–  Čilirepové,  Péťo.  A  pojď  na  kafíčko. 
Máňa nesla podnos  se  snídaní. A víš  co? 
Oči jí zazářily. Uděláme si televizní den!

–  Máňo!  Péťa  se  podíval  na  svou 
mladou  ženu.  On,  jeden  z  těch  dravých 
mužů mimo věk, s železnou kontrolou své 
bezuzdnosti.  Vztyčený,  lysý,  bojechtivý 
milovník  posezení  před  televizí,  před  tou 
magickou,  tiše  vrnící  kočkou,  která  dělá 
všechno za nás. To hlavní, i to podružné. 
A my se díváme, jak toužíme, jak se radu
jeme,  jak  se  trápíme.  Jak umíráme a  jak 
se rodíme, jak jsme po smrti a jak před na
rozením. Díváme se i na to, jak se díváme, 
stále stejní, mimo věk a mimo touhu.

–  Ano,  Máňo!  Uděláme  si  televizní 
neděli.

Pustili  se  do  snídaně,  jeden  báječný 
pořad  střídal  druhý.  Až  do  oběda.  I  ten 
jedli na stříbrném podnose před obrazov
kou. Když začal romantický seriál, Máňa 
odložila  tác a Péťa začal klímat. Když se 
ozvalo jeho chrápání, Máňa se tiše zvedla 
a šla k počítači. Zapnula internet a vyťu
kala „Čilirep tečka com“. Nic. Zamyslela se 
tedy  a  pak  vyťukala  „Evropa  Parlament 
Čilirep zkušební provoz tečka com“.

Oči se jí rozzářily a na tváři jí zaplanul 
ten nejkrásnější ovulační ruměnec.

Jiří Eduard Hermach

čili činitelé lidské reprodukce
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Času je málo 
a voda stoupá

S
eděl v ušáku s hlavou zvrácenou 
dozadu a snažil se vzpomenout si 
na své jméno. Do místnosti vešla 

neznámá dívka. Mohla to být jeho dce-
ra nebo vnučka, na jeho ženu byla příliš 
mladá. 

„Potřebuješ něco?“ zeptala se.
„Času je málo a voda stoupá,“ řekl, pro-

tože se mu ta věta vynořila v hlavě a na jiná 
slova si zrovna nemohl vzpomenout. Jeho 
mozek poslední dobou fungoval záhad-
ným způsobem. Pamatoval si spoustu 
podrobností z mládí a dětství, ale těžko si 
vybavoval, který je den, případně rok, kdo 
jsou lidé okolo něho, kdo je on sám.

Děda seděl v starém křesle a něco si 
mumlal. Káťa mu nerozuměla. Když ho 
máma vzala z nemocnice domů, kosti 
v něm jen chrastily, skoro nejedl, nemlu-
vil a nemohl se postavit. Řekli jim, že pů-
jde o pár dnů. Když se dostal ze špitálu, 
jeho stav se přece jen trochu zlepšil. 

„Kde jsem?“ zeptal se najednou hla-
sitě.

„Doma,“ odpověděla nevlídně.
„Ale kde doma?“ nechápal děda. 
Kačce se zdálo, že si matčinu péči 

nezaslouží. Celý život všechny kolem 
sebe sekýroval. Když mu babička dala na 
stůl polévku a jemu se zdála málo teplá, 
byl schopen ji vylít v kuchyni na zem. 
Jednou viděla, jak pro nic za nic zmlátil 
psa, až z něj kapala krev. Podezřívala ho, 
že když u toho nikdo není, bije i babič-
ku. 

Ta dívka v pokoji byla hodně mladá, 
i když jemu teď připadají mladé i pade-
sátnice. Připomínala mu švagrovou, ale 
ta je vlastně dávno mrtvá. Vzpomněl si, 
že ani jeho žena už nežije. On sám musí 
být hrozně starý, možná mu je sto let 
nebo alespoň devadesát, když ničemu 
nerozumí a v ničem se nevyzná. Dřív 
muselo být všechno podle něj. Po smrti 
rodičů vychovával sám čtyři sourozence. 
Pracoval u sedláka, aby je uživil, a na 
nějaké něžnosti neměl čas ani sílu. Děti 
musely poslouchat jako hodinky. A stejně 
se stalo to neštěstí. Pamatuje si, že popr-
vé sestře Fanče nařezal pár dní po tom, 
co se stalo to s Josífkem. Nikdy předtím 
něco podobného neudělal. Zakrývala si 
oči dlaněmi, prosila, ať ji nechá, a potom 
zmlkla. Později už mu to nedělalo pro-
blém. Když ho naštvaly, tak jim nabil. 
Stejně jako později dceři a někdy i ženě… 
Tedy jen když to bylo nutné.

Katka se zadívala na dědečka. Vzala 
si z ošatky na stole jablíčko. Děda se na 
ně díval žádostivě, ale jablko by stejně 
nerozkousal. Dřív by jí určitě dokázal 
říct, jaká to je odrůda. Dnes vypadal 
zmateněji než jindy. Nepoznával ji. Ještě 
včera jí nadával, proč studuje filmovou 
a divadelní vědu. Děda byl přesvědčený, 

že holky nemusejí studovat vůbec. Kdyby 
prý si alespoň vybrala nějakou užitečnou 
školu. Film a divadlo. On nebyl v kině 
nikdy, jednou v životě navštívil Národní 
divadlo. 

Své dceři, její mamince, zakázal, 
aby šla na vysokou. Udělala maturitu 
s vyznamenáním, ale dál nesměla. Chtěl, 
aby šla do práce, že ji živit nebude. Máma 
vyprávěla, že ho obě s babičkou moc pro-
sily, aby mohla dál studovat, ale on zůstal 
neoblomný jako kámen.

Děda s babičkou pracovali ve fabrice, 
mámu by jako dítě z dělnické rodiny vzali 
na jakoukoliv školu, kdyby chtěla. Místo 
toho šla do účtárny, ačkoliv ji kancelářská 
práce netěšila. 

„Zkazil mi život,“ říkala maminka 
často.

Katka nemohla pochopit, že se 
maminka dědovi nedokázala vzepřít. 
Stejně jako babička. Bály se ho. Jako by 
si v sobě tu svoji necitelnost pěstoval. 
Nikdy mu nezapomene, jak před ní jed-
nou rozšlapal hnízdo s kosími mláďaty. 
Moc kvůli tomu tehdy plakala. 

Stála tam a hryzala do něčeho kulatého 
šťavnatého. Zapomněl, jak se tomu ovoci 
říká. Měl sucho v ústech. Ta ženská se 
nesnažila pochopit, co chce. Dívala se 
zpytavě a nehezky. Pozorovala ho jako 
zvláštní hmyz. Nebyl zvyklý, aby ho 
někdo litoval, ale tohle byla muka. V hla-
vě se mu vynořovaly obrazy, ze kterých 
mu bylo smutno. 

Byl ještě mladý, ale už měl rodinu 
a zrovna se přistěhovali do nového domu. 
Chodil po své velké zahradě s ovocnými 
stromy, záhony zeleniny a jahod i rybí-
zovými keři. Než přešel mezi jabloněmi 

Alena müllerová
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na druhou stranu zahrady vzpomínky se 
přesunuly jinam. Byl mnohem starší, měl 
zablácené holinky a špatnou náladu. Ved-
le něj cupitala malá vnučka. Zvedl ji, aby 
se podívala na hnízdo s kosími holátky. 
Ptáčata vypadala zranitelně. Jenže kos je 
škodná. Shodil hnízdo na zem a mláďata 
rozšlapal. Malá na něj křičela a začala do 
něj vztekle bušit pěstičkami. Odstrčil ji 
a šel si zapálit. V malé dřevěné chatičce 
měl naskládané lísky s načesanými jablky. 
Cítil jejich vůni všude kolem sebe.Vzal si 
cigaretu z modré krabičky. Zajímavé je, 
že na jméno těch cigaret si vzpomenout 
dokáže.

„Letky,“ řekl děda. 
Kateřina přemýšlela o tom, jestli měl 

někdy něco společného s letectvem, ale 
zdálo se jí, že ne. Jako mladý musel prožít 
druhou světovou válku, ale určitě v ní 
nebojoval. Nevěděla o jeho životě skoro 
nic. Nikdy spolu pořádně nemluvili. 
Znala jen útržky, co jí vyprávěla máma. 
Pocházel z chudé rodiny. Vždycky prý 
mamince předhazoval, jak v dětství jedl 
cokoliv, třeba šlichtu pro prasata. Nebo 
jak musel se sestrami sbírat vypadané 
vlasy, z kterých se pletly příčesky a ty se 
pak prodávaly. 

Hned po válce se stal děda komunis-
tou a v padesátých letech zakládal v obci 
zemědělské družstvo. Rodina jeho ženy 
měla políčko a děda jim ho prý pomáhal 
zabavit. Babiččina sestra přišla za ním, 
chtěla mu domluvit. Ale on ji udal. 
Strávila rok ve vyšetřovací vazbě. Měla 
obrovské štěstí, že prokurátor byl známý 
jejího tatínka a zařídil, že ji neodsoudili. 
Z vězení se vrátila prošedivělá a zlomená. 
Káťa po ní dostala jméno.

a on jí slíbil, že se postará o bratříčka 
a sestry. Ale nedokázal uhlídat Josífka a 
ten vylezl na střechu a spadl. Říkal děv-
čatům, ať už pro něj nepláčou. Ale stejně 
pořád brečely. Nebyly k utišení. Od té 
doby nedokázal snést, když někdo plakal, 
a sobě to také navždy zakázal. 

Snažil se jim teď všem vysvětlit, proč 
nesplnil, co slíbil. Jenže nemohl najít 
správné výrazy. Slova zůstávala schovaná 
někde hluboko v jeho hlavě, objevovala 
se a zase mizela. Bylo to jako mačkat 
klávesy u piána, co přestaly hrát. 

Dědeček prosil Katku za odpuštění. 
Říkal, že dělal vždycky, co bylo v jeho 
silách. 

„Je mi to moc líto,“ řekl.
Nevěděla, jestli má na mysli to, jak 

ublížil babiččině sestře, babičce nebo 
mamince. Ztěžka hledal slova. Tak ráda 
by se ho na všechno pořádně vyptala, ale 
věděla, že už je pozdě.

„Nikdo se přece na tebe nezlobí,“ 
řekla rozpačitě, protože věděla, že mluví 
jménem někoho jiného. Kdyby tu tak 
alespoň byla máma, myslela si. Zdálo 
se, že ho její odpověď trošku upokojila. 
A pak si všimla, že pláče.

Seděl v křesle, a jak měl na jeho opě-
radle zakloněnou hlavu, slzy mu stéka- 
ly z očních koutků rovnou do uší. Bub- 
lalo to. 

Alena Müllerová je dramaturgyně České tele
vize, scenáristka a spisovatelka. Povídku Času 

je málo a voda stoupá napsala pro Přítom-
nost v rámci jejího tématu „Stáří vpřed!“.

Kateřina, vzpomněl si. Ta holka je 
vnučka a jmenuje se Kateřina jako jeho 
švagrová. Má podobně divoké oči. Jeho 
žena Marie byla na rozdíl od své sestry 
mírná jako ovečka a měla i ovčí pohled. 
Vždycky se mu podřizovala. Čím víc 
ji trápil a nadával, tím byla pokornější. 
To její sestra byla úplně jiná. Koukala se 
podobně jako tahle. 

Moc dobře si vzpomíná, jak za ním 
přišla tenkrát v roce 1953, černé vlasy, 
silné tmavé obočí. Byla o hodně hezčí 
než jeho manželka. A taky vzpurnější. 
Pohádali se tehdy kvůli družstvu a kvůli 
tomu, jestli se dostali k moci ti, kdo si to 
zaslouží. 

„Snažíš se zničit starýho Mazuru,“ 
křičela na něj. „Protože jsi u něj musel 
dělat nádeníka. Ale on se k tobě nikdy 
nezachoval špatně. Stejně tě jen využívají 
na špinavou práci. Smějou se ti za zády, 
že máš jen pět tříd.“

Jako by mohl za to, že nedokončil 
ani obecnou školu, když se musel starat 
o rodinu. Ale s tím, že ho využili, měla, 
jak se později ukázalo, pravdu. Chtěla, 
aby jim nebral pole, když jsou příbuzní. 
Jenže to nešlo. 

„Teď si budeme všichni rovní,“ řekl jí.
Smála se mu do obličeje.
„Jsi hlupák. Ale to bych ti odpustila 

spíš než to, jak se chováš k naší Marušce,“ 
řekla. „Zneužíváš toho, že je tak hodná 
a není z domova zvyklá na lidi, jako jsi ty. 
Nemáš v sobě ani kousek citu.“

Švagrová semlela páté přes deváté. Už 
neví, co jí řekl, ale najednou se na něj 
vrhla a chytila ho pod krkem. To nesnesl. 
Chytil ji za vlasy a smýkl s ní na zem. 
A nechal jí zavřít. Když ji po pár měsících 
pustili, měla vlasy úplně šedivé. 

„Kateřino,“ řekl najednou prosebně. 
„Mohla bys mi dát trochu napít?“

Pochopila, že děda má světlou chvilku, 
a podala mu hrneček s čajem. Přidržela 
mu ho, aby se nepolil.

„Musím jít, za chvíli začíná 
vyučování,“ řekl a snažil se vstát. 
„Je to daleko.“ 

Seděl doma v světnici, byla 
tam maminka v kytičkova-
ných šatech a on se chystal do 

školy. Prosil ji, jestli by už mohl 
jít, ale ona mu odpověděla, že to 
nejde, protože venku sněží a on 

nemá boty. A než venku sníh slezl, 
maminka ležela na posteli nemocná ilustrace: VladislaV staněK



domov a svět

[ �8 ] přítomnost / podzim 2007

Případ 

Z
řejmě žádná jiná strana na světě 
nevyvolává tak smíšené reakce jako 
Republikánská strana Spojených 

států. Její průbojná zahraniční politika, 
blízký vztah k velkým korporacím a evan-
gelický moralismus, tolik protiřečící její 
devíze „minimálního státu“, slouží opo-
nentům jako důkaz, že se republikánská 
strana vymkla vší kontrole a představuje 
bezmála nebezpečí pro celý svět. Vzdor 
tomu jsou ale právě tyto vlastnosti nadá-
le schopné přivábit vysoký počet Ameri-
čanů do jejích řad. 

Jména klamou
S blížícími se prezidentskými volbami 
ve Spojených státech se z řad republiká-
nů rekrutuje zatím jedenáct kandidátů. 
Pro současný stav strany je možná 
příznačné, že v nedávné debatě se tři 
z deseti vyslovili proti teorii o evolu-
ci; v jiné zase pouze dva zúčastnění, 
jmenovitě John McCain a Ron Paul, 
vystoupili proti mučení, kdežto Mitt 
Romney slíbil v případě svého zvolení 
zdvojnásobit kapacitu americké věznice 
na Guantánamu. A téměř všem kandi-
dátům vadilo íránské držení jaderných 

zbraní natolik, že odmítli vyloučit nasa-
zení amerického jaderného potenciálu 
proti této zemi. Jen Ron Paul z Texasu 
odmítl uplatnění vojenské síly proti 
Íránu z morálních důvodů. Někteří 
analytici proto naznačují, že strana 
„síly a odpovědnosti“ stojí se svou pře-
konanou a pro dnešní svět nežádoucí 
rétorikou před zhroucením.

Dnešní republikáni jsou na hony vzdá-
leni těm, co v roce 1854 zakládali stranu 
na sjezdech ve Wisconsinu a Michiganu. 
Tyto středozápadní státy byly tou dobou 
baštou severských liberálních hodnot: 
brojily proti korupci, velkému státu, hájily 
hospodářskou soutěž a nízké daně. Tamní 
obyvatelstvo pocházelo ve své většině ze 
Skandinávie či Německa, odkud se dále 
na západ Ameriky vydalo z východního 
pobřeží. Politicky je spojovalo odmí-
tání otrocké síly. V době, kdy se mladá 
Amerika stále vymezovala vůči Velké 
Británii a usilovala o upevnění svého 
hospodářství, pomáhaly obrovské zisky 
plynoucí převážně z jižanských bavlní-

kových a tabákových plantáží udržovat 
Unii pohromadě a bránit jejímu rozpadu. 
Jelikož tyto výnosy plodila otrocká práce, 
požívali majitelé plantáží a vlastníci 
otroků značného vlivu. Seveřané tak záhy 
nalezli nepřítele, který ztělesňoval vše, co 
se jim na jižanských manýrách ošklivilo: 
demokratickou stranu, kontrolující celý 
Jih a zastupující jeho otrokářské hospo-
dářství, která využívala svého neotřesi-
telného politického vlivu k zastrašování 
odpůrců a hájení statu quo. 

Budiž slůně
Když se tedy na mítincích ve státech 
Wisconsin a Michigan sešli delegáti 
znechucení aristokratismem z jihu, 
chvělo se ovzduší v místnosti ironií: 
název republikánská, který zvolili pro 
svou stranu, totiž pocházel z časných dnů 
demokratické strany. Slovo mělo svůj 
počátek v roce 1792, kdy jím své politické 
vyznání označovali přívrženci Thomase 
Jeffersona. Ten byl dokonalým ztěles-
něním své éry známé jako osvícenství 
a legendární, dodnes uctívanou postavou 
rané americké historie. Jeffersonova víra 
ve schopnost člověka dělat svobodná 
rozhodnutí se odrážela i v jeho politické 
platformě: ta volala po co nejomezenější 
federální vládě, jež by většinu pravomocí 
přepustila malým lokálním institucím. 
Strana založená Jeffersonovými příznivci 
nesla název Demokraticko-Republikán-
ská strana; ve 30. letech 19. století se 
však toto idealistické uskupení zvrhlo ve 
zkorumpovanou a moci chtivou Demo-
kratickou stranu „solidního Jihu“ (jak 
se  jejímu pevnému hájemství přezdívalo; 
pozn. red.). 

Dnešní	američtí	republikáni	téměř	

v	ničem	nepřipomínají	stranu,	

která	 v	 roce	 1854	 stála	 na	

počátku	jejich	vývoje.

Ian s. Lamb

zapomnětlivého sl ona

Zákon o občanských 
právech z roku 

1964 doprovodil 
demokratický 

prezident Johnson 
slovy: „Ztratili 

jsme Jih na celou 
generaci“.  
nemýlil se. 
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V polovině století bylo nemálo Se-
veřanů, tíhnoucích k republikánským 
hodnotám, pobouřeno proměnou Jef- 
fersonovy strany. Když tedy nazvali 
svou novou stranu ‚Republikánskou‘, 
šlo o odkaz k dávným dobám, kdy se 
země nacházela ve stavu nevinnosti, 
nezkaženém zlořády otrokářského prů- 
myslu. Zatímco by se mnohé moralistic-
ké zákony navrhované dnešními repub-
likány zdály jejich předchůdcům napro-
sto skandální, je třeba poznamenat, že 
náboženství a morální přikázání vždy 
hrály v republikánské politice svou roli. 
Většina členů původní strany příslušela 
také ke skandinávským protestantským 
společenstvím, a zatímco odvrhli před-
stavu silné ústřední vlády, pokládali za 
samozřejmé promítat své náboženské 
hodnoty do politiky. Pokládali za 
žádoucí, aby vláda pomáhala vymítat 
hříšné činnosti, třeba pití alkoholu. 

Na Severu se strana rychle vzmáhala 
a po šesti letech existence dosadila do 
Bílého domu prezidentského kandidáta 
Abrahama Lincolna, čímž posunula 
politické těžiště z plantážnického Jihu 
na moderní průmyslový Sever. 

Po odeznění americké občanské války 
se republikáni dočkali své první vážné 
krize. Radikální republikáni usilovali 
o potrestání Jihu za jeho provinění. 
Jejich zástupce, válečný hrdina Ulysses 
S. Grant, se pokusil na Jihu založit volič-
skou základnu opřenou o hlasy osvobo-
zených otroků a Seveřanů putujících 
za prací na zotavující se Jih. Pro zuřivý 
odpor demokratů tam musela až do 
roku 1877 zajišťovat pořádek armáda. 
Republikáni na Jihu zůstali po deseti-

východních států. Jestliže konzervativci 
rezolutně tepali bezprecedentní vládní 
výdaje v rámci Nového údělu, liberální 
republikáni uznávali potřebnost tako-
výchto programů s tím, že se zaměřili 
na zlepšení jejich efektivity a snížení 
korupce. 

Prudká debata se vedla také o tom, 
jakou roli by země měla hrát ve světové 
politice. Druhá světová válka vrhla 
na tuto záležitost docela nové světlo. 
Republikáni se nyní ptali: mají si Spoje-
né státy v globální diplomacii zachovat 
svůj zdrženlivý, izolacionistický postoj, 
nebo se střemhlavě vrhnout do probíha-
jící války a stát se aktivním účastníkem 
světových událostí? Pro konzervativce 
bylo pokračování izolacionismu jedinou 
rozumnou možností; Evropa si měla 
se svými nesnázemi poradit sama. 
Roosevelt ale nakonec zemi přesvědčil, 
že intervence je nezbytná pro záchranu 
svobodného světa. 

Také po válce zůstávali konzervativní 
republikáni kritičtí k nově ustavené 
Organizaci spojených národů a jako izo-
lacionisté se stavěli zamítavě k výzvám 
k protikomunistickému tažení. Vítězství 
liberálního křídla nastalo po zvolení 
generála Dwighta D. Eisenhowera, 
vyhraněného antikomunisty volající-
ho po zmenšení vládních zásahů do 
ekonomiky a odmítajícího federální 
zákonodárství v oblasti občanských 
práv. Právě tento bod přitáhl do strany 
nemálo Jižanů, kteří byli předtím demo-
kraty. Jestliže samotní republikáni viděli 
v takové legislativě nešvar v podobě 
neúměrných pravomocí centrální vlády, 
tito někdejší demokraté měli tendenci 
zavrhovat rasovou rovnoprávnost 
z osobních pohnutek.

severská zrada
Zatímco všechny tyto skutečnosti před-
stavovaly významný posun v dějinách 
republikánské strany, rozhodujícím 
momentem se staly prezidentské volby 
roku 1964, které ovlivnily současný cha-
rakter strany. Demokraté v nich celostát-
ně zvítězili, kdežto ideologické pohyby 
v řadách republikánů poznamenaly vývoj 
americké politiky až do dnešních dní. 

Myšlenka rovných práv pro Afroame-
ričany byla demokratům nadále trnem 
v oku. Než byl zavražděn, navrhl prezi-
dent John Fitzgerald Kennedy rozsáhlý 
soubor zákonů odstraňujících segregaci 

letí nepočetnou menšinou sestávající 
převážně z někdejších otroků a hrstky 
jejich sympatizantů.

Udělej si sám
Na severu hrál zatím prudký průmys-
lový vzestup do karet republikánům, 
kteří se zavedením protekcionistických 
tarifů a opatření podporujících růst 
průmyslu stylizovali do role ochránců 
velkokapitálu. Mezi lety 1869 a 1933 
drželi prezidentský úřad celkem 48 let 
a většina jejich prezidentů pokračovala 
v liberální tržní politice. Velký otřes 
zažila strana během vlády Franklina 
Delano Roosevelta (1933–1945). Jeho 
rozsáhlé sociální programy známé jako 
New Deal (Nový úděl) pohoršily mnoho 
republikánů, zato se těšily značné popu-
laritě u většiny ostatních Američanů, 
stále otřesených následky krachu na 
newyorské burze v roce 1929. V této 
době si frustrovaná republikánská 
strana prodělala závažné ideologické 
schisma, které přetrvává dodnes. Kon-
zervativnější republikáni ze západu 
a jihozápadu USA se spojili proti svým 
liberálním spolustraníkům ze severo-

zapomnětlivého sl ona

Skutečnou satisfakci přinesl republikánům  
Ronald Reagan.
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ve školách a na veřejnosti. Jeho nástup-
ce Lyndon B. Johnson slíbil zachovat 
Kennedyho odkaz a roku 1964 podepsal 
slavný Zákon o občanských právech. 
Jižané byli rozlíceni, když viděli svůj 
letitý systém založený na paternalismu 
a segregaci ležet v troskách. To, že se 
o jeho rozbití přičinila jejich domovská 
demokratická strana, bylo zkrátka neod-
pustitelné, a demokratická strana se 
dodnes plně nevzpamatovala z úbytku 
přízně, který v těchto časech zazname-
nala. Johnsonovi to bylo naprosto jasné: 
když po podpisu odkládal pero, prohlá-
sil: „Ztratili jsme Jih na celou generaci.“ 
Jižané zatím stranu houfně opouštěli. 

Ale bez problémů nezůstávali ani 
republikáni. Rozkol, který nastal za 
Rooseveltovy éry, se ještě prohloubil 
během primárek v roce 1964, kdy Barry 
Goldwater, konzervativec z arizonského 
Phoenixu, čelil newyorskému liberálovi 
Nelsonu Rockefellerovi. V samotném 
prezidentském klání se však veřejnost 
od Goldwatera s jeho ostrou libertarián-
skou rétorikou, příchylností k jaderným 
zbraním a nevybíravými výroky („Někdy 
si říkám, zda by nebylo lépe, kdybychom 
odřízli východní pobřeží a nechali je 
odplout do moře“) jednoznačně odklo-
nila. Navzdory tomu, že si pohněval Jih, 
zvítězil Johnson ohromující většinou 15 
milionů hlasů – tak nepopulárně zapů-
sobil Goldwaterův styl. To ovšem pro 
republikány nepředstavovalo žádnou 
svízel; naopak, byla to jejich záchrana. 

Odsunutím starších, zatvrzelých a sta-
romilských republikánů mohla strana 
konečně zaplnit bohaté ideové rezervy 
představované hodnotami sociální 
vstřícnosti a konzervatismu, které ovlá-
daly Goldwaterovu rodnou oblast. Mladí 
republikáni byli výřečnější a zapálenější 

pro věc; podařilo se jim oživit stranu, 
ke které se po několik desetiletí štěstí 
otáčelo zády. Navíc se Goldwaterovi 
podařilo proniknout hlouběji na Jih 
a získat mnohé přeběhlíky od demokra-
tů; v důsledku tak v doposud „solidním 
Jihu“ vznikly trhliny. Demografický 
posun se straně zúročil roku 1968 vol-
bou Richarda Nixona do Bílého domu, 
ačkoli byl později donucen odstoupit 
v důsledku aféry Watergate. 

příběh  
opravdového konzervativce 
Skutečnou satisfakci přinesl repub-
likánům prezidentský úřad Ronalda 
Reagana (1980-1988), předáka konzer-
vativního křídla ve straně, Zápaďana 
v Goldwaterově stylu. Jako někdejší 

filmový herec se již těšil proslulosti 
a jeho osobní kouzlo pomohlo zahájit 
to, co dnes mnozí republikáni považují 
za zlatý věk, umožňující vyzkoušet 
v praxi mnohé z představ, na kterých 
po léta pracovali. Jednou z nich byla 
ekonomická politika přezdívaná svý-
mi kritiky „reaganomika“: opírala se 
o předpoklad, že ekonomika poroste, 
pokud se uskuteční pobídky vedoucí 
lidi k produkci většího objemu zboží pro 
národní hospodářství. Ve skutečnosti 
to znamenalo prudké daňové škrty pro 
majetné a menší regulaci průmyslu ze 
strany státu. Reagan a jeho stoupenci 
věřili, že snížení daní bohatým vyústí 
v natolik silnou ekonomickou aktivi-
tu, že se takto ušlé zisky brzy pokryjí 
zvýšenými příjmy z jiných forem daní 
a povedou i ke snížení inflace. 

Zatímco ekonomika v Reaganových 
letech vybředla z vážné recese, bylo 
jeho funkční období poznamenáno také 
mohutným růstem národního dluhu, 
jenž padá převážně na vrub nižších 
daňových příjmů. K olbřímímu dluhu 
přispěl také značný růst výdajů na zbro-
jení. Zatímco si Reagan nepřál otevřené 
střetnutí se Sovětským svazem, poklá-
dal přesto za nutné udělat vůči němu 
mocné gesto. Podařilo se mu podnítit 
proti Sovětům veřejné mínění jejich 
přirovnáním k „říši zla“ a nechal vyvíjet 
nové zbrojní technologie, aby zabezpečil 
převahu Spojených států. Z roku 1987, 
kdy pronášel řeč u Berlínské zdi, pochá-
zí jeho slavná slova: „Pane generální 
tajemníku Gorbačove, pokud vám jde 
o mír, pokud vám záleží na blahobytu 
Sovětského svazu a východní Evropy, 
leží-li vám na srdci liberalizace: Přijďte 
k této bráně! Pane Gorbačove, otevřete 
tu bránu! Pane Gorbačove, strhněte tu 
zeď!“ 

Kromě realizace moderních repub-
likánských vizí o národní bezpečnosti 
a hospodářství mohl Reagan těžit rov-
něž z nástupu dalšího republikánského 
činitele, jímž byla religiózní pravice. 
Vůdčí postavou hnutí byl reverend Jerry 
Falwell (zemřel letos v květnu), jenž od 
sklonku sedmdesátých let neúnavně 
pracoval na organizaci celonárodního 
hnutí nábožensky orientovaných kon-
zervativců, kteří by byli spolehlivou 
oporou republikánských kandidátů. 
Poté, co svou koalici nazval Morální vět-
šinou, začal vášnivě varovat před riziky 
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 Demokratický zmar 

versus republikánský 
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sekulárního liberalismu a hrůzami, které 
měly zachvátit zemi, pokud by se Bohu 
nedostalo předního místa v americké 
politice. A to samozřejmě nešlo jinak, 
nežli s pomocí republikánů. Morální 
většina pomáhala Reaganově zvolení 
v letech 1980 i 1984 a podnítila i vznik 
jiných nábožensky konzervativních 
uskupení, jako třeba Křesťanské koali-
ce. Tato seskupení hrála a dosud hrají 
v politice rozhodující úlohu jako klíčový 
hybatel úspěšné volby všech moderních 
republikánských prezidentů. 

V roce 1988 se Reagan stále těšil dosta-
tečné podpoře, aby z ní mohl těžit jeho 
viceprezident George Bush. Krátce nato 
padla Berlínská zeď a Bush mohl ve své 
funkci přihlížet tomu, co mnozí pokládají 
za nejzávažnější změnu v globální poli-
tice posledního půlstoletí. Ekonomické 
nesnáze ho nicméně přinutily zvednout 
daně, což podle četných analytiků vedlo 
k jeho porážce v klání o druhý mandát. 
V kampani před prvním zvolením totiž 
slavně prohlásil: „Podívejte se na mě: už 
žádné další daně.“ 

Republikánská revoluce
Když v roce 1992 zvítězil ve volbách 
demokrat Bill Clinton, republikáni zahájili 
ofenzívu. Osvědčila se. Volby do Kongre-
su v roce 1994 jim vynesly bezprecedentní 
většinu padesáti čtyř křesel ve Sněmovně 
reprezentantů a osmi v Senátu. Nazvali to 
„republikánskou revolucí“. Pod vedením 
Newta Gingriche se jim podařilo zablo-
kovat mnohé z Clintonových programů, 
které slíbil před svým zvolením, včetně 
univerzální zdravotní péče, což fakticky 
zdevalvovalo jeho prezidentské půso-
bení. Republikáni z celé země byli bez 
sebe radostí, když mohli uplatňovat svou 
převahu nad prezidentem z konkurenční 
strany; kontrolu nad oběma sněmovnami 
měli naposledy v roce 1952 za Eisenhow-
erova prezidentství. 

Během příprav na prezidentské klání 
roku 2000 shromáždil George W. Bush 
nebývalý finanční objem a využil tento 
úspěch k zastrašení některých republi-
kánských kandidátů, aby je odradil od 
účasti v primárkách. Tak, jak se úžil 
výběr kandidátů, začal se Bush uchylovat 
k drsnějším postupům včetně zmanipu-
lovaných předvolebních „průzkumů“ 
ovlivňujících názory voličů. Bushovi 
poradci například zjistili, že vedoucí 
kandidát za republikány John McCain 

adoptoval dceru z Bangladéše. Posléze 
se anonymní „výzkumníci“, podsouva-
jící voličům, že McCain je biologickým 
otcem dívky, sugestivně ptali respon-
dentů, zda by byli ochotni pro něj hlaso-
vat při vědomí, že má nemanželské dítě 
s černoškou. Nařčení se chopila hlavní 
média a McCainova kampaň se ocitla ve 
psí, přestože šlo o zjevně lživé obvinění. 
Bush zároveň spoléhal na náboženskou 
pravici, když často narážel na údajný 
mravní úpadek Ameriky, a slíbil, že do 
Bílého domu vnese opět morálku. To 
zabíralo zejména po Clintonově odha-
leném cizoložství v Oválné pracovně. 
George W. Bush nakonec ve volbách 
porazil soupeře Al Gorea, i když až 
poté, co Nejvyšší soud zamítl přepočí-
tání odevzdaných hlasů na Floridě. Jeho 
strana si podržela kontrolu nad oběma 
komorami Kongresu a prudký vzestup 
popularity po útocích z 11. září 2001 

umožnil republikánům schválit zákony, 
jaké by v klidnější době byly nemysli-
telné. V roce 2004 opozice posílila, ale 
Bush vyhrál volby i napodruhé. Ozývaly 
se přitom četné stížnosti na falšování 
voleb a korupci, ale za válečného stavu, 
v jakém se země v zahraničí nacházela, 
se tím nikdo dostatečně nezabýval. 
Republikáni u veřejnosti trvale tratili 
vinou komplikací ve válce v Iráku 
a korupčních skandálů. To vše vedlo 
ke ztrátě republikánské většiny v obou 
komorách Kongresu na podzim 2006, 
v poločase Bushova druhého funkčního 
období.

nový věk?
Demokraté pochopitelně pohotově 
označili volby za počátek nové éry ame-

rické politiky, obdoby „republikánské 
revoluce“ devadesátých let. Vzápětí 
zveřejnili šestibodový plán pod názvem 
„Nový směr pro Ameriku“ coby potu-
telnou narážku na „Smlouvu s Ame-
rikou“, vydanou republikány v roce 
1994. Dokonce i Fred Barnes, výkonný 
ředitel respektovaného konzervativního 
časopisu The  Weekly  Standard, prohlá-
sil, že se nediví republikánské prohře 
v posledních volbách: „Irák, korupce, 
vyzdvihování velkých témat, aniž by se 
s nimi pak nějak pohnulo.“ „Republi-
káni sami sebe vyzdvihují jako stranu 
reforem,“ dodal, „ale nic nezreformova-
li. A že je toho dost, co si veřejnost přeje 
reformovat...“ 

Ale věští nedávné odmítnutí zásadněj-
ší odklon Ameriky od konzervativních 
hodnot? Mnohé bude záviset na tom, jak 
demokraté naloží se svým vítězstvím a jak 
se republikáni vyrovnají se současným 
odlivem popularity. Průzkumy ukazují, 
že americká veřejnost věří republikánům 
méně než kdy předtím. Agentura Ras-
mussen Reports zjistila, že demokraté 
se nyní těší větší podpoře i v doménách, 
které tradičně příslušely republikánům, 
jako je národní bezpečnost a daňová 
politika. Jiné průzkumy téže organizace 
vypovídají o citelném úbytku voličů, 
kteří se identifikují s republikány: z 37,3 
procenta ve volbách 2004 na 31 procent 
v dubnu 2007. 

Toto všechno snad napovídá, že repub-
likáni hledí do tváře počátku dlouhého 
úpadku. Ovšem popularita současného 
demokraty ovládaného Kongresu, která 
je chabá stejně jako důvěra v republikán-
ského prezidenta, mohou prozrazovat 
vážnější krizi celé americké politiky, 
jež se týká obou jejích hlavních stran. 
V každém případě ale republikáni se svou 
bohatou, jakkoli rozporuplnou historií, 
v níž najdeme boj proti otrokářství vedle 
odporu k rasové rovnoprávnosti, nedů-
věru k vládě, ale náklonnost k armádě 
– nepřestanou být klíčovou politickou 
stranou, jejíž členstvo, třebaže slábnoucí, 
je v každé nové generaci přesvědčenější 
a oddanější.  

Ian S. Lamb je americký novinář, spolupra
covník časopisu The New Presence.

 
Z angličtiny přeložil David Svoboda
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Co jsme si odnesli 

K
dyž osmadvacátého října 1918 
Češi v Praze strhávali habsburské 
orlice a káceli pomníky dosud stá-

totvorných osobností, znamenalo to pro 
část české společnosti jakési symbolické 
„přervání pout“, která do té doby bráni-
la napojit se na západní svět moderny – 
hlavně anglo-amerického a pak francouz-
ského ražení. 

monarchie opovrhovaná, ale 
užitečná
Právě zanikající soustátí monarchie 
bylo od té doby neodparatelně opatřeno 
pejorativním přídomkem stará. Poslední 
císař Karel byl mladý, nehodil se tedy do 
tohoto obrazu a byl proto – především 
za svůj neúspěšný pokus o obnovení 
mocnářství v Maďarsku – raději zasunut 
do šanonu „reakční epizoda“. Tvůrcům 
veřejného mínění v novém Českoslo-
vensku mnohem více vyhovoval věkově 
i myšlenkově skutečně stařičký před-
poslední mocnář František Josef – jako 
ztělesnění onoho zašlého byrokratického 
a reakčního žaláře národů. 

Vše, co těmto nálepkám odporovalo, 
se v kolektivním myšlení první repub-

liky pohotově zapomnělo. Ať už to byla 
vídeňská moderna počátku 20. století, 
která v architektuře, ve výtvarném 
umění, v literatuře i hudbě spoluvy-
tvářela pozdější modernu světovou, na 
svou dobu moderně strukturovaný státní 
aparát i struktury sociálního státu, které 
první republika ke svému prospěchu více 
méně převzala, až po velkoprůmysl (Ško-
da, Baťa), jehož první rozmach byl právě 
velkým rakousko-uherským státem pod-
míněn a který první republika do značné 
míry zdědila. 

Ve zkratce řečeno: hlavní zdroje úspě-
chů první Československé republiky na 
poli hospodářském, kulturním i nakonec 
politickém byly dědictvím opovrhované 
staré monarchie. 

Raději Hitler než Habsburk? 
Jedním z vůdčích protagonistů nenávisti 
vůči „starému Rakousku“ mezi vládnou-
cími politiky byl frankofilní a později 
– po „zklamání z Francie“ v roce 1938 
– rusofilní Edvard Beneš. Jeho panslo-
vanský nacionalismus u něj podmínil 
nekritickou náklonnost pro Rusko vlast-
ně už mnohem dříve, totiž když třeba 
počátkem dvacátých let prostřednictvím 
tajné diplomacie pomáhal obejít západní 
blokádu sovětské diktatury a ve skrytu 
podporoval dodávky zbraní moskevské-
mu režimu. 

Nic nevyjadřuje Benešovu naciona-
listickou zaslepenost lépe, než jedna tra-
gikomická epizoda z konce třicátých let. 
Na zoufalý (a bohužel neúspěšný) diplo-
matický pokus syna a politického dědice 
císaře Karla – Otty – získat ve Francii 
podporu pro mezinárodní iniciativu na 
záchranu Rakouska před hrozícím anšlu-
sem nacistickým Německem reagoval 

tehdejší druhý československý prezident 
výrokem: „Raději Hitler než Habsburk.“

Zásadně jinou osobností byl zaklada-
tel první republiky a její první prezident 
Tomáš Garrigue Masaryk. I když otcové 
dodnes hýčkané české legendy vytvořili 
oltář národního státu se dvěma světci, 
totiž nerozlučnou dvojicí Masaryk – 
Beneš, jsou rozdíly myšlení těchto dvou 
politiků propastné. Masaryk, jistě v ne-
poslední řadě i pod vlivem své americké 
choti Charlotty Garrigue, nebyl nikdy 
přívržencem naivně idealizujícího so- 
cialistického rovnostářství a slovanské-
ho nacionalismu benešovského typu, 
nýbrž jeho představy sociální rovnosti 
v moderním demokratickém státě byly 
postaveny na etické ideály křesťanství 
i americké revoluce. Rusko viděl vždy 
kriticky a pozdější sovětskou hrůzovládu 
odmítal zásadně jako všichni demokra-
tičtí politikové Západu. 

Masaryk se také nerozpakoval veslovat 
proti proudu trendů myšlení národa. 
Stalo se tak třeba koncem 19. století, 
kdy se u příležitosti takzvané hilsneriády 
postavil proti tehdy se šířícímu agresiv-
nímu antisemitismu a jeho odporným 
předsudkům o „rituální vraždě“ a byl čes-
kými nacionalistickými studenty téměř 
lynčován. Mimochodem v oné době měl 
Masaryk ve svém tažení proti antisemit-
skému tmářství mocného spojence, totiž 
samotného císaře Františka Josefa, který 
ve stejné snaze postavit se těmto rasistic-
kým vášním označil v jednom oficiálním 
prohlášení Židy za „jeden z nejušlechti-
lejších mezi mými národy“. 

A stalo se tak i počátkem dvacátých 
let, kdy čeští nadšenci obsadili pražské 
Stavovské divadlo, které bylo předtím 
smluvně vyhrazeno pro péči o tradice 

První	 Československá	 repu

blika	 se	 hřála	 na	 výsluní	

úspěchů	 moderního	 státu	

jako	opaku	starého,	 zaprá

šeného	 mocnářství.	 Prá

vem?	

Alexander Loesch ze žaláře
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pražského německého divadelnictví. 
Masaryk na toto porušení smluv reago-
val pobouřením a do od té doby už jen 
„českého“ Stavovského divadla nikdy 
nevstoupil. 

Lehkonohost by stejně přišla 
Tyto rozpory a protimluvy oficiálního 
obrazu minulosti však značná část 
nového československého národa nere-
flektovala a hřála se na výsluní úspěchů 
moderního státu jako opaku starého, 
zaprášeného mocnářství. 

A trendy doby i pohled kolem tuto 
kolektivní představu podporovaly. Z Pra-
hy, někdejšího provinčního zemského 
hlavního města, se stala prosperující a ne-
ustále rostoucí metropole státu. Moderní 
velkorysá architektura (Hradec Králové, 
Zlín) rychle měnila ráz kdysi jakoby 
zaostale ospalých měst, moderní tech-
nika v průmyslu a dopravě i životní styl 
(prapůvodem hlavně made in USA a na 

první republice tedy nezávislé) se v očích 
lidí spojovaly s „naší“ republikou. 

Málokdo si uvědomoval, že skok tech-
nického vývoje a rozvoje dvacátých let 
byl také důsledkem první světové války 
a že třeba i lehkonohost oněch swinging 
twenties v rytmu jazzu by se z Ameriky 
dříve či později dostala do české kotliny, 
i kdyby tu dál vládli Habsburkové. 

I ultimativní protiargument, totiž 
první Československá republika jako 
demokratický opak mocnářství, může 
těžko obstát. Vždyť československý 
předválečný parlamentarismus jen roz-
víjel tradice politické kultury (do značné 
míry i personálně návazné) založené ve 
vídeňské Říšské radě, kde sám Masaryk 
byl poslancem – bohužel i včetně nemra-
vů obstrukcí, jak je kultivovali čeští říšští 
radní před první světovou válkou v met-
ropoli na Dunaji.

Idealizace a vykořenění
Určitým ospravedlněním spojení obšír-
ného pojmu moderny s předválečnou 
ČSR byl pak ovšem vývoj let třicátých, 
pocit pak ještě zesílil po násilném zániku 
této prosperující demokracie po kata-
strofách, zahájených v Mnichově koncem 
září 1938 – tedy jako hřejivá vzpomínka 
na první republiku. 

Všude kolem v sousedství Českoslo-
venska se chopily moci diktatury s nej-
dramatičtější formou režimu Hitlerových 
národních socialistů v Německu. Česko-
slovenská republika se tehdy stala nejen 
poslední výspou demokracie a svobody 
ve střední Evropě, nýbrž i útočištěm pro 
protagonisty kulturní i politické moderny 
v západním smyslu, pronásledovaných ve 
svých zemích. Zejména početní němečtí 
emigranti, stačí připomenout Thomase 
Manna, se mohli zachránit přes území 
a často i aktivní pomocí Československa. 

Další padesátiletí, zahájené Mnichov-
skou dohodou a odtržením českosloven-
ského pohraničí, v němž okupační etapu 
diktatury hnědé nahradila diktatura rudá, 
čtyři desítky let materiálního i duchovní-
ho úpadku sice ve svých důsledcích ještě 
dále zidealizovaly kolektivní obraz první 
republiky v povědomí národní většiny, 
ale ve skutečnosti vykořenily pozitivní 
tradice, na nichž byla předválečná Čes-
koslovenská republika vybudována.  

Alexander Loesch je novinář, žije v Berlíně. 
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Žádný demokrat
z nebe nespadl

L
etos je to sto let od doby, kdy císař 
František Josef I. schválil soubor 
zákonů, které zaváděly všeobec-

né a rovné hlasovací právo v českých 
zemích. Volit mohli všichni muži nad 
dvacet čtyři let. Účast ve volbách v roce 
1907 byla mimořádná, přišlo 84 procent 
voličů. Traduje se snad už od té doby 
představa o solidnosti české demokratic-
ké tradice?

Jak to vidí dějiny
Jakkoli nelibě to mohlo znít vlastencům 
za první republiky, Češi zahájili své 
politické vzdělání v rámci podunajské 
monarchie. Chodili do rakouské politic-
ké školy. Naléhavé volání po soustavném 
„odrakouštění“ ve dvacátých letech mi- 

nulého století nebralo tento nepopira-
telný fakt v úvahu a je zajímavé, že se 
ozývalo často právě z míst, která se neta-
jila sebevědomím ohledně českých vloh 
k demokracii.

Jaký je však objektivní historický dů- 
kaz o takových vlohách? Zpravidla se 
uvádějí případy, které svědčí o tom, jak 
se česká moderní společnost zachovala 
v okamžicích opravdu hlubokých poli-
tických přeměn, v dobách, které název 
„krize“ vystihuje ve svém původním řec-
kém významu jako „chvíle rozhodnutí“. 
Dvě takové chvíle vyvstanou na mysli 
každému pozorovateli: státní převrat 
v říjnu 1918 a změna režimu v listopadu 
1989. Svědectví současníků o první 
z nich a poměrně ještě čerstvá vzpomín-

ka velké části dnes žijících generací na 
druhou jmenovanou událost vypovídají 
nesporně ve prospěch teze, o které zde 
hovoříme. Hodnostáři cizích konzulár-
ních úřadů v provinční Praze na konci 
první světové války se ve zprávách svým 
zahraničním ministerstvům netajili obdi-
vem k ukázněnosti a hladkému průběhu 
převzetí moci Českým národním výbo-
rem z rukou rakouského místodržícího 
Coudenhoveho. Byla to prý spíš jakási 
„tichá, důstojná demonstrace“. Je také 
příznačné, že prvním aktem Národního 
výboru po jeho formálním uznání za 
vládní orgán bylo ustanovení, že „všech-
ny dosavadní zákony a nařízení zůstávají 
až na další v platnosti“.

Sametová revoluce o sedmdesát let 
později – což ostatně prozrazuje už její 
název (pro Slováky byla dokonce „než-
ná“) – si v tomto ohledu s 28. říjnem 
nijak nezadala. Během onoho pohnu-
tého týdne jezdily tramvaje i metro, 
lidé chodili do práce a ve volném čase 
demonstrovali. 

Všechna tato fakta ilustrují schop-
nost české společnosti jako politického 
subjektu jednat v extrémních situacích 
civilizovaně, tedy rozumně a odpovědně, 
a usnadnit tak jejich zvládnutí. Mohli 
bychom připojit i jinou zkušenost, také 
svým způsobem sametovou (někdy se za 
takovou ostatně i označuje), totiž ukon-
čení politického soužití Čechů a Slováků 
v jednotném státě v lednu 1993.

Svědectví dějin by nebylo úplné, kdy-
bychom nepřihlédli i k jiným kapitolám 
moderní české historie, které vypovídají 

Vrozená	česká	demokratičnost	je	mýtus.	V	krizi	je	každá	

společnost	zranitelná.

Zdeněk suda

Demokraticky,  
a nikdy jinak!
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spíše o slabosti národního celku tváří 
v tvář náročným zkouškám. Nejde jen 
o násilné masové reakce po letech cizí 
zvůle, ponižování a útlaku, ale také – a to 
především – o příznaky neschopnosti 
jednat věcně a odpovědně v zásadních 
otázkách. Tak tomu bylo v případě prv-
ních – a na dlouhou dobu posledních – 
svobodných voleb v květnu 1946. Tehdy 
bizarní kombinace různorodých pohnu-
tek – na jedné straně článek víry české 
inteligence, že „vývoj jde doleva“, a na 
druhé straně obživlá mumie panslavis-
mu – podaly na stříbrném tácu volební 
vítězství komunistické straně. V únoru 
1948 pak postup nekomunistické vět-
šiny – ať mezinárodní konstelace sama 
o sobě byla sebenepříznivější a konečný 
výsledek krize byl víceméně určen pře-
dem – prozrazoval naivní diletantismus. 
V době pražského jara, kdy mluvčími 
demokratické věci se stali její předchozí, 
na víru obrácení nepřátelé, byla ta naivita 
téměř dojemná. 

Vedle dramatických případů selhání 
jsou tu i zkušenosti z každodenní politi-
ky, třeba vleklé paty při sestavování vlád-
ních kabinetů – jev, jehož jsme svědky už 
přes deset let – a problematické dohody 
pod pultem, kterými se jejich vratkost 
vyvažuje.

Demokratická maturita
Ovšem i zkušenější demokratické země 
mají své problémy, počínaje Německem, 
jehož demokratická Výmarská ústava 
z roku 1919 otevřela dveře zatím nej-
tužšímu totalitnímu režimu v historii 
lidstva. Velmi liberální italská demokra-
cie skončila ve fašismu. Francie, která 
inspirovala demokratické hnutí na celém 
Západě, neušla despotickým recidivám, 
a pokud jde o labilnost a nevýkonnost 
vlád, překonávala svého českosloven-
ského chráněnce mnohonásobně až do 
poloviny dvacátého století. 

Epizoda McCarthyho honu na čaro-
dějnice ve Spojených státech, kterému 
v masové psychóze národního ohrožení 
padla za oběť řada nevinných lidí, je 
dodnes skvrnou na americkém politic-
kém systému. Úsilí o vytvoření nového 
samosprávného kantonu Jura ve Švýcar-
sku, ačkoliv k němu byly dány ústavní 
prostředky, vyústilo v pumové atentáty.

Národy a společnosti se nerodí 
k demokracii způsobilé, ani se nedají 
natrvalo vypěstovat, svou způsobilost 

Česká společnost, podobně jako jiné 
společnosti, prošlé zkušenostmi minulé-
ho století, si nemůže dělat nárok na titul 
„vrozeně demokratická“. Jediné, co může, 
je snažit se, aby ve chvílích rozhodnutí 
obstála.  

Zdeněk Suda je sociolog a dlouholetý spolu
pracovník Rádia Svobodná Evropa. Působí na 
universitě v Pittsburghu ve Spojených státech.

musejí v každé kritické situaci znovu 
osvědčit. Demokracie je způsob, jakým 
se sociální celky spravují a provádějí 
změny ve své struktuře, nikoli konkrétní 
obsah takových změn. Ten si vybírají 
podle pravidel a s omezeními, která 
jim ukládá ústava a právní řád. Mají-li 
v krizích obstát, musejí zejména dávat 
pozor na to, aby si jednotlivci a skupiny 
pověřené vedením demokratického 
procesu neosobovali příliš velikou moc 
a neporušovali vládu práva. 

Úvahy, polemiky, názory, rozhovor, poznámky na téma

Legendy, mýty a bludy 
v českých dějinách

Názor Petra Chudožilova Od stínů a obrazů k pravdě � úvodní
poznámka Eduarda P. Martina Umění prožívat své dějiny �

polemika Tomáše Krystlíka Co jsme v učebnicích dějepisu ne-
našli � komentáře Romana Jocha Ještě jednou o Evropě a ame-
rickém radaru a Zdeňka Müllera Francouzské potyčky s minu-
lostí � stať Rudolfa Kučery Právo na dějiny proti dějinám bez
morálky � konfrontace názorů Dušana Třeštíka, Petra Pří-
hody, Radomíra Malého, Aleny Wagnerové, Emila Páleše �
esej Wolfganga Giegericha Osvětim a „vzpomínková kultura“
� rozhovor s historikem Emanuelem Mandlerem � anketa
na téma Největší pýcha a největší hanba Čechů v dějinách
� básně Zbyňka Galvase � povídka Milana Duška Zrcadlení
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K
ulturní centrum v izraelském kibu-
cu Afikim zaujímá to nejslunnější 
místo. Tvoří je otevřené hlediště ve 

formě amfiteátru, vpředu s věží (původ-
ně projektovanou jako malířský ateliér) 
lemovanou prostornou terasou, v pří-
zemí je sál s pódiem. V levé podlouhlé 
části centra je umístěn sál pro poslední 
rozloučení se zesnulými, které v židov-
ském vyznání patří k významným obřa-
dům. Ačkoliv na fasádě centra jsou při-
pevněny čtvercové kachličky se jmény 
rodin zemřelých, které je vidět z daleka, 
nikdo neznal člověka, jenž pro ně před 
šedesáti lety tuto kulturní památku jejich 
nové identity navrhl. Marně jsem za své-

ho pobytu hledala i tu nejmenší možnou 
pamětní desku s textem: Postaveno pod
le  projektu  ing.  arch.  Jaromíra  Krejcara 
(18951949). 

Útěk ze skleníku
V letech 1930–1940 přišlo do Palestiny 
z Evropy na 100 tisíc lidí. Tato situace 
vyvolala v zemi, která se nacházela na 
naprosto jiném technickém a civili-
začním stupni, hromadnou výstavbu. 
Zejména v oblasti Tel Avivu se začaly 
stavět domy, budovat komunikace 
a sociální sítě. Dodnes se vypráví, že 
izraelské velkoměsto vystavěli vídeňští 
a ruští Židé. Noví obyvatelé dávali při 
výstavbě přednost funkční architektuře 
Bauhausu (meziválečná  výtvarná  avant

garda – pozn. red.). Zhruba se odhaduje, 
že v tomto stylu postavili na čtyři tisíce 
domů. Ačkoliv v Afikimu existovala silná 
česká skupina, tradovalo se, že kontakt 
mezi kibucem a architektem Jaromírem 
Krejcarem zprostředkovala jeho třetí 
žena Riva. 

Riva pocházela z Lotyšska a její život 
by mohl zaměstnat kompletní hollywo-
odskou mašinérii. V mládí následovala 
z Prahy svého původního snoubence 
do Sovětského svazu. Ale i on byl stejně 
jako ona někdejší uprchlík před Rudou 
armádou. I když v prvorepublikovém 
Československu dostal Masarykovo sti-
pendium, byl ještě během studia získán 
sovětskou misí ke „spolupráci“. Jejím 
prostřednictvím mu nabídli i zaměst-

nání v Sovětském svazu. Mladý muž to 
přijal a dohodl se s Rivou, že jakmile se 
mu podaří vybudovat si zázemí, tak ona 
přijede za ním. Po jejím příjezdu ji ale na 
nádraží vyzvedl místo snoubence mladý 
sympatický muž v holínkách a doprovodil 
ji do místního hotelu. Nějaký čas trvalo, 
než Riva pochopila, že to nebyl její snou-
benec, ale NKVD, sovětská tajná policie, 
kdo si s ní už delší dobu korespondoval. 
Že její milý byl dávno zastřelen. 

Po svém „propuštění“ se seznámila 
s Jaromírem Krejcarem, který do Sovět-
ském svazu přišel spolu s dalšími kolegy 
z Bauhausu vystavět nová komplexní 
městská a rekreační centra. V zemi Sově-
tů viděli východisko z politické a hospo-
dářské krize Evropy. Krejcar se pokusil 

Jaromír	 Krejcar	 je	 většině	

znám	 pouze	 jako	 muž	

Mileny	 Jesenské.	 To	 je	

málo.	

marta marková
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Architekt neznámý

Československý pavilon na Světové výstavě v Paříži 
v roce 1937 byl velkým projektem Jaromíra Krejcara.



o realizaci projektu, který svého času 
odmítl sám Le Corbusier: výstavbu škol 
a nemocnic včetně rekreačního střediska 
v Kislovodsku. Krejcar ale nebyl architek-
tem, který by žil a pracoval ve skleníku. 
Stal se svědkem stalinských čistek, prožil 
paranoidní atmosféru po zavraždění 
předního bolševického vůdce Sergeje 
Kirova v rámci stalinských vnitrostra-
nických čistek. Když se navíc dozvěděl 
o životním údělu své spolupracovnice 
(Riva pracovala jako jeho tlumočnice), 
rozhodl se pro okamžité řešení. Požádal 
svého přítele, pražského advokáta, 
o rozvod svého druhého manželství 
s novinářkou Milenou Jesenskou a oženil 
se s Rivou, aby jako jeho žena mohla ofi-
ciálně vycestovat ze Sovětského svazu. 

Vzducholodí proti monumentům
Kibuc Afikim založilo šest mladých 
mužů, kteří přišli do Palestiny rovnou 
ze sibiřských lágrů. Protože byli členy 
sionistického sdružení Hašomer Hat-
zair, viděl v nich nový sovětský režim 
jen kriminální elementy, které je třeba 
likvidovat. Ale jim se podařilo dostat se 
až do Palestiny a projít křížem krážem 
Galileu po Tel Aviv. V roce 1932 se usa-
dili v Tiberii. Holýma rukama zúrodnili 
poušť a svůj život zorganizovali na socia-
listických principech společného života. 

V době, kdy Krejcar plánoval jejich 
kulturní centrum, patřil už Afikim k nej-
větším a nejbohatším kibucům. I tento 
fakt mohl sehrát podstatnou roli, protože 
Krejcar od konce 30. let nezískal žádnou 
větší zakázku. Jeho posledním velkým 
projektem byl československý pavilon na 
Světové výstavě v Paříži v roce 1937. Téma 
výstavy, která se osm let připravovala, 
znělo podpora vzájemné mírové spolu-
práce národů ve světě rozmáhajících se 
diktatur. Krejcarův reprezentativní záměr 
se zasklenou železnou konstrukcí v poe-
tickém stylu vzducholodě jako protiklad 
k fašistické a stalinistické monumentalitě 
byl přijat s velkým nadšením. Stejně tak 
i věcný pavilon Španělska s Picassovým 
novým obrazem Guernica, umělcovým 
protestem proti leteckému masakru 
civilního obyvatelstva za občanské války 
v dubnu 1937. Krejcar plánoval po skon-
čení výstavy přemístit pavilon do Prahy 
k Vltavě, ale k tomu už nikdy nedošlo, 
druhá světová válka násilně přetrhla jaké-
koli plány. Příštích šest válečných let, kdy 
navíc jako Árijec kryl svou ženu-Židovku, 

v  Československu...“ Moje otázka, proč 
v kibucu není vůbec žádná dokumentace 
ke stavbě, stejně jako žádná pamětní 
deska týkající se projektu a výstavby kul-
turního centra, zůstala nezodpovězena. 
Z někdejší ruské a české vlny žijí v sou-
časné době jen dva lidé ve věku 101 a 87 
let. Ani oni si už na Jaromíra Krejcara 
nevzpomínají…  

Marta Marková je publicistka a spisovatelka, 
žije a pracuje v Rakousku.
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prožil Krejcar na hranici bídy. Konec vál-
ky znamenal pro padesátiletého architek-
ta znovuoživení tvůrčích plánů. Jaromír 
Krejcar se podílel na všech vypsaných 
projekčních soutěžích na vybudování 
poválečného Československa, navázal na 
předválečné mezinárodní kontakty, učil 
v Brně. Ale komunistický puč v roce 1948 
znamenal definitivní konec všech jeho 
nadějí. Krejcar neměl o tom, čeho všeho 
je vedení KSČ, jeho někdejší osobní přá-
telé Klement Gottwald a spol., schopno, 
žádné iluze. Koneckonců se s nimi rozešel 
už třináct let předtím, v roce 1935. 

Na jaře 1948 emigroval, vzápětí násle-
dován Rivou. Indická novinářka jí dala 
svůj cestovní pas a sárí; Riva si nama-
lovala na čelo hindské červené kolečko 
a nastoupila do letadla v Ruzyni místo 
indické novinářky, která později oznámi-
la „ztrátu“ svého cestovního dokladu. 

Krejcar jen pro zasvěcené
Emigrant Krejcar se pokusil dohnat 
ztracený čas a cestoval mezi Paříží, 
Haifou a Londýnem, kde byl zaměstnán 
jako profesor Architectural Association 
School. Druhý srdeční infarkt v roce 
1949 však bohužel nepřežil. 

Světová literatura ho zná jen jako dru-
hého muže proslulé přítelkyně Franze 
Kafky novinářky Mileny Jesenské. Přitom 
pro Krejcara a Jesenskou to bylo pouze 
krátké druhé manželství, z nějž se nar-
odila dcera Jana. To, že Jaromír Krejcar 
ze svého prvního manželství měl syna, 
kterého vychovávala jeho první žena 
Jiřina, se skoro neví. Kulturně zasvěcení 
ho znají jako avantgardního architekta 
a teoretika, reprezentanta Bauhausu 
a Le Corbusierova souputníka. Jeho 
bývalá žena Milena Krejcarová-Jesenská, 
která se spolupodílela na přípravě útěku 
židovských spoluobčanů z obsazeného 
Československa, byla posmrtně přijata 
mezi Spravedlivé mezi národy. Pro nedo-
statek volného místa v jeruzalémském 
areálu Jad Vašem bylo místo tradičně 
zasazeného stromku její jméno vryto 
mezi jména ostatních Spravedlivých 
z Československa. 

V Afikimu jsem strávila celé dva dny. 
Před mým odjezdem si ale Zvi Aškena-
zie, archivář kibucu, přece jen vzpomněl: 
„Ne, tento komplex byl postaven Bennem 
Schwarzem  z  Michiganu!  Někdy  kolem 
roku  1979.  Je  inženýrem  v  Michiganu, 
a jestli si dobře vzpomínám, narodil se i on 

Jaromír Krejcar (1895–1950) se vyu-
čil zedníkem, vystudoval pražskou 
Průmyslovou školu stavební a archi-
tekturu u profesora Jana Kotěry 
na Akademii výtvarných umění 
(1918–21). Od dvacátých let minulé-
ho století byl rozhodným zástupcem 
funkcionalismu a purismu. Repre-
zentoval Bauhaus v Československu 
a byl zakladatelem Klubu za novou 
Prahu, členem Sdružení architektů, 
Levé fronty, Svazu socialistických 
architektů a Devětsilu (1922). V ro- 
ce 1937 získal dvě Velké ceny a Zla-
tou medaili za architekturu na me- 
zinárodní výstavě v Paříži. V prv-
ním válečném exilu žil a pracoval 
v Londýně. Po válce byl krátce pro-
fesorem (1946–48) na VUT v Brně. 
Po komunistickém puči žil v Anglii 
a vyučoval na londýnské renomova-
né škole architektury Architectural 
Association. V Londýně i zemřel.

Na terase československého 
pavilonu v Paříži.
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Každému jeho důc hodce
Libuše Bautzová Bude	 mít	 zvyšující	 se	 věk	 populace	 na	 svědomí	 kolaps	

sociálních,	důchodových	a	zdravotních	systémů?	Čekají	 čes

ké	 důchodce	 krušné	 roky	 v	 bídě?	 Nemusí	 se	 tak	 stát	 –		

pokud	se	na	neodvratnou	změnu	připraví	vláda	i	každý	budoucí		

senior	sám.

K
do by hledal opravdu ukázkový 
příklad přísloví, že každá strana 
má dvě mince, tady je. Zdravějšímu 

životnímu stylu v čistším světě, dokona-
lým diagnostickým přístrojům a důmysl-
ným lékům vděčíme za to, že se lidstvo 
dožívá stále vyššího věku. To je ta světlá 
stránka věci. A ta horší? Starých lidí bude 
brzy víc než mladých. Podle předpovědí 
expertů Evropské unie bude do roku 
2050 na starém kontinentu celá čtvrtina 
obyvatel ve věku 60–79 let. Podíl Evropa-
nů starších osmdesáti let se do roku 2050 
ztrojnásobí. To bude platit pravděpodob-

ně i pro Českou republiku. Bude mladší 
populace schopná tu starší živit?

Poradenská společnost Deloitte uved-
la ve své nedávné studii, že zatímco 
v roce 2000 činil v zemích OECD poměr 
osob závislých ku ekonomicky aktivní 
části obyvatel v průměru 25 procent, do 
roku 2020 vzroste tento ukazatel na 35,8 
procenta. Přitom státy Evropské unie 
stárnou rychleji než třeba Spojené státy 
americké. Už v roce 2020 bude v zemích 
původní evropské patnáctky na práci 
ekonomicky aktivních lidí závislých 44,8 
procenta seniorů. V České republice by to 
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Každému jeho důc hodce

podle Deloitte mělo být 41,1 procenta.
A přestože dnes je na tom Česká 

republika ještě relativně dobře, protože 
podle Českého statistického úřadu při-
padá na sto obyvatel v produktivním 
věku dvacet důchodců, některé analýzy 
pracují s varovnějšími daty – za 40 až 50 
let bude podle nich počet lidí pobírajících 
penzi odpovídat víc než 50 procentům 
produktivních občanů. 

Soudě podle mediálního ohlasu a po- 
zornosti, kterou věnují problému stár-
nutí nejrůznější vědecké ústavy, jako 
by se svět najednou změnil a lidé začali 
stárnout rychleji než kdy předtím. Tak 
třeba v České republice se za posledních 
patnáct let zvýšil průměrný věk téměř 
o čtyři roky – v roce 1991 bylo průměrné 
stáří 36,5 roku, koncem loňského roku 
něco přes čtyřicet. Ozývají se obavy, že 
zvyšující se věk populace bude mít na 
svědomí kolaps sociálních, důchodových 
a zdravotních systémů. Musí opravdu do-
jít ke katastrofě? Budou důchodci umírat v době, kdy problém nastane, nesáhla 

k jiným zdrojům. Vždycky to ale musí 
být na úkor něčeho jiného. Jasně z toho 
vyplývá, že změna financování je téma 
dne. 

Na pohled nejjednodušší krok, který 
musí udělat řada zejména východoev-
ropských zemí, je zvýšit věk odchodu do 
důchodu. Jakkoliv to vypadá bezbolest-
ně, nemusí to takové být: nejde jen o to, 
že lidé většinou déle pracovat nechtějí; 
potíže mohou nastat na trhu práce, kde 
nebude pro seniory vhodné uplatnění, 
případně zaměstnavatelé neprojeví do-
statek vstřícnosti.

Jak rychle posouvat hranici, není leh- 
 ké určit. Jelikož se věk prodlužuje, je 
možné, že člověk, který odejde dnes 
do penze v 65 letech, stráví v důchodu 
více let, než ten, kdo před lety odcházel 
v šedesáti. Ministr práce a sociálních věcí 
Petr Nečas z ODS navrhl zatím několik 
spíše opatrných reformních kroků, kde 
mimo jiné počítá s tím, aby se věk od-
chodu do důchodu v Česku posouval 
o několik měsíců dopředu ročně. Cílem, 
kam Nečas dohlédne, je rok 2030, kdy by 
měli už všichni muži odcházet do penze 
v 65 letech, ženy pak této hranice dosáh-
nou v závislosti na počtu vychovaných 
dětí až v roce 2043. Zda se návrh podaří 
za současné politické konstelace prosadit, 
není ale úplně jisté. 

Dalším s tím souvisejícím navrhova-
ným krokem je prodloužení potřebné 

spíše spolutvůrci problému, protože ze 
systému čerpají a nijak do něj nepřispí-
vají. Stávají se „ekonomicky užiteční“ až 
v produktivním věku. 

Některé instituce odhadují, že v roce 
2050 bude v České republice žít skoro 
o dva miliony lidí méně než dnes, při-
čemž průměrný věk bude o 3 – 5 let vyšší. 
Vycházejí z toho, že dnes má jedna žena 
v průměru 1,5 dítěte a že lepší to nebude. 
Poměr počtu narozených dětí na jednu 
ženu je v ČR nejhorší ze zemí EU. Loni 
ale byl mimořádně dobrý rok – v České 
republice se narodilo skoro 106 tisíc dětí, 
což byl rekord posledních let. Jenže Čes-
ký statistický úřad ve svých prognózách 
uvádí, že v roce 2010 se narodí dětí méně 
než sto tisíc a že v dalších letech bude 
ještě hůř. 

Takové prognózy se ale nemusejí 
naplnit. Kolik se bude rodit u nás dětí, 
závisí mimo jiné i na ekonomickém 
růstu, ale i na řadě dalších faktorů. Že 
nefungují stimuly, jako jsou příspěvky na 
pastelky pro školáky, není asi třeba zdů-
razňovat. Něco málo mohou zachránit 
také imigranti, i když na rozdíl třeba od 
Spojených států amerických u nás tento 
faktor významnou roli nesehraje.

I kdyby ale porodnost v ČR zůstala 
i nadále na loňské slušné úrovni, náklady 
na nutné výdaje pro rychle stárnoucí 
populaci to v budoucnu při současném 
důchodovém systému nepokryje.

pracovat déle bude nezbytné 
Změna v českém důchodovém systému 
je nezbytná. Jelikož ale Česká republika 
ještě žádný krok ke změně důchodové-
ho systému neudělala, patří z hlediska 
Evropské unie i některých dalších in-
stitucí, které vývoj sledují, k rizikovým 
zemím. Navíc, jak varuje Brusel, ČR 
nemá ve chvíli, kdy hrozí vyšší výdaje 
z titulu stárnutí populace, konsolido-
vané veřejné finance. Zdravé finance, 
nízké úrokové sazby a vysoký a stabilní 
ekonomický růst jsou předpokladem 
úspěšného zdolání problému.

Obavy o celý region má i Světová ban-
ka – právě proto, že lidí v produktivním 
věku ubývá a v současnosti používané 
systémy sociálního zabezpečení nejsou 
pro dané podmínky vhodné. Jestliže by 
se postupovalo stejným způsobem, kdy 
lidé v aktivním věku platí průběžně seni-
ory, musela by se nutně výše vyplácené 
penze snižovat. Zatímco dnes, kdy se na 

Výběr pojistného na 
důchodové pojištění 
loni přesáhl výdaje 
na důchody a také 
letos se čeká devíti 
až desetimiliardový 
přebytek na státním 
důchodovém účtu. 
to však naléhavost 

změny nijak 
nesnižuje.

v chudobě a ekonomiky jedné země po 
druhé se začnou hroutit? Nemusí se to 
stát – pokud se na tuhle neodvratnou 
změnu lidstvo připraví. Nejde přitom jen 
o reformu důchodového systému, o které 
se hojně mluví. Příprava na budoucnost 
musí být daleko komplexnější.

Kolik dětí, tolik peněz? 
Existuje několik klíčových faktorů, které 
vlády všech zemí – opravdu asi bez 
výjimky všech, protože stárnutí populace 
dřív nebo později pocítí každý region – 
musí mít na paměti. Jedním z nejvý-
znamnějších parametrů, který ovlivní 
velikost problému, je porodnost. Pro-
blém je v tom, že experti na důchodové 
systémy se dnes ani nemohou shodnout 
v tom, jak dalece je tento faktor předví-
datelný, natož pak aby dokázali udat ve 
dvaceti- či padesátiletém horizontu, zda 
se dětí bude rodit méně nebo více. 

Přitom také nezapomeňme, že sa-
my děti jsou nejméně do věku 15 let 

důchod jednoho penzisty skládají dva 
produktivní občané, představuje penze 
56 procent průměrné mzdy, až bude stav 
jedna ku jedné, bude to taky polovička, 
tedy 28 procent. Pokud by tedy vláda 
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doby pojištění pro nárok na starobní 
důchod, a to z 25 na 35 let. Ani to ale 
není návrh, s jakým by například opozič-
ní sociální demokracie souhlasila.

Co s pracujícími seniory? 
Česká společnost je na setrvání starší 
generace v zaměstnání velmi špatně 
připravena, rozhodně hůř než západoev-
ropské země. Co s pozdějším odchodem 
do důchodu, když budou senioři místo 
důchodu pobírat dávky v nezaměstna-
nosti? Už dnes v České republice nemálo 
lidí odchází na odpočinek předčasně, 
když třeba v padesáti nenajdou práci.

Petr Nečas je, podle toho, co říká, 
ochoten diskutovat například o zvý-
hodnění zaměstnávání lidí nad padesát 
let nebo o možnosti snížení odvodů na 
důchodové pojištění po dosažení urči-
tého počtu odpracovaných let. Nicméně 
změnit se bude muset zejména ovzduší: 
většina firem o starší pracovníky nemá 
zájem prostě proto, že nejsou mladí, tudíž 
nemají třeba ten správný vztah k moder-
ním technologiím (což neznamená, že by 
je neuměli využívat), nejsou tak pružní 
a přizpůsobiví a navíc žádají vyšší platy 
než třeba čerství absolventi. Zkušenos-
ti, které mohou lidé kolem šedesátky 
poskytnout, často nejsou žádané, naopak 
jsou považovány za obtíž. Najít takové 
osobě správné místo v pracovním pro-
cesu je možná někdy obtížnější, firmě 
se to ale může bohatě vrátit. Na dobře 
zvoleném místě mohou být dokonce 
i ekonomicky prospěšnější než jejich 
mladší kolegové. O celospolečenském 
významu ani nemluvě, nepůjdou-li do 
penze nebo na úřad práce.

Přitom na druhé straně je možné 
očekávat, že na pracovním trhu budou 
chybět ruce i mozky, jak už se projevuje 
dnes. Je ale otázkou, zda je déle pracující 
starší zaměstnanci budou moci nahradit. 
Nebo zda jim to bude dovoleno.

Změnit systém je nutné
Věk odchodu do důchodu je hlavním 
parametrem, který má vliv na fungování 
současného nejen u nás využívaného 
průběžného důchodového systému. 
Princip systému spočívá v tom, že lidé 
v produktivním věku odvádějí povinně 
platby důchodového pojištění a ty jsou 
průběžně používány na výplatu součas-
ných penzistů. Ti, kdo dnes vydělávají, 
budou placeni následujícími generacemi 

a tak dále. Systém je založen na mezi-
generační solidaritě a výplatu penzí 
garantuje stát. V zásadě by se dalo říci, 
že takový mechanismus může fungovat 
donekonečna i bez reformy, bude se 
ale měnit objem peněz, které se podaří 
shromáždit na výplaty důchodů. Za 
situace, kdy ubývá ekonomicky aktivních 
občanů a přibývá seniorů, je trend jasný. 

Dobrou zprávou pro nejbližší období 
může být, že výběr pojistného na důcho-
dové pojištění loni přesáhl výdaje na 
důchody a také letos se očekává devíti- 
až desetimiliardový přebytek na státním 
důchodovém účtu. To však naléhavost 
změny nijak nesnižuje.

Vedle základního povinného, dávkově 
definovaného pilíře ale existuje už řadu 

let i v ČR ještě druhý, doplňkový. Ten je 
založen na dobrovolnosti, kdy se kapitá-
lově spoří se státním příspěvkem. Valnou 
většinu čistého příjmu důchodců, 95 pro-
cent, dnes představuje první pilíř – a to 
by se mělo změnit. Ministr Nečas ale 
nechce v současnosti hovořit o tom, jaký 
podíl by v budoucnu mělo představovat 
dobrovolné pojištění. „Bude záležet na 
každém, na jeho odpovědnosti, na tom, 
zda se rozhodne pro spotřebu a spokojí se 
jen s důchodem od státu, nebo spotřebu 
odloží a jeho důchod pak poplyne z něko-
lika zdrojů,“ uvedl nedávno pro týdeník 
Ekonom. Odhadl ale, že u dnešních tři-
cátníků by se důchodové příjmy z průběž-
ného systému měly po zavedení reformy 
pohybovat mezi 70 až 80 procenty, zbytek 
by měl plynout z dodatkových systémů. 

Kdy a jakým způsobem přesně bude 
posílen druhý pilíř, není zatím úplně 
jasné. Uvažuje se o tom, že by pojištěnci 
dostali možnost neodvádět určité pro-

cento sociálního pojištění do průběžné-
ho pilíře a místo toho dávat prostředky 
právě na dobrovolné kapitálové spoření. 

Zatím občané příliš velkou chuť spořit 
si na důchod nemají. Respektive spoří, 
ale málo. Nutnost postarat se o sebe sám 
si podle nejrůznějších průzkumů více 
uvědomuje mladší generace, nemá ale 
často pocit, že už nadešel čas, kdy by se 
měli začít na důchod připravovat. Aktiv-
nější v tomto směru jsou spíš někteří 
zaměstnanci, kterým se už odchod do 
penze blíží – ti si ale za krátkou dobu 
těžko naspoří tolik, aby se jim nesnížila 
životní úroveň.

Jak starší, tak i mladší generace ale 
stále spoléhá především na stát, případ-
ně i na zaměstnavatele. Penzijní plány 
nabízí svým pracovníkům už i v České 
republice řada firem. Pokud by k tomu 
firmy byly motivovány snížením sazby 
placeného pojistného, jak se o tom také 
uvažuje, zaměstnavatelů, kteří by byli 
ochotni přispívat svým lidem na důchod, 
by jistě přibylo.

stáří jako byznys
Dlužno dodat, že zatím se nepodařilo 
nikde na světě vymyslet žádný důchodo-
vý systém, který by byl úplně bez rizika. 
V případě kapitálového spoření je vždy 
obtížné vyřešit otázku, do jaké míry 
nechat penzijním fondům volnost a co 
regulovat, případně kde by měl být stát 
garantem. 

Vypořádat se se stárnutím populace 
ale neobnáší jen vytvořit příslušnou 
legislativu a zajistit dostatečné pro-
středky na výplaty penzí. Další změny 
si vyžádá především zdravotní péče, ale 
odrazit by se měly demografické trendy 
i ve vzdělávacím systému, v urbanistice, 
v turistickém ruchu a vlastně ve službách 
všeho druhu. 

Už dnes řada firem zareagovala na 
měnící se situaci a místo toho, aby se 
obracela na mladé, začala vyrábět a pro-
pagovat výrobky pro seniory, což se odra-
zilo i na poli reklamy. Také vznik nových 
domovů pro seniory bude – a už dnes je 
– velkou podnikatelskou příležitostí. 

Byznys se stářím rozhodně v nad-
cházejících letech pokvete – bez ohledu 
na to, jak se vládám podaří porvat se 
s důchodovou reformou.  

Libuše Bautzová je novinářka, zástupkyně 
šéfredaktorky týdeníku Ekonom. 

Byznys se 
stářím rozhodně 
v nadcházejících 
letech pokvete – 
bez ohledu na 

to, jak se vládám 
podaří porvat se 
s důchodovou 

reformou.



ekonomika

 podzim 2007 / přítomnost [ �� ]

Sociální stát 

Od	chudinských	zákonů	přes	rozmařilý	blahobyt	k	dnešní	

krizi	

martin Zika

dovala římskokatolická církev útulky, 
vznikaly i první žebravé řády pečující 
o chudé. Jenže ve 13.–14. století došlo 
k takovému růstu chudoby, že církve 
byly schopné postarat se pouze o ty 
nejpotřebnější. O pomoc žebrákům se 
pak začala starat šlechta a obce, „péče“ 
o žebráky se institucionalizovala, nejprve 
formou regulace žebroty, později se stala 
součástí činností správ obcí a atributem 
„domovského práva“. Časem se vyvinulo 
právo na pomoc v nouzi. 

přelidněný venkov,  
průmyslová revoluce 
Počátky sociálního státu (ve smyslu stá-
tu, který zajišťuje podmínky slušného žití 
svých občanů), nacházíme zhruba v 18. 

století, byť samotný pojem byl poprvé 
použit mnohem později (originální ang-
lický termín welfare state byl zaznamenán 
při popisu situace ve Velké Británii za 
druhé světové války). Faktorů, které stály 
na začátku tohoto procesu, bylo několik. 
Jak píše v knize Sociální  stát,  úvod  do 
studia Martin Smutek, bylo to především 
přelidnění venkova, které vedlo ke:
• změně forem rodiny a způsobu života 

v územní komunitě,
• růstu rozdílu mezi těmi, kdo pracovali 

a kdo ne,
• poklesu dětské úmrtnosti a postup-

ného prodlužování délky lidského 
života,

• neparticipování na trhu práce začalo 
předznamenávat budoucí nepříznivý 
dopad na člověka (např. ve stáří, 
v nemoci apod.).
Dalším významným faktorem pak 

byla průmyslová revoluce, která před-
znamenala:
• dlouhodobý pokles zaměstnanosti 

v zemědělství a podílu venkovského 
obyvatelstva,

• extenzivní urbanizaci (růst velkých 
měst a městského způsobu života),

• vytvoření vrstvy námezdných dělníků, 
bezzemků,

je vynálezem konzervativců
Chudinský zákon (poor law) 
Alžběty I. z roku 1601
1) práce neschopní chudí byli bráni 

do péče v chudobincích
2) tělesně schopní a zdatní chudí 

byli posíláni do práce 
3) chudí, kteří nechtěli pracovat, byli 

posíláni do míst, kde byli k práci 
nuceni, popř. do vězení 

4) chudobné děti byly posílány do 
učení

S
tále častěji se mluví o soudobé krizi 
sociálního státu. Přitom právě soci-
ální stát stál u zrodu moderní Evro-

py. Jak to s ním vlastně bylo, kdy tento 
model vznikl a jak se vyvíjel?

Se sociálním opatřením jako formou 
sociální ochrany se setkáváme už v nej-
starších despociích. Tehdy byl odměnou 
vojákům i vojenský příděl poskytovaný 
pozůstalým v Babylonii. A státní příděl 
nebo renta ze statku byly součástí odměn 
plebejským úředníkům po skončení věr-
ných služeb v Římě. 

První ucelený koncepční rámec pro 
sociální politiku v evropské civilizaci 
vytvořily monoteistické církve. V 6. a 8. 
století papežové připomínali věřícím 
filantropickou povinnost. V té době bu- 
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Nezaměstnaní čekají ve frontě na práci.  
Detail z pomníku Franklina D. Roosevelta ve Washingtonu.
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• požadavky na kvalifikovanou, gra-
motnou a spolehlivou pracovní sílu,

• růst zaměstnanosti tzv. bílých límečků 
a vytvoření střední třídy,

• bezprecedentní bohatnutí některých 
firem a jednotlivců a udržení dlouhé-
ho období hospodářského růstu.
V důsledku scelování pozemkového 

vlastnictví, ke kterému dochází zhruba 
od 16. století, lidé ztráceli možnosti 
obdělávat půdu. Tyto ztráty mohli až do 
19. století nahrazovat pomocí rukodělné 
výroby, to ovšem přestává platit ve chvíli 
nástupu strojů do výroby. 

Železný mzdový zákon
První názory a koncepce myslitelů týkající 
se sociální problematiky se začaly obje-
vovat zhruba v polovině 19. století. Mezi 
první teoretiky patřili Thomas Robert 
Malthus, Jean-Baptiste Say nebo David 
Ricardo. Podle Jakuba Rákosníka z pražské 
Filozofické fakulty UK, který o vývoji 
sociálního myšlení mluvil v Českém  roz-
hlasu 6, v té době byla ekonomie vesměs 
považována za čistou vědu, v níž lidský 
soucit nemohl hrát žádnou roli. Vycházela 

z osvícenství, tedy z přesvědčení, že lidský 
svět ovládají železné zákony právě tak jako 
svět přírody. 

Malthus a jeho kolegové přišli s teorií 
Železného mzdového zákona. Podle 
toho velikost dělníkovy mzdy nemůže 
přesáhnout hodnotu jeho existenčního 
minima. Stane-li se tak, zvětší se popu-
lace, dále nabídka pracovní síly, a tudíž 
se sníží mzdy. Jestliže klesne mzda pod 
existenční minimum, je pochod obráce-
ný. Proto je prý jakýkoliv boj za zvýšení 
mezd marný. Důsledkem této teorie 
bylo mimo jiné podceňování hospodář-
ských a stávkových bojů a organizování 
odborového hnutí. Malthus vycházel 
z předpokladu, že populace má tendenci 
vzrůstat geometrickou řadou, zatímco 
prostředky k obživě jen aritmetickou. 
Z tohoto pohledu je pak jakákoli forma 
sociálního zabezpečení hloupost. 

Problém chudiny nebyl před začátkem 
urbanizace tolik zřetelný. Ale ve chvíli, 
kdy se začala soustřeďovat v rizikových 
čtvrtích měst, se to radikálně změnilo. 
I proto získalo malthuziánství v hlavním 
proudu politické ekonomie sílu, přestože 
s ním řada teoretiků nesouhlasila. 

Bismarckova koncepce
V Anglii, která se začala se sociálními 
problémy systémově vypořádávat jako 
první, platil už od roku 1601 chudinský 
zákon, který v průběhu následujících 
dvou století prodělal několik změn. Jed-
nou z nich bylo zavedení Speenhamland-
ského systému, který zajistil lidem s níz-
kými mzdami, zejména zemědělským 
dělníkům, na svou dobu poměrně štědré 
dotace. Počet chudáků ovšem stále rostl, 
a tak byla země nucena řešit problém 
s nedostatkem peněz na krytí jejich 
potřeb už od začátku 19. století. 

Reforma systému byla ovšem schválena 
až v roce 1834 (tzv. Poor Law Amendment 
Act). Změny, které připravili nepřímí Mal-
thusovi žáci, byly nicméně dost drastické. 
Podporu bylo možné získat jedině v rámci 
zaměstnání, kde se lidé museli podřídit 
velmi tuhé disciplíně. Výsledkem bylo, že 
se chudí raději nároku na podporu zřekli. 

Liberální recepty na řešení sociální 
otázky měly však poměrně krátké trvání. 
Postupně docházelo ke změně myšlení 
směrem k sociálním jistotám, přičemž 
první strukturální příčinou byla hluboká 
hospodářská krize, která vypukla ve 
střední Evropě v roce 1873. Impuls k roz-

sáhlým sociálním reformám vzešel právě 
z tohoto prostředí, konkrétně z Německa 
a Rakouska-Uherska. Tehdejší teoretici 
nechtěli ponechávat řešení sociální 
otázky neviditelné ruce trhu a poskytli 
intelektuální zázemí pro Otto von Bis-
marcka, prvního v řadě německých kanc-
léřů, a Eduarda Taaffeho, předsedu vlády 
Rakouska-Uherska. Ti pak v Německu 
a v Rakousku-Uhersku provedli v 80. 
letech sociální reformu. 

Bismarck zavedl sociální pojištění 
pro široké vrstvy, jehož součástí byl 
zákon o nemocenském pojištění, zákon 
o úrazovém pojištění a zákon o pojištění 
pro případ invalidity a stáří. Systém byl 
zaměřen především na dělníky a zaměst-
nance, kteří se ze pojišťovali ze své mzdy, 
aby zajistili sebe a svou rodinu pro pří-
pad, že o práci přijdou. 

Eduard Taaffe ho následoval, Rakous-
ko-Uhersko přijalo podobné zákonné 
normy. Jistým paradoxem je ale fakt, že 
oba státníci tímto počinem chtěli přede-
vším postavit hráz socialismu a omezit vliv 
sociální demokracie mezi dělníky (soci-
álně-demokratický proud, který v tomto 
období vznikal v Německu a Rakousku, 
se o sociální zabezpečení zatím prakticky 
nezajímal). V tomto světle nepřekvapí, že 
intelektuálové, kteří vytvořili koncepci 
Bismarckovy sociální reformy, nebyli 
žádní socialisté, ale konzervativci. 

Zlatá léta a soumrak
Z hlediska vývoje sociálního státu jsou 
dalším významným obdobím třicátá 
léta 20. století a 2. světová válka. Velká 
hospodářská krize totiž prosadila nebo 
uspíšila přijetí řady opatření, která by se 
jinak prosazovala jen obtížně. 

V té době se také měnilo vnímání 
postavení jednotlivce, tedy to, jak a do 
jaké míry může svou sociální situaci 
skutečně ovlivnit. Například sociolog 
Petr Mareš v knize Nezaměstnanost  jako 
sociální problém uvádí, že až do třicátých 
let 20. století bylo rozšířeno přesvěd-
čení, že nezaměstnanost je důsledkem 
takových osobních vlastností, jako jsou 
nechuť k práci, lenivost, neschopnost či 
neprozíravost. „I když i taková představa 
ve vrstvách málo dotčených masovou 
nezaměstnaností dosud přetrvává, právě 
v oněch třicátých letech se začal prosazo-
vat názor, že nezaměstnanost je plodem 
sociální situace způsobené silami, nad 
nimiž člověk nemá kontrolu,“ píše Mareš.

speenhamlandský systém
Speenhamlandský systém pozměnil 
chudinský zákon (old poor law) 
z roku 1601, který byl v Anglii 
přijat za vlády královny Alžběty I. 
Podle britské Wikipedie byl systém 
vytvořen jako nepřímý důsledek 
nesnází, které Anglii potkaly během 
francouzských válek. Vyhlášen byl 
v roce 1795 ve Speenhamlandu 
a jeho podstata spočívala v tom, že 
nízké mzdy, zejména zemědělských 
dělníků, měly být doplněny podle 
momentálních cen obilí na životní 
minimum z prostředků daňových 
poplatníků jednotlivých hrabství. To 
ovšem vyhovovalo statkářům, ale 
jen v menší míře průmyslové vrstvě. 
Mezi jeho kritiky patřil například již 
zmiňovaný Thomas Malthus, který 
byl přesvědčen, že systém, který 
podporuje chudé, povede k růstu 
populace, protože chudinský zákon 
podle něj vybízel k zakládání časných 
manželství. Podle bristké Wikipedie 
ale neexistuje empirický důkaz o sil-
né korelaci mezi Speenhamlandem 
a populačním vývojem. 
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Jak už bylo řečeno, mimo jiné se 
mění pohled na nezaměstnanost, která 
přestala být chápána jako individuální 
selhání jednotlivce. Sociální stát začal 
směřovat ke keynesiánské ekonomice 
a plné zaměstnanosti.

Po druhé světové válce začalo budová-
ní moderního sociálního státu. V té době 
byly uskutečněny reformy podle Williama 
Beveridge (který navázal na Keynese), 
byly přijaty všechny moderní sociální 
zákony. Beveridge vytvořil odvážné, 
všem dostupné, přiměřené a integrované 
soustavy soustavy sociálního pojištění, 
což významně ovlivnilo sociálně-politic-
ké myšlení 20. století, vysvětluje v knize 
Sociální  politika,  teorie  a  mezinárodní 
zkušenost Igor Tomeš. Systém poskytoval 
ochranu pro každého jedince doslova od 
kolébky do hrobu, a to zejména:
• zabezpečením existenčního minima 

(proti chudobě),
• vytvořením národní zdravotní služby 

hrazené z daní,
• politikou plné zaměstnanosti a pří-

spěvky v nezaměstnanosti, 

• rozvojem školství,
• příspěvky na bydlení.

Šedesátá a sedmdesátá léta lze charak-
terizovat jako zlatá léta sociálního státu. 
Dochází k sociální expanzi, nezaměstna-
nost v západních státech prakticky mizí, 
životní úroveň neustále roste a zvyšuje 

se podíl veřejných sociálních výdajů na 
hrubém domácím produktu. 

Poté ovšem přišla stagnace, na jejímž 
počátku stály ropné krize. Následovala 
krize hospodářská a růst nezaměstnanos-
ti. Takový, jaký celá poválečná generace 
do té doby nepocítila. Zatímco veřejné 
výdaje rostly tempem kolem pěti procent, 
výkonnost ekonomik zemí OECD klesala, 
například průměrný růst mezi roky 1974 
a 1984 byl nižší než dvě procenta. 

Výdaje sociálního státu nevyhnutelně 
stoupaly s nároky obyvatel na sociální 
služby a požitky uzákoněné v šedesátých 
letech, protože rostla nezaměstnanost 
a výdaje na ni a protože stárla populace. 
Zároveň se stále hůře hledaly další zdroje. 

V tomto období se tedy vůbec poprvé 
objevují problémy takzvaných welfare 
states, států blahobytu. Problémy se 
postupem času prohlubují a vyspělá 
Evropa na ně zatím marně hledá recept. 
Nastává období, o kterém se mluví jako 
o krizi sociálního státu.  

Martin Zika je novinář a sociolog.

John maynard Keynes
Britský národohospodář, jehož dílo 
Obecná  teorie  zaměstnanosti,  úroku 
a  peněz postavilo na nový základ 
moderní vědu o národním hospo-
dářství a o hospodářské politice. 
Vysoká nezaměstnanost podle něj 
vzniká ze dvou příčin:
1) technologického pokroku vytla-
čujícího živou práci, 
2) chronického nedostatku poptávky 
v důsledku zejména nedostatečné 
kupní síly obyvatelstva. Příčinou 
vysoké nezaměstnanosti je tedy 
špatná fiskální a peněžní politika 
státu, tvrdil Keynes.



Dvojí Tobruk Bedřich Utitz

nejtemnější Gottwaldovy komunistické 
éry. Například u Čechů židovského 
původu, kteří si počeštili svá jména, 
uvádí v závorce vždy jméno původní, 
a objeví-li se ta osoba víckrát, vždy znovu 
– závorka a původní jméno. Stejně jako 
komunistický tisk v padesátých letech. 
Židovští vojáci jsou v Tauberově podá-
ní nemotorní, židovští poddůstojníci 
záludní.

Hlavní autorova zášť je však namířena 
proti československému důstojnickému 
sboru, který se podle něj zajímá jen 
o lehké holky. Blížící se odjezd vlaku 
z káhirského nádraží, kde se potulují 
a nabízejí své služby prostitutky, se pozná 
podle toho, že se objevují běžící důstoj-
níci, kteří „si kvapem zapínají poklopce“. 
Stejně líčí údajné chování důstojníků 
v hotelu v Jerichu (kam se jako vojín 
vůbec nemohl dostat).

Tauberovo pomlouvání důstojníků 
je někdy až směšné. Tak třeba líčí, že 
pozoroval z „tajného úkrytu“ na palubě 
Mauretánie za plavby do Anglie, jak se 
důstojníci promenují po palubě, kouříce 
dýmky značky Dunhill. Dunhillky byly 

J
e jistě velice záslužné, že režisér Vác-
lav Marhoul natáčí nyní film o Tobru-
ku, bojišti československé zahraniční 

jednotky za druhé světové války na seve-
ru Libye. Film není hotov, tak se o něm 
ještě nedá hovořit. Ale mluvit je nutno 
o knize Heinze Jakoba Taubera Můj přítel 
Monty, která je rovněž věnována dosud 
opomíjenému tématu našeho zahranič-
ního odboje v Africe. Monty byla pře-
zdívka generála Montgomeryho, který 
vyhnal Rommelovu armádu z Afriky, ale 
v názvu knihy není tím jménem míněn 
populární generál, nýbrž Tauberem nale-
zený pes. 

Zášť proti důstojníkům
Taubera jsem dobře znal, vždyť jsem 
s ním za války u Tobruku sloužil. Při čtení 
jeho knihy jsem byl šokován. Je to snůška 
pomluv a polopravd, která by nestála za 
zmínku, kdyby nebylo nebezpečí, že se 
stane součástí nečetné literatury o česko-
slovenské vojenské jednotce na Blízkém 
východě. 

Autor, který se hned v úvodu vydává 
za sionistu, používá antižidovské metody 
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Kniha	 Můj přítel Mon-

ty	 je	 snůškou	 pomluv	

a	polopravd

Scéna z připravovaného filmu 
Václava Marhoula Tobruk
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Průvodce po krajích,
kam se nejezdíVladimír	 Bystrov	 nabízí	 ve	

své	 nejnovější	 publikaci	

holá	 fakta	 bez	 emo

cí.	 Právě	 proto	 z	 nich	 tolik	

mrazí.

N
ěkdejšímu filmovému, dnes poli-
tickému publicistovi a historikovi 
Vladimíru Bystrovovi se Rusko sta-

lo osudem, ať již jako potomku mezivá-
lečné – tzv. bílé ruské emigrace (jeho otec 
byl vězněn v SSSR) – tak i coby novináři, 
který se Ruskem a jeho vztahy k Čechům 
a Slovákům v nedávných dějinách zabý-
vá programově. Bystrovova činnost je 
průběžně korunována jeho pracemi na 
poli historie, které záslužně odkrývají 
opomíjená místa poválečné historie Če-
chů a Slováků právě tam, kde do nich 
zasahovala prodloužená ruka Stalina. 

To je, třebaže nepřímo, také případ jeho 
publikace vydané letos nakladatelstvím 
Academia Průvodce  říší  zla, s podtitu-
lem Názvoslovný a místopisný slovník více  
než 2100 koncentračních, nápravněpracov 
ních,  zvláštních,  výrobních,  zajateckých, 
internačních  a  prověřovacích  filtračních 
táborů a zvláštních osad, zřízených od 20. 
do  60.  let  dvacátého  století  v  Sovětském 
svazu, a táborů, které Sovětský svaz provo
zoval v letech 1939–1950 v jiných zemích. 

Bystrovova kniha není a zjevně 
také nemá být na rozdíl od předešlých 
publikací na domácích pultech věno-

vaných Gulagu takzvaně čtivá, pokud 
tak lze naznačit popularizační náboj 
toho kterého díla (kontrastně se tu jeví 
třeba proslulá práce Američanky Anne 
Applebaumové Gulag. Historie). Bystrov 
naopak předkládá dlouhý výčet náprav-
ných internačních zařízení rozesetých po 
celém orbitu sovětského panství včetně 
satelitů Moskvy, zpracovaný s nápadným 
smyslem pro detail a přehlednost; kniha 
s takovými parametry je spíše předurčena 
zaujmout místo v knihovně odborníka 
dostatečně zběhlého v tematice sovětské-
ho totalitarismu. 

mezi dýmkami něco jako Rolls Royce 
mezi automobily a oni se tak podle 
Taubera měli opičit po Angličanech. Sám 
kouřím dýmku od sedmnácti let a mám 
oko pro „fajfkaře“. Nenašel jsem za celou 
válku ani jednoho mezi českosloven-
skými důstojníky. Následuje další lež. 
Mužstvo prý muselo celou cestu strávit 
v podpalubí, paluba byla vyhrazena jen 
důstojníkům. Opět vlastní zkušenost: já 
jako řadový voják jsem se za šest neděl 
plavby naučil na dece na palubě perfekt-
ně hrát mariáš. 

Údiv nad údiv 
Ty drobné lži ovšem nejsou to nejpod-
statnější. Jak už bylo řečeno, Tauber sám 
sebe představuje jako sionistu. První 
dobu emigrace prožil v palestinském 
kibucu. Život tam líčí v nejtemnějších 
barvách, aniž by vysvětloval klíčový 
význam kibuců pro vznik židovského 

státu. Také se nikdy nesnažil, on, údajný 
sionista, který považoval vstup do česko-
slovenské vojenské jednotky za 2. světové 
války za „největší omyl svého života“, 
zúčastnit boje za židovský stát.

Jednotka generála Karla Klapálka 
vznikla v Palestině, kam židovští emi-
granti měli relativně snazší přístup než do 
jiných zemí, tudíž její velkou část tvořili 
právě židovští dobrovolníci. A tak to vidí 
autor Tauber, když líčí nalodění na Mau-
retánii před plavbou do Anglie: „A pak 
se toto pokorné stádo židovských vojáč-
ků, jejichž jedinou ozdobou bylo několik 
čistě árijských dobrodruhů z polského 
azylu, z cizinecké legie a z táborů rozse-
tých po sibiřských pláních, již vyšplhali 
po lanových žebřících do nejhlubších 
hlubin slavného parníku Mauretania.“

K seznamu československé exilové 
vlády píše, že „o některých je známo, že 
jsou to vykutálení lumpové a antisemiti“. 

A antisemiti jsou podle Taubera i gene-
rálové Eisenhower a Montgomery.

Tauber sám ovšem líčí jako odporné 
charaktery lékaře, kteří v Jeruzalémě 
provádějí odvody, a výslovně je uvádí 
jako Židy. Takhle líčí jejich činnost: 
„Tehdy se po izraelské zemi šířila pověst, 
že se z Jeruzaléma rázem vytratili všichni 
žebraví mrzáci, protože doktor Reich-
enthal je zrekrutoval do československé 
zahraniční armády. Měl jsem vskutku 
možnost, abych si v příštích měsících 
ověřil toto tvrzení.“

Člověk se diví, že židovská obec nežádá 
soudní zákaz dalšího šíření tohoto proti-
českého a protižidovského hanopisu. Pak 
si ale přečte informaci na úplně poslední 
stránce Tauberovy knihy: Vydal Sefer s.r.o. 
Federace židovských obcí v České repub-
lice. Nepochopitelné. 

Bedřich Utitz je novinář. 

David svoboda
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Proč se Pamir
musel potopit?

Jaroslav Šonka

Případ	německé	lodi	ztroskotané	právě	před	padesáti	lety	

je	vyjasněn	až	nyní.	

Velmi solidně působí Bystrovův po- 
kus podchytit alespoň zlomek sovět-
ských represivních středisek, k čemuž 
si posloužil memoárovou literaturou, 
ústními svědectvími i jejich porovná-
ním s archivními údaji, pokud nějaké 
byly k dispozici. Autor dává v úvodu na 
srozuměnou, že usiloval o zmapování 
malých táborových jednotek a ústřední 
lágry známé z ostatní literatury pojed-
nal jen okrajově. Zaostřením na menší 
vězeňská zařízení, jež sám nazývá „mik-
rokosmem“ centrál, chce Bystrov dosáh-
nout větší plasticity předkládaného 
obrazu sovětského represivního systému 
a zvěčnit neprávem přehlížené lokality. 

Většina ze 2100 položek, z nichž sestává 
jeho kniha, figuruje před čtenářem 
v podobě heslovitých sdělení rozčle-
něných do kolonek „Zřízen“, „Zrušen“, 
„Byl podřízen“ či „Oficiálně udávané 
počty vězňů“. Teprve četbou mezi řádky 
vyvstává před očima hrůza totalitního 
zla. Tam, kde je to možné, autor hesla 
obohatil o úryvky literárních výpovědí 
vězněných pamětníků, většina položek 
také obsahuje doplňující odkazy pod 
čarou, které uvádějí do souvisejících 
historických okolností (zábor Polska, 
Pobaltí, neruské národy SSSR), čímž 
dílo zájemci poskytuje i limitované 
encyklopedické služby. 

Českého čtenáře nepochybně osloví 
povědomě znějící heslo Jáchymov (tábor 
určený pro německé zajatce byl v pro-
vozu již od roku 1946), tím spíše Praha 
(na Letenské pláni vyrostlo hned po 
příchodu Rudé armády sběrné středisko 
pro „repatriované“ sovětské občany, 
tj. ty, kteří se dostali ať již svobodným 
rozhodnutím či z donucení mimo dosah 
sovětské moci). I za těmito úředně znějí-
cími záznamy jsou kruté osudy lidí, kteří 
na vlastní kůži a dlouhodobě poznali dny 
Ivana Děnisoviče už dvacet let předtím, 
než slavný Složenicynův román vyšel 
česky.  

P
řed padesáti lety, 21. září 1957, se 
potopila poslední regulérně pro-
vozovaná plachetnice německé 

obchodní flotily. Z posádky 86 námoř-
níků přežilo jen šest mužů. Čtyřstěžňová 
loď Pamir měla v okamžiku katastrofy za 
sebou padesát dva let nejrůznějšího nasa-
zení. Ač její poválečná cena nemohla být 
vysoká, vždyť v těch dobách už bylo jas-
né, že plachetnice v dopravních službách 
nemají budoucnost, byla po první i dru-
hé světové válce zabavena jako válečné 
odškodnění. Teprve v roce 1951 se dosta-
la zpět do rukou německých provozova-
telů – odkoupená z vrakoviště v Belgii.

Německá obchodní flotila založila 
během padesátých let nadaci, která 

Pamir a podobnou plachetnici Passat 
začala využívat jako cvičné lodi pro mla-
dé námořníky. Obě bárky měly ovšem za 
úkol také vydělávat peníze. Nadace byla 
brzy zadlužená a ani státní peníze nepo-
mohly. Technický stav lodi se zhoršoval 
a nebylo už ani na základní věci, jako 
nátěry a těsnění. 

sveřepý kapitán
Když loď 1957 vyrazila pro náklad žita 
do Argentiny, jela prázdná a kadeti obno-
vovali za problematických podmínek, 
v jedovatém prachu a tropických vedrech, 
vnitřní nátěry skladovacích prostor. Kvů-
li stávce v Buenos Aires se obilí naložilo 
bez dalšího balení a tunový náklad byl 

utěsněn jen několika vrstvami žita v pyt-
lích. Žito však velmi rychle „teče“ a při 
určitém sklonu lodi její pohyb stranou 
ještě zesílí. Je to velmi riskantní náklad. 
Pamir se plný žita dal na cestu 11. srpna. 
Plachetnice se přes Atlantik pohybovaly 
po dráze ve formě S, která jim poskyto-
vala nejlepší větrné podmínky. Současně 
se však dával do pohybu hurikán Carrie, 
který brázdil Atlantik od Afriky – rodiště 
hurikánů – směrem k Americe a zpět ke 
kanálu La Manche.

Katastrofa Pamiru byla způsobena 
podivnou nedbalostí komunikace lodi 
s okolím, nedostatečným odposlechem 
rozhlasu a nevhodnými reakcemi kapi-
tána. A zde začíná malé dnešní dobro-
družství zdánlivě dávno uzavřeného pří-
padu. Německý Spisovatel Johannes K. 
Soyener získal archivním studiem nové 
materiály a provedl (v knize Sturmlegen
de, Lübbe, Bergisch Gladbach, 2007) 
rekonstrukci případu na základě nových 
poznatků. 



Autor dovozuje, že v tehdejší německé 
realitě hrála značnou roli autoritativní 
atmosféra rozkazů a jejich plnění, přeží-
vající z nacistické periody. Ta byla přece 
teprve dvanáct let minulostí. Zname-
nalo to, že kromě historických procesů 
v Norimberku, denacifi kace v americké 
zóně a náběhu na moderní politické 
vzdělávání pod dozorem okupačních 
mocností stále ještě panovaly návyky 
z doby minulé. Pravidla byla známá: 
poslechnout je důležitější než přemýšlet. 
A autorita daná úřadem rozhoduje. 
Kapitán lodi, Johannes Diebisch, tvrdě 
prosazoval svou a byl jen těžko přístupný 
argumentům. Proto třeba telegrafi sta 
nezneklidňoval kapitána zprávami 
a nakonec řadu dní svůj přístroj ani 
nezapnul. Je to prokazatelné na základě 
komunikace s domovským přístavem 
Hamburkem. I lodi, se kterými se Pamir 
setkal, zapsaly, že nebylo možné navázat 
telegrafi cký kontakt.

Padesátá léta přitom byla perio-
dou intenzivního rozvoje pozorování 
hurikánů a výzkumu jejich vlastností. 
V roce 1955 začaly USA budovat Natio-
nal Hurricane Research Project.Vášnivý 
pozorovatel hurikánů Jack Harper se 
zabýval i hurikánem Carrie. Instituce, 
pro kterou pracoval, několikrát denně 
vysílala zpravodajství o dráze i intenzitě 
hurikánů. Loď, která takové zpravo-
dajství pravidelně sledovala, se mohla 
hurikánu vyhnout. Místo toho sledoval 
kapitán Pamiru Diebisch jen jeden cíl 
– být včas v Hamburku a zalíbit se tak 
svým nadřízeným. A proto sám vystu-
poval autoritativně a odmítal jakékoli 
spolupůsobení svých důstojníků. Jeho 
depeše z cesty na jih i výpovědi šesti 
přeživších námořníků ukazují jasně, 
jak zhoubně se může projevit nekriticky 
prosazovaná autorita.

síť „kamarádů z války“
Autor Soyener analyzuje však i hodnoce-
ní katastrofy komisí Námořního úřadu 
v Lübecku, která se případem v prosinci 
1957 zabývala. Možní viníci – kapitán 
a důstojníci – byli všichni mrtví, ale úřad 
má dodnes za povinnost nehody doku-
mentovat a umožnit tak, aby se chyby 
neopakovaly. Ovšem proč je hodnocení 
z roku 1957 takové neslané nemastné? 

Soyener dokládá, že v nadaci, v komisi, 
ale i mezi partnery dopravních zakázek 
Pamiru byla celá řada osob, jejichž bio-

grafi e vycházejí z nacistické minulosti. 
Kapitán Diebisch sloužil například na 
lodích, které transportovaly po Baltu 
uloupené předměty z oblasti východní 
Evropy. Podle všeho se někteří z jeho 
partnerů dostali na útěku před pová-
lečnými soudy do Argentiny. Po změně 
jmen se z nacistů stali podnikatelé, kteří 
využívali starých styků. Většina kontaktů 
se však odehrávala konspirativním způ-
sobem. Ostatně roku 1957 došlo k prv-
nímu odhalení Adolfa Eichmanna právě 
v Argentině. Eichmann byl pak v roce 
1960 unesen Mossadem a o rok později 
postaven v Izraeli před soud. 

Podle Soyenerových rešerší (a doku-
mentů zveřejněných na internetu www.
pamir-sturmlegende.de) už sám fakt, 
že Diebisch se stal kapitánem Pamiru, 
byl výsledkem starých vztahů. Diebisch 
pak podle některých náznaků chtěl cest 
plachtnice využít k tomu, aby obdržel 
alespoň část toho, z čeho žili skrytí 
nacisté v Argentině. Je jen logické, že 
síť „kamarádů z války“ nechtěla během 
vyšetřování odhalit vzájemné vztahy. 
Případ Pamir byl odložen ad acta.

V Soyenerově knize se dozvíme 
o vývoji systému varování před hurikány 
(v USA v padesátých letech začaly huri-
kány dostávat jména), o dnes neznámých 
parametrech velkých plachetnic, o nej-
větší záchranné akci padesátých let, které 
se zúčastnily lodě i letadla. Ale hlavně se 
dočteme také o působení zdánlivě pře-
konané nacistické minulosti na realitu 
Spolkové republiky Německo dvanáct 
let po skončení války. I když se nového 
křtu lodí nadace Pamir-Passat zúčastnil 
spolkový prezident Th eodor Heuss, který 
opravdu nebyl žádným nacistou, existo-
valy zbytky starého režimu v řadě sou-
vislostí až do okamžiku, kdy okolo roku 
1968 nastoupila v západním Německu 
nová generace, která se rodičů začala 
ptát, co dělali za třetí říše.  

Jaroslav Šonka je publicista. 
Od roku 1969 žije a pracuje v Německu. 

V současné době působí na Evropské akademii 
v Berlíně a vyučuje na Fakultě sociálních věd 

UK v Praze.
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A
č bývá léto na kulturní novinky tra-
dičně chudé, přesto se objevila díla 
masově očekávaná a také jiná, zají-

mavá, naopak nečekaně.
Největší humbuk se strhl pochopi-

telně kolem nejúspěšnější knižní série 
všech dob, septalogie o čarodějnickém 
učni Harrym Potterovi. Joanne K. Row-
lingová 21. července vydala poslední díl 
série nazvaný Harry  Potter  and  Deathly 
Hallows (pro český překlad použil Pavel 
Medek autorkou nabídnutou srozumitel-
nější variantu Harry Potter and Relics of 
Death neboli Harry Potter a relikvie smr
ti) a uzavřela pohádku šťastně, jakkoliv 
své čtenáře dlouho napínala a v předcho-
zích dílech nepohádkově nechala zemřít 
kladné postavy.

Harry dospělejší, ne lepší
Problém pozdějších dílů spočívá v tom, 
že Rowlingová na sebe nakládá více, 
než na co má síly. Jestliže v prvních 
„dětských“ pokračováních měla její pros-
toduchost své kouzlo, čím „dospělejšími“ 
se Harryho příběhy stávají, tím zřetelněji 
vychází najevo jejich schematičnost, slabá 
provázanost a celkově vratká a nahodilá 
konstrukce fantazijního světa čarodějů. 
Ale dost možná, že kromě globální mánie 
stojí za úspěchem i evidentně slabších 
dílů (zhruba od čtvrtého) podobný jev, 
jaký fungoval třeba u románů Karla Maye: 
zatímco děti měly (mají) pocit, že se 
konečně dostávají k „dospělé“ literatuře, 
dospělí podobné průzračně naivní knihy 
už dávno berou se značnou rezervou.

Harry Potter za sebou táhne rostoucí 
množství románů, které se hlásí k těžko 
ohraničitelnému žánru fantasy literatura. 
Většina z nich neinvenčně krouží kolem 
světů a bytostí, které vytvořili (či z myto-
logií recyklovali) Tolkien, Howard a C. 
S. Lewis, jen některé jsou nápaditější. 
Patří k nim také obsáhlý román Jonathan 
Strange a pan Norrell britské spisovatelky 
Susanne Clarkové. Nekonstruuje žádné 
velkolepé zásvětí (i když se bez něj také 
neobejde, ale jen ve velmi skromné míře), 
příběh zasazuje do Anglie v době napole-
onských válek a historii jen mírně pozmě-
ňuje v tom směru, že Anglii pomohla 
válku vyhrát také magie, která se zjevila 
v osobách dvou mágů z názvu knihy. Děj 
plyne velmi pomalu, tempem viktorián-

Nové	knihy	a	filmy	uplynulého	čtvrtletí	

pavel mandys
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Od Harryho k Medv ídkovi

Ženy dokážou osobní potíže zvládat líp než muži, 
tvrdí mírně tezovitě nový český film Medvídek.
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ských románů, z nichž nejvíc připomíná 
Dickensovu Kroniku Pickwickova klubu – 
zejména častým prodléváním u atributů 
staré dobré poklidné Anglie.

Doku-román o atentátu
S českými novinkami čekají nakladatelé 
na předvánoční trh, z dosud vyšlých 
stojí za zmínku pouze jediná, a to hlavně 
proto, že její vydání provázela mediální 
pozornost: jde totiž o prvotinu, která 
zvítězila v tradiční soutěži nakladatelství 
Knižní klub o nejlepší rukopis.

Autorem je Jiří Šulc, o němž se na 
záložce píše, že strávil dlouhá léta 
zaměstnán u bezpečnostních složek 
České republiky a nyní je na obdobném 
místě v bruselské administrativě. Jeho 
životním koníčkem má být studování 
protektorátního odboje a vyústěním 
pak zmíněný doku-román Dva  proti 
Říši, který beletristickou formou 
líčí skutečné okolnosti atentátu na 
Reinharda Heydricha. Šulc vycházel 
z historických pramenů a čtivé při-
blížení doby i osobností bude asi hlavní 
předností knihy – zejména zákulisí 
gestapa a jeho pečlivě propracovaných 
pátracích a vyšetřovacích metod; dosud 

bylo gestapo hlavně synonymem pro 
brutální výslechy. Ale jinak, jako belet-
rie, to žádný velký objev není: čtivě 
napsaná, vlastenecky nadšená knížka 
pro široké publikum o tom, jací byli 
Gabčík s Kubišem kabrňáci. Nabízí se 
srovnání s Novákovým doku-románem 
o bratrech Mašínech Zatím dobrý. Šulc 
z toho nevychází špatně, jen jeho téma 
bylo přece jen vyčerpáno mnoha před-
chozími zpracováními.

překvapení z festivalu
Filmoví fanoušci začínají své prázdniny 
obvykle na karlovarském festivalu: ať 
je jim dvacet nebo šedesát, ať přijedou 
stopem nebo v mercedesu. Pro obě pro-
tikladné skupiny to byl festival povedený. 
Manažeři se mohli cítit dobře v blízkosti 

„realita“) je sice fascinující, zápletku 
ale divák hledá marně. Objevily se dva 
slušné thrillery. Jeden starosvětský, 
Okamžik zlomu, stavící na vynalézavos-
ti, s jakou vrah v podání Anthonyho 
Hopkinse dovede vyklouznout zákonu. 
Druhý naopak hypermoderní: tempem, 
střihem, těkavou kamerou a především 
snahou o civilní a realistické pojetí, bez 
efektů a atraktivních propriet. Bourneovo 
ultimátum režíroval Paul Greengrass, 
a přestože jde o žánr akčního thrilleru, 
oproti svému novátorskému Letu  č.  93 
příliš neklesl.

Vratké vztahy
Z českých filmů měl v uplynulém čtvrt-
letí premiéru jediný, až na začátku září 
Medvídek od Jana Hřebejka; zde nutno 
jedním dechem dodat jméno scenáristy 
Petra Jarchovského, protože stejně jako 
u předchozích i zde jde o společně vytvá-
řené dílo.

Opět, už potřetí, se děj odehrává 
v současnosti, ovšem poprvé není v cen-
tru pozornosti obou autorů třígenerační 
rodina a její malé domácí války a radosti, 
ale partnerské vztahy lidí ve věku mezi 
třiceti až čtyřiceti lety. Většinou sezda-
ných, s dětmi nebo v očekávání: což ale 
nic nemění na tom, že jejich vztahy jsou 
vratké, narušované ze všech stran a ve 
většině případů také nenávratně podryté. 
Je to film o přátelství a partnerství, o tom, 
kdy a jak „držet basu“, s mírně tezovi-
tým poučením o tom, že ženy dokážou 
osobní potíže zvládat lépe než muži. 
Jednotlivé situace jsou natočeny nanej-
výš pečlivě, s mnoha vedlejšími vtípky 
i postranními významy, ale přesto se zdá, 
že motivace některých postav k jejich 
činům je přinejmenším sporná a autory 
nepříliš přesvědčivě zdůvodněná. Dost 
možná, že namísto tří párů (žádný z nich 
není v příběhu tím ústředním) by bývalo 
stačilo zůstat u jednoho a jeho trable 
sledovat podrobněji.

V každém případe jde o mile ambi-
ciózní pokus se vší vážností rozebrat 
jitřivé lidské osudy – a melancholie či jistá 
životní kocovina tu již výrazně převládá 
nad dominantní slovní i situační komikou 
předchozích Hřebejkových snímků.  

Pavel Mandys je redaktor časopisu Týden

hollywoodských hvězd Renée Zellwege-
rové a Dannyho DeVita, batůžkáři měli 
na výběr desítky filmů, které už jindy asi 
neuvidí.

Potěšující je, že programovému oddě-
lení se opět podařilo složit ambiciózní 
soutěžní sekci, v níž nejméně čtyři filmy 
(polské Náměstí  Spasitele, australské 
Dlouhé  míle, norský Kurs  negativního 
myšlení a vítězná Severní  blata z Islan-
du) by se klidně mohly prosadit i v sou-
těži festivalové „velké trojky“ (Berlín, 
Cannes, Benátky). Vítězství Severních 
blat bylo překvapením, protože jde 
o žánrově čistou detektivku, jaké obvyk-
le zůstávají ve stínu náročnějších titulů, 
ale jen mírným: diváci z ní odcházeli 
nadšeni tradičně vystavěnou zápletkou 
bez podpůrných thrillerových scén, 
znalci ocenili, jak se režisérovi Baltasaru 
Kormákurovi podařilo zachytit atmo-
sféru chladného ostrova i specifičnost 
malé ohraničené islandské populace, 
kde každý zná každého.

Kina (hlavně) pro děti
Distribuční nabídku ovšem festival ovliv-
ňuje jen málo: letos v létě snad trochu 
tím, že zvýšil popularitu americké kon-
verzační tragikomedie Interview a distri-
buční firma Cinemart se rozhodla uvést 
do kin i jeho stejnojmennou holandskou 
předlohu od kontroverzního filmaře 
Theo van Gogha. Pro úplnost: film sle-
duje průběh jednoho nekonvenčního 
rozhovoru, který s mladou a na první 
pohled hloupou herečkou vede novinář, 
jenž býval válečným zpravodajem – a nic 
si navzájem nedarují.

Jinak byla ovšem v kinech nabídka 
standardní, tedy s převažující americkou 
produkcí. Dominovaly filmy pro děti „od 
devíti do devadesáti let“, jak praví návo-
dy ke stolním hrám: od adaptace Harry 
Potter a Fénixův řád přes Simpsonovy ve 
filmu, akční komerční trhák Transfor
mers až po dvojfilm Quentina Tarantina 
a Roberta Rodrigueze Grindhouse (Auto 
zabiják a Planeta Teror) pro dětiny milu-
jící pokleslé horory o zombiích, automo-
bilové honičky a fetišistické záběry na 
pěstěné dívčí nohy.

Ale našly se i filmy, které se o cosi 
snažily, byť třeba v případě novinky 
Davida Lynche Inland  Empire  není 
nikomu jasné, o co: záměrně zmatené 
prolínání několika časoprostorových 
rovin (natáčení filmu, film ve filmu, sen, 

Od Harryho k Medv ídkovi
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Vzrušení jen málo
Hrálo	 se	 v	 plenéru,	 na	 hradních	 nádvořích,	 na	 březích		

rybníků,	v	temných	zákrutách	hradního	podzemí.	

marta Švagrová

S
hrnutí české letní divadelní produk-
ce až na výjimku, jíž bylo perlivé 
Rozmarné  léto  divadelního spolku 

Kašpar (se skutečnou vodou i hospodou, 
vynikající režijně i herecky), nevyznívá 
nijak příznivě: nevzrušivá, spíš průměr-
ná představení. Někde chybí peníze na 
důkladnější přípravu, jinde se spoléhají 
na vstřícnost publika, které když už se 
s plédy a pláštěnkami vypraví na divadel-
ní výlet, bude se mu líbit cokoli, leckde 
jen plánují kšeftíky pro přilepšení herců 
ochotných v pauze mezi natáčením seri-
álů a dvěma sezónami neodpočívat, jinde 
se projevuje únava z každoročního hledá-
ní čím dál větší atrakce.

na ulici, v boudách i v lodi
Pouliční divadlo má silnější tradici 
v jiných zemích, k nám se vrátilo kdysi 
s divadelními poutěmi a v nových pod-
mínkách po roce 1989 se přece jen začalo 
uplatňovat víc. Doprovází zejména festi-
valy a přehlídky, nejtypičtějším příkladem 
je mezinárodní přehlídka Divadlo evrop-
ských regionů, jež se odehrává tradičně 
v červnu v Hradci Králové za výrazného 
a zaslouženého zájmu nejen divadelníků, 
ale zejména publika. Lid divadelní a lid 
obecný se při těchto příležitostech sbližu-
je – a to je zřejmě největší výnos těchto 
akcí. Herci jsou opět tím, čím vždycky 
byli – potulnými komedianty, kteří chtějí 
bavit. I proto, ale také z důvodů komerč-
nějších přibylo v posledních letech růz-
ných alternativních prostor, v nichž pár 
dní či týdnů lze pěstovat divadlo. 

Nejčastěji jsou to různé boudy a cirku-
sové stany, ale také třeba Divadelní loď, 
kterou tu před sedmi lety na vltavskou 
vodu spustili bratři Formanové a jež letos 
už ve velkorysé míře poskytla prostor 
spřízněným talentovaným umělcům 
a souborům různých žánrů, pro něž by se 
v „kamenných“ sálech příležitost nejspíš 
nenašla. Tradičně se ovšem divadlo hraje 

na krumlovské točně, na nádvoří Nejvyš-
šího purkrabství na Pražském hradě nebo 
v historické Gorlici ve vyšehradských 
kasematech. V boudách se daří žánrům 
okrajovým a hledajícím. Nejen v té letní 
předscéně Národního divadla, kde letos 
dostal hlas čerstvě zesnulý kontroverzní 
literát Egon Bondy, jehož texty a verše 
ústrojně na čtyřech hracích plochách 
rušil nedaleký šum a hřmot velkoměsta. 
Šapitó jsou ideální pro produkce oscilují-
cí často na pomezí výtvarna, pantomimy, 
loutkového divadla či lepšího varieté 
nebo v kombinovaném stylu „nového 
cirkusu“. A to nejen v Praze na Letné, 
kde se i v tomto létě vystřídaly postupně 
různé inspirativní přehlídky tuzemských 
i zahraničních umělců. Jejich jediným, 
avšak častým handicapem je v horkých 
večerech minimum vzduchu k dýchání. 
V historických kulisách zase kvete klasika, 
byť ne vždy inscenovaná zcela tradičně.

průměrné reprízy
Hodně divadel si uvědomuje, že prázdni-
ny jsou šťastným obdobím: obecenstvo je 
otevřeno zážitkům, jež vybočují z běžné 
rutiny. Proto mají své letní schéma; někde 
jen zopakují to nejdiváčtější z běžného 
repertoáru (Divadlo Bez zábradlí), popří-
padě s tímto výběrem vyjdou z vlastních 
zdí – většinou jde o malá divadla – na 
atraktivní místa (například pražské Diva-
dlo Ungelt na svou letní scénu nedaleko 
Lorety nebo Švandovo divadlo či tým 
Divadla Komedie na prázdninové útočiš-
tě na Vyšehradě). 

Hodně divadel na tyto příznivé 
okolnosti ovšem hřeší. Průměrné texty 
průměrně zpracované s průměrnými 
výkony kompenzují známými tvářemi, 
na něž se návštěvníci spolehlivě chytí. Jen 
tak se může stát, že některé kousky růz-
ných přehlídek, označované za „herecké 
koncerty“, bývají předem beznadějně 
vyprodané. Divák si nakonec jen potvrdí, 
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co věděl už dřív: že Dana Kolářová, Milan 
Lasica, Hana Maciuchová, Ivana Chýlko-
vá, Martin Huba a jiní jsou dobří, kultivo-
vaní herci, kteří spolehlivě odvedou svou 
práci. Vzrušení z neobyčejného zážitku 
se nedostavilo, všichni jsou ale tak nějak 
spokojeni, že se bavili na úrovni.

Diváci v lese
Z trochu jiného soudku jsou výpravy pod-
statně obtížnější. Třeba na hráz malenic-

kého rybníka v jihočeském sídle Divadla 
Continuo je (nejen z Prahy) cesta poměrně 
daleká. Improvizovaný divadelní stan ský-
tal pohodlí jen nejnutnější a inscenace – 
projekt, výmluvně nazvaná Na hrázi, už 
s pohodlím nepočítala vůbec. Nadšenci, 
kteří ještě z původního souboru zbyli, 
se s vervou pustili do „minimalistické“ 
letní produkce, než předvedou chysta-
nou „velkou“ premiéru v novém složení 
a novém směřování Continua. Z útulné 
„venkovské hospody“ pod šapitó, v níž 
představení začalo, vyhnali herci diváky 
ven, aby je vodili romantickými zákoutí-
mi rybníka, v každé průrvě mezi vzrost-
lými stromy přichystali nějaké magické 
překvapení, zapojili podmanivou hudbu, 
efektní svícení, akrobatické výstupy, 
herecké akce maxiloutek. Vábili skupinky 
publika bosonohými bludičkami a často-
vali je poezií tu lidovou, tu zlidovělou, tu 
svou vlastní... A po tom všem diváky zas 
propustili do tmy, aby se letní nocí vrátili 
třeba sto padesát kilometrů domů. I když 
všechno viselo na lesní dokonale připra-
vené, ale přece jen improvizaci, nikdo si 
nestěžoval a málokdo pomyslel na klíšťa-
ta, jež ve tmě nejspíš na nohy návštěvníků 
číhala. Zážitek se dostavil a přetrval.

Unavená produkce
Zato ti, kdo se už několik let těší na 
Shakespeara na Pražském hradě, pomalu 
pochopili, že není každé léto posvícení. 
Namlsáni Králem Learem či Hamletem 
v minulých ročnících Letních shakespea-
rovských slavností a s vidinou výkonů 
Jana Třísky (v Learovi i v Bouři), Jiřího 
Langmajera (v Hamletovi) nebo třeba 
Boleslava Polívky (v Kupci benátském) 
si znovu koupili dosti drahé vstupenky 
na nádvoří Nejvyššího purkrabství. 
S (ne)vědomím, že řady jsou tak těsné, 
až se v nich člověk ani nenadechne, 
natož by přehodil nohu přes nohu, že na 
mnoha místech není ani vidět ani slyšet 
a že při dešti herci hrají co nejdéle, aby se 
nemuselo vracet vstupné, se určitě těšili 
na mimořádný zážitek v mimořádném 
prostředí. 

Letos se však shodli i kritičtí profe-
sionálové i jindy shovívaví platící náv-
štěvníci, že náznaky z minulého roku se 
potvrdily: produkce je unavená. Kdyby 
se na Hradě hrál poctivě provedený starý 
dobrý Shakespeare, asi by to málokomu 
překáželo. I letos se (tak jako loni v Kupci 
benátském) organizátoři přehlídky poku-

sili o propojení slovensko-českého insce-
načního týmu. Střídání češtiny a sloven-
štiny v komedii Jak se vám líbí je osvěžující, 
ale to je tak všechno. Na tříhodinovou 
inscenaci (režie Emil Horváth) to nestačí. 
Pietně použitý text je inscenován fádně, 
roztříštěně, hudba a zařazení písní nemá 
logiku, tedy spíš ruší – ani podívaná, ani 
gejzíry komediálních nápadů. Nakonec si 
člověk řekne, že nebýt nádherné vyhlídky 
z Hradu na noční Prahu, ta „štrapác“ by 
za to nestála. Do rána si nezapamatuje ani 
Mariána Labudu. A to hrál dvě role. 

Na zážitek z vyšehradských kasemat 
ovšem zapomenout hned tak nedokáže. 
Faust v podání skupiny kolem Divadla 
Komedie (dramaturgie Lucie Ferenzo-
vá, režie David Czesany), který se ve 
dvou sériích odehrával v síni Gorlice, 
měl ambice zatnout spár do divákova 
vědomí silnější. Nabídl jakýsi orientační 
„průlet“ Goethovým nesmrtelným dílem. 
Ponechal faktickou podstatu, základní 
zápletky, filosofii však více méně odsunul 
(zřejmě by zdržovala). Stavěl na pocitech, 
na mozaice klipů „ze života a pádu“ tra-
gického hrdiny, na groteskní, určitě však 
ne šokující podívané. 

Paradoxně i při velké snaze herců – 
v titulní roli jaksi pohrdavě nad věcí 
stojící Roman Zach, který si v různých 
fázích děje cíleně vypůjčoval gesta i into-
naci odjinud, Martin Finger jako zají-
mavě odcizený pohledný cynik Mefisto, 
přesvědčivá Jindřiška Křivánková coby 
čistá, jako by z jiného světa pocházející 
Markétka i bohatě zaměstnaný soubor 
proměnlivých figur, často a zjevně zby-
tečně odsouzených k popisné nahotě 
– v improvizovaném hledišti nijak výraz-
ně nezapůsobily. Divák brzy pochopil, že 
jde o skeptický náhled na současný svět, 
a další a další vrstvení efektních scén jej 
k ničemu jinému nedovedlo. Inscenace 
se hrála bez přestávky a citlivější divák 
by měl vědět, že nemůže odejít, aniž by 
se nestal nechtěnou součástí představení. 
Úniku z podzemí není dřív, než herci 
dopoví, co měli na srdci. Trvá jim to déle, 
než kolik času stačilo k pochopení těm, 
kdo je sledovali. Divák se ve chvíli, kdy do 
kasemat vstoupí, stává rukojmím.

Letos v létě jím byl, pokud jde o diva-
dlo, bohužel i leckde jinde.  

 

Marta Švagrová je novinářka, redaktorka 
Lidových novin.

Divadlo Continuo zavedlo  
diváky mezi bludičky a pištce.
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Mezi uměním 
a všedním dnem

Co	nového	vykvetlo	na	výtvarné	scéně	 Lenka Lindaurová

V
rtá mi hlavou, proč masová média, 
jejichž prostředkem je především 
vizuální obraz, tak málo využívají 

(či zneužívají) současné umění. Nemusí 
jít zrovna o notoricky známé ikony jako 
je Mona Lisa, umělecká díla se dají dnes 
vykrást, aniž by se to dalo žalovat.

Bude to tím, že nemáme – a právně 
už vůbec ne – jasně definovaný rámec 
umění. Navíc apropriace (přesná citace 
či regulérní kopie jiného díla) je běžný 
pojem v praxi i teoriích stejně jako post-
produkce (použití hotových produktů 
minulosti). Diváci by se tak snadno 
a bezbolestně mohli dostat od svého 
oblíbeného zboží až k umění.

Ztráty a nálezy
Znám jednu západní reklamu jakési 
automobilky, která kompletně ukradla 
umělecký projekt známé švýcarské dvojice 
Fischli&Weiss založený na nekonečném 
samopohybu různých hmot, který rozhý-
bá další předměty a vytvoří tak nekonečný 
„výrobní“ proces. Proč se nějaká postmo-
derní citace neuplatňuje například v tele-
vizi, když autorská práva jsou v takových 
případech nedefinovatelná? 

Napadlo mě to v souvislosti s tím, co 
mnohé letní přehlídky umění prezen-
tovaly. Umění už totiž čerpá ze všech 
oblastí. Ze zemědělské, ekologické, 
průmyslové, politické, sociální, z por-
nografie, pozitivní diskriminace i tero-
rismu. Umělci na letošní, již dvanácté 
Documentě v německém Kasselu (vysoce 
prestižní přehlídka soudobého výtvarného 
umění pořádaná každých pět  let – pozn. 
red.) vysazovali maková či rýžová pole, 

známé zahraniční hvězdy výtvarné scény. 
Ale nepředbíhejme. Ať myšlenka zůstane 
dcerou přání a porodí skutek.

Novou kulturní aktivitou v Praze je 
rovněž od začátku října Meet Factory, 
dlouho nošené dítě umělce Davida 
Černého, kde se mají konat koncerty, 
divadelní a filmová představení, výstavy... 
Napoprvé tu posprejovali stěny galerie 
umělci všech generací – od Jakuba Hoška 
přes Jiřího Kovandu až po Adélu Mata-
sovou.

Dějinná rekapitulace
Nedávno se na knižních pultech objevil 
nejnovější dvousvazkový díl Dějin  čes
kého výtvarného dění – zatím bez kritic-
kých ohlasů. Tým odborníků, který se 
na psaní dějin podílel, se odvážně vydal 
na půdu, jež víc než historikům patří 
kritice: předložil vývoj umění až do roku 
2000. Samozřejmě se bude několikrát 
přehodnocovat a budou se připisovat 
jiné kapitoly. Například ještě čerstvá 
devadesátá léta rozebírá právě výše 
zmíněný odvolaný ředitel Karel Srp, jenž 
svoji charakteristiku zúžil v podstatě na 
autory, kteří prošli jeho galerií, a odvolá-
vá se na své předchozí texty. 

Jinak je rozdělení dějin více chro-
nologické a méně oborové. Nevyděluje 
se přímo třeba malba a sochařství, ale 
stejně se udržují samostatné kapitoly pro 
architekturu a užité umění, nyní k nim 
přibyla stať o nových médiích a také 
jakési zhodnocení uměleckého provozu 
a kurátorské činnosti u nás. 

Výsledkem je místo dějin sborník, kde 
se každý z autorů lépe nebo hůře potýká 

kurátoři demonstrovali zase místo umění 
spíš jakýsi spekulativní archiv a diváci si 
stěžovali, že už není na co koukat. Rýže 
se neujala a místo máku vyrostl plevel. 

Na české scéně nevyrostlo skoro nic 
kromě podivného skandálu s odvoláním 
ředitele Galerie hlavního města Prahy 
Karla Srpa bez valného důvodu a bez 
udání vize dalšího konkurzu i představy 
cílů jedné z nejdůležitějších výstavních 
institucí. Řada odborníků se právem 
obává o další osud GHMP: taková změna 
většinou vede k snížení rozpočtu galerie, 
v horším případě i ke změně výstavního 
plánu směrem k masovější nabídce. 
Ještěže nám v Praze-Holešovicích roste 
cosi jako „kunsthalle“, nové soukromé 
muzeum Dox, které by mělo být na jaře 
otevřeno. Očekává se, že bude důležitou 
konkurencí výstavního programu spící 
Národní galerie.

Během prázdnin se také vyřešil kon-
kurs na koncept a financování Galerie 
Václava Špály, která je spojena s tradicí 
důležitých výstav v 60. letech minulého 
století pod vedením teoretika Jindřicha 
Chalupeckého. V soutěži dvou nejlepších 
návrhů podaných umělci Jiřím Davidem 
a Pavlem Humhalem dali radní Městské 
části Praha 1 hlasy té druhé. Bylo to o prsa, 
ale oba návrhy na další dění ve Špálovce 
měly své kvality, a tak se snad od nového 
roku začne image galerie už téměř ode-
psané výstavami „za pouhý nájem“ opět 
dostávat na patřičnou úroveň. Během 
podzimu zde proběhne rekonstrukce 
a v lednu se zahájí provoz tématických, 
kurátorských i autorských výstav, které 
si kladou za cíl přivést konečně do Prahy 
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se svým soustem. Někteří pokračují 
v typickém alibistickém opakování všeho, 
co už bylo někde řečeno (nesmíme ale 
zapomenout, že se nyní představuje tím-
to způsobem poprvé neoficiální umění 
doby totality), někdo se odváží už daný 
výběr umělců přetřídit. Nikomu se však 
nechtělo do reflexe oboru samotných 
dějin umění a jejich zásadních změn za 
posledních několik desetiletí. Často se 
přes lyrizující popisy nedozvíme o té 
které době a jejím umění nic zásadní-
ho. Už v předmluvě nás vedoucí týmu 
Rostislav Švácha varuje, že se kniha drží 
zlaté konzervativní střední cesty a naše 
uměnověda teprve vyčká, jestli bude 
oficiálně vyhlášen Hansem Beltingem již 
proklamovaný konec dějin umění. 

syrové a spontánní 
Největší svoboda umění je v jeho napro-
sté bezfunkčnosti, jak si všimli už staří 
filosofové. V době postmoderny se však 
někteří myslitelé znepokojovali přílišným 
mísením front mezi uměním a všedním 
dnem, mezi normálním a povznášejícím. 
V dnešní době rychlého rozjezdu jedna-
dvacátého století už se nikdo neleká. 

Estetická zkušenost se stala jen zvláštním 
případem obyčejné zkušenosti, a proto se 
můžeme díky umělcům dozvědět něco 
sami o sobě, aniž bychom se nutně museli 
pohybovat ve sférách vznešeného. 

Třeba nedávné výstavy videa a foto-
grafií v pražských Karlin Studios a Ent-
rance Gallery přinesly některé naprosto 
syrové a často nepřipravené spontánní 
dokumenty z našeho bezprostředního 
okolí. Nejmladší umělci si ve světě zahl-
ceném informacemi počínají po svém: 
nepotřebují se osobně prosadit, spíš se 
zorientovat. Klára Jakubcová zachycuje 
na kameru zpověď pornoherce, Petr 
Polák zpovídá kulturistu a kovboje, Kate-
řina Zochová zase náhodného bývalého 
feťáka v parku; přitom se jim podařilo 
jaksi nenápadně či nechtěně zachytit 
bytostné zoufalství jako zbytkový feno-
mén současné doby. Petra Steinerová na 
skromném výběru fotografií zachycuje 
stárnoucí ženu v jejím neútěšném bytě. 
Po chvíli pozornosti ale zjišťujeme, že jde 
o jejího otce, který byl změněn v ženu. Že 
by se rodila česká Nan Goldin? (Americ
ká  fotografka, která v 70.  letech  zásadně 
ovlivnila  estetiku  umělecké  fotografie 

svými bezprostředními a osobními snímky 
z reálného života – pozn. red.)

Také výstava Fotografie 70. let v Klato-
vech pracuje s tímto médiem ve smyslu 
postižení charakteru doby, nikoli kvali-
tativním výběrem uměleckých snímků. 
Z tohoto zpětného pohledu si můžeme 
nejlépe uvědomit, jak leckterá amatérská 
fotka měla víc výmluvnosti než profesi-
onální, jak se na pozadí nekritizovatel-
ného sociálního dokumentu (protože 
zaujímal odvážný postoj k tehdejšímu 
establishmentu) rodily úsměvné ambici-
ózní experimenty a jak k nám pronikala 
západní odvážná erotická témata. Také se 
na této výstavě přesvědčíme o nehynoucí 
české lyrice, holubičí povaze a všudepří-
tomném sentimentu. 

Status fotografie, která procházela 
i u nás v sedmdesátých letech velkým 
boomem, je pevný. Nastal čas přehodno-
cování a sebereflexe. O to se pokusí třeba 
i nově vzniklé sdružení Format1, které 
právě zahajuje svou činnost v Langhans 
Galerii v Praze.  

Lenka Lindaurová je výtvarná kritička.

Z cyklu Čekání na rozhovor, 1972. 
Z letošní klatovské výstavy 
Fotografie sedmdesátých let.



Rozmar  
jménem 

T
y osamocené, stěží postřehnutelné 
kovové body uprostřed nerušené 
plochy hladké kůže dovedou člo-

věka praštit do oka. Snad tu působí prá-
vě kouzlo přidrzlé sebejistoty, s níž si ty 
drobné kovové ďobky rozeseté po tělech 
teenagerů vynucují pozornost okolí, jako 
nás pranepatrná nečistota v oku donutí 
mrkat až k zbláznění. Ještě jste si nezvyk-
li? Pak si pospěšte.

Antropologové považují piercing za 
jednu z mnoha forem tzv. tělesných mo- 
 difikací. Tímto termínem nazývají zákro-
ky, jejichž výsledkem je změna velikosti, 
tvaru nebo barvy části lidského těla, 
provedená záměrně na živém jedinci, 
přičemž tato změna je zároveň nosite-
lem určitého kulturně srozumitelného 
významu. Význam, který tělesná modi-
fikace nese, může být velmi rozmanitý, 
od magického a rituálního přes rozlišení 
kmenové příslušnosti a sociální stratifi-
kace společenstva až po prostou touhu 
líbit se a zvýšit svou sexuální přitažlivost. 
Tělesné modifikace mohou být buď 
permanentní čili nevratné, jako třeba 
tetování a piercing, nebo temporární čili 
reverzibilní, jako barvení těla či úpravy 
vlasů. 

Lidé, kteří se tělesnými modifikacemi 
aktivně zabývají, o nich však většinou 
hovoří jako o body artu. Pod tímto termí-
nem se rozumí moderní formy tělesných 
modifikací, zejména tetování a piercing. 
Kromě nich zahrnuje také skarifikaci 

Propichování	 měkkých	 tkání	

těla,	aby	na	ně	šlo	připevnit	

ozdoby,	je	pořád	víc	ve	flóru.	

Ozdoby	pak	jsou	nejrůzněj

ší,	zlatý	kroužek	stejně	jako	

kost	nebo	barevné	pero.
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desátých let 20. století rázně proniká do 
mainstreamové kultury, a to zejména 
působením médií a oblibou body  artu 
mezi světovými celebritami. Etnolog 
Martin Rychlík ve své knize Tetování, 
skarifikace a jiné zdobení těla uvádí šest-
náctistránkový seznam herců, zpěváků, 
modelek a sportovců, kteří se pyšní svým 
tetováním. Mnozí z nich mají samozřej-
mě také piercing.

od protestu ke konzumu
V Československu se piercing tradičně 
omezoval pouze na jedenkrát propích-
nuté ušní lalůčky žen; v případě mužů 
si náušnice mohli dovolit pouze největší 
rebelové. Vrcholem byl u nás zavírací 
špendlík v uchu některých punkerů. 
Teprve po listopadu 1989 k nám s další-
mi západními kulturními prvky začíná 
pronikat také body art a s ním i piercing. 
Zpočátku ve formě několikačetných per-
forací ušního lalůčku, případně nosního 

Jedním ze základních principů punku 
(tak jak jej představovali například 
britští rockeři Sex Pistols) byla vzpoura 
proti normám. A jedním z hlavním 
prostředků, jak tento odpor vyjádřit, byl 
vzhled, jehož součástí se stalo také teto-
vání a piercing. Zavírací špendlík, jeden 
ze symbolů punku, se dodnes užívá jako 
piercing, ať již tradičně ucha či nověji 
třeba obočí či nosu. Spojení piercingu 
s punkovou a homosexuální subkulturou 
postupně přerostlo ve vznik specifické 
subkultury, pro jejíž členy se tělesné 
modifikace ve formě body  artu staly 
životním stylem. Ve Spojených státech je 
takováto subkultura spojována zejména 
se jménem Fakira Mustafara, zakladatele 
hnutí Modern Primitives.

Propichování však nezůstalo pouze 
doménou subkultur. Od počátku deva-

(povrchové nařezávání pokožky za 
účelem vzniku ornamentálních jizev), 
branding (vypalování ornamentů roz-
žhaveným kovem) nebo body  painting 
(malování na tělo).

propichuji, tedy jsem
Potřeba měnit své tělo a něco tím sdělo-
vat svému okolí není pro člověka ničím 
neobvyklým. Právě naopak. V roce 1945 
americký kulturní antropolog George 
P. Murdock publikoval seznam šedesáti 
sedmi tzv. kulturních univerzálií, tedy 
charakteristik, které jsou nedílnou sou-
částí každé lidské kultury. Kromě tako-
vých položek, jako je manželství, dělba 
práce nebo pohřby, je jednou z nich také 
zdobení (upravování) těla.

Univerzální charakter tělesných modi-
fikací však neznamená jejich uniformitu. 
Různé kultury naplňují tuto možnost 
různým obsahem. A tato rozmanitost 
se týká i samotného piercingu. Zatímco 
například v Indii se propichovalo jedno 
nosní křidélko, na Papui Nové Guineji 
to byla nosní přepážka. Aljašští Eky-
máci si propichovali dolní ret a do něj 
vkládali dřevěné kolíčky zvané labrety, 
naproti tomu jihoameričtí indiáni si zase 
podobným způsobem roztahovali otvory 
v ušních lalůčcích. A polynéští Dajakové 
si dokonce horizontálně propichovali 
žalud penisu a do otvoru vkládali dře-
věné tyčky. Oproti takové rozmanitosti 
byla euroamerická kultura, co se týče 
piercingu, poměrně nevynalézavá, a tak 
se v ní až do velmi nedávné doby setká-
váme pouze s jediným jeho druhem 
– s piercingem ušního lalůčku. Pomi-
neme-li nošení náušnic u žen (a námoř-
níků), začíná piercing do euroamerické 
kultury pronikat až teprve před několika 
málo desetiletími, počátkem 70. let 20. 
století. Podle britské feministky Sheilly 
Jeffreysové je rozvoj body artu (a tím 
i piercingu) v naší kultuře třeba spojovat 
se dvěma vlivy: s homosexuálním hnu-
tím a s punkem.

Subkultura gayů byla v sedmdesátých 
letech společností vnímána jako výrazně 
femininní. Ve snaze narušit tento stereo-
typ zženštilosti vytvořili si gayové nový 
obraz založený na zdůrazněné maskuli-
nitě pracující třídy. V tomto směru svou 
snahu o „macho“ vzhled podporovali 
také tetováním a piercingem. Druhým 
vlivným faktorem bylo punkové hnutí, 
přicházející na scénu ve stejné době. 

podle britské 
feministky sheilly 

Jeffreysové je 
rozvoj body artu 
v naší kultuře 
třeba spojovat 
se dvěma vlivy: 

s homosexuálním 
hnutím a s punkem.
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křidélka, později i v dalších rozmani-
tějších formách (obočí, brada, jazyk, 
genitálie apod.).

Ačkoli podle zákona nesmí být pier-
cing prováděn nezletilým bez souhlasu 
rodičů, objevuje se čím dál častěji již 
mezi žáky základních škol. 

Ze spojitosti s punkem si piercing 
přinesl nálepku rebelie a nonkonformity. 
Můžeme se s ním setkat mezi punkery 
stejně jako mezi metalisty nebo technaři. 
V této souvislosti jde nejčastěji o obličej, 
zejména uši, obočí, nos nebo bradu. Pro-
tože je oblíben mezi mnoha různými sub-
kulturami mládeže, nelze jej považovat za 
symbol příslušnosti k žádné z nich.

Jak se piercing postupně dostává do 
mainstreamové kultury, začíná punc 
nevázanosti částečně ztrácet. To platí 
zejména pro ozdobu pupíku, případně 
horního rtu (nazývaný také „Madonna“), 
které jsou velmi oblíbené mezi mládeží, 
jež se sama za nonkonformní nepovažu-
je. Zároveň bývá právě tento druh často 
zobrazován na stranách časopisů pro 
teenagery, vnímaných jako podporující 
komerční a konzumní způsob života. 
Z těchto důvodů tak začíná být některé 
propichování vnímáno nikoli jako sym-
bol nezávislosti, ale naopak komerce 
a konzumního způsobu života.

Jaký význam tyto ozdoby nesou, je 
tedy hodně závislé na tom, na jaké části 
těla jsou umístěny. Jiný význam má také 
ozdoba zakončená barevným broušeným 
kamínkem a jiný dvoucentimetrový hrot 
z chirurgické oceli. Všem, ať jsou kdeko-
liv na těle a mají jakoukoliv podobu, je 
společné to, že je jejich nositelé chápou 
jako způsob, jímž se mohou odlišit od 
svého okolí a stát se jedinečnými.

A ještě jednu věc mají všechny pier-
cingy společnou. Mladí lidé je do velké 
míry vnímají jako znak příslušnosti ke 
své generaci. U starších to považují za 
nepatřičné. 

Piercing dnes představuje jeden 
z fenoménů, které není možné přehléd-
nout. Bude-li pokračovat trend posled-
ních patnácti let, vypadá to, že v příštích 
desetiletích se tento jev a s ním i další 
formy body artu stanou pevnou součástí 
kultury euroamerické společnosti. 

Martin Heřmanský  
je sociokulturní antropolog, doktorand  

na Fakultě humanitních studií  
Univerzity Karlovy v Praze.
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v den, kdy Vám začínám psát, prší vodo-
rovně. Ale i svisle, vlastně všemi směry. 
Cesta se vine nad průrvou vodopádu 
Hafragilsfoss (foss znamená v islandštině 
vodopád), který řve, pění se a tříští ve 
stometrové hloubce pod ní. Skaliska jsou 
černá, ostrá, kluzká, přidržuju se jednoho 
z nich, v tom slejváku a vichru mě tady 
nemůže zahlídnout ani nejbystřejší troll, 
i když jich je všude na ostrově plno, což 
vám potvrdí každý Islanďan. Nedá se nic 
dělat, čurám dolů do propasti s vítězným 
pocitem, takhle se asi běžně cítí pánové, 
no ale já jsem si pro ten zážitek zajela na 
Island, na ostrov, který patří k nejdražším 
místům v Evropě, a stojí to za to. Ostatně, 
jak píše náš bývalý ambasador na Islandu 
Jiří Zeman ve své mimořádně zasvěcené 
knize Island, ostrov zrozený z ohně, Islan-
ďanky si vůbec nepotrpí na společenské 
chování v našem slova smyslu. Počínají si 
se zcela nenuceně, ale tím jsou otevřenější 
a přátelštější. A neexistuje prý celovečer-
ní islandský film, v němž by se alespoň 
jednou nemočilo, a to dost detailně. 

Za Hafragilsfossem následuje sestup 
k Dettisfossu, kterým proteče až 500 
kubíků za vteřinu. Dettisfoss i Hafragil-
sfoss padají do kaňonu na řece Jökulsá á 
fjöllum, která teče do Grónského moře. 
Všude kolem, desítky a desítky kilo-
metrů, se prostírá liduprázdná krajina 
vysočiny s vražedně ponurým jménem 
Mödrudalsörefi, oblast takřka bez 
vegetace, šedočerná poušť dávno před 
Vikingy ztuhlé lávy, tu a tam porostlá 
sivými mechy a lišejníky, místy pokrytá 

sněhem, který v kratičkém létě nestihne 
roztát. Právě sem ve středověku odváželi 
Islanďané zločince, možná to bylo tvrdší 
než okamžitý rozsudek smrti, který 
ostatně používali minimálně. Kdo tady 
dokázal dva roky přežít, mohl se vrátit 
do lidské společnosti. Není známo, že by 
se to někomu podařilo.

Co je však známo, je tradiční vysoká 
vzdělanost obyvatelstva. Už ojedinělí 
cestovatelé v 17., 18. století, když psali 
o Islandu, byli konsternovaní tím, že 
z bědné chatrče vyšli otrhaní, ušmud-
laní, hladoví lidé, kteří nejenže dovedli 
číst a psát, a to včetně malých, sotva 
desetiletých dětí, ale také uměli latinsky. 
Islanďané byli gramotní dávno před 
ostatními Evropany. Přitom na osamě-
lých, daleko a často po většinu roku 
nedostupně od sebe vzdálených dvorcích 
učili rodiče svoje děti, byla to jejich 
povinnost. A přísní luteránští pastoři, 
když už se na dvorec přece dostali, hned 
děti přezkoušeli. V moderní době se jako 
řešení ukázalo vytvoření internátních 
škol. Jsou rozprostřeny po celé zemi, 
ve vesnicích, městečkách, ale třeba také 
v úplné pustině. O prázdninách meta-
morfují v sympatické, jednoduché, se 
skandinávským vkusem vybavené hotely, 
které fungují pod jménem Edda. Učitelé 
a žáci se promění v personál a pomáhají 
tak škole přivydělat na provoz. 

Písničkář, spisovatel a zakladatel Klubu 
islandských fanatiků Jan Burian se názvu 
Edda posmívá, že je to stejné, jako kdyby 
se McDonald v Praze jmenoval Labyrint 

světa a ráj srdce. Jak tak stojím u okna 
školy/hotelu ve Storutjarni, nesouhlasím 
s ním, protože vidím, jak Drak  zdola 
přilétá/  z  nidských  plání/  temný  pluje 
nad  propastmi/  na  křídlech  má/  mrtvá 
těla/  netvor  Nidhögg./  V  nic  propadá  se. 
Jako by se mi díval přes rameno Snorri 
Sturluson, islandský básník, diplomat 
a politik (1179–1241), jeden z autorů 
Eddy čili slavného souboru islandských 
epických písní. Mlha visí na příkrých 
temných kopcích na dosah ruky, v uších 
ještě zní hukot nedalekého vodopádu 
Godafoss, čili božího. Boha nebo mož-
ná bohy má v názvu proto, že poté, co 
Islanďané vlažně a pod nátlakem přijali  
v roce 1000 křesťanství, naházel do něj 
tehdejší mluvčí althingu figurky pohan-
ských bůžků. Zároveň ale s norskými 
obraceči na křesťanskou víru vyjednal, že 
i pokřtění Islanďané si mohou dál uctívat 
svého Ódina a Thóra a zástupy dalších 
božstev a jíst koňské maso a odkládat 
nežádoucí novorozeňata. 

Ať to bylo jakkoliv, islandské děti na 
počátku 21. století dokážou číst Eddu 
i staré ságy v původní podobě, islandšti-
nu si ostrované pěstují a udržují s jinde 
nevídanou úctou k výrazům předků. 

Ve Storutjarniru večeří český zájezd. 
Většinou starší lidé. Vepřová pečeně je 
trochu tvrdší, Češi reptají. Povolávají stu-
dentské číšnice a rukama nohama a silně 
nezdvořile se dožadují jiného masa. 
Nebo aspoň tohoto, ale rozmixovaného. 
Studentky nechápou, oč jde. Agresivní 
tón, neznámé zvuky. „Do you speak 

Milí přátelé,
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English?“ ptají se dokolečka. Na Islandu 
umí dobře anglicky úplně každý. 

Pár dní jsem v psaní dopisu Vám 
nepokračovala, nebyl na to čas, cho-
dili jsme krajinou, kde cvičili američtí  
astronauti Neil Armstrong a Buzz Aldrin 
před letem na Měsíc. Vyhýbali jsme se 
vroucím a bublajícím bažinám, navštívili 
jezírko Víti (Peklo), šli cestou mezi lávou 
z roku 1977 a 1984 a spoustou předcho-
zích lávových výlevů, ty poslední jsou 
pořád ještě teplé, všude intenzívně páchla 
(nebo voněla?) síra. 

Teď se z Eddy v Nesjaskóĺi díváme na 
splazy největšího islandského ledovce 
Vatnajökull, je půl jedenácté večer, ale 
musíme ještě nutně na procházku, venku 
totiž jezdí koně na kolečkách, nebo to 
aspoň tak vypadá, protože používají 
zvláštní chod, kterému se říká tölt. Jakýsi 
čtyřtaktní klus, který umějí právě jen 
islandští koně. Bezpečný a velice poho-
dlný pro jezdce, jako byste se vezli na 
kanapi. Holka v červené žokejské čepičce 
jede na křiklavě vybarveném koni: hně-
dé, bílé a béžové skvrny, na hnědé hlavě 
vlaje plavá hříva, ohon černý. Za nimi 

věrnosti párů a jako islandská delikatesa. 
Ve skále na břehu oceánu se rozevírá jes-
kyně ozdobená pravidelně naskládaným 
plisé čedičových sloupků. Mladá dvojice 
cyklistů, kteří se s veškerým vybavením 
připevněným na kolech probíjí černými 
oblázky pláže, si vyhlíží nocleh, jeskyně 
je zjevně zaujala.

Mě zas zaujali oni, takové krásné 
prázdniny! Být tak mladší, hned bych je 
napodobila. Ale na Islandu je všechno 
možné, koupání v Modré laguně, kde se, 
jak vyprávěl jeden z členů redakční rady 
Přítomnosti, tolik líbilo Václavu Havlovi, 
údajně omlazuje. Co údajně, skutečně! 
Jakýsi milý člověk, se kterým jsme se v té 
laguně seznámili (jako správní Islanďani, 
kteří si nechodí popovídat do kavárny, 
ale do teplé vody), se zeptal mého muže: 
„A kdo je ta dívenka vedle vás?“ Měli jsme 
sice všichni obličeje pomazané zdejším 
léčivým bílým bahnem, ale stejně…

Bless! Nashledanou!

Libuše Koubská

běží zlatý retrívr, zapadající slunce zlatí 
ledovec. 

Nejjižnější bod Islandu se jmenuje 
prostě Vík – záliv bez přídomku. Roman-
tické hnízdo, my ale pátráme po vínbúdu, 
tak se tady jmenují obchody, kde jedině si 
můžete koupit víno, případně tvrdý alko-
hol. Sláva, vínbúd tu vedou (jako vždy 
bez výloh, nenápadný, schovaný coby 
sídlo nežádoucí neřesti), ale ve všední 
dny má otevřeno jen od 17 do 18 hodin, 
o svátcích o dvě hodiny déle. Je obyčejné 
pondělí, autobus nám odjíždí v 17 hodin, 
snažíme se ho pozdržet. Ve vínbúdu však 
stejně neotvírají, místní zájemce o víno 
taky marně bere za kliku… je to hrůza 
s tou zdejší prohibicí. Aspoň že tu mají na 
návrší úhledný, bílý kostelík s červenou 
střechou a tři zkamenělé trolly v moři. 
Zkameněli, když se snažili vytáhnout 
v noci ztroskotanou loď, ale nestihli to 
do prvních paprsků slunce. 

My nekameníme, jedeme se podívat 
na trolly ještě z druhé strany do místa 
jménem Reynisfjall, kde číháme na papu-
chalky, černobílé ptáčky se zářivě červe-
nými zobáky. Vynikají v potápění, ve 

Pod drnovými střechami se četlo dřív 
a víc než pod klenbami paláců  
na evropském kontinentě. 
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Dočasné Waterloo

V
eřejnosti se režisér Vít Olmer 
výrazně připomněl letos v květnu. 
Ne však v souvislosti s dalším svým 

filmem. Celovečerní snímek nenato-
čil pět let, poslední měsíce navíc musel 
trávit v pražské nemocnici na Homol-
ce. Pozdvižení způsobil první delší roz-
hovor, který po vážné nemoci poskytl 
časopisu Reflex. Olmer napadl úroveň 
hrané dramatické tvorby České televize, 
tvrdil, že se tam rozkrádají interní pení-
ze, že vedoucí dramaturgové přihrávají 
práci svým kamarádům, a mluvil taky 
o korupci, byť, jak dodal, osobně se s ní 
nesetkal.

„Poté, co jsem nedávno po kompliko-
vané dvojité transplantaci ledvin a jater 
utekl hrobníkovi z lopaty, jsem se rozho-
dl, že se pokusím věci minulé i současné 
nazývat pravými jmény,“ vysvětlil pětaše-
desátiletý režisér krátce poté v úvodu své 
třetí knihy. Televize jeho přímost ocenila 
po svém. Nařčení kategoricky odmítla 
– Olmer prý lže, „nedokázal unést, že mu 
byly zamítnuty jeho látky“ – a za poško-
zení dobrého jména chce na režisérovi 
vysoudit omluvu a sto tisíc korun.

po vzoru otce
„Mám bohužel povahu otevřenou, ne-
udržím se na uzdě,“ je si Vít Olmer vědom 
i v tomto případě, kdy místy v rozhořčení 
přeháněl. „Je to můj celoživotní problém, 
ale každý není jako Otakar Vávra nebo 
A. M. Brousil, rozený diplomat.“

Razantní upřímnost, jak Olmer při- 
pouští, mohla vzejít z ryze mužské 
výchovy. Matka zemřela, když bylo 
malému Vítovi osm let, vyrůstal pak jen 
s otcem. A ten ho také brzy vedl k umění. 
Ač sám bankovní úředník, měl literární 

ambice. „Dokonce napsal divadelní hru, 
jmenovala se Nocí poraněn,“ vzpomíná 
Vít Olmer, „byla z indického prostředí, 
ačkoli otec nikdy v Indii nebyl. Ta hra 
dostala významnou cenu a zkraje války 
se dokonce hrála v Divadle Anduly 
Sedláčkové.“

Režisérův otec po únoru 1948 ne-
vstoupil do strany, komunisti ho proto 
odklidili na místo úředníka v cukrova-
ru. Ochotničil, a k hraní vedl i syna – na 
rozdíl od rodičů, kteří své potomky od 
nejistého povolání umělce zrazují. „Teh-
dy byla jiná doba. I když tu byla těžká 
totalita, postavení spisovatele nebo 
herce pořád něco znamenalo. Ovšem 
i herci byli jiní než dnes, Karel Höger 
a spousta dalších. Nový film nebo kniha, 
to byla událost! A otec navíc zažil i první 
republiku, krásné doby, kdy umělci byli 
na výsluní.“

Přijmout nabídku ze Spojených států 
nešlo zlehka ani v tání šedesátých let. 
Režisér Norman Jewison potřeboval do 
filmu Rusové  přicházejí slovanské obli-
čeje. Rudolfu Hrušínskému a mladému 
Olmerovi za ně tehdy nabídl každému 
sto tisíc dolarů. Režim byl ale proti. „Nic 
si z toho nedělej,“ řekl Olmerovi Hru-
šínský, když zklamaně opouštěli ústředí 
KSČ. A dodal: „Stejně v tý Americe 
určitě nemaj dobrou plzeň…“

V roce 1967 šel do kin první Olmerem 
režírovaný film, dokument Občané s er
bem o potomcích české šlechty, kteří se za 
totality octli u lopat. Za několik měsíců si 
pak Olmer konečně zahrál v americkém 
snímku. „Všechno bylo zalité sluncem, 
čekal mě skvělý honorář, další spolupráce 
s Američany byla na obzoru, české filmy 
měly na Západě zelenou, všichni jim 

Touha	natáčet	neopustila	filmového	režiséra	Víta	Olmera	ani	

po	těžké	nemoci.	V	České	televizi	ale	opět	bouchl	dveřmi.

ondřej Aust

osobnost
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tleskali. Byl jsem u toho, když Maxmilian 
Schell klečel na koberci před Vojtěchem 
Jasným jako před nějakým polobohem. 
V Paříži uspořádali filmům nové české 
vlny nekonečné ovace. Vyhrávali jsem 
festival za festivalem. Moji generaci čekaly 

takže ahoj
Snímek o šlechticích ze sedmašede-
sátého vynesl Olmerovi v počínající 
normalizaci desetiletý distanc. S režií se 
v sedmdesátém rozloučil hraným filmem 
s dokumentárními prvky a s příznačným 
názvem Takže ahoj. „Do vlaku jsem na-
skočil o deset let později, v Gottwaldově, 
přes dětský film,“ připomíná Olmer 
svou Sonátu  pro  zrzku z roku 1980. 
Mezitím mohl alespoň hrát, objevil se 
v Pánech klucích, s Dagmar Veškrnovou 
v Holce  na  zabití či v Kulovém  blesku 
Ladislava Smoljaka, Zdeňka Svěráka 
a Zdeňka Podskalského v minimalistic-
ky dokonalé, bezejmenné roli s jedinou 
replikou „Dámo, vraťte mi ty housle“. 
Osmá dekáda 20. století byla Olmero-
vou dosud nejsilnější. Jeho nejvýraznější 
snímky těch let – Co  je  vám,  doktore?, 
Jako jed či Bony a klid nepostrádaly vtip 
ani hloubku a sociální naléhavost.

Polistopadové roky Olmerův mohut-
ný a svobodný tvůrčí rozmach nepři-
nesly. Jeho reflexe nesvobodného věku 
Ta  naše  písnička  česká  II., uvedená rok 
po sametové revoluci, zapadla, možná 
vinou hektického společenského dění. 
Tankový  prapor podle předlohy Josefa 
Škvoreckého byl vůbec prvním českým 
soukromým filmem. Měl úspěch, pak ale 
začaly Olmerovy kompromisy s komerč-
ní realitou. Relativně solidní Nahotu na 
prodej následovala v roce 1994 komedie 
s Luďkem Sobotou Ještě  větší  blbec, 
než  jsme  doufali a dva díly Páralových 
Playgirls (chtěl točit raději jeho Knihu 
rozkoše, smíchu a zapomnění, ale nebyly 
peníze) a za dlouhých osm let ještě horší, 
než jsme se báli Waterloo po česku, dnes 
v reakci na Olmerovu kritiku úrovně 
současné České televize často jízlivě 
připomínané. „Já už ten film nenávidím. 
Člověka zaškatulkujou, a pak je všechno 
marný,“ povzdechne si dnes Vít Olmer, 
v Reflexu nicméně konstatoval: „Režisér 
nemůže ležet na gauči a snít o skvělých 
uměleckých filmech. Taková byla realita. 
Musel jsem živit rodinu. Kdybych byl 
odkázán na Českou televizi, chcípli 
bychom hlady.“

televizi nemůžu ani slyšet
V České televizi je, jak říká, neoblíben 
prakticky od devadesátých let: „Dostal 
jsem tehdy nabídku z televize dělat něco 
od scenáristy Ivo Pelanta. O ženě, která 
sama hospodaří, odehrávalo se to na 

skvělé perspektivy. Po skončení FAMU 
jsme si mohli vybírat co, kdy a jak chceme 
točit,“ pochvaloval si čtyřiadvacetiletý 
Olmer jako německý důstojník v Mostu 
u  Remagenu, když se slunil na place 
v Davli. Psal se 20. srpen 1968.

osobnost
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„Mám otevřenou povahu, 
neudržím se na uzdě,“  

říká Vít Olmer.
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Režisér Vít Olmer se narodil 19. června 1942 v Praze. Začínal jako herec v českých 
i zahraničních filmech (Ďáblova past, Fantom Morrisvillu, Holka na zabití, Most 
u Remagenu aj.). Vystudoval filmovou režii na FAMU a natočil řadu dokumentár
ních filmů, třeba Občané s erbem (1967) o osudech potomků české šlechty v době 
totality. To mu přineslo zákaz působit v sedmdesátých letech u filmu. V osmdesá
tých  letech se  jako tvůrce vrací filmy Jako  jed, Co  je vám, doktore?, Bony a klid. 
V roce 1991 natočil podle knihy  Josefa Škvoreckého Tankový prapor, první český 
soukromě financovaný film. Později se podepsal pod snímky Playgirls I. a II., Naho
ta na prodej či Waterloo po česku. Po listopadu 1989 napsal a vydal tři knihy úvah, 
postřehů a fejetonů. S herečkou a kostýmní návrhářkou Simonou Chytrovou mají 
syna Víta.

osobnost

po rap. České rappery mám v oblibě, 
hlavně po textové stránce. Uvažuju, že 
bych o nich udělal hraný film.“

 Námětů má ostatně plný šuplík, 
jen chybí peníze. Česká televize uvedla  
12. září Olmerův dokument o cestovateli 
Formánkovi, který se vsadil, že ve výloze 
pražského knihkupectví napíše knížku. 
I tento krátký snímek vznikal ale podle 
Olmera za „strašlivých podmínek“.

Demokratické technologie
Ve svých třech knížkách si režisér všímá 
řady svérázných postaviček zejména 
z pražského Smíchova, kde bydlí, a při-
lehlých čtvrtí, zvlášť Malé Strany. „Tohle 
mě bavilo vždycky, taky jsem hodně 
tíhl k dokumentu. Kdybych mohl, točil 
bych ho, protože v téhle zemi vlastně nic 
neproběhne normálně. Každý den vyjde-
te z baráku, a hned se stane nějaká absur-
dita. Není dne, aby se mi nestalo něco 
nenormálního. Dřív se z toho vycházelo 
i v  kumštu, škoda že se to dnes už tak 
málo pěstuje.“

Nyní s přítelem Michalem Faflíkem 
natáčí videofejetony a dává je na internet. 
„I když to děláme zadarmo, je to asi věc 
budoucnosti. Točíme film jen ve třech, 
bez zvukaře, štábu, stříháme na počítači. 
Nepotřebujeme nic než malou kameru. 
A dobrý nápad.“

 Trochu se obává, že nastupující digi-
tální technologie v audiovizuální tvorbě 
ještě více znemožní vyniknout kvalitě ve 
znásobené mnohosti distribučních kaná-
lů. Ale zůstává optimista a od nových 
technologií si slibuje demokratizaci 
tvorby: „I když stát dělá všechno proti 
kultuře, přesto tu existuje spousta malých 
divadel. Očekávám návrat k ‚ručně děla-
nému‘ umění. Jako Bezruč seděl na poště 
a vedle toho psal, i u nás umění přežije, 
ale nebude na uživení rodiny.“ 
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vesnici, čtyři roční období. Kývl jsem na 
to, ale pak jsem začal jezdit na obhlídky 
a zjistil jsem, že je to totálně nepravdivý 
a špatný. Poslal jsem tedy do televize 
dopis, že to nemůžu dělat.“ Úplně diplo-
maticky to zřejmě neznělo, neboť Olmer 
dodává: „Příšerně se urazili, a tím jsem 
skončil. Je jedno, jestli je to deset nebo 
dvacet let, to se s vámi táhne.“

„Zachoval jsem se velmi netakticky. 
Milostivě mě pak nechali natočit televizní 
filmy Modrý kámen a Tuláci. Ty byly ale 
jednou za dva roky, což je po existenční 
stránce velmi obtížné.“ Olmer proto 
pracoval ještě na krátkých dokumentech 
v pořadu Fakta, který tehdy vedl reportér 
Marek Vítek. „Byla tam dobrá atmosfé-
ra. Když ale v roce 2001 nastal převrat 
v televizi, oni to sice vyhráli, ale všechny 
je vyházeli.“

Kdysi ceněný režisér se potom přiživo-
val různě, nedávno třeba v teleshoppin-
gové televizi. „Za den jsem udělal i sedm 
dvou nebo tříminutových reklam a dostal 
za to tři tisíce korun. Styděl jsem se to 
kdekoli říct, ale byli jsme na tom jako 
rodina tak, že jsem to prostě musel dělat 
a být rád.“

„Problém v téhle zemi je, že neexistují 
odbory. Například v Americe fungují, 
a třeba režisér musí dostat určitou částku. 

Tady to neexistuje. Když bych to odřekl 
já, přijde jiný a vezme to za pět set.“

 Sám absolvent herectví na DAMU 
a režie na FAMU by americký vzor 
prosadil i při přípravě budoucích filmařů 
i herců: „Školy jsou na nic, měl by tu být 
kratší, intenzivní kurz.“

Nevybíravou kritiku poměrů minu-
lých i současných lze najít v Olmerových 
knihách. Ostré slovo či soud má jako 
terapii: „Dost jsem toho zažil, a takový 
přístup je jako obrana. Zvraty jsou 
v téhle branži strašlivé, nahoru, dolů, 
a ty konce. Já ale už pít nemůžu, kvůli 
transplantovaným játrům,“ říká ironicky. 
Než dostal nová spolu s ledvinami, trávil 
dlouhé hodiny na dialýze. Tam se mu 
definitivně znechutil program televize. 
„Nemůžu ji ani vidět, ani zaslechnout. 
Jen se občas podívám přes satelit na 
Italy, žena mi to překládá, ale ani nemusí, 
dívám se na ně, jak vaří, jak u toho tančí, 
pak mají něco o zdraví, pak si střih-
nou mši. Je to něco tak uklidňujícího.  
V nemocnici bylo dost času číst. Mám 
hrozně rád knížky. Vždycky ve špitále 
jsem si je vyložil na peřinu, četl jsem jich 
i pět najednou. Díky nim jsem to přežil.“

„Večery dnes trávím tak, že si čtu nebo 
surfuju rádiem. Rozhlas je na slušné úrov-
ni. Jedu si tam všechno od vážné hudby 

Oprava:
V minulé Přítomnosti – léto 2007 jsme 
v textu Martina Ziky „Jak si opravdu 
žijeme“ vinou editorské úpravy 
mylně uvedli, že tzv. index lidského 
rozvoje konstruují pracovníci Centra 
pro otázky životního prostředí. Toto 
Centrum je však součástí Univerzity 
Karlovy, zatímco zmíněný index kon-
struuje a každoročně zveřejňuje OSN. 
Dotčeným se omlouváme.  (red.)
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nejde jen o  slova

Stáří vzad!
M

aminka mé ženy je učiněná 
reklama na dlouhověkost. Ve 
svých šestadevadesáti poctivě čte 

Lidovky, Literárky a (Bůh mě netrestej) 
Přítomnost. Drobounká, křehounká, 
a přece pevná se postará o svoji vdov-
skou domácnost, občas i o některé z pra-
vnoučat; k rodinným oslavám neomylně 
připraví krabici nějakých „mňamek“. 
Tuhle kupovala u sídlištního Vietnamce 
švestky na koláč: jen pro sebe, opravdu 
pár švestek nezbytných. Dobromyslný 
prodavač ovoce zvážil, zúčtoval a pak 
jen tak přihodil hrst navíc, skoro tolik, 
kolik platila. I vzpomněla si, že to vlastně 
nebylo poprvé, a připadlo jí, že snad tím 
ti Orientálci vzdávají úctu jejímu věku.

I kdyby tomu tak bylo, lze vysvětlení 
zevšeobecnit? Třeba tak, že staré (napří-
klad východoasijské) kultury hodnotí 
stáří jednotlivce výš než my? A o čem by 
to svědčilo: o vyspělosti takových kultur, 
nebo o jejich zaostalosti? Vždyť i naše 
civilizace si stáří vážívala jako pozitivní 
hodnoty, uznávala stařešiny, měla své 
rady starších, ostatně je alespoň titulárně 
uchovává v senátech svých parlamentů.

Zkusme se podívat, napoví-li nám 
o tom něco jazyk. Slova můžeme zkou-
mat různě: a) etymologicky, tj. z hlediska 
jejich původu; b) sémanticky, tj. jednak 
z hlediska jejich polysémie (mnohoznač-
nosti), jednak synonymie (souznačnosti), 
jednak antonymie (významové opačnos-
ti); a c) z hlediska slovotvorného, např. 
stupňování, zpodstatňování přídavných 

jmen apod. Tato hlediska se často pře-
krývají a kombinují.

Z významového hlediska je jistě nejdů-
ležitější, že adjektivum starý je obsahově 
daleko širší než kterékoli z jeho synonym 
nebo antonym. Tento pojem obsahuje a) 
absolutní věk bytostí (jak je starý člověk, 
kůň) či dobu trvání věcí (jak je staré auto, 
dům) – tato vlastnost je absolutní, nemá 
antonymii; b) vysoký, pokročilý věk 
bytostí ve vztahu k jiným (člověk, zvíře) či 
projevy těchto bytostí (chůze, hlas, tvář) 
– zde je antonymem mladý; c) delší trvá-
ní věcí či jejich dávnost (dům; pověsti), 
popř. z toho vyplývající zaostalost (šaty, 
názory), a konečně d) předešlost (vystě-
hovat starý byt) nebo obvyklost (vrátit 

věc na staré místo) – u všech posledně 
jmenovaných je antonymem nový.

Že slovo starý málokdy znamená něco 
nežádoucího, potvrzují i jeho lexikalizo-
vané podoby: např. starší v nesrovnáva-
cím významu znamená „nepříliš starý“, 
totéž zpodstatnělé označovalo dříve člena 
obecní rady, dnes v českých nekatolických 
církvích člena laické správy, presbytera. 
Čeština zná i latinskou předlohu tohoto 
slova, senior: jako adjektivum značí 
„starší“, jako zpodstatnělé označovalo 
význačného člena nějakého společenství, 
dnes – vlivem angličtiny – také osobu 
důchodového věku. 

Snad tento poslední význam – nahra-
zující např. ve spojení „domov pro senio-
ry“ dříve užívané brutální slovo přestárlý – 
nám signalizuje nejprve něco o citlivěj-

ším přístupu ke stárnoucí části populace, 
zároveň však o vzniklé a prohlubující se 
dichotomii mezi mládím a stářím; dicho-
tomii, která ve většině kultur po věky byla 
metaforou, nikoli vyjádřením meze.

Domovy důchodců, domovy pro pře-
stárlé, domovy pro seniory… stejně jsou 
to předstupně hospiců, těch domovů 
dobrého umírání. Nedávám poslední 
výraz do uvozovek, není důvodu ho zleh-
čovat. I když tyto instituce usnadňují těm 
ostatním, těm „mladým“ namlouvat si, že 
tohle všechno se týká někoho jiného.

Teď však se doslýchám a vzápětí 
dočítám, že jedna naše politická strana 
se v rámci modernizace a zlepšování 
imidže rozhodla oslovit mladé podporou 

eutanázie. Doufal jsem, že to onu sobotu 
8. září ČT 1 neřekla. Ale v Lidových 
novinách 10. září to stojí ještě zřetelněji, 
surověji: „Mladé lidi chce (ta strana) při-
tahovat třeba slibem, že bude prosazovat 
uzákonění eutanázie.“ Eutanázie, to už tu 
nějaký čas straší; ale přitahovat tím mla-
dé lidi? Myslím, že těm je celá eutanázie 
šumafu; ale i kdyby nebyla – je to rozum-
ný politický program? Vždyť dneska 
mladých ubývá, populace stárne…

…A jedno z mých pramláďat buší do 
počítače, mydlí tam virtuály staré-mladé, 
a přikusuje prababiččiny koláčky.  

Jan Horálek
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„Necítím se vůbec vinna. Bojovala 
jsem za republiku a za takový společen-
ský řád, ve kterém nebudou nezaměstna-
ní,“ říká dnes Ludmila Brožová-Poled-
nová, která jako prokurátorka poslala 
s dalšími Miladu Horákovou na šibenici 
v roce 1950. Soudružka Brožová-Poled-
nová stále trvá na tom, že tehdy neuděla-
la nic špatného, a to přesto, že její jednání 
během naprosto vykonstruovaného pro-
cesu bylo v rozporu nejen se soudobým, 
ale i s tehdejším zákonem. Kvůli tomu se 
dnes vyvíjí iniciativa poslat Brožovou-
Polednovou k soudu, tentokrát v roli 
pro ni úplně neznámé a pravděpodobně 
i nepochopitelné – jako žalovanou.  

Slyším námitku: „Zase další akce 
kolem bývalých komunistů. Proč se 
o tom pořád musí mluvit?“ Protože otáz-
ka komunistické minulosti zůstává stále 
nevyřešená. Trápí nás a brání nám při 
dosažení té sebejistoty, kterou potřebuje-
me. Vyřeší ji tedy tento případ? 

Nevyřeší, a to proto, že při současném 
rozpoložení společnosti není možné 
vyřešit otázku komunistické minulos-

ti jedním švihem. Mezi námi jsou stále 
bývalí funkcionáři, strýčci, rodiče, kteří 
se dopouštěli zločinů proti spoluobča-
nům a kteří si žijí naprosto blaze a bez 
stresu. Jako třeba Ludmila Brožová-
Polednová. 

Naše společnost stále 
není ochotná jednoznač-
ně a rezolutně říci své 
„ne“ prakticky čemu-
koliv. Korupce nás sice 
všechny trápí, ale stačí se 
podívat na vlažné reak-
ce občanů na přestupky 
podnikatelů a politiků, 
abychom viděli přesně, 
jak to opravdu je. 

Osmnáct let po pře-
vratu zůstává čára mezi „oni“ a „my“ 
stejně tak mlhavá, dokonce je v mnoha 
případech i méně jasná, než byla teh-
dy. Pomáhají tomu různé argumentace 
a tvrzení. Například to, že nikdo za nic 
vlastně nemohl. Nebo dokonce ver-
ze, kterou propaguje i prezident Václav 
Klaus, totiž že existovali aktivní disidenti 

a pak ti (rozumí se my) „ostatní“, kteří 
jakýmsi zvláštním klidným způsobem 
pomáhali tomu, aby komunismus zmi-
zel. Ptám se takovýchto lidí: myslíte si, že 
jsme se naučili tu naši korupci teprve po 
revoluci?

Neexistují špatné 
otázky, pouze špatné 
odpovědi. Nehledej-
me úplné řešení otázky 
komunistické minulosti 
při posuzování případu 
Brožové-Polednové, ale 
ptejme se dál, a to pro-
střednictvím procesu, 
v němž tuto komunistic-
kou prokurátorku posta-
víme před soud. 

Otázka „co s ní“ se totiž rovná otázce 
„co s tím“. Sedmnáct let po návratu svo-
body se to některým lidem může zdát 
jako zcela zbytečné, některým jiným 
však zas ne. Ti jiní jsou naše děti. Budou 
mít své vlastní problémy, nenechme jim 
tenhle.

martin Jan stránský  
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Veškeré objednávky zasílejte na adresu:
Přítomnost
Národní 11, 110 00 Praha 1
tel.: 222 075 600
Fax: 222 075 605
e-mail: info@vydavatelstvimjs.cz

Přítomnost

Před soudem

post scr iptum

inzerce Možnost kombinované inzerce. Veškeré ceny lze projednat dle individuálních zájmů a možností.

Časopis

Tištěná inzerce / 3 měsíce

BAREVNÁ INZERCE ČERNOBÍLÁ INZERCE

1/8 1/4 1/2 1 Vnitřní 
obálka

Zadní 
obálka 1/8 1/4 1/2 1 Vnitřní 

obálka
Zadní 
obálka

Přítomnost 2 900,– 4 900,– 8 000,– 13 000,– 21 500,– 31 400,– 2 000,– 3 800,– 5 900,– 10 900,– 17 500,– 27 000,–

TNP 2 900,– 4 900,– 8 000,– 13 000,– 21 500,– 31 400,– 2 000,– 3 800,– 5 900,– 10 900,– 17 500,– 27 000,–

P + TNP 4 400,– 7 700,– 13 200,– 24 100,– 31 400,– 41 200,– 3 200,– 5 800,– 10 800,– 19 700,– 27 200,– 36 800,–

Bannerová inzerce / 3 měsíce

Umístění Cena – titulní strana Cena – sekce Velikost v px

1 9 600,– 4 800,– 468 × 60

2 6 000,– 3 000,– do 160 × 160

3 5 600,– 1 800,– do 125 × 125

4 2 700,– 1 500,– 468 × 60

ceny předplatného
ČR: 370 Kč / 1 rok (18 USD, 14 EUR)
 700 Kč / 2 roky (33 USD, 26 EUR)
 1000 Kč / 3 roky (47 USD, 36 EUR)
Evropa: 900 Kč / 1 rok (38 USD, 30 EUR)
Zámoří: 1000 Kč / 1 rok (47 USD, 36 EUR)
Studentské předplatné: 179 Kč/ 1 rok

předplatné

novinka
Elektronické předplatné: 160 Kč / 1 rok (8 USD, 6 EUR)

SLEVY PŘI OPAKOVÁNÍ 

Opakování Sleva 

1× 5 %

2× 10 %

3× 15 %

4× 20 %

[ �2 ] přítomnost / podzim 2007


