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průvodce přítomností

Milé čtenářky, milí čtenáři,
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
možnost žít.
Téma stárnutí ovšem
nerezonuje jen v bás
ních, vzhledem k tomu,
co hlásí demografové –
totiž, že ve všech vys
pělých zemích dochází k bezprecedentnímu
růstu podílu seniorů v populaci – se
o tom píše i v novinách a jedná v po
litických kruzích. Koneckonců aby ne,
starých čtenářů i starých voličů bude
dramaticky přibývat.
Nechci však téma, které si Přítomnost nazvala „Stáří vpřed!“, nijak zleh
čovat. Prostě žijeme déle než kdykoliv
předtím, a počet starých, ale zároveň, jak
konstatuje sociolog Jiří Musil, zdravých
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, ro
dinným 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 pořadu s trochu brutálním názvem Ještě
jsem tady Tereza Brdečková během
všech natáčení zjistila, že stáří není ná
lepka, ale kvalita. A o tom, v čem ta kva
lita spočívá, a také že je třeba se bránit
arogantním dětem a sociálnímu systé
mu před odstrčením do ghetta starců,
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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 lé
kaři:
neuropatolog
František Koukolík,
imunolog
Ctirad
John a neurolog
Martin Jan Stránský. Za všechny cituji
Ctirada Johna, který ze své celoživotní
profesionální i osobní zkušenosti radí: „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
kšeftu 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 bu
doucnost se má myslit, ale žít se dá je
nom v přítomnosti. A s Přítomností.

Libuše Koubská

poznámky

Bez víz
a přátel

Č

eská diplomacie prý dosáhla historického úspě
chu, když se jí podařilo vyjednat, že Češi nebu
dou muset v budoucnosti žádat při cestách do
Spojených států o víza. Bohužel tento úspěch je mož
né také popsat jako Pyrrhovo vítězství.
Při podrobnějším prostudování memoranda, kte
ré Češi s Američany podepsali, je totiž zřejmé, že to,
co vznikne, nebude styk tak úplně bezvízový, ale spíše
jakýsi bezvízový vízový. Každý, kdo bude chtít jet do
USA, bude totiž muset nejprve vyplnit na interne
tu dotazník a každý bude muset o sobě poskytnout
Američanům devatenáct osobních údajů.
Není přitom jasné, co se stane, pokud se vyplněný
dotazník nebude Američanům líbit. Sdělí dotyčné
mu, že se do USA nemá vůbec obtěžovat, nebo ho
pošlou zpátky až z letiště v USA poté, co už utratil
nemalou sumu za letenky, rezervace hotelů, apod.?
Vzhledem k této nejasnosti se vízový režim, v jehož
rámci se osoba žádající o víza dopředu dozví, zda do
USA vůbec smí, jeví vlastně jako více průhlednější.
Možná se ale tento problém nakonec nějak vyřeší.
Mnohem těžší bude z Čechů smýt nálepku evropské
ho potížísty. Česká diplomacie totiž jednala o zrušení
víz na vlastní pěst, bez konzultací s Evropskou unií,
a výsledná dohoda dává Američanům právo žádat od
cestujících do USA více údajů, než je tomu v doho
dách se zeměmi tzv. staré patnáctky, které, s výjimkou
Řecka, už bezvízový režim pro cesty do USA nějakou
dobu mají. Ty se nyní obávají, že USA použijí dohodu
s Čechy jako precedens.
Čeští vládní politici se brání, že při jednání o do
hodě museli respektovat skutečnost, že Kongres USA
vloni schválil zákon, který vyžaduje, aby americká
strana dostávala o cestujících do USA více dat, než
kolik jich zatím poskytují země „staré patnáctky“. Ty
se prý tak jako tak budou muset požadavkům USA
podřídit. Jenže právě to je nejisté. Evropská unie se
novému americkému zákonu brání a je dostatečně
silná, aby se ubránila, pokud bude jednotná.
Zavádějící je i česká námitka, že EU neudělala pro
české snahy zrušit víza v minulosti dost. Skutečnost,
že USA nechtěly Čechům zrušit víza, měla co do či
nění zejména s velkým počtem odmítnutých žadatelů
o víza, což pro změnu souviselo s tím, že poměrně
vysoké procento Čechů, kteří do USA cestovali, pře
kračovalo povolenou dobu pobytu. Ani EU nemohla
s touto skutečností mnoho dělat.
Navíc se situace změnila, když Kongres přijal již
zmíněný zákon, na jehož základě mohou USA žádat
další údaje o cestujících. Právě tady potřebovala EU
ukázat jednotu.

Český vicepremiér pro Evropskou unii Alexandr
Vondra tvrdí, že Komise EU chtěla jenom „vše od
kládat, my naopak urychlit“. Neřekl ovšem, že EU má
nyní oprávněný pocit, že Češi věci takříkajíc urychlu
jí bez ohledu na ostatní. Bývalý prezident Václav Ha
vel označil toto jednání za neblahý výraz tradičního
českého egoismu.
I Američané už pochopili, že v podobě egoistické
české vlády mají v Evropě trojského koně. Stejně jako
s nimi Češi vyjednávali bez větších konzultací s EU
a NATO o umístění části americké protiraketové
obrany na českém území, neváhali ani jednat sólově
o zrušení víz.
Pokud si čeští politici myslí, že i když takto ztratili
nějaké přátele v Evropě, získali přátelství Američanů,
měli by možná počkat na výsledek amerických prezi
dentských voleb. Vláda, která je tak ohebná v jednání
s administrativou George W. Bushe, nemusí mít po
volbách příliš vysoký kurs ani ve Washingtonu. Češi
tak mohou skončit bez jakýchkoliv přátel.
Jiří Pehe

Srp, kladivo
“
c
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a
r
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edávný pořad ČT 2 Ta naše povaha česká: srp,
kladivo a „haknkrajc“ bůhvípokolikáté a jistě ne
naposled vrátil téma srovnávání dvou totalit,
s nimiž máme zkušenost, totiž nacismu a komunis
mu. Zadání je stále stejné: co bylo (a odtud pak – co
je, či mohlo by být) horší? Stalo se téměř pravidlem,
že stejně samozřejmé jako hlásit se k demokracii je
hodnotit komunismus jako zločinnější; ve zmíněném
pořadu nejinak. Nejčastějším argumentem těchto zá
věrů je počet obětí, zmarněných lidských životů.
Společných rysů hitlerismu a bolševismu bylo ne
spočet. Chceme-li cokoli srovnávat s něčím druhým,
potřebujeme něco třetího – společný rys, na jehož zá
kladě lze srovnání provést. Tomu se odnepaměti říká
tertium comparationis, doslova to třetí, totiž společ
ný znak porovnání. Jestliže podmínkou srovnávání je
něco stejného, podstatou srovnávání je hledání od
lišnosti, tedy míry shodného rysu. Výsledkem je pak
srovnávací stupeň, komparativ.
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Nejčastějším srovnávacím rysem vedoucím k zá
věru, že komunismus byl horší, zrůdnější, zločinněj
ší, je počet lidských obětí, jež měla ta která totalita
na svědomí. Takové srovnávání může však budit řadu
námitek: např. otázku efektivity (nacismus byl u mo
ci jen dvanáct a čtvrt roku), otázka klíče, podle něhož
jsou při srovnávání oběti na ten či onen účet přičítány
(nacismem rozpoutaná válka byla soudně prohlášena
za zločinnou – jak počítat její oběti, kam které?), ne
mluvě pak o otázce klíče, podle něhož si srovnávané
režimy své oběti vybíraly. Poctivější se mi zdá srovná
vání principů, na nichž obě totality spočívaly.
Obě slibovaly ráj na zemi – jedna pro rasově vyvo
lené, druhá pro „pracující“; jedna byla selekční, dru
há se alespoň tvářila univerzalisticky. Obě nenáviděly
demokracii; jedna otevřeně, druhá se jejím jménem
oháněla. Jedna vyžadovala fanatismus, druhá vědec
ký světonázor... To samo o sobě nestačí pro hodnotící
srovnání – spáchané zlo je příliš podobné. A srovná
vat, jak by svět vypadal po vítězství jedné či druhé
totality, by bylo spekulativní. Srovnat však lze, jak
zanikly proč a svůj projekt nenaplnily.
Nacismus byl důsledný a konzistentní; jakmile si
udělal pořádek doma, ohrozitelný byl jenom zvenčí.
Komunismu byl naproti tomu největším nepříte
lem sám sobě. Tvrdošíjně hlásal dobro pro všechny,
a i když to dobro podle potřeb modifikoval (svoboda
jako poznaná nutnost, demokracie lidová či socialis
tická, reálný socialismus atd.), jeho ideje byly zdro
jem neustálých „revizionismů“ a „kontrarevolucí“.
Však taky jeho konec přišel, když dostal šéfa, který to
dobro bral příliš vážně.
Jan Horálek

Odpovědní a
jsme i za slov

B

yl to zvláštní příběh s poněkud předčasným
koncem. Kdo by se byl loni v prosinci nadál, že
až nová ředitelka Radiožurnálu Barbora Tache
cí představí s letošním prvním lednem výrazně jinou
podobu jeho programu, vzniknou ani ne do týdne
hned dvě nesouhlasné petice a protesty proti novému
vysílání prvního okruhu Českého rozhlasu podepí
še na internetu na patnáct tisíc lidí. A že šéf celého
rozhlasu Václav Kasík už začátkem února ředitelku
Tachecí odvolá, ne kvůli stížnostem nespokojených
posluchačů, ale protože nezvládala komunikaci s ko
legy a podřízenými.
Podstatou plánu, který v první fázi měl osvěžit
hlavně formu Radiožurnálu, bylo rozpustit jednot
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livé příspěvky z řady sevřených pořadů do několika
málo bloků v proudu vysílání během dne, aby se tak
dal kdykoli zařadit zpravodajský příspěvek, a navíc
každému bloku přiřadit konkrétní hlas výrazného
moderátora. Vlna posluchačských protestů, která ná
sledovala po uvedení plánu do praxe, sice nedosáhla
rozměrů televizní krize z přelomu let 2000 a 2001 ani
případu, v němž loni vyšlo najevo, že šéf České te
levize Jiří Janeček porušoval víc než tři roky zákon,
když v televizi zaměstnával ve vysoké funkci svého
přítele, bývalého člena Lidových milicí. Přesto však
šlo o zřejmě největší protest, jaký kdy po změnách
programu veřejnoprávního média následoval. Spíše
než programový totiž zmíněné televizní krize měly
rozměr řekněme personálně-etický. A také z nich,
narozdíl od letošní rozhlasové kauzy, v podstatě nic
dobré nevzešlo.
Udiveni rychlostí a emocionální razancí, s jakou
nás průběh „případu Radiožurnál“ zaskočil, může
me totiž ocenit to, jak veřejnost snad vůbec poprvé
v takovém rozsahu využila možností, které jí pro pří
padný projev nesouhlasu s vysíláním, na něž povinně
každý měsíc přispívá, dává mediální legislativa. Část
posluchačů po právu seznala, že nebylo ohleduplné,
když o změně nebyli včas zpraveni, a generální ředitel
i rozhlasoví radní je museli vyslechnout. Rada Čes
kého rozhlasu, která na veřejnoprávní instituci v za
stoupení veřejnosti dohlíží, byla zase tváří v tvář pro
testujícím nucena si uvědomit, že má lidem sloužit,
ne přezírat jejich žádosti o slovo. Taková lekce byla
přínosná, aby si radní uvědomili, jak odpovědní mají
za své konání být.
Nejen za činy, ale i za „pouhá“ slova jsou všichni,
kdo vstupují do veřejného prostoru, odpovědní. Asi
nepřekvapí, že uřvaný bulvár i komerční Nova jako
bezpočtukrát předtím i tentokrát porušily intimní
zónu a o nemoci Barbory Tachecí začaly vykřikovat
nevybíravé zvěsti. Méně už chápeme, proč rozhlas
včas o změně nedal vědět, proč ředitelka Radiožurná
lu volila na televizní obrazovce i v rozhlasovém éteru
místo trpělivého vysvětlování útoky na nespokojené
a proč veřejnoprávní instituce v posledním čtvrtroce
tak lehkomyslně nakládala s důvěrou svých zákazní
ků. To si ale představitelé rozhlasu podle svých poz
dějších slov uvědomili a snad se z toho i poučí. Nej
jistěji lze tedy konstatovat, že kritizovat změnu má
pro její napravení cenu pouze tehdy, když se kritika
zakládá na platných předpokladech, a že do ní roz
hodně nepatří neopodstatněné urážky ani výsměch
okázale zdůvodňovaný jen antipatií.
Potěšující pak je, že posluchačská veřejnost umí
svépomocí zorganizovat širokou diskusi o vysílání,
k němuž má výhrady. A oprostí-li se příští taková
debata od zbytečných osobních útoků a emociálních
výlevů, bude to už téměř ideální.

Ondřej Aust

Byl jste ministrem
financí ?!

Ano svatosti
přiznavám.

Já bych s dovolením....
co následuje po zločinu?

Zločin!
Má někdo dotaz?

Fjodor Michajlovič
Dostojevský

Jak se jmenujete?

text: petr geisler kresby: lela geislerová
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stalo se

Události prvního č


1. ledna
V České republice se začalo platit za návštěvu lékaře, za recept a pobyt v nemocnici.



1. ledna
Eurozóna se rozrostla o další dva státy, na
celkem patnáct. Euro jako národní měnu
přijala místo svých lir Malta a své libry jím
nahradil Kypr.



11. ledna
Ve věku 88 let zemřel první člověk, který
vystoupil na Mount Everest, sir Edmund Hillary.



29. ledna
Americký prezident George Bush ve svém
posledním projevu o stavu unie připustil, že
Spojené státy procházejí obdobím hospodářské nejistoty. Podpořil vývoj ekologicky nezávadných technologií a apeloval na snížení
závislosti USA na dovážené ropě.



3. února
Srbské prezidentské volby vyhrál nad
Tomislavem Nikoličem dosavadní prezident
Boris Tadič.



11. února
Vražda Milady Horákové je podle Vrchního
soudu v Praze promlčena. Soud tak ukončil
řízení ve věci bývalé prokurátorky Ludmily
Brožové-Polednové, která se odvolala proti
osmiletému trestu vězení, udělenému soudem nižší instance.





9. ledna
Americký prezident George Bush, jemuž příští rok skončí druhé funkční období, navštívil
vůbec poprvé Izrael, v rámci své blízkovýchodní cesty.



15. února
Staronovým prezidentem České republiky se
stal Václav Klaus. Mandát na druhých pět let
získal ve třetím kole druhé volby, zvolen byl
těsnou většinou. Od první volby proti němu
kandidoval profesor Michiganské univerzity
a zakladatel pražského národohospodářského institutu CERGE Jan Švejnar, do druhé volby nominovali komunisté poslankyni
Evropského parlamentu a bývalou televizní
moderátorku Janu Bobošíkovou. Ta odstoupila už před prvním kolem druhé volby, byla
přesvědčena, že pro ni KSČM nestihla vyjednat dostatečnou podporu. Samotné volbě
předcházely dlouhé diskuse o tom, zda volit
veřejně, či tajně, a vzájemná obviňování
poslanců i senátorů z korupce kvůli hlasům
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roku 2007 získaly Tajnosti režisérky Alice
Nellis. Nejlépe podle filmové akademie hrál
v hlavní roli Ivan Trojan ve snímku Václav,
z žen Marion Cotillardová v koprodukčním
filmu o Edith Piaf.

pro toho či onoho kandidáta. Už předtím také
do médií pronikla nahrávka z kamerového
systému pražského hotelu Savoy, kde se
sešli Klausův kancléř Jiří Weigl s Miroslavem
Šloufem blízkým sociální demokracii.
17. února
Kosovský parlament jednostranně vyhlásil
nezávislost provincie na Srbsku a prohlásil
Kosovo za demokratický, světský a multietnický stát. To vyvolalo bouřlivé protesty
srbské veřejnosti. Události v březnu vyústily v demisi srbské vlády premiéra Vojislava
Koštunici, kvůli rozdílnosti názorů jejích členů. Nezávislost Kosova uznaly Spojené státy
a Francie. Evropská unie nechala rozhodnutí
na jednotlivých svých členech. Češi nezávislost uznají, až tak učiní většina evropských
zemí.



24. února
Kubánský parlament zvolil za nového prezidenta Raúla Castra, mladšího bratra Fidela
Castra. Ten Kubu vedl od svržení Fulgencia
Batisty – od roku 1959 byl premiérem, od
roku 1976 prezidentem. Na funkci prezidenta a vrchního velitele ozbrojených sil už znovu nekandidoval.



25. února
Po dětském herci Ivanu Jandlovi, režisérech
Kanárovi, Klosovi, Menzelovi, Formanovi,
Pištěkovi a Svěrákovi získala Oscara Češka
Markéta Irglová společně s irským hudebníkem Glenem Hansardem. Americká filmová
akademie je ocenila za píseň Falling Slowly
z   nízkorozpočtového filmu Once, v němž
oba také hráli. Nejlepším snímkem roku byl
zvolen titul Tahle země není pro starý bratří
Coenů.





28. února
Premiér Mirek Topolánek ve Washingtonu ocenil medailí bratry Josefa a Ctirada
Mašínovy, kteří se komunistickému režimu
v Československu postavili se zbraní v ruce.
O několik dní později předal ocenění také
Milanu Paumerovi, jenž rovněž patřil do jejich
skupiny. „Medaile je nově vzniklým osobním
oceněním předsedy vlády, nikoli státním
vyznamenáním, a její udělení prý proto Topolánek s nikým nekonzultoval,“ informovala
ČTK. Premiér si oceněním Mašínů vysloužil
řadu odmítavých reakcí včetně trestního
oznámení. K jeho podání Mirek Topolánek
řekl, že si nemohl přát nic lepšího.
1. března
Výroční ocenění Český lev za nejlepší film



2. března
Ruské prezidentské volby oficiálně vyhrál
první místopředseda vlády Dmitrij Medveděv,
kandidát preferovaný dosavadním prezidentem Vladimirem Putinem, jemuž před časem
řídil kancelář. Úřadu se Medveděv ujme 7.
května.



9. března
Z kosmodromu ve Francouzské Guyaně
vynesla raketa Ariane 5 první evropské kosmické plavidlo. Je jím automatická nákladní
loď ATV Jules Verne, která dopraví na oběžnou dráhu zásoby pro vesmírné stanice ISS.



10. března
Ve věku 88 let zemřel herec, recitátor
a pedagog Radovan Lukavský. V roce 1957
se stal členem činohry Národního divadla,
diváci si ho pamatují ponejvíce jako Hamleta,
ti televizní pak jako Václava Tháma ze seriálu
F. L. Věk. Za celoživotní mistrovství obdržel
v polovině devadesátých let  Cenu Thálie.



11. března
Mezinárodně uznávaného kulinářského ocenění kvality – Michelinovy hvězdičky – se
dočkal první podnik v České republice: restaurace Allegro pražského hotelu Four Seasons.
„Hvězdičku získal kanadský hotel s italským
šéfkuchařem za italskou kuchyni,“ glosovala
to v Lidových novinách Hana Michopulu.



14. března
Několik desítek lidí zahynulo při nepokojích,
které propukly v tibetském správním středisku Lhasa. Demonstranti tam zapalovali
obchody a auta na protest proti čínské nadvládě. Čína vyslala armádu a policii. Záběry
střetů se pak objevily na nejnavštěvovanějším světovém videoserveru YouTube. Přístup
na něj Čína následně zablokovala.



19. března
Ve věku devadesáti let zemřel na Srí Lance britský spisovatel vědecko-fantastických
románů Arthur C. Clarke. Do povědomí se
dostal na konci šedesátých let, kdy podle
jeho povídky Hlídka natočil Stanley Kubrick
film 2001: Vesmírná odysea.



20. března
Sněhová bouře byla jednou z příčin několika

stalo se

tvrtletí roku 2008
hromadných havárií na dálnici D1 v oblasti
Českomoravské vysočiny. Celkem se srazilo
116 vozidel, šestadvacet lidí se zranilo, v až
třicetikilometrových kolonách uvízlo na dvacet tisíc lidí.
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Od studené války k temperovanému míru

M

ezi periodiky, psanými rusky
a vydávanými v cizině zaujímá
prestižní, lze říci, že první mís
to Russkaja zaruběžnaja gazeta (RZG),
vydávaná v Paříži institucí Le Centre de
Langue et Culture Russe (www.clcr.ru;
aclcr@wanadoo.fr). V Rusku samém je
Russkaja zaruběžnaja gazeta, která má
v podtitulu názvu uvedeno „Nezávislá
informace o ruské skutečnosti“, pozorně
čtena. První letošní číslo přineslo obsáh
lou diskusi o soudobém světovém vývoji
a o současné vojenské síle Ruska.
„Když jsem se v roce 1994 vrátil do
Ruska, nalezl jsem zde téměř zbožňování
západního světa . To se změnilo nejdřív
tím, že NATO krutě bombardovalo Srb
sko. Pak se situace prohlubovala kroky
NATO, které začalo zatahovat do své
sféry části rozpadnuvšího se Sovětského
svazu. – Chápání Západu jako legendár
ního rytíře demokracie vystřídalo kon
statování, že základem západní politiky
je především pragmatismus, ponejvíce
kořistnický, cynický. A že Západ, osla
vující konec vyčerpávající studené války
a bedlivě sledující půldruhého desetiletí
trvající gorbačovsko-jelcinovskou anar
chii uvnitř země a kapitulaci všech za
hraničních pozic, si velmi rychle zvykl na
úlevnou myšlenku, že od nynějška Rusko
skoro patří mezi země třetího světa a že
to tak už bude napořád. Když se však
Rusko znovu začalo zvedat ekonomicky

a státně, bylo to Západem přijato… s pa
nikou, “ uvádí redakce v úvodu debaty
úryvek z interview, které spisovatel Ale
xander Solženicyn poskytl německému
týdeníku Der Spiegel.
Russkaja zaruběžnaja gazeta předklá
dá řadu úvah k informacím vojensko-po
litického zaměření a strategického význa
mu, včetně technologického posouzení.
Jde třeba o vynalézavě modernizovanou

verzi dálkových strategických bombar
dérů jako TU-160 (tj. „Bílou labuť“), či
leteckou bombu „ODAB“ (tzv. neradioaktivní konkurent atomové zbraně, leč se
stejně ničivým účinkem).
Nejjasněji a nejvýrazněji pojmenová
vá v časopise ruský pohled na součas
né globální poměry přední moskevský
politolog Sergej Karaganov. Jde o pod
statnou část z jeho projevu na zasedání
Klubu světové politické ekonomiky a Ra
dy pro zahraniční a obrannou politiku.
Jeho analýza dospívá k závěru, že po éře
studené války nastoupila doba, kterou
třeba chápat jako dlouhodobou epochu
temperované rivality a tvrdé konkurence
všech proti všem.
„Spojené státy promarnily mimořád
nou šanci v devadesátých letech, kdy po

rozpadu Sovětského svazu byla Moskva
připravena na velké a všestranné ústup
ky ve vztazích a v propojení ekonomiky
se světem, kdyby se jí dostalo stejného
zacházení, jakého se dočkala západní Ev
ropa při nezbytné obnově po roce 1945.
Rusko si však muselo pomoci z propasti
samo navzdory Západu.
My sami jsme věřili, ba přiměli jsme
Američany, že i oni v to uvěřili, že USA
jsou na světě jedinou supervelmocí. Ale
tak tomu není a Amerika se tím zkazila.
Kvůli představě své mýtické síly zabředly
Spojené státy do irácké aféry. A tím pod
lomily důvěru jak k vlastní vojenské síle,
tak k polické moci. Promarnily hlavní
kapitál Ameriky, to, čemu se říká , při
tažlivost‘. Co je však ještě podstatnější
– podlomily víru a důvěru v demokracii.
Svět už asi po dva roky prožívá novou
epochu, epochu všech proti všem, vyzna
čující se mimo jiné ztrátou jakýchkoliv
morálních kriterií v zahraniční politice.
Jsme svědky nového ideologického boje
demokracie kontra ne-demokracie, kdy
staré země Západu vytvářejí novou vo
jenskou strukturu ke konfrontaci.“
Xxxx Xxxxxxxx
Xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Xxxxxxx Xxxxxxx Xxxxxx

Není růstu bez státu, ale pozor na to

K

aždá tržní ekonomika spočívá na
principu kreativní destrukce. Fir
my a podniky vymýšlejí technické
a finanční novinky, ale všechny inovace
nekorunuje úspěch. Na to se přišlo už
v roce 2000 poté, kdy splaskla bublina
vyvolaná vpádem internetu do podni
kání. Nyní jsme svědky nové očisty. Trh
rozděluje finanční produkty na takové,
jež přispívají k ekonomickému růstu,
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a takové, jež mu neslouží. Panika na
finančních trzích, vyvolaná nevhodnými

zásahy v oblasti nemovitostních úvěrů ve
Spojených státech a jinde, neznamená, že
finanční kapitalismus a jeho moderni

zování jsou omylem. Naopak. Rostoucí
komplexnost finančních trhů dovoluje
rozdělovat rizika na větší počet investo
rů. Díky takovému dělení rizik se může
podstatně více aktérů pouštět do ino
vací. Chyby koriguje sám trh. Kreativní
destrukce funguje tak, že některé pod
niky mizí a jiné se rodí. Návazně to pak
znamená, že někde pracovní možností
zanikají a jinde naopak vznikají. Takový

co píší za humny

rytmus dovoluje vracet růst do zdravé
polohy.
Jistě, z hlediska jednotlivce se jedná
o krutý cyklus. Vysvětlování, že něco
takového je z dlouhodobého hlediska glo
bálně pozitivní, sotva uspokojí toho, kdo
je momentálně přímo zasažen a dotčen.
Ale právě v takové chvíli, kdy obtíže
narůstají, je nadmíru vhodné bránit tržní
ekonomiku a na příkladech ji objasňovat.
V periodě výkyvů by měli novináři, poli
tici a odborníci spíše objasňovat to, co
se děje, než prohlubovat paniku. A volit
opatrněji slova. Mluvit hned o recesi je
zavádějící, když se ve skutečnosti jedná
jen o zpomalený růst.
Stejně je však nesprávné tvrdit, že stát
je zbytečný pro dobré fungování kapita
lismu. Tam, kde stát chybí, kapitalismus
selhává. Stát je garantem pravidel hry

a v krajních případech zajišťuje pomoc.
Patří k evropské tradici, že sociální poli
tika usnadňuje přechody od jednoho
mizejícího zaměstnání k druhému, jež se
rodí, od jednoho podniku, jenž skončil,
k jinému, který vzniká.
Začne-li se však stát stavět do opozice
vůči kreativní destruktivnosti tržní eko
nomiky, stává se nebezpečným. Všechny
velké ekonomické krize, stagnace, inflace
a vlny masové nezaměstnanosti byly ve
20. století vyvolány těkavou a nesoustav
nou vládní ekonomickou a sociální poli
tikou. Není růstu bez státu, ale státy samy
dokáží ekonomický rozvoj dusit. Pokrok
si razí cestu jen po takové těsné pěšině.
A platí to stejnou měrou pro všechny
národy.

Autor je francouzský novinář, ekonom,
filosof a spisovatel.

Le Figaro, 13. 2. 08

dá se někde něco dopsat?

Guy Sorman

Australští domorodci se dočkali omluvy

D

ne 13. února vyjádřil australský
premiér Kevin Rudd lítost nad
„bolestí a utrpením“ domorodé
australské minority. Dav před parla
mentní budovou jásal navzdory tomu, že
panovalo podmračené a chladné poča
sí. Mavis Garrettová, 67letá příslušnice
domorodé menšiny z Queenslandu se
hned nechala slyšet: „Kdybych teď spatři
la pana Rudda, běžela bych ho obejmout“.
Nešlo tolik o to, co Rudd vlastně řekl, ale
o způsob, jakým to řekl. Ruddova slova
patřila totiž především „ztracené genera
ci“ Aboriginců, pocházející ze zhruba 50
tisíců smíšených dětí, které bílí misionáři
a sociální pracovníci umisťovali v letech
1910–1970 do výchovných institucí.
Poukazovali tehdy na jejich neutěšené
sociální a výchovné podmínky a mysleli,
že budou šťastnější ve většinové austral
ské společnosti. Namísto toho se mnohé
ocitly na jejím okraji a stranou zůstaly
i ve své původní etnické komunitě. Od
zveřejnění první zdrcující kritiky tohoto
postupu v roce 1997 se za něj omluvilo
již šest místních vlád; nicméně teprve
Ruddova řeč, v níž opakovaně zaznívalo
slovo litujeme, mocně přispěla ke zmír

nění komplexu viny bílé populace i trp
kosti Aboriginců.
„Předešlé vlády se snažily celou věc
napravit přísunem peněz do nejsvízel
nějších oblastí života původního obyva
telstva, jako je alkoholismus, zdravotní
potíže nebo negramotnost, “ říká farář
Sealin Garlett z australské Sjednoce
né církve: „ale nyní se vláda obrátila
k duchovnímu rozměru věci.“

tety odvlečen úřady do sirotčince. „Ješ
tě léta poté jsem se budil ze sna a slyšel
bouchat ty zapadající dveře.“ Ruddovo
odpusťte tak způsobilo, že Harrisonovi
soukmenovci slyší nyní zapadat dveře za
jednou temnou kapitolou své historie.
Elizabeth Keenan
Autorka je australská novinářka.

Time, 25. 2. 2008

Materiální pomoc i tak zůstává na
pořadu dne. Někteří zástupci původní
ho obyvatelstva viní vlády z vyhýbavého
postoje k placení odškodného za hříchy
minulosti a málokdo v zemi pochybuje,
že peněz na sociální účely Aboriginců je
stále zapotřebí. Protentokrát ale zavládla
všeobecná spokojenost. Sedmdesátiletý
Murray Harrison se ve svých deseti letech
ocitl poprvé ve svém životě zamčený na
noc v místnosti, když byl jako jeden ze
třinácti sourozenců vychovávaných u své

Výběr ze zahraničního tisku
pro Přítomnost připravili Jan Petránek,
Zdeněk Miller a David Svoboda.
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pro a proti

Václav Krása:

Děti a senioři by připlácet neměli

O

tázka, zda má být lékařská péče
bezplatná, není příliš přesná a je
zavádějící. V médiích i ve veřejnos
ti se často termín „bezplatná zdravotní
péče“ užívá, ale tato fakticky neexistuje.
Každá lidská činnost je nějak zpoplatně
na, a stejně je tomu i ve zdravotnictví.
Správné a nepochybně důležité je hovořit o tom, zda mají občané doplácet
na zdravotní péči mimo zdravotní pojištění. V našem současném systému je
termín „bezplatná péče“ používán právě
pro péči, která je plně hrazena z veřejného zdravotního pojištění. Mimo veřejné zdravotní pojištění jsou realizovány
platby, které přispívají na zdravotní péči
přibližně osmi procenty výdajů. To odpovídá zhruba stejnému procentu výdajů
občanů na zdravotní péči ve většině evropských zemí.
Diskuse o tom, kolik mají na zdravotní péči připlácet sami pacienti, se

výrazně oživila v souvislosti s reformou
veřejných rozpočtů. Jsem přesvědčen, že
spoluúčast pacientů na úhradě nákladů
zdravotní péče je nezbytná a v některých
segmentech má významný regulační
vliv. Tato spoluúčast však musí být vždy
cílená, musí být promyšlená a ve svých
důsledcích musí přinášet efekt, který od
ní byl očekáván. Jako předseda Národní rady osob se zdravotním postižením
jsem vyjádřil jasné stanovisko k zavedení poplatků ve zdravotnictví za předpis
léků a za návštěvu lékaře. Já osobně ani
Národní rada nezpochybňujeme regulační úlohu poplatků, záměr jejich zavedení
je zcela zřejmý: tyto poplatky mají regulovat poptávku po nadbytečné zdravotní
péči.
Jsem však přesvědčen, že náš současný model poplatků nenaplňuje očekávání, která by měl splňovat. Zásadní
chybou zavedení poplatků ve zdravot-

jednou za čtrnáct dní. Malé dítě těžko
může zneužívat zdravotní péči, protože o návštěvě lékaře rozhodují rodiče,
a neznám rodinu, která by zbytečně se
svým dítětem obíhala lékaře.
Na druhé straně, plošnost poplatků
může vést k tomu, že občané se sice chovají jinak, ale nechovají se tak, jak systém očekává. Místo toho, aby navštívili
svého praktického lékaře a ten je doporučil na vyšetření ke specialistovi, volí
zkratku: nejdou ke svému praktickému
lékaři, ale snaží se dosáhnout vyšetření
u specialisty. Motivace je zřejmá. Místo toho, abych platil dvakrát poplatek za
návštěvu lékaře, zaplatím pouze jednou.
A tak ordinace praktických lékařů zejí
prázdnotou, zdravotní systém však nic
neušetří, protože praktičtí lékaři jsou hrazeni především kapitační platbou. Naopak vyšší návštěva u specialistů povede
k vyšším výkonům tohoto segmentu ve

Měla by být lékařs
foto: archiv

nictví je jejich plošnost. Vychází pravděpodobně z přesvědčení, že všichni
máme stejné žaludky, stejné příjmy,
stejné zdravotní problémy a že jsme ve
stejné sociální situaci. Opak je pravdou.
Nemáme všichni stejné žaludky, a hlavně - nejsme všichni ve stejné sociální
situaci. Pro některé skupiny občanů
poplatky neznamenají žádnou výraznější
zátěž, pro další část lidí jsou však poplatky zásadním limitem v přístupu ke zdravotní péči. Je zcela zřejmé, že plošnost
zavedení poplatků neplní svůj základní
úkol regulace přístupu ke zdravotní péči.
Člověk, který je v domově pro seniory
nebo v ústavu sociální péče, nemůže
zneužívat zdravotní péči, protože lékař
navštíví dané zařízení jednou týdně či
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zdravotnictví a tím i vyšším nákladům
na tento segment.
Skutečným motivem zavedení poplatků není reforma, ale zdravotnická
daň, která má zajistit dostatek příjmů pro
zdravotnictví. O takové dani ale nelze říkat, že je to reformní krok.
n

Václav Krása je předseda Národní rady osob
se zdravotním postižením České republiky.

pro a proti

Martin Bojar:

Výjimky jsou nekorektní

Z

dravotní péče nikdy nebyla bez
platná. V ČSSR byly náklady na
„bezplatnou zdravotní péči“ hra
zeny z kapitoly zdravotnictví státního
rozpočtu ministerstvem financí, jež roz
hodovalo o finančních prostředcích, roz
dělovaných ministerstvem zdravotnictví.
Stát získával peníze na úhradu zdravotní
péče od daňových poplatníků a z výno
sů neprůhledně fungujícího národního
hospodářství.
Přístup k zdravotní péči byl i v socia
listickém Československu diferencovaný.
Jinou péči dostávali příslušníci politické
reprezentace, nomenklatury a socialis
tické elity včetně represivních a výkon
ných složek, jinou prostí pracující, „nosi
telé veškeré moci“. V ČSSR byla zajištěna
dostupnost přijatelně kvalitní akutní,
dlouhodobé i preventivní péče všem
občanům, aniž by byla pro pacienty vidi
telně zpoplatněna a omezil se přístup do

ně zpoplatněny – poplatky za recepty, za
lázeňské poukazy, za zákroky stomato
logické a kosmetické. Cena práce lékařů
a sester byla hrubě deformována a při
obstojně fungující celonárodní „šedé“
melouch-ekonomice byla někdy kom
penzována „soukromou“ iniciativou
pacientů. Existovaly i nezdaněné platby
za nadstandardně poskytnuté služby, za
urychlení operace oproti pořadníku, za
vlídnost či z „vděčnosti“. Objem těchto
prostředků plynoucích do bezplatného
zdravotnictví nebyl podle průzkumu
z roku 1985 zanedbatelný, jednalo se
o miliardy československých korun.
V letech 1990-92, kdy jsem se podí
lel na reformě českého zdravotnictví
a zavedení zdravotního pojištění, což
mělo podpořit proměnu pacientů ve
svéprávné a informované občany, mající
právo na volbu i zdravotní péče a vyma
nit české zdravotnictví z absolutního

ci reformy daňového systému a reformy
financí. To neomlouvá věcné a komuni
kační chyby, k nimž nyní dochází.
Nadále soudím, že zdravotní péče
hrazená z pojištění má být z důvodů
regulačních i ekonomických částečně
zpoplatněna. Výjimky podle věku či dru
hu onemocnění jsou nekorektní, obtížně
stanovitelné a kontrolovatelné. Platí však,
že pacienti, nacházející se v prokazatelné
a jimi nezaviněné finanční či psychoso
ciální nouzi, mají nárok na brzkou kom
penzaci provedených plateb, jež nejsou
zdaleka symbolické, z prostředků sociál
ního zabezpečení.
n

Doc. MUDr. Martin Bojar je přednostou
neurologické kliniky ve Fakultní nemocnici
v Praze-Motole. V letech 1990–92 byl ministrem zdravotnictví ČR.

ká péče bezplatná?
dohledu ministerstva financí, bylo dva
krát navrženo zavedení poplatků. To již
na jaře 1990 zvažoval prvý ministr zdra
votnictví profesor Pavel Klener. Návrhy
ministerstva zdravotnictví na zpoplatně
ní vydání léků na recept, návštěvy lékaře
doma, návštěvy na pohotovostní službě,
převozu sanitkou, hospitalizace a pobytů
v léčebnách dlouhodobé péče předložené
vládě však narazily jak na podzim 1990,
tak o rok poté na neobyčejně silný odpor
většiny ministerstev. Vláda je na svém
jednání zamítla a veřejnost s nimi nebyla
seznámena.
Tehdejší argumenty proti zavedení
poplatků se nápadně podobaly výhra
dám, s nimiž se setkal současný pokus
o zavedení regulačních poplatků v rám

foto: archiv

značně otevřeného systému zdravotnic
tví, trpícího jako normalizovaná společ
nost důsledky emigrace mnoha lékařů,
průměrností, nedostatečnou motivací
a izolací.
Jednalo se o regionálně a vertikálně
organizovaný systém veřejného zdravot
nictví, kde volba lékařů i nemocnic byla
legálně umožněna nepříliš autonomně se
chovajícím pacientům, když tito splnili
určité formální procedury. Také v této
oblasti však existovala nelegální, povět
šinou tolerovaná „soukromá“ iniciativa,
která byla neoficiálně zpoplatněna. Přes
deklarovanou a leckým oplakávanou
bezplatnost nešlo o péči bezplatnou.
I před pětadvaceti lety byly některé
segmenty veřejné zdravotní péče částeč
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Následky voleb
N

a politické scéně dochází k přesku
pování sil. Únorová volba prezi
denta České republiky jen potvr
dila neblahý trend, který se na české
scéně usazuje – pořizování tzv. přeběh
líků. Pokud to takhle půjde dál, změní se
volby v druhořadou záležitost – strany už
nebudou muset tolik usilovat o voličskou
přízeň, protože si většinu v parlamentu
pořídí jinak.
Je důležitější rozebírat následky prezi
dentské volby než její výsledky. Ostatně
čtenáři Přítomnosti se mohli dočíst, jak
to dopadne už rok před samotnou vol
bou. Na začátku roku 2007 tu ohledně
šancí Václava Klause na znovuzvolení
stálo, že nejsou vůbec malé: “Je to vyhlá
šený zákulisní vyjednávač a může se
mu podařit najít hlasy napříč stranami.
Určitě dostane většinu hlasů Občanské
demokratické strany, byť mu mnozí
členové nemohou odpustit, jak se choval
při sestavování vlády. Od toho ale bude
v době volby prezidenta daleko a Václav
Klaus umí stejně jako Saruman z Pána
prstenů hovořit medovým hlasem, který
vzpomínky vymaže. Velkou podporu
bude mít u lidovců, i když rozhodně ne
u všech.” A stalo se.
Věnujme se dvěma věcem, které mají
zásadnější význam pro budoucnost
– a to již zmiňovaným přeběhlíkům
a také tažení Václava Klause proti údaj
nému útoku na demokracii. Začněme
u přeběhlíků.
Po nepříjemném výsledku parlament
ních voleb z léta 2006 kdy středopravé
strany získaly sto mandátů, tedy stejně
jako demokratická a extrémistická levice
dohromady, každý vzhlížel k aspoň mírně
stabilní vládě s velkou nadějí. Šest měsíců
se politická scéna nepohnula z místa
– parlament dlouho nezasedal, předčasné
volby se nedaly lehce vyvolat a šéf sociál
ních demokratů Jiří Paroubek zpochyb
ňoval demokratické poměry v Česku.
Když tedy premiér Mirek Topolá
nek ohlásil, že sestaví vládu s lidovci
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foto: ČTK/Vondrouš Roman

Nepříjemné otázky

komentáře

Co s přeběhlíky a a co s bojovným prezidentem

a zelenými, protože má dva hlasy ze
sociální demokracie od Miloše Melčá
ka a Michala Pohanky, mnozí to brali
jako vysvobození. I z tohoto důvodu
nepadala řada důležitých otázek, média
nevyslala investigativní novináře, aby
začali pátrat, co zatím může být. Vznik
la přece docela dobrá vláda s dobrým
programem, tak proč se trápit? Jenže
ani ten nejlepší úmysl nemá stát na
podezřelých nohou.
Tehdy se ještě dalo namlouvat, že šlo
o normální dohodu. Ve chvíli, kdy si ODS
pořídila pro prezidentskou volbu Evžena
Snítilého, šly všechny iluze stranou
a nepříjemné otázky se vynořily znovu.
Jak je možné, že Melčák podporuje
pravicovou vládu, když patřil mezi nej
levicovější poslance ČSSD? Za Grossovy
vlády odmítal reformistu Martina Jahna
a požadoval na místo ministra průmyslu
symbol levicové politiky Miroslava Grég
ra. Když Gross padl, zasazoval se o konec
spolupráce s lidovci. Václava Klause také
řadil mezi hlavní viníky ekonomických
problémů země atd. Kde se tedy stala
změna?

Zemanovo odhalení

Podobně poslanec Evžen Snítilý. Nikdo
o něm téměř nikdy neslyšel a najednou
obrátil celou politickou scénu vzhůru
nohama, když v den druhé volby oznámil,
že bude volit Václava Klause. V médiích
se spekulovalo, že jej vydíral ministr vni
tra Ivan Langer, protože zjistil, že před
rokem 1989 spolupracoval s komunis
tickou rozvědkou. Právo doslova psalo:
“O minulosti Snítilého se dosud veřejně
vůbec nemluvilo, mohl ji ale znát vzhle
dem ke své funkci právě ministr vnitra
Langer.” Podobně jako o novince o tom
referoval i deník Aktuálně.
Rozhodně ale nešlo o neznámou věc.
Už v roce 1997 Snítilého spolupráci
odhalil tehdejší opoziční předák Miloš
Zeman ve svém legendárním kufříku
tajných dokumentů, které podle Zema
na dokazovaly “náběh na policejní stát
v České republice“. Na Snítilého tam byla

složka, včetně jeho krycí estébácké pře
zdívky Roman. Brzy ale vyšlo najevo, že
kufřík je propagandistickým tahem, kte
rý sestavili Zemanovi lidé, tedy i poradce
Miroslav Šlouf.
A jestli měl Šlouf tuto informaci už
před více než deseti lety, dá se předpo
kládat, že měl i další detaily, kterými
mohl na Snítilého tlačit. Zemanův muž
veřejně prohlásil, že usilovně pracuje na
Klausově zvolení.
Jak známo, Snítilý rozhodl o Klausově
výhře. Nikdy předtím nenaznačil chuť jej
volit. Jeho kolegové z regionu jeden po
druhým říkají, že se jim nikdy nezmínil
o tom, že by chtěl Klause podpořit. Nikdy
přitom proti stanovisku strany nešel, jen
tiše plnil příkazy vedení. Proč ne nyní?
Těžko věřit, že se najednou probudil
idealismus.

Pokud se budou
zařizovat hlasy
pomocí přeběhlíků,
přestanou mít
volby smysl

Je tu však i obecnější rovina, která
se “přeběhlíků” týká. Česká politika se
pomalu dostává do situace, že se zásadní
věci řeší pořízením člověka z řad opozi
ce. Kdyby to neprovázely tak podezřelé
okolnosti, dalo by se nad tím mávnout
rukou.
Nejsme ale svědky nebezpečného
trendu? Co když to takhle bude chodit
v budoucnu stále? Není možné, že až
bude Jiří Paroubek chtít sestavit vládu
s komunisty a bude mu chybět hlas, tak
si ho také “nějak” obstará? Nebo, co když
dojde Občanské demokratické straně
trpělivost se zelenými, vyřadí je z vlády
a přivede si další odpadlíky?
Nebylo by to protizákonné, ale ani

Erik Tabery

férové a to zejména vůči voličům. Pokud
se budou zařizovat hlasy tímto způsobem,
tak vlastně přestanou mít volby smysl.

Kouzlo interpretace

Václav Klaus bezprostředně po svém zvo
lení veřejnosti naznačil, že kdyby nebyl
zvolen, k moci by se dostali lidé, kterým
se nelíbí porevoluční svobodný vývoj.
Stoupenci Jana Švejnara prý usilovali
o obrácení porevolučního směru. Stáli
údajně “proti všemu! Proti všemu, co se
tady odehrálo od 17. listopadu 1989. To
byl cíl té koalice, která se přejmenovává,
ale zůstává, ” řekl prezident v rozhovoru
pro Mladou frontu Dnes a ještě dodal: “Je
klíčová věc, že se opět podařilo odrazit
tento pokus. A podařilo se to díky maso
vé občanské podpoře.”
Nezbývá, než se zeptat: A kde ta
masová podpora byla? V parlamentu,
kde zvítězil o jeden hlas? Nebo v podpo
ře veřejného mínění, kde jej přinejlepším
chtěla polovina Čechů?
Václav Klaus ale podobné výroky
nepronáší jen tak pro nic za nic. Je to
první politik, který si uvědomil, jak
důležitá je interpretace toho, co se ode
hrálo. Proto se ji vždy snaží nabídnout
první. Není podstatné, jak daleko je od
reality, stejně mu to vychází.
Poprvé se o to pokusil v roce 1996,
kdy sice vyhrál volby, ale velmi těsně
a mohl sestavit jen menšinovou vládu.
Výsledek pro něj byl naprostým šokem,
Miroslav Macek tehdy mluvil o Klausově
otřesu. Šéf ODS se ale rychle vzpamatoval
a nabídl svůj příběh: Volby jsme vyhráli
těsně, ale přes odpor médií, intelektuálů
i prezidenta. A jaká byla skutečnost? Před
parlamentními volbami se až na Právo
všechny deníky a týdeníky vyslovily pro
vládní strany a zejména ODS. Dokonce
i prezident Václav Havel je otevřeně
podpořil.
Dalším zlomem je rok 1997, kdy kvůli
korupčnímu skandálu padla vláda, od té
doby přestal Václav Klaus více méně nabí
zet pozitivní program. Nadále se věnuje
jen “psaní” příběhů o tom, jak se údajně
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věci v politice odehrály a co především,
vytváří obrazy nepřátel, kteří jsou podle
něj sešikovaní k likvidaci svobody.
“Sarajevský atentát” tak v jeho vyprá
vění nebyl “o tom, že jeho strana brala
úplatky, ale o zrádcích, kteří chtěli moc”.
Pak mobilizoval proti levici, jež se prý
chystala vrátit zemi před rok 1989. Po
volbách v červnu 1998 mu ale už nepřišla
nebezpečná levice, nýbrž malé pravicové
strany Unie svobody a KDU-ČSL. Proto
se sociálními demokraty podepsal opo
ziční smlouvu a bývalé partnery chtěl
změnou volebního zákona dostat mimo
hru. Během toho ještě vytáhl do boje
proti církvi, která prý ovlivňuje chod
země, proti příliš mocnému prezidento
vi, občanské společnosti, Evropské unii,
Spojeným státům atd. A vše doprovázel
slovy, že to dělá proto, aby Čechům
uchránil skutečnou svobodu.

to jeho styl a dalo se to očekávat, i když
mnozí tvrdili, že bude smířlivý a férový.
Horší je to v tom, že se s Václavem Klau
sem nikdo nechystá vážně polemizovat.
V rozhovorech se to většinou neděje,
protože se ho novináři bojí, chtějí se
mu líbit, být v jeho přítomnosti a mít
naději, že jim rozhovor poskytne i příš
tě. A ve chvíli, kdy je do svého okruhu
definitivně přijme, hlídají si tito vyvolení
svou výjimečnost neškodnými či spíše
podbízivými otázkami. Interview se tak
vlastně mění v další projev prezidenta,
kde novinář pouze drží diktafon. A když
někdo trochu vybočí jako třeba Martin
Veselovský v Radiožurnálu, je prezident
zaskočen a rozčilen, co si to redaktor
dovoluje.
Podobná “pravidla” komunikace se
pak snaží přenést i do veřejné “debaty”.
On má právo kritizovat a ostře útočit na
všechny, když ale někdo začne rozebírat
Nic by se nezhroutilo
jeho, hned je to útok na polistopadový
Dnes tedy jen píše další kapitolu. Pro vývoj nebo přinejlepším projev osobní
blém však není v tom, že se prezident nenávisti k němu. Je to příjemné křičet
Klaus snaží takto interpretovat svět. Je z kopce dolů a nedovolit nikomu, aby mu
148x210NDinfo08-Aida.qxd 12.3.2008 9:35 StrÆnka 1

pohlédl při diskusi do očí.
Václav Klaus se stylizuje do role
mučedníka (do knihy o globálním neo
teplování se dokonce nechal nakreslit
na hranici), ale v nebývale luxusních
podmínkách. Upřímně řečeno, má dnes
pozici, které se netěšil ani Masaryk, tím
méně Havel.
Rozvádět fakt, že když by Václav Klaus
prohrál, tak se směřování země k demo
kracii nezhroutí, se zdá téměř zbytečné.
Ale raději to napišme – nic by se nezhrou
tilo. Využijme jako inspiraci komentář
z Přítomnosti, který vyšel po prezident
ské volbě v roce 1927. Jeho autorem je
Ferdinand Peroutka a aby nebyly nějaké
nejasnosti – srovnávat Václava Klause s T.
G. Masarykem pochopitelně nejde.
“Co by bylo bývalo ztraceno, kdyby
Masaryk nebyl znovu zvolen presiden
tem? Nemyslíme ovšem, že by byl s námi
konec a že by nastal úpadek. Věc národa
nikdy není postavena na jediném muži,
a bylo by velmi špatné, kdyby byla posta
vena. Jak slabý, líný a nenadaný národ
by to byl, kdyby sám byl ztracen, ztrativ
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KOUZELNÁ FLÉTNA
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Pasti,
paradoxy

Rusko a Spojené státy:
úskalí síly i slabosti

a překvapení
V

křížovkách platívá, že když se do
zvíme nejdůležitější slovo tajen
ky, je snadné dovodit, jak zní celé
sdělení. V případě březnových ruských
prezidentských voleb bylo známo jmé
no jejich vítěze předem. Svého nástupce
veřejně označil Vladimir Putin, který se
z někdejšího protektora beztrestnosti ro
diny Borise Jelcina proměnil v suverén
ního vládce Kremlu. Jenže znát jméno
Dmitrije Medveděva coby budoucího
prezidenta ještě není v politických po
měrech dnešního Ruska solidní základ
k předpovědím, kam a jak se bude v příš
tích letech ubírat politika Moskvy.

Co se chystá v Kremlu

Jak v Rusku, jako koneckonců i v jiných
zemích, je dostatek příkladů a důkazů,
že většina sebelépe míněných a založe
ných dvojvládí skončila výhrou jednoho
a porážkou druhého z dvojice konzulů.
Vladimir Putin ještě před tím, než opus
til prezidentský úřad, ujistil zahraničí,
že jeho nástupce nebude jednoduchým
partnerem. Chtěl tím napovědět, že roz
troušené pověsti o liberální, v Rusku ro
zuměj slabé a prozápadní orientaci Dmi
trije Medveděva přinejmenším v jednom
ohledu přehánějí. V příštích dvou třech
letech, kdy ještě vytrvá nynější vládnoucí

tandem, nemůže nový prezident, i kdyby
nakrásně sám chtěl, opustit dosavadní
linii asertivní zahraniční politiky nasto
lené v minulých osmi rocích Vladimirem
Putinem.
Pro odhad úmyslů nové hlavy ruského
státu je málo podkladů, což samo o sobě
nemálo vypovídá o povaze tamějších

Vladimir Putin,
ještě než opustil
prezidentský
úřad, ujistil
zahraničí, že jeho
nástupce nebude
jednoduchým
partnerem.

prezidentských voleb, před nimiž se ne
utkali kandidáti ve veřejné debatě, z níž
by mohla domácí veřejnost a zahraniční
partneři odhadovat, co se v Kremlu
chystá. I ono tajemno napovídá cosi
podstatného. Rysem přátelské politiky je
předvídatelnost a i jistá otevřenost, zatím

Adam Černý

co úmysly a příští kroky se vyplatí tajit,
pokud očekáváme nebo připravujeme
konflikt. Takové vnímání světa znamenitě
odpovídá lidem, kteří vzešli z bezpečnost
ních, zpravodajských a armádních složek
státu a kteří obsadili většinu důležitých
pozic v rozhodující mocenské struktuře,
kremelské administrativě.
Politika založená na takovém vní
mání okolního světa snadno vyvolává
symetrickou reakci a jejich nositelé mí
vají sklon se vzájemně utvrzovat ve svých
předpokladech a předsudcích. Reakce
západních demokracií by proto mohla
sklouznout do nebezpečného stereotypu.
Naštěstí je tu cosi, co se dá nazvat rus
kým paradoxem. Je si ho – pro mnohé
možná překvapivě – vědom i Vladimir
Putin. V květnu 2002 ho formuloval
takto: „Rusko nikdy nebylo tak silné, jak
chtělo, a nikdy nebylo tak slabé, jak se
o něm myslelo.“
Přeloženo do dnešní reality: vidíme
tu znovu silného mezinárodního hráče,
který je pro Evropu nevyhnutelným
dodavatelem strategických energe
tických surovin a nadále disponuje
jadernou silou, ale jehož hrubý domácí
produkt per capita je na úrovni 40
procent hrubého národního produktu
Portugalska.
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Přeloženo do mocenských kalkulů:
Dnešní Rusko není ani zdaleka tak slabé,
jak se jevilo za vlády Borise Jelcina, ale
není ani zdaleka tak silné, jak ho Vladi
mir Putin s oblibou představuje.

Pasti na vládnoucí duo

Protože dnešní politika Moskvy založená
na obnoveném sebevědomí vychází
i z vrchovatě naplněné státní pokladny, je
namístě se poohlédnout, kdeže jsou její
slabiny. Hodně napoví jednoduchá čísla.
Finanční rezervy deviz a zlata v řádu
stovek miliard dolarů jsou impozantní,
protože jsou třetí největší po zásobách,
kterými disponují Japonsko a Čína. Při
nejmenším stejnou hodnotu má vnitřní
dluh ukrytý ve zchátralé průmyslové
a dopravní infrastruktuře.
Tady leží největší výzva dnešnímu
ruskému vedení, bez ohledu na to, zda
v něm bude mít rozhodující slovo jako
dosud Vladimir Putin, nebo jeho pre
zidentský následník Dmitrij Medveděv.
Loni v létě si ruská vláda vytyčila nanej
výš ambiciózní cíl zařadit se v roce 2020
mezi pět největších ekonomik na světě.
Ve stejné době se objevily informace, že
do roku 2020 chce Moskva do obnovy
ekonomiky napumpovat až 1000 miliard
dolarů. Bezpochyby působivé číslo však
neobsahuje důležité parametry. Napří
klad, kdo bude tyto velké objemy investic
spravovat a kdo dohlédne, aby se jejich
značný díl jen nepromarnil v mezistup
ních byrokracie, v nichž se na rozhodují
cích místech zahnízdili politici, kteří sice
vystrnadili někdejší oligarchy, ale kteří si
velmi rychle osvojili značnou část kdysi
kritizovaných oligarchických zlozvyků?
Nelze zapomenout, že i dnešní Rusko
je dědicem carství, kde státní úředníci
nedostávali plat, protože vládce předpo
kládal, že si příjmy obstarají z úplatků za
své služby obyvatelstvu.
Ještě nebezpečnější past číhá na
vládnoucí duo Putin-Medveděv mimo
oblast čisté ekonomiky. Demografické
údaje vykazují od roku 1995 do loňska
pokles počtu obyvatel o 6,5 miliónu,
tedy o takřka 4,4 procenta. Takové
číslo by odpovídalo ztrátám vyvolaným
velkým válečným konfliktem nebo
masovou emigrací a nelze ho jednoduše
přičíst na vrub Jelcinovu prezidentství,
ani Gorbačovově perestrojce. Spíše
lze za ním vidět dlouhodobé důsledky
dlouhodobého brežněvovského úpadku,
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jehož blednoucí kontury dnes vyvolávají
neopodstatněnou nostalgii. Putinovský
příspěvek za narození každého dítěte
sice přinesl zvýšení porodnosti, těžko
však odhadnout, zda se tím cosi pod
statného změnilo na trendu, který do
sud vykazoval mnohem větší přírůstky
obyvatel v muslimské populaci než mezi
etnickými Rusy. Pokud by se totiž tento
trend nezměnil, mohla by se ruská pod
stata během několika generací rozpustit
ve vlnách, které nezastaví pravidelné
čistky na náměstích mezi trhovci „kav
kazského typu“.
Další pasti skrývá stárnoucí techno
logie těžby a dopravy ropy a zemního
plynu, jejichž modernizace se stěží
obejde bez nákupů ze Západu a tedy bez
západních investorů.
Politická past vojenského aspektu
ruské síly a slabosti spočívá v nostalgii

budící v armádních špičkách chuť vrátit
se do někdejšího postavení jedné ze
dvou supervelmocí třeba za každou
cenu. Tady někde se možná skrývá klíč,
proč Vladimir Putin při výběru svého
prezidentského nástupce vsadil na Dmi
trije Medveděva. V politickém prostředí
dnešního Ruska by volba představitele
z bezpečnostních či armádních složek
znamenala riskovat příchod někoho, kdo
má již kolem sebe a za sebou mocenskou
strukturu, o kterou se může opřít v pří
padě potřeby i proti svému dosavadnímu
vládci.
Tady jsme u dalšího paradoxu dneš
ního Ruska: Dmitrij Medveděv vypadá
z hlediska mocenského kalkulu svého
protektora spolehlivěji. Kde je však zá
ruka, že ti, kteří byli v prezidentském
výběru opomenuti, nevyužijí právě těch
mocenských opor, které chtěl Vladimir

komentáře

proudu, o vítězi prezidentských voleb ve
Spojených státech – ostatně jako v jiných
zemích – rozhodují témata domácí poli
tiky. Druhé vysvětlení s prvním souvisí
a je ještě aktuálnější. Milióny amerických
občanů dosud sice nepocítily přímo na
sobě dopady finanční krize vyvolané
více než velkoryse poskytovanými hy
potékami, ale čím dále tím více jich je
těmito – třebas jen možnými – dopady
znepokojeno.

foto: ČTK/AP/Sergey Ponomarev

Pro naději, anebo pro jistotu?

Putin když už ne využít, tak alespoň
neutralizovat?

Americké překvapení?

V čem se skrývá větší riziko? V zemi,
která jako dnešní Rusko chce vypadat
silnější, než jsou její nynější možnosti,
anebo v zemi jako současné Spojené
státy, která na konci osmi bushovských
let vyhlíží mnohem slabší, než jsou její
možnosti?
Sovětský svaz, který byl po desetiletí
slupkou někdejšího i dnešního Ruska,
své neúspěšné konflikty, jako byl třeba
ten afghánský, ukončil před více než
čtvrtstoletím, zatímco Spojené státy
stále ještě mají plné ruce práce v Af
ghánistánu a v Iráku. Blížící se střídání
v Bílém domě provázelo očekávání, že
především důsledky tažení proti Sad
dámovi Husajnovi nadlouho určují

předvolební agendu. Dnes však v kam
pani udávají tón zcela jiná nebo jinak
posazená témata.
Jak jinak by bylo možné, aby newyor
ská senátorka Hillary Clintonová stavěla
jeden ze svých televizních klipů na řečnic
ké otázce: Komu byste důvěřovali z těch,
co nad ránem zvednou telefon v Bílém
domě? A jak jinak by bylo možné, aby
illinoiský senátor Barrack Obama musel
odvolat jednu ze svých čelných poradkyň
pro zahraniční politiku, když tvrdila, že
odchod amerických vojáků z Iráku by se
uskutečnil do šestnácti měsíců od nástu
pu „hlasatele změny“ do prezidentského
úřadu? Někdejší zájem o bezpečnostní
témata nezmizel, ale hlavní zájem už
nepatří situaci v Iráku.
První vysvětlení nutno hledat v osvěd
čené tradici. Pokud není válečný konflikt
za nejbližším rohem nebo v plném

Pokud se předpovědi o již probíhající
recesi americké ekonomiky potvrdí,
dočkáme se výrazné změny: Mezi voliči
poroste poptávka nikoli po dříve tolik
skloňované změně, ale po jistotě, po
politických osobnostech, které nabíd
nou záruku, že oněch dopadů bude co
nejméně a že budou co nejméně bolet.
Tady už se nehodí mluvit o paradoxu, ale
o potvrzeném pravidle, navíc rozšířeném
o jeden bod navíc: Ten, kdo vstupuje
do předvolební kampaně jako favorit,
málokdy z ní také jako favorit vychází
a často to bývá tím, že téma, které bylo
všeobecně vyznávaným favoritem na
začátku předvolební kampaně, ne jejím
konci vystřídalo zcela jiné.
Protože pravidlo potvrzuje výjimka,
nabízejí ji i americké prezidentské
volby. Jejich jednoznačnou favoritkou
se do konce loňského roku zdála Hil
lary Clintonová, ale „pochod naděje“
Barracka Obamy její vyhlídky více než
přibrzdil. Dokonce tak výrazně, že mu
začala mnohem více padnout role favo
rita. Proto se i na něj vztáhlo osvědčené
pravidlo, když se jeho nezadržitelný
vzestup v demokratických primárkách
opakovaně zadrhl.
Kdo vzejde jako vítěz z amerických
prezidentských voleb, nelze za těchto
okolností odhadnout. Zbývá proto
jistota dalšího paradoxu: Komu se v mi
nulých letech zdály Spojené státy příliš
silné a příliš silně svou sílu prosazující,
mohl by se dočkat nemilého překvapení,
pokud by se nástupce George W. Bushe
ukázal příliš slabý. 


Adam Černý je novinář,
komentátor Hospodářských novin.
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pomoc a vedení jediného muže, ” psal
Peroutka.

Chladná kritika

Tak jako na Klausovi nemá stát a nestojí
republika, nemá na něm stát ani kritika.
Prezident je prostě hráč, který umí hrát
s tím, co má k dispozici a v nestřeženou
chvilku si dokáže i prodloužit hrací pole.
Takové věci ale jdou dělat jen tehdy, když
se nikdo nedívá. Proto je třeba věnovat
prezidentovi důkladnou a chladnou ana
lýzu. Té je ale zatím velmi málo. 

Erik Tabery je zástupcem šéfredaktora týdeníku Respekt.
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domov a svět

Totalitní stát nen
Prvního března podstoupilo dvě stě mladých neonacistů v ulicích Plzně zkoušku ze zákona
o shromažďování. Zvládli ji na jedničku.

Z

ačátek akce byl naplánován na 14.
hodinu na autobusovém nádraží,
ale o hodinu se opozdil, protože
sto neonacistů uvěznil hurikán Emma
ve vlaku mezi Prahou a Plzní. Bylo pod
mrakem a vál ledový vítr. O hodinu poz
ději už zazněly na náměstí Emila Škody
vznosné proslovy.

Elita v kordónu

„Prý se tu koná nějaký pochod neona
cistů!“ burácel do mikrofonu organizátor
pochodu Václav Bureš. „Hledí na nás
s opovržením, ale to my býváme terčem
slovních a i fyzických útoků. Jen my
dokážeme vrátit vznešenost této zemi.
My, co si dovolujeme kritizovat tento
zkorumpovaný a prohnilý režim.“ Dva
cet minut poté se neonacisté, neprodyšně
zabaleni do čtyřstupu obrněných policaj
tů, vydali směrem k městu.
Mezitím se ve městě nedaleko hlavní
synagogy ulice pomalu začínaly plnit
rozzlobenými občany – mnozí měli
na kabátech připnutou žlutou hvězdu
– a mladými anarchisty. Jen představitelé
Židovské obce chyběli. „Nemyslím, že
pokaždé, když se rozhodnou neona
cisté pochodovat, musíme být u toho, “
poznamenala den před tím předsedkyně
plzeňské Židovské obce Eva Štixová.
V 15 hodin nebylo o pochodu ani zdá
ní – auta nadále frčela ulicí a anarchisti
posedávali, kde se dalo, kouřili marihua
nu a podávali si láhve alkoholu. I policis
té v plné zbroji se choulili ve skupinkách
a nečinně přešlapovali na místě. Rázem
se na pokyn policie poslední proud aut
začal otáčet a vracel se zpět. Pohotovost
ní vozidla rychle zaujala místo v blokádě
ulice. Vodní děla a pancéřové vozy se
postavily do pozice podél stran ulice.
Hladina hluku začala stoupat; ozval se
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štěkot policejních psů a dav se zavlnil.
Marihuanové cigarety zhasly a lidé
ztichli, připraveni na bitku. „Totalitní stát
nenechá nás spát!“ skandující hlouček
holých lebek se blížil ulicí. Anarchisti se
vrhli na špalír policistů. Ten se zachvěl,
ale nápor vydržel. V davu propukl hvíz
dot a pobouřené výkřiky, nastala vzájem
ná výměna obscénních gest mezi davem
a pochodujícím zástupem. „Hanba!”

vynutit si povědomí veřejnosti coby elita
bojující za zákon a pořádek. A dělají to
legálně.

křičeli občané před synagogou.
„My jsme tu legálně!” skandovali
neonacisti. Za čtyřstupem policistů
a doprovodnou koňskou jízdou je skoro
nebylo vidět; v moři příslušníků zásahové
jednotky se daly zahlédnout jen pohupu
jící se vršky holých lebek a sem tam nad
hlavami vystřelil vztyčený prst. Někdo
hodil zeleným jablkem a prázdnou lahví
od plzeňského prazdroje. Za necelých
pět minut byli pryč.
Tato scéna v Plzni nebyla ojedinělou
událostí. Stále častěji a po celé Evropě
vyrážejí neonacisté do ulic. Jejich hnutí
nabývá na drzosti a svůj relativně malý
počet členů účelově organizují ve snaze

dou, tvrdil později, byl den jeho konání,
19. leden, zároveň výročím transportu,
kterým byly tisíce židů deportovány do
koncentračních táborů. Městské orgány
neshledaly důvod, proč tomuto pochodu
zabránit.
Plzeňský starosta Pavel Rödl se
o pochodu dozvěděl pět dní před plá
novanou akcí. Průzkumem na internetu
byly zjištěny výzvy, aby se účastníci
dostavili ozbrojeni. „Když si uvědomíte,
že na jedné straně budou pravicoví radi
kálové, a z druhé strany, i když to bylo
zakázáno, levicoví radikálové, a upro
střed náboženská skupina, a víte, že když
se k sobě dostanou tak se budou chtít

Tanečky se zákonem

Loňského listopadu Václav Bureš, známý
přívrženec hnutí a propagátor neonacis
mu, řádně úřadu třetího okrsku města
Plzně oznámil, že se bude konat pochod
na podporu svobody slova. Čirou náho

domov a svět

echá je spát
Extrémní dorostenci

porvat, nemůžu přece připustit, že ty
normální lidi mezi sebou zmandlují….
Když jsem si uvědomil, že tam mohou
někoho díky mé nečinnosti zmrzačit, a já
bych si to musel do smrti vyčítat – ne,
to prostě nejde.“ Přes odrazující názory
svých právníků Rödl pochod 17. ledna
zakázal. „Jestliže vám dva právníci říkají
„ano“ a dva právníci „ne“, tak je to otázka
morálního rozhodnutí, ” řekl.
Plzeňský správní soud byl jiného
názoru. Rödlovo rozhodnutí prohlásil
za nezákonné, protože porušilo právo na
shromažďování, které stanoví, že demon
strace mohou být zakázány pouze do tří
dnů po oznámení. Vrchní správní soud
v Brně toto rozhodnutí podpořil. Bureš

„Neonacisté se při pochodu skutečně
chovali klidně. To je však pouze jedna
strana jejich nové image, “ říká specialista
na neonacismus Miroslav Mareš. „Snaží
se vystupovat na daleko vyšší úrovni
a promyšleněji, radí se se svými právní
mi poradci o tom, jak využít nesoulad ve
výkladu zákona ve svůj prospěch, aniž by
spáchali trestný čin, ” říká Mareš. Jelikož
přímá propagace nacistické ideologie je
podle českých zákonů nezákonná, zaha
lují neonacisté své pochody pláštíkem
protestu proti omezování svých práv ze
strany státu.
Skutečnost, že většina demonstrantů
je mladší 25 let, také o něčem vypovídá.

akci přeplánoval na 1. března a zažaloval
Rödla za zneužití pravomoci veřejného
činitele, za což mu hrozí až rok vězení.
„Pan Bureš mě musel zažalovat. Pokud by
to neudělal, hrozilo by mu, že v ostatních
městech by došlo k témuž jako v Plzni, “
řekl primátor.
Rozhodl se proto odvolat k Ústavnímu
soudu s tím, že lhůta tří kalendářních dní
je nedostačující. „Když neonacisté ohlásí
pochod před třídenním volnem, tak
nemá úředník, kde si zjišťovat informace.
Dále, při striktním výkladu zákona, máte
tři dny na reakci. Potom, i když víte, že se
na vás řítí katastrofa, nesmíte zasáhnout.
To je špatně.“

V posledních několika letech se hnutí díky
internetu globalizovalo a začalo být maso
vě přitažlivé pro mládež. Pomocí značko
vého oblečení, hudby a veřejných demon
strací se neonacisté zaměřují na dorost.
Mládežnická hnutí, jako např. Hitlerova
mládež v Německu, byla odjakživa hybnou
pákou podpory pro radikální hnutí. I zde
mohou neonacisti počítat s tím, že dnešní
mládež bude jednoho dne vstupovat do
politického života. „Musejí proniknout do
povědomí veřejnosti, obzvláště mládeže,
”říká Mareš. „Pak se z nich v momentě
společenské krize může snadno a rychle
zformovat politická strana.” Podotýká ale,
že mladí jsou sice vděčným předmětem

Aisha Gawad
a Karen Yi

náboru, avšak agresivní dorost se zároveň
ukazuje být hotovou zkázou pro vytváření
nového obrazu. V Plzni se například dali
demonstranti – oblečení ve stylu „black
block“ s oholenými hlavami schovanými
pod černými maskami a kapucami – sotva
rozeznat od anarchistů.

Neonacista budoucnosti

„Držme si odstup od lidí, kteří nám kazí
image!” řekl Bureš svým stoupencům
na setkání před pochodem. Oblečen
do koženého saka, kalhot a košile
s kravatou vypadal vedle hromotluků
v mikinách s kapucami svých oblíbených
značek Lonsdale, Grassel a Thor Steinar
poněkud uhlazeně. Nikdo se mu ale
neposmíval, protože dobře věděli, že je
pravým neonacistou budoucnosti. A ten
k prosazování svých vizí arijského státu
raději využívá lest než sílu.
Někteří mladí lidé mohou totalitní
stát, který nabízejí, vidět jako alternativu
k chaosu moderní otevřené společnosti.
Neonacisté si však tuto roli zatím ještě
hrát nepřejí. Momentálně jim stačí
získávat sympatie a vytvářet dojem
neškodných, zákonu poslušných obětí,
bojujících za svá práva proti totalitnímu
státu. V Plzni se jim to báječně podařilo
Poté, co demonstrace skončila, jim
policisté oproti očekávání nedovolili
rozptýlit se do místních hospod. Místo
toho drželi demonstranty na náměstí,
kde se k sobě choulili před větrem.
Polovinu z nich naložila policie do
autobusů a vyexpedovala na železniční
nádraží, zatímco druhá polovina, stále
v doprovodu policie, pochodovala zpět
stejnou cestou, kterou přišla. Anarchisté
už odešli, nikdo nevyvolával vzletná
hesla. Jediný zvuk, který jejich cestu
provázel, byl klapot koňských kopyt na
dlažebních kostkách. 


Aisha Gawad a Karen Yi jsou studenkty
Newyorské univerzity v Praze.
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Čeští neonacisté
se učí využívat zákon
Eva Munková

Neonacistickým skupinám je společná nenávist k Židům a láska k Adolfovi Hitlerovi a nacistickému Německu. Nenávidí sice také další etnické menšiny, homosexuály
a někdy dokonce křesťany, ale „Žid“ pro ně zůstává úhlavním nepřítelem. Židovské
spiknutí, které je původcem všech neduhů společnosti, podle nich ovládá finanční
instituce, vlády a média.
Southern Poverty Law Center
(Organizace, která se zabývá rasismem v USA)

V

roce 1932 přišla v Německu k mo
ci Národně socialistická německá
dělnická strana – NSDAP – s vy
hraněným programem proti takzvanému
morálnímu a rasovém úpadku německé
ho národa. O rok později Adolf Hitler de
facto zrušil německou ústavu a jmenoval
sám sebe vůdcem.
„Rozvratné“ demokratické instituce
byly nahrazeny autoritářským státem,
Třetí říší. Mýtus vojenské velikosti,
pseudovědecké teorie rasy a vidina zrodu
říše sjednoceného německého národa
zbavené nepřátelských ras vedly nacisty
k tomu, že proměnili celý svět v bitevní
pole.
Jejich ideologie dala vzniknout mon
strózní administrativní mašinérii, která
zavraždila šest milionů Židů, Romů, ho
mosexuálů, osob s postižením a dalších,
kteří byli nacisty považováni za „nečisté“.
Jen společné úsilí Sovětského svazu,
Velké Británie a USA a jedna ruská zima
dokázaly tuto mašinérii zastavit. Hitler
spáchal sebevraždu v dubnu 1945, nacisté
se vzdali spojencům následující měsíc.
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V každém evropském státě

A nyní tu jsou zpět. Nejsou to potomci
Hitlerových důstojníků, kterým se na
konci války podařilo uniknout do Jižní
Ameriky, Spojených států, Kanady nebo
na Blízký východ. Ti na sebe ve vlastním
zájmu moc neupozorňovali, byli zdiskre
ditovaní spáchanými válečnými zločiny
a navíc po nich bez přestání pátrali lovci
nacistů v čele se Simonem Wiesentha
lem.
Ani nemají nic moc společného
s usedlými národními socialisty v Evro
pě, jejichž prořídlé řady se spokojí s kan
didaturou – a prohrou- v komunálních
volbách.
Ani nepřipomínají přebujelé americ
ké hierarchické systémy jako například
Národní socialistické hnutí (National
Socialist Movement), jehož členové cho
dí na přehlídky v napodobeninách nacis
tických hnědých košil a jejichž děti jezdí
na tábory Vikingské mládeže (Viking
Youth), kde se učí hajlovat a odříkávat
teorii o nadvládě bílé rasy.
Současný evropský neonacista je mla

dý, svobodný a zákeřný. Je to pravděpo
dobně skinhead a kromě fyzického napa
dání příslušníků menšin nebo anarchistů
patří mezi jeho zájmy internet, značkové
oblečení a white power music.
Podle údajů ministerstva vnitra je
v této zemi asi 1 500 skalních neonacistů.
Jsou organizováni v tajných, poloau
tonomních jednotkách fungujících na
nehierarchickém principu bez vůdce,
z nichž každá propaguje všem společnou,
nezměněnou ideologii svým vlastním
způsobem. Podle slov expertů se dokáží
velmi rychle zorganizovat, ať už na po
chod, nebo když vycítí příležitost dostat
se k moci.
Z dálky je řídí vzdělaná elita, která se
naučila šikovně procházet minová pole
legislativy daného státu – což vzhledem
k přísným evropským antinacistickým
zákonům může vyžadovat opravdovou
rafinovanost. Svým konzervativním,
uhlazeným a zdánlivě rozumným vystu
pováním vědí, jak získat přízeň soudů.
Také si uvědomují důležitost dobré
organizovanosti a podpory veřejnosti.
Navíc mají politický program, který do
káže oslovit. Například v Dolním Sasku
a Pomořanech voličská podpora otevře
ně neonacistické NPD (Nazionalpartei
Deutschland) radikálně stoupla z 1, 4%
v roce 2000 na 7, 3% v roce 2006, což
jí zajistilo šest míst v zemském sněmu
v Meklenbursku-Předním Pomořansku.
V Polsku se též v roce 2006 podařilo
straně ONR (Národní radikální tábor),
která se vyznačuje extrémně násilnými
projevy a snahou spojit roztříštěná ne
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ofašistická a skinheadská hnutí a založit
místní organizace ve Varšavě, Katovicích,
Gdaňsku a Krakově. V Rakousku fungu
je Kärntner Heimatdienst (Korutanská
vlastenecká služba), která již dlouho
prosazuje agresivní xenofobní a antise
mitskou politiku a jejíchž 25 tisíc členů
může politickou scénou značně mávat.
Ačkoliv to v Evropě ještě před nece
lými dvaceti lety vypadalo, že ochablá
neonacistická hnutí brzy zajdou na
chudokrevnost, jsou dnes neonacistická
hnutí v každém evropském státě. Získali
totiž podporu z jiného směru.

Propojení se skinheady

Těžko říct, kdy se kult mohutných
holohlavých mladých mužů ve volných
kalhotách, bomberech a kanadách přidal

k neonacistům, ale dnes jsou tato dvě
hnutí obecně považována za jedno a totéž.
Tito dělníci z londýnských doků, kteří se
cítili společností ignorováni a kteří mají
sklon k alkoholu, násilí a výtržnostem při
fotbalových utkáních, začínali tím, že na
padali imigranty, o nichž tvrdili, že berou
Britům práci. Odtud to byl už jen kousek
k rasismu, antisemitismu a homofobii.
Ian Stuart Donaldson to v roce 1987
všechno zhudebnil. Tento zpěvák skupiny
Skrewdriver založil síť propagující White
Power Music, kterou podle motta Hitler
Jugend nazval Blood and Honour (Krev
a čest). Dnes má Blood and Honour své
pobočky ve všech zemích Evropy, v Rus
ku, v jižní Americe a v Kanadě.
Koncerty hudby White Power s lo
gem Blood and Honour se rozšiřují po

Evropě jako nákaza a umožňují svým
stoupencům z různých míst se propojit.
A navíc jsou pro ně lukrativní. Mnoho
expertů tvrdí, že tyto koncerty financují
neonacistická hnutí, a vždy zbude i něco
organizátorům do kapsy.
Jak se začala uvolňovat omezení,
získali neonacisté i ve střední a východ
ní Evropě potřebný lebensraum. Před
rokem 1989 autoritářské vlády držely
skinheady na uzdě, což jim paradoxně
dodávalo legitimitu.
Ale v roce 1990 nezkušené vlády
v postkomunistických zemích s nadše
ním přijaly velkorysé zákony o svobodě
shromažďování a extremistické skupiny
rázem začaly testovat jejich hranice.
Krátce poté skandovali neonacisticky
ladění skinheadi v ulicích.
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Internet a mobily

Třetím faktorem, který posílil neonacis
tická hnutí, je internet. Šířit neonacis
tickou propagandu tiskem bylo drahé
a dost limitující. Ale levná, celosvětová
a okamžitá komunikace přes internet
umožnila neonacistické ideologii dostat
se do celého světa. A jen stěží ji lze vy
stopovat.
Tím, že komunikují prostřednictvím
serverů registrovaných ve Spojených
státech, Severní Koreji nebo v některé
z dalších zemí, v nichž se neposkytují
informace o internetových uživatelích,
znemožnili policii jakkoli monitorovat
své aktivity. Internet také výrazně usnad
nil propagaci popírání holocaustu. Tato
nelogická argumentace, která de facto
vyvrací raison d’etre Třetí říše, je oblí
beným tématem zkreslujících a lživých
informačních webových stránek. Na
stránkách Metapedie čtenář například
zjistí, že v nacistických vyhlazovacích
táborech zahynulo „pouze“ několik tisíc
Židů, a to na chřipku.
Co se týče komunikace v terénu, jsou
nejefektivnější mobilní telefony. Pro ko
munikaci mezi vůdci jednotlivých sku
pin a při organizování tajných koncertů
je nedocenitelná možnost posílat textové
zprávy z ukradených mobilů, neboť jsou
téměř nevypátratelné.

Odpor bez vůdce

V nejnovější výroční zprávě Bezpečnostní
informační služby z roku 2006 se v části
věnované extremismu v České republice
píše: „Neonacistické hnutí v ČR je decen
tralizované a funguje podle koncepce tzv.
autonomního nacionalismu, charakteris
tické pro činnost současného neonacistic
kého hnutí v řadě evropských zemí.“
„Jedním ze základních principů je tzv.
odpor bez vůdce. V praxi to znamená,
že neonacistické organizace nepůsobí
s hierarchickou strukturou a vedením
na celostátní úrovni. Typická je naopak
aktivita jednotlivců nebo malých, zpra
vidla regionálních skupin, které fungují
na základě vlastní iniciativy. Tyto auto
nomní skupiny spolu vzájemně komu
nikují prostřednictvím svých „vůdčích“
osobností, kterými jsou místní aktivisté
s přirozenou autoritou.“
„Model autonomní činnosti je dobře
patrný u nejvýznamnější české neona
cistické organizace Národní odpor, která
je tvořena nezávislými regionálními
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pobočkami. Skupiny se většinou zabývají
činností lokálního charakteru a pouze
několikrát za rok podpoří svou účastí
společnou akci celostátního významu, “
uvádí zpráva.
K tomuto znepokojujícímu shrnutí
lze snad jen dodat, že Češi převzali tento
model skupinové struktury z Německa,
kde se osvědčil.
„Než vytvářet nějaké pevné, hierar
chicky organizované struktury, které je
snadné rozbít, je lepší mít síť volných
buněk, kamarádstev, která nemají cent
rální vedení, a která se hlásí k jednomu
konceptu, ” říká politolog Miroslav
Mareš z Masarykovy univerzity v Brně,
jeden z předních odborníků v otázkách
pravicového extremismu v České repub
lice. Mareš tvrdí, že taková síť se dokáže
rychle zmobilizovat – ať už za účelem
pochodu nebo koncertu – nebo při pro
nikání do politiky.

Předními dveřmi

„Naše jediná povinnost je pokračovat
v boji tím, že porazíme tento shnilý
liberální režim vlastními zbraněmi – ve
volbách, “ prohlásil předseda Dělnické
strany Tomáš Vandas na neonacistickém
pochodu Plzní letos 1. března. „Musíme
naše lidi prosadit v místních, okresních
a krajských vládních zastupitelstvech.
Jen tehdy, když budou na místě a budou
prosazovat naše zájmy, budeme moci ve
jít do Sněmovní ulice předními dveřmi.”
Odborníci se shodují, že česká neona
cistická elita připravuje vstup svého hnu
tí na politickou scénu. V parlamentních
volbách v roce 2002 sice neuspěli, ale
dokázali získat více hlasů na komunální
úrovni. Například známý organizátor ne
onacistických demonstrací, Václav Bureš,
vstoupil do plzeňské organizace ODS.
Ze strany byl vyloučen až poté, co jeho
vazby na neonacisty odhalila média.
Podle Mareše je nedávná vlna po
chodů znakem toho, že jsou neonacisté
připraveni začít oslovovat voliče. Elita
neonacistického hnutí v České republice
sleduje „podobnou strategii, jaká se
podařila NPD v ‘boji o ulice‘. Pořádali
řadu demonstrací i v malých městech,
zvlášť ve východním Německu, a poda
řilo se jim vstoupit do veřejného mínění
jako ti, kteří dokáží organizovat velké
demonstrace. To zužitkovali při volbách
v Sasku a v Meklenbursku-Předním Po
mořansku.“

Strany si jsou ovšem vědomy toho,
že ještě nenadešel jejich čas vstoupit na
pole stranické politiky. „V tuto chvíli
vědí, že nemají šanci. Prozatím vyčkávají,
musejí se dostat do povědomí veřejnosti,
ovlivnit mládež, aby ve chvíli nějaké
společenské krize nebo nepokojů, mohli
najednou vytvořit stranickou strukturu,
“ říká Mareš.

Česká scéna

Politické ambice českých neonacistů byly
doposud ve srovnání se situací v Ně
mecku či Rakousku poměrně umírněné.
Statistiky a posun v taktice ale ukazují, že
se cosi děje.
„Neonacistická scéna v ČR doznala
v roce 2006 oproti předchozím letům
nepatrné změny.
Přetrvávala její struktura, tvořená
regionálními autonomními skupinami,
ale došlo k částečné transformaci cha
rakteru její činnosti. Pokračoval zájem
o různá uzavřená společenská setkání,
avšak v porovnání s předchozími lety se
zvýšil počet veřejných akcí s politickým
kontextem, “ píše se v nejnovější zprávě
Ministerstva vnitra o problematice extre
mismu v ČR v roce 2006.
Zpráva si také všímá nové tendence
mezi neonacisty, kteří hledají cestu
k politicky aktivnějším nacionalistickým
hnutím prostřednictvím nové skupiny,
která vystupuje pod názvem Národní
konzervatizmus. Vychází z modelu
italského fašismu třicátých let a veřejně
se k neonacismu nehlásí. Zpráva však
upozorňuje na mnohé osobní vazby
mezi neonacistickými hnutími a touto
skupinou, která se profiluje jako jakýsi
most mezi těmito hnutími.
Internetová rétorika neonacistické
elity se distancuje od excesů skinheadů
a nabádá členy svých hnutí, aby na
veřejnosti vystupovali slušně. To ne
znamená, že by neonacisté byli čím dál
mírnější – obsah webových stránek nás
okamžitě vyvede z omylu. Jsou jen čím
dál chytřejší. Řádně ohlášené a poklidné
pochody, které se konají pod dohledem
policie, jež neonacisty musí často chránit
před rozlícenými levicovými extremisty,
vytvářejí představu neonacistů jakožto
neškodných obětí – a nikoli pachatelů
násilí.
„Ano, jsou chytřejší, uvědomují si, jak
jejich vystupování působí na veřejnost,
“ souhlasí šéf pražské Antiextremistické
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jednotky (OOZOK) major David Janda.
„Snaží se přetvořit svůj obraz, aby je
veřejnost nechápala jako holohlavé rváče
v bombrech.“
„Ale ta ideologie, ta nenávist je tam
pořád stejná, vychází z nacionálního
socialismu, ” dodává Janda. „Řekl bych,
že jejich rétorika vůči etnikům jako jsou
Romové nebo Židé se spíše vyostřuje ...
A média jim bohužel dávají negativní
reklamu a oni se toho naučili využívat.“

Shromažďovací právo

S pomocí dobrých právníků se neonacis
té učí obratně využívat zákony – a soudy
je v tom podporují. Podle názoru řady
rozčilených občanů spočívá celý problém
v příliš mírném zákoně o shromažďování.
Zákon 84/1990 o shromažďovacím právu
byl napsán 27. března 1990 v atmosféře
nedávného pádu komunismu a od té
doby si ho nikdo nedovolil změnit.
Kvůli paragrafu 11, ve kterém je sta
noveno, že úřady smějí ohlášenou akci
zakázat nejpozději do tří kalendářních
dnů od jejího ohlášení, si obce stěžují,
že nemají šanci proti neonacistickým
pochodům bojovat.
„Ten třídenní limit je zcela nesmyslný,
” říká Karel Sedláček z ICEJ, mezinárodní
křesťanské organizace podporující aktiv
ní odpor proti antisemitismu. „Nedává
úřadům čas na sestavení kvalifikovaného
argumentu pro zastavení pochodu, který
by obstál u soudu.“
Mnoho obcí po celé republice se snaží
nařízení obejít nebo ho otevřeně kritizu
jí. První z podobných soubojů se odehrál
v květnu loňského roku v Brně poté, co
policie rozpustila pochod neonacistů
pořádaný Národním odporem s odů
vodněním, že jeho účastníci vykřikovali
rasistická hesla. Soud rozhodnutí policie
potvrdil na základě toho, že lze zrušit
akci, pokud se na ní děje něco nelegál
ního.
Pak 10. listopadu, v den sedmdesátého
výročí Křišťálové noci, nebyli neonacisté
vpuštěni do pražské židovské čtvrti poté,
co Pražský městský soud potvrdil rozhod
nutí magistrátu nepovolit pochod kvůli
drobné formální chybě. Když i navzdory
tomu dorazilo zhruba 400 demonstrantů
na Staré Město, byli zastaveni policií, tisí
ci pobouřených Pražanů a asi tisícovkou
levicových radikálů. Policie si vysloužila
pochvalu za dobře odvedenou práci.
Největší konflikt tohoto druhu se za

tím odehrál letos 17. ledna, kdy primátor
Plzně Pavel Rödl dostal přes prsty poté,
co zakázal pochod, jehož konání o měsíc
dříve povolil nižší orgán. Plzeňský kraj
ský soud rozhodl, že Rödl jednal chybně,
a nařídil povolení pochodu. Nejvyšší
správní soud rozhodnutí potvrdil a po
chod se konal.

Pravidlo tří dnů

Rödl, který by mohl být obviněn ze
zneužití pravomoci veřejného činitele,
se odvolal k Ústavnímu soudu, kde žádá
změnu v zákoně. „Alespoň je třeba to
změnit na tři pracovní dny, “ říká. „Teď,
když to ohlásí před třídenním volnem,
tak úředník nemá, kde si zjistit infor
mace. Další věc je, že když někdo něco
ohlásí, můžete na to při striktním výkla
du reagovat během tří dnů, ale potom,
i když víte, že se na vás řítí katastrofa,
nesmíte zasáhnout. To je špatné.“
Řešení, které je nasnadě, spočívá
v pozměnění zákona o shromažďovacím
právu tak, aby obecní úřady měly reálnou
možnost pochod zakázat. Obce se musejí
proti existujícím zákonům naučit bránit,
vysvětluje Sedláček. Za tímto účelem
jeho organizace sestavuje jakýsi návod
pro obecní zastupitele, který jim řekne,
jak jednat v momentě, kdy je pochod
oznámen.
Zaznívají však i názory, že není až tak
nutné změnit zákony, jako spíše změnit
soudy. Mareš v tomto smyslu argu
mentuje: „Já si nemyslím, že by se v ČR
muselo zas až tak moc měnit, stačilo by
se shodnout na výkladu. Je důležité, že by
se měly dodržovat ty zákony, které jsou.
U nás je problém, že máme poměrně
represivně napsané zákony, které stát
odmítá dodržovat. Na to si hodně stěžují
židovské Obce, které říkají: „kdyby to
tam aspoň nebylo, tak se nebudeme
cítit tak moc uražení, jako když jsme na
papíře jakoby chránění, ale nikdo nám to
nemůže zaručit.“
Mareš dále zdůrazňuje, že i kritizova
né shromažďovací právo dává orgánům
právo rozpustit akci ve chvíli, kdy se na ní
stane něco protizákonného tak, jak tomu
bylo například v Brně v květnu 2007.
Ale věc má háček. „Musíte mít důkaz,
” vysvětluje Janda. „Náš trestní řád je
postaven tak, že dokud člověk něco
nespáchá, tak se nedá nic dělat. Nelze
vycházet z toho, že na koncertu se objeví
neonacista a že má v ruce kytaru. I když

to bude sebevětší nácek, může začít zpívat
Hare Kršna.“ A navíc je zde ještě jeden
problém. „Když máte pět set nebo tisíc
lidí, není to vůbec sranda je rozpustit, “
říká. „Při zacházení s velikou skupinou
lidí se jakákoliv maličkost může obrátit
proti vám.“
Nyní se čeká na vyjádření Ústavního
soudu, jestli pravidlo tří dnů ze zákona
o shromažďování zmizí úplně, nebo jestli
soud jen vyjasní způsob výkladu tohoto
zákona.
Rödl varuje, že pokud Ústavní soud
zákon nezmění, podá stížnost parla
mentu.
„Chci to dotáhnout do úplného konce.
Aby soudy řekly: Ne, takhle fakt ne, a aby
poslanci řekli: tohle opravdu nenavrhne
me, to shromažďovací právo je nám nad
všechna ostatní, nebo aby řekli: ano, je to
ústavní právo, ale nemusí to znamenat,
že kvůli tomu budou podupávána práva
ostatních.“

Daň za demokracii

„V jakémkoli politickém systému bude
skupina těch, kteří budou hledat cesty,
jak násilím a silou změnit to, co se jim
nelíbí, “ říká Janda. „Je to daň za demo
kracii.“
Pomoci může lepší znalost již existují
cích zákonů – a zapojení společnosti.
„Česká republika má napsané zákony
hodně tvrdě – i v Evropském kontextu.
Ale neexistuje snaha je vyložit, “ tvrdí
Mareš. „Hlavní je nerezignovat. Odpor
občanské společnosti proti neonacistic
kému hnutí je velice silnou zbraní.“ 
Eva Munková je redaktorka
The New Presence.
Z angličtiny přeložila Tereza Rejšková.

málo textu, a k dispozici je pouze jedna fotka
- dají se popřípadě fotky
prohodit s předchozím
článkem?
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se konečně přiblíží představám těch, kdo
ještě věřili v jeho Marxem proklamované
humanistické poslání? Nebo první veřej
né uznání absurdity celého projektu,
a tím pádem předzvěst touženého pádu
komunismu jako takového? Či bylo to
– jak si myslí dodnes mnozí – ono obdo
bí, kdy komunismus dosáhl své nejzálud
nější a tudíž nejnebezpečnější formy: kdy
si jako vlk z pohádky nasadil lidskou tvář
hodné babičky, aby upevnil svou moc
a naši českou Karkulku lépe sežral?
O Pražském jaru se v Praze nemluví,
zatímco v cizině jsou mu věnována celá
kolokvia – napsal jsem s údivem do
Přítomnosti před deseti lety. Za důvod
opomíjení jedné z nejvýznamnějších

událostí českých novodobých dějin, díky
které Československo vstoupilo do uni
verzálního povědomí planety, považuji
jakýsi psychologický blok. Přemýšlet
o Pražském jaru by totiž znamenalo
bolestivě přepisovat celé moderní dějiny
lidstva či přinejmenším československé
dějiny od roku 1948 dodnes a zpochybnit
některé myšlenkové jistoty poskytující
miliónům pocit intelektuálního a morál
ního pohodlí. Úhel pohledu na Pražské
jaro navíc potažmo ovlivňuje pohled na
celou současnou českou politickou scénu,
na její genezi a případné budoucí přesku
pování. Přehodnocování a odideologizo
vání tohoto pohledu by mohlo připravit
ty či ony politické strany o některé ze

Jaro pod těžkou
Skutečný smysl toho, co se
roce 1968 dělo, zakrývají nánosy ideologických floskulí

U

plynulo čtyřicet let a epizo
da komunistické éry všeobecně
pojmenovávaná jako Pražské jaro
trčí ve vzduchoprázdnu a nadále čeká na
své zařazení do historických souvislostí.
Kam umístit ono podivné dění, kdy se
komunistický režim v Československu
nechoval tak, jak se správný komunistic
ký režim chovat má, a kdy zároveň neby
lo možné říct, že instituce fungují podle
pravidel, jimiž by se měla každá demo
kratická země řídit?

Pozor, padají iluze

Bylo to ono světlé okno uprostřed našeho
novodobého Temna, kdy se dějiny znovu
daly do pohybu ve snaze skloubit bytí
s ideálem, smířit národ se sebou samým?
Doba naděje, že obrozený komunismus

[ 24 ] přítomnost / jaro 2008

osmašedesátý

základních tezí, na nichž si budují svou
politickou legitimitu, a rozhoupat vše
směrem, který si málokdo dnes dokáže
představit. Pražské jaro jednoduše vadí.
Vadilo už v roce 1989. Za procesem,
jehož výsledkem bylo definitivní zhrou
cení komunistické moci probíhal už
tehdy nedeklarovaný politický boj mezi
stárnoucími „navazovači“ na tradici
z roku 68 a těmi, jejichž cílem bylo tuto
tradici zapřít. Copak v Moskvě nevládl
Gorbačov, muž víceméně obdivující
československé vzedmutí z roku 1968,
člověk usilující o jakési skloubení komu
nistického způsobu vládnutí s demo
kracií, který nadále lpěl na udržení
sovětského impéria v pozměněné formě

s dostatečnou rychlostí a důsledností.
Snaží se ho tedy urychlit způsoby, které
nakonec vedou spíše k zamlžení minulosti
než jejímu lepšímu uchopení. Komunis
tický režim byl odsouzen za svou zločin
nost a s ním i vykonavatel těchto zločinů,
Komunistická strana Československa.
Vůbec zjevné už ale není odvozování
této zločinnosti od pasáže obsažené
v Komunistickém manifestu z roku 1848,
kde Marx naznačuje, že v případě, kdy
buržoazie nepostoupí svou moc dobro
volně, lid ji uchvátí silou. Použití podob
ného obvinění v boji s komunismem je
nejen příznakem absence hlubší úvahy
o dějinách, ale také ukazatelem neobrat
nosti při zacházení s matérií vyžadující

závějí
se všemi důsledky, které to mohlo mít
pro satelitní země? Hlásání nějaké cesty
k „socialismu s lidskou tváří“, z taktic
kých důvodů přijatelné v roce 1968 i pro
antikomunisty, se mohlo v roce 1989
zdát větším nebezpečím než zkostnatělé
politbyro komunistické strany samotné.
Odtud okamžité a ideologické zavržení
oněch tzv. „třetích cest“, které dle známé
ho bonmotu nevedou jinam než do „tře
tího světa“. Do jedné z předních pozic ve
státě byl vynesen symbol, jehož pád byl
nicméně lehce předvídatelný. Šlo totiž
o symbol značně pošramocený, a to jak
absencí výrazných osobních kvalit jeho
nositele, tak i svou nezařaditelností do
šachovnice politických představ doby.
Alexander Dubček byl odpůrce liberální
pravice, byl konkurent sociálně-demo
kraticky laděné levice na jejím vlastním
písečku, a vlastně zrádce komunistických
dogmatiků: reformní komunismus 60.
let se mohl všem jevit jako jakási před
potopní a k zániku odsouzená rostlina.

Komunista skálopevný

Pražské jaro dodnes mnohým kompliku
je proces tzv. „vyrovnávání s minulostí“,
o němž s lítostí prohlašují, že neprobíhá

Petr Fleischmann

důslednější intelektuální přístup. Násil
nost a zločinnost je tu vpisována do genů
daného myšlenkového systému před
minulého století, podřízena mechanice,
jejíž neúprosnost může být přirovnána
k neúprosnosti Marxova „třídního boje“,
a dějiny se pro zastánce této teze násled
ně vylupují s křišťálovou průzračností,
o níž by se snad nezdálo Hegelovi ani
samotnému Leninovi. „Komunista“ se tu
náhle před námi tyčí ve své ahistorické
neměnnosti, skálopevněji než Stalinův
pomník. Jak podivuhodná a zároveň
chybná antropologie! Historické sociál
ně-politické kategorie se tu proměňují
v kategorie morálně-metafyzické, řekl by
trochu složitěji Raymond Aron, a ono tak
těžko uchopitelné dobro a zlo, po jejichž
odlišení se lidstvo pídí, konečně nachází
své konkrétní dějinné nositele.
Přičemž „my“ jsme přirozeně ti „dob
ří“, jsme dokonce lepší než všichni ostatní
„dobří“, protože my jsme ti, kdo je burcu
jí k větší bdělosti. V jiných dobách by se
řeklo, že jsme jejich „předvojem a úder
nou pěstí“. „Černá kniha“ komunismu,
na niž se my „dobří“ odvoláváme, smaže
nakonec veškerý rozdíl mezi masovým
vrahem Pol-Potem a představitelem

Pražského jara Dubčekem, který by
v duchu této teorie své zločinné konání
z taktických důvodů pouze provizorně
suspendoval. Nezabil-li nás, tak to snad
jen proto, že na to neměl čas, protože mu
to okolnosti nedovolily.

Jaro musí z domu

Obávám se, že tento popis myšlenkových
postupů, jež se běžně odvíjejí v naší
postkomunistické společnosti, není příliš
vzdálen od reality. Ideový zmatek a srov
natelná konceptualizační nedůslednost
doprovází například celou polemiku
o vymezení doby, kdy u nás vládl totalita
rismus a jíž se má zabývat nově založený
ústav pro její studium. Samotné jméno
ústavu je zarážející. Ústav pro studium
totalitních režimů už ve svém jméně a ve
svém zadání zjišťuje to, k zjišťování čeho
byl ustaven. Předem už ví, kdy totalitní
režim vládl, a to díky tomu, že už předem
ví, co totalitní režim je. Podobně jako ti,
kdo kdysi poučeni Engelsem, naplňovali
statisíce let pravěku společností definova
nou coby „prvobytně pospolnou“, stejně
tak naši budoucí badatelé „totality“ při
suzují různým společnostem a různým
historickým obdobím charakteristiky,
které se v nich možná nacházejí tu více,
tu méně a pokaždé možná i zcela jiným
způsobem. Copak jsme se neučili, že
totalitarismus je pouhý trend některých
politických režimů, jak nám vysvětluje
Hannah Arendtová, jež se o tento termín
tolik zasloužila?
Naše uvažování o společnosti a její
minulosti dál skomírá pod ideologic
kými nánosy. Bylo-li období 1948-1989
obdobím jednolité „totality“, jaro roku
1968 sem prostě nepasuje. Ono totiž
nepasuje nikam a vlastně vadí všem. Že
jeho hlavním cílem bylo vymanit nás
z rozličných forem područí, je zřejmě
interpretace, na které se dohodneme
všichni. Jaké formy budoucího směřová
ní se ale profilovaly v hlavách těch, kdo
svorně usilovali o svobodu, je něčím, co
dnes už málokoho zajímá. 


Petr Fleischmann je filosof a publicista.
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Zážitky

Jiří Musil

z revoluční mateřské školky
Studentské bouře roku 1968
se nejčastěji spojují s Paříží
a s Berlínem. Ale rebelové ovládli i slavnou London School of Economics

H

oughton Street je malá londýnská
pěší ulice, blízko Covent Garden.
Cyničtí komentátoři studentských
nepokojů v Londýně v roce 1968 napsali,
že vyloučení aut z ulice, kde je vchod do
London School of Economics and Politi
cal Science, tedy do slavné LSE, je jedi
ným hmatatelným důsledkem této stu
dentské revoluce. Další označili tehdejší
události za revoluční mateřskou školku.

Příčiny rebelie

Studentské bouře roku 1968 se nejčastěji
a právem spojují s Paříží, také s Berlínem
a Římem. Ale měly svou větev i v Londý
ně a byly soustředěny právě v LSE.. Proč
k bouřím, vlastně došlo? A proč právě na
této univerzitě? Kromě nepochybného
studentského protestu proti politickému
statu quo, který ovládl masy studentů
v tehdejší Evropě, a šířil se jako oheň
z Paříže do Berlína a do jiných velkých
měst, v případě LSE to byly některé spe
cifické příčiny.
London School of Economics byla
založena Sidneyem a Beatrici Webový
mi, Bernardem Shawem a Grahamem
Wallasem na začátku 20. století. To byli
britští reformní socialisté, kteří byli
přesvědčení o tom, že socialistické hnutí
potřebuje univerzitu, jež by myšlenkově
mohla konkurovat tradičnímu Oxfordu
a Cambridgi. To se jim v podstatě zda
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řilo a LSE byla už mezi válkami školou
světového významu. Formulovaly tam
své názory osobnosti velkého formá
tu. William Beveridge, tvůrce britské
koncepce sociálního státu a veřejného
zdravotnictví, Harold Laski, politický
vědec, který nesmírně ovlivnil indické
studenty a o němž jeden z indických pre
miérů prohlásil „že na každém zasedání
indické vlády bude pro něho vždy zacho
váno symbolicky volné křeslo.“ Po druhé
světové válce to byl jakýsi think-tank
tehdejší Labour Party. To se však začalo
měnit v šedesátých letech, kdy přišel na
školu liberální ekonom Lionel Robbins
a kdy nahradil Laskiho velký konzerva
tivní filosof Michael Oakeshott. Podobné
změny probíhaly i v jiných částech školy.
V téže době začal rychle růst počet
studentů sociálních věd, zejména soci
ologie. Ta se stala jakousi intelektuální
módou – k podobnému vývoji došlo v té
době i v Německu, ale také u nás. Měnilo
se rovněž složení studentů, univerzity se
staly výtahem vedoucím i k sociálnímu
vzestupu dětí z nižších vrstev.
Rozbuškou londýnských nepokojů se
stalo jmenování Waltera Adamse ředite
lem LSE v roce 1967.
Adams vedl předtím
univerzitu v tehdejší
Rhodesii a byl politic
ky spojován s tamním
britským koloniálním
režimem. Tradičně militantní studentská aso
ciace LSE, jejímiž členy
bylo také mnoho lidí
z bývalých britských
kolonií,
okupovala
školu a vedení školy
reagovalo vyloučením
dvou studentů. V prů
běhu těchto událostí
zemřel na infarkt jeden
z vrátných. To celou

situaci ještě více přiostřilo, ale hlavními
důvody pokračujících konfliktů mezi
vedením školy a radikálními studenty
se staly obecnější politické záležitosti.
K radikalizaci studentů nepochybně
přispěla pařížská studentská revolta
v květnu 1968. Od protestů proti „uči
telské gerontokracii“, od zklamání nad
malou účastí studentů ve vedení školy,
se ostří rebelie posunovalo k protestům
proti válce ve Vietnamu, proti apartheidu
v Jižní Africe, a proti tomu, co studenti
označovali jako „třídní systém vysoko
školského vzdělávání“.

Dialog nerozumějících si

Ve zjitřené atmosféře získávaly stále větší
vliv na studenty školy radikálně levicové
proudy, zejména trockističtí Mezinárodní
socialisté. Těm konkurovaly jiné levicové
skupiny, tradiční marxisté, členové Brit
ské komunistické strany. Škola se změnila
v kolbiště soupeřících politických skupin,
ve vroucí kotel. Učitelé jen přihlíželi.
Kromě mladších asistentů, kteří se při
dávali k rebelům. Tradiční studentské
spolky zůstávaly stranou. Radikální
levice odlákala mnoho studentů od pod
pory tradiční sociální
demokracie, která byla
na LSE v šedesátých
letech stále ještě silná.
V této situaci jsem
se na podzim roku
1968 stal díky profeso
ru filosofie a sociologie
Ernestu Gellnerovi členem oddělení sociolo
gie na LSE. To bylo ohniskem rebelů. Účast
nil jsem se jako asistent
semináře o industri
ální společnosti, který
vedli profesoři David
Glass a Ronald Dore.
Přednesl jsem zprávu
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o smyslu Pražského
jara. Vyložil jsem
myšlenky českoslo
venských reform
ních
komunistů,
uvedl jsem fakta
o komunistickém
režimu v Česko
slovensku, popsal
jsem okupaci země
silami
Varšavské
smlouvy. Radikální
levičáci protestova
li, nerozuměli mi.
Já jsem je na zák
ladě zkušenosti z života v reálném so
cialismu důrazně
varoval před levi
covou romantikou,
oni mi vytýkali naivitu v pohledu na
západní demokracii a kapitalismus.
Zejména nechápali moje sympatie
k tehdejší Labour Party, kterou považo
vali za překážku radikální socialistické
přestavby Británie. Byli přesvědčení, že
studentské hnutí, tj. oni, mohou zahájit
takovou proměnu.

Zažil jsem leccos,
třeba když syn známého
německočeského historika J.
W. Brügela přesvěd
čoval v Londýně
naši
čtrnáctiletou
dceru o nezbytnosti
socialistické revoluce
v Británii a o před
nostech trockismu,
nebo když mi člen
české redakce BBC,
známý literární his
torik, sděloval, že je
naprosto nepřípustné
ztotožňovat nacistic
kou okupaci se „vstu
pem spojeneckých
vojsk“ do Českoslo
venska v roce 1968. Moje vystupování na
seminářích sociologie způsobilo, že jsem
u jedné poloviny členů oddělení začal
pociťovat naprosté odmítání, a u té druhé
až přehnané sympatie.
Žili jsme mimo Londýn, v Kentu.
Život tam běžel svým klidným anglickým
rytmem bez jakékoliv známky krize. To

mně umožňovalo vidět situaci realisticky
– LSE byl ostrov, který nechápal atmosfé
ru země. Nicméně radikalismus studentů
pokračoval. Po řadě okupačních stávek
a jiných projevů nesouhlasu s vedením
školy, Walter Adams dal zřídit mezi
částmi školy bezpečnostní dveře. Taky
na mostě, který spojoval dvě budovy
univerzity. Studenti 24. ledna 1969 řadu
těchto dveří rozbili. Adams povolal
policii a ta školu vyklidila. LSE byla pak
měsíc zavřená, neučilo se. Vůdcové revo
luce byli vyloučení a po několika menších
protestních událostech se postupně život
školy vrátil k obvyklé rutině univerzity.
Dnes jsou z vůdců rebelie členové
parlamentu, univerzitní profesoři, žur
nalisté, ženy v domácnosti, někteří jsou
nezaměstnaní. Mnozí z nich považují
tehdejší události za nejlepší dobu svého
života.
Já jsem poznal v plné síle drama
„nekomunikace“. Diskutovali jsme stej
ným jazykem, ale nerozuměli jsme si.
A to je zkušenost, která je i dnes relevant
ní. Myslím, že nejen pro mne osobně. 

Hovory o smíchu a zapomnění

Český úděl, kterou vedl před čtyřiceti
lety s Václavem Havlem na stránkách
Listů a Tváře, program červnového
Festivalu spisovatelů Praha ale určitě
nabídne diskusi, při které za jedním
stolem usednou spisovatelé Ludvík
Vaculík, Ivan Klíma, Antonín J. Liehm,
Arnošt Lustig a Petr Král. „Festival se
ohlédne po událostech let šedesátých,
které vedly až k událostem let devade
sátých. To vše prostřednictvím debaty
s přímými účastníky dění roku 1968, “
dodává k letošní dramaturgii Michael
March. Pražské jaro skončilo v troskách
a celé Československo hluboce otřese
né. Následovala hromadná vynucená
emigrace obyvatelstva, zejména české
inteligence. Na druhou stranu události
vyprovokovaly vznik exilové tvorby,
undergroundového hnutí a potažmo
veškeré československé alternativní
kultury. Je třeba podívat se na události
v nových souvislostech.
Pražské jaro ale nebude jediným
tématem už 18. ročníku mezinárodní
ho Festivalu spisovatelů Praha. Přije-

dou i osobnosti, jejichž osud je s kon
cem šedesátých let různě spojen.
Sanfranciský beatnik Michael McClure,
souputník Allena Ginsberga a Garyho
Snydera, známá kanadská spisovatelka
a aktivistka Margaret Atwoodová, Paul
Auster, jemuž česky vyšlo několik knih,
kromě jiných Leviatan, Newyorská trilogie a Kniha iluzí, nepřehlédnutelná rus
ká básnířka Elena Schwarzová, mexický
spisovatel Homero Aridjis, hlásající, že
ekologie je poezie, či pákistánský bás
ník Tariq Ali, pacifista a kontroverzní
odpůrce současné americké politiky na
Blízkém východě.
Rok 1968 máme v sobě vrostlý
hluboko. Není ale strnulým pomníkem
minulosti. Pomocí účasti přímých inici
átorů událostí Pražského jara i pohledů
zvenčí zkusí festival hledat východiska
a ponaučení pro dnešek. Neboť i dnes
si spolu s Bertoltem Brechtem můžeme
říkat, že: „Kdo se směje, neslyšel posled
ní zprávy“.

Letošní ročník mezinárodního Festi‑
valu spisovatelů Praha bude věnován
fenoménu roku 1968
„Rok 1968 byl v historii 20. století velmi
plodný, “ říká prezident mezinárodního
Festivalu spisovatelů Praha Michael
March. Skutečně, v novodobých světo
vých dějinách najdeme málo let, které
by jimi tak dramaticky zahýbaly. Stejně
udivující se ale může zdát, kolik se toho
v onom roce nakonec nestalo. Jako kaž
dá revoluce, i tato žila z velkých nadějí
a přesvědčení. Než byla v kalendáři
přepsána jediná číslice, z většiny z nich
zbyl popel.
Po čtyřiceti letech se z letopočtu
1968 stala ikona. Nese odkaz, o kterém
dodnes není snadné mluvit. Michael
March zvolil pro letošní ročník festivalu
podtitul „Smích a zapomnění“, v analo
gii na Knihu smíchu a zapomnění Mila
na Kundery. Není jisté, zda bude Milan
Kundera ochoten navázat na polemiku

Jiří Musil je sociolog.

Václav Kovář
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Bachař to vidí



David Svoboda

v televizi

S advokátem Milanem Hulíkem o reformách a deformacích českého vězeňství, o rozšířených
omylech a středověku za vazební zdí
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A

dvokát Milan Hulík je veřejným
zastáncem skupiny bratří Mašínů,
v minulosti zastupoval antikomu
nistu Vladimíra Hučína a dnes třeba práv
níka Zdeňka Altnera v jeho sporu s ČSSD.
Před rozhovorem se vyznal z lásky k foto
grafování a palným zbraním. Když ale při
šla řeč na minulost i výhledy českého vě
zeňství, projevil se bývalý první náměstek
generálního ředitele Sboru nápravné vý
chovy z let 1991-1993 jako obhájce v nej
vlastnějším smyslu slova. Lidová moudra
o fešáckých kriminálech placených z na
šich daní označil za nesmysly a v hodno
cení současného vězeňského systému byl
upřímný, až z toho místy mrazilo.
Kdy na tom z pohledu odborníka bylo české vězeňství nejlépe?
Už od sedmdesátých let přicházím s vě
zeňstvím do styku jako advokát a mohu
srovnávat i s léty padesátými, kdy jsem
chodil navštěvovat svého zavřeného tátu.
Tak například první republika navazova
la svou justicí a vězeňstvím na Rakousko,
které bylo právním státem více, než jsme
dnes my, a ve srovnání s dobou po roce
1948 na tom bylo vězeňství mnohem lépe.
Byla ovšem jiná doba a třeba z možností
trávení volného času pro odsouzené byly
jen knihy. Celkově ale myslím, že nejlepší
to bylo v první polovině 90. let, kdy dochá
zelo pod vedením mého týmu k pokusům
o humanizaci vězeňství podle evropského
standardu a krátce předtím prošel vězeň
ský sbor rozsáhlou čistkou, takže jeho pří
slušníci byli pod dojmem změny režimu
pacifikováni a nedopouštěli se excesů vůči
odsouzeným. Zavládl duch změny a ani se
zaměstnáváním vězňů nebyla situace tak
katastrofální, jako je dnes.
Co charakterizovalo předlistopadové vězeňství?
Zadání shora byla za minulého režimu po
dobně jako v nacistickém systému řečena
dobovou terminologií. Krásně to ukazuje
tehdejší označení Sbor nápravné výchovy,
které jako by vyprávělo o nějakém výchov
ném kolektivu, přestože v něm docházelo
k brutálnímu mučení a veliký prostor byl
dán iniciativě sadistických jedinců, jako
byl Josef Vondruška.
Jaká byla koncepce polistopadových reforem?
Po převratu bylo prvořadé vězeňství zci
vilizovat. Věznice se přebudovávaly v ob

lasti hygieny, z cel mizely turecké zácho
dy ve prospěch splachovacích, dodržoval
se počet vězňů na celu, zlepšila se strava.
Prosadilo se zlepšení kontaktu s příbuz
nými, byla zřízena i možnost intimních
návštěv v oddělených místnostech. V in
terní oblasti byla zrušena vnitřní agen
turní síť založená na práskačství – ta byla
mimochodem před časem pod zámin
kou bezpečnostních důvodů obnovena.
Neméně důležité bylo vězeňství odmili
tarizovat, aby vojenský duch a hodnosti
zůstaly jen u složky hlídací, ale aby vnitř
ní složku, zahrnující vychovatele a refe
renty pracující přímo s vězni, tvořili ci
vilní pracovníci.

xxx

Často se říká, že humanizace byla předčasná, že vězňové si teď dopřávají „veget“ za
naše peníze.
Zaprvé jsou určitá evropská pravidla,
která je nutno dodržovat. Zadruhé si
laici představují, že odsouzenec, aby
byl převychován, má být přikován k že
lezné kouli, ovšem studie psychologů
a sociologů ukazují, že výkon trestu ne
může spočívat jen v represi, ale má člo
věka přivést i na lepší cestu. To je také
ten nejtěžší problém: každá věznice má
omezený prostor, kde je stěsnána řada
kriminálně narušených jedinců. Za těch
to podmínek a při omezených financích,
které má vězeňství k dispozici, prakticky
neexistuje možnost vybudovat důsledně
diferencovaný systém podle typu odsou
zených. Odsouzení si takto naopak vy
měňují zkušenosti, plánují další trestnou
činnost a organizují kriminální skupiny.
Dá se to přirovnat k přetopenému kotli,
kde se jen chodí, kouří, popíjí dryácký
čaj. Ti lidé zpravidla nejsou žádní inte
lektuálové, kteří by se zabavili u knihy

nebo novin, a je naprosto nutné je nějak
zaměstnat. Televize – jistěže bez akčních
filmů – nebo posilovna tak nemají sloužit
přepychu, ale ke zmírnění napětí. A lido
vá představa tuhého kriminálu by vedla
k pravému opaku.
Co tedy vlastně zmůže vězení?
Ve středověku sloužila vězení jen jako va
zební prostory, předstupeň před propuš
těním nebo popravou. Nebyly prostřed
ky na obživu lidí pro dlouhodobý trest.
Dnes lidé musí ve vězení dlouhodobě
existovat, a to nelze jinak než civilizova
ným způsobem. Mnoho lidí teprve tam
získá základní hygienické návyky a má
zaručenou stravu, kterou by si normální
cestou při svém narušení nedovedli ob
starat.
Jak má vypadat samotný trest?
Největším trestem je omezení svobody.
Neztotožňuji se s trestem smrti, protože
samotné odsouzení na doživotí je jakýmsi
sociálním trestem smrti. Lidé si neuvě
domují, že hledět ze zamřížované cely na
svět a vědět, že už se tam do konce živo
ta nepodíváte, je něco daleko strašnějšího
než chvilky strachu před popravou. Na pa
chatelovo případné předčasné propuštění
bych jistě hleděl jinak jako pozůstalý po
oběti, ale je jen na znalcích, aby rozhodli.
Zpátky k vězeňským dějinám: jak po pádu
totality probíhala personální obměna?
Bývalý politický vězeň Jiří Volf spatřil nechvalně známé bachařské eso v uniformě
ještě v pozdních devadesátých letech.
Před nástupem do funkce zástupce ge
nerálního ředitele jsem přes rok působil
jako předseda Ústřední prověrkové ko
mise. Moje skupina prověřovala přísluš
níky ředitelství, náčelníky věznic, jejich
nástupce; normální bachaře prověřova
ly místní komise. Asi dvě stě lidí odešlo
dobrovolně ještě před prověrkami kvůli
zákonným výsluhám. Z těch, co si věřili
a zůstali, neprošlo zhruba pět set. Mu
seli jsme ale přitom dodržovat úměru
mezi počtem vyhozených a funkčností
vězeňství. Počítali jsme ovšem s tím, že
řada prověřených bude nahrazena v dru
hé nebo třetí vlně. Jejich seznamy se ale
někde ztratily a tehdejší ministr spra
vedlnosti Jiří Novák pak říkal, že je ani
nedostal. Jsem přesto přesvědčen, že ve
vězeňství došlo k největší očistě ze všech
bezpečnostních sborů.
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Jak se to projevuje uvnitř?
Živý příklad: jeden můj známý byl přes
rok zavřený a vyprávěl, jak vězňové
dostávají do ešusů polévku obohacenou
zvláštní směsí, aby vydržela horká. Ta se
tam ovšem usazuje a nejde vymýt. Před
stavte si, že potom si těmi ešusy nabírá
třicet vězňů ze společného hrnce kafe.
Další problém je sexuální násilí páchané
na nováčcích. To je umožňováno také
tím, že na noc vychovatelé odcházejí
a v budově zůstávají jen bachaři, kterým
je vše jedno. I kdybyste na druhou stranu
třeba umíral v horečkách a ostatní kopali
do dveří, vykašlou se na vás. Jediné, co
se tak z humanizace podařilo, je, že dnes
vězně nikdo vědomě netýrá; není na
tom na rozdíl od minulých dob politic
ký zájem. Ten prostor pro to ponechávají
samotným vězňům. A pak ta příšerná
korupce. Kdo si zaplatí, má klid.

Milan Hulík se narodil v roce 1946 v rodině drobného podnikatele a úřednice.
Vyrůstal v Kolíně, pro desetileté věznění otce v 50. a 60. letech mohl začít stu
dovat práva až v roce 1968, po vyučení v oboru zedník a studiu na stavební prů
myslovce v Praze. V letech 1974 až 1976 byl zaměstnán jako podnikový právník
n.p. Stavby silnic a železnic. Již před složením advokátních zkoušek v roce 1979
poskytoval právní pomoc disidentům; obhajoval mj. členy skupiny Plastic People
of the Universe, Petra Cibulku, Petra Uhla, včetně dalších signatářů Charty 77,
prohlášení Několik vět a demonstrantů z Václavského náměstí. V 80. letech tajně
spolupracoval s Rádiem Svobodná Evropa. Po převratu v listopadu 1989 vykoná
val funkci předsedy prověrkové komise ve Sboru nápravné výchovy SNV (dnes
Vězeňská služba), funkci prvního náměstka generálního ředitele SNV a poradce
generálního prokurátora ČR. Od roku 1995 se věnuje opět soukromé advokacii.
Spolupracuje s francouzskou organizací ACAT (Action de Chrétien pour Aboli
Ve svém Pokusu o analýzu vězeňství, publikovaném v dubnu 2006 na internetovém
CS-magazínu, jste si povzdechl, že většina
těchto pozitivních změn přišla časem vniveč.
Již krátce před nástupem ČSSD došlo
nejen ve vězeňství k zastavení reforem.
Napomohla tomu i personální situace
na ministerstvech vnitra a spravedlnos
ti – vzpomeňte si na případ Petra Ibla,
který se stal náměstkem ministra vnitra
Stanislava Grosse, ač na něj byla řada
stížností a nebyla záruka, že prospěje
humanizaci vězeňství. Od poloviny 90.
let se staré kádry, které nezačaly podni
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kat či neodešly do důchodu, začaly do
rezortu vracet. Přicházely zas do svého
vězeňství, neboť mezitím se sem vráti
ly vojenské prvky, znovu se kupříkladu
začalo salutovat a udělovat vyzname
nání. Vzpomínám, že jsme se po srpnu
1968 posmívali, když dogmatici razili
termín plíživá kontrarevoluce; jenže naši
situaci naprosto vystihuje označení plíži
vý návrat. Najednou nikomu nevadilo, že
konkrétní člověk neprošel prověrkami,
na členy naší komise se začalo koukat
jako na nějaké pravičáky. Naše vězeňství
se nalézá zas v roce 1989.

Příliš se nemluví o vazbě...
Podmínky vazby v České republice jsou
středověké. Vazba je u nás vlastně zos
třeným výkonem trestu, přestože v ní
má platit presumpce neviny. Na cele jste
často s primitivy. O čem se s nimi máte
bavit? Proč máte dostávat stravu jako ve
výkonu trestu? Proč ty strašné hygienic
ké podmínky, kdy se nemůžete osprcho
vat a zůstáváte v jedněch hadrech celý
týden? Vladimír Hučín byl přes rok ve
vazbě a vodili ho k soudu v medvědu
(poutací pás pro eskortu nebezpečných
vězňů; pozn. red.), s rukama připouta
nýma u pasu řetězem, za který bachař
pokaždé zatáhnul, aby to zabolelo. Po pěti
letech stíhání ho osvobodili... Za vazbu
vám zaplatí ušlý zisk, ale že jste nemohl
žít normální život, vám nezaplatí nikdo
– nemluvě o tom, že se vám ani neomlu
ví. Možnost kauce nejde bohužel uplatnit
hned na začátku, je tu až po určité době
vašeho věznění. Pikantní přitom všem
je, že mnohdy se lidé do vazební věznice
dostanou záměnou a trvá nějakou dobu,
než se na to přijde. Dozorců je po hro
madných odchodech kvůli neplaceným
přesčasům nedostatek, takže advokát
musí dlouho čekat na vpuštění. Jednou
jsem skončil u klienta ve dvě v noci,
bouchal jsem na ostrahu, ale asi spala.
Nechali mě tam do půl páté.
Jak jsme na tom s výkonem trestu v evropském srovnání?
Když jsem byl počátkem devadesátých let
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na advokátní praxi ve Švýcarsku, přihlásil
jsem se jako tehdejší 1. náměstek gene
rálního ředitele SNV na praxi u ředitel
ství věznic. Byl jsem šokován špičkovou
úrovní jejich zařízení, která budila dojem
spíše ozdravného pobytu. Vedle toho se
naopak v souvislosti se zadržením Vik
tora Koženého na Bahamách, jež jsou
britským teritoriem, dozvídáme z novin
o úděsných podmínkách v tamním věze
ní. Můžeme vždy diskutovat, nakolik má
vězení být luxusní, a nakolik má plnit
funkci represivní, nicméně právě vězeň
ství je jedno z kritérií, která ukazují civi
lizační úroveň státu.
A v tom středoevropském?
U nás, když jdu do věznice, musím pokaž
dé předkládat plnou moc. Stane se vám,
že ji zapomenete, a o půlnoci vás vrátí
zpátky. Pokaždé se vyptávají, jestli mám
alkohol, drogy, a jezdí po mně bzučá
kem. V posledních dvou letech jsem byl
třikrát v Bratislavě a žasnul jsem. Po prv
ní návštěvě věznice vás mají uloženého
v počítači a příště stačí ke vpuštění, když

xxx

člověka, důkladně šacují, kolem proběh
ne mladá soudní zapisovatelka, která se
někdy ani nemusí legitimovat. Jsou to
detaily, ale příznačné.
Vidíte nějakou naději na nápravu?
Všechno je navzájem provázané. Pokud
se společnost nebude kultivovat v oblas
ti policie a justice a nezmění se chování
českých politiků, kteří nasazují standard
normálnosti, tak se vězeňství nemůže
pohnout k lepšímu. Bachař to pak vidí
v televizi.

se představíte jako obhájce toho a toho.
Věznici přitom není nic po tom, za kým
jdu, to je věc advokátní komory a samot
ného advokáta. Pokud se nebavím s pře
dem nahlášeným vězněm, mohou mě
v Čechách vyhodit z advokacie. Když jdu
jako advokát k soudu, procházím třeba
několikrát denně detekčním rámem. Na
soudech nejsou schopni udělat si seznam
advokátů, aby pak stačilo jen ukázat prů
kazku. Zatímco tedy mě, šedesátiletého

Nemohou si liberální vězeňství ale dovolit pouze státy s tak nízkou kriminalitou,
jakou má Skandinávie či Holandsko?
Souhlasím, že na to ještě nejsme zralí.
Vězeňství nemůže být lepší než justice,
a ta zas lepší než společnost. Při stavu
naší politické kultury, jaký nám předved
la např. poslední prezidentská volba, to
zkrátka nejde. Ukazuje se, že následky
komunismu budou trvat mnohem déle,
než jsme si po převratu mysleli, a vězeň
ství v tom není samo. 
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Dnešní spravedlnost
je slabozraká
Trest jako nejjednodušší řešení společenských
problémů?

Alena Marešová

D

nes, stejně jako před sto lety, má být
trest odplatou za spáchaný zločin.
Alespoň podle veřejného míně
ní. Trestní právo i kriminologie se od
počátků minulého století ale tento názor
snaží vyvrátit jako zásadně nesprávný.
Ukládání trestu je podle nich motivová
no především ochranou společnosti před
opakováním trestného jednání; podaříli se navíc trestem dosáhnout toho, že
pachatel už dál nic neprovede proto, že
se mu riziko zdá jako příliš velké nebo, že
má strach z nového potrestání, bylo cíle
trestu zčásti dosaženo.

Hříšní lidé zemí českých

Veřejností prosazované chápání trestu
jako odplaty je ještě pochopitelné všude
tam, kde se trestá pachatel závažného
zločinu majetkového, násilného, vědomý
si prokazatelně následků svého činu
v úmyslu někomu ublížit, avšak již zcela
selhává u v současné době nejčastěji
trestaných činů.
Mezi stíhanými totiž v poslední době
převažují pachatelé trestných činů zcela
jiné povahy. Ze zhruba 128 tisíc v roce
2007 je jich sice nejvíce – necelých 30
tisíc – stíháno za krádeže, ale na druhém
místě co do četnosti jsou pachatelé trest
ného činu řízení motorového vozidla bez
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řidičského oprávnění – cca 16 tisíc osob,
následují pachatelé úvěrového podvodu
(11 tisíc) a dále pachatelé trestného činu
ohrožení pod vlivem návykové látky
a opilství (10 tis.), zanedbání povinné
výživy (též necelých 10 tisíc), doprav
ních nehod spáchaných z nedbalosti
(necelých 9 tisíc) – a pro doplnění asi
tisícovka stíhaných za neoprávněné
držení platební karty (tak málo proto, že
většina kapesních krádeží zůstává neob
jasněna: evidovaných skutků je 8 tisíc,

kdežto objasněnost patnáctiprocentní).
Uvedená čísla ukazují, že mimo krá
deže, jejichž pachatelé představují téměř
čtvrtinu ze všech osob stíhaných za rok,
další téměř polovinu tvoří lidé, kteří sice
porušili zákon, ale o jejichž úmyslu spá
chat zločin lze diskutovat. Jejich kauzy ne
jsou mediálně vděčné ani kriminalisticky
zajímavé. Pachatel je téměř vždy znám
již v době spáchání činu (s výjimkou
neoprávněných držitelů karet), důkazy
také nebývají zpravidla problémem: bývá
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chycen na místě činu či je udán věřiteli,
kteří znají jeho totožnost.
Skladba lidí, kteří byli loni potrestáni,
pak zhruba odpovídá předešlému: ze 75
728 osob pravomocně odsouzených jich
bylo nejvíce odsouzeno za krádeže – cel
kem 14 tisíc. Na druhém místě podle čet
nosti odsouzených následují odsouzení
za ohrožení pod vlivem návykové látky
a opilství – 11 tisíc. Třetí místo zaujali
odsouzení za řízení bez řidičského prů
kazu – celkem 9 tisíc.
Moje úvahy o trestání jsou touto sku
tečností silně ovlivňovány a představa, že
většina souzených byla nakonec potrestá
na za bagatelní trestné činy, jejichž výskyt
lze omezit jinak než trestněprávním
postihem – kupř. mimosoudní sankcí,
zabavením věci – mne řadí mezi ty, kteří
mají tendenci občas zpochybnit funkci
trestního práva v současné společnosti
a spravedlnost trestání obecně.

Co ukázal výzkum ve vězení

Při posledním terénním výzkumu jsem
zjišťovala mj. pocit viny pachatelů, jejich

vztah ke spáchanému trestnému činu
i k uloženému trestu a jeho výši. Jednalo
se o výzkum žen a mužů poprvé vězně
ných. Pokud jde o výsledky, v závislosti
na pohlaví se dost lišily.
Výzkum žen byl proveden ve věznicích
Ruzyně a Světlé nad Sázavou. Převažova
ly ženy odsouzené za závažnou trestnou
činnost, jako opakované krádeže, pod
vody, loupeže, vraždy, úmyslné ublížení
na zdraví, drogové delikty a zanedbání
povinné výživy. Výsledky: 64 procent
zkoumaných žen svého činu sice lito
valo („litovat se přece má“ – jak uvedlo
několik z nich), ale s uloženým trestem
jich souhlasilo jen 18 procent. Jako zcela
nevinné se vidělo 7 procent dotázaných
a 4 procenta uznávaly částečnou vinu,
takže ačkoli se vlastně většina z nich cítila
vinna, přesto více než 80 procent z nich
s uloženým trestem nesouhlasilo, a to
především proto, že byl „příliš tvrdý“.
Podobný výzkum u mužů vězněných
poprvé se odehrál ve věznicích Heřma
nice, Kuřim a Všehrdy. Převládali rovněž
respondenti odsouzení za závažnou kri
minalitu: podvody s velkou způsobenou
škodou, loupeže a vraždy. Také tam byly
krádeže, zpronevěry, neoprávněné užívá
ní cizí věci, krácení daně. Většina z mužů
na rozdíl od zkoumaných žen tvrdila, že
jsou odsouzeni za něco, co nespáchali.
Jen jednotlivci, především ti, kteří byli
odsouzeni ke kratším trestům, posuzova
li svůj trest poměrně racionálně. Uložený
trest značná část respondentů zcela
odmítala, ale pokud jej akceptovali, tak
jen jako nutné zlo, a jeho délku vesměs
hodnotili jako neúměrnou.
Poprvé věznění se k tomu stavěli spíše
jako k náhodné životní prohře, která je
sice nepříjemná, deprimující, ale po její
mž překonání se jejich život, jak doufají,
vrátí do zhruba stejných kolejí jako před
uvězněním, a vzpomínky na uvěznění se
pokusí vytěsnit ze svého života i mysli.
O vlastním trestném činu, za který byli
odsouzeni, vůbec nepřemýšleli. Výkon
trestu odnětí svobody se snažili vydržet bez
větších problémů a konfliktů s personálem
a spoléhali na možnost předčasného pro
puštění. Výrazné části z nich se to splnilo.
A to se výsledky z výzkumu týkaly jen
pachatelů obecné kriminality. Jak by asi na
otázky o vině a trestu odpovídali pachate
lé tzv. ohrožovacích deliktů, u kterých se
teprve předpokládá možné ohrožení živo
ta či zdraví (jízda bez řidičského oprávně

ní), a dalších trestných činů – důsledku
tzv. nové kriminalizace, např. počítačové
kriminality, porušování autorských práv,
zneužití osobních údajů, sexuálního hara
šení, extremistického chování, drogových
deliktů, úvěrových podvodů…

Chaos v představách

Ztotožňuji se s tvrzením, že ke zlu nejvíce
ponouká naděje na beztrestnost. Dokon
ce si myslím, že trest je v určitém ohledu
dobrem i pro trestané jedince. Avšak při
sběru podkladů a argumentů pro tento
článek jsem paradoxně dospěla k opač
ným než zamýšleným závěrům – tj. že
trest uložený v trestním řízení nemusí
být vhodným výchovným prostředkem,
nemusí být logickým vyústěním boje
o spravedlnost. Způsobila to zjištění
související právě s „novou kriminalizací“,
u které postrádám logickou souvislost
mezi právními poučkami o generální
prevenci a individualizaci trestu. Došla
jsem k názoru, že opravdu u „nové
kriminalizace“ se jedná spíš o zbytečné
rozšiřování trestní represe, a zdá se mi,
že nejen pro mne, ale i pro značnou část
veřejnosti se dnes rozvolňuje souvislost:
zločin = trest a stává se vágní i samotná
představa, co je zločin a jaký účel má trest.
Vytrácí se jistota, že to, co je dnes trestné,
je trestné proto, že takovým jevům nelze
předcházet jinak. Zda to tedy není trest
né jenom proto, že se jedná o zdánlivě
nejjednodušší řešení společenských pro
blémů: hodit odpovědnost na jednotlivce
a vynechat odpovědnost společnosti za
nedokonalost systému.
Profesor Josef Prušák před více než
sto lety tvrdil: „Poněvadž trest není sám
o sobě účelem, nýbrž toliko prostředkem
k dosažení jistého účelu (cíle), odpadá
všude tam, kde bez něho účelu toho lze
dosáhnout (trest není jediným prostřed
kem k potlačení zločinu).“
Jednání dnes trestné zítra už trestné
není a naopak (a to dost často z mali
cherných důvodů) – nechtěným důsled
kem neuvážených změn může být chaos
v představách o spravedlnosti a u mnoha
lidí může vyústit ve lhostejnost ke „spra
vedlnosti“, která už nemá jasná konti
nuální pravidla a záleží jen na výkladu
odborníků. 

Alena Marešová je psycholožka. Pracuje
v Institutu pro kriminologii
a sociální prevenci.
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Měla to být huma
Stal se trest vězení z osvícenského výdobytku mučicím nástrojem?

V

e středu po svaté Kateřině L.P. 1613
natahovali Václava Rovenského
na skřipec v podzemí pardubické
městské šatlavy, aby doznal, jak se dočí
táme v tehdejší smolné knize, že pytlačil
ve Spojilově rybníku a kdo byli jeho spo
lečníci. Teprve když prohlásil, že co vyznal, to věrná pravda jest a na tom umříti
chce, rozhodlo se o rozsudku. Kradl jsi,
spáchal jsi smrtelný hřích, poputuješ na
šibenici. Jaké by ale asi bylo jeho překva
pení, kdyby namísto toho putoval na pár
měsíců do vězení, zostřeného, řekněme,
každotýdenním půstem! Patrně by si
řekl, že se svět zbláznil a on spolu s ním.

Soumrak práva útrpného

I když v naší zemi existovala vězení už
dávno před dobou nešťastného pytláka,
nesloužila k výkonu – jak dnes říkáme
– trestu odnětí svobody. Takový trest
lidé tehdy jednoduše neznali. Výjimku
tvořili pouze dlužníci – pro ně tu byla
opravdu připravena dlužnická vězení.
Vedle toho vězněni byli také někteří výše
postavení lidé, avšak z politických, ne
trestně právních důvodů (nejznámějším
je nepochybně mladý král Václav II., syn
Přemysla Otakara, vězněný na hradu
Bezděz). Jinak vězení sloužila, řečeno
dnešním jazykem, pouze k vazebním
účelům, do vynesení rozsudku, který vždy
znamenal usmrcení na popravišti. Jen
způsob sejití z tohoto světa se lišil podle
míry dokonaného zločinu a samozřejmě
společenského postavení provinilce.
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S určitou nadsázkou lze říci: vznik
trestu odnětí svobody je jedním z pro
jevů humanizující se společnosti 18.
století. Díky osvíceným myslitelům,
v neposlední řadě i osvíceným pa
novníkům, se Evropa postupně začala
rozpomínat na hodnoty, které jsou sice

Odklon od trestu
smrti byl svázán
i s nástupem
kapitalismu.
Popravený
provinilec
představoval
pro vrchnost
nezanedbatelnou
ekonomickou
ztrátu

uloženy v základech křesťanského učení,
ale praxí křesťanských církví a světské
moci byly zcela vytěsněny z veřejného
života. Jednou z nich je kupříkladu nedo
tknutelnost lidské důstojnosti. O ní psal
rakouský osvícenský myslitel a dvorní
rada císařovny Marie Terezie Josef von
Sonnenfels. Tento konvertovaný Žid,
původním jménem Josef Perlin a syn

Ivan Štern

vídeňského zemského rabína, v sobě
spojil židovskou tradici svrchované úcty
ke každému lidskému jedinci s křesťan
skou sociální vnímavostí. Jeho hlavním
zájmem bylo sice divadlo – vyznamenal
se studií o tehdejším vídeňském diva
dle uveřejněnou pod názvem Dopisy
o vídeňském jevišti – vstoupil ale i na
půdu politiky. V roce 1775 uveřejnil esej
O tom, jak odstranit mučení. O rok poz
ději císařovna Marie Terezie mučení jako
nástroj vyslýchání provinilců v Rakousku
zakázala. Mocnářství se tak stalo první
evropskou zemí, kde bylo právo útrpné
postaveno mimo zákon. Následovalo je
sousední Prusko.
Ačkoli obě země vedly sedmiletou
válku o rakouské dědictví a byly takříka
jíc nepřátelé, v humanizaci soudnictví šlo
spíš o spojence. Sám král Bedřich Veliký
pro pruskou Akademii sepsal historickopolitické pojednání, v němž vycházel
z Montesquieova Ducha zákonů a kde
se vyslovil proti mučení a pro zmírnění
trestů. Jeho pravou rukou byl ministr
spravedlnosti Samuel von Cocceji, jenž
se pustil se sepisování trestního zákoní
ku a nápravy pruské justice. I když své
dílo nedokončil (jeho práci v roce 1755
přerušila smrt), přesto významně prus
kému králi pomohl vytvořit první právní
stát v Evropě. Bedřich jej charakterizoval
ve své Politické závěti slovy: „Před sou
dem musí hovořit zákony a vládce musí
mlčet.“
XXXX
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nita…
Jaké si to uděláš

Syn císařovny Marie Terezie Josef šel ve
svém humanistickém radikalismu ještě
dál. Podobně jako Bedřich Veliký nechal
sepsat trestní kodex, kterým nahradil do
té doby volně, přirozeným způsobem
uplatňované právo, pro provinilce končí
cí zpravidla na některém z druhů popra
višť. Trest smrti Josef II. zrušil. Nahradil
ho trest odnětí svobody, odstupňovaný
podle míry provinění a vykonávaný
rovněž podle stupně nebezpečnosti zlo
čince a závažnosti spáchaného činu buď
v pevnostním vězení, či v trestnici nebo
v městské šatlavě.
Odklon od trestu smrti a příklon
k trestání vězením byly motivovány
jednak humanistickými zásadami osví
cenců a rostoucím přesvědčením o mož
nosti nápravy provinilce, jednak důvody
ekonomickými. Rozvoj velkostatků,
první náznaky nástupu kapitalismu,
hromadné výroby v manufakturách, pro
jevy nadcházející průmyslové revoluce
a industrializace, rozvoj konkurenčního
boje samozřejmě změnily i pohled na
člověka jako na pracovní sílu. Popravený
provinilec tak představoval pro vrchnost
nezanedbatelnou ekonomickou ztrátu.
Rozšířené zavádění trestu odnětí
svobody si samozřejmě vynucovalo
i budování odpovídajících „ubytovacích
kapacit“ pro odsouzené. Rušení klášterů
v rakouské říši Josefem II. bylo mimo
jiné motivováno i tím, že šlo o objekty
v zásadě optimální pro klasickou věznici.
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Byly tu dostatečné prostory pro hro
madné ubytování a stravování, ale i pro
hromadné zaměstnávání odsouzených.
Práce totiž od samého počátku zavedení
trestu odnětí svobody byla jedním z klí
čových zaměstnání vězňů a prostředkem
k jejich možné resocializaci.
Na půdorysu kláštera vznikly v Če
chách dvě významné věznice. Ve Valdi
cích u Jičína, v bývalém kartuziánském
klášteře, vyrostla v roce 1857 věznice,
dodnes známá jako Kartouza Valdická,
a v Praze na Zderaze, v bývalém cister
ciáckém klášteře, věznice Svatováclavská.
Z ní dodnes v Resslově ulici stojí kostel sv.
Václava. V dnes už neexistující Svatovác
lavské věznici (nahradila ji na konci 19.
století nově zbudovaná věznice na Pan
kráci) působil významný český vězeňský
reformátor, páter František Josef Řezáč,
liteňský rodák a osobní přítel Karla Hav
líčka Borovského. Páter Řezáč jako první
rozpracoval význam práce pro vězně
z hlediska humanitního a sociálního. Za
jeho působení ve Svatováclavské věznici
vznikala celá řada dílen, kde se truhla
řilo, zámečničilo, krejčovalo, tkalcovalo.
Otec Řezáč byl autorem myšlenky, podle
které je ze sociálního a psychologického
hlediska velmi důležité, aby vězni chodili
oblečeni v tom, co si sami vyrobí. Proto
si sami tkali na ručních stavech látky,
z nichž se šilo nejen povlečení, ale i šat
stvo.
V bavorském Straubingu se dodnes
hned vedle tamější věznice nachází
středisko milosrdných bratří, pečující
o psychicky postižené občany. Ruční
tkaní na tkalcovských stavech je tu jed
ním z pracovně terapeutických prvků
zejména pro jedince neschopné navázat
sebejednodušší sociální kontakt. Ti zpra
vidla sedávají po dvou či po třech vedle
sebe na lavici u stavu, kde se tkají několik
metrů široké koberce. Putující člunek
z jedné strany stavu na druhý, který si
vedle sebe sedící tkalci musejí podávat, je
nakonec nutí k určité vzájemné komuni
kaci, souhře a vnímání jednoho druhým.
To rozpoznal právě Josef Řezáč, když
zaváděl podobné dílny ve Svatováclavské
věznici v době před více než sto lety.

Dejme hlavy dohromady

Hromadné ubytování, které poskytovaly
klášterní budovy, mělo samozřejmě i své
nevýhody. Co se jevilo ještě před takový
mi sto, dvěma sty léty jako pokrok, jako
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projev humanizace a úcty k důstojnosti
každého člověka, se náhle obrací proti
sobě a namnoze se stává nástrojem poni
žování, šikany a útlaku.
Zcela přesně tento problém pojmeno
val v roce 1931 na vězeňské konferenci
dr. Emil Lány, přednosta pro vězeňství
na ministerstvu spravedlnosti. Ve svém
vystoupení říká: „…každoročně opakují
trestnice ve výročních zprávách varovný
stesk, že zastaralá forma společné vazby,
jež u nás převládá, mění trestnice namnoze spíše ve školy zločinnosti. I trestanci
sami to cítí: dlouhodobý trestanec, jemuž
bylo na jeho žádost povoleno vypsati své
dojmy a zkušenosti z výkonu trestu, uvedl
mezi vězeňskými zásadami na prvém
místě večerní a noční společnou vazbu,
kde v důvěrných kroužcích se zločiny

Přestože
hromadné
ubytování
podporuje
začlenění vězňů
do kriminální
subkultury, naše
vězeňství v této
tradici pokračuje.

vyprávějí, kritizují i osnují a kde se cyniky
zašlape každá jiskra dobrých předsevzetí.
(…) Jako má být pravidlem, aby trestanci
byli ve dne zaměstnáni ve společných
dílnách, tak ještě přísnějším požadavkem
jest, aby každý trestanec byl na dobu odpočinku a na noc izolován…“ Na jiném
místě své přednášky Emil Lány uvádí,
že „hlavní věc je probuditi v trestanci
lidskou a občanskou sebeúctu, smysl pro
povinnost a zodpovědnost, čili svědomí,
úctu a lásku k práci, vštípiti mu zdravý
a správný životní názor…“ Jenže vše toto
jde okamžitě vniveč, jakmile je takový
jedinec díky hromadnému ubytování
vydán napospas nenapravitelné vězeňské
lůze, která má v každém vězení na světě
převahu.
Lányho myšlenky velmi dobře pocho
pili komunisté, byť naprosto zvráceně,
když budovali soustavu táborů inspirova

nou stalinským gulagem a nacistickými
koncentráky. Společné nemají jen hro
madné ubytování, které vytváří ideální
podmínku pro vznik vězeňské subkultu
ry, ale i systém uspořádání, který rozvoj
této subkultury doslova urychluje. Ve
všech těch zařízeních fungovala rádoby
vězeňská samospráva. V ní se zřejmým
záměrem dominovali pachatelé nejodpu
divějších zločinů a měli prakticky volnou
ruku, jakmile šlo o politické vězně.
Přestože odborníci před hromadným
ubytováním varují jako před největším
zlem, jež vede k tak zvané prisonizaci
uvězněných, tedy k jejich ztotožnění se
s kriminální subkulturou, naše vězeňství
v této tradici pokračuje. Ostatně značná
část existujících českých věznic jsou ve
skutečnosti bývalé koncentrační tábory
budované na počátku padesátých let
a určené k likvidaci politických vězňů,
mimo jiné také cestou hromadného
ubytování.
Jde o zcela opačný vývoj než třeba
v sousedním Německu, které se velmi
důsledně rozešlo s tradicí nacistických
koncentračních táborů. Jestliže dnes
v Německu mluví o přeplněnosti věznic,
míní tím, že v celách, které jsou zásadně
určeny jen pro jednoho odsouzeného,
musejí tu a tam ubytovat ještě druhého
vězně. Pokud naše Vězeňská služba
mluví o přeplněnosti svých věznic, má
na mysli, že na jednoho vězně už nemá
k dispozici odpovídající počet kubických
metrů v hromadných ubytovnách. Občas
tu narazíte i na tři postele nad sebou.
Kdy po roce 1945 vyhnali z brou
movského kláštera tamější benediktiny
s tím, že jsou Němci, klášter na nějaký
čas osiřel. Ne však na dlouho. V roce
1950 se stal, jak jinak, vězením. Jestliže
ale klášter proměněný na vězení v 18.
nebo v 19. století představoval projev
humanizace v trestání provinilých lidí,
toto vězení v rukou komunistů se stalo
mučícím nástrojem. Svezli sem ze všech
končin republiky řádové sestry a v kláš
teře je uzavřeli. Mnohé tam zemřely
hladem a zimou. Po smrti, která byla
úředně označena jako přirozená, puto
valy do anonymních hromadných hrobů
a nedostaly se tak ani do statistik obětí
komunistické zvůle. Jednoduše si je vzal
k sobě Bůh, nebo ne? 

Ivan Štern je redaktor Českého rozhlasu.
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Dítě a trest

Jan Černý

Výprasky, zákazy nebo odpírání pozornosti? Především by
se rodiče při výchově měli řídit rozumem. A citem.

Přibližně od druhého až třetího roku
dítěte přistupují „normální“ rodiče v je
ho výchově ke trestu, který má předejít
opakování nežádoucího chování nebo
přinutit dítě, aby se podřídilo jejich roz
kazům a požadavkům.

Vařečka a kartáč

T

rest je v naší kulturní tradici chápán
jako jeden ze základních nástrojů
při výchově dětí a jeho přiroze
ným protikladem a doplňkem je odmě
na nebo pochvala. Novorozence a malé
dítě zhruba do jednoho roku chrání
zákaz jakéhokoli úmyslného násilí a po
kud s ním dospělí přesto zacházejí kru
tě, vyvolá taková událost vlnu veřejného
pobouření a pro pachatele se společnost
dožaduje přísného trestu nebo odebrání
dítěte, které je pod její ochranou. První
tresty v podobě omezování, projevů ne
spokojenosti blízkých dospělých nebo
záměrného působení bolesti prožívá dítě
v naší kultuře obvykle v souvislosti s pře
chodem od plenek k nočníku. Soutěživí
rodiče orientovaní na úspěch a výkon je
začínají uplatňovat předčasně, když se
snaží sami sobě dokázat nebo pochlubit
svému okolí, že jejich zdatný potomek
postupuje ve svém vývoji rychleji než
jeho vrstevníci. Rozšíření psychoanaly
tických poznatků o dětských traumatech
souvisejících s výchovou ke kontrole vy
měšování zřejmě přispělo k tolerantněj
šímu přístupu k dětem.

Významná americká antropoložka Mar
garet Meadová, která popisovala kultur
ní vzorce chování několika přírodních
národů, se v jednom výzkumu soustře
dila na podobu trestů u přistěhovalců
do Spojených států. Pro nás je zajímavé
srovnání anglosaských a českých rodi
čů. Rozdíly vypovídaly o významných
hodnotách rodičů. V české rodině, kde
je ve vztahu k dětem tradičně velkou
nebo dokonce základní hodnotou jídlo,
bývala (nebo stále je?) oblíbeným tres
tajícím nástrojem vařečka jako základní
vybavení kuchyně. Anglosaské matky si
na své děti braly místo vařečky kartáč
na vlasy, kterým své děti velmi často
češou nejen proto, aby byly stále pěkné
a upravené, ale i proto, aby jim tímto
způsobem projevily něhu. Z vařečky
i kartáče se tak stávaly příznačné sym
boly dětství.
Důležitou hodnotou naší kulturní tra
dice je vedle jídla také poslušnost, která
se od dětí vynucuje nejen působením tě
lesné bolesti, ale i odepřením pozornosti,
které mnohdy prožívají daleko trýznivěji,
protože zavržení je vedle zabití nejkrutěj
ším trestem, jaký společnost zná.

Poslušnost a svoboda

Protiklad poslušnosti a svobody ilustruje
moje vzpomínka na cestu vlakem, kam
se mnou v Praze nastoupily francouzské
děti, které na nádraží vyprovodili jejich
dospělí průvodci s tím, že si je v Kolíně

někdo vyzvedne. Rozjívená dítka opa
novala celý vagón, nepřetržitě vymýšlela
nejrůznější alotria, pokřikovala a ges
tikulovala na sebe i na užaslé dospělce,
kteří se nezmohli na jakýkoli odpor.
Vítaným terčem jejich pozornosti byli
lidé, kteří předstírali, že si jich nevšímají,
a snažili se zabořit do novin či do knížek
nebo koukali z okna. Nic takového jim
samozřejmě neprošlo – nejaktivnější
chlapeček si v jednu chvíli vyhlédl mne,
zdvihl mé noviny a počastoval mě bizar
ní grimasou. Když jsem na něj reagoval
podobně, byl spokojen, že jsem naznačil
ochotu ke hře a rychle si našel jinou
zábavu. Celý vagón byl plný ryku a po
hybu, dospělí byli konsternováni, někteří
se bavili, ale nikdo nezakročil, jak by se
jistě stalo, kdyby v jeho přítomnosti po
dobně vyváděly české děti. V Kolíně malí
Francouzi vystoupili, při odjezdu vlaku
nám srdečně mávali a oběti jejich řádění
jejich pozdravy vesele opětovaly...
Trest ani pokárání nepřišlo zřejmě
proto, že výtržníci byli zároveň děti
i cizinci, na které se nikdo neodvážil,
a chvilkové znevážení poslušného a spo
řádaného chování odměnil krátký záži
tek všeobecného osvobození. Můžeme
si také představit, že velký význam měla
jazyková bariéra. Francouzským dětem
nemělo smysl něco káravého říkat, pro
tože by stejně nerozuměly.

Trest má být srozumitelný

Při úvahách o trestech a odměnách
je velmi důležité, aby je děti chápaly
v souvislosti se svým chováním, a proto
se často zdůrazňuje, že potřebná sankce
má přijít velmi brzy, pokud možno bez
prostředně.
Je určitě nešťastné, když maminka
žaluje na děti až večer, když táta přijde
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domů. Ten obvykle není ochoten zkru
šit děti, které se radují z jeho příchodu
nehledě na to, že také on sám se na ně
těšil a navíc doma není zvědav na další
konfliktní situaci, když jich možná při
práci zažil až nad hlavu. Výsledkem
může být, že se do dětské paměti ukládá
vzorec rodiny s dominantní, přísnou
a nespokojenou matkou a laskavým,
tolerantním a spíše ustupujícím otcem.
Psychologové, kteří se starají o mladé
delikventy, se shodují, že právě tento
model může mít na pozdější vývoj dale
ko nebezpečnější vliv než tradiční pro
tiklad přísného otce a laskavé pečující
matky. Tatínek je možná už „biologicky“
– větší a mohutnější postavou a silným
hlubokým hlasem - lépe vybaven pro
autoritativní chování. Platí to zejména
při výchově chlapců, které matčino
mocenské chování velmi snadno poníží,
zatímco otci je kluci daleko snadněji
„odpustí“.
Zajímavé téma mají věčné diskuse
o tak zvaném jednotném výchovném
přístupu, který ve zkratce říká, že pro
hřešek dítěte na ně musí přivolat za
všech okolností stejný trest. S tím souvi
sí obvyklá otázka rodičů, kteří se peda
gogů, psychologů nebo dětských lékařů
ptají, zda mají být na dítě spíš přísnější
nebo tolerantnější. O stejném problé
mu se bouřlivě a leckdy nesmiřitelně
diskutuje i doma – nejen psychologové
v rodinných poradnách vědí, že spory
o výchovu dětí patří k nejčastějším té
matům manželských hádek. Rodiče by
se měli v poradnách dovědět, že v páru
je vždycky jeden přísnější a druhý
víc odpustí nehledě na to, že si rodiče
v různých situacích tyto role často vy
mění. Asi nejsprávnější odpověď zní, že
chování rodičů a tedy i tresty by měly
být pro dítě především srozumitelné,
aby si potomek mohl své předky co
nejlépe přečíst a snadno předvídat jejich
laskavé nebo drsné reakce. I tresty mají
být součástí bezpečné rodiny.
V naší „kultuře“ jsou jedním z nej
častějších trestů zákazy a omezení, které
jsou zřejmě historickou součástí naší ko
lektivní mentality. Dítě, které zlobí nebo
se špatně učí, se postupně nesmí dívat na
televizi, hrát si s oblíbenými hračkami
nebo s počítačem, nesmí jít ven, jet na
výlet, stýkat se s kamarádem... Vývoj ně
kdy rychle míří k situaci, kdy dítě prostě
nesmí nic a seznam možných zákazů se
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vyčerpá. V poradně jsem nezřídka slyšel
žádost rodičů, abych při vyšetření zjistil,
co má dítě ještě rádo, aby mu to mohli
ještě zakázat. Tuto zakázku jsem po
chopitelně odmítal s tím, že zákazy jako
výchovný prostředek v dané rodině pře
staly fungovat jako „povzbuzení“, pokud
ovšem nemáme na mysli povzbuzování
sadistických fantazií. Dítě uvězněné ve
stále těsnějším kruhu zákazů ztrácí ja
koukoli pozitivní motivaci.

Pravda a lež

V mladším školním věku je vedle zlobení
a neochoty k učení trestána i dětská lež.
Před časem proběhl v Praze a v Brně
souběžný výzkum, který měl mimo jiné
zjistit, za co matky nejčastěji trestají své
desetileté syny. V obou případech se uká
zalo, že na nejvyšší příčku hodnotového
žebříku se vyšplhala pravda, kterou ilu
struje okřídlený rodičovský, ale zejména
mateřský výrok: „Všechno ti odpustím,
ale nesmíš mi lhát!“ Lež je v tomto pří
padě nejen útok na uznávanou mravní
hodnotu, ale zároveň ohrožení základ
ního pocitu důvěry, že se rodič pečující
o své dítě neocitne ve vzduchoprázdnu,
kde už nemůže nic zachránit. Jeho pro
lhaný potomek by navíc rychle ztratil
sympatie svého okolí, protože by mu
„nikdo“ nevěřil.
Až potud významu pravdy ve výchově
rozumíme, ale v daném výzkumu je
důležitý i věk chlapců kolem deseti let.
Je to doba tak zvané předpuberty, která
s sebou přináší vývojový úkol překročit
hranice rodinného prostředí a samo
zřejmých důvěrných vztahů s rodiči,
sourozenci a jinými nejbližšími příbuz
nými. Někdy v tomto věku se z hloubi
duše vynoří touha po svobodě a začíná
cesta za samostatností. Necitelné tresty
a zákazy znejistělých rodičů a pedagogů
ji mohou jen zdeformovat.
Chlapci nebo děvčata nelžou jen
proto, aby se vyhnuli nepříjemnostem
nebo získali nezaslouženou výhodu, ale
i proto, že začínají stavět hranice své
autonomie a chtějí sami rozhodovat, kdo
a kdy ji může překročit. Pravda a lež jsou
určitě přirozeným terčem „tabu“, které by
se nemělo zpochybňovat, ale při výchově
dětí je nutná i diplomacie a schopnost
rozhodnout, co má rodič přejít a co niko
li. Pokud se nám to daří, můžeme doufat,
že se to děti od nás naučí a jednou se jim
to bude velmi hodit.

téma

Lež je také sociální dovednost, bez
níž se v životě mezi lidmi zřejmě neobe
jdeme. Ilustrací této nepříjemné pravdy
jsou skóre lži v psychologických dotaz
nících – v jedné osvědčené položce této
kategorie se zkoumané osoby ptáme, zda
někdy v životě lhala. Pokud na ni odpoví
záporně, můžeme si být skoro jisti, že
v dané chvíli lže, protože se v dotazníku
chce jevit dobře a nechce přiznat mrav
ní selhání. Vědomou lež jako sociální
dovednost si dítě osvojí velmi brzy, ale
systematicky ji dokáže používat až na
určitém stupni sociální zralosti někdy
kolem devátého roku.
Ředitelka jedné zvláštní školy, kam
bohužel dochází většina romských dětí,
líčila zajímavou zkušenost. Její malí
svěřenci jí vyprávěli, jak žijí jejich rodiny,
jejichž způsob obživy se často pohybuje
na pomezí kriminality nebo za ní. Vy
zrazení pravdy může rodiče, sourozence
a další blízké příbuzné ohrozit, a tak se
děti naučí, že bílým lidem se nesmí říci,
jak to u nich skutečně chodí. Paní ředitel
ka na základě letitých zkušeností věděla,
že jakmile její oblíbení žáci, kteří jí jinak
hodně důvěřovali, dosáhnou přibližně
devíti let, už jí pravdu o některých vě
cech, které se týkají jejich rodiny, prostě
neřeknou.

Hranice mezi dobrem a zlem

Vedle trestů, kterými dítě častuje jeho
nejbližší okolí, jsou i tresty vnitřní, které
jsou nejčastěji známy jako pocity viny.
Člověk se viní za mnoho věcí včetně
těch, za které nemůže. Typickým příkla
dem je rozpad rodičovského páru a tím
i celé rodiny. Nejde jen o to, že dospělí
promítají na dítě vlastní vinu a říkají
mu, že se hádají a rozcházejí „kvůli“
němu. Rozklad rodiny je trauma, které
rozbíjí samozřejmý dětský svět, a to
přece musel někdo zavinit. Dítě může
jen těžko zavrhnout své rodiče, protože
je na nich ještě příliš vnitřně závislé,
a tak se ostny pocitů viny obracejí proti
vlastní osobě. Lékaři a psychologové
znají dětské sebevraždy, jejichž mo
tivem je přání, aby rodiče už s obětí
zoufalého činu neměli starosti. Jsou to
krajní případy, ale i méně dramatické si
tuace vypovídají o tom, že vnitřní tresty
v podobě nevykoupených pocitů viny
mohou dítě i dospělého člověka přivést
k zoufalství, ze kterého není vidět žádné
východisko.

Trest je praktický způsob, jak odlišit
dobro a zlo. Ve výchově dětí je záměrným
nebo bezděčným trestem už projev ne
spokojenosti rodičů nebo jiných autorit,
které mají děti rády a spoléhají se na ně.
V našem kulturním okruhu se lidé stále
vracejí k otázce, jestli mohou dospělí bít
děti, což je trest, který je v některých ze
mích už zákonem zakázaný. Ze vzpomí
nek na raný věk víme, že asi nejkrutější
sankcí za nežádoucí chování je odepření
pozornosti, které zejména děti prožívají
jako velmi bolestné zavržení. V mo
derních časech nahrazují tělesné tresty
nejčastěji různé zákazy. Pokud je těch
zákazů příliš, dotyčný pak vzpomíná na
své dětství jako na vězení.
Neměli bychom zapomínat, že tresty
jsou téměř ve všech případech projevy
násilí a převahy mocnějšího dospělého
nad slabším dítětem. O významu tohoto
požadavku svědčí stále častější zprávy
o týrání dětí. Podle odborných odhadů
je v České republice až čtyřicet tisíc
případů. Většinou týrání není odhaleno

a trvá po celé dětství. Kolem padesáti
dětí ročně na následky týrání a špatné
ho zacházení umírá. Týrané děti často
vůbec nechodí ven ani do kolektivních
zařízení a většinou unikají i lékařskému
dohledu. Jejich zdraví a život závisí na
všímavosti okolí a včasném oznámení
skutečností, které týrání nasvědčují.
Není to jen povinnost morální, ale
i právní s možností trestního postihu za
její zanedbání.
Trest je vždycky násilí a mnoho rodi
čů s ním nedokáže zacházet obezřetně.
Univerzální recept neexistuje a proto
se musíme řídit vlastním rozumem
a citem. Staré pravidlo říká, že nemáme
činit jiným to, co bychom od nich sami
neunesli. 


Jan Černý je psycholog.
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Jiří Eduard Hermach

Biblický mýtus o vyhnání z ráje uvedl na
scénu prvotní trest

B

ůh potrestal přestupek Adama
a Evy, kteří jedli ovoce ze zakáza
ného stromu poznání. Pro křes
ťanské myšlení zde vzniká pocit viny. Ale
můžeme usoudit také na nespravedlnost.
Adam a Eva byli potrestáni, protože se
chtěli stát tím, čím již prvotně a provinile
byli: lidmi, bytostmi, které myslí, rozumí
a jsou si vědomé dobra a zla. Tímto pr
votním proviněním a potrestáním však
cesta Adama a Evy k lidství nekončí. Eva
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porodí Kaina a pak Ábela. Následující
konflikt se už neodehrává mezi člověkem
a Bohem, ale mezi dvěma lidskými jedin
ci, Kain zabije svého bratra. Bůh však má
v tomto konfliktu také aktivní roli: jed
nak, když oba bratři obětují Bohu z plodů
své práce, Kain jako pěstitel a Ábel jako
chovatel, Bůh Kainovu oběť přehlédne
a přijímá jen Ábelovu. K prvotnímu a ry
ze lidskému pocitu provinění Kain přidá
vá žárlivost, zlost, a bratrovraždu. Druhé

Zákaz
vyhnání, tentokrát už ne z ráje, nastolí
pustinu, ve které se Kain ocitne. Ale Bůh
Kaina chrání, nikdo ho nesmí zabít. Kain
pak se svými potomky založí město.
Pro Victora Huga v jeho básni Svědo
mí znamená Kainovo město především
obranu proti všudypřítomnému božímu
pohledu. Hradby, budovy a nakonec
i sklepení a hrobka nezabrání božímu
oku svědomí, aby Kaina všude následo
valo.

téma

Svatý Augustin, teolog a filosof pře
lomu antiky a středověku, vytvořil na
základě konfliktu obou bratří dvojici
lásky a dvojici měst. Ábelova láska k Bo
hu, dosahující až k zavržení sebe sama,
vytváří zářivý Jeruzalém nebes, město
boží. Kainova láska k sobě samému, která
jde až k zavržení Boha, vytváří Babylon,
lidské město zášti a zmatků.

Zrcadlo nepřítomnosti

Svatý Augustin tak zakládá křesťanskou
dualitu nebes a pozemskosti, ale biblický
mýtus se dá interpretovat i jinak: Bůh
vytváří člověka jako svobodnou a se
bevědomou bytost. Aby bylo jeho dílo
skutečně takové, musí se vytvořit samo.
To znamená, že člověk ve své svobodě
jednat a myslet přesahuje možnosti boží
ho stvoření. Člověk se tak představí jako
mez boží přítomnosti. Musí se vytvořit
sám. Bůh ho ze svého světa vyhání. Vyhá
ní ho ve formě trestu, a také nedbalosti či
přehlédnutí („vzhlédl Hospodin na Ábela
a jeho oběť. Na Kaina pak a na jeho oběť
nevzhlédl.“ Genesis kapitola 4.), vyhání
ho též uzavřením Kaina v pozemském ži
votě. (Zajisté, kdokoli by zabil Kaina, nad
tím sedminásobně mstěno bude. Pročež
vložil Hospodin znamení na Kaina, aby
ho žádný nezabil. Genesis, kapitola 4.)
Vyhnání z ráje je tak pochopitelné
jako prvotní trest, zakládající lidské bytí,
člověka a jeho společnost.
Řečeno z hlediska boží přítomnosti,
Bůh padá do léčky, kterou sám nastražil
jako vědomí svých vlastních hranic.
Člověk je sám, ale cesta ke svobodě tím

a zůstane stát na hranici bytí a jen se za
vyhnancem dívá, aby mu mohl zamávat,
kdyby se náhodou ohlédl. Kain se však
neohlédne. Jde se svou rodinou cizím
krajem a zakládá města.

Viník soudce nepotřebuje

Křesťanské myšlení dlouho nechápe Ge
nesis jako genezi, nechápe cestu stvoření,
kterou popisuje, jako dynamický proces.
Místo toho rozvíjí svoji meditaci na zá
kladě předpokladu současnosti přítom
ných forem. Jeruzalém a Babylon, město
boží a město Kainovo. Svatý Augustin
zapomíná ve vřelosti své víry, že návrat
není možný. Nejedná se o určitou situaci,
ale o dynamický proces, který uvádí člo
věka do jeho pozemského života. Člověk
ponese vždy s sebou svoje vyhnání z ráje
i Kainovo znamení vyhnance, který se
nesmí vrátit.
Jedním z příkladů nepochopení
biblického procesu geneze jako procesu
je Stavrogin. Dostojevskij ve své sporné
kapitole, kterou do svého románu „Běsi“
jednou zařadí a po druhé ji z něj zas
vypustí, reprezentuje tuto nerozhod
nutost. Jedná se o Stavroginovu zpověď
u Tichona. Stavrogin se rozhodne od
halit před všemi své odporné chování,
které způsobí smrt desetileté Matrjošky.
Chce publikovat svoji zpověď nejen ve
svém kraji, ale také v cizině. Když skutek
Tichonovi odhalí, čeká zavržení a trest.
Tichonův postoj však není jednoznačný.
Především Stavrogina neodsuzuje. Vidí,
že už se odsoudil sám: „... Ten dokument
vychází přímo z potřeby smrtelně raně

cesty zpět
ještě nekončí. Příběh Kaina a Ábela
otevírá alternativu přítomnosti a ne
přítomnosti boží. Kain nastavuje Bohu
zrcadlo své nepřítomnosti: Zabije Ábela,
kterého Bůh miloval. Bůh Kaina potrestá
vyhnanstvím, současně však ho chrání
znamením, které všem zakazuje Kaina
zabít. Cesta zpět je zakázána. Proces
stvoření či zrození zde končí a začíná
vlastní lidský život. Zabít v logice trestu
Bůh zakazuje, současně se však vzdálí

ného srdce...“ A dále: „...cože to tedy je,
ne-li tvrdošíjná výzva viníkova soudci.“
Viník soudce nepotřebuje. Odsoudil
sám sebe a mnohokrát přísněji, než by
toho byl soudce vůbec schopen. A na
druhé straně vina jedince je vždy vinou
společnosti a tedy i soudcovou. Soudce
soudí na základě zákonů. Uvádí tak na
scénu zla společnost. Společnost však
není Jeruzalém, boží město spravedlnos
ti a dobra, ale Babylon, Kainovo město

nejistoty a zla. Vina jedince tak odhaluje
viny společnosti a viníkem se stává kaž
dý.

Vraždící člověk není Kain

Koho však je možné soudit? Problém se
zjednoduší s rozlišením stavu a procesu.
Biblická Genesis nepředstavuje určitý
stav, ale dynamický proces. Člověk v bib
lickém textu ještě není člověkem v plném
slova smyslu. Ve stejném smyslu jako
dítě nenese plnou odpovědnost za své
činy. Ani Adam a Eva, ani Kain a Ábel
nejsou lidé, ale momenty vývoje člově
ka jako sebevědomého a svobodného
individua. Cesta geneze je cestou k od
povědnosti. Vraždící zločinec není Kain,
ale odpovědný a dospělý člověk, který se
z těch či oněch důvodů k takovému činu
rozhodne. Trest, který následuje, není
ani boží znamení, ani boží oko, které
v básni Victora Huga pronásleduje Kaina
až do hrobu. Trest je odpověď lidské
spravedlnosti. Její zavázané oči jsou jed
noduchým výrazem odmítnutí pohledu.
Spravedlnost nesmí viníka vidět, soudí
jen čin. Člověk zločinem uzavírá sám
sebe v nezahlédnutelnosti, v Medúzině
cloně zkamenění, o které mluví Feuer
bach. Pohled rozkládá skutečnost a chová
v sobě celou genealogii a geologii lidské
bytosti. Převrátí chronologii činu a tres
tu. Všichni jsme napřed vinni a teprve
potom viníci.
Jenomže každý nepotřebuje realitu
vraždy, aby dal svému vlastnímu pocitu
viny konkrétní podobu. Zločin je pouze
tenká slupka reality, slov a faktů. Slepá
spravedlnost soudí a trestá. Nemůže být
Jeruzalémem nebes, kde si znásilněná
Matrjoška znovu sedá do Stavroginova
klina. Zlo existuje. Člověk ho stvořil se
svou vlastní svobodou.
Trest je vždy pozemský. Pozemská
spravedlnost nesoudí a nemůže soudit
viníka. Odkládá ho stranou, aby mohla
soudit jen čin. Vzor, který nám biblický
Bůh představuje, není neomylnost a jeru
zalémská ctnost, ale vyhnání. Člověk pak
touží po trestu nejen proto, aby pochopil
svůj vlastní pocit viny, ale totožně jako
touží po svobodě. 

Jiří Eduard Hermach je filosof, psycholog, architekt a spisovatel. Žije a pracuje ve Francii.
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Americký spor

o Evropu

Jsou Američané opravdu z Marsu a Evropané
z Venuše?

A

meričtí politikové, publicisté a in
telektuálové hledají opět vhodný
vztah k Evropě a zejména k Evrop
ské unii. Porozumět alespoň základním
názorovým proudům, které se v součas
né době ve Spojených státech v tomto
ohledu formují, je i pro nás, jako členy
Evropské unie, důležité. Stále víc se při
tom ukazuje, že vztahům Spojených stá
tů k Evropě a Evropy k Spojeným státům
nelze rozumět jen z perspektivy dnešních
politických a hospodářských otázek, ale
že závažné jsou i hlubší sociálně-kulturní
a historické dimenze tohoto vztahu.

Konec Pax Americana?

Vyhrocenost současného sporu o Evropu
je nejlépe patrná z toho, že téměř ve stej
nou dobu, tj. v letech 2003 až 2004 vyšly ve
Spojených státech tak odlišně orientované
knihy jako „Labyrint síly a ráj slabosti“
Roberta Kagana , „Evropský sen“ Jeremy
Rifkina a „Konec americké éry“ Charlese
Kupchana.. Už první věta Kaganovy kni
hy otevírá ostře celý spor: je nutno skončit
s předstíráním, že Evropané a Američané
mají stejný názor na svět a také s předsta
vou, že žijí ve stejném světě. Spojené státy
podle Kagana chápou dnešní svět jako
prostor, ve kterém skutečná bezpečnost,
ochrana i šíření řádu svobody stále závisí
na vojenské síle a jejím využití a nikoliv na
mezinárodním právu a dohodách. Evropa
však považuje silová řešení za překonaná
a usiluje o uspořádaný svět zákonů a me
zinárodních ujednání. Kagan proto říká,
že dnešní Američané jakoby pocházeli
z Marsu a Evropané z Venuše. Ale je si
plně vědom toho, že na začátku dějin
Spojených států tomu bylo právě naopak.
Americký sen byl tehdy osvícenský a ve
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lice se podobal ideálu Immanuela Kanta
o „věčném míru“, který je však dnes spíše
motivem Evropy. Síla Ameriky změnila
její filosofii, stejně tak jako slabost Evropy
změnila její myšlení – to je jádro Kagano
va argumentu.
Podtitul knihy Jeremy Rifkina to jinými
slovy vyjadřuje také: „Jak evropská vize
budoucnosti mírumilovně překonává
americký sen.“ Podle Kupchanovy knihy
zažíváme konec Pax Americana. Ten byl
jen přechodnou historickou fází, která
bude nahrazena pluralitou mocenských
seskupení, z nichž nejdůležitější bude
Evropská unie a stále silnější Čína. Válka
v Iráku, úsilí o pacifikaci Afghánistánu,
boj s mezinárodním terorismem, a růst
antiamerikanismu, ale také antieuropeis
mu celý spor přiostřili.

Evropa v úpadku

Americké reflexe sahají od přesvědčení,
že je Evropa v hlubokém úpadku až
k představě o tom, že je uprostřed no
vého rozkvětu. Z velkého množství knih
a článků vybírám několik, které dobře
vyjadřují základní názorové postoje
amerického chápání Evropy.
Příkladem pohledu, podle kterého
je Evropa uprostřed hlubokého úpadku,
a který má hluboké myšlenkové kořeny,
jsou eseje katolicky orientovaného Geor
ge Weigela. Podle něho hnací silou přes
dlouhá období dějin je kultura -tj. „to čeho
si muži a ženy váží a co chovají ve svých
srdcích...co společnost považuje za pravé
a dobré hodnoty“. S ruským filosofem
Nikolajem Berdjajevem sdílí myšlenku, že
zdrojem potíží Evropy je její renesanční
humanismus a osvícenství a s tím spojený
posun člověka do středu myšlení a zájmu.
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Krize Evropy je tudíž především krizí
kultury, krizí starých hodnot této kultury.
Evropa opouští, nebo již opustila křes
ťanství, které bylo vytlačeno ateistickým
humanismem, světskostí. Z morální a du
chovní krize plyne také celá řada velmi
konkrétních důsledků. Weigel zdůrazňuje
zejména demografickou sebevraždu
– Evropa vymírá. Ale tato duchovní krize
má ještě četné další důsledky, zejména
politické. Evropa je slabá a její politický
vliv ve světě klesá.
Poněkud diferencovanější a méně
ideologické jsou úvahy Waltera Russela
Meada, významného člena americké
Rady pro mezinárodní vztahy. Ten v eseji

„Americká houževnatost“ z roku 2005
tvrdí, že jsou to především Spojené státy,
které musejí a mohou i nadále zajišťovat
bezpečnost světa. Je to způsobeno tím, co
označuje jako „klesající roli Evropy“. Míní
tím především mocenskou roli, i když
připouští, že díky vzniku Evropské unie
zažívá Evropa posílení své pozice ve světě.
Úpadek Evropy, který začal první
světovou válkou, a pokračoval po druhé
světové válce rozpadem jejího koloniál
ního panství, je v současné době prohlu
bován změnami sociálními a kulturními.
Ztráta náboženské víry a „de-válkizace“
(debellicization) Evropanů, způsobují, že
Evropa hůře soutěží ve světě, ve kterém

většina lidí není sekulární, ani instink
tivně pacifistická jako oni. Evropa podle
Meada dosáhla utopie vyjádřené v slavné
písni Johna Lennona „Imagine“: „Nic za
co zabíjet a za co umírat/A také žádné
náboženství.“ Evropa je podle něho příliš
čistá na to, aby byla účinnou silou ve
smutném a ubohém světě, ve kterém ži
jeme. Evropa chce vést svět tím, že bude
úspěšně domestikovat kapitalismus.
Amerika chce vést svět tím, že umožní
kapitalismu, aby se volně a svobodně
rozvíjel. Evropa věří, že její úspěchy pře
svědčí svět o její síle neodolatelnou při
tažlivostí úspěšného sociálního modelu.
Amerika věří podle Meada – způsobem,
který by přijal Karel Marx – že kapita
lismus je nezadržitelný, a že společnosti,
které se snaží kontrolovat nebo omezovat
ho, budou vždy slabší, zaostávající, méně
výkonné a méně dynamické než ty, které
se snaží uvolnit mu cestu.
Oba pohledy jsou však podle Meada
nesprávné. 21. století bude jak napl
něním, tak i zklamáním vizí Evropy
i Spojených států. Evropské naděje, že se
zastaví dlouhodobé oslabování postavení
Evropy ve světě, se pravděpodobně ne
naplní. A to i přes silnou hospodářskou
pozici a jistý pokrok v politické integraci.
Spojeným státům se podaří udržet si ve
doucí postavení ve světě. Nepodaří se jim
však dosáhnout demokratického míru,
po kterém tak touží. Na to budou slabé.
Složitost a dynamismus stále aktivnější
a komplikovanější globální společnosti
21. století porazí totiž úsilí i takové su
pervelmoci jako jsou USA kontrolovat
tuto společnost.
Mnozí Američané začínají chápat, že
nové století bude chaotické a nekontro
lovatelné. Evropské naděje na zastavení
dlouhodobého poklesu významu ne
budou splněny ze tří důvodů: ekono
mický růst Evropy bude pomalejší než
v ostatním světě, počet jejích obyvatel
se bude snižovat a bude rychle stárnout
a vojenská síla příliš neporoste, protože
bude scházet politická vůle zvýšit výdaje
na obranu.

Evropa v rozkvětu

Tod Lindberg, vydavatel knihy „Za hrani
cemi ráje a moci. Evropa, Amerika a bu
doucnost svízelného partnerství“ (2005),
vyzval prominentního amerického mys
litele Francise Fukuyamu, aby se vyjádřil
ke vztahu Ameriky k Evropě. Fukuyama
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odpověděl esejem s příznačným názvem:
„Existuje ještě Západ?“ a zaujal jakousi
střední pozici. Především konstatoval, že
v základních hodnotových orientacích
obou partnerů existují rozdíly. Ty nejsou
jen produktem událostí posledních let.
Vyplývají spíš z dlouhodobě rozdílných
pohledů na zdroje legitimity demokra
cie v široce chápané západní civilizaci.
V politickém myšlení Spojených států
totiž myšlenka, že by demokracie ve světě
mohla být zajištěna mezinárodními orga
nizacemi a dohodami, jak soudí většina
Evropanů, není příliš silná. Fukuyama
však doufá, že důsledky rozdílu by mohly
být omezeny, kdyby Spojené státy byly
umírněnější ve své tzv. realistické zahra
niční politice. V ní se podle něho příliš
často stává, že se americké národní zájmy
považují za širší zájmy celého lidstva.
I mezi výrazně proevropskými ame
rickými autory existují zajímavé rozdíly.
Publicista T. R. Reid, který pracuje pro
deník The Washington Post je vysloveně
proevropským nadšencem. Říká to již
názvem své knihy z roku 2004: „Spojené
státy evropské. Nová velmoc a konec
americké nadvlády.“ Poněkud opatrnější
je Ivan T. Berend ve své kapitole „Evrop
ská unie: rostoucí hospodářská velmoc“
(2006) v knize o hospodářských dějinách
Evropy ve 20. století (2006), a také poli
tický vědec John McCormick z Purdue
University v Indianapolis v knize „ Ev
ropská velmoc“(2007). A nejzajímavější
se mi zdá kniha bývalého amerického
velvyslance u Evropské unie Rockwella
A.Schnabela „Další velmoc?“(2005).
Všichni se shodují v tom, že Evropa
– a míní tím hlavně západní Evropu – se
hospodářsky nejen vzpamatovala z ka
tastrof obou světových válek a ze ztráty
kolonií, ale stala se novou ekonomickou
velmocí. Ivan T.Berend, který se zabývá
dlouhodobými
trendy
připomíná,
že mezi rokem 1900 a 2000 se zvýšil
hrubý domácí produkt západní Evropy
desetinásobně: „To se nikdy v dějinách
ještě nestalo.“ Shodují se také v tom, že je
tomu tak díky americké pomoci po dru
hé světové válce a zejména díky vzniku
společného evropského trhu a politické
ho rámce vytvořeného Evropskou unií.
Nezanedbatelným faktorem bylo také
přijetí společné evropské měny, eura.
I to je v dějinách lidstva zcela jedinečná
událost, kdy se silné národní státy vzdaly
svých národních měn a přijaly jednu
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společnou. T. R. Reid poznamenává na
adresu svých krajanů, politiků i občanů,
že „spali uprostřed revoluce“ a neuvědo
movali si, co se s Evropou vlastně děje.

Úskalí sociálního státu

Citovaní autoři jsou také zajedno v tom,
že specifickým rysem definujícím sou
dobou Evropu, je silný sociální stát, opí
rající se o vysoké přímé i nepřímé daně.
Vysoká míra přerozdělování příjmů
umožňuje existenci kvalitních sociálních
služeb a různých sociálních plateb. Ty
pomáhají jednotlivcům překonat ztrátu
práce, nemoci, úrazy a jiné životní krize.
A to opět vede k tomu, že v Evropě je
podstatně méně chudých domácností
než v Americe.
I když také v Evropě rychle rostou
rozdíly v příjmech mezi jednotlivými
sociálními vrstvami, nelze to srovnat
s procesy hospodářské a sociální pola
rizace, které probíhají v USA. Soudobé
zdravotní systémy evropských zemí, které
jsou nejrůznější kombinací veřejných
a soukromých složek, vedou při nižších
celkových nákladech na zdravotnictví
k lepším výsledkům. Střední délka života
muže ve Švédsku činila v roce 2002 77 let,
ve Francii, Německu a Velké Británii 75
let. Ve Spojených státech to bylo 73 let.
A přitom se v těchto evropských zemích
podíl nákladů na zdravotnictví z hrubého
domácího produktu pohyboval mezi 7 až
9 procenty, kdežto ve Spojených státech
činil 13 procent. Pracovní doba zaměst
nanců je ve Spojených státech delší než
v evropských zemích a naopak dovolené
jsou kratší. Příkladů podobných rozdílů
by se našlo více, z uvedených je však
zřejmé, že zaměstnanci v Evropě jsou více
chránění než v USA.
To způsobuje, že evropský sociální stát
je podle soudu amerických, ale také řady
evropských ekonomů, příčinou pomalejší
ho hospodářského růstu Evropské unie ve
srovnání s USA. K tomuto soudu se připo
juje i T. R. Reid, podle kterého je americký
hospodářský systém pružnější a v důsled
ku toho i dynamičtější. Podobně uvažuje
i americký velvyslanec při Evropské unii
Rockwell A.Schnabel, který však upozor
ňuje na možnost kombinovat ekonomic
kou dynamiku se sociální solidaritou. To se
podle něho zdařilo skandinávským zemím
Evropy. Ty patří z hlediska ekonomického
mezi nejliberálnější na světě, ale zároveň
odmítají likvidovat sociální stát. Dobré so

ciální služby, umožňující např. kombinovat
mateřství s vysokou zaměstnaností žen ,
jsou podmínkou konkurenceschopnosti
tamní ekonomiky. Ale podmínkou všeho
toho jsou vysoké daně, které jsou zároveň
přijímány občany.
Schnabel ke své optimistické úvaze
však připojuje dvě znepokojující otázky.
Bude možné v Evropě zachovat silný so
ciální stát v případě, že bude nutno zvýšit
výdaje na obranu? A bude možné zachovat
vysoké výdaje na sociální stát v případě,
že se bude zvyšovat přistěhovalectví do
Evropy? Sociologům je totiž známo, že
ochota občanů k přerozdělování příjmů
je vyšší v etnicky stejnorodějších zemích.
Rostoucí sociální a etnická diferenciace
evropských zemí povede tudíž pravdě
podobně k poklesu sociální solidarity
prostřednictvím sociálního státu.

Ideoví příbuzní

Pohled druhých na nás je vždy poučný.
Německý národohospodář Werner Som
bart se kdysi snažil vysvětlit, proč neexis
tuje v USA silné socialistické hnutí. Ob
dobně můžeme dnes slyšet ze Spojených
států otázku: proč je v Evropě tak slabý
nekompromisní liberalismus? V obou
případech správná odpověď přepokládá
dobrou znalost dějin a společnosti těch
kultur, kterým chceme porozumět. Ame
ričané žádají po Evropě, aby reagovala na
výzvy doby důsledně v duchu hodnot,
které oni považují za součást základů naší
společné civilizace. Podle mého soudu
nechtějí rozumět tomu, že na výzvy doby,
zejména na výzvy globalizujícího se světa
není jen jediná správná odpověď. To není
výzva k hodnotovému relativismu, spíše
výzva k použití prostředků, které odpoví
dají dějinným zkušenostem a hodnotám
civilizačních okruhů. Ostatně jeden
z Američanů, velvyslanec Schnabel to
dobře vyjádřil: neexistuje pouze jediná
odpověď na otázku, jak uspět v globální
ekonomii. Jak Švédsko se silným sociál
ním státem, tak Hong Kong s nízkými
daněmi a laissez faire ekonomií mohly
v tomto světě prospívat. I při vědomí této
plurality prostředků, bychom však neměli
zapomenout, že Evropa a Spojené státy
jsou ideoví příbuzní, kteří mohou přečkat
ono chaotické a nekontrolovatelné století,
do kterého vstupujeme, jen když budou
spolupracovat. 

Jiří Musil je sociolog.

domov a svět
NEDALO BY SE TROCHU ZKRÁTIT, JE TOHO MOC

Jak Sarkozy učí
školáky historii
Zdeněk Müller

Dopis sedmnáctiletého Guy

Moqueta před jeho popravou
nyní povinně předčítán
ve francouzských středních
školách

N

ápad prezidenta Nicolase Sar
kozyho pozvednout elán mladé
Francie připomínkou osudu mla
dého mučedníka francouzského odporu
v letech nacistické okupace a dát multi
kulturní francouzské mládeži společný
motiv k zamyšlení, vyvolal spíš rozpaky
než souhlas. O co jde? Učitelé všech fran
couzských středních škol z iniciativy pre
zidentské kanceláře a na základě oběž
níku ministerstva školství měli nechat
důstojně a slavnostně ve třídách přečíst
dopis na rozloučenou sepsaný sedmnác
tiletým Guy Moquetem v předvečer jeho
popravy dne 22. října 1941. Elysejský
palác v oběžníku připomněl, že přečtení
dopisu je sice povinné, ale že případná
odmítnutí splnit příkaz nebudou trestá
na. Čtenářský průzkum deníku Le Figaro
ukázal, že čtení dopisu schvaluje jen 41
procent dotázaných.

Zrod legendy

Jak je možné, že pravicový prezident Sar
kozy nemá pro své rozhodnutí podporu
ani v listu, který čtou především jeho
voliči? Odpověď je stejně tak jednodu
chá, jako složitá. Protože Guy Moquet
byl komunistickým aktivistou a navíc se
mezi popravená rukojmí dostal náhodou.
V dané době ani nemohl ještě být skuteč
ným odbojářem. Hájil pouze stranické
teze, za což se také dostal na podzim roku
1940 do vězení. Tehdy komunisté tvrdili,
že válka je imperialistická a agitovali
proti ní v duchu německo-sovětského
paktu Molotov-Ribbentrop o neútočení.
Na letácích, které Guy Moquet rozná
šel, se ještě nevolá do celonárodního
odboje a hlavní nepřítel zůstává třídní,
tj. „průmysloví magnáti, židé, katolíci,

protestanti a zednáři, kteří z nenávisti
k dělnické třídě zradili zemi a vydali ji
cizí okupaci“. Podle této stalinské linie
se komunisté i ve Francii drželi stranou
protinacistického odboje a prováděli
protiválečnou agitaci až do června 1941,
kdy německá agrese na ruské frontě při
vodila změnu dosavadní strategie.
Ale příběh bolševickou iluzí okouzle
ného mladíka končí náhle 20. října 1941.
Toho dne byl v Nantes spáchán atentát na
vysokého německého důstojníka Karla
Hotze. Nacisté to označili za terorismus
a požadovali popravu nejméně padesáti
francouzských občanů. Nakonec bylo
popraveno na několika místech Francie
celkem 48 lidí, mezi nimi dne 22. října
1941 také 27 komunistů, internovaných
ve společném vězení, včetně mladého
Guy. V okupované zemi chtěli nacisté
ukázat porobenému národu, že jejich
úhlavními protivníky jsou komunisté.
Výstřelem, který ukončil život mladého
člověka, se otevřel prostor pro zrod
legendy. Z dopisu na rozloučenou už
nemluví politika, nýbrž univerzálně plat
ný příběh mladého člověka. Velice rád by
žil, ale není mu to dopřáno. S odvahou až
nadlidskou přijímá osud a prostými slovy
dává najevo, že život se má bez ohledu na
okolnosti žít důstojně.

Efekt dopisu

Francouzští historici kladou otázku,
zda oživování vzpomínky na drama
Guy Moqueta může skutečně posloužit
k obnově smyslu mládeže pro étos
národních dějin, jak by si přáli prezident
a jeho poradci. Znal Sarkozy souvislosti
daného případu? Podobných dopisů
mladých francouzských odbojářů je celá
řada. Proč byl vybrán právě tento? Byla
to náhoda nebo roli sehrála nevědo
most? Historická skutečnost je jiná než
je paměť, s níž si zahrává čtení dopisu
na rozloučenou. Bez zasazení do histo
rického kontextu zůstane však jen dojetí

nechávající zapomenout na kolaborující
a páteř ohýbající pétainovskou Francii.
Někteří kritici Sarkozyho nápadu
poznamenali, že dopis je nebezpečný
i z psychologického hlediska. U nevyrov
naných mladých lidí by prý mohl podpo
řit sebevražedné úmysly. A sebevraždy
jsou mezi francouzskými školáky dnes
poměrně časté.
Vzdor všem výhradám a pochybnos
tem byl dopis nakonec čten na více jak 95
procentech všech francouzských středních
škol. Efekt akce se zatím změřit nedá. Pře
sto se objevují názory, že učitelům a pro
fesorům historie se nabídla jistá šance:
ukázat dospívajícím ve Francii, že dějiny
jsou tragické a že pravda o nich je složitější
než paměťová zjednodušení. A pomoci
mládeži pochopit, že cena svobody může
být za jistých okolností velice vysoká a že
je někdy třeba mít odvahu ji bránit.
V kontextu francouzské současnos
ti, v níž se kdekdo staví do role oběti
a pociťuje na sobě útlak a diskriminaci,
má Moquetův dopis místo ještě v jiném
směru. I když jeho autor věděl, že se
ocitl v soukolí hrůzného osudu a je na
něm páchána nejkrutější nespravedl
nost, dokázal se povznést nad nenávist
a obviňování. Tím se zásadně odlišuje
od všech fanatiků a fundamentalistů
dneška, ochotných nechat hynout tisíce
nevinných jen kvůli svým pocitům.
Je otázka, zda se problémy současnosti
dají pochopit a řešit prostřednictvím his
torické zkušenosti. Část Francouzů stále
ještě věří, že návraty do minulosti mají
smysl. Zamýšlí se nad tím, jak předat
generacím 21.století, jež nepoznaly válku
a těší z výhod, za něž předchozí generace
dlouho a usilovně bojovaly, vědomí
o hodnotách minulosti a současnosti.
A jak posílit u mladé generace národní
povědomí a soudržnost. 

Zdeněk Müller je arabista, spisovatel
a publicista. Žije a pracuje ve Francii.
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Národní knihovna není jen
Vášnivá debata o blobu na
Letné, která trvá už déle než
rok, přehlušuje „přízem
ní“ starosti čtenářů, studentů, vědců a knihovníků

C

hápu nadšení svých mladých ko
legů-knihovníků pro nekonvenční
architekturu po vzoru moderních
knihoven. Chápu tudíž i jejich nadšení
pro návrh Jana Kaplického, který zvítě
zil v mezinárodní soutěži o stavbu nové
budovy české Národní knihovny. Mládí
i intelektuálové mají potřebu lišit se od
toho, co bylo.

Sedm otázek

V diskusi a v rozhodování o stavbě nové
knihovny by však mělo jít především
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o řešení zdánlivě velmi přízemních
problémů, o něž se zatím nikdo vážně
nezajímá. Položme si sedm takových
dosud nezodpovězených otázek:
Jak se zvýší náklady na provoz ze
dvou na tři budovy Národní knihovny
(Klementinum, Centrální depozitář
Hostivař, Letná)?
Kolik pracovníků a za jaké mzdové
náklady bude provoz zajišťovat?
Bude-li ochraňovaný a zpřístup
ňovaný fond rozdělen – historický do
konce 19. století v Klementinu, novo
dobý na Letné – co si počnou badatelé,
kteří k historickým originálům nutně
potřebují novodobé, aktuální vědecké
práce, soudobá odborná periodika?
Tedy konkrétně: budou obíhat doku
menty, budou obíhat čtenáři, nebo bu
dou dokumenty nakupovány ve větším
počtu exemplářů pro obě zpřístupňující
pracoviště?
O kolik se v budoucnu zvýší silně
poddimenzovaný objem financí na
nákup zahraničních dokumentů: knih,

periodik, vstupu do plnotextových infor
mačních zdrojů?
O kolik se v budoucnu zvýší přísun
peněz na digitalizaci historického a ná
rodního konzervačního fondu?
Které knihovnické služby knihovna
zachová, které posílí a rozšíří, které nově
instaluje?
Jak se v budoucnu vypořádá se základ
ními problémy, které trápí už delší čas
její uživatele? Jsou to: – rozsah provozní
doby
– rozsah a rychlost služeb poskytova
ných vzdáleným uživatelům
– rozsah, specializace a komfort
referenčních služeb (to znamená.:
čtenáři, jsme tu pro tebe a vyhledáme,
doporučíme to, co k řešení tvého
problému máme k dispozici; nikoli
ono dosavadní : čtenáři, emancipuj se
a ve složitém informačním systému
knihovny se nauč orientovat sám).
Peníze plánované na monstrózní
stavbu nové budovy by měly směřovat
především do dokumentů a nových

domov a svět

technologií, které dokážou dokumenty
co nejrychleji zpřístupnit, a to selektivně
a na dálku.

Když se řekne
Národní knihovna…

Poprask kolem Kaplického blobu udržuje,
zcela ve stylu barnumské reklamy, zájem
o Národní knihovnu ve veřejnosti. To je
koneckonců pozitivní zjištění. Co to tedy
je, když se řekne Národní knihovna?
Jako jediná v České republice (a tak
je tomu v sesterských institucích toho
jména ve všech kulturních státech)
shromažďuje, popisuje, uchovává a zpří
stupňuje veškeré tištěné dokumenty
vydané na území republiky. Získává je ve
dvou exemplářích od vydavatelů zdarma.
Domácí produkci tedy nenakupuje, zato
ji musí navěky uchovat v národním kon
zervačním fondu.
K dávné historické sbírce založené
darem Karla IV. v průběhu staletí nashro

nou tendenci, roční výpůjčky reálných
exemplářů mají tendenci sestupnou,
vzrůstá ovšem mocně zájem o posky
tování údajů čerpaných z reálných
dokumentů, o kopie částí dokumentů,
o informace o autorech atd., o rešeršní
služby blízkým i vzdáleným uživatelům
s použitím nových přenosových a repro
dukčních technologií.

Opravdu nedostatek prostorů?

Vedení Národní knihovny bubnuje
na poplach a upozorňuje, že se pro
nedostatek úložného prostoru může
zopakovat situace z osmdesátých let 20.
století, kdy se knihy hromadily na sebe
a nebylo lze jednotlivé tituly vyhledávat,
vyjímat a poskytovat je čtenářům. Tady
je nutno dodat, že se ještě nikde ve světě
nepostavila budova pro národní knihov
nu s takovou kapacitou, aby po čase její
úložné prostory nemusely být řešeny
dostavbami a depozitáři.

nění provozních kapacit pro Národní
knihovnu v Klementinu po vystěhování
knihovny technické.
Starost knihovníků o dostatek kom
fortních a dobře přístupných úložišť,
stejně jako starost o dobře vybavená
místa pro uživatele je chvályhodná. Jak
se však s touto starostí slučuje to, že
v Klementinu mizí studovny, že komuni
kace v přízemí a v prvním patře tzv. Nové
koleje je pro běžný knihovnický provoz
uzavřena, protože tam nyní sídlí Galerie
Klementinum, proč jsou volné podkrov
ní prostory pronajaty České pobočce
mezinárodního P.E.N. klubu, proč ředitel
Národní knihovny Vlastimil Ježek nabízí
4000 tisíce čtverečních metrů Karlově
univerzitě? Ostatně tento poslední nápad
nejlépe ilustruje nervozitu současného
šéfa knihovny a touhu obklopit se příz
nivci ze všech vlivných úhlů.
V době první republiky, ve funkčním
období jednoho z nejlepších ředitelů

„velká stavba“
máždila a stále shromažďuje fond, který
dnes čítá více než tři miliony svazků.
Druhá větev přibližně stejného roz
sahu odvíjející se od téhož daru a téhož
dárce, tj. další tři miliony svazků, jsou
dokumenty cizojazyčné, zprvu latinské,
řecké, hebrejské a dále v jazycích, ve
kterých se v určitých etapách odehrával
a zaznamenával vývoj vědy, tj. ve fran
couzštině, němčině, angličtině.
Tato část klementinského pokladu
– v minulosti i dnes nakupovaná – do
kládá vývoj společenských, humanitních
a přírodních věd, inspiruje soudobými
tituly současné adepty vědeckého zamě
ření univerzitních oborů. Touto „uni
verzitní“ částí fondu se naše Národní
knihovna od svých národních sester ve
světě liší, podává si však ruku s knihov
nami univerzitními. Bohužel, liší se i od
nich chudobou soudobých zahraničních
titulů.
Součet dokumentů ve fondu Národní
knihovny dnes přesahuje šest milionů.
Roční přírůstky do fondu mají vzestup

V devadesátých letech darovala ame
rická Mellonova nadace velkorysou
dotaci českému a slovenskému knihov
nictví. Jejím využitím se naše knihov
nictví ze zaostalého rychle vyhouplo na
světovou úroveň. Současně Mellonova
nadace tímto darem donutila tehdejší
vládu financovat vybudování moderního
depozitáře s pracovišti ochrany a restau
rování fondů v Hostivaři pro Národní
knihovnu. Že kapacita tohoto depozitáře
není nekonečná, věděla Národní knihov
na už při jeho otevření.
Získat další prostor pro rozvoj knihov
ny znamenalo využít všechny objekty,
které v Praze knihovna vlastnila (např.
dům v Liliové ulici, dnes prodaný), usi
lovat o pokračování výstavby v Hostivaři
a získat klementinský trakt do Marián
ského náměstí, v němž sídlí technická
knihovna. Jedním z argumentů, proč
vláda podpořila stavbu nové Národní
technické knihovny, nyní dokončované
v pražských Dejvicích v areálu Českého
vysokého učení technického, bylo uvol

Eva Novotná

Národní knihovny, básníka Jaromíra Bo
reckého, se podařily dva úžasné projekty:
zaprvé barokní Klementinum restaurovat
a upravit tak, aby mohlo být důstojným
sídlem jen a pouze knihoven. Stavební
úpravy trvaly zhruba sedm let. Zadruhé,
Borecký konečně dosáhl úmluvy, že
Klementinum postupně opustí všechny
instituce, které tu ještě tradičně fungo
valy jako součásti české (a německé)
filozofické fakulty Karlova učení. Ředitel
Ježek se se svým plánem vtáhnout do
klementinských zdí filozofickou fakultu
vrací skoro o sto let zpátky.


Eva Novotná pracovala ve Státní, od
roku 1990 Národní knihovně v pražském
Klementinu v letech 1977–2004, nejdříve
v jejím audiovizuálním středisku, později
v oddělení public relations. Mj. založila
Společnost Národní knihovny, která pomohla
s počátky digitalizace.
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jak je ti, Číno?

Která Čína
je ta pravá?
Simona Ely

Olympiáda 2008: grandiózní přípravy trhají cílovou pásku,
lidská práva ovšem ani nezačala závod

H

ostování Olympijských her roku
2008 vyhrál Peking 13. července
2001. Vítězství Číny podpořily její
sliby a velkolepé plány. Všem bylo jasné,
že smogem zahalený a dopravou ucpaný
Peking, hlavní město země, která nedo
držuje lidská práva a potlačuje svobodu
tisku, má před sebou spoustu práce. Čínští
představitelé si od olympiády slibují mno
hé. Prostřednictvím her mohou světu uká
zat Čínu jako světovou velmoc. Doufají,
že komunistickou Čínu zbaví image země
zápasící po desetiletí s chudobou a politic
kým bezprávím. „Chceme, aby svět poznal
tu pravou Čínu, “ vyjádřil se pro média
mluvčí Olympijské komise Pekingu.

Zelené trávníky pekingské

Peking naplánoval výstavbu čtrnácti no
vých a rekonstrukci třiadvaceti stávajících
sportovišť. Všechna, kromě jediného,
hlavního stadiónu tzv. Ptačího hnízda,
mají být zcela dokončena ještě v roce
2007. A jak to vypadá, Číňané svoje slovo
dodrží. „Jdeme do finále a plníme plán, “
prohlašovala Olympijská komise Pekingu
již rok před zahájením her. S předstihem
bude prý hotova také síť nových silnic, že
leznic a linek metra, stejně tak olympijské
ubytovací a servisní budovy.
Přípravy Číny na olympiádu, a tedy i na
příliv více než dvou miliónů olympijských
diváků z domova i ze světa, jsou skutečně
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unikátní sestavou různých technik. Na
jedné straně vyslala Čína v roce 2006 na
italskou zimní olympiádu v Turíně nejen
svých 74 olympioniků, ale také skupinu
200 odborníků. Jejich úkolem bylo odkou
kat a naučit se od Italů co možná nejvíce.
Na druhé straně, stejně jako před příjez
dem Mezinárodní olympijské komise
v únoru 2001, se budou během olympiády
pekingské „trávníky“ dokonale zelenat,
uměle nastříkanou zelenou barvou.
Nový „kabát“ získávají i místa, která
nemají s olympiádou v podstatě nic moc
společného. Třeba ve městě Hohhot,
které je od Pekingu vzdálené přímou
čarou přes 400 kilometrů a nebude hostit
žádné olympijské klání, se staví nové
letiště za 70 milionů dolarů. Buduje se
také dálnice z Hohhotu do Pekingu. To
všechno pro případ, kdyby špatné počasí
způsobilo problémy na pekingském le
tišti. Pekingské letiště samozřejmě také
získalo novou podobu, vystavěn byl
nový multimiliardový terminál mamutí
konstrukce z oceli a skla.

Mraky a čuníci na povel

Číňané ale slibují mnohem víc než impo
zantní budovy. Připravují se na nepřed
vídatelné. Co kdyby třeba pršelo před
zápasem plážových volejbalistek a kurt se
proměnil v bláto? Sportovci se strachovat
nemusejí. Číňané totiž prohledávali zemi

jak je ti, Číno?

tak dlouho, až na vzdáleném tropickém
ostrově Hainan našli jedinečný písek,
který výborně odvádí vodu, a do Pekingu
ho přepravili 17 tisíc tun.
Podle představitelů pekingského
Úřadu pro úpravy počasí by vůbec mělo
být o déšť během Olympiády postaráno.
Již rok před zahájením her čínští vědci
testovali metodu rozptýlení mraků vstře
lováním určitých chemických sloučenin
do atmosféry. Takto prý dokáží vyvolat
vypršení mraku dřív, než by se dostal nad
místo olympijského dění.
Pro olympioniky Číňané chovají spe
ciální olympijská prasata. Tito čuníci jsou
umístěni na deseti vybraných místech,
kde je kvalitní ovzduší, voda a půda.
Geografická poloha farem je z „proti
teroristických důvodů“ utajena. Podle
mluvčí organizace, která se o chov stará,
jsou prasata krmena pouze bio potravou
bez přidaných hormonů a antibiotik,
do stravy jsou jim přimíchávána čínská
čistě přírodní léčiva. Dvě hodiny denně

prý prasata cvičí. Podle mluvčí je cílem
tohoto chovu nabídnout olympionikům
to nejčistší maso bez jakýchkoli látek, aby
sportovci neměli kvůli stravě problémy
s dopingovými testy.
„Sliby Pekingu jsou až příliš velkolepé,
“ vyjádřil se pro deník Wall Street Journal
Greg Groggel, který se zabývá dopadem
pořádání olympiády v různých městech.
Kolik město celkově za investice utratilo
v roce 2007 a jaký byl jejich prozatímní
ekonomický přínos, ještě není známo.
Přes 40 miliard dolarů, které Peking in
vestoval v roce 2005, zvýšilo podle olym
pijské komise hrubý domácí produkt
města o dvanáct procent a jeho příjem na
hlavu vzrostl o 6 200 USD (pro srovnání,
příjem na hlavu v průměru napříč Čínou
se zvýšil o 2 000 USD).
Olympijské přípravy rozhodně pod
pořily ekonomický boom Pekingu. Už
od roku 2002 vytvářejí 620 tisíc nových
pracovních míst, zejména v oblasti vý
stavby a služeb.

Olympijská komise Pekingu v roce
2001 také prohlásila, že zaručuje komerč
ní úspěch her. Příjem plynoucí ze spon
zoringu a licencí tehdy odhadla na 330
miliónů USD. Příjmy ale nejspíš předčí
původní očekávání. Podle konzultantské
společnosti Octagon bude Peking 2008
komerčně nejúspěšnější olympiádou
všech dob. Sponzoři prý utratí 1, 5 mi
liardy USD, což je zhruba třikrát tolik,
kolik věnovali na olympiádu v Athénách,
a dvakrát víc, než kolik zaplatili Sydney.

Vzduch není čistý

Všechno ale není tak dokonalé, jak by se
mohlo zdát. Velkým problémem zůstává
nekvalitní životní prostředí Pekingu,
jehož zlepšení město slíbilo v oficiálních
dokumentech. Přestože již v rámci toho
to slibu vydalo přes 13 miliard dolarů,
třeba na rozšíření spotřeby zelenějších
energií, vysazení zhruba 30 miliónů
nových stromů či přemístění továren,
Peking zůstává zaplaven smogem. Letos
v červnu dokonce zaznamenal nejhorší
hodnoty za posledních sedm let. Také
množství oxidu dusičitého v ovzduší je
alarmující. Na podzim 2007 přesahovalo
limit povolený Světovou zdravotnickou
organizací o 78 procent.
Protože je tak již přes půl roku jasné,
že se v oblasti zlepšení kvality ovzduší ne
podaří splnit stanovený cíl, pracuje měs
to na několika radikálních krátkodobých
scénářích, které chce uplatnit v době her.
Jde například o omezení automobilové
dopravy až na třetinu či částečné i kom
pletní uzavření továren v Pekingu. Nelze
ovšem čekat zázraky. Test jedné této
metody proběhl letos v srpnu. Metropole
na čtyři dny uzavřela své silnice pro více
než třetinu automobilů. Opatření citelně
ulevilo dopravním zácpám, na kvalitu
vzduchu ale mělo vliv malý. Za zhruba 34
procent pekingského polétavého prachu
a 35 až 60 procent ozonových hodnot to
tiž mohou zdroje znečištění nacházející
se mimo Peking. Regulovat jen městské
emitenty proto nestačí.
Znečištěné ovzduší Pekingu předsta
vuje pro olympioniky samozřejmě jednu
z největších obav. Vysoká hladina oxidu
uhelnatého a oxidu dusičitého může způ
sobit vážné dýchací problémy zejména
běžcům. Oxid siřičitý, jehož vysoká hla
dina dráždí oči, zase znamená potíže pro
střelce a lukostřelce. Na ztížené podmínky
se proto myslí předem. Třeba americký
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olympijský tým bude vybaven dýchacími
maskami, ibuprofeny a léky na astma.
Pro Mezinárodní olympijský výboj je
nejvyšší prioritou právě zdraví sportov
ců. Prezident výboru Jacques Rogge se
tak nechal v srpnu 2007 v interview pro
CNN slyšet, že pokud budou rozptylové
podmínky příliš špatné, bude nutno
některá olympijská klání odložit. Pro Pe
king by takový scénář znamenal ostudu.
V minulosti sice již došlo několikrát ke
změně olympijského rozvrhu, třeba ves
lařů. Vždy to ale z důvodu počasí počasí,
nikoli nevyhovujícího vzduchu.

Lidská práva stále v koutě

Největší ostudou Pekingu je nedodržová
ní slibů týkajících se základních lidských
práv. Přestože primátor Pekingu Liu
Jigmin prohlásil, že Čína chce pořádáním
olympiády podpořit nejen rozvoj města,
ale také rozvoj společnosti, včetně pod
pory demokracie a lidských práv, zůstává
jen u slov. Čínští aktivisté a intelektuálové
(včetně bývalých politických vězňů) za
slali funkcionářům Číny a představitelům
mezinárodních organizací jako je OSN či
Mezinárodní olympijský výbor odvážný
dopis, v němž konstatují: „Neshledáváme
žádnou útěchu ve výstavbě grandiózních
sportovišť nebo v dočasném krášlení
Pekingu či ve vyhlídkách čínských atletů
na zisk medailí. Víme totiž až příliš dobře,
že všechna tato sláva je budována na tros
kách životů obyčejných lidí.“
Čína také slíbila, že dá „úplnou
reportérskou svobodu“ mezinárodním
médiím.
Jediné, co zatím v této oblasti udělala,
je, že na období od ledna 2007 do října
2008 dočasně uvolnila omezení vstupu
zahraničních médií do země. Meziná
rodní korespondenti tak nyní nepotřebují
k práci povolení od místních autorit. Podle
tiskového prohlášení ministerstva zahra
ničí Číny z konce roku 2006 měla přitom
tato nová, svobodnější pravidla platit
nejen pro účely zpravodajství o olympij
ských tématech. Měla se týkat mimo jiné
i informování o politice, technologiích,
kultuře a ekonomice Číny. Nicméně podle
průzkumu Klubu zahraničních korespon
dentů Číny ze srpna 2007 si 95 procent
světových novinářů píšících o Číně myslí,
že novinářské podmínky v zemi neodpo
vídají mezinárodním standardům, a 68
procent jich uvedlo, že Čína svůj olympij
ský slib neplní. Čtyřicet procent respon
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dentů se pak, i přes uvolnění podmínek,
setkalo se zasahováním čínských autorit
do novinářské práce, a to technikami jako
je zastrašování zdrojů, sledování či zadr
žování novinářů a v několika případech
dokonce i fyzickým útokem na reportéry
či jejich zdroje. Nehledě k tomu, že dotá
zaní uvedli, že i nadále pro ně zůstávají
nedostupná místa jako náměstí Nebeské
ho klidu (místo krvavého potlačení stu
dentského povstání, při kterém v červnu
1989 zahynulo podle Komunistické strany
Číny 23 osob, podle americké CIA až 800
lidí a podle Čínského červeného kříže až
3000 demonstrantů).
Někteří stále doufají, že Čína ještě
překvapí. Upozorňují přitom na paralelu
se Soulem. Jižní Korea, která v roce 1981
vyhrála pořádání Olympijských her 1988,
byla v té době vojenskou diktaturou. Hry
přinesly zemi nejen ekonomický zázrak,
ale příprava na ně dala Korejcům v roce
1987 také první přímé svobodné prezi
dentské volby.
Peking jde zatím s přípravami do
cílové rovinky a žádné velké změny se
v oblasti demokratizace země nedějí. Or
ganizace Amnesty International i nadále
upozorňuje na vysoký počet poprav, na
týrání, potlačování svobody nábožen
ského vyznání a tisku a na tvrdé zákroky
proti uživatelům internetu. Západní no
viny také upozorňují na nucení k otrocké
práci v Číně, včetně využívání dětí.

Politika nevměšování?

Nejen nečinnost v oblasti domácích
lidských práv je ale terčem kritiky. Číně
jsou vytýkány i její mezinárodní aktivity.
A to tak závažné, že kvůli nim některé
hlasy volají po bojkotu Olympijských her
v Pekingu.
Hry 2008 byly dokonce již nazvány
„genocidní olympiádou“. Čína je totiž
obviňována ze spoluúčasti na probíhají
cím vyhlazování nearabské populace zá
padního Súdánu v provincii Dárfúr. Tam
súdánskou vládou podporovaní arabskoislámští ozbrojenci brutálně povraždili
více než 200 tisíc lidí. Přes 2, 5 miliónu
lidí také přišlo o domov. Jakou roli v tom
hraje Čína? Čínský komunistický režim je
největším súdánským investorem, do sú
dánských ropných polí vložil minimálně 5
miliard dolarů. Ze Súdánu pak samozřej
mě proudí na oplátku ropa do Číny. Tu
tohle černé zlato očerňuje hned dvakrát.
Súdánská vláda používá až 70 procent

příjmů z ropy, do které Čína investovala,
k nákupu zbraní, kterými pak ozbrojenci
páchají zvěrstva v Dárfúru. Čína, lačná
po ropě, se přitom nejenže odmítla při
pojit k uvalení embarga na súdánskou
ropu. Jako stálý člen Rady bezpečnosti
OSN dokonce několikrát využila svého
veta k tomu, aby zabránila opakovaným
snahám USA a Velké Británie vyslat do
Dárfúru mírové jednotky. Ty se měly po
kusit tamní lidská jatka zastavit. Po dlou
hotrvajícím a intenzivním mezinárodním
tlaku Čína sice poprvé tohoto veta letos
na podzim nevyužila a konečně umožnila
vyslání jednotek OSN do oblasti, nicméně
její dosavadní přístup ostře kontrastuje
s Olympijskou chartou: „Cílem olympiády
je uvést sport všude do služeb harmonic
kého rozvoje člověka, s úmyslem podpořit
zřízení mírové společnosti, jež se stará
o udržování lidské důstojnosti.“
Čína svoje mezinárodní postoje ofici
álně označuje za politiku „nevměšování“.
Toto nevměšování, bez ohledu na to,
jaký v dané zemi vládne režim, si vyslou
žilo kritiku nejen v souvislosti s děním
v Dárfúru. Mnohé země po Číně žádají
třeba tvrdý postoj k Íránu, který se podle
všeho snaží o vývoj atomové zbraně.
Podle OSN sice nastal čas pro vyhlášení
dramatických sankcí vůči Íránu, ovšem
právě Čína (spolu s Ruskem) se dosud
vždy postavily proti jejich přijetí.
Letos v září také Čína zabránila přijetí
sankcí proti vojenské juntě v Barmě za
to, jak krvavě potlačila protesty buddhis
tických mnichů. Čína vládnoucí režim
dokonce podpořila a i zde zabránila me
zinárodnímu společenství, aby zasáhlo.
Obdobně jako v Súdánu jsou motivem
čínského postoje k dění v Barmě vlastní
ekonomické a strategické zájmy.
Čína chce Olympijských her 2008 vyu
žít k vylepšení své image, kterou v zahra
ničí má. Počínání jejích politiků ovšem
nezakryje ani ta nejokázalejší olympiáda
všech dob, na kterou bude olympijský
oheň nesen i přes vrchol Mount Everes
tu. Je to sice nepravděpodobné, ale třeba
západní demokracie odpoví na čínské
„nevměšování se“ obdobně a v srpnu
2008 neponesou svoje vlajky Ptačím
hnízdem, nezahrají si plážový volejbal na
výjimečném písku a nepoobědvají speci
álně šlechtěné prase. Třeba se rozhodnou
do pekingského dění „nevměšovat“.  
Simona Ely je spolupracovnice Přítomnosti.
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Yahoo
v čínských službách
Západní firmy v oblasti informačních technologií

pomáhají čínským komunistům při špinavé práci.
Posilují tím demokracii?

William A. Cohn

A

merický gigant v oblasti informač
ních technologií Yahoo čelí kritice
za to, že čínským úřadům asistuje
při cenzuře internetových stránek a po
máhá identifikovat potenciální disidenty.
Soudní pře, kterou iniciovali dva čínští
novináři, podnítila diskusi o obchod
ních praktikách předních internetových
firem působících v Číně; dá se čekat, že
debata bude strašit ve snech korporace
sponzorující olympijské hry v Pekingu
roku 2008. Na jejím výsledku bude zále
žet všem soudobým i příštím investorům
v Číně, včetně těch z České republiky.

Lid versus Yahoo

18. dubna 2007 zažalovali dva čínští no
vináři s pomocí Světové organizace pro
lidská práva (WOHR) společnost Yahoo
za údajné napomáhání mučení demo
kratických spisovatelů tím, že poskytnula

údaje, které čínské vládě napomohly při
jejich identifikaci. Žaloba založená na
218 let starém americkém zákonu, který
postihuje obchodní společnosti, jestliže
se tyto v zahraničí dopouštějí porušování
lidských práv, je vnímána jako lakmuso
vý test, kam až smějí zahraniční firmy
v Číně zajít. Podle ní Yahoo o informa
cích poskytnutých pekingským úřadům
mohlo předpokládat, že povedou k pro
následování jeho vlastních uživatelů, čímž
porušilo americké i mezinárodní zákony
a kromě toho i své etické závazky.
27. srpna se Yahoo poprvé vyslo
vilo k obviněním vzneseným jménem
čínských novinářů odsouzených k de
setiletému trestu za svobodné interne
tové zpravodajství, které čínská vláda
považuje za podvratnou činnost. Yahoo
požádalo soud, aby případ stáhnul,
neboť má jít o politickou a nikoli právní

otázku, jež může být řešena jako problém
americké zahraniční politiky, nikoli jako
spor o způsobenou škodu příslušející
pod americkou justici. Podle žalobců
zastoupených WOHR se Yahoo přímo
podílelo na zatčení sedmapadesátiletého
Wanga Siaoinga a jiných internetových
aktivistů. Udávají, že v roce 2001 Wang
používal u Yahoo registrovanou e-mai
lovou adresu k rozesílání anonymních
spisků na veřejnou, k tomu účelu urče
nou internetovou stránku, a že Yahoo
mu na nátlak čínské vlády tuto schránku
zablokovalo. Wang si pak zvolil pro
pokračování své činnosti novou adresu,
rovněž registrovanou u Yahoo, a firma
posléze poskytla orgánům údaje vedoucí
v září 2002 k jeho zatčení. Čínská pro
kuratura u procesu údajně zmiňovala
spolupráci Yahoo na celém případu.
V roce 2003 si Wang začal odpykávat
desetiletý trest v pracovním táboře, kde
měl být vystaven bití a jiným formám
krutého zacházení.
Dalším postiženým je Š‘ Tao, jenž
si odpykává za internetovou subverzi
rovněž desetiletý trest. „Přijali riziko
možného postihu, když se rozhodli pou
žívat čínskou verzi Yahoo k činnosti, jež
je v rozporu s čínskými zákony, “ napsali
právníci firmy. Yahoo se ve své žádosti
o zastavení soudního řízení odvolávalo
na kalifornský zákon (tzv. anti-SLAPP:
Strategic Lawsuits Against Public Parti
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cipation) z roku 1992, zakazující velkým
firmám používat vůči svým kritikům
v otázkách veřejného zájmu pohrůžku
nákladného soudního procesu. Výkonný
ředitel WOHR Morton Sklar prohlásil:
„Je největší ironií, že se ve snaze zbavit se
této kauzy pokoušejí domáhat ochrany
svobody projevu, když je celý případ
založen na pošlapání tohoto práva sa
motných uživatelů Yahoo.“
Zatímco se Yahoo přihlásilo k respek
tování lidských práv a svobodě projevu,
namítá, že nemělo jinou volbu než
vyhovět místním zákonům. V návrhu
na zproštění obžaloby se uvádí: „Po ob
žalovaném se nesmí požadovat, natož jej
k tomu nutit, aby porušoval zákony jiné
země.“ Ale navrhovatelé tvrdí, že Yahoo
je při svých zahraničních podnicích také
zavázáno dodržovat americké a mezi
národní právo. Kupříkladu americký
zákon přikazuje firmám řídit se zákonem

zu od odkazů na Dalajlámu nebo masakr
na Náměstí nebeského klidu v roce 1989.
Provozní mechanismy internetových
blogů Microsoftu filtrují zase slova jako
„demokracie“, a vyhledávač firmy Go
ogle blokuje vládou označené stránky.
Ironií je, že Google, která si klade za cíl
nápravu tohoto světa a razí heslo „Nebuď
zlej“, nyní čelí nařčení z podobných ne
pravostí.
Snad jde o nevyhnutelný důsledek
jeho téměř monopolního dozoru nad
širokým spektrem osobních informací
vysoce ceněných byznysem stejně jako
vládami. Na svou obranu stránky Google.
cn uvádějí, že „podle místních zákonů
a regulí se část výsledků vyhledávání ne
zobrazuje.“ Internetová cenzura v Číně
začala tzv. Projektem zlatého štítu z roku
1998, známým spíše pod označením
Velká čínská ochranná zeď (slovo firewall
– protipožární zeď – je rovněž termínem

lepší, když Číňanům poskytují přístup
k některým informacím nežli vůbec
k žádným. Zdůrazňují přitom, že pod
porují pohyb informací, kdežto podle
kritiků by úřady byly přinuceny zmírnit
kontrolu informací, pokud by prestižní
firmy přestaly propůjčovat svým jmé
nem utlačovatelskému režimu legitimitu.
Kritici navíc mají za to, že by Číňané
bez technologií a poradenství západních
firem nikdy nebyli schopni vybudovat
svůj státní internetový val.
Čínská vláda zavedla přes šedesát
internetových regulací. Jejich četnost
může značit jejich neúčinnost tváří v tvář
proudu informací v kybernetickém světě.
Čínská místa si nicméně dobře uvědomu
jí, že klíčem k efektivní cenzuře internetu
je spíše než jeho kontrola strach a jeho
umrtvující dopad na svobodu projevu.
Investoři a mezinárodní organizace
tlačily na korporace v Číně, aby se chova

o korupčních praktikách v zahraničí,
jenž zakazuje americkým společnostem
uplácet místní orgány, třebaže je taková
praxe v místě běžná. Poukazuje se také
na klauzuli o občanských a politických
právech z roku 1976 včetně jiných mezi
národních závazků. Proto trvají na tom,
že americké soudy mají věc ve své pravo
moci a nesmějí její projednání zamítnout;
poukazují přitom na zákon o prevenci
mučení, jehož prostřednictvím se oběti
tortury kdekoli na světě mohou domáhat
náhrady u amerických soudů.

pro počítačovou ochranu před viry; pozn.
red.), systémem, jímž cenzoři bránili
určitým webovým adresám proniknout
do čínského internetového prostoru.
Speciální jednotky při čínské internetové
policii, jejichž počet čítá odhadem 30
tisíc osob, sledují a promptně mažou veš
kerý pochybný obsah. Jednou účinnou
technikou užívanou v Číně je autocenzu
ra, v jejímž rámci jsou čínské internetové
vyhledavače opatřeny filtry zadržujícími
výsledky vyhledávání konkrétních poj
mů. Aby směli operovat v Číně, firmy
Yahoo, Google, AOL, Skype a Microsoft
do jednoho souhlasily s určitými typy
autocenzury. Vyhledavače, které au
tocenzuru odmítají, jsou úřady prostě
pozastaveny.
Internetové firmy podnikající v Číně
namítají, že představují pozitivní faktor
ve prospěch změny – je podle nich stále

ly zodpovědně. V listopadu 2005 vyzvali
akcionáři zastupující 26 firem s majet
kem v úhrnné hodnotě 21 miliard dolarů
své podniky, aby hájily svobodu projevu,
a zavázali se sledovat počínání interneto
vých společností podnikajících v zemích
porušujících lidská práva, včetně Číny.
Následujícího měsíce vyzvala OSN inter
netové firmy, aby společně postupovaly
proti „oficiálním snahám kontrolovat či
omezovat užívání internetu“.

Čínská zeď hanby

Yahoo není jedinou internetovou firmou
obviněnou ze spolupráce s čínskými úřa
dy při prosazování tvrdých zákonů na re
gulaci internetové sítě. Americký gigant
Cisco poskytuje směrovače, jež umožňují
vládě odklonit tok internetového provo
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Na to zapomeňte

V srpnu 2007 nařídil předseda americ
kého sněmovního výboru pro zahraniční
politiku Tom Lantos vyšetřit, zda zástup
ci Yahoo nezkreslili podíl společnosti na
zatčení Š‘i Taa, odsouzeného na deset let
za odeslání e-mailové zprávy o omezo
vání čínských médií. „Na firmu činnou
v informačním průmyslu toho má Yahoo

jak je ti, Číno?

dost co vysvětlovat, ” nechal se slyšet
Lantos. Během slyšení řekl právní zá
stupce Yahoo, že když firma dávala čín
ským úřadům k dispozici detaily o tomto
novináři, neměla představu o povaze
jeho vyšetřování. Ale skupiny v oblasti
ochrany lidských práv nedávno odhalily
dokument, jenž údajně dokazuje, že
pekingské ústředí státní bezpečnosti
se písemně obrátilo na Yahoo s žádostí
o poskytnutí obsahu Š‘i Taova e-mailu
pro účely vyšetřování „nezákonného
předávání státních tajemství zahranič
ním subjektům.“
Zatímco Kongres a soudy vyšetřují
její čínské aktivity, společnost Yahoo se
brání s tím, že se na vlastních operacích
v Číně podílí pouze čtyřiceti procenty
a že zodpovědnost za ně leží výhradně
na většinovém vlastníku Alibaba.com
– čínské firmě, které Yahoo v roce 2005
přenechalo absolutní kontrolu nad
veškerým svým podnikáním v zemi.
Vedoucí manažer Alibaby Jack Ma vy
ložil své stanovisko k otázce internetové
svobody projevu následovně: „Nechceme
si pohněvat vládu. Nic, co je v Číně proti
zákonné, na našem vyhledávači nebude.
Jsme komerční firma. Akcionáři chtějí
svůj zisk, není v našich kompetencích
říkat, udělejme tohle nebo ono. Na to
zapomeňte!“
V žádosti o zastavení soudního řízení
se Yahoo brání: „Nikdo z nás (míněno
Yahoo a Alibaba) nemůže být činěn
odpovědným za nezávislá rozhodnutí
Čínské lidové republiky jen proto, že ně
kdejší pobočka Yahoo vyhověla legitimní
vládní žádosti o shromáždění důkazního
materiálu relevantního pro probíhající
vyšetřování.“
Kritici trvají na tom, že Yahoo se
prostě za Alibabu schovává. Organizace
Reportéři bez hranic se sídlem v Paříži
se vyjádřila: „Pokud se Yahoo podaří
vyvázat z jurisdikce amerických soudů
a bude si tak moci dělat, co je jí libo,
pak tím vznikne návod pro další západ
ní firmy, které se budou chtít vzdálit
z dosahu svých domovských zemí.
Vyhlíží to jako právnická klička, ale
na věci se tím nic nemění.“ Jádro věci
podle Reportérů bez hranic a dalších
kritiků leží ve faktu, že obchodní spo
lečnost poskytuje informace, o nichž
má všechny důvody se domnívat, že
budou zneužity k popření jejích vlast
ních proklamovaných zásad.

Neváhej a mlč

Námitky uváděné západními firmami
činnými v Číně upomínají na stanoviska
cizích společností podnikajících v jižní
Africe za časů apartheidu: že totiž v ko
nečném součtu tvořily faktor pokroku.
V konfrontaci s negativním veřejným
ohlasem, který budilo jejich profitování
z moderního institucionalizovaného
otrokářství, volily zahraniční korporace
cestu, jak zmírnit zdrcující kritiku. Pří
kladem mohou být Sullivanovy zásady,
dobrovolný kodex pro firmy operující
v Jihoafrické republice, jehož existence
měla dokládat, že tyto dláždily cestu
pozitivním reformám tím, že zaváděly
do praxe model pro pozitivní diskrimi
naci. Tak, jako firmy obchodující v jižní
Africe v sedmdesátých a osmdesátých
letech, i společnosti operující v dnešní
Číně upozorňují, že zbytečná omezení
uvalovaná na jejich zámořské aktivity je
znevýhodňují před globální konkurencí
a tím poškozují americké zájmy v oblasti
hospodářství i národní bezpečnosti.
Podle některých lze podnikání
v dnešní Číně postavit vedle firem těží
cích z podnikání v Hitlerově Německu,
Mobutuově Zairu, Somozově Nikaragui,
Suhartově Indonésii nebo na Filipínách
za vlády Marcose. Ale Čínu se dosud ne
podařilo vystavit jedinému soustředěné
mu nátlaku. Návrhy akciových podílníků
se nesetkaly s ohlasem a zákonodárci
zůstali jen u řečí.
Zahraniční firmy v Číně nikdy nepři
šly s etickými kodexy, ani neučinily nic
pro to, aby se věci pohnuly. Kongresman
Lantos nedávno strhnul pozornost na
americké angažmá v čínském bezpeč
nostním průmyslu, jež nazval „neuvě
řitelným příkladem krajní korporační
nezodpovědnosti.“ 8. září 2007 pořádal
přední výrobce počítačových chipů Intel
výpravnou oslavu u příležitosti otevření
své první továrny v Číně za 2, 5 miliardy
dolarů; to podle čínských úřadů značí
„průlom v technologické spolupráci
mezi Čínou a USA“. Světové společenství
je nadšeno dvojciferným hospodářským
růstem Číny a k jejímu porušování
lidských práv zůstává pozoruhodně
nekritické.

Neznalost neomlouvá

Svého času panovaly značné naděje, že
prezident Chu Ť‘in Tao zmírní striktní
kontrolu nad pohybem informací, ale

ty se nesplnily. Po celé zemi se zavírají
internetové kavárny a internet je ostře
sledován a cenzurován. Má se za to, že
mediální firmy v Číně obětují své prin
cipy zisku. Ve svém komentáři údajné
asistence Yahoo při zatčení protiko
rupčního aktivisty Li Č‘iho v roce 2003,
jenž si odpykává osmiletý trest žaláře,
republikánský senátor za New Jersey Bob
Smith poznamenal: „Je to jako předat
Anne Frankovou nacistům.“
Aktivisté za lidská práva stihli od
osmdesátých let minulého století žalovat
zhruba dva tucty společností na základě
statutu o přečinech v zahraničí z roku
1789, jímž se americká jurisdikce vzta
huje na skutky porušující mezinárodní
právo, byť byly spáchány v zámoří. Ku
příkladu v roce 2004 musela energetická
společnost Unocal zaplatit odškodné, aby
se vyhnula žalobě reagující na její podíl
při porušování lidských práv v Barmě.
„Zákon říká, že si prostě nemůžete jen
zakrýt oči a vymlouvat se na neznalost
situace“, říká profesor Beth Stevens
z Rutgers University v New Jersey. „Po
kud jste měli vědět a nevěděli, něco jste
zanedbali.“
Citovaný status posloužil jako mocný
prostředek zahraničním stěžovatelům,
kteří se jeho prostřednictvím domohli
odškodnění z prostředků údajně nečis
tých zisků žalovaných korporací. Toto
zákonné opatření vyústilo již ve vypla
cení značných sum ze strany firem pro
fitujících z obchodování s nacistickým
Německem a jinými nelidskými režimy.
Čeká podobná spravedlnost i ty, kdo dě
lají byznys na lukrativním čínském trhu?
Soudní řízení s Yahoo nastoluje mno
hem více pochybností nežli odpovědí:
Jaká je etická zodpovědnost obchodní
korporace v dnešním globalizovaném svě
tě? Jde o něco více než jen maximalizaci
zisků? Měla by být tato etika vynucována
zákonem? A do jaké míry? Čína je na vze
stupu a zkušenosti společností z oblasti in
formační technologie odhalují, že zatímco
prosperita je snad nutnou podmínkou pro
zárodek demokratických svobod, sama
o sobě zdaleka nestačí. 

William A. Cohn je americký spisovatel
a právník. Přednáší na New York University
v Praze.
Z angličtiny přeložil David Svoboda.

jaro 2008 / přítomnost

[ 53 ]

ekon omika

Kdo má čisté ruce?
Pokud jde o hospodářskou kriminalitu a korupci, v celosvě-

Libuše Bautzová

tové lize podvodníků bychom obstáli.

„Raději moje jméno nikde v článku ne
zmiňujte, “ žádal mě před časem jeden
úředník státní správy, s nímž jsme vedli
rozhovor na zcela nekontroverzní téma.
Na otázku, proč takové přání, přišel se
šokující odpovědí: „Víte, dřív jsem pod
nikal. A znáte to, když někdo podniká,
nemá úplně čisté svědomí.“ Jako by
potvrzoval to, co si beztak valná většina
české veřejnosti myslí: podnikatel rovná
se podvodník.
Tak to úplně asi neplatí, ale negativní
nálepku „podnikání“ v České republice
stále má. Může to být ještě důsledek minu
lého režimu, v němž existovala kategorie
trestných činů „nedovolené podnikání“,
stejně jako řada dříve hojně medializo
vaných kauz, kdy si někdo založil firmu
s předem jasným cílem – oškubat klienty
či stát a vydělat za každou cenu. Sama
média mají obecně na formulaci názoru
veřejnosti na podnikání velký vliv. Zprávy
z policejních fasciklů jsou žádané a příběh
usvědčeného podvodníka-podnikatele
lahodí uchu mnohého méně odvážného
občana, který je přesvědčen, že si nikdo
nezaslouží vydělávat víc, než on sám.
Když se na televizní obrazovce objeví
reportáž z Václavského náměstí, kde
zrovna neznámá osoba zastřelila muže
vycházejícího z luxusního hotelu, pří
padně se najde tělo, které představuje
evidentně oběť násilného trestného činu,
je to pro diváky vzrušující jen do té doby,
než redaktor přidá, že „se jednalo prav
děpodobně o podnikatele XY, … mohlo
jít o vyřizování účtů mezi podnikateli…“
No jo, podnikatelé, tím se všechno
vysvětluje, řekne si divák a bere to jako
samozřejmost.
Jak to tedy je? Jsou čeští podnikatelé
opravdu bandou podvodníků? Platí ná

zor, že poctivým podnikáním se peníze
vydělat nedají?

Čím dál hůř?

V roce 2006, což je poslední ucelené ob
dobí, za které jsou k dispozici data, bylo
zjištěno 39 473 hospodářských trestných
činů, přičemž objasněno bylo 27 142.
Z důvodu krádeže, zpronevěry či podvodu
bylo v roce 2006 odsouzeno 20 201 lidí.
Pro srovnání, v roce 1995 bylo odsouzeno
za stejné činy 22 110 a v roce 2003 pak
23 465 občanů. Dlužno ale zdůraznit, že
do této kategorie zdaleka nespadají jen
podnikatelé, ale i zaměstnanci.
Soudě podle statistik, hospodářských
trestných činů v poslední době mírně
přibylo. Jestli je to tak doopravdy, těžko
říct. Třeba se jen policie a soudy naučily
lépe je odhalovat.
Když před nedávnem prezentovala
společnost
PricewaterhouseCoopers
výsledky celosvětového průzkumu hos
podářské kriminality, zněla zveřejněná
čísla až neuvěřitelně: obětí hospodářské
kriminality se v posledních dvou letech
stalo celkem 61 procent společností pů
sobících v ČR a průměrná přímá ztráta
v důsledku této kriminality dosáhla 34
milionů korun na společnost. Více než
třetina českých společností utrpěla ztrá
tu přesahující 5 milionů korun, zatímco
v roce 2005 bylo takto poškozených firem
13 procent.
Výsledky zjištěné v České republice
byly horší než v jiných zemích. V celé
střední a východní Evropě se podle
průzkumu stala obětí kriminality
polovina společností a celosvětově 43
procent firem. PricewaterhouseCoopers
se přitom zaměřila na všechny formy
hospodářské kriminality, tedy včetně

nemůžeme udělat iniciálu
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majetkové zpronevěry, zkreslování
finančních informací, korupce a upláce
ní, legalizace výnosů z trestné činnosti,
porušování práv duševního vlastnictví
a dalších. Nejčastější formou hospodář
ské kriminality zůstává podle společ
nosti, která průzkum provedla, stejně
jako v předchozích obdobích majetková
zpronevěra a korupce.

Neřízený proces

Korupce a hospodářská kriminalita
vůbec jsou oblasti, s nimiž jsou čeští
občané nejvíc nespokojeni. Pro Centrum
pro výzkum veřejného mínění se tak loni
vyjádřilo okolo 80 procent respondentů.
K podobným zjištěním dospívají agen
tury zkoumající veřejné mínění už léta.
Byla to už vláda Václava Klause začátkem
devadesátých let a poté i vláda Miloše Ze
mana, které vyhlásily válku hospodářské
a finanční kriminalitě. Výsledek? Mezi
lety 1993 a 1999 se škody způsobené touto
trestnou činností zvýšily téměř o 400 pro
cent a například v roce 1998 meziročně
vzrostl počet zjištěných trestných činů
tohoto typu skoro o šest tisíc případů.
Policejní experti si tehdy našli následu
jící vysvětlení: příčinou tohoto růstu byl
„lavinovitý a neřízený“ proces vzniku
podnikatelských subjektů, nepřipravenost
státních institucí v oblasti správy daní, ne
důsledné fungování bankovního dohledu
České národní banky a absence zákona
o povinném bezhotovostním styku, který
by zabránil reinvestování nelegálně získa
ných finančních prostředků do ekonomi
ky, čili praní špinavých peněz.
Během minulých deseti let byla přijata
řada legislativních norem, které nastavily
pravidla hodná civilizované země; situ
aci v tomto směru zlepšil hlavně vstup

ekonomika

ČR do Evropské unie, což znamenalo
převzetí řady zákonů a předpisů platných
v zemích tehdejší Unie.
Dnes je možné konstatovat, že řada
nešvarů zmizela, ale jiné se objevily.
Počet hospodářských trestných činů se
nijak výrazně nesnížil, jen se změnila je
jich struktura. Korupce, která pálí podle
průzkumů veřejného mínění občany ČR
stejně jako před deseti lety, nejenže pře
trvává, ale zdá se, že se rozrůstá. Jakoby
se ten, kdo úplatek dává, i ten, kdo ho
přijímá, přestávali bát.

Tažení proti korupci

Paradoxní se může zdát, že Češi na jedné
straně považují korupci za velký problém,
na straně druhé ale průzkumy potvrzují,
že jsou k uplácení vcelku tolerantní. Pod
le výzkumu společnosti GfK z podzimu
roku 2006 považuje 56 procent české
populace úplatky za běžnou součást
života. Transparency International za
řadila v září 2005 ČR v rámci EU mezi
státy s nejvyšší mírou korupce. Podle
studie Světové banky je Česká republika
na prvním místě v regionu střední a vý
chodní Evropy v růstu korupce v oblasti
zadávání veřejných zakázek.
Občanů, kteří nikdy nikomu nedali
úplatek, je asi stejně jako těch, kdo dali.
Pravda, že bonboniéra pro paní doktorku
není srovnatelná s pětistovkou dopravní
mu policistovi do kapsy, s obálkou s pár
tisíci pro úředníka na stavebním úřadu
a už vůbec ne s obnosem, který může
plynout na konto člověku, jež rozhodne
o vojenské zakázce. Ale tam někde v or
dinanci to možná začíná. Zvykli jsme si
na to, že i postupy, které mají zákonem
určený rámec a na něž se vztahují jasná
pravidla, je třeba nějak popostrčit. A že
místo zákonné tisícové pokuty proti po
tvrzení je možné zvolit druhou levnější
cestu – dát nezákonně pár stovek.
Ze zmíněnému průzkumu Pricewater
houseCoopers rovněž vyplynulo, že více
než 30 procent oslovených společností se
během uplynulých dvou let ocitlo v situ
aci, kdy se domnívaly, že byly požádány
o úplatek. A téměř polovina dotázaných
společností si myslí, že ztratily obchodní
příležitost, neboť konkurent zřejmě úpla
tek poskytl.
Zaměření se na boj proti korupci de
klarovala každá z polistopadových vlád.
Připomeňme známou akci „čisté ruce“,
s níž přišel předseda vlády Miloš Zeman

po svém volebním vítězství v roce 1998.
Sliboval pečlivé prošetření všech podezře
ní, znovuotevření některých kauz a tvrdé
postihy. Všechno nakonec vyšumělo do
ztracena. V roce 2000 Evropská komise
v hodnotící zprávě ČR kromě dalších
nedostatků mimo jiné uvedla, že proti
korupční akce byla neúspěchem a že boj
s korupcí a hospodářskou kriminalitou
je v České republice stále neuspokojivý.
Poslední strategii takového tažení pre
zentoval kabinet premiéra Mirka Topolán
ka na roky 2006 – 2011. Sází na to, že čím
méně stát rozhoduje o životech občanů,
tím menší je potřeba někoho korumpo
vat. Navrhuje tudíž minimalizovat státní
regulaci, zjednodušit legislativu, snížit ob
jem prostředků přerozdělovaných státem
a debyrokratizovat státní správu. Svou roli
by podle vlády měla sehrát i média, která
by měla medializovat a veřejně odsuzovat
případy korupčního jednání.

Veřejné zakázky jako problém

Ale ani to nemůže stačit. Obrovský pro
stor pro tu největší korupci totiž předsta
vují veřejné zakázky. Stačí připomenout
některé sporné případy a podezření
z korupčního chování v resortu Minis
terstva obrany, které se táhnou celou no
vodobou historií České republiky. Jeden
z prvních korupčních skandálů souvisel
se zakázkou na dodávky elektrického
a elektronického vybavení pro lehké bo
jové letouny L-159 v roce 1994. V dalších
letech se objevily podezřelé okolnosti
se zaváděním štábního informačního
systému, s modernizací tanků T-72;
v roce 1998 byl přistižen vysoký
důstojník ministerstva při
přebírání úplatku 300 ti
síc korun v souvislosti
se zásobováním ar
mády . Zrušena byla
soutěž na dodávku
nočních zaměřovačů
pro ruční zbraně. Minis
terstvo obrany nakoupilo pro
titankové střely, které nepotře
bovalo a vadné padáky. Z poslední
doby pak je možné zmínit podezření
z korupce při sjednávání pronájmu
švédských nadzvukových letounů, což
je záležitost, která se prošetřuje (nejen
v ČR) dodnes. Finanční machinace
a podvody na generálním štábu české ar
mády, kdy se za „ulité“ peníze pořádaly
večírky a nakupovalo luxusní zboží, pak

už proti tomu vypadají jen jako drobný
prohřešek.
Pokud jde o veřejné zakázky, hovoří
dnes vláda Mirka Topolánka o nutnosti
zprůhlednit proces jejich zadávání a zvý
šit kontrolu nad činností veřejných funk
cionářů a jejich majetkovými poměry po
dobu výkonu funkce. A zpřísnit tresty
v trestním zákonu i v zákonu o střetu
zájmů.
Důslednější vnitřní kontroly na minis
terstvech a dalších státních institucích,
kde hrozí riziko korupčního jednání,
určitě mohou pomoci. Ale celkově je
třeba přistupovat k těmto problémům
podobně jako v soukromé sféře. Většina
veřejnosti má sice ke státnímu majetku
a veřejným prostředkům poněkud jiný
vztah než k privátnímu vlastnictví (krást
ze státního se za minulého režimu pova
žovalo téměř za vlastenecký čin a mnoho
lidí s tímto postojem vydrželo až do
dneška), nicméně příčiny korupčního
jednání a finančních podvodů jsou ve
všech sektorech stejné.

Tresty nestačí

Zaměstnanci, ať už státní nebo pracující
v soukromých firmách, mají větší sklon
k podobné trestné činnosti tam, kde
nejsou stanovena jasná etická pravidla
a vládne celkově nízká loajalita k zaměst
navatelské firmě, resp. státní organizaci.
Zřízení korupční linky může některé
z chystaných či realizovaných podvodů
odhalit nebo zmařit, ale celkově to at
mosféře moc nepomůže. Úspěch spočívá
ve vytvoření jiného ovzduší,
v němž bude dodržování
jasných pravidel samo
zřejmostí.
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Že to není jednoduché nikde na světě,
o tom svědčí případy řady zahraničních
společností z poslední doby, s nimiž se
české kauzy co do finančního objemu
nedají srovnávat.
Pokud jde o soukromé společnosti,
včetně těch, které mají rozptýlené vlast
nictví a obchodují se na burze, nejzná
mějším případem byla energetická firma
Enron, kdysi sedmá největší společnost
v USA, která v prosinci 2001 v důsledku
rozsáhlých účetních podvodů a skrytých
ztrát zbankrotovala. Po ní následoval
Parmalat, kde rovněž kvůli účetním
podvodům bylo vedení firmy nuceno
v prosinci 2003 vyhlásit bankrot. Po
restrukturalizaci v roce 2005 se ale firma
dokázala z nesnází vymanit a dokonce se
vrátit na milánský akciový trh. Pokušení
ve firmách, jejichž obraty jdou do miliard
a počty zaměstnanců do desetitisíců, je
prostě veliké. Neubránili se mu ani někte

ří z manažerů Volkswagenu, Siemensu či
Société Générale. Teď jen můžeme čekat,
kam až zasáhne nový skandál, který začal
v únoru vyšetřováním daňových úniků
dnes už bývalého ředitele společnosti
Deutsche Post Klause Zumwinkela, kte
rý k tomu využil Lichtenštejnska coby
daňového ráje.

Patříme na Východ

Skutečnost, že v jiných evropských
zemích odhalili daleko horší případy
podvodů než u nás, rozhodně není
důvod k uspokojení. Možná naopak.
V České republice nejsou ojedinělé
případy, kdy se podezření z finanční
kriminality vyšetřují podivně zdlouhavě
a nejednou vyjdou do ztracena. Figurují
v nich jména politiků i státních úředníků
na nejrůznějších úrovních. Právě toho si
veřejnost všímá a nastavuje si podle toho
vlastní pravidla. Když můžou ti nahoře,

může každý… Nemusí jít o miliony, ale
aspoň malý podvůdek, takové drobné
přikrádání – co je na tom špatného?
Je pravděpodobné, že i úředník,
citovaný v úvodu, bude ve státní správě
pokračovat ve stejném chování, jaké
uplatňoval dříve v podnikání. Je už
prostě tak zvyklý. Tady malý úplateček za
státní zakázku, tady trochu peněz z eráru
převést na spřízněnou firmu, vždyť to
dělají skoro všichni!
Česká republika se sice v řadě ohledů
může řadit k zemím vyspělé (západní)
části Evropy. V některých směrech ale
pořád patříme na Východ, kde právní
povědomí je kategorie známá, nikoliv
však široce respektovaná. Po osmnácti
letech transformace to není radostné
zjištění.

Libuše Bautzová je novinářka, vedoucí ekonomického zpravodajství televize Z1.
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Trhliny
Velebenou slovenskou
reformu penzí čeká revize

Martin Zika

N

aši východní sousedé odstartova
li před třemi lety s velkou slávou
penzijní reformu, obdiv sklízeli
i v řadě renomovaných západních médií.
Pak se však v zemi vyměnila politická
garnitura a nad reformovaným systé
mem se stáhly mraky. Jak tedy slovenský
penzijní systém funguje a jaké změny
připravila současná slovenská vláda?
Reformovaný systém zjednodušeně
řečeno vypadá následovně: Slováci, kte
rým je šestnáct let a méně, automaticky

v pilířích

vstoupí do druhého, spořícího pilíře.
Jejich odvody se rozdělí takto: z hrubé
mzdy jde do průběžného pilíře 9 procent,
do spořícího také 9 procent, dalších 4, 7
procenta směřují do nově vytvořeného
rezervního fondu, který má sloužit
k financování nákladů důchodové refor
my, a 6 procent do Sociální pojišťovny
na invalidní důchody. Lidé, kterým bylo
více než šestnáct let, se mohli rozhod
nout, zda vstoupí do druhého pilíře či
zůstanou pouze v pilíři prvním.
Do druhého pilíře mohli teoreticky
vstoupit i ti, kteří měli jen několik
málo let do důchodu, ovšem nárok na
důchod by získali jen v případě, že do

něj spořili minimálně deset let. Zde je
ovšem důležité poznamenat, že úspo
ry ve druhém pilíři jsou předmětem
dědictví. Starobní důchodci mohou nově
bez omezení pobírat důchod a zároveň
pracovat. (Lidé, kteří zůstali v prvním
pilíři, do něj budou přispívat osmnácti
procenty, platby do rezervního fondu
a na invalidní důchody jsou pro všechny
stejné). A nelze samozřejmě opomenout
pilíř třetí, který nabízí možnost dobro
volného připojištění na důchod.

Penze podle platu

Lidé přítomní ve druhém pilíři ukládají
již zmíněných devět procent hrubé mzdy
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na osobní účty do důchodových fondů,
o které se starají tzv. Důchodové správ
covské společnosti (DSS). Na Slovensku
jich vzniklo osm, dnes jich je šest, většina
má v zádech silný zahraniční kapitál
a některé firmy již zde v příbuzných
oblastech působí delší dobu.
Každá správcovská společnost musí
svým klientům nabídnout tři typy fondů.
Růstový, jehož portfolio mohou až z 80
procent tvořit akcie (jen pro ty, kdo
mají více než patnáct let do důchodu),
vyvážený fond, který musí investovat
minimálně 50 procent do dluhopisů
a maximálně 50 procent do akcií (pouze
pro ty, kteří mají do důchodu více než
7 let), a nakonec konzervativní. V jeho
portfoliu musejí být pouze dluhopisy
a vklady v bankách a zvolit si ho může
kdokoli bez ohledu na věk.
Je třeba také dodat, že slovenská
penzijní reforma zdaleka neznamená
„jen“ zavedení druhého, spořícího pilíře.
Zásadními změnami totiž prošly i prů
běžný a dobrovolný pilíř.
Změny průběžného pilíře platí již od
1. ledna 2004. Byl zvýšen věk pro odchod
do důchodu na 62 let, ale především byl
systém posílen o prvky zásluhovosti. Výše
důchodů tedy bude věrněji kopírovat
plat, který člověk po celý život pobíral,
což prakticky znamená jejich zvýšení.
Lidem s nízkými příjmy ovšem úprava
přinese naopak pokles penzí.
A tak Slováci, kteří se rozhodovali,
zda vstoupit do druhého pilíře či zůstat
v prvním, nebyli v jednoduché situ
aci. Předpokládané výše důchodu si
totiž mohli spočítat na internetových
důchodových kalkulačkách, např. na
stránkách Ministerstva práce, sociálních
věcí a rodiny SR. A na těchto výpočtech
názorně viděli, co způsobily úpravy prů
běžného pilíře. Třeba třicátník, který se

Důchodové
správcovské společnosti

Licenci na provozování důchodové
správcovské společnosti získaly spo
lečnosti Credit Suisse, ING, Allianz,
ČSOB, Aegon, VÚB Generali (Banca
Intesa), Prvá dochodková sporitelna
(Erste Group) a Sympatia – Pohoda.
K 1.1.2006 se sloučily ING a Sym
patia Pohoda, k 1. 3. 2006 Allianz
a Prvá dochodková sporitelna.
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chystá na odchod do penze v 64 letech,
by ke svému překvapení z prvního
i z druhého pilíře pobíral prakticky stej
ný důchod. Podle odhadů odborníků se
druhý pilíř občanovi vyplatí nejdříve po
třiceti letech účasti. Důležitou roli však
jistě sehrál již zmíněný fakt, že se úspory
z druhého pilíře dědí.
A zřejmě i proto je zájem Slováků
o účast ve druhém pilíři velký, zapojilo se
jich do něj milión a půl. To je dvakrát víc,
než vláda očekávala.

Sporná pojistka pro nejchudší

Jak bylo řečeno, průběžný pilíř byl
nastaven poměrně štědře. Náhradový
poměr v průběžném pilíři má totiž
dosahovat téměř 50 procent. Průběžný
systém by ale měl fungovat především
jako pojistka pro ty nejchudší, tedy ga
rantovat jakýsi minimální důchod, tvrdí
někteří ekonomové a z tohoto důvodu
slovenské úpravy kritizují. Podle Ivana
Švejny a Martina Chrena ze slovenské
Nadácie F. A. Hayeka je faktické zvýšení
průměrných důchodů pouze odsunutím
současných problémů na budoucí gene
race. „Zvýšení náhradového poměru se
projeví i v celkovém růstu výdajového
zatížení v budoucnosti, což povede
k růstu přerozdělování ve slovenské eko
nomice,“ píší Chren a Švejna v publikaci
Důchodová reforma slovensky.
Ovšem ani slovenské ministerstvo
práce v době rozjezdu druhé fáze reformy,
tedy v čase, kdy byl slovenským premié
rem Mikuláš Dzurinda a ministrem prá
ce Ĺudovít Kaník, netvrdilo, že průběžný
pilíř bude za těchto podmínek fungovat
věčně. Podle jednoho z jeho argumentů
má první pilíř sloužit jako přechodné
zvýšení životní úrovně důchodců do
roku 2010. „Uvažujeme o tom, že pak by
systém přešel na valorizaci podle infla
ce,“ řekl před třemi lety Marek Lendacký,
tehdejší generální ředitel sekce sociální
ho pojištění a důchodového spoření Mi
nisterstva práce SR. Bývalý ministr práce
a také „architekt“ slovenské penzijní
reformy Ĺudovít Kaník při představování
reformy řekl, že v zájmu vlády není, aby
na nový systém přešlo příliš mnoho lidí,
kvůli možnému výpadku příjmů Sociální
pojišťovny.
A přesně to se stalo. Z důvodu velké
ho počtu účastníků ve druhém pilíři se
hospodaření Sociální pojišťovny dostává
do mínusu a slovenští politici o tomto

Jaké změny v penzijním
systému naplánovalo
ministerstvo práce,
sociálních věcí a rodiny
1) Předčasné důchody:

– mají se přiznávat maximálně dva
roky před dovršením důchodové
ho věku za podmínky, že žadatel
nepracuje; když opětovně pracovat
začne, předčasný důchod mu bude
pozastaven.

2) Prodloužení
doby placení odvodů:

z nynějších 10 na 15 let, což pro něk
teré lidi bude znamenat problém při
získání důchodu a taky při využívání
2. pilíře.

3) Druhý pilíř:

novela dočasně otevře celý systém
důchodového pojištění tak, že
během 1. půlroku 2008 budou mít
ti, kteří se do 2. pilíře nepřihlásili,
možnost to udělat a zároveň ti, kte
rým nevyhovuje, z něj budou moci
vystoupit (původně bylo plánováno,
že našetřené peníze buď převedou
do průbežného systému, nebo jim
budou vyplacené na ruku, nicméně
protože by fondy vládu žalovaly
u mezinárodní arbitráže, náhradním
řešením je pokles odvodů do 2. pilíře
na 6 % a zároveň nárůst odvodů do
Sociální pojišťovny na 12 %);
– také z něj budou muset vystoupit ti,
za které platí odvody stát, tzn. rodiče
na mateřské dovolené, penzisti, kteří
si přivydělávají, invalidé, opatrova
telé těžce nemocných dětí a také ti,
u nichž se nepředpokládá, že dodrží
podmínku odvádět 15 let.

4) Zrušení stropů
vyměřovacích základů:

týká se odvodů, které jsou nyní na
úrovni 3násobku národního prů
měru mezd (průměrná mzda dosa
huje necelých 18 tisíc SK); bude to
znamenat několik stovek korun na
odvodech navíc, při vyšších pla
tech budou odvody vyšší; výpočty
nemocenské i důchodů však budou
vycházet jen z uvedeného trojná
sobku.
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problému stále častěji diskutují. Schodek
je totiž vyšší, než se při spuštění druhého
pilíře penzijního systému očekávalo. Jak
napsal český týdeník Respekt, na pokrytí
schodku vyhradila Dzurindova vláda
příjmy z privatizace slovenských plyná
ren, šlo ale jen o 70 miliard slovenských
korun, což je podle odhadů méně než
desetina potřebné částky. Údajně je to
i jeden z důvodů, proč současná sloven
ská vláda v čele s premiérem Robertem
Ficem naplánovala určité úpravy penzij
ního systému.

Opravdu konkurence?

Při prvním pohledu se zdá být všechno
v pořádku: vklady slovenských občanů
se budou t Důchodové správcovské spo
lečnosti (DSS) snažit co nejlépe zhod
notit na kapitálových trzích, přičemž si
budou vzájemně konkurovat. Jenže už
na druhý pohled to vypadá trochu jinak.
Pro klienty totiž mezi jednotlivými DSS
prakticky není rozdíl, což je způsobeno
především ustanovením zákona. Podle
něj mají správci důchodových fondů
povinnost garantovat výnosy vůči kon
kurenci. Pokud výkonnost nejriziko
vějšího fondu bude o více než polovinu
horší než průměrná výkonnost kon
kurence, musí DSS sáhnout do svého
majetku a peníze dorovnat. Podobné
limity platí i pro fondy smíšené (70
procent výkonnosti konkurence) a kon
zervativní (90 procent). „Povede to buď
ke kartelizaci, a to takové, že všechny
DSS budou mít prakticky totožná port
folia, anebo ke zcela konzervativnímu
investování,“ myslí si Martin Thomay,
ekonom z bratislavského Institutu pro
svobodnou společnost.
Další problematickou částí reformy
jsou poplatky. Ty jsou prakticky jediným
zdrojem příjmů správcovských společ
ností, majetek klientů je od majetku
firmy oddělen (je uložen u depozitáře).
Martin Thomay ovšem tvrdí, že poplatky
jsou i vzhledem ke srovnání s jinými
zeměmi nereálně nízké a že lobbing
DSS časem prosadí jejich zvýšení. Což
by ovšem prakticky znamenalo snížení
důchodů z druhého pilíře. Jeho slova
může potvrzovat i fakt, že návratnost
investic DSS dnes odborníci odhadují
na 9–15 let (společnosti kromě jiného
masivně investovaly do reklamy, do
agentů, kteří pro ně sjednávali smlouvy
s klienty apod.).

Opomenuté vyplácení

Debata o reformě navíc opomenula
jednu důležitou věc. Jak se zdá, v tuto
chvíli na Slovensku nikdo přesně neví,
jak se budou vyplácet důchody z druhé
ho pilíře, až se za deset let objeví první
„reformní“ důchodci. Doživotní důcho
dy neboli anuity, totiž mají podle zákona
vyplácet komerční životní pojišťovny.
Ale mají o to vůbec zájem? A jaká bude
vlastně cena anuit? Aby byly pojišťovny
schopné postavit reálné důchody, musely
by mít možnost investovat peníze klientů
z Důchodových správcovských společ
ností do inflačně indexovaných cenných
papírů, ty ale na místním kapitálovém

trhu zatím nejsou. Jak ovšem už před
třemi lety poznamenal tehdejší slovenský
ministr práce Ĺudovít Kaník, Slovensko
má minimálně deset let času, než začnou
první lidé vstupovat do těchto vztahů.
„Doufám, že během této doby se ještě
řada věcí změní a případná nebezpečí se
nám podaří odstranit,“ řekl Kaník.  

Martin Zika je novinář a sociolog.
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Jak naše Markéta

vyhrála Oscara
O výročních filmových a knižních cenách

P

rvní čtvrtletí roku je pro kulturní
žánry tradičně obdobím bilanco
vání prostřednictvím výročních
cen. Česká kotlina slavila o dost víc, než
kdy dřív. Ale bylo to napínavé.
Nakonec to všechno dobře dopadlo,
jako v pohádce. Nízkorozpočtový irský
muzikál Once, dějově jednoduchouč
ký film o chudém, ale talentovaném
muzikantovi a podobně nadané české
imigrantce, nadchl diváky i profesionály
v Americe. Projevilo se to nevídaně
vysokou návštěvností, nominacemi na
hudební ceny Grammy a ve finále hlavně
ziskem Oscara za nejlepší původní píseň.
Pravda, chvíli to vypadalo nebezpečně
poté, co se moji kolegové z redakce
časopisu Týden zachovali trochu jinak
než většina ostatních novinářů. Namísto
tichého doufání, že se na nic nepřijde,
totiž přímo u Americké filmové aka
demie zjišťovali, jak se to má s pravidly
pro dotyčnou kategorii. Nominovaná
píseň Falling Slowly už předtím zazněla
na koncertech, řadových deskách Glena
Hansarda a dokonce i ve filmu Kráska
v nesnázích. Vysvětlení toho, že se píseň
v nominacích objevila, mohlo být dvojí:
buďto zmíněná dosavadní kariéra písně
pravidlům neodporuje anebo ji v Ameri
ce přehlédli.
Naši“ uspěli ještě několikrát, i když
žádný Čech už na oscarové pódium
nevystoupal: nejlepším animovaným
filmem se staly kuchařská komedie
Ratatouille, kterou vymyslel a zpočát
ku režíroval Jan Pinkava. Film ovšem
nakonec převzal zkušenější Brad Bird,
který jej dokončil a také si šel pro sošku.
Slovenský Žid žijící v Praze Adolf Burger
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je zase autorem knižní předlohy k vyzna
menanému filmu Ďáblova dílna – ovšem
rakouskému. Což bylo mimochodem asi
největší překvapení letošního ročníku,
protože solidní, ale nikterak výjimečný
snímek v hlasování předčil díla mnohem
známějších tvůrců Nikity Michalkova,
Andrzeje Wajdy a Sergeje Bodrova. A do
třetice hned třikrát se z Oscara radovali
francouzští tvůrci filmu Edith Piaf, na
němž se z nezanedbatelné části podílela
i česká produkce.

Když padouch unikne

Sluší se připomenout vítěze. Přesněji
film roku, (anti)thriller bratří Coenů
Tahle země není pro starý, který měl
shodou okolností českou premiéru
přesně v týdnu, kdy byly vyhlášeny
výsledky (beztak mu to k žádné velké
návštěvnosti nepomohlo). Může být
učebnicovým příkladem, že skvělý film
lze udělat i z knihy, která se zfilmovat
nedá, aniž by se brutálně narušila její
podstata. Coenové se s textem Cormaca
McCarthyho, který se zhruba v polovině
z cynického thrilleru láme v trpké hoře
kování nad stavem současné společnosti
bez Boha, morálky či alespoň slušných
sousedských či obecně mezilidských
vztahů, vyrovnali s maximální mírou
porozumění smyslu románu. Tu ostatně
vyžadují také po divácích, protože ti
budou asi dost překvapeni, když zjistí,
že dosavadní hlavní hrdina padne mimo
záběr, padouch někam unikne a vůbec
nic se vlastně nevyřeší. Komu to nebude
stačit, může si kromě filmu a stejnojmen
né knihy dopřát ještě další autorovu,
která souběžně s triumfem vyšla česky:

Pavel Mandys

postapokalyptické bloudění v novele
Cesta nabízí ještě koncentrovanější dáv
ku nihilismu a deprese vykoupenou až
v závěru náznakem naděje, že když se
k sobě budou lidé chovat slušně a navíc
si i důvěřovat, možná ještě nemusíme být
úplně ztraceni.

Naše Edith Piaf

Dva týdny po Oscarech se rozdávaly
také české výroční filmové ceny Český
lev. Je to trochu legrační soutěžení, když
premiéru mělo pouze šestnáct filmů,
přičemž sotva polovička stála vůbec za
řeč. Ale jakmile je film řemeslně alespoň
trochu dobrý a k tomu ještě vtipný, čeští
diváci mu neodolají. Výsledky českých
filmů za loňský rok byly rekordně dobré,
procento diváků, jaké přilákají do kin, je
celoevropsky unikátně vysoké. Což ale
zároveň neznamená, že by byly současné
české filmy ve světovém kontextu nějak
výjimečné; Češi jen chtějí vidět příběhy,
které jsou jim povahou i teritoriálně
blízké. A neznamená to ani, že si na sebe
vydělají. Loni se to povedlo jen Vratným
lahvím s více než milionem diváků.
Romantická komedie Jana a Zdeňka
Svěrákových nakonec hlavního Českého
lva za nejlepší film překvapivě nedostala:
předčily ji ještě o něco romantičtější Tajnosti Alice Nellis. V historii Českých lvů
se dosud nestalo, že by film s vítězným
scénářem a režií nezískal také hlavní
cenu. Soška nicméně přesto putovala
do rukou Jana Svěráka – se svou produ
centskou firmou Biograf Jan Svěrák totiž
Tajnosti produkoval.
Štěstí, že slabou českou produkci v se
znamu zpestřily také dva zahraniční ti
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tuly, které díky české koprodukční účasti
mohly o ceny usilovat. Podle počtu sošek
udělených českými „akademiky“ byl nej
úspěšnějším filmem večera biografický
snímek Edith Piaf, který s francouzský
mi herci natočil režisér Oliver Dahan
v britsko-česko-francouzské koprodukci.
Film získal všechny ceny, na něž byl
nominován, tedy za zvuk a hudbu a čeští
„akademici“ se shodli s americkými,
když cenou za ženský herecký výkon
odměnili Marion Cotillardovou, která
předtím za roli slavné francouzské šan
soniérky dostala Oscara. Překvapením
a alibismem ze strany hlasujících byla
už dříve skutečnost, že film mimořádný
ve světovém měřítku „nepustili“ také do
ostatních kategorií. To by pak ale na čes
ké divácké favority nezbylo už vůbec nic
a ČFTA by rychle musela změnit stanovy
a koprodukcím přístup zakázat.
Českéfilmovépremiéryprvníhočtvrtletí
roku 2008 pověst domácí kinematografie
nijak nevylepšily. Slaboduchá komedie

Dušana Kleina Svatba na bitevním poli
nedokázala uspět dokonce ani komerčně,
navzdory silné podpoře televize Nova,
podobně nevalně dopadl také marný
pokus Filipa Renče o thriller – u filmu Na
vlastní nebezpečí se diváci spíš nepatřičně
smáli. Následovala příliš bláznivá komedie
Milana Šteindlera O život a příliš uhlazená
pohádka Nejkrásnější hádanka Zdeňka
Trošky. Trochu to napravil dokument
Občan Havel, který měl i překvapivě
vysokou návštěvnost a také novinka
Vladimíra Michálka O rodičích a dětech.
I zde se jedná o adaptaci těžko zfilmovatelné
knižní předlohy: stejnojmenná kniha
Emila Hakla, která před pěti lety dostala
cenu Magnesia Litera za prózu, totiž líčí
popíjení a procházení otce s dospělým
synem. Navyprávějí si hodně historek, ale
pořádnou zápletku to nemá, kouzlo knihy
tkví v toku řeči. To film zachytit nemůže,
proto si místy „pomohl“ – a bohužel je
hned vidět kde, protože přesně v těch
místech nejvíc drhne. Alespoň potěší

civilním pojetím a řemeslně jistou rukou
režisérovou. Naštěstí se blíží velké naděje:
Venkovský učitel od Bohdana Slámy
a Bratři Karamazovi od Petra Zelenky.

Koho to uživí

Výroční české knižní ceny, zmíněná
Magnesia Litera, zatím dospěly jen
k nominacím, přece jen se tu toho po
suzuje tisíckrát víc. Není to nadsázka:
oproti zmíněným šestnácti (plus dva
koprodukční) českým filmům roku
2007 vyšlo totiž v České republice téměř
sedmnáct tisíc knih. Jistěže z větší části
přeložených, ale i tak je původní české
literatury řádově víc než filmů a porotci
se tím musejí probírat podstatně déle. Ve
zveřejněném seznamu nominovaných je
hodně debutantů, což trochu připomíná
české filmové poměry: (nejen) mladí
nadšenci investují maximální energii
a čas do prvotiny. A i když uspějí (což je
spíše výjimečné), stejně většinou zjistí,
že film (literatura) není profese, která by
je kdy mohla uživit. A buď začnou dělat
kompromisy a vycházet vstříc televizní
mu vkusu, anebo se stáhnou a raději se
věnují něčemu „užitečnějšímu“ a k za
jištění rodiny spolehlivějšímu. Uvidíme,
zda to bude i případ Petry Soukupové
(román K moři), Markéty Pilátové (ro
mán Žluté oči vedou domů) či básníka
Jonáše Hájka (sbírka Suť), jejichž díla sice
kritika kvitovala docela vděčně, nicméně
čtenářským hitem se zatím nestala.
Pomineme-li překladatele, pak se
vlastně psaním knih ze seznamu nomi
novaných živí jen dva spisovatelé, oba
nominovaní v kategorii Litera za knihu
pro děti a mládež. Pavlu Šrutovi pomáhá
hlavně píle, s jakou uspokojuje zakázky
nakladatelů - a k tomu si udržuje úroveň,
jak o tom svědčí nominace za převyprá
věné exotické pohádky a bajky v souboru
Pohádky brášky králíka. Hlavní favorit
této kategorie Petr Sís (s obrázkovou
kronikou dospívání za socialismu nazva
nou Zeď) se psaním knih příznačně ne
živí u nás, ale v USA. Tam také už dostal
množství cen (převážně právě za Zeď)
a jeho tvorbu pozorně sledují všechny
literární přílohy velkých deníků v čele
s New York Times. Snad ten čas, kdy se
dobrý nepodbízivý spisovatel bude moci
věnovat jen své profesi, nastane někdy
i u nás.

Pavel Mandys je redaktorem časopisu Týden.

jaro 2008 / přítomnost

[ 61 ]

komentáře

Tři

sporné

divadelní

premiéry a jedna skvělá
výstava

Marta Švagrová

O dram
Z

dánlivý paradox, jehož jsme byli
v posledním čtvrtletí na českých
divadelních prknech svědky, jen
potvrzuje pravdu o nevypočitatelnos
ti uměleckého snažení. Ani výborný,
osvědčený autor, ani zkušený a nadšený
inscenační tým nejsou zárukou skvělého
výsledku. Doložme tuto známou, leč stá
le opomíjenou pravdu třemi příklady.
Spory o udělení autorských práv,
v podstatě rodinné, provázely už nápad
inscenovat někdejší dramatickou agitku
E. F. Buriana Pařeniště. Dcera význam
ného divadelníka Kateřina byla zásadně
proti tomu, aby se podle ní nepodařený
a dobově politicky účelový otcův text
vytahoval na světlo světa. (Je třeba
připomenout, že E. F. Burian se ve hře
z roku 1950 zabýval otázkou „věrnosti
a zrady české inteligence po roce 1948“.
Souvislost s procesem s Miladou Horá
kovou nezmiňoval, ale faktem zůstává, že
hra byla uvedena krátce po popravách.)
Nevlastní bratr Kateřiny Burianové
Jan soudil, že při vědomí souvislostí by
oživení Pařeniště nemělo být takovou
tragédií a že přinejmenším právě dobové
akcenty bychom už nemuseli prožívat.
Sám ovšem připustil, že otec hru napsal
a uvedl v nešťastné době. Režisér J. A.
Pitínský se přesto do zkoušení vrhl se
sobě vlastním elánem a v brněnském
HaDivadle Pařeniště uvedli v cyklu Pro
měny 20. století. Že se záměr nezdařil,
je zjevné. Nevyvolal totiž očekávanou
diskusi o podstatě, tedy o tématu, k ně
muž se E. F. B. mínil umělecky vyjádřit,
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pouze potvrdil, že hra není ani po více
než půlstoletí dobrým dramatickým ku
sem, že byla a zůstala agitačním textem
natolik řídkým a myšlenkově zmateným,
že si s ním při nejlepší vůli nelze poradit.
Nepomohly ani Pitínského četné režijní
nápady, jimiž svou inscenaci prošpiko
val, ani snahy po metaforách, které měly
navodit, ale nenavodily, hlubší ponor
pod ideologickou slupku frází. Jak bylo
Pařeniště 1950 průhledné, Pařeniště 2008
působí jen zmatečně a nepatřičně.

se, ač pečlivě připravená, v Morávkově
koncepci nedočkala příležitosti zahrát
Raněvskou plnokrevně a se všemi valéry,
jež tato zajímavá postava ukrývá.
Řeklo by se, že uvedení psychologické
hry proslulého amerického dramatika
Eugena O´Neilla Cesta dlouhého dne do
noci nemůže na ničem zadrhnout, pokud
rozumný režisér najde pro ústřední
dvojici hrdinů adekvátní obsazení. Alice
Nelis si pro inscenaci v pražském Divadle
Bez zábradlí O´Neillův text nově pře

František Vláčil – Zápasy potkal génius
režiséra a scenáristy s aktuálně pociťo
vanou absencí přesně toho, co Vláčilovo
umění reprezentovalo: dokonalého
estetického zážitku, který v jeho filmech
umocňoval silné téma a podstatné sdě
lení. Na fotografiích ze dvou zásadních
filmů československé kinematografie,
jimiž jsou Marketa Lazarová (podle Vla
dislava Vančury) a Údolí včel (Vladimíra
Körnera), se vyjevuje to, čím dnešní fil
mové opusy většinou bohužel neoplývají.

aticích a režisérech
S podobným problémem – totiž výraz
ným režijním názorem, který nedošel
kýženého cíle – se potýkají v Divadle na
Vinohradech, když do rukou Vladimíra
Morávka svěřili novu čechovovskou insce
naci. Na Višňový sad se čekalo s napětím
i proto, že se v něm po čase opět v důstojné
roli měla objevit Dagmar Havlová. Morá
vek se netají svou „posedlostí“ Čechovem.
Před lety v Hradci Králové nastudoval
postupně Tři sestry, Racka a Strýčka Váňu,
inscenace se nakonec spojily v úspěšný
projekt Čechov Čechům. Potom režisér
zatoužil ještě zvládnout i Višňový sad.
Zmocnil se ho sice s typickou invencí
a nadšením, ovšem mnohem víc pomo
rávkovsku než jako službu Čechovovi.
Rozdělil diváky na dvě poloviny: jedni
se snaží vcítit do jeho pojetí a odhlédnou
od toho, že Čechov je mimořádný, stále
moderní dramatik, který nepotřebuje
nové a nové výklady, jež jsou v důsledku
jen křečovitou seberealizací inscenátora;
druzí se částečně nudí a částečně zlobí,
že jim Morávek jejich oblíbený kus
deformuje, aniž by nabídl adekvátní
protihodnotu. V přesvědčení, že Čechov
napsal „komedii o zániku, o propadání
a o nicotě, o smrti, která klepe na dveře
– načež všichni v panice předstírají, že
to jen někde hryže červotoč“, nutí herce
k nelogickým eskapádám, jimiž zřejmě
chtěl naznačit, že ti, kdo nechtějí vidět
pravdu, navzájem si lžou a předstírají, jsou
v podstatě směšní. Ne každému výklad
Čechova takto pojednaný vyhovuje. Nej
víc kritici litují Dagmar Havlovou, která

ložila, včetně titulu, který v jejím pojetí
zní Cesta dlouhým dnem do noci a pro
postavy psychicky labilní Mary Tyronové
a jejího rezignovaného manžela Jamese
Tyrona vybrala atraktivní herecký pár
– Zuzanu Bydžovskou a Jiřího Bartošku.
Je vlastně sympatické, že ke hře, v pod
statě autobiografické, která autorovi
posloužila coby psychoanalytická zpověď
o traumatech členů jeho rodiny i jeho
vlastních, přistoupila jakoby oproštěně
od všech psychologií. Tím se však záro
veň stalo, že to podstatné, čím hra diváka
znepokojuje, dráždí a nutí k přemýšlení,
jaksi vyvanulo. Pod vedením režisérky,
která je rozhodně stále víc doma ve fil
mu než na jevišti, se drama smrsklo na
popis obecně neutěšené situace. To, co
O´Neill vyjevuje postupně, poznenáhlu
a co divák tuší jaksi pod hladinou, je tu
zřejmé od počátku. Exaltovaná Zuzana
Bydžovská hraje Mary zralou pro psychi
atra od chvíle, kdy vstoupí na jeviště, Jiří
Bartoška je věkem a životem poněkud
ztěžklý donchuán a nic víc. Na drásavou
dramatikovu výpověď je to ovšem málo.
Jen další doklad, že umění je víc než
popis, že stopy, které zanechává, mohou
být trvalé, jen pokud je někdo uměle
nesetře.

Vláčil silný ve své slabosti

O tom, jakou stopu po sobě zanechá
skutečný mistr, svědčí například expo
zice věnovaná filmovému kouzelníkovi
s obrazem Františku Vláčilovi. V Císařské
konírně Pražského hradu se na výstavě

Výmluvnost obrazu, dokonalá koncepce
jeho estetického účinku, a v neposlední
řadě také kongeniální volba herců – vyni
kajících, charismatických, výrazných
tváří i projevem. To všechno František
Vláčil uměl a tvrdošíjně prosazoval. A je
dobré si to připomenout v čase plném
nezávazných tvůrčích pokusů „nápad
– omyl“.
Byl nesporně originálním tvůrcem.
Neměl to tedy v socialistickém kontextu
lehké, sám byl složitou osobností, bojo
val s několika handicapy, z nichž vedle
ubíjejícího režimu patrně nejtíživějším
byl alkohol, přesto po sobě zanechal
skvělé dílo. Prostřednictvím dvou velko
plošných projekcí se do světa jeho filmů
návštěvník výstavy může (až do konce
května) vnořit téměř reálně. Překrásné
fotografie, zvětšené například do nástěn
ných lunet konírny, jsou zážitkem samy
o sobě. A osobní snímky a dokumenty
z Vláčilova mládí, přinášejí pro leckoho
možná překvapivé informace. Zajímavý
je také malý režisérův „kabinet“, v němž
člověk může nahlédnout do mysli tvůrce
i do postupu jeho práce. Jeho kreslené
scénáře dosvědčují, že byl velmi kon
cepční, všechny obrazy, které posléze
natočil, si předkresloval. Pozoruhodné
jsou jeho režijní poznámky. A tísnivé
snímky, prozrazující nedůstojný konec
jedné z nejpozoruhodnějších postav
poválečného českého filmu. 

Marta Švagrová
je redaktorka Lidových novin.
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Rozčarovaná
Marta Marková

Portrét Alice Rühle-Gerstel, přítelkyně Mileny
Jesenské a Fridy Kahlo

K

do dnes ví, kdo byla Alice RühleGerstel, přítelkyně české novinářky
Mileny Jesenské a mexické malířky
Fridy Kahlo? Jako meziválečná intelektu
álka par excelence, feministka, spisovatel
ka, novinářka, vydavatelka, překladatelka
a psycholožka se suverénně pohybovala
jak ve střední Evropě, tak i v Mexiku. Pat
řila k levicové evropské intelektuální elitě,
která se pod traumatickým vlivem 1. svě
tové války, jíž se účastnila jako dobrovol
ná zdravotní sestra, snažila o humanis
tické, sociální a kulturní spojení s cílem
změnit společnost.
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marxistka

Exilový román

Na jaře 2007 vyšla v Rakousku biografie
o Alici Rühle-Gerstel Auf ins Wunderland. Das Leben der Alice Rühle-Gerstel
– Vzhůru do říše divů. Život Alice RühleGerstelové. Během několika měsíců byla
tato kniha vyprodána a nakladatelství se
na podzim téhož roku rozhodlo pro dru
hé. vydání. K zájmu o tuto osobnost při
spělo i vydání exilového románu z pozů
stalosti Rühle-Gerstel Der Umbruch oder
Hanna und die Freiheit – Lámání aneb
Hanna a svoboda.
Tento antifašistický a zároveň antista
linistický román, zčásti autobiografickou
výpověď, napsala Alice Rühle-Gerstel
v letech 1937 – 38 v mexickém exilu.
Děj se odehrává v centru středoevrop
ské emigrace, v pražském novinářském
prostředí let 1934 – 36. Příběh politické
běženkyně, která se jako “cizinka” vrací
do rodné země, do rodného města, kde
hledá střechu nad hlavou, práci, přátel
ství, lásku a místo toho se setkává jen
s politickými intrikami, s udavačstvím
a nakonec i s vypovězením ze země, je
nejen dokumentem doby, ale především
výrazem velké deziluze autorky, která do
té doby věřila Marxovým myšlenkám.
Svoji knihu psala ve stejné době jako
její současník, budapešťský rodák, sio
nista, komunista a posléze velmi aktivní
antikomunista Arthur Koestler svůj
románě Španělský testament.. Autorka
poslala v roce 1938 (dva roky před zve
řejněním Koestlerova politického best
selleru Tma o polednách) svůj rukopis do
renomované mezinárodní soutěže o nej
lepší exilový román. Na výherce tenkrát
čekal slušný honorář a vydání v hlavních
světových jazycích. Tato literární soutěž
vyvolala v německy mluvící emigraci vel
ký ohlas. Stovky emigrantů se jí zúčast

nily, mezi nimi i Hannah Arendtová pod
pseudonymem Peter Schlemihl. Alice,
posílená pozitivním úsudkem Willyho
Haase, doufala v kladné posouzení svého
díla. Po měsících naděje jí však rukopis
15. března 1939, tedy v den, kdy Hitle
rovo vojsko obsazovalo Československo
– vrátili.

Na druhém břehu

Alice Rühle-Gerstel, ročník 1894, pochá
zela ze známé pražské rodiny Gerstelů,
jejíž jméno bylo symbolem kvalitního
stylového nábytku. Základem této proslulosti byla tradice, kdy z otce na nej
staršího syna přecházela manufaktura
v pražském židovském ghettu, v Josefo
vě. Ale už v době c. k. monarchie začal
Alicin otec, Emil Gerstel, s průmyslovou
výrobou ručního uměleckého řemesla.
Její bratr Friedrich (po vzniku Českoslo
venska používal jméno Bedřich) zařizoval
interiéry jak na evropských královských
dvorech, tak i prvním českým preziden
tům, Masarykovi a Benešovi, zahraniční
československé diplomacii. Gerstelův
nábytek byl součástí meziválečné výbavy
mnoha československých domácností.

osobnost

Po rozpadu Rakousko-Uherska odešla Alice z Prahy do Mnichova. Jako
čerstvá doktorandka mnichovské filoso
fie poznala v roce 1921 Otto Rühleho,
legendárního německého sociálněde
mokratického politika a spisovatele, který spolu s čelnými německými komu
nisty Karlem Liebknechtem a Rosou
Luxemburgovou založil v roce 1915 ilegální radikální organizaci, sdružení
Spartakusbund.
Z letmého setkání se stal životní svazek.
Otto Rühle byl o dvacet let starší, vdovec,
otec dospělé dcery. Osmadvacetiletá
Alice koupila ze svého pražského věna
na periférii Drážďan, v Buchholz-Friede
nwaldu, vilu, kde spolu se svým mužem
založili programové nakladatelství Am
andern Ufer – Na druhém břehu, v němž
vycházely především sociálně-psycho
logické publikace. V duchu vídeňské
individuální psychologie, jež byla proti
pólem Freudovy psychoanalytické cesty,
vytvořila pracovní skupiny a poradenská
střediska pro rodinu a výchovu mládeže.
Vedla rozhlasové pedagogické a ženské
vysílání.
V roce 1925 se stala pravidelnou
spolupracovnicí evropského týdeníku
Die literarische Welt – Literární svět.
Pražský rodák, německý spisovatel Willy
Haas vybudoval v Berlíně platformu pro
německy píšící spisovatele a básníky
původem z Čech. Alice Rühle-Gerstel
tam až do roku 1933 recenzovala knižní
novinky autorek a publikovala články
o postavení žen ve společnosti.
V roce 1927, kdy její přítelkyně
z mládí Milena Jesenská v Praze vydala
svou Cestu k jednoduchosti, uveřejnila
Rühle-Gerstel ve svém nakladatelství
knihu o spojení marxismu a individuální
psychologie Der Weg zum Wir – Cesta
k My, která se stala .programem a její

autorka mluvčí části německých levico
vých intelektuálů. Na vrcholu evropské
hospodářské krize a těsně před nástupem
hitlerovského režimu, který poslání ženy
viděl v roli stroje plodícího pro národ,
vychází v Německu 1932 její dílo Das
Frauenproblem der Gegenwart – Ženský
problém současnosti, bilance a analýza
ženského bytí a existence.

Patřila všude,
nehodila se nikam

Za svého pražského exilu pracovala jako
redaktorka Prager Tagblattu, redigovala
i jeho dětskou přílohu a publikovala pod
jménem své přítelkyně Mileny Krejcarové
(Jesenské). V roce 1936 následovala svého
muže do Mexika. Tam se je oba pokouše
la uživit celou řadou prací, které byly více
méně „čestně“ honorovány, ale k živobytí
to nestačilo. Psala pro Prager Tagblatt
a Mercure de France, překládala a až do
roku 1940, do příchodu komunistické
emigrace z Evropy, byla pověřena výukou
psychologie, němčiny a feministických
studii na univerzitě v Michoacanu.
V roce 1937 se v Mexiku City zapojila do
týmu někdejšího blízkého Leninova spo
lupracovníka Lva Davidoviče Trockého,
aby jako překladatelka přispěla k realizaci
mezinárodní obžaloby Stalina a jeho zlo
činů. Tato obžaloba vešla do dějin jako
Dewey Commission – podle amerického
filosofa Johna Deweye, který jí předsedal.
Exil v Mexiku byl všechno jiné než
harmonický. Pracovní odbory byly
komunistické, stalinistické a Alice Rüh
le-Gerstel, jež sice patřila k levicovým
disidentům a k antifašistům, byla však
zároveň antistalinistka. Poté, co blíže
poznala Trockého a jeho militantnost, se
z ní stala také antitrockistka.
V Mexiku se pražská německá Židov
ka Alice Rühle-Gerstel zařadila mezi

Alice Rühle-Gerstel bývá v historii feministického hnutí uváděna jako předchůdkyně francouzské spisovatelky a esejistky Simone de Beauvoir. Jejích pět kulturních
identit – rakouská, československá, německá, mexická a židovská – je součástí jejího
literárního díla. Ve dvacátých a třicátých letech minulého století patřila k nejznámějším sociálním a literárním teoretičkám, věřila v sociální revoluci, která přinese
rovnoprávné postavení mužů a žen. Ačkoliv pražská němčina byla její mateřštinou,
psala i v jiných jazycích. Její dílo lze rozdělit na oblast populárně vědeckou, veřejnou a osvětovou činnost pod vlivem individuální psychologie vídeňské školy Alfreda
Adlera, se zaměřením na sociální pedagogiku a na publicisticko-feministickou
v německé jazykové oblasti střední Evropy (1920–1932), na výhradně novinářskou
během jejího pražského exilu (1932–1936) a na literární v Mexiku (1936–1943).

propagátory české kultury. Přeložila
do španělštiny řadu knih Karla Čapka,
Ivana Olbrachta a i libreto opery Prodaná nevěsta, jejíž premiéra se konala 10.
června 1941.
V roce 1943, krátce po smrti svého
muže, spáchala Alice Rühle-Gerstel
sebevraždu. Důvodů pro toto rozhod
nutí bylo víc, daly by se však shrnout do
jediného slova – deziluze.
Poválečná historie, která preferovala
nacionalismus, nechtěla o Alici nic
vědět, protože se nehodila do žádného
klišé. Vzhledem k několikanásobné
identitě byla nezařaditelná, patřila
všude a nikam. Ale především vadil její
antikomunismus a veřejná obžaloba
Stalina z roku 1937. Alice Rühle-Gerstel
stála totiž už tenkrát izolovaně na svém
druhém břehu! Od její smrti uplynulo
nyní 65 let. Její okruh přátel kolem
Mileny Jesenské a Huga Sonnenscheina
dávno vymřel a vymizel. Kdo v Praze
vůbec ještě zná její jméno? 


Marta Marková je publicistka a spisovatelka,
žije a pracuje v Rakousku. Loni vydala knihu
Auf ins Wunderland. Das Leben der Alice
Rühle-Gerstel. – Vzhůru do říše divů.
Život Alice Rühle-Gerstelové.
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Lisabon
Milí přátelé,
věrna přesvědčení, které jsem během
života postupně nabyla, totiž, že člověk
se má na určitá místa vracet, vám píšu
z Lisabonu. Poprvé jsem v téhle jedi
nečné evropské metropoli byla před tři
nácti lety a hlavní dojem, nebo ještě lépe
řečeno okouzlení z ní se dalo shrnout
do tří slov: melancholická, dekadentní
princezna.
Od té doby ale princeznu výrazně
probrali z jejích úpadkových mrákot za
pomoci investic do Světové výstavy Expo
1998 a fondů Evropské unie. Břízy, které
rostly z oken zchátralých paláců pochá
zejících ze zlaté éry města, postupně
docela zmizely. Osvícený markýz Pombal
(1699-1782), jinak také Sebastiao José
de Carvalho e Melo,
hrabě z Oeirasu, jenž se
tolik zasloužil o obnovení
a modernizaci Lisabonu
po katastrofálním země
třesení v roce 1755, by
měl radost. A asi i z toho,
že se teď po něm jmenuje
náměstí ústící do Avenida
da Liberdade, jakýchsi
lisabonských
Champs
Elysées, luxusní třídy, kte
rou sám navrhl. Také po
něm nazvali stanici metra.
A postavili mu pompézní
pomník Alespoň nějaká
satisfakce pro někdejšího
premiéra, který po všech
stránkách
reformoval
a pozvedl Portugalsko 18.
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století a vysloužil si za to na konci života
monstrproces iniciovaný konzervativní
šlechtou a církví, s nimiž po léta zápasil.
Musel to být mimořádný muž, inteligent
ní, energický, obratný, cílevědomý politik
s pokrokovou vizí (to poslední řečeno
dnešním ohavným ptydepe).
Mluvíme-li už o mimořádných portugal
ských mužích, zajděme za jiným z nich.
Na kafe do Café A Brasileira. Autor Kni
hy neklidu Fernando Pessoa (1888-1935)
poklidně a vytrvale sedí s nohou přes
nohu v zahrádce kavárny. Bohužel taky
už jen v bronzové podobě. Měl to tam
rád, ostatně jako celý Lisabon. „Prchavý
černý stíne městského stromu, tichý zvu
ku vody padající do smutné kašny, zeleni

pravidelného trávníku ve veřejném parku
skoro za soumraku, vy jste mi v tomhle
okamžiku celým vesmírem…“
Nedaleko odtud v rua do Ouro, ve
Zlatnické, pracoval pomocný účetní
Bernardo Soares, alter ego, či spíš jedno
z řady druhých já spisovatele Pessoy, jenž
bývá – a zcela právem – přirovnáván
k Franzi Kafkovi. „Žiju stále v přítom
nosti. Budoucnost neznám. Minulost
už nemám. Budoucnost mě tíží jako
možnost všeho, minulost jako skutečnost
ničeho.“
Plachý, samotářský, ironický a zároveň
nostalgický autor, který na pouti „mezi
jednou a druhou nocí“ označoval psaní
za nejpříjemnější způsob, jak nebrat
život na vědomí. Knihu
neklidu můžete otevřít
v podstatě na kterékoliv
stránce – a vždycky vás
hned strhne, protože
každá věta odpovídá na
otázky života a smrti. A
každá věta je poezie.
S dvorním fotografem
Přítomnosti
Igorem
Malijevským, který je
milou shodou náhod
také zrovna v Lisabonu,
si dáváme schůzku u paty
Elevadoru de Santa Justa,
výtahu, jehož ocelová
konstrukce trčí od roku
1901 uprostřed Dolního
Města. Když píšu trčí,
nemyslím tím nic špatné
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ho, naopak – výtah mě při každé návště
vě znovu okouzluje, stejně jako pařížská
Eiffelovka. Mám už od dětství slabost pro
nýty. A těch tu je požehnaně, i když ele
vátor nepostavil Alexandre Gustav Eiffel,
jak se v některých průvodcích uvádí, ale
jistý Raoul Mesnier de Ponsard, Eiffelův
žák. Před výtahem je houf turistů, jdeme
tedy raději na druhou stranu, směrem do
Alfamy, nejstarší lisabonské čtvrti, o níž
Češi říkávají, že je dvojčetem pražské
Malé Strany. Ale i ta romantická Alfama,
stejně jako její pražská soudružka, změ
nila za poslední léta svůj svébytný výzor
a podřídila se do značné míry turistické
mu kšeftu. Pořád se tu však najdou místa
nedotčená, jako třeba obyčejné býfko na
odpočivadle strmého schodiště (kde není
výtah nebo lanovka, tam jsou v Lisabonu
nekonečné schody, nějak se těch sedm
příkrých pahorků, na nichž je město nad
řekou Tejo rozloženo, zdolat musí). Jíme
bacalhau, čili tresku, tedy nejběžnější
portugalské jídlo a pijeme portské Mes
sias extra seco, s kterým mám ty nejlepší
zkušenosti už z dřívějších návštěv. Nad
ubrusem z voskovaného plátna se zase
vynoří ta myšlenka: člověk se má vracet!
Rozradostnění hezkou chvílí se domlou
váme, že vyrazíme na Cemitério dos
Prazeres, nebo-li hřbitov radosti na
konečné tramvaje číslo 28. Lisabonská
osmadvacítka sice patří podle průvodců
k turistickému vzrušení, protože je pra
stará (některé vozy údajně až sedmm
desátileté), drkotá a vyzvání uličkami
tak úzkými, že si obyvatelé jejich domů
mohou pohodlně potřást rukou z okna
do okna. Navíc je ta tramvaj rájem
zlodějů, kteří zběsile fotografujícím
turistům zlehka vytahují šrajtofle z kapes
a batůžků. Č. 28, do kterého v Alfamě
nastupujeme, ale neveze ani jedny, ani
druhé. Je nacpané černými babičkami
s kyticemi žlutých chryzantém. Jedeme
správným směrem.
Hroby připomínají nejvíc ze všeho
vlaková kupé lehátkových vozů. Některá
velmi útulná s háčkovanými záclonami,
židlemi a stolečky. Jiná naopak dávno
odstavená na slepou kolej, pootevřenými
dveřmi občas vykoukne pootevřená
rakev. Proč je v názvu toho místa radost,
nevím. Snad by to věděl Pessoa, který
přece psal o fragmentech klamavého
života, zdáli zlaceného smrtí s jejím
smutným úsměvem naprosté pravdy.
Zeptat se ho nejde, sice tu byl pohřben,

ale v roce 1985 přenesli jeho ostatky do
kláštera svatého Jeronýma v Belému na
západním předměstí Lisabonu. Je to jen
pár kroků od slavného Padrao dos Des
cobrimentos, pomníku portugalských
objevitelů. A Fernando Pessoa toho
přece také mnoho objevil, i když jinak
než ti odvážní mořeplavci. Například:
„Moudrý je ten, kdo vede jednotvárnou
existenci, protože každá drobná příhoda
má pak výsadu zázraku. Pro lovce lvů už
třetí lev není žádným dobrodružstvím.
Tomu, kdo nikdy nevytáhl paty z Lisa
bonu, vypraví-li se jednou do Sintry, má
dojem, že dorazil na Mars. Cestovatel,
který objel celou zeměkouli, nenajde po
pěti tisících mílích nic nového, protože
nachází samé nové věci… Je-li člověk
opravdu moudrý, může se těšit z celého
divadla světa ze své židle.“
Pessoa má pravdu, ale jednu výjimku
bych přece doporučila: Lisabon.
Teď už jen najít poštu, jmenuje se coreios
a ve znaku má červeného trubače na koni.
Snad to psaní k vám dorazí v pořádku.

Libuše Koubská

málo textu

Adeus (sbohem)
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výročí

Příběh osmdesátile

Objev Alexandra Fleminga z roku 1928 byl začátkem jedné
z nejvýznamnějších kapitol medicíny 20. století

P

tejte se lékařů na motivaci, která je
přivedla ke studiu medicíny. Část
z nich přizná, že to bylo mladistvé
hnutí, které pocítili nad Kruifovými kni
hami – O lovcích mikrobů a Bojovníci se
smrtí. Ty, kteří už na střední škole uslyše
li vábničku biologie, zasáhl příběh peni
cilínu a antibiotik. Stali se mikrobiology.

Hraji si s mikroby

Tvář poválečné a tehdy celé českoslo
venské mikrobiologie ovlivňoval uni
verzitní Patočkův ústav pro lékařskou
mikrobiologii a imunologii. Udržovali
jsme přátelské vztahy s mikrobiology
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a chemiky, kteří poučeni dobrodružně
propašovanou zahraniční literaturou,
připravili již za války první český peni
cilín. Problematiku antibiotik jsme u ,
, Patočků“ ošetřovali přímo láskyplně.
Výzkumně i při výuce mediků.
Příběh penicilínu má kouzlo bakteri
ologických laboratoří, kde hlavní, někdy
jedinou diagnostickou pomůckou, byl
agar ztuhlý v Petriho misce. Půvabný
je i životní příběh Alexandra Fleminga.
Měl celoživotní vášeň pro atletiku, hrál
golf a byl znamenitý střelec. Navště
voval i umělecký klub, který sdružoval
malíře a literáty. Aby se stal řádným

členem, dal se přemluvit k namalování
líbivého obrazu „z venkovského života“.
Přátelé obraz dokonce nabídli komerční
umělecké galerii. Sport ovlivňoval jeho
chování a jednání i v mužném věku. Už
jako oslavovaný objevitel penicilínu řekl
studentům: „Je-li jedinec součástí spor
tovního týmu, musí hrát za celek, nejen
za sebe. A to je skvělá průprava pro vás,
kteří se chcete stát lékaři.“
V Londýně bylo dvanáct lékařských
fakult. Fleming si zvolil Saint Mary,
protože její studenti vynikali ve vodním
pólu. Do bakteriologického věhlasného
„Inokulačního oddělení“ nemocnice Saint
Mary ho přivedla dávná záliba ve střelec
kém sportu. Netoužil po hvězdné dráze
objevitele. Říkával: „Hraji si s mikroby.
Hra má samozřejmě mnoho pravidel. Ale
když nashromáždíte dost znalostí a zku
šeností, je báječné pravidla porušit a najít
něco, nač zatím nikdo nepomyslel.“ Jeho
první objev z roku 1921 byl plodem zvída
vosti. Rozestřel na krevní agar svůj nosní
sekret. Po týdnu vyrostly žluté bakteriální
kolonie. Bylo nápadné, že v zóně, která
hraničila s nátěrem hlenu, mikroby nevy
rostly. Fleming usoudil, že hlen obsahuje
látku, která bakterie rozpouští. Rozpoznal
v ní jeden z nástrojů přirozené odolnosti
organizmu. Pojmenoval ho lyzozym. Byl
přítomen i v slzách, krvinkách a jiných
tkáních. Představil ho na několika vědec
kých shromážděních, ale zájem o něj byl
jen mizivý.

Šťastná náhoda

Objev penicilínu umožnila šťastná
náhoda. Fleming v roce 1928 soustředně
pracoval na kapitole o stafylokocích pro
monografii Systém bakteriologie. Zaujat
literární prací vybočil z běžného rituálu
a nechal na pracovním stole kultivační
plotny se vzrostlými bakteriemi déle, než
bývá v diagnostické laboratoři zvykem. Na
jedné z ploten si všiml pozoruhodného
jevu. Naočkované stafylokoky nevyrostly
v okolí plísně, která agarovou plotnu kon
taminovala. Choroboplodné organismy
nevyrostly ani ve filtrátu bujónu, do něhož
byla plíseň naočkována. O nové látce, kte

výročí

tého penicilínu
rou nazval penicilín, přednášel už v roce
objevu v Lékařském klubu pro výzkum.
Napsal i dnes s úctou přetiskovaný člá
nek do British Journal of Experimental
Patology. V něm již naznačil, že penicilín
by mohl být využit pro místní ošetřování
infikovaných tkání. Proti tomuto předví
davému výhledu protestoval Flemingův
představený Almroth Wright. Tvrdošíjně
bránil představu, podle níž infekci mohou
zdolat jen nástroje přirozené imunity. Fle
ming v pokusech se syrovým nečištěným
preparátem pokračoval. Své pozorování
a výsledky jednoduchých pokusů nikdy
jednoznačně neuzavřel.
Filosofie, ale i teorie literatury si dnes
našly přitažlivé téma: intertextualitu.
Ostražitě sledují, zda autor, který si vypůj
čil z jiného díla fragment či myšlenku,
zachází s převzatými literárními zlomky
tvořivě a zda intertextová citace není pou
ze hluchou výplní. Publikující a pracující
přírodovědec či lékař podobné starosti
nemá. Přejaté cizí podněty přejímá, spra
vedlivě cituje a jejich pravdivost ověřuje.
Skutečné objevy směřují k praktickému
využití v kontextu. Dobrým příkladem je
druhá kapitola příběhu penicilínu.

Skupinu ještě později doplnil Norman
George Heatley, neobyčejně vynalézavý
experimentátor se šikovnýma rukama.
Florey měl neobyčejný organizační
talent. Uplatňoval ho i při shánění peněz
na výzkumnou práci. Když se přesvědčil,
že Chain se hodlá zabývat antibakteri
álním působením látek mikrobiálního
původu, prozradil, že i on se zajímá
o antagonismus mezi mikroby a o tzv.
antibiózu.
Chain přistoupil k problému spo
lečného zájmu s velkou důkladností
a shromáždil všechnu dostupnou literatu
ru. Začátkem roku 1938 narazil na deset
let starý Flemingův článek o penicilínu.
Toto intertextové setkání otevřelo jednu
z nejvýznamnějších kapitol medicíny
20. století. Chaina zaujaly podivuhodné
vlastnosti penicilínu. Floreyho přímo
znepokojovala jeho útočnost proti sta
fylokokům. Rozhodli se pro společné
řešení a konečné rozřešení velmi zajíma

Ctirad John

vých vlastností látky, kterou popsal před
deseti lety hravý mikrobiolog Fleming.
I v dobách, kdy penicilín produkovaly
farmaceutické firmy, Florey prohlašoval,
že bádal o antibióze z ryzího zájmu bio
logicky orientovaného patologa.
Peněz na vědu nebylo nazbyt ani
v předválečné Anglii. „Chodil jsem
často od čerta k ďáblu a nastavoval klo
bouk, “ vzpomínal později Florey. Celá
Anglie se v devětatřicátém připravovala
na válku. Bádalo se jen ve svátečních
chvílích kradených provozu, který byl
zaměřen zdravotnicky. Penicilín mohli
získávat v laboratorních podmínkách
jen v malých množstvích, která zdaleka
nestačila pro klinické zkoušení.
Ve dnech vstupu Británie do války
v září 1939 se Florey odhodlal odeslat
dobře dokumentovanou žádost o pod
poru výzkumné práce. Tehdy prvně
naznačil, že antibiotikum by mohlo
sehrát významnou roli při ošetřování

Druhý dech

Bernard Domagh uveřejnil v roce
1935 krátkou zprávu o antibakteriální
účinnosti červeného barviva prontosilu.
V Pasteurově ústavu zjistili, že jeho
účinnou složkou je sulfanilamid. Nová
skupina léků, sulfonamidů, se stala suve
rénním prostředkem pří potírání infekcí.
Zájem o penicilín proto ochabl. Howard
Walter Florey, původem Australan
s pověstí neotesaného génia z kolonií, se
propracoval k představě experimentální
patologie. Umínil si sdružit pro svůj
záměr několik pracovníků a vytvořit
funkční tým. Najal německého uprchlíka
Ernsta Borise Chaina, který opustil v 30.
letech Německo, protože byl znechucen
„nacistickou sebrankou“, jak se vyjádřil.
Byl přesvědčen, že biologii lze do jisté
míry redukovat na biochemické procesy.
Patolog Florey právě potřeboval takto
chemicky myslícího spolupracovníka.

jaro 2008 / přítomnost

[ 69 ]

výročí

raněných. Britská rada pro lékařský
výzkum poskytla badatelům pro nás
dnes nepochopitelně malou částku, 25
liber. Když později výzkumníci získali
od Rockefellerovy nadace grant ve výši
1250 liber ročně s výhledem na pravidel
né opakování po dobu pěti let, nabrala
oxfordská laboratoř druhý dech. Mistr
improvizace Heatley postavil automa
tický extrakční přístroj a začal s výrobou
většího množství penicilinu. Využívalo
se nejrůznějších nádob pro kultivaci:
keramických sanitárních mís a plechovek
určených pro sušenky.

Americký průlom

Velkou událostí se stal Floreyho a Heat
leyho pobyt ve Spojených státech v roce
1941. Jeho úspěšným začátkem byl Flo
reyho přesvědčivý přehled dosavadních
výsledků výzkumu, který podal na Roc
kefellerově nadaci. Zásadní význam pro
vývoj výroby antibiotika měla odborná
spolupráce Heatleyho s farmaceutický
mi firmami, především s firmou Merc.
Po vstupu Ameriky do války se stala
výroba penicilínu vedle vývoje atomové
bomby nejvýznamnější prioritou. Naděje
vkládané do penicilínu významně posí
lily zkušenosti získané při ošetřování
rozsáhlých popálenin, které utrpěli při
děsivém požáru návštěvníci bostonského
nočního klubu Cocoanut Grove.
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O penicilín se začala zajímat veřejnost.
Zprávy o „zázračném léku“ plnily prvé
stránky novin.
31. srpna 1942 vyšel v listu The Times
čtenářský dopis, v němž Almroth Wright,
někdejší pochybovač o významu penici
línu, píše: „V duchu zásady „palmam qui
meruit ferat“ by vavřínový věnec měl
být položen na hlavu profesora Alexan
dra Fleminga z Inokulačního oddělení
nemocnice Saint Mary.“
Střízlivý Florey zdaleka nebyl k repor
térům tak sdílný jako Fleming a celé
Inokulační oddělení nemocnice Saint
Mary. Důrazně požadoval, aby všechny
články o penicilínu byly před uveřejně
ním odborně posuzovány. Dnes se tvrdí,
že Fleming by bez úporné a vytrvalé práce
Floreyho a Chaina vstoupil do historie
mikrobiologie jako excentrický mikrobi
olog éry agarových kultivačních ploten.
V Anglii též zahořkle pociťovali, že po
patentových řízeních a taktizování farma
ceutických firem zůstaly finanční odměny
za penicilín ve Spojených státech.

Totožné telegramy

V létě a na podzim 1945 ve Stockholmu
zvažovali, komu udělí za objev penicilínu
Nobelovu cenu. Po diskusích o tvůrčím
podílu na objevu obdrželi 25. října 1945
Fleming, Flory a Chain totožné telegramy.
Karolinský institut v nich sděloval, že

Nobelova cena za fyziologii a lékařství
byla za objev penicilínu a jeho léčebné
ho účinku na některé infekční choroby
udělena všem třem badatelům rovným
dílem. Heatley do pocty zahrnut nebyl.
I to je jeden z paradoxů, které jsou spo
jeny s penicilínem a později objevenými
antibiotiky. Kulturní svět vnímá penicilín
jako objev sympatického skotského profe
sora. Vidí v něm skromného antihrdinu,
který nehlučně vstoupil do epochy válek
a diktátorů. 

Ctirad John je imunolog.

Literatura k tématu:
Eric Lax: Plíseň v kabátě dr. Floreyho.
Nakladatelství BB/art, Praha 2005.
Stuart B. Levy: Antibiotický paradox.
Nakladatelství Academia 2007.
Ctirad John: Éra postantibiotická?
Přítomnost, str. 51, Zima 2003.

nejde jen o slova

O rákosce a lásce
K

ústřednímu tématu tohoto čísla
Přítomnosti přispěla bezděky česká
ministryně pro lidská práva a ná
rodnostní menšiny Džamila Stehlíková
svým návrhem postavit mimo zákon
tělesné trestání dětí. Ten návrh právem
vyvolal diskusi dost bouřlivou, což určitě
bylo i jeho záměrem. Otvírá ovšem také
obecnou otázku funkce trestu, a o té ku
podivu leccos napoví i slovo samo.
Slovník spisovného jazyka českého ve
svém třetím svazku (1966) vykládá trest
jako „odplatu za provinění postihující
provinilce zpravidla nějakou újmou“;
podobně stručnější
Slovník
spisovné
češtiny v 1. vydání
(1978) jako „odplatu,
uloženou újmu za
provinění; jeho dru
hé vydání (1995) pak
jako „uloženou újmu
za provinění, od
platu“. Ty tři definice
se obsahově vlastně
neliší; přesto však
jsou jejich různočtení
zajímavá – už proto,
že lexikografové své
formulace váží velmi
úzkostlivě. Chrono
logicky druhá ex
plikace mění pořadí
příčiny a následku
(1966 provinění –
újma, 1978 újma –
provinění); třetí definice (1995) pak
mění pořadí obsahu a smyslu trestu
(újma – odplata). Současný návrh paní
ministryně tento trend jakoby završuje:
všímá si toliko obsahu (bití jako formy
trestu) a zavrhuje je, takže přechází jak
otázku příčiny, tak otázku smyslu.
Ve starších dobách však slovo trest
znamenalo kárání, a nejen v češtině: stře
dohornoněmecké sträfen znamenalo pří
mo „kárání slovy“; trest v našem smyslu
nazývali naši předkové zřetelněji otplatou,
otvetem, mstou apod. Toto pojetí trestu
přetrvává dodnes u věřících křesťanů,

jmenovitě právě pro děti; zavazuje je k to
mu Písmo. Praví-li kniha Šalamounových
přísloví (13, 24) „Kdo zdržuje metlu svou,
nenávidí syna svého; ale kdož ho miluje,
na času jej tresce“, jistě nemá na mysli trest
jako odplatu. Spojení trestání a lásky mělo
v naší kulturně-civilizační sféře hluboké
opodstatnění: starozákonní Hospodin
vyznamenával svůj lid častými tresty, jeho
křesťanský syn Ježíš pak projevil slitovnou
lásku k lidem tím, že podstoupil trest za
jejich hříchy sám. Ale v dřívějších dobách
i odplata, tedy lidská msta za zlé skutky
měla svou pozitivní hodnotu: proviněné

mu nebylo jen vráceno trestem, on jím byl
i očištěn. Odplatou svůj hřích splatil, účty
byly vyrovnány.
Trestání dětí, bytostí primárně nevin
ných, leč také nevědomých, má smysl
především profylaktický a výchovný:
ušetřit je budoucích jak vědomých, tak
bezděčných chyb a vin. Plácnutí přes
ruku, spojené s bolestí, je nejspolehlivěj
ším varováním ve chvílích, kdy se dítě
vztahuje po horké plotně nebo elektric
kém zařízení – a také když samo uhodilo
někoho druhého, zvláště slabšího. Pro
malé děti je to sdělení nejsrozumitelněj

ší, navíc pak – a to i pro děti odrostlejší
– nejzapamatovatelnější. (Za starých
časů bývalo zvykem při vytyčování mezí
pozemků dávat na hraničních místech
výprask mladým hochům, aby se důležitá
informace zachovala v něčí m paměti.)
Co však je třeba znovu připomenout:
má-li být potrestání dítěte sdělením sice
nepříjemným, ale zároveň dobrým, musí
být obklopeno kontextem lásky. Dítě ne
jenže musí vědět, zač bylo plácnuto; musí
být co nejdříve, jen co se z bolístky otřepe,
ujištěno o lásce a odpuštění těch, již ho
trestali. Což platí i o dětech odrostlých,
kde plácnutí nestačí;
i zasloužený výprask
(za krádež, týrání
slabých apod.) by měl
být aktem rodičovské
lásky, jakkoli slušného
rodiče zpravidla bolí
víc než trestaného
potomka. Ale sdělení
lásky by mělo násle
dovat, jak jen to jde
nejdříve.
Návrh
zákona
proti tělesným trestům dětem nic dob
rého nepřinese; ale
nám dospělým by
mohl. Měl by nám
připomenout, v jak
nesnadném světě ži
jeme a jak nesnadné
je potýkat se s jeho
problémy. Źádný úředník či vládce nám
nemůže nařídit lásku: vysmáli by se mu.
(Zvlášť u nás, kde se mezi některými po
litiky ujala dehonestující nálepka „bratr
stvo lásky“.) Tak se aspoň snaží nařízení
mi omezit projevy násilí a nenávisti. Ono
to dost svědčí právě o té naší době: jako
by se vůbec nepočítalo s lidmi, jimž jsou
násilí a nenávist cizí.


Jan Horálek
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Vážení čtenáři,
dovolte, abych k Vám promluvil dnes
z pozice vydavatele časopisu.
Během posledních pár let se prodej
nost Přítomnosti postupně snižovala. Ne
jen to, ale téměř veškerá externí grantová
podpora zmizela – nejedná se tak o naši
neschopnost ji získat, ale o představu da
rovacích organizacích, že demokracie je
v České republice na dobré cestě, a že je
třeba přesunout podporu do zemí býva
lého Sovětského svazu. Tím jsme se do
stali do svízelné situace.
Náš okruh čtenářů a lidí, kteří nás sle
dují, nadále tvrdí, že Přítomnost má svoje
jasné a zasloužené místo. Prý jsme se sta
li institucí. Jakožto pravnuk zakladatele
Lidových novin a vnuk vydavatele prvo
republikové Přítomnosti nejsem schopen
se této tradice vzdát. Proto jsem nejen
rozhodil sítě, ale poptal se lidí, co se jim
líbí a co se jim nelíbí. Došlo k dramatic
kému snížení prodejní ceny i ceny před
platného, posílila se prodejní a distribuč
ní síť a její kontrola. Podle nejnovějších
informací se tímto krokem situace ales
poň stabilizovala.
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Nicméně jsem přesvědčen, že jsou
nezbytné i další změny. Časopis se po
stupně posunul do užší a užší niky. Sou
časný styl i formát časopisu považuji za
dobrý, ale měl by se rozšířit. Stejně tak,
jak tomu bylo v původní Přítomnosti, se
bude časopis více věno
vat analýze politických
událostí a politiků tu
zemských i mezinárod
ních. Články budou do
těrné a budou mít ještě
větší spjatost. Časopis
bude pestřejší. Nebudou
chybět kmenoví autoři,
kteří budou mít pra
videlné slovo, přičemž
bude spolupráce mezi
redakcí a autorem intenzivní. Redakce
anglické i české verze se sloučí, což po
vede k tomu, že se zvýší počet anglicky
mluvících autorů. Bude se vydávat jeden
evropský časopis s totožným překladem.
Šéfredaktorka Přítomnosti Libuše
Koubská se rozhodla po deseti letech
působení v časopise odejít. Několik krát

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

kých řádků vůbec nestačí pro vyslovení
díku paní šéfredaktorce za její profesi
onální a záslužnou práci a za přátelství
a respekt, který se mezi námi vytvořil.
Slíbila mi, že s námi bude nadále spolu
pracovat. Zároveň bych chtěl poděkovat
i dalším členům redakce,
i s nimi se těším na další
spolupráci. Přesné slože
ní nové redakce je téměř
dokončeno, ale vzhle
dem k tomu, že konečné
„tituly“ nejsou dány, roz
hodli jsme se, že příští
číslo bude „přechodné.“
Věřím, že máme na co se
těšit.
Poslední poděkování
dlužím Vám, čtenářům. Rád bych Vás
požádal, abyste nám nejen zůstali věrní,
ale byli i kritičtí. Pište nám více, potře
bujeme o Vás slyšet – chceme totiž psát
více o tom, co Vás zajímá – budeme vám
nabízet unikátní pohledy a informace.
Závěrem upozorňuji na to, žezkrátit
jako
zcela nezávislý časopis, jsme zcela závislí

předplatné
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

novinka

Elektronické předplatné:

inzerce

160 Kč / 1 rok (8 USD, 6 EUR)

Možnost kombinované inzerce. Veškeré ceny lze projednat dle individuálních zájmů a možností.
Bannerová inzerce / 3 měsíce

SLEVY PŘI OPAKOVÁNÍ

Umístění

Cena – titulní strana

Cena – sekce

Velikost v px

Opakování

1

9 600, –

4 800, –

468 × 60

1×

Sleva
5%

2

6 000, –

3 000, –

do 160 × 160

2×

10 %

3

5 600, –

1 800, –

do 125 × 125

3×

15 %

4

2 700, –

1 500, –

468 × 60

4×

20 %

Tištěná inzerce / 3 měsíce

Barevná inzerce
Časopis

1/8

1/4

1/2

1

Černobílá inzerce
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, –

text

osobnost

na našich předplatitelích a na grantové
a reklamní podpoře. Pokud by každý
z Vás pro Přítomnost získal jednoho no
vého předplatitele, byl by to krásný jarní
dar nejen pro ně, ale i pro nás.
S pozdravem

Martin Jan Stránský

léto 2007 / přítomnost
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