
S P E C I Á L

C
E

N
A

 8
9 

KČ
 / 

3,
99

 €
FO

TO
 P

R
O

FI
M

E
D

IA
.C

Z

30 
NOVÝCH TEXTŮ 

O ŽIVOTĚ 

V PŘELOMOVÉ 

DOBĚ

průvodce 
nejistým 
světem

30

světem
Rozhovor s Timothym Snyderem 
o nebezpečí tyranie  Jak se mění česká 

společnost  Co si myslí evropští muslimové  
Martin M. Šimečka o neznámém Slovensku 
 Nová tvář světové módy  Dokáže naše 

problémy vyřešit věda?  Proč dnešek připomíná 
renesanci  Ženy a jejich feminismus  

Fotoreportáž z měnící se české krajiny  Čtvrtá 
průmyslová revoluce a trh práce  Luděk 

Mádl o proměnách fotbalu



RS005842



3

Minimálně dvacet let od-
borníci na vzdělávání radí, 
aby se děti neučily zpaměti 
stovky historických dat, ale 
trénovala se především je-
jich schopnost reagovat 
na  rychle se proměňující 
svět. U nás však toto vo-
lání dosud nenašlo velkou 
odezvu. Částečně proto, 
že vzdělávání se mění ve-
lice složitě, ale zároveň 

i z toho důvodu, že takovou potřebu většina podceňovala. 
Přirozenou touhou většiny lidí je žít v klidném a předví-
datelném světě a přiznat si, že tato „jistota“ je pryč, chce 
svým způsobem odvahu. Odborníci ale měli pravdu, svět 
se mění dokonce rychleji, než si kdo kdy uměl předsta-
vit, a v mnoha lidech to vyvolává obavy a někdy i paniku.

I když jsme propásli ideální čas na přípravu, nic není 
ztraceno, ale je třeba začít co nejdříve. Nestálost nezna-
mená automaticky temnou budoucnost, avšak děs z ne-
stálosti může temnou budoucnost přinést. 

Stále více politických uskupení či jednotlivých poli-
tiků se snaží tvářit, že objevili kouzelnou formuli, jak 
zastavit čas, případně ho dokonce vrátit zpět. Vzhledem 
k tomu, že je to nereálné, musejí svět kolem sebe vykres-
lovat v mnohem horších barvách, než jak vypadá sku-
tečnost. Historik Timothy Snyder v rozhovoru pro tento 
časopis říká: „Moderní tyranie je závislá na terorismu. 
Od požáru Říšského sněmu je jasné, že je potřeba ur-
čitá míra terorismu – ne moc, ale ani málo. A někdy mu-
síte terorismus sami vytvořit, což ukázal i Putin v Rusku 
v roce 1999. Terorismus lidi děsí. V momentě, kdy pro-
žívají tento strach, přijde na scénu někdo, kdo řekne, že 
mají možnost vyměnit svobodu za bezpečnost. A právě 
to je ta chvíle, kdy je velká pravděpodobnost, že lidé tuto 
výměnu přijmou.“

V tomto speciálu jsme se rozhodli popsat různé feno-
mény proměňujícího se světa. Nejde jen o politiku, ale 
také o trh práce, módu, hudební průmysl či fotbal. Naší 
ambicí nebylo, a ani nemohlo být, představit všechny as-
pekty moderní společnosti, ale spíše naznačit, kolik věcí je 
v pohybu. A že není třeba se toho obávat, protože mnoho 
změn je i k lepšímu.

Vážené čtenářky, vážení čtenáři, 
inspirativní čtení vám přeje 
Erik TabEry
šéfredaktor

Editorial
Svět v pohybu
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Hledání lidské 
důstojnosti
Žijeme v převratné 
době, která 
připomíná novou 
renesanci
j iří Sob ota /  foto m i lan jaroš

renesance se přes všechny 
zvraty, otřesy a odpor nikdy 
nezastavila. (michelangelův 
david ve florencii)
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dyž chtěl vloni ve své poslední 
knize americký komentátor 
a prorok globalizace Thomas 
L. Friedman použít metaforu 
pro postavení dnešního člo-
věka ve  světě, vybral docela 
strašidelnou scénku. Vylíčil 
do  běla rozbouřené peřeje, 
na nichž se jako malá tříska 
zmítá člun. Posádka není pá-
nem situace a  zoufale touží 

přežít, rozbouřeným živlům se ale vzepřít nedokáže: nemá 
dost sil zamířit ke břehu napříč proudem a už vůbec ne 
proti přívalu, do míst, z nichž kdysi vyplula. Jedno di-
voké řešení jí ale zůstává: posádka se může chopit vesel 
a pokusit se nabrat rychlost tak velkou, že se vyrovná dra-
vému proudu peřejí. Loď se pak může řítit vpřed v opojné 
rovnováze s živlem, s nadějí, že uprostřed sil, jež posádku 
přesahují, udrží nebezpečnou rovnováhu. V podobném 
člunu dnes podle Friedmana sedí každý z nás. A peře-
jemi je neutuchající proud změn, který se okolo nás valí.

Snadná vize procházky životem to jistě není, vzrušující 
ale rozhodně ano. Opojení dynamickou rovnováhou se ne 

náhodou dobrovolně odevzdávají třeba rafteři na nafuko-
vacích člunech, surfaři krotící sílu mořských vln, lyžaři 
balancující na hranici gravitačních zákonů. Kdo někdy 
uprostřed divokých poryvů větru „zalehnul“ do windsur-
fingové plachty a dostal prkno pod nohama do skluzu, ví, 
jak opojný dokáže být zvláštní stav „beztíže“, který násle-
duje. Jezdec ví, že stačí nepatrná chyba, rovnováha  zmizí 
a živlům se vrátí jejich brutální, nepřátelská síla. Když ale 
prkno nečekanou rychlostí letí po hladině, nedokážou se 
sportovci často ubránit, aby nekřičeli rozkoší. 

Tak napůl
O tom, že se svět prudce mění, asi není nutné vypisovat 
dlouhé odstavce. V jistém smyslu žijeme v nejlepší době, 
jakou lidstvo kdy zažilo. Nikdy jsme například nežili déle, 
délka dožití se za posledních padesát let prodloužila více 
než za tisíc let předchozích. Máme nejlepší zdravotní péči 
a nejvíce potravin. Lidí díky tomu masivně přibylo, ze 
čtyř miliard v roce 1974 na dnešních sedm miliard, záro-
veň se ale podařilo dramaticky snížit počet chudých lidí. 

Upřímně řečeno, lidstvo ještě nikdy nebylo tak bohaté. 
Ještě nikdy tolik lidí nestudovalo střední a vysoké školy, 
lidstvo jako celek ještě nikdy tolik necestovalo, nenaku-

K

kdo nedržel krok, skončil jako benátky.
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povalo, nebylo tak dobře informováno. Ještě nikdy neměl 
člověk, který se narodil v odlehlém místě nebo v nepri-
vilegované vrstvě, tak velkou šanci ze svého postavení 
uniknout a zařídit si důstojný život. 

Jenže nejsme šťastní. Neplatí to jistě pro každého, jak 
jinak ale vysvětlit, že ve Spojených státech vládne Donald 
Trump. Nebo že otrávení Britové vystupují z Evropské 
unie nebo že otrávení Češi poslali na Hrad jednoho po-
pulistu a druhý vede v průzkumech před parlamentními 
volbami. 

Život se jednoduše nezlepšil ve své stávající podobě, 
místo toho se celý proměňuje. Ano, máme práci a peníze, 
ale jsme udření a  práce nás 
často ničím nenaplňuje. Nikdo 
nemá hlad, ale trpíme nemo-
cemi z dostatku. Podle statistik 
žijeme v nejméně násilné době 
dějin, tak proč se k nám valí 
stovky tisíc uprchlíků a v cen-
trech velkoměst útočí tero-
risté? Ke každému plusu, který 
doba přinesla, umí každý vy-
jmenovat alespoň jeden nebo 
více záporných jevů. Bývaly 
přece doby, kdy jsme se těšili 
na  všechny nové zlepšováky 
a novinky, teď se jich často dě-
síme a nevyznáme se v nich. Kdo vlastně prahne po tom, 
aby byl v supermarketu místo pokladní automat? Co když 
moje děti netouží po dvou vysokých školách a zaměstnání 
v klimatizované kanceláři, ale milují život na rodné ves-
nici: existuje pro ně vůbec nějaká důstojná budoucnost?

Už jenom samotný fakt, že renomovaný autor volí pro 
popis doby metaforu nezkrotného živlu a  lidstva jako 
křehké posádky bojující o přežití, naznačuje, že něco 
není v pořádku. Ne každý miluje adrenalinové sporty. 
Ještě méně lidí pak touží po tom, aby divoký zážitek ni-
kdy nekončil, aby z člunu nešlo vystoupit a zajít si v klidu 
na pivo. Zdá se ostatně, že právě o takovou chvíli úlevy se 
nemalé procento lidí snaží a dělá všechno pro to, aby roz-
běhnuté soukolí zabrzdilo, třeba i za cenu, že svobodnou, 
chaotickou společnost vystřídá vláda nějaké pevnější ruky. 
Problém je v tom, že, jak naznačuje zkušenost, opakem 
změn je strádání a úpadek.

Někde mezi
Jistou útěchou ke zmatku dnešní doby může být fakt, že 
něčím podobným neprocházíme poprvé. Západ zhruba 
před pěti sty lety zažíval podobně třeskuté období, kdy se 
obzory náhle rozšířily, hranice padly, nové technologie roz-
viklaly starý způsob života. Člověk tehdy náhle pochopil, 
že Země je kulatá a mnohem větší, než si dokázal předsta-
vit. Že existují kontinenty, o jejichž existenci neměl tušení, 
a že na nich žijí úplně jiní lidé, než na jaké je zvyklý. A co 
víc, že se jeho malý svět nenachází uprostřed všehomíru, 
jak mu to tvrdili moudří kněží z kazatelen, ale že běhá 
jako celkem obyčejná planeta okolo jedné z mnoha hvězd.

Musela to být tehdy pořádná rána, o nic menší, než 
když dnes západní člověk zjišťuje, že Číňané nebo Indové 
mohou být také bohatí a stavět modernější letiště než lidé 
na Západě, že gayové a lesby mohou v manželství úspěšně 
vychovávat děti, že děti mohou mít díky pokroku vědy tři 
rodiče nebo že je dnes levnější dovézt z daleké Asie vý-
robky, které dříve vznikaly v továrně za rohem. 

Paralely mezi obdobím, kterému dnes říkáme rene-
sance, a desetiletími na přelomu 20. a 21. století si před 
nedávnem všimli dva profesoři z Oxfordské univerzity, 
Ian Goldin a Chris Kutarna v knize Age of Discovery: Na-
vigating the Risks and Rewards of Our New Renaissance 

(Věk objevů. Co nabízí a čím 
hrozí naše nová renesance). Po-
dobnosti jsou v mnoha ohle-
dech skutečně překvapující. 
My dnes máme například po-
cit, že se nám z rukou vymkl 
internet a sociální sítě. V rene-
sanci byl komunikačním feno-
ménem objev knihtisku, který 
náhle vyrval informační mo-
nopol z rukou církve a udělal 
z knihy běžně dostupné zboží. 
Výsledkem byly nejen bible 
přeložené z latiny do místních 
jazyků, ale také hory braku 

a nesmyslů. A když může v Písmu svatém každý bádat 
sám, k čemu je vlastně zkorumpovaná církev a její při-
sluhovači? Pokud to připomíná sociální sítě, fake news 
a různé populistické věrozvěsty, připomeňme si, že ná-
sledovala náboženská reformace, rozkol v křesťanství, 
období strašlivých náboženských válek, migračních vln 
a utrpení. 

Renesanci si dnes spojujeme s andělskou harmonií děl 
Giotta,  Michelangela nebo Leonarda da Vinci a  jez-
díme se pozůstatky této dramatické éry kochat o dovo-
lené. Chápeme ji jako vznešenou éru, jeden z vrcholů zá-
padní civilizace, okamžik zrození moderního člověka. 
Doba měla své ideology a  nejproslulejším byl zřejmě 
Pico della Mirandola, jenž ve svém traktátu O důstoj-
nosti člověka uceleně definoval ambice své éry. Renesance 
zřejmě poprvé došla k poznání, že člověk může ucho-
pit osud do vlastních rukou. V Mirandolově traktátu tak 
Bůh  lidské bytosti ujišťuje, že je stvořil nadány obdivu-
hodným potenciálem. Jejich místo není, obrazně řečeno, 
ani na zemi, ani na nebesích. Stojí někde mezi, rozpolceni 
na rozhraní, a je na nich, jakým směrem se vydají. „Ne-
stvořili jsme tě ani nebeským, ani pozemským, ani smr-
telným, ani nesmrtelným, aby ses jako svobodně se roz-
hodující tvůrce zformoval do podoby, které dáš přednost. 
Můžeš klesnout k nízkému a zvířecímu, ale také se mů-
žeš obrodit k vyššímu, božskému, jestliže se tak tvá duše 
rozhodne,“ píše Mirandola. Výzva to byla tedy pořádná.

Představovat si, že jí renesanční lidé dokázali dostát 
lépe než my, by bylo zbytečně idylické. Dramatická éra 
rozhodně nebyla obdobím, v němž by se to na náměstích 

lidstvo je posádka, jež se nedokáže vzepřít rozbouřeným 
živlům. (bouře od Pietera brueghela, 1569)
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hemžilo krasoduchy v renesančních hávech a s hlavami 
v oblacích. Evropu tehdy poprvé decimovala syfilida. Jak 
ukazuje Alexander Lee v knize The Ugly Renaissance (Oš-
klivá renesance), samotní renesanční mistři byli obyčejní 
lidé z masa a kostí posedlí sexem a penězi minimálně 
stejně intenzivně jako perspektivou a harmonií. Jejich díla 
financovali magnáti, kteří neskutečně kradli, korumpo-
vali, kvůli penězům vraždili a vymýšleli neudržitelné fi-
nanční operace. Sám Pico della Mirandola se kromě sepi-
sování traktátů o netušených možnostech lidského ducha 
zároveň dost bezradně potácel ve světě vlastních fyzických 
potřeb a nakonec ho někdo 
nechal otrávit i s jeho mi-
lencem (sňatky gayů a le-
seb nebyly tehdy politickou 
agendou dne). 

V plamenech
„Nevíme, kam směřu-
jeme, necháme sebou 
smýkat okamžitými kri-
zemi a  úzkostmi, které 
z nich vyplývají,“ píší Ian 
Goldin a Chris Kutarna. 
Nejde přitom jenom o ně-
jaké abstraktní rozumo-
vání, autoři vidí váhání 
všude okolo sebe a nemusí se dívat hned do Bílého domu. 
„Odhaduje se, že koncem roku 2015 držely světové kor-
porace pro jistotu raději 15 bilionů dolarů v hotovosti, 
než by je investovaly do nových projektů a myšlenek,“ 
píší. Strach z budoucnosti obchází světové elity. Časopis 
The New Yorker nedávno zveřejnil dobře podložený text, 
ve kterém ukazuje, jak se mezi nejbohatšími stalo hitem 
hledání a vybavování úkrytů, v nichž by bylo možné 
přečkat zhroucení civilizace. V kurzu jsou nejen pře-
stavěné protiatomové bunkry na území USA, ale také 
dobře zabezpečené pozemky v odlehlých koutech No-
vého Zélandu.

Ne každý má rád změnu a napětí vzrůstá. Jiný brit-
ský autor, zakladatel časopisu Prospect David Goodhart, 
v knize The Road to Somewhere (volně přeloženo Cesta 
ke kořenům) popisuje, jak nerovnoměrně se doba mění. 
Zatímco se část obyvatel proměňuje ve vzdělané, sofis-
tikované světoobčany usazené ve velkoměstech a užíva-
jící si všech vymožeností moderní éry, jiní zůstávají ra-
ději doma. V Británii, jejíž situací se kniha zabývá, žije 
i dnes šedesát procent obyvatel ve vzdálenosti zhruba tři-
cet kilometrů od místa, v němž bydleli s rodiči na prahu 
puberty. Pro srovnání, v renesanci či středověku se ho-
rizont obyčejného člověka vymezoval okruhem deseti či 
patnácti kilometrů od místa narození, dál většina běž-
ných lidí nikdy nedošla a nedohlédla. Dnešní Britové 
vidí u obrazovky počítače podstatně dál a na dovolenou 
jezdí do Španělska nebo do Thajska, většina změn ale 
přichází k nim domů zvnějšku, nezávisle na jejich vůli 
či přání. Goodhart na mnoha průzkumech demonstruje, 

že tihle zakořenění lidé se jako blázni po hřebenech vln 
rozhodně řítit nechtějí. 

Ani vzpoura proti době ale není ničím novým. V ča-
sech, kdy Michelangelo tesal svého Davida, stával na ná-
městí ve Florencii divoký kazatel jménem Girolamo Sa-
vonarola a brojil proti tehdejším pořádkům. Nenáviděl 
moderní změny s jejich knihami, pokleslou sexuální mo-
rálkou, korupcí a zmatkem, všechny ty znervózňující no-
vinky pronikající do renesanční Itálie z různých konců 
světa. Knihy pálil na vysokých hranicích, hrozil svrh-
nout stávající řád. Savonarola zažil na několik let obrov-

ský politický vzestup, pa-
radoxně také díky tomu, 
že dokázal mistrně využít 
knihtisku. Nakonec skon-
čil sám na  jedné z  hoří-
cích hranic, které tak rád 
zapaloval, to ale teprve 
tehdy, když se jeho proroc-
tví a sliby nenaplnily a lid 
po  letech blouznění po-
chopil, že má před sebou 
fanatického hochštaplera. 

Odpor vůči změnám je 
ostatně pochopitelný už je-
nom proto, že vedle vítězů 
přináší i poražené. Jedním 

z pohnutých příběhů „staré“ renesance jsou Benátky, do té 
doby dlouhodobě světová obchodní velmoc. Stačilo do-
slova několik let, během nichž objev nových mořských 
a oceánských tras změnil tradiční obchodní cesty, a bylo 
po legraci. Benátky jsou dodnes okouzlující turistickou 
atrakcí přitahující duše libující si v lehké, bahnem pro-
voněné dekadenci tlejících paláců. Pulzující centrum ci-
vilizace jako New York, Londýn nebo Šangaj to ale roz-
hodně není.

Důstojnost
Renesance se přes všechny zvraty, otřesy a odpor nikdy 
nezastavila. Kdo nedržel krok, skončil jako Benátky či 
vlastně celý zbytek světa mimo Evropu – ta se naopak 
právě tehdy po staletích úpadku otřepala a stala se na pět 
století nejmodernějším, nejbohatším a nejmocnějším kou-
tem planety. Dnes její obyvatelé s obavami pozorují vze-
stup Asie a dalších částí planety. Pocit, že se člun v pe-
řejích řítí směrem, který jim není ku prospěchu, není ani 
z této perspektivy nijak nepochopitelný. Autoři věku ob-
jevů se přesto nejvíc obávají toho, že vzpoura proti proudu 
změn uspěje a přehradí pomyslnou řeku. V praxi by to to-
tiž vůbec neznamenalo, že se vrátí klidné časy, a důvodů 
je hned několik. 

Zaprvé, přibrzdění pokroku na jednom místě nezna-
mená nutně, že nepoběží nezmenšenou silou jinde. Na ve-
dlejší koleji se před staletími neocitly jenom Benátky, 
ale třeba také arabský svět. Když dnes moderní Evro-
pan prochází monumentálními muslimskými památkami 
ve španělské Granadě, Seville či Córdobě, jenom stěží věří 

ne každý má rád změnu. ani dříve... (Savonarola)
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tomu, že se jedná o projev téže civilizace, jež je dnes spo-
jována především s podřezáváním hrdel v poušti. Opakem 
pokroku je stagnace, úpadek a rozvrat pramenící z chu-
doby a bezradnosti.

A je tu ještě jedna, velmi důležitá skutečnost. Pokrok 
je záludný v tom, že nikdy nevyřeší všechny problémy – 
spíše ty staré nahradí novými, často ještě složitějšími. 
Tání ledovců a vysychání zásob spodní vody nevyřeší de-
magogický populista slibem, že všechno bude jako dřív. 
Žádný plot nebo zeď ještě nikdy nezastavily davy lidí 
toužících po svobodě a lepším životě – to tady v Česku 
s naší komunistickou minulostí a elektřinou nabitými 
dráty snažícími se zabránit lidem v útěku víme ostatně 
nejlépe sami.

Jsme tedy skutečně odsouzeni k vyčerpávajícímu pád-
lování vpřed, jak to líčí dřívější optimista Thomas Fried-
man? Jsme otroci změn, štvanci pokroku, surfaři připoutaní 
k prknu, sjezdaři bez možnosti zastavit a vypnout vázání?

Někdejším stoupencům Savonaroly se to muselo je-
vit podobně, zvláště pokud nečetli Pica della Mirandolu. 
Ten viděl smysl své doby v hledání lidské důstojnosti. 
A v tomto smyslu renesance nikdy neskončila. Před pěti 
staletími lidé objevili podstatu svobody, možnost stoupat 

či upadat podle toho, „jak se duše rozhodne“. S touhle ná-
ročnou vymožeností se učíme žít dodnes. 

Na rozdíl od svých předchůdců víme, jak tehdy všechno 
dopadlo. Renesance byla složitým obdobím, které zplodilo 
úžasné věci a stalo se základem moderního lidstva. Málo-
koho dnes asi mrzí, že Savonarolové  před pěti staletími 
nakonec nezvítězili. Všechno pokračovalo dál a dál, po-
hyb nikdy neustal a výsledky zcela předčily představivost 
tehdejších lidí.

Jak nás budou lidé vidět za dalších pět století, netušíme, 
dokonce si ani nemůžeme být jisti, že nás ještě budou po-
suzovat lidé. Stejně jako před pěti sty lety jsme někde mezi 
nebem a zemí, řídíme vlastní životy a zároveň se podílíme 
na něčem, čehož rozměr a dosah neumíme domyslet. Staví 
nás to do prekérní situace, je ale otázkou našich vlastních 
ambicí, s jakou ctí z ní vyklouzneme. 

Je to trochu, jako když lyžař stojí na prudkém svahu. 
Může opatrně se strachem „slaňovat“ dolů a nakonec se ně-
jak dopachtit na konec svahu. Nebo se může odrazit a divoce 
sjíždět na hraně gravitačních zákonů, jak jen to nejlépe umí. 
Občas v něm hrkne strachy a někdy si narazí zadek, když se 
mu ale začnou dařit elegantní oblouky, dost možná se ne-
ubrání a párkrát si během jízdy třeba i vykřikne rozkoší. X

...ani teď. (Hradčanské náměstí, 2016)
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Po  zvolení Donalda Trumpa prezidentem USA 
loni na podzim jste prohlásil, že Američané mají 
zhruba rok na obranu své demokracie. Co vlastně 
podle vás hrozí? Že Trump zavede diktaturu a po-
staví gulagy? Proč by to dělal?
Musíme začít u zvážení toho, co je Trump za člo-

věka. Zvolili jsme si někoho, kdo nemá žádné zkušenosti 
s fungováním vlády a vládnutím, někoho, kdo se nechal 
slyšet, že pokud nevyhraje demokratické volby, nebude re-
spektovat jejich výsledek, a kdo navíc obdivuje zahraniční 
diktátory. A jak víme, volby nakonec vyhrál, a to s pomocí 
Ruska. Nesmíme také zapomínat, že jeho předvolební 
kampaň připomínala kampaně z dvacátých a třicátých let 
minulého století nebo že parodoval lidi s handicapem, 
jiné hrubě urážel. Mohl bych pokračovat ve vyjmenová-
vání dalších a dalších věcí, ale už z předchozího vyplývá, 
že Donald Trump je velmi nekonvenční a neexistuje pro-
zatím žádný důkaz, že ctí demokracii a právní stát, což 
já osobně považuji za jádro americké tradice a kultury. 
Takže proto pro mě není otázkou, zda je Trump nebez-
pečím, ale spíš, co s tím můžeme dělat. Důvodem, proč 
jsem po Trumpově zvolení začal psát svou knihu Tyranie, 
byla snaha snížit pravděpodobnost, že ve Spojených stá-
tech dojde ke změně režimu.

Právě na to se ptám. Co Trump může s demokra-
cií udělat?
Reálnou hrozbou nemusí být hned gulag. Najdeme 

mnoho věcí mezi demokracií a gulagem, které nechceme 
nikdy zažít. Žiji v zemi, která je víceméně svobodná, a rád 
bych, aby to tak zůstalo. Raději budu mít parlamentní 

demokracii než kleptokratickou autoritářskou vládu, ať 
už s gulagy nebo bez nich. Většina autoritářských států 
dnes funguje bez viditelného masového násilí, ale to ne-
znamená, že bych chtěl, aby se USA staly autoritářskou 
zemí. Způsob, jakým jste položil otázku, se může zdát 
dramatický, ale je trochu zavádějící. Moderní autoritář-
ské státy se formují tak, že někdo vyhraje svobodné de-
mokratické volby a často zpočátku používá spíše legální 
než nelegální nástroje k tomu, aby podkopal a následně 
změnil režim. S Trumpem přichází hlavní riziko v po-
době mezinárodní krize, kdy bude spáchán teroristický 
útok ve Spojených státech a Trump bude naprosto bezo-
hledný a nebude brát zřetel na americké tradice a zájmy. 
Bude se snažit narušit platnost právního řádu z důvodu 
zdánlivého obecného ohrožení. Tohle je scénář, kterého 
se nejvíc obávám.

Má otázka zněla dramaticky, protože i váš výrok, 
že za rok zde nemusí být demokratická Amerika, 
je dramatický. Jde o to, jestli nepřeháníte.
Pojďme vaši otázku pojmout z hlediska času. Mezi 

bolševickou revolucí a gulagem bylo pouze třináct let, 
od doby, kdy se Hitler dostal k moci, uplynulo jen osm 
let do spuštění holokaustu. Změna režimu se děje velmi 
rychle. Důležité není, za jak dlouho se dostanete k nej-
horšímu možnému stavu, ale jak dlouho budou mít ob-
čané ve svých rukou moc zabránit této změně. To jsem 
myslel tím, když jsem mluvil o roku – nemělo to vyznít 
tak, že si myslím, že do roka zde budeme mít gulagy. 
Máme rok na to, abychom podnikli potřebné kroky, které 
zabrání změně režimu a naučí nás využívat svá práva. Po-
kud budeme čekat rok a pak začneme konat, může být už 
pozdě. Toho se bojím.

Jenže Američané nejsou žádní utrpením a letitými 
krutými zkušenostmi zlomení lidé ze „špatných 
zemí“ někde v bažinách východní Evropy, jsou to 
bohatí a blahobytní lidé s dlouhou tradicí indivi-
duální svobody a s přesvědčením, že „jim se něco 
takového nemůže nikdy stát“. Může?
To, že má Amerika dlouhou demokratickou tra-

dici, je tak trochu zavádějící. Máme demokracii ve smy-

děje se to velmi rychle
S historikem timothym Snyderem 
o nebezpečí americké tyranie, 
vystupování z názorových bublin 
a životě na evropské periferii
on dř Ej ku n dra / foto matěj StránSký

Mezi mnoha proměnami dnešního světa jedna bije 
do očí: Ve Spojených státech se stal prezidentem 
muž, který budí obavy v řadách tradičních americ-
kých spojenců od Evropy po Asii. A nejen v nich.

Americký historik Timothy Snyder se velkou část 
života zabývá totalitními režimy východní Evropy. 
Teď varuje před nebezpečím, že o demokracii při-
cházejí samotné Spojené státy.
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slu volebního práva pro všechny přibližně od roku 1970 
a našel byste i části, které byly řízeny nedemokratickým 
způsobem. Celé území Portorika nebo například velká 
část Michiganu jsou nyní kvůli špatnému řízení v re-
žimu ,,krizového managementu“, což znamená, že zvo-
lení představitelé nemají téměř žádnou moc a tělesa jme-
novaná federální vládou mohou dělat rozhodnutí, proti 
kterým není odvolání. Volební část demokracie je také 
v krizi – máme zákony potlačující volební práva někte-
rých občanů, existence tzv. sboru volitelů zvýhodňuje ně-
které státy a hlasy občanů na úkor ostatních nebo se ma-
nipuluje s volebními obvody tak, že v posledních letech 
bylo mnohem snazší vyhrát volby pro republikány než 
pro demokraty. Navíc, a to je možná největší problém, 
nemáme žádné omezení, co se týče vlivu peněz na po-
litiku. Naše demokracie není zas tak stará a je z mnoha 
důvodů v krizi.

Když jsem nedávno navštívil USA a procestoval 
je napříč, řada lidí mi říkala – a to i hodně těch, 
kdo Trumpa nevolili –, že si nedokážou předsta-
vit, že by zničil demokratický systém. Je tohle 
skutečně převládající pocit ve vaší zemi?
Když slyším mluvit Američany o tom, jak budeme 

mít demokracii navždy a naše demokraticky zvolené in-
stituce nás ochrání, tak právě v těchto chvílích jsem pře-
svědčen, že ji vážně můžeme ztratit. Myšlenka americké 
výjimečnosti povzbuzuje ignoranci a lhostejnost. Když si 
budeme myslet, že se to u nás nemůže stát, je mnohem 
pravděpodobnější, že k tomu nakonec dojde. Neříkám, 
že v některých evropských zemích není situace horší. Jen 
chci zdůraznit, že to v Americe není zas tak skvělé, jak 
jsme vás nechali si myslet. A jak jsme si mysleli i sami.

Čím to je?
Myslím si, že Američané nemají příliš mnoho po-

litické představivosti v porovnání s východní Evropou. Je 
to především kvůli tomu, že máme mnohem méně poli-
tických zkušeností, nemáme tu generaci, která pamatuje 
komunismus a své zážitky s ním předává mladším, ne-
přišli jsme do styku s fašismem nebo německou okupací. 
Proto mají Američané potíž představit si cokoli kromě 
demokracie. Nedokázali jsme jako společnost zpracovat, 
že na scénu přišla politická figura, která demokracii ne-
podporuje. Místo toho byl Trump považován za vtip – 
do té doby, než už bylo pozdě. Prostě jsme si nedokázali 
představit, že tu může být někdo takový, ale ukázalo se, 
že může. A teď je prezidentem Spojených států americ-
kých. To je výzva, že musíme naši politickou představi-
vost napříště zvětšit. 

Jak z pohledu svého varování teď vidíte 
prvních sto dní Trumpova prezident-
ství: zbývá tedy už jenom devět měsíců 
na záchranu? Nebo obránci demokra-
cie v USA přece jen obstáli a zkáza se 
odkládá?

Jak je vidět, snaha určitě je. Lidé protestovali 
po jeho zvolení a děje se to doteď. Po Trumpově inau-
guraci se v  lednu tohoto roku odehrál největší protest 
v historii USA. Právníci zdárně bojují proti mnoha jeho 
postupům, někteří státní úředníci se postavili tlaku na za-
stavení vyšetřování kontaktů jeho kampaně s Rusy. Vzni-
kají nové nevládní občanské organizace, jejich momen-
tálním úkolem je vyvíjet tlak na Kongres, aby nepřijímal 
pro demokracii nepříznivé zákony. Když mluvím o roku, 
neříkám, že máme rok na vyčkávání a mluvení, ale je tu 
rok na činy, které demokracii mohou udržet. Máme rok 
na to se zmobilizovat.

Ze začátku jsem se obával, že Trump bude v prv-
ních sto dnech úspěšný, ale ve skutečnosti se tak nestalo. 
Mé starosti momentálně směřují k nějaké mezinárodní 
válce, zničujícímu teroristickému útoku, o němž jsem 
již mluvil, který by vytvořil prostor pro změnu režimu. 
Já a mnoho dalších se jen snažíme připravit Američany 
na tento možný scénář – pokud by nastal, bude důležité 
vědět, co máme dělat.

O čem přesně mluvíte?
Moderní tyranie je závislá na terorismu. Od po-

žáru Říšského sněmu je jasné, že je potřeba určitá míra 
terorismu – ne moc, ale ani málo. A někdy musíte tero-
rismus sami vytvořit, což ukázal i Putin v Rusku v roce 
1999. Terorismus lidi děsí. V momentě, kdy prožívají tento 
strach, přijde na scénu někdo, kdo řekne, že mají možnost 
vyměnit svobodu za bezpečnost. A právě to je ta chvíle, 
kdy je velká pravděpodobnost, že lidé tuto výměnu při-
jmou. Až později si uvědomí, že úplná bezpečnost není 
reálná a že svou svobodu už zpátky nedostanou. Domní-
vám se, že je pravděpodobné, že se nějaký druh podob-
ného teroristického útoku v USA odehraje. Po 11. září 
2001 sice k rozvratu demokracie nedošlo, upřímně se ale 
obávám, že tahle vláda by to udělala. 

Křehký úspěch
Častou výtkou, kterou dnes obránci hodnot libe-
rální demokracie slyší od komentátorů například 
v Česku, je, že nechápou, že jejich svět je mrtvý 
a oni by místo lpění na svém pohledu měli vyjít 
ze své „bubliny“ a začít spolupracovat se svými 
oponenty. Je to proveditelný recept? Lze něco ta-
kového provést v praxi?
Nejdříve bych chtěl říci, že liberální demokracie je 

dobrá věc. Pokud žijete v bublině liberální demokracie, 
tak jen doufám, že se vaše bublina bude neustále rozšiřo-
vat o další a další lidi. Myšlenka, že liberální demokracie 

Lidé by měli trávit méně času 
na internetu a více diskusemi o politice 
a reálném životě.
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je výjimečným jevem a že v reálném světě v ni nikdo ne-
věří, je dle mého názoru nezdravá. A často uváděný dů-
vod, že liberalismus uspěje jen mezi vysoce vzdělanými 
lidmi a ve velkých městech, nemusí být vždy pravda.

Je důležité, aby lidé trávili méně času na internetu 
a více diskusemi o politice a o reálném životě. Internet 
a sociální sítě nevytvářejí pouze společenskou polarizaci, 
ale i neshodu na základních faktech. Takže dává smysl 
mluvit s lidmi z jiných ,,bublin“, ale to se netýká jen libe-
rálních demokratů. Myslím si, že vystoupit ze své soci-
ální bubliny a vyměnit své prostředí za reálnou výměnu 
názorů je něco, co je prospěšné pro každého. Jeden z dů-
vodů, proč liberální demokracie trpí, je nedostatek diskuse 
v reálném světě. Opuštění naší bubliny může být pro nás 
jako jednotlivce nepříjemné, ale může to prospět liberální 
demokracii jako celku.

Jak ale tohle vystoupení z bubliny provést?
Já se nikdy nesnažím v konverzaci někoho přesvěd-

čovat, ale dělám dvě zásadní věci. První je upozornit ty, 

kteří se mnou nesouhlasí, že jsem reálný člověk. Pokud 
s nimi budete osobně mluvit, bude pro ně mnohem těžší 
stále si myslet, že všichni s jejich názorem souhlasí – a to 
i za předpokladu, že je nepřesvědčíte. Druhou věc, kte-
rou se snažím dělat, je sdílení konkrétních faktů. Pokud 
tak totiž učiníte, nemusíte je okamžitě přesvědčit, ale ta-
hle fakta a informace pro ně v určitý moment mohou být 
důležité. Například, když budou čelit nějaké krizi. Mu-
síme vést diskusi bez vyhlídky na okamžitý úspěch, ale 
s nadějí pro budoucí konverzaci či situaci, která by jejich 
názor mohla změnit.

S odkazem na zapálení Říšského sněmu jste na-
psal, že když hoří parlamenty, je s demokracií ko-
nec. Varšavou nedávno pochodovali neonacisté, 
poprvé od konce války. Znamená to, že jsme v po-
dobném bodu obratu?
Velmi obecně mohu říct, že čelíme podobné situaci. 

Stojí před námi krize globalizace, která je v něčem podobná 
té před sto lety. Na konci 19. i 20. století se uskutečnila eko-
nomická globalizace a ve spojení s tím panoval politický 
optimismus ohledně liberalismu i demokracie. Na začátku 
20. i 21. století se ukázalo, že globalizace má i svá nega-
tiva a vytváří nerovnosti, následkem toho vznikla pravicová 
ideologie stejně jako liberální a levicová. Naše situace není 
tak špatná jako ve třicátých a čtyřicátých letech minulého 
století, ale má potenciál se takovou stát. K tomu, abychom 
se vyhnuli této možnosti, je nutné se poučit z minulosti. 
Takže nelze jednoduše říct, že jsme v úplně stejné situaci 
jako Německo před válkou. Je ale velmi důležité si uvědo-
mit, že Evropská unie i demokracie mohou brzo skončit. 
Zisk těchto věcí je jen křehkým úspěchem, který můžeme 
velmi rychle ztratit a hlavně těžko získat zpátky.

Co považujete za klíčové z toho, co jste nastudo-
val o krvavých zemích Evropy, pro dnešní Západ 
a EU jako takovou?
Příběh krvavých zemí, území mezi Berlínem 

a Moskvou ve třicátých a čtyřicátých letech minulého 
století, nám ukazuje důležitost státu a také jeho pozice 
v rámci nějaké širší evropské entity. Právě v tomto místě 
se křížila nacistická a sovětská moc, odehrál se tu ho-
lokaust a je to oblast, ve které se zabíjelo vůbec nejvíce. 
Pokud dovolíte zničení států a jejich nahrazení říší, ne-
vyhnutelně to povede ke katastrofě. Je tedy důležité si 
uvědomit existenci nejen státu, ale i jeho zakotvení v kon-
textu jakéhosi evropského řádu. Když se podíváte na sou-
časnou evropskou diskusi, zjistíte, že strany na levici po-
litického spektra mají utopickou představu, že stát není 
potřeba, a pravice si naopak myslí, že není potřeba mít 
Evropu. Pravdou je, že nemůžete mít Evropu bez států, 
ale také nemůžete mít státy bez Evropy.

Jak tedy vidíte současnou situaci ohledně Evrop-
ské unie?
Není to tak růžové, jak se před deseti lety ještě 

předjímalo, ale není to tak špatné, jak někteří před dvaceti 

timotHY SnYdEr (47)
americký historik, spisovatel, literární kritik a profesor na Yaleově 
univerzivě. Věnuje se dějinám střední a východní Evropy, zamě-
řuje se na holokaust a klíčové zvraty moderních dějin. V Česku 
mu vyšlo několik knih – Krvavé země, Černá zem, Intelektuál 
ve dvacátém století a nejnověji Tyranie.
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pěti lety říkali. V devadesátých letech se Spojené státy ra-
dovaly, jak je na tom Evropa špatně – Evropská unie po-
dle nich nefungovala, byla příliš byrokratická, nacházelo 
se tam příliš mnoho muslimů. Od té doby se Evropská 
unie stala větší komunitou než Spojené státy americké, 
životní úroveň a prosperita je vyšší ve většině evropských 
zemí než v USA, lidé žijí déle a jsou šťastnější než většina 
Američanů a tak dále. Zajímavé je, že mnoho negativních 
názorů na Evropskou unii bylo přejato Ruskem. To samé, 
co dnes říká ruská propaganda o Evropě, jsme my říkali 
právě v devadesátých letech. Je to vážně na jednu stranu 
ironické, protože Američané si po letech kritiky najed-
nou uvědomují, že pokud se EU rozpadne, bude to zna-
menat vážný problém.

Může Evropská unie řadu krizí včetně odchodu 
Velké Británie zvládnout?
Jsem přesvědčen, že ano. Brexit není jejím hlav-

ním problémem, spíše to může být událost, kterou Velká 
Británie nemusí jako země přežít. Hlavním problémem 
je rozmáhající se populismus uvnitř Evropy, a to přede-
vším u představitelů států, kteří Evropskou unii považují 
pouze za něco, co jim má sloužit, a kteří nevěří v liberální 
demokracii a její původní smysl. To je podle mě dlouho-
dobé nebezpečí. Záleží jen na vás, zda budete chtít být 
na okraji, či dokonce mimo, nebo ne.

Jaká je podle vás alternativa členství v Unii právě 
pro nás, postkomunistické státy? Je možné, že by 
si tyto země mohly po rozpadu EU nebo odchodu 
z ní uchovat suverenitu a nezávislost?
Rozhodně by to bylo mnohem těžší než doposud. 

Založení Evropské unie bylo momentem vzniku evropské 
demokracie, evropského míru a zároveň možností pře-
žití malých evropských států. Rozpad Evropské unie by 
znamenal mnohem horší pozici pro udržení demokra-
cie v České republice. Nikdo si nemůže myslet, že po-
kud se EU rozpadne, nebude mít Česká republika pro-
blémy. Paradoxně všichni kritizují Evropskou unii, ale 
nikdy z ní nepřestanou čerpat své výhody, které si občané 
států často ani neuvědomují. Národní populisté vytvářejí 
negativní a zamlženou pověst Unie a tvrdí, že v minu-
losti byl moment, kdy nic takového neexistovalo, a všichni 
byli šťastní. Ale tenhle moment nikdy neexistoval. Bylo 
tu sovětské impérium a vy jste byli jeho součástí. Nebyla 
tu žádná zlatá léta národních států, jak se nám snaží na-
mluvit.

Jenže oponenti namítají, že nepotřebujeme byro-
kratickou Evropskou unii k tomu, abychom bránili 
naši svobodu a demokracii. Zároveň jsme totiž 
členy NATO, což podle nich stačí. Stačí tedy NATO 
k obraně naší demokracie?
Nejdříve bych chtěl říct, že hrozby pro demokra-

cii přicházejí spíše zevnitř, nikoli zvenčí. K opuštění de-
mokracie dochází díky tomu, že někdo vyhraje demo-
kratické volby, a pak změní systém zevnitř. Jak může 

Severoatlantická aliance ochránit Českou republiku, 
když to nedokázalo v případě Maďarska a jeho posu-
nutí k populismu? 

Zadruhé je důležité si uvědomit, že změna režimu 
záleží na psychologii voličů. NATO nikoho neochrání 
před kybernetickou válkou nebo internetem. NATO ne-
dokázalo ochránit USA před internetem – prohráli jsme 
kybernetickou válku s Ruskem a díky tomu je Trump 
naším prezidentem. Takže se opět ptám – jak by mohlo 
NATO ochránit Česko, když se to nepovedlo ani u Spo-
jených států? Myslet si, že NATO postačí k ochraně de-
mokracie a k udržení svobody, je velká chyba. Jsem pře-
svědčen, že NATO je skvělou armádní organizací a bude 
velmi úspěšné při ochraně před vojenskými hrozbami. 
Ale vojenské hrozby nejsou to samé ci ztráta demokracie, 
je to něco naprosto odlišného.

Máme větší moc
Ve své knize popisujete přesné kroky, jak bránit 
demokracii. S přednáškami z ní jezdíte po turné 
po USA. S jakými reakcemi se setkáváte?
Mnoho lidí knihu přijalo s  velkým vděkem, 

konstruktivně mění jejich nepříjemný pocit či strach 
z  Trumpa na  konkrétní východiska a  kroky. To byla 
možná i nejčastější reakce vůbec. Samozřejmě se ozývali 
i konzervativci, kteří říkali, že si nemyslí, že jsou tu ně-
jaké hrozby, ale rozumíme, že se snažíte chránit veřejnost. 
Nedostávám nějaké nepříjemné ohlasy, protože kniha je 
určena pro lidi, kteří chtějí něco dělat právě teď. Zároveň 
je také pro Trumpovy voliče, kteří si díky ní mohou uvě-
domit, jak velkou chybu udělali.

Selhala média a intelektuálové jako vy ve vysvět-
lování a popisování hrozeb, jako je Trump nebo 
jemu podobní evropští populisté?
Já myslím, že ano, selhali jsme. Ale na druhou 

stranu je stále důležité se snažit, i kdybychom neměli 
uspět. I já jsem se rozhodl udělat něco neobvyklého vzhle-
dem k prostředí, ve kterém se pohybuji. Jasně jsem defi-
noval své postoje. A myslím si, že přinejmenším američtí 
intelektuálové mají větší moc, než si myslí – jenom o sobě 
nedokážeme takhle přemýšlet.

Bohužel jako intelektuálové nemůžeme řešit tech-
ničtější problémy, například proč se na internetu vysky-
tuje tak velké množství fake news. Mnoho Američanů 
volilo Donalda Trumpa, protože si myslelo, že je Hillary 
Clinton nemocná nebo že překročila zákon. Tito lidé čer-
pají své informace z webů, které píší lži. A takové věci ne-
mohou intelektuálové sami vyřešit.

Nesmíme zapomínat, že i voliči mají kus své od-
povědnosti. Demokracie může fungovat, pokud budou 
lidé ochotni přiznat, že udělali chybu. U Američanů se 
bohužel obávám, že jejich ochota k tomuto kroku chybí. 
Žijí v bublinách, a i když se mýlí, nikdy to nezjistí, pro-
tože všichni ostatní z jejich okolí s nimi souhlasí. Každý 
člověk má právo udělat chybu. Druhou věcí je, zda ji ale 
dokáže odhalit a následně se z ní poučit. X
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Člověk v roli boha
nabídnou moderní technologie 
řešení globálních krizí?
marti n u H líř

jako v noemově arše.  
(biosphere 2, arizona)
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ěl to být unikátní pro-
jekt, první krok ke kolo-
nizaci Marsu. Miliardář 
Edward Bass financo-
val začátkem devadesá-
tých let minulého sto-
letí v  arizonské poušti 
stavbu rozsáhlého kom-
plexu podobného No-
emově arše. Na ploše tří 
fotbalových hřišť vy-

rostly skleníky s téměř čtyřmi tisíci rostlinných a živočiš-
ných druhů. Byl tu miniaturní oceán s vlastním korálovým 
útesem, deštný prales, savana i močály. A samozřejmě pole, 
zdroj potravy pro osmičlenný tým vědců, který měl v kom-
plexu nazvaném Biosphere 2 – jakémsi neprodyšně uza-
vřeném modelu skutečného světa – strávit dva roky života.

Dopadlo to katastrofálně. Vzduch se brzy zkazil, dýchalo 
se stejně „dobře“ jako na vrcholu Mont Blanku, navíc s nepří-
jemně vysokou dávkou oxidu dusného známého jako „rajský 
plyn“. Rajská nálada přesto nepanovala. Pole nerodila. Rost-
liny umíraly stejně jako hmyz, dařilo se plevelům. Zmizeli 
opylovači, včely a kolibříci. Po nosnících budovy pochodo-
valy nekonečné zástupy malých černých mravenců, přemno-
žili se i švábi a sarančata. Zavládl hlad a vztahy v týmu klesly 
pod bod mrazu. Jeho členové sice dvouletý pobyt dokončili, 
avšak s dodávkami jídla a úpravou vzduchu zvenčí.

Ukázalo se tak, že odřízneme-li malý kousek Země 
a zavřeme jej do skleněné lahve, umře. „Je dost těžké být 
v roli Boha a řídit veškeré záležitosti světa,“ glosoval ne-
úspěch chemik William Harris, který ve druhé polovině 
devadesátých let, kdy projekt převzala Kolumbijská uni-
verzita, změnil Biosphere ve výzkumné pracoviště. Příběh 
tak nabízí varování před přílišným spoléháním na možnosti 
vědy, je metaforou hranic jejích možností. A velmi opa-
trně je třeba přistupovat k vizím, podle nichž věda nabízí 
řešení krizí dnešního rychle se měnícího světa. Opravdu 
je možné řídit planetu jako obrovskou Noemovu archu, 
na níž – s vědci u kormidla – proplujeme všemi úžinami 
a zákruty budoucnosti?

Atom, roboti, vesmír
Druhá polovina minulého století proslula technologic-
kým optimismem. Pamatujete na všechny ty sny o měs-
tech v kosmu, základnách na Měsíci, výpravách na Mars, 
které se měly stát realitou již do roku 2000 nebo krátce 
poté, o  inteligentních robotických pomocnících a  dal-
ších úžasných věcech? Společnost byla okouzlena vyná-
lezy, které po druhé světové válce ovládly svět – atomovou 
energií, kosmickými lety, televizí. V komunis-
tickém bloku se citovaly výroky sovětských aka-
demiků, podle nichž se elektřina z jádra stane 
časem tak levnou, že ani nebude mít smysl měřit 
její spotřebu a platit za ni. V Americe si vědecký 
redaktor ABC News Jules Bergman v roce 1983 
představoval, že do roku 2000 budeme běžně 
cestovat nadzvukovými dopravními prostředky 

a  začneme z  lidské DNA odstraňovat dědičné nemoci 
i vrozené vady. 

Existují samozřejmě vizionáři, kteří dokázali budouc-
nost do určité míry předpovědět, uhodli přinejmenším je-
den konkrétní vynález. Nejznámější je Arthur C. Clarke, 
který již v roce 1945 navrhl způsob, jak šířit televizní signál 
z kosmu. Ale byli i jiní: v roce 1968 snil počítačový vědec 
Alan Kay o zařízení podobném dnešním laptopům, které 
se mělo stát hračkou pro děti i pomocníkem v jejich výuce. 
A již v roce 1898 psal Mark Twain v jedné ze svých povídek 
o přístroji zvaném telektroskop, schopném propojit svět po-
dobně jako dnešní internet. Většinou však snaha uhodnout 
budoucí vývoj budí po letech spíš úsměv. 

Potíž je v tom, že věda a technologie se vyvíjejí nerovno-
měrně a nepředvídatelně. Stačí si vzít třeba železnici: první 
vlaky hodné toho jména vyrazily na trať v první polovině 
19. století – a jejich princip se v podstatě nezměnil dodnes, 
minimálně v tom smyslu, že stále jezdí po dvou kolejích. 
Existují sice expresy levitující na magnetickém polštáři, ale 
jsou drahé a používají se jen velmi vzácně.

Také současná auta jsou stále odkázána na silnice stejně, 
jako byl již začátkem minulého století Ford Model T, do-
konce většinou jezdí i se stejným druhem pohonu. Způsob, 
jakým vyrábíme elektřinu, se v principu nezměnil od Ediso-
nových dob – jedinou dostupnou technologií vycházející 
z jiného fyzikálního principu je fotovoltaika, zodpovědná 
ovšem zatím celosvětově jen za necelá dvě procenta výroby 
elektrického proudu. Naproti tomu pokrok v počítačových 
a informačních technologiích je šokující. Jak trefně píše 
Thomas Friedman v knize Thank You for Being Late (Děkuji, 
že jste se opozdil), kdyby se Volkswagen Brouk z roku 1971 
podobně jako počítače řídil Mooreovým zákonem (výkon-
nost čipů se zhruba každé dva roky zdvojnásobuje), jezdil by 
dnes rychlostí 480 tisíc km/h, stál by čtyři centy a s nádrží 
benzinu by vystačil po celou dobu provozu.

Věda a  technologie nepochybně proměnily život 
na Zemi způsobem, jaký si často vůbec neuvědomujeme. 
Je těžké docenit, jaký vliv na lidské zdraví měly vynálezy, 
jako je kanalizace, chlazení a konzervace potravin, dez-
infekce. Většina obyvatel planety má alespoň v omezené 
míře k dispozici léky a vakcíny. Zatímco před dvěma sty 
lety představoval padesátiletý člověk málem úctyhodného 
kmeta, dnes se lidé ve vyspělém světě dožívají osmdesáti 
i více roků. Chudoba se snižuje a žijeme bezpečnější, před-
vídatelnější životy. 

Nejde si ale nevšimnout, že minulé úspěchy vědy ne-
jsou zárukou úspěchů budoucích. Zelená revoluce, zavedení 
nových zemědělských plodin náročnějších na zavlažování 
a hnojiva, zachránila v šedesátých letech minulého století 

M

Ukázalo se, že odřízneme-li 
malý kousek Země a zavřeme jej 
do skleněné lahve, umře.
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Indii před hladomorem a pomohla i dalším státům, třeba 
v Latinské Americe. Zopakovat podobný úspěch v Africe se 
však nedaří a žádný převrat ve výživě a dostupnosti potra-
vin zatím nezpůsobily ani geneticky modifikované plodiny. 
Nebo jiný podobný příklad – po vymýcení pravých neštovic 
v roce 1980 se čekalo, že další infekční nemoci budou brzy 
následovat. Podařilo se to však prozatím jen u jedné, moru 
skotu, který zmizel ze světa počátkem této dekády. Rov-
něž obrovská očekávání, doprovázející na přelomu tisíciletí 
přečtení lidské dědičné informace, se naplňují jen pomalu.

Optimismus poválečné éry proto opadl. Mnoho lidí si již 
uvědomuje, že vidět v technologiích záruku bezproblémové 
budoucnosti je naivní. Víra, že poznatky z vědeckých labo-
ratoří nakonec vše vyřeší, přitom ale nezmizela, jen se tak 
často nezhmotňuje v podobě konkrétních prognóz.

Pohnojte oceány
Vezměme třeba jednu z největších hrozeb současné civi-
lizaci – klimatické změny. Ohřívání planety a jím způso-
bené šíření pouští či vzestup hladiny světových moří může 
už do konce století vyhnat z rozsáhlých oblastí světa tamní 
obyvatelstvo. Méně zasažené země by pak zaplavilo takové 
množství migrantů, že by proti tomu současná uprchlická 

krize byla jen nevýznamnou epizodou. V této souvislosti 
lze uvažovat o technologiích dvojím způsobem.

Na jednu stranu bychom si měli přiznat, že technolo-
gie, které by klimatické změny zastavily či omezily tak, jak 
se na tom státy předloni dohodly na pařížské klimatické 
konferenci, zatím nemáme. Zabránit tomu, aby teplota 
do konce století nestoupla o mnoho více než o 1,5 stupně 
Celsia, což je mez vnímaná jako relativně bezpečná, zna-
mená nejen rychle skoncovat s fosilními palivy, ale také na-
jít způsob, jak masivně odčerpávat z ovzduší již vypuštěné 
skleníkové plyny, což je zatím nereálné.

Na druhou stranu technologie schopné zabránit nejčerněj-
ším scénářům, tedy ohřátí světa o více než tři stupně do roku 
2100, existují a vyjmenovat je dokáže každý poučenější stře-
doškolák: například fotovoltaika, větrná energie, elektromo-
bily, energie z jádra, která ovšem generuje řadu vlastních pro-
blémů. Svět bez uhlí, ropy a plynu je možný, podmínkou jsou 
však hluboké ekonomické změny. Ty ovšem nejsme ochotni 
zavést: Místo abychom fosilní paliva zatížili uhlíkovou daní 
nebo jejich využití prodražili oživením obchodu s emisními 
povolenkami, naopak je šokujícím způsobem dotujeme. Po-
dle odhadu Mezinárodního měnového fondu činí podpora 
fosilním palivům celosvětově každou minutu deset milionů 

Proti zdravému rozumu. (ropná pole v kanadské albertě, která propojí sporný ropovod keystone xl s přístavy v mexickém zálivu)
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dolarů, což převyšuje součet všech nákladů, které lidstvo vy-
nakládá na zdravotní péči. Pouhé ukončení této podpory by 
podle MMF omezilo uhlíkové emise o 20 procent a snížilo 
počet předčasných úmrtí, způsobených znečištěním ovzduší, 
o 1,6 milionu ročně.

Místo toho vidíme přesně opačný vývoj. Například Spo-
jené státy nedávno schválily stavbu ropovodu Keystone XL, 
který pomůže propojit ložiska ropných písků v kanadské pro-
vincii Alberta s rafineriemi a přístavy na březích Mexic-
kého zálivu. Odtud surovina, která způsobuje podstatně větší 
emise skleníkových plynů než klasická ropa, míří do světa. 
Evropu, která před třemi lety zrušila přísné regulace a zaujala 
k ropným pískům vstřícný přístup, nevyjímaje.

Řada lidí pociťuje nad tímhle přístupem bezmoc. Jiní se 
spoléhají, že všechno vyřeší fantastické budoucí technolo-
gie: fosilních paliv se sice nedokážeme vzdát, budeme ale 
„hnojit“ oceány železem nebo močovinou, aby více odčer-
pávaly oxid uhličitý z ovzduší, rozstřikovat mořskou vodu 
v mracích, aby zbělelely a více odrážely sluneční záření, 
nebo rovnou postavíme v kosmu obří stínítko zakrývající 
před sluncem část zemského povrchu. Jsou to sny překoná-
vající o mnoho délek dávné představy sovětských inženýrů 
o otočení toku sibiřských řek.

Podobně slepá víra se týká i orné půdy, která vzni-
kala desítky tisíc let a nyní rychle mizí kvůli nešetrnému 
zacházení a erozi. „Lidé důvěřují vědě, myslí si, že vrá-
tíme do půdy nějaké chemikálie, a bude to. Jenže mlu-
víme o komplexním půdním ekosystému, který byl ne-
návratně odplaven. Nemyslím si, že by mysl jakéhokoli 
člověka plně rozuměla tomu, o co přicházíme,“ řekl kdysi 
autorovi tohoto textu americký historik a environmenta-
lista Donald Worster, když popisoval situaci v Iowě, kde 
od zorání prérie zmizela polovina nejúrodnější svrchní 
vrstvy půdy.

Hlavní problém nicméně není v přílišném technoopti-
mismu. A vlastně vůbec není v technologiích. 

Neřízený automobil
Světová ekonomika se globalizovala a naučila se doko-
nale využívat nástroje, které má k dispozici. Peníze cestují 
po světě v podobě nul a jedniček rychlostí světla, po je-
diném kliknutí myši. Na kolísání trhů se podílejí rychlé 
obchody, které bez zásahu člověka provádějí počítače vy-
bavené umělou inteligencí. Vlády bezmocně sledují, jak vel-
korysé udělování hypoték na Floridě vinou propojenosti in-
vestičních fondů zničí v nečekané krizi úspory německých 

Za povolení pomáhat při hladomoru v jižním Súdánu musejí humanitární organizace zaplatit, nově až deset tisíc dolarů.
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důchodců. Rychlost změn v tomto ohledu překonala vše, 
co si pováleční futurologové dokázali představit.

Naproti tomu veřejná správa zamrzla v lokálním světě, 
stále probíhá především na úrovni států, kde politici sledují 
krátkodobé zájmy. Pokusy řešit problémy na nějaké vyšší 
úrovni selhávají. Sociální vědci by jistě dokázali navrhnout 
způsob, jak odstranit příčiny současné migrační krize, v po-
liticky rozděleném světě bez silných globálních institucí 
však řešení nejde prosadit.

Extrémním příkladem nezodpovědného chování během 
katastrofy je současný postoj úřadů v Jižním Súdánu, kde 
koncem zimy vypukl hladomor. Ačkoli v zemi hladoví sto 
tisíc lidí a dalšímu milionu hlad hrozí, tamní vláda nedávno 
dramaticky zvýšila sumu, kterou musejí zaplatit zahraniční 
humanitární pracovníci, chtějí-li v zemi působit. Zatímco 
dosud stálo povolení sto dolarů, nově to má být deset tisíc 
dolarů. Pomoc hladovějícím to může časem paralyzovat. 
Proti takové omezenosti žádné technologie nic nezmohou.

Je pravda, že pokud místní vlády spolupracují, svět se 
nakonec k akci rozhoupe. Před několika lety to potvrdila 
rozsáhlá epidemie eboly v západní Africe. Reakce sice při-
šla pozdě – nevládní organizace celé měsíce marně varovaly, 
jaká katastrofa se v Libérii, Sieře Leone a Guineji odehrává 

–, nakonec ale přece jen dorazily válečné lodě s pomocí, 
budovaly se polní nemocnice, dovážely se chybějící hygie-
nické prostředky. Kulturní antropologové hovořili s míst-
ními lidmi jazykem, kterému rozumějí, přesvědčovali je, 
aby se nechali zavírat do karantény, hledaly se cesty, jak 
upravit nehygienické pohřební rituály. Ebola nezmizela 
sama od sebe, ale díky rozsáhlé mezinárodní akci.

Svět se k ní však rozhoupal až v okamžiku, kdy umíraly 
tisíce lidí a nemoc kromě toho ohrožovala i vyspělé země, 
což zvyšovalo jejich ochotu jednat. Hrozby typu klimatic-
kých změn, degradace půdy, vymírání rostlin a živočichů 
jsou mnohem vzdálenější a neuchopitelnější. Aby se s nimi 
civilizace vyrovnala, nepotřebuje ani tak lepší technologie, 
jako spíš lepší globální instituce. Svět připomíná automo-
bil nadupaný nejmodernějšími technikou, jehož řidič však 
zvládne sotva koňské spřežení.

O to spornější je neustálé volání českých průmyslníků 
po tom, aby školy chrlily co nejvíc techniků. Ekonomika 
na tom může krátkodobě vydělat. Za sto let ale naši po-
tomci možná konstatují, že inženýrů bylo začátkem 21. sto-
letí na světě dost. Tím, co chybělo, bylo silnější postavení 
humanitních a sociálních věd, které by se promítlo do od-
povědnějšího řízení globálních záležitostí. X

k ochraně Země a jejích obyvatel nepotřebujeme ani tak lepší technologie, jako spíš lepší globální instituce. (Papuchalk severní, island)
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Změny, kam 
se podíváš
technologie 
převrací vzhůru 
nohama 
způsob, jakým 
pracujeme, 
bavíme se 
či jakým se 
léčíme. kde 
je pokrok 
nejrychlejší 
a které oblasti 
se naopak 
vyvíjejí pomalu? 
Přinášíme 
přehled 
nejdůležitějších 
současných 
trendů a výhled 
na nejbližších 
zhruba pět až 
deset let.
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informační 
technologie 
a proměna 
pracovního trhu 
Díky cloudům (velkým 
serverovým farmám, 
do nichž lze ukládat sou-
kromá data i software) 
přestává být nutné, aby 
každý zaměstnanec dis-
ponoval výkonným počí-
tačem – stačí jednodušší 
pracovní stanice. Roz-
voj virtuální reality a te-
lekonferencí brzy dospěje 
do bodu, kdy fi rmy už ne-
budou potřebovat velké 
centrální sídlo, postačí síť 
menších navzájem propo-
jených provozoven. Šířit 
se bude také práce z do-
mova: lze čekat pokles 
poptávky po kancelářích 
– zaměstnanci si doma 
prostě nasadí brýle pro 
virtuální realitu a budou 
„v práci“. Zjednoduší se 
tak dojíždění; doprava zá-
roveň bude řízena na zá-
kladě „big data“, meto-
dami prediktivní analýzy, 
jež pomohou dále omezit 
dopravní zácpy. Ve měs-
tech se také projeví nástup 
aut bez řidiče, která bu-
dou fungovat jako auto-
matická taxislužba; vůz 
si objednáte přes internet 
a odveze vás, kam budete 
potřebovat.

robotika, umělá 
inteligence 
Přes úžasné pokroky v ob-
lasti umělé inteligence 
(například loňské vítěz-
ství počítače nad velmis-
trem ve hře go) zatím 
strojové myšlení zvládá 
jen úzce vymezené úkoly. 
Všestranní roboti, jejichž 
schopnosti se vyrovnají 
lidským nebo je překonají, 
stále zůstávají doménou 
sci-fi . Nicméně i úzce za-
měřená umělá inteligence 
mění svět. Roboti v továr-
nách jsou již schopni ko-
operace s lidským pracov-
níkem, nemusejí od něj 
být z bezpečnostních dů-
vodů odděleni klecí. Jsou 
také mnohem autonom-
nější, neřídí se přesně 
daným programem, ale 
dokážou se do jisté míry 
nezávisle rozhodovat. Je-
jich samostatnost spolu 
s pokroky v oblasti zpra-
cování a vizualizace dat 
vede k tomu, že provoz 
nejmodernějších továren 
již lze řídit přes tablet.

Umělá inteligence se 
začíná uplatňovat v ob-
lastech dříve vyhrazených 
člověku. Pomáhá napří-
klad právníkům analyzo-
vat soudní spisy a vyhle-
dávat v nich, asistuje při 
stanovování lékařských 
diagnóz, dovede napsat 
jednoduchý novinový člá-

nek. Zlepšují se osobní 
asistenti v mobilních tele-
fonech, počítačích, ma-
lých robotech nebo třeba 
hodinkách, se kterými lze 
komunikovat hlasem. Sys-
témy umělé inteligence se 
uplatňují i v call centrech 
a pronikly také do nákup-
ních center, kde radí zá-
kazníkům a provádějí je 
– ať už v podobě „avatarů“ 
na obrazovkách nebo coby 
reální průvodci v podobě 
humanoidních robotů. 
Role robotů bude zřejmě 
také růst v péči o seniory 
a handicapované.

internet věcí 
Je vlastně záhadou, 
proč už dávno nežijeme 
ve světě prošpikovaném 
inteligentními senzory, 
v němž je vše napojeno 
na internet, řízeno umě-
lou inteligencí a v němž 
spolu hovoří nejen lidé, 
ale i přístroje. Dávno to 
nemusí být jen příslovečná 
lednice, která sama ob-
jedná docházející potra-
viny. Dnes se mluví třeba 
o betonu mostní kon-
strukce schopném mo-
nitorovat svůj stav a včas 
hlásit možné problémy 
nebo inteligentním povr-
chu vozovky detekujícím 
náledí, který varuje blížící 
se auta, jež pak sama zpo-
malí a upozorní systém 

řízení dopravy na možnou 
zácpu. Technicky to vše 
možné je, schází ale hnací 
motor, který by tuhle ob-
rovskou změnu zavedl. 
Internet věcí zatím příliš 
nepronikl ani do domác-
ností, patrně kvůli obrov-
ské pestrosti a konkurenci 
jednotlivých technolo-
gií, které nejsou navzájem 
kompatibilní. Průlom by 

teď mohli způsobit zmí-
nění osobní asistenti vy-
bavení umělou inteligencí, 
třeba systém Alexa fi rmy 
Amazon, který se umí 
„domluvit“ například s ur-
čitými značkami automo-
bilů nebo lednic.

Služby a reklama 
ve smartphonu 
Několika tahy na obra-
zovce telefonu můžeme 
najít ubytování, taxi, le-
tenku, restauraci nebo 
partnera na večer. Spek-
trum možností se bude 
dále rozšiřovat, úspěch 
služeb jako Uber nebo 

Proč jezdit do práce? (3d brýle)

Spolupráce s robotem Yumi 
v továrně na elektrické zásuvky.

inteligentní domácí asistent 
amazon Echo.
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Airbnb se snaží napodo-
bit záplava startupů. Zá-
roveň se díky strojovému 
učení a novým metodám 
nakládání s daty zdokona-
luje reklama, kterou nám 
telefon či počítač nabízejí. 
Možná není daleko doba, 
kdy se v hovoru přes Me-
ssenger zmíníte o tom, že 
potřebujete nové kalhoty, 
a vzápětí vás telefon zavalí 
nabídkou nejbližších ob-
chodů protříděnou podle 
vašeho osobního vkusu.

Energetika 
I když tradiční energe-
tika založená na spalování 
uhlí nebo štěpení atomu 
ještě zdaleka nekončí, čer-
stvý vítr technologických 
změn vane jinudy: chytrá 
energetika budoucnosti 
má ve znaku decentrali-
zaci a obnovitelné zdroje. 
Spoléhá na řadu menších 
jednotek, jako jsou střešní 
solární elektrárny, místní 
větrné parky nebo sta-
nice pro spalování bio-
masy. Časem by měly být 
propojeny do chytrých 
sítí, v nichž se bude vý-
roba elektřiny přizpůso-
bovat spotřebě a naopak: 
inteligentní domy zapnou 
spotřebiče pokud možno 
mimo špičku, v době, kdy 
je proud velmi levný, nebo 
se dokonce za jeho odběr 
spotřebiteli platí. Továrna 
pomocí ukládání ener-
gie do baterií omezí nára-
zové výkyvy ve spotřebě 
elektřiny, k nimž dochází 
třeba při spuštění výrob-
ních linek; sama také roz-
vodné síti oznámí, kolik 
bude v příštích hodinách 
potřebovat proudu.

Ač se však o těchto sys-
témech hovoří již léta, 
zatím jsou stále v plen-
kách. Razantnějšímu ná-
stupu chytrých sítí brání 

fi nanční náročnost jejich 
zavedení, nedostatek chyt-
rých elektroměrů v do-
mácnostech nebo třeba 
zranitelnost vůči kyber-
útokům.

nové metody 
v medicíně 
Klasické metody léčby ra-
koviny, jako je chirurgický 
zákrok nebo ozařování, se 
přiblížily k hranicím svých 
možností již před třiceti 
lety. Poté se objevily velmi 
účinné léky v podobě ří-
zených protinádorových 
střel. Nyní do výzkumu 
stále více promlouvá ge-
netika: Testuje se napří-
klad vakcína pro pacienty 
se zhoubným nádorem 
kůže, která využívá toho, 
že vědci dovedou přečíst 
DNA nádoru a odhalit 
jeho slabá místa. V po-
sledních letech se také 
objevila revoluční tech-
nologie genetických mo-
difi kací CRISPR/Cas9, 
pomocí níž lze dědičnou 
informaci přesně „edito-
vat“. Čínští vědci pomocí 
ní upravili buňky lid-
ského imunitního systému 
tak, aby nemilosrdně za-

čaly útočit na nádor. Kli-
nické testy proběhly zatím 
u jednoho pacienta s kar-
cinomem plic, ještě letos 
mají pokračovat u dalších 
devíti. V USA se metoda 
má začít zkoušet i u dal-
ších druhů rakoviny.

Medicínu zřejmě pro-
mění také řada dalších 
nastupujících nebo rodí-
cích se technologií: ope-
race prováděné za pomoci 
robotů, kdy chirurg může 
být na velké univerzitní 
klinice, zatímco pacient 
třeba v odlehlé venkov-
ské nemocnici; tisk tkání, 
ve vzdálenější budouc-
nosti možná celých orgánů 
na 3D tiskárnách; moz-
kové implantáty vracející 
schopnost pohybu para-
plegikům nebo sběr a ana-
lýza dat o zdravotním 
stavu ze systémů, jako jsou 
mobily, hodinky vyba-
vené zdravotními senzory 
a další podobná zařízení.

Existují i oblasti, kde je 
pokrok pomalejší, než se 
čekalo. Vázne například 
hledání nových účinných 
léků u nemocí jako Alz-
hemeirova choroba a další 
druhy demence. Velkým 
problémem je také vzrůs-
tající odolnost bakterií 
vůči antibiotikům.

doprava se mění 
velmi pomalu 
Nadzvukové dopravní le-
tadlo Concorde dolétalo 
v roce 2003 a nástupce za-
tím neexistuje. Kromě již 
zmíněných samořiditel-
ných aut se nerýsuje žádný 
převrat ani u pozemní do-
pravy. O nápady přitom 
není nouze. Hyperloop, 
systém připomínající po-
trubní poštu, přepravující 
cestující rychlostí až 1200 
km/h v pouzdrech řítí-
cích se trubicemi se sní-
ženým astmosférickým 
tlakem, chce v Kalifornii 
vybudovat miliardář Elon 
Musk. SkyTran, kapsle 
o rozměrech automobilu 
„zavěšené“ na jedné koleji 
nad městskou ulicí, vy-
užívající k pohybu mag-
netický polštář, se zkou-
šejí v Tel Avivu. Existují 
prototypy létajících aut. 
Žádný z těchto prostředků 
se však zatím neblíží ko-
merčnímu provozu. X
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dopravní systém Hyperloop 
(vizualizace).

fasáda pokrytá fotovoltaikou.
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kdo poletí ke hvězdám
marti n u H líř

Popusťme teď uzdu fantazii, nechme stranou všechny etické námitky 
a další „ale“. Dlouhodobé předpovědi jsou ošidné, přesto se zkusme za-
myslet nad tím, kam může věda a technika dospět v horizontu desítek 
a stovek let.

Kosmické lety od sedmdesátých let minulého století spíše stagnují, není 
ale žádný důvod, aby to tak bylo navždy. První let na Mars by mohla 
NASA uskutečnit kolem roku 2040, soukromníci jako Elon Musk nebo 
Jeff  Bezos možná na rudou planetu vyrazí i dříve. Vybudovat tu trva-
lou základnu bude mimořádně obtížné kvůli řídkému nedýchatelnému 
ovzduší, průměrné teplotě kolem minus 60 ˚C a především kosmickému 
záření, před nímž není planeta na rozdíl od té naší chráněna. Přesto lidé 
jednou na Marsu jednou pravděpodobně žít budou a možná se jej pokusí 
terraformovat, změnit tak, aby se více podobal Zemi.

Pomoci by k tomu mohly geneticky modifi kované bakterie, které by 
začaly dodávat do ovzduší Marsu 
kyslík a  skleníkové plyny (kvůli 
ohřátí planety) a také by odstraňo-

valy jedovaté látky z půdy. Takový projekt by ovšem trval stovky, možná tisíce 
let a úspěch není zaručen – nevíme totiž, proč kdysi relativně husté ovzduší 
Marsu vlastně zmizelo. 

Možná ale naši potomci nechají Mars svému osudu a najdou ve vesmíru oby-
vatelnější svět. Jak se ukázalo v uplynulém čtvrtstoletí, planety jsou v kosmu 
hojné a objevit nějakou pohostinnou by dokázaly i přístroje, které bychom už 
v podstatě dokázali vyrobit. Otázka je, jak překonat obrovské vzdálenosti me-
zihvězdného prostoru. Techniku, jež by dopravila živého člověka k jiné hvězdě, 
si zatím umí představit autoři sci-fi , vědci jsou skeptičtější. Zřejmě by si vyžá-
dala nějaký převratný fyzikální objev.

Otázka také je, kdo vlastně bude do vesmíru létat. Vznik umělé inteligence, 
která předčí tu lidskou, je podle mnoha odborníků jen otázkou času. Ať už 
v podobě humanoidních robotů nebo třeba umělého mozku vetknutého do fl o-
tily kosmických lodí, vždy by byla mnohem odolnější a pro dobývání kosmu 
v mnohém vhodnější než křehká lidská tělesná schránka, jak ji známe dnes. 

Jestliže ale skutečně vznikne umělá inteligence nadřazená lidské, nebude to 
především znamenat náš konec? Názory se různí. Optimisté věří, že si člověk 
nad svými výtvory vždy udrží kontrolu, pesimisté upozorňují, že strojová inte-
ligence může sama sebe zdokonalovat, přeprogramovávat, měnit zákony, které 
jí dají tvůrci do vínku. Člověka se pak možná buď zbaví jako zbytečné přítěže, 
nebo o něj bude „pečovat“ podobně, jako se dnes staráme o domácí zvířata.

Jednou z možností, jak se tomuto chmurnému scénáři vyhnout, je vzít evo-
luci našeho druhu do vlastních rukou. První pokusy s geneticky modifi kova-
ným lidským embryem proběhly nedávno v Číně. Nové metody genetiky totiž 
nabízejí možnosti (zatím rizikové a nepříliš prozkoumané), jak z DNA odstra-
ňovat dědičné nemoci a vrozené vady. Později třeba přijde na řadu i vylepšení 
genomu, například zvýšení inteligence dítěte ještě před narozením.

Dalším stadiem může být propojování člověka a stroje. I to se již v labora-
tořích pomalu chystá – například na Kalifornské univerzitě vyvíjejí mozkový čip, který by pacientům trpícím Alz-
heimerovou chorobou pomohl s pamětí.

Připadají vám nastíněné perspektivy příliš fantastické? Možná jsou. Ale ještě před pěti sty lety neexistoval parní 
stroj a lidé věřili, že Země je středem vesmíru. Co bude za další půlstoletí, nevíme. Víra, že rozluštíme hluboká ta-
jemství kosmu, objevíme nové zdroje energie a vyšleme lidské vědomí ke hvězdám, může být také zdrojem optimi-
smu. Koneckonců jsme zatím neobjevili žádný jiný druh, který by měl šanci tohle všechno dokázat. X
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Člověk je pro vesmír křehký. 
letět může stroj.
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dyž mi bylo deset let, vypo-
čítal jsem si, že v  roce 2017 
mi bude šedesát, ale neuměl 
jsem si budoucí svět ani sebe 
sama v něm vůbec představit. 
Vzpomněl jsem si nedávno 
na  svou tehdejší bezradnost 
při čtení knihy Davida Grae-
bera Utopie pravidel, jemuž 
bylo osm, když v  roce 1969 
přistáli Američané na Měsíci 

a podobně jako já se tehdy pokoušel představit si svoji 
vzdálenou budoucnost. „Opravdu jsem očekával, že budu 
žít ve světě technologických zázraků? Jistě. Každý to oče-
kával,“ píše Graeber. A rozhořčeně se ptá: kde tedy je te-
leportace, antigravitační pole, pilulka nesmrtelnosti, an-
droidi, kolonie na Marsu, létající auta, jimiž jsme měli 
podle slibů dospělých létat už v roce 2000? 

Na rozdíl od Graebera jsem v dětství o těchto slibech 
neslyšel, neboť komunistická utopie slibovala jiné zázraky, 
ale přesto: jezdím vlakem z Bratislavy do Prahy pořád 
za stejné čtyři hodiny jako moji předchůdci ještě před 

Virtuální  
klub rváčů
Slovenská 
společnost se 
za těch deset 
let, co jsem 
se z ní vzdálil, 
proměnila takřka 
k nepoznání
marti n m. š i m EČka / foto b or iS né m EtH / Hom E lan d

K
dřív bylo vše  

srozumitelnější.
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válkou. Když mi bylo deset, právě jsme si koupili auto, 
které jezdilo stovkou, měli jsme ledničku, vysavač, tele-
vizi, telefon a moji rodiče se nepřestávali těmto novotám 
divit. O padesát let později mám to samé, byť uznávám, 
že o chlup lepší. Tohle že je pokrok?

Ano, je. Není však tak viditelný a je občas docela těžké 
rozeznat ho pouhým okem, protože navenek jde často jen 
o vylepšení už vymyšlených věcí. Futurologové říkají, že 
se již brzy dočkáme technologické revoluce, roboti a lé-
tající auta jsou prý už na spadnutí. A že největší změna se 
odehraje v našem mozku. 

Jenže to už se stalo – i bez umělé inteligence. Vidím to 
na proměně slovenské společnosti během posledních de-
seti let. Jestli je to pokrok, tedy změna k lepšímu, si nej-
sem úplně jist, pokusím se ji však alespoň trochu popsat.

Nebylo o čem mluvit
Když jsem se před deseti lety stěhoval z  Bratislavy 
do Prahy a loni na podzim se do ní vrátil (byť jsem z ní 
fyzicky nikdy úplně neodešel), na první pohled se nezmě-
nila. Bratislavské nádraží je pořád stejně ošklivé, silnice 
jsou pořád stejně rozbité, pokrok k lepšímu se projevil kli-
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matizací ve veřejné dopravě a k horšímu ucpanými vjezdy 
do města v čase dopravní špičky.

Nenápadně se změnili také lidé. Před deseti lety ni-
kdo nekoukal do  chytrého telefonu, protože nebyly. 
Dnes do nich koukají skoro všichni a z veřejné dopravy 
i kaváren zmizeli čtenáři papírových novin. Odněkud 
se vynořila spousta mužů a žen, kteří si z nějakého dů-
vodu barví svoji bílou kůži a dělají ze sebe chodící orna-
menty. Přibylo tlustých lidí, zejména dětí, což by mohlo 
znamenat, že se Slováci mají dobře. Ale objevili se také 
holohlaví mladíci v zelených mikinách, jimž se říká fa-
šisté, což by mohlo znamenat, že Slováci se mají špatně. 
Přibyl také dosud neznámý druh slovenského politika, 
jemuž se říká euroskeptik, což by mohlo znamenat, že 
Slováci jsou nespokojení.

Když jsem se před deseti lety vzdálil, byla slovenská 
společnost relativně srozumitelná a ve shodě sama se se-
bou: pohroužila se do sebe a užívala si prudký ekono-
mický růst (deset procent HDP!) s jistotou, že to bude 
navěky. Nebylo nudnějšího tématu než Evropská unie, 
kam Slovensko nedávno vstoupilo  s vírou, že o zářivou 
budoucnost je tak navždy postaráno. Zbytek světa byl jen 
matnou skvrnou v koutku oka, Slováci šťastně zahleděni 
do sebe měnili stará okna za plastová a natírali své za-
teplené domy pastelovými barvami. Veřejná debata, která 
skomírala už od konce devadesátých let, úplně ustala. Ne-
bylo o čem mluvit.

Po deseti letech je shoda tatam a společnost vypadá 
jako jakýsi virtuální klub rváčů. Nacionalisté, kteří byli 
před deseti lety na vymření, se vrátili silnější než dříve, 
obohaceni mnohdy o oddíly fašistů, s nimiž se navenek 
nesnášejí, ale v  jádru mají mnoho společného. Parla-
ment se proměnil v rejdiště jurodivých křiklounů i za-
mlklých nácků, stal se tribunou postav, na jaké člověk 
běžně na ulici nenarazí. Soudě však podle voleb i prů-
zkumů veřejného mínění, reprezentují zhruba 40 pro-
cent voličů.

V mozku těchto voličů se odehrála změna, s jakou fu-
turologové nepočítali. Souvisí nepřímo s krizí Západu, 
jež dolehla i na Slovensko, ale jejím spouštěčem není 
osobní zkušenost úpadku – navzdory vnější ekonomické 
krizi prožívala naprostá většina obyvatel země v poslední 
dekádě růst příjmů i kvality života. Spouštěčem změny 
je technologická revoluce, jež je volným okem takřka ne-
viditelná, ale lidem umožnila ponořit se do virtuální re-
ality sociálních sítí a tam se oddávat úzkosti a nenávisti.

Rozvázaný jazyk
Toto se samozřejmě děje i jinde na Západě, to není 
žádný objev, ale slovenský případ je v něčem přece 
jen zvláštní. Zdejší společnost, pokud ji tak bylo 
možno vůbec nazývat, žila po celá staletí roztrou-
šena v hlubokých údolích oddělených od sebe hře-
beny hor a až teprve ve 20. století začala sebe sama 
vnímat jako celek propojený klenbou moderních 
médií, jako byly rádio a televize. Dokonce ještě 
i před deseti lety lid spíše trpně přijímal informace 
shůry, než aby mluvil sám se sebou, z tradice ne-

navyklý veřejné debatě.
A pak se objevily sociální sítě, jež v neprostupné zemi 

propojily miliony lidí. Facebook rozvázal němému lidu 
jazyk a ten začal, poprvé vůbec, doopravdy diskutovat. 
Společná řeč se však místo nástroje dorozumění promě-
nila ve zbraň hromadného ničení, jež rozcupovala spole-
čenskou smlouvu o budoucnosti i minulosti.

Zřejmě neexistuje způsob, jak porovnat míru nená-
visti na sociálních sítích různých národů, ale díky své 
zkušenosti s českou debatou prohlašuji, že ta slovenská 
je o řád divočejší. Fašisté, kteří spílají Romům, Židům, 
imigrantům nebo třeba slovenským liberálům a žádají 
jejich smrt, mají na Facebooku stovky tisíc příznivců. 
Jazyk se utrhl z řetězu a do mozků Slováků zasévá vir-
tuální apokalypsu.

Ale je to možná právě úlek z těchto fašistů, který pro-
budil naprosto nečekaný zájem o holokaust slovenských 
Židů, jejichž srdcervoucí příběhy zaplavily slovenská mé-
dia. A nejen to. Po celé zemi se najednou roztrhl pytel 
s veřejnými debatami, jako kdyby lidé cítili, že sociální 
sítě skutečnou diskusi nenahradí. 

Před deseti lety jsem odjížděl ze země relativně sro-
zumitelné, klimbající a lehce netečné k jakýmkoli idejím. 
Vrátil jsem se do té samé země vášnivě rozštěpené mezi 
konzervativce, liberály, levičáky, pravičáky, Evropany, 
nacionalisty, fašisty, sluníčkáře a mnoho dalších odrůd 
identity. Neznám tady nikoho soudného, kdo by se tvá-
řil, že rozumí tomu, co se děje. Jisté je jen to, že se od-
kudsi uvolnila mohutná vlna energie, jejíž sílu a účinek 
lze stěží odhadnout.

Typickým paradoxem dnešní doby však je, že tato ener-
gie je něco jako temná hmota ve vesmíru: víme o ní, ale 
pouhým okem vidět není. To, co vidět je, jsou zrekonstru-
ovaná centra měst díky eurofondům, množící se penziony 
a mohutné dřevěné stavby podél cest, jež se tváří jako sa-
laše, ale jsou to restaurace se skvělou kuchyní – Slováci 
objevili půvab své zemité identity.

Možná už brzy budou brázdit nebe nad touto hornatou 
zemí létající auta, futurologové tvrdí, že je to otázka deseti 
let – ostatně, jedno z nich vyvinul slovenský konstruktér. 
Robot možná vystřídá baču a bude chránit ovce před vlky 
i v noci, jelikož nemusí spát. Podmínkou však je, aby ona 
temná energie nespálila duši slovenské společnosti, která 
se teprve nedávno naučila promlouvat sama k sobě a do-
spěla zatím jen k tomu, že si nerozumí. X

Autor je redaktorem Denníku N.

Společná řeč se místo nástroje 
dorozumění proměnila ve  
zbraň hromadného ničení, jež 
rozcupovala společenskou smlouvu 
o budoucnosti i minulosti.



FordMondeo patří k dlouhodobým
stálicím střední třídy. Renomé simezi
manažery vybudoval nejen bezkonku-
renční nabídkou prostoru, ale zejmé-
na senzačními jízdními vlastnostmi.
Nejnovější generacemanažerského
bestselleru klade extrémní důraz
na pohodlí řidiče i jeho spoluces-

tujících. Od způsobu, jímž pohlcuje
nerovnosti, přesmasážní sedadla či
automatické parkování až po kvalitu
vzduchu v kabině.
Jestliže tento model měl vždy své

místo v užším výběru zákazníků,
kteří hledají liftback či kombi střední
třídy, dnes to platí dvojnásob. České
zastoupení Fordu totiž připravilo
časově omezenou prodejní kampaň
Ford Business Weeks, zaměřenou
zejména na živnostníky a menší fir-
my. Podnikatelé, kteří se rozhodnou
pro nový Ford během letošního
června, se mohou vedle zajímavé
nabídky na samotný vůz těšit
rovněž na zvýhodněný servis i znač-
kové financování Ford Credit.

Zájemcům o Mondeo je v rámci
této akce nabízen například model
s karoserií kombi, úsporným moto-
rem 2.0 TDCi 110 kW a rozšířenou
výbavou Titanium TOP Edition.
Ta přidává nad rámec „běžné“
úrovně Titanium ještě řadu atrak-
tivních funkčních i stylových prvků.

Konkrétně to jsou adaptivní LED
světlomety, které za všech okolnos-
tí zajišťují nejlepší možné osvětlení
prostoru před vozem; metalický lak;
tónovaná boční okna od B-sloup-
ků dozadu; střešní ližiny; přední
mlhovky s černým rámečkem;
elektricky ovládané páté dveře;
a konečně parkovací senzory vpředu
i vzadu, které jsou k nezaplacení tře-
ba při manévrování v podzemních
garážích nákupních center či kance-
lářských budov.
To vše je ale jenom začátek. Tím,

co činí akci Ford Business Weeks
doslova nevídaně výhodnou pro
zákazníky, je nabídka navazujících
zvýhodnění. Firemní zákazníci, kte-

ří si pořídí Mondeo během června,
dostanou zcela zdarma také pě-
tiletou záruku Ford Protect, 30%
slevu na originální náhradní díly
a bezplatnou doživotní asistenci
Ford Assistance – to za předpokla-
du, že vůz bude pravidelně navště-
vovat autorizované servisy Ford.
K tomu se přidává zvýhodněné
financování Ford Credit s úrokovou
sazbou jen 2,99% p.a. a jako
příjemný bonus obdrží zákazníci
roční dálniční známku v hodnotě
1500Kč.
Ačkoliv nové Mondeo je glo-

bálním modelem, praktický
a elegantní kombík vznikl výhradně
pro Evropu. Pravidelně tvarovaný
a dobře přístupný zavazadlový
prostor pojme až 550 litrů v zá-
kladní konfiguraci. Jednoduchým
sklopením zadních sedadel do rovi-
ny lze zvětšit kapacitu zavaza-
delníku až na 1630 litrů. Přednost-
mi jsou také široká podlaha mezi
podběhy (114cm) a nízko položená
nakládací hrana (61 cm).
V nabídce je řada konfigurací

hnacího řetězce od oceňovaného
zážehového motoru 1.0 EcoBoost
až po prestižní 2.0 TDCi bi-turbo
o výkonu 155 kW. Některé verze
dvoulitrového dieselu lze na přání
kombinovat s inteligentním poho-
nem všech kol.

Mondeo je Manažerský sen.
nikdy nebylo výhodnější
V rámci časově omezené prodejní akce nabízí Ford úspěšný model
Mondeo za neobyčejně zajímavých podmínek. Pokud uvažujete
o novém manažerském voze, určitě se zastavte u prodejce Fordu.

INZERCE RS005830

Zaujala vás nabídka Fordu?
v tom případě určitě neváhejte,
akce Ford business Weeks
skutečně platí pouze během
června 2017! bližší informace
získáte u nejbližšího
autorizovaného prodejce
značky Ford popřípadě
na www.ford.cz.
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letech 1866–1876 praco-
val ruský básník, spisovatel 
a  kritik Nikolaj Někrasov 
na  poemě Kdo žije šťastně 
na  Rusi?.   Dílo je jednou 
z  mnoha uměleckých re-
akcí, ale asi tou nejznámější, 
na  pravděpodobně nejvý-
znamnější sociální reformu 
v  celých ruských dějinách, 
na zrušení nevolnictví, které 

v březnu 1861 zvláštním manifestem vyhlásil car Alexandr 
II. Sedm mužiků se vydává na pouť Ruskem a snaží se najít 
šťastného člověka. Bude to statkář, úředník, pop, kupec, 
ministr, nebo car? Těžká nemoc autorovi nedovolila napsat 
zamýšlených osm částí a závěr poslední, čtvrté, proto defi-
nitivní odpověď nepřináší, což však nakonec asi není pod-
statné. Někrasov totiž dokázal zformulovat jednu z existen-
ciálních otázek ruských dějin. Otázku, která se stále vrací, 
a v posledních letech s mimořádnou naléhavostí… Proč?

V prosinci 1877, kdy Někrasov umírá, postupovala ruská 
armáda, po těžkých bojích v Bulharsku, směrem k Istan-
bulu (Konstantinopoli). Poté, co se Rusko vypořádalo se 
Švédskem (1721), bylo zlikvidováno Polsko (1795), vyhnán 
Napoleon a dobyta Paříž (1814), bylo vítězné Rusko po-
raženo v krymské válce (1856). Podobná gigantické „cha-
loupce na kuří nožce“ se pokořená mocnost, „bez jejíhož 
svolení v Evropě nevystřelilo jediné dělo“, otočila k Evropě 
zády a zabrala další nesmírná území v Asii. Tehdy byly ruské 
dějiny přirovnány ke kyvadlu, které osciluje mezi Evropou 
a Asií a rozdrcení osmanské říše mělo Rusku v očích Evro-
panů vrátit ztracený respekt. Nestalo se tak. Osmanská říše 
se zhroutila až v důsledku první světové války, stejně jako 
Rusko, ve kterém se dostal k moci jeden z nejstrašnějších re-
žimů v lidské historii. Zásadní příspěvek k porážce nacistů 
ovšem přiměl svět zavřít oči nad dříve spáchanými zločiny 
bolševiků, které si s těmi nacistickými nijak nezadaly. A ne-
jen to: velkolepé vítězství korunované dobytím Berlína, mis-
trovsky propracovaná propaganda, strach a apatie ztýraného 
obyvatelstva a fanatické nadšení mezinárodních hlasatelů 
komunistické ideje umožnily zamaskovat zoufalou sociální 

rusko  
pořád v mlze
ale možná se blíží 
obrovská změna 
v jeho dějinách
m icHaE l romancoV / foto m i lan b u r Eš

V



33

Stále se vracející existenciální 
otázka ruských dějin: Proč?
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a ekonomickou situaci sovětských lidí, kteří se, jak v práci 
Každodenní stalinismus skvěle vystihla Sheila Fitzpatrick, již 
ve třicátých letech proměnili v „lovce a sběrače industriálního 
věku“, permanentně mobilizované k válce v rytmu tehdy po-
pulární písně „Jestli zítra vypukne válka“.

Hlasovat nohama
Z dnešní perspektivy je možné konstatovat, že zrušení nevol-
nictví, které položilo základy pro možný dobrý život stále se 
zvětšující části ruské společnosti, nakonec kvůli sedmi deká-
dám vlády bolševiků k ničemu pozitivnímu nevedlo. Základy 
zmizely. Po rozpadu SSSR se nové vybudovat nepodařilo. 
Politická tranzice a ekonomická transformace skončily ne-
zdarem, což lze nejvýmluvněji demonstrovat na tragických 
číslech demografického vývoje a obnoveného růstu počtu 
emigrantů. Od roku 1992 do roku 2012 úmrtnost nepřetržitě 
převyšovala porodnost. V letech 2013–2015 sice opticky do-
šlo ke změně, ale zejména díky zvýšenému počtu migrantů, 
neboť Rusové, kteří po rozpadu SSSR zůstali v ostatních so-
větských republikách, se konečně mohou bez větších kom-
plikací vracet domů. Navrátilci však nezvládnou negativní 
demografický trend zvrátit, neboť nastává období, kdy by 
měly začít mít děti ročníky narozené v devadesátých letech, 
tedy historicky nejméně početná část ruské populace. Navíc je 
třeba vzít v úvahu, že v dnešním Rusku tři ze čtyř těhotenství 
končí potratem, a v důsledku nepříznivých socioekonomic-
kých a politických podmínek stoupá emigrace. Stejně jako 
v případě jakékoli jiné země i z Ruska odcházejí v první řadě 
mladí, zdraví a vzdělaní lidé. Zmíněný trend, na kterém se 
shodují jak ruští, tak i zahraniční experti, v zásadě vylučuje 
jinou interpretaci, než že Rusové zkrátka své vlasti, respek-
tive jejím politickým elitám, nedůvěřují.  Tím, že nechtějí mít 
děti a ve velkém opouštějí  vlast, potvrzují (údajně) Leninův 
výrok, že lidé jsou nejupřímnější tehdy, když je necháte „hla-
sovat nohama“.  Někrasovova otázka je v posledních letech 
zodpovídána způsobem, který je nanejvýš výmluvný.

Rusko opouští jeho budoucnost, což nelze zamasko-
vat ani spektakulární proměnou Moskvy plné mrakodrapů 
nebo pořadatelstvím světového fotbalového šampionátu. Pu-
tin o skvělé budoucnosti Ruska pochopitelně mluví, ale málo 
z toho, co dosud udělal, přineslo pozitivní výsledky. Po anexi 
Krymu, čímž Putin do Evropy jako prostředek komunikace 
mezi státy opět vrátil válku, byl dán příkaz k vypracování 
státní kulturní politiky „Rusko – ne Evropa!“. Rusko, v jehož 
znaku je dvouhlavý orel, si totiž má možnost vybrat s kým 
a proč (ne)bude spolupracovat. Jeho orel hledí jak do Evropy, 
tak do Asie a teď nastal  čas k obratu do dynamicky se roz-
víjející Asie, což  přinese nevídaný a netušený rozvoj. Až se 
tak stane, bude se v Rusku žít dobře… Nebo ne?

Korupční evergreen
Zatím, a jistě lze namítnout, že je ještě příliš brzy, 
tomu nic nenasvědčuje. Čína, neboť o ni jde v prvé 
řadě, od rozpadu Sovětského svazu prodělala mno-
hem dynamičtější vývoj než samo Rusko, ale aby se 
tak stalo, musela se reformovat. Rusko nic takového 
nepodniklo a pod Putinovým vedením toho ani ne-
bude schopné. Dnes produkuje maximálně kolem 12 

procent čínského HDP a rozdíly v ekonomické síle se budou 
i nadále zvětšovat. Stejně špatně vyznívá i srovnání rozvoje 
lidského potenciálu. 

Oč hůře si Rusko vede hospodářsky či demograficky, 
a není podstatné, zda v Asii či v Evropě, o to intenzivnějším 
způsobem ho Putin připoutává k obrazu zářné, monumen-
tální a hrdinské minulosti. Protože monopol na její inter-
pretaci má stát, jedná se o obraz pokřivený, ale většina ruské 
společnosti to neví, respektive vědět nechce. Staré hrdinské 
příběhy jsou – v novém, technicky dokonalém provedení – 
úspěšně vraceny do oběhu. Sovětské masové písně dostaly 
rockovou úpravu, místo tradiční balalajky či garmošky jsou 
doprovázeny zvukem elektrických kytar a syntetizátorů. Vr-
cholem návratu do minulosti je tradiční vojenská přehlídka 
na Den vítězství. Po Rudém náměstí opět rachotí tanky, jsou 
předváděny nejmodernější druhy zbraní, včetně zbraní jader-
ných. Vojenská přehlídka je jak vzpomínkou na minulost, tak 
ukázkou ruské síly a ambicí, zdrojem hrdosti.

Od roku 2000 je zřejmé, že ruský veřejný prostor byl té-
měř exkluzivně vyhrazen pro rituální demonstrace pevného 
sepětí prezidenta s lidem, který náležitě oceňuje neúnav-
nou a obětavou práci vůdce. Během Putinovy vlády většina 
jeho kritiků zemi opustila, někteří, kteří se nedali umlčet, 
byli zlikvidováni.  Letos v březnu však Rusko zažilo něco 
zvláštního a jedinečného, když nemalá část veřejnosti dala 
najevo nespokojenost s bezprecedentní úrovní korupce. 

Boj proti korupci je jedním z evergreenů Putinova vlád-
nutí, a proto by se mohlo zdát, že prezident a vláda proti 
takovým vystoupením nemohou nic namítat. Kreml však 
pochopil, že demonstranti podporu boje proti ekonomické 
korupci pojala jako kritiku vlády, která s ekonomickou ko-
rupcí nic nedělá, neboť její členové patří mezi nejzkorum-
povanější osoby v zemi. Poprvé v novodobé historii Ruska 
vyšli ve  do  ulic lidé, kteří se narodili v  postsovětském 
Rusku. Optimisté jsou přesvědčeni, že to je první gene-
race Rusů, kteří nejsou poznamenáni sovětskou ani postso-
větskou mentalitou. Tradiční komunikační kanály, ať už jde 
o státem ovládané sdělovací prostředky, které pro většinu 
představují hlavní, pokud ne jediný zdroj informací, nebo 
státem poskytované platy, důchody a sociální dávky, které 
představují hlavní zdroj příjmů většiny Rusů, na tuto gene-
raci zatím nemají vliv. Další měsíce ukážou, jak bude státní 
moc reagovat. Ruská historie je velmi chudá na případy, kdy 
státní moc komunikovala, ale velmi bohatá na případy, kdy 
na nepříjemné otázky reagovala silou. Je to sice málo prav-
děpodobné, leč přesto možné, že stojíme na prahu éry, o níž 
se jednou řekne, že tehdy Rusko nastoupilo cestu, kdy se 
Rusům v Rusku začalo dobře žít. X

Autor je politolog. 

Ruský veřejný prostor byl vyhrazen  
pro rituální demonstrace pevného 
sepětí prezidenta s lidem.



● A jak to bylo v minulosti? Vaše firma
je na trhu již podstatnou dobu, jak se
změnil přístup k datům v posledních
letech?

Firmu jsme založili před téměř 15 lety, kdy se
řešily převážně weby zákazníků. Dnešní si-
tuace je zcela odlišná. Běžné webové strán-
ky řeší zákazníci hlavně pro své soukromé
a menší projekty, ale komu o něco opravdu
jde, tak chce serverové řešení a k tomu se
váže spousta doplňkových služeb. Ať už jde
o multihosting, servery pro účetnictví nebo
potřebu bezpečně uchovat firemní data, tak
vše musí být provedené zcela bezchybně,
aby nedošlo k napadení zvenčí nebo napří-
klad ztrátě cenných dat.

● Mluvíte o napadení, co nám vlastně
hrozí?

Jedná se o dost širokou otázku, nicmé-
ně zkusím nastínit hlavní útoky, se kterými
se často setkáváme. V první řadě se může
jednat o známý DoS případně DDoS útok,
kdy se útočník snaží různými způsoby zne-
přístupnit služby klienta. Nejčastěji se sna-
ží extrémně zatížit cílový server, příp. za-
plavit provoz na síti náhodnými daty, které
zabraňují protékání skutečných dat. U nás
na monitoringu na to v řádech vteřin přijde-
me a útoku se aktivně bráníme. Typů tohoto
útoku je celá řada a bohužel pokusů o zne-
přístupnění zákaznických serverů není málo.

Dále se může jednat o klasické napade-
ní zvenčí, kde se útočník snaží získat citlivá
data jako jsou například účetnictví nebo fi-
remní know-how ze serveru a tím způsobit
škodu konkurenci nebo získat z útoku osobní
prospěch.

Pokud ale máte tato data lokálně ve firmě
a stará se vám o ně jeden zaměstnanec, tak
ze zkušenosti mohu říci, že na útok ve větši-
ně případů přijdete pozdě a způsobené ško-
dy jsou mnohdy velice nepříjemné.

● Hrozby tedy nejsou nic nestandardní-
ho, jak je možné se chránit?

Je to vlastně velmi jednoduché. Hlavní je mít
aktualizovanou aplikaci, kterou máte nasa-
zenou na serveru. Ať už jde o operační sys-
tém nebo webovou stránku. V případě volně
šiřitelných aplikací jako například Wordpress
nebo Joomla platí toto několikanásobně.
Neaktualizovaný Wordpress se stává velmi
často cílem útočníků.

Nedávno proběhla v médiích informace
o ransomware WannaCry, který šifroval data
v zasažených počítačích a pak chtěl po uži-
vatelích výpalné. Zde opravdu stačilo mít ak-
tualizovaný operační systém Windows a ko-
rektně nastavený firewall, aby k zašifrování
by nedošlo.

V případě serverů se jedná o něco kom-
plexnější ochranu, kde je zapotřebí moni-
torovat chod a tím neustále sledovat jakou-
koliv podezřelou aktivitu. Zde platí, co jsem
zmiňoval výše. Pokud se vám o server stará
jeden zaměstnanec, tak to bude dělat pouze
v pracovní době. Server máte tedy minimál-
ně 16 hodin denně bez kontroly a pokud se
vám na něm něco děje, tak se to dozvíte,
až když ráno přijdete do práce. Toto řešení
samozřejmě vůbec nedoporučuji. My moni-
torujeme všechny servery 24 hodin denně
a v případě problémů okamžitě jednáme.

Je potřeba si uvědomit, že zmíněné hroz-
by nejsou jediné, co hrozí vašemu serveru

Ochrana dat v době datové
Pojmy jako data, bezpečí a počítačová kriminalita jsou dnes skloňovány
v mnoha pádech. Firmy čím dál častěji volí externí společnosti, které se
o bezpečí podnikových dat postarají. „V datech leží naše budoucnost,“ říká
jednatel firmy Web4U s.r.o., Lukáš Kunovský.

ADVERTORIAL RS005879

▶ Společnost se specializuje na serverová a dato-
vá řešení pro firmy i jednotlivce – servery pro
podnikové systémy, úložiště dat, webové pre-
zentace i e-mailová řešení.

▶ Disponuje vlastním bezpečnostním týmem
CSIRT zodpovědným za řešení akutních bez-
pečnostních incidentů.

▶ Nabízí individuální bezpečnostní řešení, fail-over
řešení dostupnosti, řešení pro vysoce zátěžové
aplikace i disková pole pro ukládání dat.

v kanceláři. Od klientů, kteří k nám přišli,
jsme slyšeli mnoho příhod. Ať už šlo o vy-
kradení kancelářské budovy, zničení serveru
přepětím po úderu blesku nebo vytopení hor-
ním sousedem. Takovéto nepříjemné situace
se kolem nás stávají často, proto doporučuji
umístit své zařízení do profesionálního data-
centra. Jsou zde minimalizovaná vnější rizi-
ka, jelikož je celý prostor pod přímým a non-
stop dohledem.

● Data jsou důležitá, je ale možné nějak
chránit i identitu firmy na internetu?

V dnešní době se stále často objevují phishin-
gové útoky. Mnoho lidí jistě vidělo ve schrán-
ce podvodný email, který z nich chtěl vylákat
například heslo k internetovému bankovnic-
tví nebo jiná citlivá data. V tomto případě
je potřeba dodržovat relativně jednoduchá
pravidla jako neklikat na odkazy v e-mailu,
které vedou na podezřelou stránku, všímat
si, zda vidíme v internetovém bankovnictví
ikonku zabezpečeného webu, díky které je
zajištěné, že komunikaci mezi vaším počí-
tačem a koncovým serverem nikdo nemůže
odposlouchávat nebo se za vás vydávat.
Aby se také nestalo, že útočník podvrhne
falešné nebo pozměněné údaje o doméně
webu, tak zde hraje významnou roli techno-
logie DNSSEC. Principem DNS je, že umož-
ňuje místo čísel, pomocí kterých komunikují
počítače, používat jména srozumitelná na-
opak pro člověka. Rozšíření DNSSEC zajistí,
že údaje získané z DNS nemohly být podvr-
ženy a jsou tedy důvěryhodné. Tuto službu
mají klienti Web4U samozřejmě zdarma.

● Co byste doporučil, aby člověk nemu-
sel mít strach, že o data přijde?

Mohu jedině doporučit, abyste svá data svě-
řili do rukou profesionálů. Nenechávejte si je
ve firmě ani doma, kde hrozí nebezpečí typu
krádeže, požáru nebo přepětí, ale uložte je
do datového centra s několikastupňovou
ochranou.

Doslova za pár korun si ušetříte budoucí
problémy a finanční ztráty, které by vás moh-
ly potkat.

DNSSEC je rozšíření systému DNS, kte-
ré zvyšuje bezpečnost doménových jmen.

Principem DNS je překlad jmenných
internetových adres, jako například
www.nic.cz nebo www.dobradomena.cz,
na adresy číselné, kterým počítače ro-
zumějí a jejichž pomocí dokážou zajistit
zobrazování webových stránek, odesílání
e-mailů, telefonování po Internetu a dal-
ší běžné internetové služby. DNSSEC
zvyšuje bezpečnost při používání DNS
tím, že brání podvržení falešných, po-
změněných či neúplných údajů o domé-
nových jménech.

Má-li provozovatel webových stránek zá-
jem o zabezpečení své domény technologií
DNSSEC, měl by se obrátit na svého regist-
rátora, a to buď napřímo, nebo prostřednic-
tvím požadavku v administračním rozhraní.
Sdružení CZ.NIC, které je správcem regis-
tru domény .cz, zavedlo tuto bezpečnostní
technologii pro držitele domén a uživatele
Internetu v České republice již v roce 2008
a od té doby se systematicky věnuje zvyšo-
vání podílu zabezpečených domén a s tím
souvisejícím osvětovým aktivitám. Více in-
formací o technologii DNSSEC naleznete
na internetové adrese www.dnssec.cz.

O technologii DNSSEC

 inzerce
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ejdan je vlastně chůze 
po  laně. Jde o  to od-
hodit společenské kon-
vence a trochu se odvá-
zat. Lehce se stříknout 
a  strávit hodinu hluč-
ným hovorem s  chla-
píkem, kterého jste 
do  včerejška jenom 
zdvořile zdravili. Nesmí 
se to ale přepálit, na roz-

jíveného kolegu vykřikujícího sprosté vtipy není většinou 
nikdo zvědavý.

Mexický politolog Benjamin Arditi dnes ovšem vidí 
přiopilé hulváty i rozšoupnuté dámy na každém politic-
kém nároží. Zjevují se mu v podobě Donalda Trumpa, 
Marine Le Pen nebo Nigela Farage. Poznává v nich sva-
záky z řecké Syrizy i vůdce španělských Podemos,  Ber-
nieho Sanderse, Norberta Hofera nebo Jeremyho Cor-
byna. Miloš Zeman nebo Andrej Babiš se na seznam 
rozhodně vejdou také.  „Populismus je jako  opilec na ve-
čírku,“ napsal Arditi v jedné ze svých prací. „Nerespektuje 
žádné konvence, mluví nahlas a uráží, dokonce možná 
flirtuje s manželkami ostatních hostů. Zároveň chrlí na-

bujarý večírek 
s nejasným koncem
Stručný průvodce 
současným 
populismem
j iří Sob ota

M
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nejde o to, jestli mám pravdu. 
(trump)
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charismatem a talentem dobře a ve svůj prospěch vyšpo-
novat emoce veřejnosti.

Jak vysvětlují Judis a další autoři, v základech techniky 
stojí zavedení absolutních morálních hodnot do běžné de-
mokratické diskuse. Na jedné straně stojí dobro, čistota, 
poctivost, nezkaženost. Tím vším bezproblémově dispo-
nuje jakýsi „lid“, většina „obyčejných“ a v jádru slušných 
lidí. Ty lze podle potřeb různě popsat: jsou to „zapome-
nutí“, jak o nich třeba mluvil Donald Trump během inau-
guračního projevu. Střední třída. Pracující lidé. Poctiví 
lidé. Dolních deset milionů Miloše Zemana. 99 procent 
Bernieho Sanderse a dalších levicových hnutí. Vlastenečtí 
Francouzi Marine Le Pen.

Nezkaženému lidu by se dobře dařilo, kdyby se na něj 
nepřisála zkorumpovaná úzká vrstva nepřátel. I tu je sa-
mozřejmě možné popisovat různě. Může to být „Wall 
Street“ jako symbol všemocného kapitalismu. Může to 
být „Washington“ nebo „Brusel“ jako reprezentanti ta-
jemných mužů a žen v oblecích a kostýmech provádě-
jících nepochopitelné kejkle v  klimatizovaných mra-
kodrapech. Horní jedno procento. Španělští Podemos 
vymysleli geniální nálepku „La Casta“, kterou asi není 
třeba překládat. Pražský hrad brání své poddané před 
machinacemi a zvrácenými postoji „pražské kavárny“. 
Jiní mluví prostě o politicko-ekonomické elitě, nadná-
rodním byznysu.

V tomto bodě vlastně teprve přichází okamžik, kdy 
se od sebe začínají typově lišit „levicoví“ a „pravicoví“ 
populisté. Ti první, ať jsou to Syriza, Mélenchon, Cor-
byn nebo Sanders, chtějí vést lid do boje proti parazitické 
kastě, která ohýbá pravidla ve svůj prospěch a obohacuje 
se na úkor většiny. Druzí, jako Trump, říkají, že elita bere 
poctivým lidem proto,  aby kromě sebe přilepšila jiným, 
kteří si to nezaslouží. Takto funguje populismus, jenž se 
stáčí proti přistěhovalcům, nejchudším vrstvám, etnic-
kým, sexuálním a jakýmkoli jiným menšinám. „Levicoví“ 
populisté tak například navrhují pořádně všechny ty ban-
kéře a nadnárodní firmy skřípnout, omezit a vyždímat 
z nich více peněz pro dolních 99 procent. Ti „pravicoví“ 
klidně prosazují snížení daní a podnikatelské úlevy, pro-
tože poctiví, ale zapomenutí lidé žádné milodary beztak 
nepotřebují. Jde jenom o to, aby jim zpovykané elity ne-
braly, co jim po zásluze patří, a nedávaly to všem těm ne-
fachčenkům, kteří si pak z dávek, podpor a všemožných 
výhod žijí jako páni, a nemusí proto hnout prstem. Sa-
mozřejmě výměnou za hlasy ve volbách.

Všetci kradnú
Takto popsaný populismus je vlastně pokleslá 
forma demokracie, demokratický bulvár nebo 
na  počátku zmíněný opilec na  večírku. Nejde, 
alespoň v první fázi, o totalitu, jak ji představo-
vali třeba komunisté či nacisté, ani o diktaturu 
různých generálů, již se chopili moci v násilných 
převratech. Nic takového, na demokratický večí-
rek přišli současní populisté standardně dveřmi, 
problém je v tom, že nehrají úplně podle pravidel 

hlas nepříjemné pravdy, o kterých se ve slušné společnosti 
jaksi nehodí mluvit.“ 

Tohle je dvojsečná obrazná definice. Všimněte si, opilce 
na večírek pozvali, nevlámal se revolučně oknem, a ještě 
do čtvrté skleničky se choval stejně jako ostatní. Nakonec 
ani teď nedělá nic vyloženě zakázaného. Jenom se chová 
jinak, jaksi brutálně, za hranou. Pokud ho ale z mejdanu 
nikdo rychle nevyrazí, pokazí nakonec úplně všechno. 

Vox populi
Populismus je všudypřítomný. Někdo termín považuje 
za hanlivou nálepku a brání se jí: zmiňte populismus na-
příklad před zakladatelem českých Realistů Petrem Ro-
bejškem, a vmete vám okamžitě zpátky do tváře klasickou 
řečnickou otázku „Co je to populismus?“ spolu se žádostí, 
abyste raději mluvili o nesystémových stranách a hnu-
tích. Jiní se ale k nálepce bez ostychu hlásí. Francouzský 
ctitel Huga Cháveze Jean-Luc Mélenchon, jemuž unikl 
postup do druhého kola francouzských prezidentských 
voleb o pouhá dvě procenta hlasů, s klidem během kam-
paně prohlašoval, že právě on je skutečným, autentickým 
populistou. Ve Spojených státech kdysi existovala přímo 
Populistická strana a také Strana ignorantů, jež se hrdě 
hlásila k selskému rozumu a zemitému pohledu na kom-
plikovaný svět. 

Co ale skutečně je populismus? Třeba mají vůdci po-
dobných hnutí pravdu, nálepka skrývá pouze snahu hanět 
protivníka a nic reálného se za ní není. Pravdou rozhodně 
je, že na jednotné definici shoda nepanuje. Zároveň ale 
o fenoménu vycházejí sborníky, studie, knihy, nějakým 
způsobem tedy být přítomen musí. Na věc se dá dívat 
z mnoha různých úhlů pohledu, při četbě ale začne být 
velmi rychle jasné, že na základních rysech se experti 
přece jenom dohodnout dokážou.

Podstatou věci je, že populismus není žádná ideologie 
nebo program. Existují a existovaly populismy různých 
odstínů i barev, proto se také mohou v jednom pytli ocit-
nout bývalí mladí komunisté z řecké Syrizy a realitní ma-
kléř proměněný v prezidenta Donald Trump. „Populis-
mus není možné definovat ve smyslu levice, pravice nebo 
středu, je to politická logika, způsob, jak na politiku na-
hlížet,“ píše například John B. Judis v knize The Populist 
Explosion (Exploze populismu). Abychom to neprotaho-
vali: populismus je v očích mnoha politologů vlastně ja-
kási mocenská technika. Nejjednodušší je představovat 
si jej jako osvědčený postup, jak ve spolupráci s vlastním 

Populismus je osvědčený postup,  
jak ve spolupráci s vlastním 
charismatem ve svůj prospěch 
vyšponovat emoce veřejnosti.
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„slušné společnosti“. Není vlastně ani úplně jisté, zda po-
pulisté nejsou v jisté míře užiteční.

Zaprvé, populismus je dnes jaksi všudypřítomný, zá-
roveň to ale není žádná novinka. Jak ukazují dějiny ame-
rické i evropských demokracií, různí „přiopilí“ političtí 
lídři existovali vždy, většinou to ale nedotáhli na vrchol 
moci. To nicméně neznamená, že neměli vliv na obsah 
seriózní politiky.

Ve Spojených státech tak lze New Deal Franklina D. 
Roosevelta docela dobře vysvětlit jeho obavami z nástupu 
levicového populisty Hueyho Longa a jeho dnes již polo-
zapomenuté Společnosti za sdílení všeobecného bohatství. 
Long ve stylu, který by nám byl dnes povědomý, uprostřed 
krize obviňoval prezidenta, že je v holportu s „různými 
pány Rockefellery a Morgany“, a navrhoval omezení ro-
dinného majetku Američanů na maximálně pět milionů 
dolarů, což bylo asi nejblíže, kdy se Spojené státy dostaly 
ke znárodňování. Když demokraté v roce 1935 v průzku-
mech zjistili, že v případě Longovy kandidatury by Ro-
osevelt pravděpodobně přišel o prezidentský úřad, přijali 
urychleně druhou fázi záchranných ekonomických opat-
ření. Díky tomu mají Američané dodnes mimo jiné zá-
kladní důchodové zajištění.

Populisté se živí přehlíženým nesouhlasem části ve-
řejnosti s běžnými politickými programy. Pokud přijde 
někomu Trumpův odpor ke globalizaci a mezinárodním 
smlouvám o volném obchodu překvapivý, nevěnoval po-
zornost názorům americké veřejnosti. Smlouvu NAFTA 
například už v době jejího vzniku podporovalo podle 
Gallupova ústavu pouze 38 procent Američanů, proti bylo 
naopak 46 procent. Původ dnešních evropských populi-
stických hnutí lze často vysledovat ke stranám bojujícím 
proti vysokému zdanění, ty ale časem našly nové téma 
v přehlíženém tématu přistěhovalectví, a to dávno před 
dnešními migračními vlnami z Blízkého východu a Af-
riky. Podle Eurobarometru už počátkem devadesátých let 
čtvrtina obyvatel tehdejší evropské unijní dvanáctky tvr-
dila, že jejich země nemají přijímat přistěhovalce z Afriky 
a Blízkého východu, ve Francii to bylo 33 procent. Trend 
byl již tehdy docela zjevný: v roce 1988 žádalo omezení 
práv přistěhovalců 18 procent Evropanů, o tři roky poz-
ději již 33 procent. 

Nejde při tom o  to, jestli populisté „mají pravdu“. 
Problémy a otázky se samozřejmě často vzpírají jedno-
duchým řešením, kořeny masivního přistěhovalectví 
do Evropy například často spočívají v kolonialismu nebo 

ráj není možné dobýt dohodou, do ráje je třeba vtrhnout. (mítink Podemos, vlevo lídr Pablo iglesias turrión)
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v prudkém poválečném ekonomickém růstu, kdy se pří-
chod pomocníků z třetích zemí zdál logickým krokem 
a jeho důsledky neuměl nikdo domyslet. Jde ale o to, 
zda demokratická debata skutečně funguje tak, aby měly 
významné části společnosti pocit, že jsou jejich názory 
slyšet. Britský liberál David Goodhart, zakladatel ča-
sopisu Prospect a autor pozoruhodné knihy o dnešním 
britském populismu The Road to Somewhere (volně přelo-
ženo Cesta ke kořenům) například upozorňuje, že Tony 
Blair prostě v roce 2004 nemusel otvírat dveře Výcho-
doevropanům (Němci ani Rakušané to neudělali) a že 
významná část společnosti si to prostě nepřála. Blair, v té 
době již potřetí zvolený a suverénní, však jejich obavy jed-
noduše ignoroval. Právě nekontrolovatelný příliv pracov-
níků z východní Evropy se ovšem vloni stal dominantním 
tématem kampaně za odchod Británie z EU.

Vnímat populismus jako jakéhosi kanárka v dole, jehož 
vzestup upozorňuje na  vzrůstající napětí ve  společnosti, 
zkrátka může být někdy ku prospěchu. Populisté jistě ne-
horázně zjednodušují, na druhé straně ale mají talent vy-
hmátnout citlivá místa – právě na tom ostatně záleží je-
jich úspěch. Jednoduché to úplně není, popsaná mocenská 
technika vypadá jednoduše jenom na první pohled, jednot-
livé země ale vnímají své problémy jinak a populisté pro to 
musí mít obzvlášť dobře vypěstovaný smysl. V Česku tak 
například nijak skvěle nezafungovaly právě snahy kopíro-
vat protipřistěhovalecké nálady a národovecká témata. Přes 
všechen poprask, který uprchlickou vlnu provázel, nakonec 
třeba protiislámský Martin Konvička dávno zmizel pod ho-
rizontem předvolebních průzkumů. Sociolog Daniel Prokop 
na jiném místě tohoto speciálu upozorňuje, že pro Čechy je 
prostě hlavním tématem kvalita státní správy, obtížná vy-
mahatelnost práva a zklamání z toho, že jsme ani po čtvrt 
století nedohnali Západ. Na tuhle notu tady ovšem nejlépe 
brnká „úspěšný podnikatel“ Andrej Babiš, jehož politický 
vzestup se bez obrany národa před vnějším nebezpečím za-
tím celkem pohodlně obejde.

Po mejdanu
„Užitečnost“ ale nesmí přesáhnout jistou míru. Populis-
mus rozhodně není nevinná hra. I když vstupuje na scénu 
jaksi v rámci pravidel, jeho princip je nebezpečný hned 
z několika důvodů.

Populismus je nepředstavitelný bez charismatických 
vůdců. Zatímco klasické strany jsou neseny programem a ten 
zase reprezentuje nějaké dlouhodobé zájmy skupin obyvatel, 

populismus je ve své podstatě tahem lídra na kořist 
v podobě moci. Jenom tak lze přece zadusit stávající 
mocenské parazity, všechno stojí na osobním vztahu 
příznivců k vůdci, jehož poctivosti a úmyslům je za-
potřebí zcela důvěřovat, jinak vše ztrácí smysl. Po-
pulistická hnutí netrvají desítky či stovky let, stojí 
a padají s konkrétním mužem či ženou za řečnickým 
pultem. Nebezpečí koncentrace moci je zcela zřejmé 
a je vidět už dříve, než se charismatičtí vůdci dosta-
nou k moci – stačí se podívat, jakou kompetencí dis-
ponuje třeba vůdce ANO Andrej Babiš při výběru 

kandidátů své partaje do voleb.
Jedovatý je ale především samotný princip populismu. 

Společnost vykreslovaná populistou musí být logicky v ne-
smiřitelném konfliktu. Klasické politické strany zastávaly 
obvykle zájmy určitých skupin obyvatel – pracujících, ze-
mědělců, živnostníků a podobně. Ekonomické i hodno-
tové zájmy se samozřejmě křížily, bylo potřeba vyjednávat, 
hledat kompromisy, střídat politickou reprezentaci, takže 
jednou měli navrch jedni a podruhé zase jiní. V prostoru, 
kde stojí jednoduše dobro proti zlu, ale nic takového možné 
není. Opozice nemá jiný názor, rovnou reprezentuje temné 
síly. Čím je vlastně tvor, který nestojí na straně poctivých 
pracujících, obyčejných soukromníků nebo dolních deseti 
milionů? John McCain kdysi uprostřed vypjaté předvolební 
kampaně obdivuhodně popsal svého protivníka Baracka 
Obamu jako „slušného muže od rodiny, který má náhodou 
na spoustu věcí jiný názor než já“. Na mítincích populisty 
Donalda Trumpa dav na adresu protikandidátky skando-
val „Strčte ji za mříže“.

Skutečný boj ale začíná v okamžiku, kdy se populisté do-
stanou k moci. I když nebudeme tento typ politiků rovnou 
démonizovat a připisovat jim nejhorší tajné záměry (podobně 
jako oni sami líčí temné pohnutky liberálních elit), charis-
matičtí vůdci se tak či onak ocitají v pasti. Problém je v tom, 
že místo promyšlených racionálních programů obvykle dis-
ponují pouze zjednodušenou vizí reality. S nápady, jako je 
hromadná deportace dvanácti milionů nelegálních přistě-
hovalců, se dobře vyráží na mítinky, hůře na sofistikovaná 
jednání s představiteli státní správy, cizích vlád nebo nad-
národních institucí.

Řecká Syriza tak může snadno slíbit ztrápeným Řekům, 
že prostě nepřijme požadavky věřitelů na rozpočtové škrty 
a přesto zajistí, aby lidem zůstalo oblíbené euro, jak to ale 
po vítězných volbách zařídit, když je státní kasa prázdná 
a všechny trumfy v ruce drží věřitelé? Donald Trump zase 
bude muset dříve či později svou každodenní palbu tweetů 
a skandálů nahradit nějakými hmatatelnými výsledky. Sy-
riza svůj střet s realitou „vyřešila“ zradou voličů a promě-
nou v prakticky běžnou levicovou stranu. Co udělá Trump 
v úzkých, nikdo neví. Příznivec katastrofických scénářů se 
v každém případě může pořádně podívat na zcela zdevas-
tovanou Venezuelu stojící po letech vlády Huga Cháveze 
na pokraji občanské války a připočítat si k obrazu zkázy 
americkou moc a důležitost.

To už je ovšem závěr večírku, jaký by si přál asi málo-
kdo. X

Na populismus lze nahlížet jako 
na kanárka v dole. Jeho vzestup 
upozorňuje na vzrůstající napětí  
ve společnosti. 
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„a teď vám, dámy a pánové, zahraju pís-
ničku skutečného Evropana, mnoho z vás 
ji určitě zná ještě z ndr.“ Peter till si 
rovná sluneční brýle a staví si stoličku 
na  správné místo u  klavíru. Pak udeří 
do rozladěných kláves. Strašně to duní 
a řinčí. Hned vedle klavíru do sebe udeří 
činely levné bicí soupravy. a vysoko nad 
hudebními nástroji se pošetile pohupuje 
slaměný slunečník. mnoho lidí se dává 
do zpěvu – a nadšeně mává malými mod-
rými praporky.

ještě nedávno bych považovala vy-
stoupení Petera tilla za  zcela nesne-
sitelné. ovšem dnes, v neděli na  jaře 
2017, mě koncert na náměstí před dráž-
ďanským kostelem Panny marie docela 
strhl. to, co tady Peter till při demon-
straci pod heslem „Pulse of Europe“ 
předvádí, totiž není jen mizerná hudba 
pro zasvěcené ossis. je to vyhlášení 
války: války proti nacionalismu, xeno-
fobii a maloměšťáckému myšlení, které 

s  velkým úspěchem šíří takzvaná al-
ternativa pro německo (afd) – a nejen 
ve východním německu. afd se poda-
řilo získat mandáty ve  třinácti z  šest-
nácti zemských sněmů a teď hrozí, že 
se na podzim stane třetí největší stra-
nou také ve Spolkovém sněmu. Proto je 
důležité, aby se do boje pro Evropu, pro 
demokracii a pro otevřenou společnost 
aktivně zapojilo co nejvíce lidí. jenže já 
k těmto lidem zatím nepatřím. já se totiž 
jen dívám – a nic nedělám.

aby nedošlo k  nedorozumění: 
ve válce nacionalistů s Evropany stojím 

samozřejmě na straně evropské. Podle 
mého má prostě bohatá země, jakou je 
německo, povinnost přijmout uprch-
líky, i když jsou jich statisíce. jsem také 
přesvědčená, že se afd mýlí, když tvrdí, 
že německu bude líp bez eura. a jsem 
vděčná německým divadlům a muzeím 
za  to, že většinou prezentují umění, 
které němectví neoslavuje,  nýbrž na-
opak zpochybňuje všechno, čím by se 
německo podle afd mělo pyšnit. ně-
mecko není moje dílo ani můj majetek. 
na většinou věcí v této zemi se dívám 
s velkým ironickým odstupem. Parado-
xem ale je, že právě tento ironický po-
stoj mi brání se do boje proti afd za-
pojit. 

nedávno jsem navštívila svého přítele 
k. v Hamburku. k. pracuje ve velkém tý-
deníku, a má proto docela slušný přehled 
o tom, čemu se říká „politická debata“. 
„mám pocit,“ říká k. hned na nástupišti, 
„že časy ironie jsou nenávratně pryč.“ až 

o něco později jsem pochopila, že má 
pravdu hned dvakrát.

Zaprvé, ironii už není možné použí-
vat jako rétorický nástroj v politickém 
střetu. když třeba v diskusi s předsta-
vitelem afd řeknete: „no, a co máme 
podle vás s uprchlíky na hranicích dě-
lat? máme na ně střílet?“, není vylou-
čeno, že představitel afd vám bez uzar-
dění odpoví: „ano, proč ne?“ ironie 
zjevně funguje pouze za předpokladu, 
že všichni účastníci debaty vycházejí ze 
stejných hodnot a přesvědčení. S pří-
chodem afd se ovšem tento základní 
konsenzus rozpadl.  

ještě důležitější je však konec iro-
nie jako způsobu života. Holduje mu 
zhruba 78 procent němců s akademic-
kým vzděláním. Pro takový životní postoj 
je příznačné, že člověk zaujme roli čis-
tého pozorovatele: dívá se na ostatní, jak 
se snaží, jak bojují, a čas od času to, co 
vidí, zhodnotí nějakým vtipným, moudrým 
nebo obhroublým komentářem. tento 
způsob života není jenom pohodlný, člo-
věk se také vyhne nebezpečí veřejného 
neúspěchu či ztroskotání. kdo nic ne-
dělá, ten se nikdy neztrapní.

ironie tak může být skvělá strategie 
přežití především v pubertě. kdo se ale 
role pasivního komentátora nedokáže 
vzdát ani ve  věku dospělém, má pro-
blém. a pokud svou pohodlnou vyhlídku 
někde vysoko na stěžni nedokáže opustit 
ani ve chvíli, kdy se loď potápí, stává se 
sám problémem pro celou společnost. 

je tedy nejvyšší čas, abych konečně 
vystoupila z pubertální role ironického 
pozorovatele i  já   – alespoň to jsem 
na drážďanské demonstraci pochopila. 
jednoduché to není, jistý pokrok je ale 
zřetelný. V drážďanech jsem totiž nejen 
došla k  velkorysému závěru, že hudba 
Petera tilla je, řekněme, alespoň důle-
žitá. na konci demonstrace jsem navíc 
udělala něco, čemu bych se dříve nej-
spíš vysmála: vzala jsem za ruku úplně 
cizího člověka, abychom spolu s něko-
lika stovkami dalších lidí vytvořili „lidský 
řetěz“ kolem náměstí. jasně, bylo mi to 
strašně trapné. ale lidé, kteří vše pozo-
rovali shora, z věže kostela Panny ma-
rie, mi později říkali, že to vypadalo moc 
dobře. X  

Autorka pracuje v Evropské  
akademii  Berlín.
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Musíme přestat zavírat  
oči před realitou
Se sociologem Ruudem 
Koopmansem o názorech 
evropských muslimů
toMáš li n dn e R / foto M i lan jaRoš

Kde vidíte hlavní příčiny toho, že se tolik 
mladých evropských muslimů přidává k te-
roristům?  
Hlavní problém leží mimo Evropu. Náboženský ra-

dikalismus, nenávist vůči Židům a Západu, víra v různé di-
voké konspirační teorie o protimuslimském spiknutí, to vše 
je v zásadě dováženo do Evropy z muslimského světa. Skrze 
média, sociální sítě, náboženské i politické lídry. Kořeny 
problému sahají do začátku íránské revoluce v roce 1979, 
kdy začala sílit islamistická revoluční hnutí v muslimském 
světě. Tito radikálové jsou v občanské válce se zbytkem is-
lámu a ve válce s moderním světem. A tato válka potrvá 
ještě dlouho.

Jestli příčina problému leží v muslimském světě, 
tak jak může Evropa přispět k jeho řešení?
Základem úspěšného řešení je správná diagnóza. 

Momentálně převládá názor, že džihádismus mladých 

muslimů je evropský, tedy domácí problém. Samozřejmě je 
pravda, že tito extremisté vyrostli v Evropě, ovšem vyvozují 
se z toho falešné závěry: třeba názor, že radikalismus je dů-
sledkem sociálního vyloučení, diskriminace nebo islamo-
fobie. Přitom je to přesně naopak: islamofobie je až reakcí 
na násilí páchané ve jménu islámu. Je tedy nepochybně dů-
ležité zabývat se diskriminací evropských muslimů na trhu 
práce nebo oslabit populisty, kteří šíří paušální odsudky is-
lámu. Ale není to řešením problému, kterému čelíme. 

Musíme zapomenout na tolik opakovanou mantru, 
že džihádistický teror nemá nic společného s islámem. Vy-
chází to z přesvědčení, že když budeme o souvislosti mezi 
radikalismem a islámem mluvit, tak naštveme a ztratíme 
umírněné muslimy. Ale nemůžeme zavírat oči před realitou. 
Pravdu nemají populisté, když říkají, že islám je nereformo-
vatelný a nevyhnutelně násilný. Ale je prostě fakt, že velká 
část muslimské populace v dnešním světě se kloní k neto-
lerantnímu výkladu islámu. Dokud neuznáme, že zde leží 
problém, tak budou jiné snahy o snížení islámského extre-
mismu připomínat situaci, když vytíráte vodu z podlahy, ale 
neucpete trubku, z níž teče.

Co praktického byste z této diagnózy vyvodil?
Jestli v první řadě čelíme problému uvnitř islámu, 

tak i hlavní řešení leží uvnitř islámu a mezi muslimy. Neo-
bejde se bez toho, aby se muslimské komunity více zapojily 
do boje proti fundamentalismu. Pokud budeme pořád opa-
kovat, že násilí s islámem nemá nic společného a teroristé 
nejsou skuteční muslimové, tak si mohou muslimské svazy 
v klidu říct, že to není jejich problém. 

Není tento postoj pochopitelný? Vychází z obav, 
že budou kolektivně za násilí obviňováni všichni 
muslimové. Proto se muslimské svazy od extre-
mistů distancují a říkají, že jejich zločiny nemají 
nic společného s jejich mírumilovným chápáním 
islámu. 
Vzpomeňte si na útoky neonacistů v Německu de-

vadesátých let, kteří v mnoha útocích zabili přes sto imi-
grantů. Němečtí politici, média, občané si neřekli, že 
skinheadi a násilí páchané ve jménu německého národa 
nemá se skutečným Německem nic společného. Naopak šli 

Manchester, Londýn, Berlín, Nice... V posledních 
třech letech v Evropě přibývá teroristických útoků. 
Páchají je v  naprosté většině mladí muslimové, 
kteří se narodili a vyrostli v evropských městech. Je-
jich radikalizace, cesta do řad násilných islamistů, 
tedy proběhla uprostřed naší západní společnosti 
na počátku 21. století a staví nás před některé zá-
sadní otázky: Jak teroru zabránit? A jak džihádis-
tické hnutí dlouhodobě porazit? 

Sociolog Ruud Koopmans patří k nejvýraznějším 
účastníkům německých debat na toto téma. Z jeho 
pohledu je násilný teror jen špičkou ledovce. Vy-
růstá z netolerantních názorů, přesvědčení o vý-
jimečnosti vlastní víry, spikleneckých teorií, které 
sdílejí desítky procent ze zhruba dvaceti milionů 
muslimů žijících v EU. Fundamentalistické uvažo-
vání je podle původem nizozemského vědce mezi 
evropskými muslimy rozšířenější než si mnozí libe-
rálové připouštějí. 
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ve stotisícových manifestacích do ulic a vyslovili se proti 
vypjatému nacionalismu a rasismu. Dali jasně najevo, že 
si nenechají demokratické, otevřené Německo vzít a že 
nedopustí, aby neonacisté zneužívali německou identitu 
k vraždění. 

Podobný přístup bohužel v muslimských komuni-
tách nevidím. Až na vzácné výjimky.  Například po loň-
ském teroristickém útoku v Dánsku udělali norští musli-
mové symbolickou hradbu světel kolem synagogy v Oslu. 
To bylo úžasné, ale takových akcí a masových demonstrací 
je příliš málo. 

Jak na  tuto kritiku odpovídají vaši muslimští 
známí? 
Upozorňují třeba na facebookovou skupinu Not in 

My Name, v níž se muslimové na fotografiích od radikálů 
distancují. Ale to je na můj vkus moc málo a moc jednodu-
ché. Musíme vidět více lidí v ulicích, mnohem více angažmá. 

Jak velkou podporu mají džihádistické útoky mezi 
evropskými muslimy a liší se to výrazně mezi jed-
notlivými státy? 
Výzkumů je bohužel velmi málo. Vzpomínám si 

na studii agentury Pew Research z roku 2007: 7 procent 
muslimů žijících v Německu, 15 procent ve Velké Britá-
nii a 16 procent muslimů ve Francii odpovědělo, že násilí 
proti civilistům ve jménu islámu je ospravedlnitelné. Dobrá 
zpráva je, že nějakých 90 procent evropských muslimů ná-
silí neschvaluje. Horší je, že těch 5–15 procent sympati-
zantů násilí je pořád hodně, řádově stovky tisíc lidí. To jsou 
jedinci, kteří nezavolají policii, ačkoli vědí, že se nějaký 
útok chystá. V jejich komunitě se mohou teroristé ukrýt, 
tak jako jeden z pařížských atentátníků z roku 2015, který 
se několik měsíců před policií skrýval nedaleko svého rod-
ného bytu v Bruselu.

Ve svých výzkumech se zabýváte názory evrop-
ských muslimů. Co o nich víme? 
Dost málo, protože existuje překvapivě málo vý-

zkumů.

Proč?
Odborníků zabývajících se muslimskou imigrací je 

dost, ale vesměs se zaměřují na sociální aspekty integrace. 
Obávám se, že mnozí akademici mají strach z toho, co by se 
z takového výzkumu dozvěděli: že je podpora fundamenta-
listů větší, než si chtějí připustit. Obávají se, že publikování 
některých výsledků zneužijí pravicoví populisté, což posílí 
ve společnosti islamofobii.

Před třemi lety jsem vedl velký průzkum, 
který se ptal muslimů v  šesti evropských zemích 
na to, jak vnímají svou víru. Byla to první studie 
svého druhu. Nikdo se předtím neptal na jejich ná-
zory na vztah mezi náboženskými pravidly a seku-
lárními zákony nebo na oblibu různých interpretací 
islámu. 

Jaký je nejdůležitější postřeh vyplývající z vašich 
dat?
Že skutečně značná část evropských muslimů má 

světonázor, který je problematický: z pohledu demokracie 
a mírumilovného soužití s jinými skupinami. Nepřipadá mi 
to důležité, protože bych byl touto otázkou nějak posedlý 
– dělám i výzkumy na jiná témata –, ale protože to není 
ve společnosti dostatečně uznané.

Náš výzkum se omezil na dvě největší muslimské 
přistěhovalecké komunity – marockou a tureckou – v šesti 
západoevropských zemích. Přes 40 procent z nich má z na-
šeho pohledu fundamentalistický pohled na víru. Pak je tu 
ještě menší skupina, která schvaluje násilí – ne všichni fun-
damentalisté nebo antisemité jej však schvalují. 

Extremisté se tedy mohou spolehnout na značnou 
podporu, není to zdaleka většina muslimské komunity, ale 
i nějakých 10 procent komunity je dost. Nějakých 40 procent 
muslimů žijících v západní Evropě schvaluje mnohé myš-
lenky extremistů: víru v konspirační teorie o protimuslim-
ském spiknutí, nenávist k Židům a Západu podobně. Není 
to tedy pořád většina, ale zjevně je tu problém. 

Co s tím?
Všechny formy dogmatického myšlení importova-

ného z Blízkého východu se lépe šíří v místech, kde je velká 
koncentrace přistěhovalců. Problém tedy leží hlavně ve vel-
kých městech a nikoli na maloměstech nebo vesnicích, kde 
mají imigranti více kontaktu s evropskými domorodci.  

Prvořadým cílem by tedy mělo být, aby se současný 
problém alespoň dále nezhoršil. Třeba když v Amsterdamu 
renovovali centrum města, tak cíleně postavili mix drahých 
vlastnických bytů pro střední a vyšší střední třídu a levného 
sociálního bydlení. Takové promíchání sociálních tříd bez-
pochyby patří k řešením. Dá se aplikovat i na nové uprch-
líky, kteří do Evropy přišli v minulých dvou letech. Ně-
mecko například přikázalo uprchlíkům, kteří ještě nemají 
práci, aby žili ve státem určených oblastech. Snaží se takto 
stovky tisíc utečenců rozprostřít po zemi a zabránit vzniku 
nových ghett. 

Může to fungovat?
Je to, myslím, velmi chytré. Lidi, kteří se opravdu 

chtějí přestěhovat jinam, budou mít ještě větší motivaci při 
hledání práce, a pak budou mít v zaměstnání více kontaktů 
s Němci a snáze se integrují. A kdo práci nenajde, ten bude 
muset prozatím žít ve státem stanoveném regionu. 

Takže věříte, že základem integrace nově přícho-
zích je nalezení pracovního místa?

Dopustili jsme, aby země původu 
imigrantů a Saúdská Arábie  
definovaly podobu islámu v Evropě.
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Ano, ale jestli ji uprchlíci skutečně najdou, to je jiná 
otázka. Z minulosti víme, že to trvá velmi dlouho.

Mnoho Evropanů se obává islámu. Jaké obavy 
jsou podle vás přehnané a  iracionální? A  jaké 
obavy naopak považujete za oprávněné a racio-
nální?
Přehnané jsou rozhodně obavy, že muslimové svým 

počtem převáží. Všechny teorie, které to tvrdí, jsou založené 
na divokých předpovědích. Víme z minulosti, že porodnost 
imigrantů velmi brzy klesá na úroveň evropských společ-
ností. Dojde též k postupné sekularizaci části muslimů, další 
generace budou méně náboženské, což nám již ukazují na-
příklad výzkumy provedené mezi německými Turky. Obavy 
z islamizace Evropy jsou v tomto smyslu přehnané.

Ovšem v Evropě jsou města, kde se skutečně mus-
limové mohou stát většinou. Brusel, Rotterdam, Amster-
dam. Pokud si nebudeme stát za vlastními hodnotami a bu-
deme naslouchat požadavkům muslimů, tak k jisté islamizaci 
na některých místech, v některých čtvrtích může dojít. Ně-
které nepříjemné věci se již dějí. 

Například?
Řeknu vám jednu aktuální zkušenost ze své ro-

diny. Synovi je 14 a v rámci vyučování musí splnit dvou-
týdenní stáž. Rád by se věnoval medicíně, a proto jsme 
žádali o stáž u jeho dětské lékařky. Odmítla ho s pozo-
ruhodným argumentem: většina pacientů v ordinaci jsou 
prý muslimové a ti by údajně nesnesli, aby puberťák stá-
žista viděl při vyšetření jejich dcery. Možná to byla jen 
přehnaná obava lékařky – někdy názory nemuslimů na to, 
co muslimové chtějí, úplně neodpovídají realitě. Ale je to 
ukázka toho, že názory konzervativní náboženské men-
šiny na genderové otázky ovlivnily život jednoho mladíka. 
Myslel jsem si, že jsme tohle uvažování v Evropě v šede-
sátých letech překonali. Tento nevinný příběh není v Ev-
ropě výjimečný. 

Německo a  Rakousko se pokoušejí vzdělat 
na svých univerzitách imámy, kteří budou kázat 
v tamních mešitách, a tím vytvořit jakýsi evropský, 
moderní islám. Dáváte tomu naději?
Ano, myslím, že tohle je správná cesta vpřed. Pro-

zatím jsme dopustili, aby země původu imigrantů a Saúd-
ská Arábie definovaly podobu islámu v Evropě. Současné 
problémy jsou i výsledkem této chyby, a pokud brzy něco 
neuděláme, tak se situace ještě zhorší. Dosud bylo docela 
málo problémů s fundamentalistickým násilím mezi turec-
kou muslimskou komunitou. V evropských mešitách kážou 
imámové vyslaní tureckým ministerstvem pro náboženské 
záležitosti, všude v Evropě se v pátek předčítá to samé ká-
zání poslané z Ankary. Dosud byl tento státem kontrolovaný 
islám součástí turecké sekulární republiky, což se však s při-
bývající mocí prezidenta Erdoğana mění. Evropské státy by 
měly podporovat ty muslimské svazy a mešity, které nejsou 
financované ze zahraničí a využívají imámy, kteří vystudo-
vali islámskou teologii na našich univerzitách. X

Ruud KoopManS (56)
nizozemský sociolog původně studoval společenská hnutí v zá-
padoevropských státech a  neonacistickou scénu v  německu 
devadesátých let. na přelomu tisíciletí se začal věnovat imigra-
ci do  evropy, zvláště výzkumu muslimských přistěhovalců. je 
profesorem na Humboldtově univerzitě v Berlíně a na univerzi-
tě v amsterdamu; v prestižním berlínském výzkumném institutu 
WZB vede oddělení migrace, integrace a transnacionalizace.

V  roce 2013 zveřejnil hojně citovaný výzkum o  názorech 
a hodnotách původem marockých a tureckých imigrantů v šesti 
západoevropských zemích. Byla to první takto rozsáhlá studie, 
jež proběhla současně v  několika státech. Vyplynulo z  ní, že 
fundamentalistické a netolerantní názory jsou mezi evropskými 
muslimy rozšířenější, než se předpokládalo. dvě třetiny respon-
dentů například tvrdily, že islámské právo je nadřazené sekulár-
ním ústavám, tři čtvrtiny prohlásily, že je přípustná pouze jedna 
interpretace Koránu, 60 procent se odmítalo přátelit s homo-
sexuály a  45 procent tvrdilo, že Židům nelze důvěřovat. tyto 
názory jsou v evropské muslimské komunitě výrazně rozšířenější 
než mezi zdejšími praktikujícími křesťany.

Koopmansovo veřejné vystupování často kritizují jiní výzkumní-
ci migrace a vloni proti němu protestovali jeho berlínští studenti. 
Viní ho z paušálních a přepjatých soudů o islámu a muslimech, 
které nahrávají nacionalismu, a hledají slabiny v jeho výzkumných 
metodách. do prahy přiletěl na konferenci HoMeaffaiRS or-
ganizovanou think tankem evropské hodnoty.
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Kým vlastně jsem?
Základním tématem 
současné populární 
hudby se stalo hledání 
identity
paVe l tu R e K

návrat k jedinci.  
(Kendrick lamar)
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mění by mělo uklidňovat ty, 
kdo se trápí, a potrápit ty, kdo 
jsou v klidu,“ říká v rozhovo-
rech často Josette Maskin, 
členka kalifornského popo-
vého tria Muna. To rčení je 
staré. Původně bylo věnované 
nikoli umění, ale novinařině, 
ovšem v roce 2017 se dá bez 
problému vztáhnout i na po-
pulární hudbu a  Muna se 

toho drží při každé příležitosti. 
Bylo to pár dnů poté, co Donald Trump zakázal vstup 

uprchlíkům do USA, kdy Muna, která se otevřeně hlásí 
k LGBTQ hnutí, vystoupila v televizní show s kláveso-
vým hitem I Know a Place a na místě zazpívala i na po-
slední chvíli dopsanou sloku: „I když naše kůže i naši bozi 
vyhlížejí jinak, věřím, že každý lidský život má stejnou 
váhu. Chci to bránit všemi silami. On není můj lídr, i když 
je můj prezident.“ To gesto mnoho diváků u obrazovek 
uklidnilo – a samozřejmě bylo i dost těch, které namíchlo. 

Nikdy jindy v historii popu nebylo na vrcholu tolik 
tvůrců, pro něž je snaha popsat, za čím si společensky 
i politicky stojí, stejně důležitá jako hravost, chytlavost 
nebo autenticita. Trend před pár sezonami odstartovaly 
afroamerické hvězdy jako Beyoncé nebo Kendrick La-
mar, které mluvily z pozice rasové menšiny nebo reflekto-
valy ženský úděl. Dnes tato perspektiva zjevně prosakuje 
do všech žánrů a scén. 

Před očima se měnící svět přináší obrovská zmatení, 
pocity nejistoty a s nimi se pojí potřeba jít úplně na začá-
tek – až k jedinci. Z gruntu pojmenovat, kým v tom světě 
jsme. Právě identita tvůrce i posluchače je letos v popu-
lární hudbě téma číslo jedna, což nedávno konstatoval 
také deník The New York Times. Pop do jisté míry nava-
zuje na tradici lidové hudby, nenárokuje si titul vysokého 
umění. Patří lidem, mluví k nim i za ně, a proto není divu, 
že chce přijít i na to, jací jako „lidé“ jsme. S nástupem in-
ternetu se začalo věřit, že síť všechny rozdíly smaže, ale 
dávno víme, že se to nestalo. 

Proto je současné hudební dění plné dobrodružného 
pátrání po tom, co to vlastně dnes v daném společensko-
politickém klimatu globalizovaného světa znamená patřit 
k menšině či většině. Co to obnáší být mužem nebo že-
nou, cizincem, homosexuálem nebo míšencem, mít jiné 
náboženství či pocházet z nižší nebo vyšší vrstvy. Na po-
rozumění tomu všemu totiž lze dále stavět a hledat v mno-
hosti hlasů společnou řeč.

Specifická obrana 
Líbivý a povznášející klávesový zvuk, který Munu cha-
rakterizuje, zní ozvěnou osmdesátých let. Nejde tu ale jen 
o prostý obdiv k popu té doby – volba má co dělat také 
s atmosférou strachu, která není nepodobná té dnešní. 
Pouze stíny hrozby AIDS, ve vzduchu visícího jaderného 
konfliktu na planetě rozdělené na Východ a Západ, vy-
střídala nevyzpytatelnost teroristických útoků, informační 
válka nebo nepředvídatelní populističtí vůdci. 

„Ty časy se podobají, protože dnes stejně jako tehdy je 
nástrojem ovládání strach,“ říká k tomu v rozhovoru zpě-
vačka Muny,  Katie Gavin. A je to právě strach, který si 
coby otevřeně queer osoba, jež v textech popisuje sexu-
alitu i nefunkční a násilné vztahy, nechce nechat vnutit.   

Obranou je vytváření prostoru – myšlenkového i sku-
tečného, kde by podobně naladění lidé necítili žádné 
ohrožení. O tom pojednává i zmíněný hit I Know a Place, 
kde Gavin v refrénu zpívá: „Znám místo, kam můžeme 
jít. Tam všichni složí zbraně. Věř mi a sleduj, co se stane.“ 
Další bolestivý význam ta skladba získala krátce poté, 
kdy loni v červnu do gay klubu Pulse v Orlandu na Flo-
ridě vstoupil střelec a usmrtil tam 49 lidí. Muna ji od té 
doby hraje jako permanentní přání bezpečného prostoru 
pro libovolnou jinakost.

Tendence mluvit za určitou skupinu lidí je něco, co se 
vrací k samotným kořenům populárních žánrů. Popisuje 
to Nitsuh Abebe v nedávném textu pro výše zmíněné The 
New York Times, kde dokládá, že po většinu času tu nee-
xistovaly žánry, ale národnosti. Programy amerických ka-
baretů počátku 20. století obsahovaly čísla takřka pro ka-
ždou skupinu imigrantů od irských přes italské, židovské 
po čínské. Toto dělení přetrvalo víceméně do padesátých 
let a skrývalo se za ním přesvědčení, že hudba – podobně 
jako jídlo – pochází z konkrétních míst a od tamních lidi. 
Světová hudba měla podobu světové kuchyně, kde různí 
lidé vytvářejí různé styly. 

Vše se změnilo po válce, kdy se na populární hudbu 
přestalo pohlížet jako na lidovou tradici, ale stala se z ní 
tu umělecká forma, tu zboží vyráběné na míru konzu-
mentské skupině – především mladému publiku. Roz-
trhl se pytel se žánry, které byly na základě zvuku – ni-
koli místa původu – propracovány do nejmenších detailů. 
Hudba se pomalu oddělovala od lidí, což jen umocnil 
nástup internetu. S počátkem nového milénia se začalo 
hojně mluvit o tom, že brzy přestane být podstatné, kdo, 
s jakou zkušeností a kde na světě hudbu dělá. 

Přitom je to ale nakonec zkušenost jedince – spolu-
prožívaná s publikem –, moment, kdy se osobní mění 

ve společenské, co je největší silou písně. Současný 
trend ukazuje nejen, jak je nemožné oddělit píseň 
od člověka, ale také to, jak pestrá je lidská zkuše-
nost roku 2017. Vedle žánrů na ni totiž už úplně 
nestačí ani genderové či národnostní dělení.  

Problém bílého muže
Laetitia Tamko byla teenagerka, když její rodina 
přesídlila z Kamerunu na předměstí New Yorku, 

U

Umění by mělo uklidňovat ty, kdo se 
trápí, a potrápit ty, kdo jsou v klidu.
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kde byla v místní komunitě jedinou černoškou. Vyční-
vala v mnoha ohledech. Kvůli tradičnímu krátkému se-
střihu si ji tu všichni pletli s klukem. Ačkoli je tmavé 
barvy pleti, o afroamerické hiphopové kultuře neměla 
sebemenší ponětí. Nakonec našla spřízněné duše na in-
dierockové kytarové a písničkářské scéně, která je ale 
dominantně bílá. 

Celou tuto cestu reflektuje její letošní kritikou opě-
vované album Infinite Worlds, které je vzrušující právě 
tím, že na něm jedna konkrétní lidská zkušenost překra-
čuje tradiční dělení světa i hudebních stylů. Vykořeněná 
Laeitia Tamko díky indie rocku nalezla svoje bezpečné 
místo a přitom její unikátní příklad je něco, co indie rock 
proměňuje a otevírá mu nové obzory. „Uvědomuji si, že 
to, jaká jsem a jakou hudbu dělám, nemůže nebýt poli-
tické,“ vysvětluje Tamko v rozhovoru pro server Pitch-
fork.  „Jsem černá, je to zjevné, nepopírám to. A dělám 
to pro všechny černé lidi, které by nikdy nenapadlo, že by 
mohli dělat to, co já.“ 

Odvahu ale nevyžaduje jen přihlášení se k menšině. 
Vedle všech zjevných případů, kdy se v čele kapel ocitají 
translidé či potomci z rasově smíšených vztahů a popisují 
svoje vidění světa (jako příklad uveďme Mitski nebo Japa-

nese Breakfast), naprostou revizí prochází i mužská zkuše-
nost. Právě ta totiž hrála v rokenrolu od jeho dřevních dob 
prim. V době svého vzniku rokenrol hledal dostatečně pro-
vokativní, přitom ale ještě společensky přijatelný slovník 
definující mužskou sexualitu. Tu má rokenrol přímo ve své 
DNA. Poválečné hvězdy typu Chucka Berryho nebo El-
vise Presleyho zpívaly o nových botách i mladých vyzý-
vavých dívkách a čerstvě probuzenému teenagerskému 
publiku bylo v těch jinotajích vše jasné. Podobná jedno-
směrnost sexuálních tužeb je však v dnešní době  neudr-
žitelná. Nehledě na to, že samotná mužská role doznala 
od zmíněných časů značných proměn. 

Moc dobře si to uvědomují hardcorepunkoví Pissed Je-
ans z Filadelfie, jejichž aktuální album Why Love Now se 
zbavuje veškerého machismu, který bývá v rockové hudbě 
přítomný.  A také dost dobře chápou, jaká privilegia jim 
zaručuje, že jsou parta bílých mužů ve středním věku. 
U Pissed Jeans to není žádná novinka, už jejich předchozí 
tvorba byla postavená na (sebe)ironizování maskulinity, 
což dokládaly názvy skladeb jako Ashamed of My Cum 
nebo Goodbye Hair. Nyní šli dokonce tak daleko, že si 
jako oponentní poradkyni pro texty vybrali feministickou 
básnířku a hudebnici Lydii Lunch. 

není můj lídr, i když je můj prezident. (Muna)
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Výsledkem je deska, která by na první poslech sice 
mohla znít jako stereotypní chlapsky tvrdá nahrávka, ale 
v druhém plánu ostře polemizuje s tím, jak bídně ně-
kdy muži svou roli naplňují. „Jsem prototyp ctnostného 
muže. A teď mi dovol prozradit proč. Protože ta laťka je 
hrozně nízko,“ vyráží ze sebe Matt Korvette v singlu The 
Bar is Low. 

V centru alba pak stojí nechutný monolog sexuálního 
predátora – šéfa ve firmě, který poroučí své podřízené 
a častuje ji obscénními poznámkami typu: „Skoč mi pro 
kafe a namoč v něm svoje kalhotky, poněvadž já mám rád 
svoji kávu se smetanou.“ Ta scéna je odpudivá už v tom, 
že v rámci profesních vztahů a vystupování z pozice moci 
vůbec není nepředstavitelná, a zobrazuje něco, co by Pi-
ssed Jeans nejraději vymazali z charakteristik svého gen-
deru. Pokoušejí se o to vším, co dělají.   

„Myslím si, že je v pořádku přiznat si, že máš sexistické 
sklony, že jsi privilegovaný a že ti svět jako bílému muži 
skýtá spoustu výhod. Připustit si to a začít na tom dělat je 
důležitější než to zkoušet popírat a tvrdit, že na mé straně 
není žádný problém,“ říká k tomu Korvette v nedávném 
rozhovoru pro server Bandcamp.

Základní jednotka
Ve světě, kde se všechny zažité definice daly do pohybu, 
je otázka po identitě zcela klíčová. Míří na samý začátek, 
k podstatě toho, kým jsme, kým bychom mohli být a co 
stojí v cestě tomu, proč takoví nejsme. Píseň je pro toto 
sdělení evidentně ideální médium, protože hudba má vel-
kou výhodu, že spojuje individuální prožívání se skupino-
vým. Vstupuje do těla a probouzí intimní reakce od dojetí 
po chuť tančit. Přitom nabízí kolektivní zážitek, propojuje 

posluchače s interpretem i jeho dalšími fanoušky. 
Má schopnost vytvořit prostor a ovládnout jej, ale-
spoň na tu chvíli, co zní éterem. 

Ve všeobecné atmosféře chaosu, obav a nedů-
věry se tak spousta hudebníků zcela pochopitelně 
obrací k identitě, jejíž respektování vytváří před-
poklady dobře fungujícího společenství. Hledají 
tu základní stavební jednotku, jíž není nic jiného 
než lidská zkušenost. O ní chtějí začít zpívat. Nej-
lépe nakonec to, o čem jsou písně roku 2017, shr-
nuje název debutového alba tria Muna. Jmenuje se 
About U –  O tobě.  Ať už jsi kdokoli. X  

Žánrové ani genderové a národnostní dělení už nestačí. (tamko z Vagabon) 

Ve světě, kde se všechny zažité 
definice daly do pohybu, je otázka 
po identitě zcela klíčová.
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10 000 Kč od Cestovní kanceláře Blue Style a další zajímavé ceny

Se Zákaznickou kartou Pražské plynárenské
do Spojených arabských emirátů

VŽDY NĚCO NAVÍC
více výhodvíce výhod
VŽDY NĚCO VŽDY NĚCO VŽDY NĚCO VŽDY NĚCO VŽDY NĚCO VŽDY NĚCO VŽDY NĚCO VŽDY NĚCO VŽDY NĚCO VŽDY NĚCO VŽDY NĚCO VŽDY NĚCO VŽDY NĚCO VŽDY NĚCO VŽDY NĚCO NAVÍCNAVÍCNAVÍCNAVÍCNAVÍCNAVÍCNAVÍCNAVÍCNAVÍCNAVÍCNAVÍCNAVÍCNAVÍCNAVÍCNAVÍC
více výhodvíce výhodvíce výhodvíce výhodvíce výhodvíce výhodvíce výhodvíce výhodvíce výhodvíce výhodvíce výhodvíce výhodvíce výhodvíce výhodvíce výhod

RS
00
58
13



52

potřebujeme nový plán
Se sociologem danielem prokopem 
o tom, jak se mění česká společnost, 
zmatku na politické scéně a nových 
příbězích
j iří SoB ota, on dř ej Ku n dRa / foto M i lan jaRoš

Jak se česká společnost mění ve 21. století?
Politicky zajímavý trend je, že o něco přibylo lidí 

v  předdůchodovém a  raném důchodovém věku, kteří 
jsou kritičtí k polistopadovému vývoji. Jde o generaci, 
která revoluci zažila na začátku svého produktivního ži-
vota a později, dnes jim je mezi padesáti a šedesáti devíti 
lety. Často jsou otrávení z korupce, vymahatelnosti práva 
a ekonomiky, ale nejsou už tak levicoví jako padesátníci 
a šedesátníci před deseti patnácti lety. Mají tak tendenci 
volit strany jako ANO. Častěji důvěřují populistickým 
politikům – například Andreji Babišovi, který tvrdí, že 
porevoluční politický systém je prohnilý a on ho vyčistí, 
a Miloši Zemanovi, který se zase vymezuje proti porevo-
lučním kulturním elitám.

O jak velké skupině se bavíme?
Lidé, kteří důvěřují Babišovi i Zemanovi a nad-

průměrně často sdílejí tyto názory, tvoří třetinu populace.

Je to podobná kritika, jakou vidíme i na Západě, 
kde je nástup populistických politiků jedním z klí-
čových rysů dnešní doby?
Všichni noví populisté mají společné vytváření di-

stance mezi „dobrým lidem“ a zkaženými institucemi či 
elitami, které lidu škodí. My ale máme jiná témata. U nás 
se třeba otázka imigrace, jakkoli to v jednu chvíli bylo 
velké téma, nikdy nedostala mezi klíčové volební moti-
vace. U nás je hlavním tématem kvalita státní správy, vy-
mahatelnost práva a ekonomika. Asi i proto se témata jako 
imigrace v Česku už od začátku roku 2016 skoro úplně 
obrátila na boj vůči „vnitřním nepřátelům“ – veřejnopráv-
ním médiím, kavárně, zastáncům EU apod.    

Česká společnost je tedy stále jiná než ta zá-
padní?

Máme 35–40 procent lidí, kteří si nemohou dovo-
lit nenadálé výdaje a cestovat. Nemohou tedy mít nějaké 
dlouhodobé finanční strategie a i připoutání k místu by-
dliště je jedním z důležitých faktorů jejich životů. Tato 
vrstva je v některých západních zemích užší. Je tady více 
lidí, kteří neumí jazyky a mají nižší vzdělání v průmyslo-
vém nebo zemědělském sektoru. Vrstva globalizovaných 
lidí, kteří se mohou uplatnit prakticky kdekoli a nahlížejí 
svět v globálním kontextu, je tady zatím úzká.

Co ještě je pro nás typické?
Z hlediska voleb je fascinující a často přehlížená 

věková struktura. Lidí ve věku 18–27 je zhruba o 600 ti-
síc méně než lidí věku 35–44 let, kteří se narodili v ba-
byboomu sedmdesátých a osmdesátých let. Díky tomu 
a nižší účasti u voleb tvoří nejmladší voliči výrazně méně 
hlasů než voliči starší. Možná i díky tomu se v Česku za-
tím moc neprosadili extremisté typu Kotleby a Okamury, 
které často volí mladší lidé. V zemi je tak větší potenciál 
pro „středový populismus“, jaký představuje Babiš.

To je vše?
Je tu více zajímavých jevů.  První je rozpad velkých 

vyprávění, s jejichž pomocí se lidé ve společnosti orientují 
a vzhlížejí k budoucnosti. Socialistický příběh o emanci-
paci nižších tříd, neoliberální o blahodárnosti trhu a pří-
běh pokroku zajištěný vědou. Všechny zastaraly. Druhý 
je postindustrializace a nástup ekonomiky služeb, v níž 
se rozpadl dělnický elektorát, který zastupovala sociální 
demokracie, do segmentů společnosti, které už je velmi 
těžké popsat, natož pro ně vytvořit politický program. 

Kvůli těmto věcem vládne i  zmatek na  poli-
tické scéně. Rozpadla se loajalita k tradičním stranám 
a místo nich rozhodují věci, které se mohou rychle změ-
nit. Třeba důvěra a sympatie k jednotlivým osobnostem, 
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daniel pRoKop (33) 
narodil se v praze. Vystudoval sociologii se zaměřením na apli-
kovaný výzkum na fakultě sociálních věd univerzity Karlovy. 
pracuje ve výzkumné společnosti Median, kde je zodpovědný 
za politické a sociální výzkumy. řídil mimo jiné významné mezi-
národní výzkumy european Social Survey, iSSp či undp Roma 
Survey 2011. jako sociolog se zabývá zejména metodikou kvan-
titativních výzkumů, politickým výzkumem či analýzou chudoby 
a jejího vlivu na hodnotové proměny.
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názor na dílčí téma, které je dnes klíčové, ale zítra může 
být rychle nahrazeno nějakým jiným. Zvlášť když žijeme 
v extrémní podobě toho, co jsme kdysi nazývali videopo-
litikou – v dennodenním přísunu emotivních informací, 
které vytvářejí dojem permanentní krize, v níž už jako by 
na řešení snad ani nebyl čas.

Na Západě teď jako základní příběh funguje vyprá-
vění o rozštěpení mezi elitou a obyčejnými lidmi.
Ano, to je asi nové vyprávění. Do jisté míry exis-

tovalo vždy, ale finanční elitu nahradila vágně definovaná 
kulturní elita, která dobře slouží ke spojení „obyčejného 
lidu“, který reálně nějak homogenní hodnoty a společné 
zájmy nemá. Ve „vládě lidu“ tak nakonec můžete mít zá-
stupce největších korporací od Wall Street po energetiku, 
jak to dnes předvádí Donald Trump.

Co vidíte jako rizika, která nejvíce ovlivňují atmo-
sféru v naší zemi?
Je tu velmi malá extrémní chudoba, mluvíme-li o li-

dech, kteří by opravdu neměli co jíst. Často se ale přehlíží 
jedna věc. Máme tu přes 35 procent lidí, kteří si nemohou 
dovolit nenadálý výdaj kolem deseti tisíc korun. V průzku-
mech říkají, že jim moc nezáleží na tom, zda tu demokracie 
je, či není. Nemohou si svobody „užívat“, dovolit si cestovat 
a trávit volný čas aktivitami, které stojí více peněz. Jsou jako 
by vyloučeni ze střední třídy, protože si nemohou dovolit 
to, co je pro střední třídu samozřejmé. Jsou ohroženi za-
dlužením. Vzhledem k tomu, že mají nižší kvalifikaci, jsou 
více ohroženi nezaměstnaností. Více na ně dopadá zvyšo-
vání výdajů za potraviny, bydlení, energie, zdraví. Těch 35 
procent je zhruba průměr v EU, ale je to výrazně více než 
na Západě, k němuž se chceme blížit. 

Tato skupina se zvětšuje, nebo zmenšuje?
Po pravdě se trochu zmenšuje – ale relativně po-

malu. Počet lidí, kteří si nemohou dovolit cestovat a neče-
kané výdaje, se za deset let snížil ze 40 na 35 procent. Vý-
voj je asi trochu pomalejší, než řada lidí očekávala. A stát 
tomu příliš nepomáhá např. tím, že v Česku jsou vysoké 
celkové odvody z nízkých výdělků. Mluvíme o zvyšování 
minimální mzdy, ale z 12 000 zaplatíte dva tisíce na da-
ních a odvodech. I nelevicoví ekonomové navrhují snížení 
zatížení malých výdělků. A pak je tu propast v tzv. kul-
turním kapitálu různých částí společnosti.

Co to znamená?
Člověk kromě příjmu a majetku disponuje dalšími 

typy kapitálu, z nichž může ten ekonomický v budouc-
nosti vytěžit. Kulturní kapitál jsou znalosti a vzdělání, 
které vám zvyšují uplatnitelnost, mobilitu a schopnost re-
agovat na změny ve společnosti. Tedy vyšší vzdělání a čím 
dál víc digitální gramotnost. Sociální kapitál jsou vazby 
na lidi, díky nimž se můžete snáze někam dostat. Pro po-
chopení voličů populistů nejde zůstat u příjmů. Trumpa 
volili lidé z oblastí s nízkou vzestupnou mobilitou, manu-
álně pracující, jejichž profese ztrácí prestiž a jejich vzdě-

lání a znalosti v digitální revoluci zastaraly. Jsou připou-
táni k místu svého bydliště a znají hlavně lidi, kteří jsou 
na tom podobně a nikam jim nepomůžou. Nejsou chu-
dina, ale cítí, že finančně si spíše pohoršili a nemají ty 
ostatní typy kapitálu, které lze přetavit na ekonomický 
úspěch. Když je stagnace váš nejlepší životní scénář, slyšíte 
samozřejmě na příběhy o návratu do padesátých až sedm-
desátých let a obrnění se proti vnějším hrozbám.  

Je to tedy problém starších generací, které neza-
chytily včas nové trendy?
Nejen a nevinil bych je. Šance člověka v Česku stále 

hodně závisí na tom, do jaké rodiny se narodil. Vzdělání 
dětí se u nás nadprůměrně odvíjí od toho, jaké vzdělání 
mají jeho rodiče, přestože máme vzdělání zdarma, a tedy 
je teoreticky dosažitelné pro všechny. Řada lidí je v pasti: 
děti rodičů, kteří v životě dosáhli jen na základní vzdělání 
či nejhorší typy učiliště, na nich často končí také. Samo-
zřejmě potřebujeme kvalitní řemeslníky a kvalifikované 
pracovníky průmyslu, ale máme i učiliště s nezaměstna-
ností absolventů kolem 15 procent a systém vzdělávání, 
kde se vzdělanostní dráhy rozdělují velmi brzo, v době, 
kdy o nich do velké míry rozhodují aspirace rodičů. To po-
siluje reprodukci nerovností a ještě se to kombinuje s vel-
kou nerovností mezi regiony. V Česku jsou nadprůměrné, 
některé části země výrazně zaostávají za jinými.

Proč to tak je? Jsme poměrně malá země.
Vlastně nevím. Problém se koncentruje v Sudetech, 

ale nejen, máme i vnitřní periferie v rámci krajů, které se 
vylidňují, stárnou, nemají velkou perspektivu. Jaká státní 
politika se třeba v posledních dvanácti letech na tyto ob-
lasti efektivně zaměřila? To je vlastně velká výzva součas-
ného Česka: vyrovnat úroveň regionů. Potřebujeme něco 
jako New Deal pro zaostávající oblasti. 

Která místa jsou nejpostiženější?
Ústecký a Karlovarský kraj a části Moravskoslez-

ského kraje. A nejde jen o nižší mzdy a vyšší nezaměst-
nanost. Naděje dožití u mužů je v Ústeckém kraji o tři 
až čtyři roky nižší než v Praze. Je tu nižší vzdělanost – 
v Česku tvoří vysokoškoláci čtvrtinu pracujících ve věku 
24–65 let. Na Ústecku a Karlovarsku je to jen 13–15 pro-
cent. Děti tady častěji trpí vzdělávacími a výchovnými 
problémy. V těchto třech krajích žijí taky dvě třetiny lidí 
z tzv. vyloučených lokalit. Mapa exekucí ukázala, že tady 
je výrazně častější předlužení.

Všechny tyto kraje jsou na tom stejně?
Samozřejmě mají velké vnitřní rozdíly. Ale pro-

blémy tu jsou častější a přenášejí se na celkovou atmo-
sféru v regionu. Průměrný člověk z těchto krajů v našich 
výzkumech pro ČT hodnotil kvalitu života v kraji výrazně 
hůře než nezaměstnaní a nejchudší respondenti z ostat-
ních krajů. A lidé na Ústecku či Moravskoslezsku výrazně 
hůře vnímali problémy, které nejsou nějak regionálně spe-
cifické – třeba soužití s cizinci a přijímání uprchlíků.       
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Operační programy na podporu těchto regionů sa-
mozřejmě existují. Ale kromě lepšího využívání evrop-
ských peněz, z nichž se část na severozápadě, jak známo, 
rozkradla, by možná pomohlo i snížení zatížení nízkých 
výdělků daněmi a odvody. Ty by relativně nejvíce zvýšily 
příjmy v chudších regionech. Pomohla by podpora speci-
fického předškolního vzdělávání pro děti z chudých ro-
din. Jakákoli tvorba kvalifikovaných míst. Vyšší možnost 
oddlužení atd.

Kdo je v těchto regionech politicky úspěšný?
Ty nejextrémnější parlamentní strany jako komu-

nisté a Úsvit. A také Andrej Babiš, který posílil například 
na Ústecku. 

Vznikají nějaké periferie i v dalších krajích?
Ano. Před krajskými volbami nám lidé ve výzku-

mech na více místech říkali, že velké téma je pro ně vylid-
ňování a stárnutí obcí. Lidé v menších obcích reflektují, 
že komunita stárne, necítí tam větší perspektivu. Silné 
téma je to například na Vysočině. Politicky je to zatím 
neuchopené téma.  

Je to tak, že zaostávající část společnosti převa-
žuje nad tou úspěšnější?
Neexistují nějaké dvě části společnosti, ani když to 

zaměříme na ekonomiku. Okolo osmi procent Čechů trpí 
těžkou materiální deprivací či žije díky sociálnímu vy-
loučení mimo bytové domácnosti, díky čemuž vypadávají 

z výzkumů, které chudobu a životní podmínky zkoumají. 
Dalších zhruba 35 procent trpí nějakou lehčí formou ne-
dostatku – neschopností hradit nenadálé výdaje, nemohou 
si dovolit dovolenou apod. Životního standardu západní 
střední třídy, pokud za ni považujeme tamní lidi s pří-
jmem nad dvojnásobek mediánu, dosahuje okolo 10–15 
procent Čechů. Pořád tedy existuje velká část lidí, okolo 
40 procent, která je mezi těmito „bohatými“ a „chudými“. 
Není extrémně ohrožena, svoji životní úroveň hodnotí 
spíše pozitivně, ale její příjmy a úspory nejsou vysoké.    

Vidíte nějaký trend, který může výrazně zahýbat 
společností v budoucnosti?
Ano, je tu ještě jedna nerovnost, která vyplynula 

z našich výzkumů na školách. V českém školství se vý-
razně liší mediální gramotnost a základní znalosti o fun-
gování demokracie u žáků gymnázií a středních odbor-
ných škol nebo učilišť. Může to dále rozevírat nůžky mezi 
jakousi elitou a „zapomenutými“ částmi společnosti, které 
volají po radikálních změnách či návratech. 

Ve Francii nedávno vyhrál překvapivě Emmanuel 
Macron, i když se dlouho sázelo na vítězství po-
pulistů. Měl by někdo podobný šanci i v Česku?
Jistě, voliči jsou v tomhle směru otevření různým 

nabídkám. Klíčové je, aby je někdo jako Macron zformu-
loval a začal s nimi veřejnost oslovovat. Před šesti lety by-
chom si vůbec nemysleli, že tady bude Babiš. Takže záleží 
také na nabídce. X

vozu až na 60 dní zdarma (dle škodní události a sjed-
nané varianty pojištění). Zákazník má po skončení
sjednaného smluvního nájmu vždy možnost vůz od-
koupit za zůstatkovou cenu do osobního vlastnictví.

Operativní leasing ŠKODA Bez starostí lze sjed-
nat u takřka 200 participujících autorizovaných part-
nerů Škoda Auto v České republice, tamtéž je možné
i na počkání poptat kalkulaci pro konkrétní vůz, ná-
jezd, dobu nájmu a doplňkové služby. Základní pře-
hled o podmínkách programu lze získat na stránkách
www.skoda-auto.cz/bezstarosti nebo na bezplat-
né infolince 800 600 000. Tak šťastnou cestu s no-
vým vozem bez starostí a bez akontace. Ne nadarmo
se říká, že nejlépe se jezdí s autem nezatíženým bře-
menem vlastnictví.

RS005843

Operativní leasing jak jej neznáte
Škoda, a to včetně spor-
tovních derivátů Octavia
RS/RS 245 či nového
SUV Kodiaq s 5 až 7 mís-
ty. Specifikovat lze rovněž
prvky doplňkové výbavy,
jako jsou například tažné
zařízení, vkládané kober-
ce či síťový program.

Novinkou je také plně
volitelná délka smlouvy
v rozmezí 24 až 48 měsíců
po jednotlivých měsících
i volitelný nájezd od 5 000
do 150 000km za celou
dobu nájmu. Cena nájmu
vždy zahrnuje komplex-
ní pojištění – tedy povinné pojištění odpovědnosti
za škody z provozu motorového vozidla, havarijní po-
jištění a připojištění skel se spoluúčastí ve volitelné
výši 1% nebo 5%.

I nadále je možné zvolit buď variantu bez servisu,
nebo variantu se ŠKODA Předplaceným servisem
kryjící veškeré servisní náklady a komplexní údržbu
vozu po celou dobu nájmu. K oběma variantám se
dají přiobjednat služby pneuservisu zahrnující sadu
zimních pneumatik a práci při jejich výměnách. Do-
stupnou individuální mobilitu zajišťuje především nu-
lová akontace, ale i fixní výše splátek po celou dobu
trvání smlouvy. To umožňuje provozovateli velmi
přesně plánovat náklady. K přednostem tohoto pro-
duktu je třeba zařadit garanci zapůjčení náhradního

Donedávna byl operativní leasing výsa-
dou právnických osob, ale Škoda Auto
tento produkt už v roce 2014 zpřístupnila
i běžným klientům z řad soukromých mo-
toristů. Pod pojmem ŠKODA Bez starostí
může z jeho výhod čerpat opravdu každý
– nyní ještě výhodněji než kdy dříve.

Zákazník není majitelem vozu, ale má jej pouze
v nájmu, což mu přináší řadu výhod. Tuzemské za-
stoupení mladoboleslavské automobilky ve spolu-
práci se společností Škoda Financial Services ino-
vovalo program operativního leasingu pro soukromé
zákazníky i podnikatele. Nově má každý možnost
libovolné konfigurace nového vozu, variabilní délky
financování a volitelného nájezdu. Motorista má tedy
možnost vyřešit svou mobilitu bez jakýchkoliv sta-
rostí pouze na základě pravidelných měsíčních pla-
teb, které jsou v principu podobné třeba měsíčním
paušálním platbám za služby mobilního operátora.

Od svého zrodu prošel program ŠKODA Bez sta-
rostí několika aktualizacemi, rozšířeními a změnami
tak, aby byl pro uživatele stále vstřícnější. Během
3 let fungování ho využily tisíce zákazníků. Nyní tedy
vstupuje operativní leasing do nové éry. Dalo by se
říci, že otevírá další kapitolu své existence. Už nejsou
pevně dané specifikace vozidel, každý si může zvo-
lit pro sebe optimální verzi – buď zcela individuálně
zadanou do výroby, nebo z právě dostupných sklado-
vých vozů. Nabídka vozů operativního leasingu ŠKO-
DA Bez starostí zahrnuje kompletní nabídku vozů

 inzerce
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Mířit přesně na srdce
už víte, koho budete letos volit? 
Z vašeho facebooku už to  
někdo zjišťuje a v pravý čas se 
ozve. S tím, co chcete slyšet.
j iří  nádoBa

ladý počítačový nadše-
nec Louis bydlí v Lon-
dýně a  poprvé měl jít 
volit až v  roce 2020. 
Po Velikonocích ovšem 
nastala změna. Premi-
érka Theresa May ozná-
mila národu, že rozpou-
ští parlament o tři roky 
dřív a na červen svolává 
předčasné volby. Louis 

tak šel poprvé splnit svou občanskou povinnost už letos, 
v devatenácti letech.

Ne že by si nevěděl rady. Programátor Louis Knight-
-Webb patří mezi dobře informovanou a angažovanou 
mládež, která o politice přemýšlí možná víc než 99 pro-
cent spoluobčanů. I proto se kolem něj daly do pohybu 
následující věci.

Dva dny po nečekaném avízu z Downing Street zavítal 
Louis na jedno uvolněné večerní debatní fórum věnované 
tomu, jak s dnešní politikou hýbou informační technolo-
gie. A právě tam, během série příspěvků o zákeřnostech 
kampaní přes internet a sociální sítě, přišel Louisův starší 
známý Sam Jeffers s nápadem, na kterém od té doby pra-
cují s dalšími nadšenci ve dne v noci. 

Kdyby stejný nápad dostali o rok dřív, možná prý mohli 
zachránit Británii v EU nebo odrazit nástup Donalda 
Trumpa. Takže o co vlastně jde?

Rybář, nebo patriot?
Sam nejdřív na večírku mluvil o tom, co všichni přítomní 
tak nějak tušili nebo už někde zaslechli, ale co si málokdo 
uvědomuje v plné šíři – a sice že politický marketing pro-
šel během pár posledních let radikální proměnou. Zaprvé, 
na Facebooku a na internetu se doslova válí kvanta dat 
o miliardách lidí, jimž lze díky tomu daleko lépe poro-
zumět. Zadruhé, přes stejný Facebook lze s voliči snadno 
a efektivně komunikovat a leccos si na nich otestovat. 
Obojí se politikům náramně hodí a jde jen o to, kdo se 
na novém hřišti rychleji zorientuje. 

Firmy už to umějí dobře. Nikdo se proto dnes nepo-
divuje nad tím, že doma do počítače dostane reklamu 

zacílenou přesně na míru podle toho, co předtím hledal 
na Googlu nebo kupoval v e-shopu. Reklamní specia-
listé dobře vědí, komu do Facebooku, do e-mailu nebo 
do reklamního okna v prohlížeči poslat inzerát na do-
volenou a komu slevu na boty. Jenže to je jen slabý odvar 
toho, co všechno lze s „hromadou dat“ z naší digitální 
stopy vyčíst a podniknout. Všechno, od postů a lajků 
na Facebooku až po sledování pohybu lidí přes jejich 
mapy ve smartphonu, dnes někdo někde skladuje a ana-
lyzuje. Pro politiky, kteří chtějí váš hlas, mají taková data 
nedozírnou cenu – mimo jiné právě proto, že pak mohou 
každému poslat přesně to, co chce slyšet. Dnes není pro-
blém opatřit si kupříkladu databázi, ze které vyfiltrujete 
Skoty v produktivním věku žijící na pobřeží moře, je-
jichž živobytí je nějak závislé na rybolovu, a poslat jim 
přesně zacílený vzkaz týkající se rizik spojených s ev-
ropskou regulací jejich odvětví. Příkladů lze vymyslet 
spoustu. Kdo na Facebooku sdílí znepokojení ohledně 
globálního oteplování, toho nemá moc smysl obtěžovat 
se záchranou pracovních míst v uhelných dolech. Kdo 
kupuje v USA americké auto, může líp slyšet na patri-
otickou strunu. 

Právě v té snadnosti je problém, který lidi jako Louis 
nebo Sam zneklidňuje. Politická reklama a předvolební 
kampaň jsou věci, které všude v demokratickém světě 
podléhají nějaké regulaci. Jenže v on-line světě to ne-
jde tak snadno. Únikem z univerzálních plošných bill-
boardů a transparentních televizních debat – tedy z ka-
nálů, které mají všichni na očích – se kampaň rozpadá 
na tisíce střípků a jejich obsah a pravdivost nemůže nikdo 
ověřit. Šiřitele lží nebo protichůdných slibů pak nemá kdo 
veřejně konfrontovat. Vylepit blábol na billboard je ris-
kantní, protože ho všichni vidí. Ale poslat něco zavádě-
jícího specifické skupině lidí rovnou na Facebook už tolik 
riskantní není. Individuální reklama, okořeněná v případě 
potřeby špetkou demagogie, navíc může být velmi účinná. 
A tak vzniká džungle bez pravidel, kde vyhrává ten, kdo 
má podrobnější data a silnější žaludek.

„Věci se hodně rychle mění a u těchto voleb už někdo 
musí dění na Facebooku hlídat,“ prohlašuje Louis, když 
zavzpomíná, co z dubnového večírku politicky angažova-
ných geeků vzešlo za závěr. „Sam přišel s tím, že musíme 
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něco udělat, a já to přes noc naprogramoval. O víkendu 
jsme to otestovali a v pondělí už to bylo v novinách,“ do-
dává po telefonu z Londýna Louis.

Jeho výrobek dostal polopatický název WhoTargets- 
-Me?, neboli Kdo na mě míří?. Dá se zdarma stáhnout 
ze stejnojmenné webové stránky a funguje jako drobná 
nástavba na Google Chrome. Běží nenápadně na pozadí 
prohlížeče a hlídá, co k britským voličům doputovalo 
v šedé zóně neveřejných předvolebních vzkazů – takzva-
ných „dark ads“. Během prvního měsíce se v Británii na-
pojilo 2500 dobrovolníků, díky nimž se třeba ukázalo, 
jak Theresa May kupuje příspěvky na Instagramu nebo 
přispívá Faceboooku za šíření videa BBC o zklamaných 
voličích labouristů. Louis a Sam slibují, že díky agregaci 
dat z mnoha počítačů půjde vnést víc světla do toho, kdo 
koho s čím oslovuje, jaký volí jazyk a kolik za to utrácí.

Lepší než manželka 
Je totiž dost možné, že v rozpočtech politických stran 
představuje tato nová forma marketingu daleko větší kus 

koláče, než si průměrně starý volič odchovaný plošnými 
billboardy a přihlouplými televizními šoty umí představit. 
Jinými slovy, že volby se dnes vyhrávají právě přes Face-
book. „Trump anebo ti, kdo propagovali brexit, utráceli 
v posledních deseti dnech svých kampaní 90–95 procent 
peněz za Facebook. To jsou úplně zběsilé sumy,“ podo-
týká Louis. 

Jeho poznámka směřuje k hojně diskutovanému an-
gažmá firmy Cambridge Analytica, která loni pomá-
hala s Facebookem jak marketérům Donalda Trumpa, 
tak zastáncům brexitu. A i když její příběh leckdo pořád 
ještě považuje za nafouknutou bublinu, legenda kolem 
této tajemné poradenské firmy je taková, že do volebních 
kampaní vnesla revoluci. Díky superpečlivé analýze dat 
a správným doporučením, na koho a s čím zacílit, doká-
zala v Británii i v USA překlopit hlasování ve svůj pro-
spěch. 

Jak se jí to povedlo? Dobře to popsali dva novináři švý-
carského listu Das Magazin, kteří své strašidelné vyprá-
vění začali už v osmdesátých letech, od vzniku psycho-

facebook musí někdo hlídat. (louis Knight-Webb, v bílé košili)
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analytické metody zvané big five (velká pětka). Podle ní 
lze odhadnout člověka změřením pěti rysů – chuti zkou-
šet nové věci (tedy otevřenosti a zvědavosti), svědomitosti, 
extraverze (sociální inteligence), přívětivosti (ochoty po-
máhat druhým a vlídně se k nim chovat) a sklonu k pro-
žívání negativních emocí. Problém byl jen v tom, kde vzít 
data, podle kterých by šlo lidi měřit. Pak ale přišel in-
ternet a vědec s polskými kořeny Michal Kosinski, toho 
času doktorand na Cambridge, kterého v roce 2008 na-
padlo oslovit tazatele hromadně přes Facebook. Vyrobil 
aplikaci, kde si každý mohl v anketě otipovat sám sebe 
a případně dát svoje data k dispozici pro vědecké účely, 
což díky atraktivně zpracovanému dotazníku začaly pře-
kvapivě dělat miliony lidí. 

A Kosinski šel ještě dál. U respondentů si přes Face-
book zjistil další věci – co lajkují, co sdílejí, odkud jsou, 
kolik jim je – a začal počítat korelace mezi tím, co o sobě 
lidé dávají přes Facebook vědět a jací podle jeho měření 
ve skutečnosti jsou. Našel plno souvislostí, které samy 
o sobě znějí jako kuriozita, třeba že fanoušci Lady Gaga 
jsou zpravidla extroverti nebo že kosmetická značka 
MAC bůhvíproč přitahuje homosexuály. Když si ale Ko-
sinski začal skládat střípky k sobě, rázem z něj byl prvo-
třídní znalec lidských duší. Stačilo mu 68 lajků k tomu, 
aby u člověka odhadl barvu pleti, sexuální orientaci nebo 
sympatie s americkými demokraty či republikány, to vše 
se spolehlivostí 85–95 procent. „Síla modelu se ukázala 
ve chvíli, kdy Kosinski začal úspěšně předvídat, jak mu 
budou respondenti odpovídat na další otázky. Podle 70 
lajků dokázal odhadnout člověka lépe než jeho přátelé, 
podle 150 lépe než rodiče a podle 300 lépe než manžel 
nebo manželka,“ píší autoři článku v Das Magazin z ledna 
letošního roku, kde popisují, jak z tohoto objevu vzešel 
prezident Trump.

Celý postup se totiž dá také obrátit, tedy použít po-
sbíraná data k  tomu, že začnete na Facebooku hledat 
podobné typy lidí, jaké už v databázi máte. Třeba úz-
kostlivé otce, vzteklé introverty nebo – a teď to začíná 
být zajímavé – nerozhodnuté demokraty. Právě to po-
dle Kosinského vzpomínek v Das Magazinu zaujalo ji-
ného výzkumníka na Cambridge, u kterého se později 
objevilo spojení na firmu SCL. Z ní v roce 2013 vzešla 
i Cambridge Analytica – firma, se kterou ale Kosinski 
nikdy neměl nic společného. Společnost, v jejíž správní 
radě seděl svého času také Trumpův velký důvěrník Ste-
phen Bannon, si jen vypůjčila jméno slavné univerzity, 
kde Kosinski svou psychoanalytickou metodu rozpraco-
val, a na aplikaci této metody v politice si udělala jméno. 
„Dnes máme v USA o každém jednotlivci kolem čtyř 
nebo pěti tisíc dat. Umíme namodelovat osobnost všech 
230 milionů dospělých Američanů,“ prohlásil šéf Cam-
bridge Analytica Alexander Nix loni v říjnu, měsíc před-
tím, než pomohl dostat Trumpa do Bílého domu. Jak to 
dokázal? V USA, kde jsou data o lidech veřejná a volně 
obchodovatelná komodita, lze databáze voličů a faceboo-
kových charakteristik propojit třeba s registrem aut, s rejs-
tříky nejrůznějších církví nebo s daty, která o svých kli-

entech sbírají e-shopy a poté je nabídnou k prodeji. To 
vše, namixováno s osobnostními charakteristikami z face-
bookových profilů, umožnilo oslovit Američany úplně ji-
nak – nikoli podle segmentace na standardní demogra-
fické skupiny, ale mnohem jemněji. Lze si vybrat třeba 
bílé muže určitého věku, kteří jak už bylo řečeno, patří 
k loajálním zákazníkům amerických automobilek a mo-
hou slyšet na heslo „America First“. Z nich si pak lze od-
filtrovat držitele zbraní a z nich přes psychometriku vy-
brat neurotické a vystrašené jedince, na které bude apel 
ohledně bezpečnosti a ozbrojování dobře fungovat – a pak 
jim takový na míru vyrobený Trumpův apel v podobě vi-
dea nebo komentáře poslat přímo na facebookovou zeď, 
zatímco liberálně naladěný soused může dostat v tu chvíli 
od Trumpa vzkaz týkající se úplně něčeho jiného. Stejně 
jako kdyby Andrej Babiš posílal v jednu chvíli učitelům 

řekni mi, co lajkuješ, a já ti řeknu, kdo jsi. (Kosinski)
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na Pelhřimovsku video, jak tamní lídr kandi-
dátky bojuje za jejich peníze, přičemž racio-
nálně založení adresáti dostanou vzkaz v tro-
chu jiné podobě než ti, na které spíš zabere hra 
na city, a živnostníci nebo soukromí zemědělci 
ze stejného kraje dostanou v tu chvíli vzkaz 
úplně jiný. 

O čem sníte vy?
V Česku je na Facebooku skoro pět milionů lidí, třetina 
národa, každý den. Je tedy možné, aby stejně úspěšně na-
koukli voličům do hlavy i političtí marketéři v Česku? 

„Cambridge Analytica je strašně drahá, na to tady pe-
níze nikdo nemá,“ uklidňuje Otto Eibl, expert na poli-
tický marketing z Masarykovy univerzity v Brně, a po-
ukazuje přitom na  zákonný strop 90 milionů korun, 
do kterého se musí vejít každý účastník voleb. V minu-
losti nebývaly výjimkou ani kampaně za čtvrt miliardy. 
Oficiální rozpočet tedy teď nedává možnost příliš si vy-
skakovat.

Na druhou stranu ale experti nepochybují o tom, že 
snaha segmentovat voliče a zacílit na různé skupiny pří-
mým sdělením je právě to, čím se bude letošní kampaň li-
šit od těch předešlých, a strany se na to už intenzivně při-
pravují. „V tuhle chvíli vám žádná strana neřekne, co bude 
letos používat. Nechtějí si nechat koukat do kuchyně. In-
ternet a Facebook ale budou hrát samozřejmě velkou roli, 
obzvlášť u některých cílových skupin. A je logické, že se 
budou používat i cílená osobnější sdělení, protože to fun-
guje,“ míní Eibl. Nejvíc čeká v tomto směru od těch, kte-
rým Facebook pomohl k pozici favorita – tedy od Andreje 
Babiše a hnutí ANO, kterému navíc digitální revoluce 
hraje do karet. Sám Babiš o ANO mluví jako o „catch-all 
party“, tedy o straně usilující o to, aby si z jejích slibů mohl 
něco vybrat každý. Pak je logicky potřeba každému po-
třeba před volbami naservírovat to správné sdělení. Kromě 
toho ve facebookové populaci má ANO větší záběr než 
třeba ČSSD, což účinnost on-line kampaně dál zvedá. 
Na Babiše navíc sedí i další Eiblova poznámka týkající 
se toho, v čem je nový přístup nebezpečný. „Obsah po-
litiky se pak zúží jen na formu, jak co nejlépe generovat 
okamžitou podporu, ale bez hlubšího vztahu, kdy byste 
věděl, jak se strana bude chovat v budoucnu. Čili je tu 
nebezpečí, že strany rezignují na dlouhodobé programy 
a budou se soustředit jen na okamžité metody, jak prodat 
sebe sama,“ upozorňuje akademik.

Předvolební kampaň každé strany se podle odbor-
níků rozpadá v zásadě na tři cíle – zaprvé vyhecovat 
svoje skalní fanoušky, aby přišli volit, zadruhé přitáh-
nout na svoji stranu nerozhodnuté a zatřetí „demobi-
lizovat“ fanoušky konkurenčních stran, tedy přimět je 
k tomu, aby zůstali doma. Hledání těchto skupin a tes-
tování, co na ně platí, je něco, čím se strany zabývají už 
dávno, s Facebookem je to jen mnohem snazší. „Máte 
pravdu, že pro politické strany je to jako dělané. A čile 
to využívají,“ říká o segmentaci facebookové populace 
praktik ze sféry digitální reklamy Martin Jaroš, dřívější 

poradce TOP 09. Opatřit si analýzu toho, kde na Face-
booku najít skalní fanoušky, nerozhodnuté potenciální 
sympatizanty nebo jasné odpůrce, je podle Jaroše úkol, 
který by každá strana měla zadat hned první týden kam-
paně. Jaroš nyní žije v Kataru a dělá totéž, co se učí české 
politické strany, pro tamní komerční sféru, například pro 
mobilní operátory. „Řeknu Facebooku: najdi mi zdejší 
rezidenty, co mají iPhone a v posledním týdnu si hle-
dali letenku do Londýna. Těm pošlu nabídku na mobilní 
data v Británii, jedno giga za sto rijálů, a mám odezvu 
třeba až 50 procent,“ přibližuje Jaroš, jak zacílení vyu-
žívá pro svůj současný byznys.

Znalci z branže dokážou snadno poznat, že na po-
dobný typ cíleného marketingu se připravují i  strany 
v  Česku. Indicií je třeba akce kolem billboardů, kde 
usměvavý Andrej Babiš ve svetru a s rozpaženýma ru-
kama sní o rychlovlaku z Prahy do Brna nebo o lékařské 
péči bez čekání. Billboardy odkazují na nový web hnutí 
ANO s názvem Chceme lepší Česko, který se tváří jako 
debatní platforma, kde mohou voliči s Babišem a jeho 
lidmi vylepšovat program a vyjádřit svůj názor. Střeva 
portálu ale spíš nasvědčují, že jeho smyslem je pořádně 
přečíst návštěvníky a správně je roztřídit do databáze. Při 
pohledu do zdrojového kódu webových stránek Chceme 
lepší Česko je totiž vidět, že významnou část tvoří vazby 
na  tzv. remarketingové služby od Facebooku, Googlu 
či Seznamu. Tyto služby pak využívají data o uživate-
lích a  jejich chování (např. odpovědi v anketách nebo 
zájem o jednotlivá témata) a samy automaticky vytvá-
řejí shluky vzájemně podobných lidí (voličských skupin), 
na které pak lze přes Facebook, Google nebo Seznam cí-
lit reklamu. Podobné praktiky jsou známé zejména z e-
-shopů. Ve chvíli, kdy zákazník navštíví obchod a třeba 
jen vloží něco do nákupního košíku, následující dny ho 
dokáže stejný produkt „pronásledovat“ na typově zcela 
odlišných webových stránkách. 

Dokud nezačne ostrá fáze kampaně, těžko odhadovat, 
jak moc budou strany s Facebookem pracovat. „Zatím je 
moc brzy. To hlavní se na Facebooku děje až v posledních 
týdnech,“ přibližuje Louis Knight-Webb. Teď po volbách 
v Británii už má domluveno, že svoje detektivní služby 
pojede zavádět i do Německa a do Itálie. Nejde mu prý 
o to, aby některé straně pomohl, ale o to, aby voliči věděli, 
čeho jsou součástí, a svá fatální rozhodnutí typu brexit 
nebo Trump lépe promýšleli. 

Když se ozve nějaká spojka z Česka, Louis rád při-
letí i sem: „Stačí mi letenka a wi-fi. A zájem lidí, kterým 
nebude lhostejné, co všechno strany posílají do éteru.“ X

S přispěním Michala Ischii.

Žádná strana vám neřekne,  
co bude používat. Nechtějí si nechat 
koukat do kuchyně.
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Všechno  
je špatně
jak žít 
spokojeně 
ve světě, který 
nemáme pod 
kontrolou
j iří SoB ota

ednoho rána před pár lety stál 
ve  voze londýnského metra ne-
nápadný muž a  potil se strachy. 
Ranní spoj mířil do stanice Chan-
cery Lane a on se chystal splnit po-
měrně jednoduchý úkol: dříve než 
vagon podzemky přibrzdí a otevře 
dveře, vysloví nahlas jméno pří-
slušné stanice, pěkně na celý va-
gon, aby všichni slyšeli. Muži se 
viditelně nechce, ale nakonec se 

odhodlá: „Chancery Lane,“ rozlehne se přeplněným 
vozem. Nic více a nic méně. Totéž hlášení stanice si 
od neznámého spolucestujícího pasažéři vyslechnou ještě 
na několika dalších zastávkách.

Oliver Burkeman, jak se onen muž jmenoval, je sloup-
kařem deníku The Guardian a úkol si uložil sám na radu 
amerického psychologa Alberta Ellise. Smyslem cvičení 
bylo na vlastní kůži zažít, jak silně se bráníme i celkem 
bezvýznamnému negativnímu zážitku a jak přehnané či 
iracionální jsou některé naše obavy. Burkeman o sobě ví, 
že je posedlý obavou z toho, co si o něm ostatní myslí. 
Má pocit, že se musí snažit v jejich očích vypadat dobře, 
že jeho svět i kariéra vědeckého sloupkaře do značné 
míry stojí na tom, jak je solidní, seriózní, oblíbený. Teď 
si měl vyzkoušet, jaké to je vypadat jako menší pako.

Ohlašovat zničehonic nahlas v metru stanice je jistě 
neobvyklé, nikomu to ale neublíží, naopak, roztržitější 
cestující mohou být třeba vděční, že nezapomenou včas 
vystoupit. Excentrický pasažér se sice musí připravit 

J
Úzkost, byť 
iracionální, dříme 
v každém z nás.
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sice jistě není výhra, na druhé straně je však nečeká nic 
skutečně hrozného – někteří Newyorčané prostě odpo-
věděli a jiní vzali decentně roha. No a co.

Když se tedy Burkeman stařičkému Ellisovi svěřil, 
že mu jeho známá terapie z metra nahání nekonečnou 
hrůzu, Ellis mu řekl, že právě proto by si ji měl vy-
zkoušet. Jak později novinář popsal, na první stanici 
sice nakonec slova „Chancery Lane“ vyslovil, hrůzou 
měl ale tak stažené hrdlo, že to znělo jako tiché zakrá-
kání. Nestalo se celkem nic, pouze jeden muž zvedl zrak 
od novin a na okamžik si novináře „s vlažným zájmem“ 

na jisté nepochopení, možná ho čeká povytažené obočí 
či jízlivá poznámka, to je však v prostředí zcela nezná-
mých lidí vlastně spíše nepříjemnost než osobní katast-
rofa. „Bylo mi jasné, že kdokoli, kdo zažil v životě něco 
skutečně dramatického nebo třeba jenom silné turbu-
lence v letadle, bude můj úkol považovat za banální,“ 
vzpomínal Burkeman na situaci později ve své knize 
Protijed (The Antidote). Přesto, jak se stanice Chancery 
Lane neodvratně přibližovala, chtělo se mu stále víc a víc 
strachy zvracet.

Autor cvičení, Albert Ellis, je ve světě psychologie 
pojmem. Dnes již zesnulý Američan razil od padesátých 
let svéráznou doktrínu, jejíž kořeny podstatným způso-
bem odvozoval ze stoické filozofie zrozené v antickém 
Řecku. Mezi jeho klienty patřili lidé sužovaní úzkostí, 
neschopní učinit rozhodnutí a nést jeho následky, vystre-
sovaní moderní lidé, kteří ztratili kompas pro své roz-
hodování. Typickým klientem byla třeba žena, která se 
dlouhé měsíce sžírala paralyzující neschopností rozhod-
nout se, zda se odstěhovat za přítelem z jiného města, 
nebo zůstat ve svém dosavadním zaměstnání – nedo-
kázala odhadnout, co bude následovat, bála se obojího. 
Ellis nabízel v podobných situacích nečekaně přímočaré 
návody. „Co nejhoršího se vám může stát? Maximálně 
se z partnera vyklube debil a vy se rozvedete,“ křičel 
na dotyčnou ženu svým typicky neurvalým způsobem 
během kolektivní terapie. „No tak to bude ošklivý a vy 
budete smutná. Ale nebude to úplná tragédie, nebude to 
přece konec světa!“

Ellis používal různá terapeutická cvičení, na nichž 
svým klientům demonstroval, jak zbytečně se užírají 
různými strachy a jak své obavy ze všech možných ži-
votních situací nehorázně přehánějí. „Většina z nás má 
totiž v hlavě nas**no,“ vysvětloval, opět svým typickým 
jazykem, v soukromém rozhovoru zmíněnému sloupkaři 
Guardianu. Pleteme si vlastní představy a tužby s reali-
tou a nutností. Zcela pochopitelně například netoužíme 
být trapní nebo jinak zostuzení, v našich představách to 
ale vnímáme tak, že k podobné situaci nikdy a za žád-
ných okolností nesmí dojít. Že jí musíme stůj co stůj za-
bránit. Jinak se určitě stane něco hrozného.

Ellis tvrdil, že negativním zážitkům se nesmíme vy-
hýbat, že jsou ve skutečnosti nutné pro naše duševní 
zdraví, v podstatě proto, abychom dokázali rozlišit pod-
statné od nepodstatného. Jeho terapie mířila obvykle 
k tomu, že existuje zásadní rozdíl mezi patálií a skuteč-
ným průšvihem, mezi pouhou nepříjemností a oprav-
dovou katastrofou. Bez jistého experimentování a vy-
stavování se strachu v tom ovšem moderní člověk dost 
často nemá jasno.

Jízda metrem a  ohlašování stanic ostatně patřila 
k jeho mírnějším postupům. V jednom slavném případě 
poslal Ellis své klienty do ulic New Yorku s úkolem za-
stavovat náhodné kolemjdoucí a tvrdit, že byli právě pro-
puštěni z blázince a zda by jim dotyčný nemohl prozra-
dit, který je teď měsíc. Ellisovi pacienti si tak na vlastní 
kůži ověřili, že být považován za duševně nemocného 

Bude to špatné, nikoli fatální. (psycholog albert ellis v roce 1970)
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prohlížel. Jméno další zastávky už prý zaznělo hlasitěji 
a na další stanici již novinář pronesl název skutečně na-
plno. Teď už přitahoval pozornost většího počtu lidí, ale 
zároveň zjistil, že ho jejich zájem vlastně nijak neděsí. 
Jako by překročil jakousi hranici, za níž mu vlastní trap-
nost vlastně vůbec nevadí. Situace byla zvláštní, nikoli 
však dramatická, paralyzující hrůza se rozplynula. Vše 
se potom zopakovalo ještě třikrát. Všichni si tak nějak 
zvykli. Pak Burkeman podle plánu vystoupil, vlak po-
kračoval dál, jako by se nechumelilo, a on si to odlehčeně 
svižným krokem štrádoval do své kanceláře.

Velké oči
Úzkost a  strach z  toho, co přijde, jsou emoce, které 
otřásají dnešním Západem až ke kořenům. Burkeman 
si v metru řešil svůj „malý“ problém, zároveň si ale byl 
vědom toho, že se dotýká něčeho podstatného, co zasa-
huje do hloubky současné západní společnosti. Podsta-
tou jeho povolání sloupkaře popularizujícího psychologii 
je vlastně vysvětlovat lidem, jak být spokojení a šťastní. 
A lidé dnes – jak už bylo řečeno v úvodním textu tohoto 
speciálu - rozhodně spokojení nejsou. 

Ve Spojených státech hlásí třetina obyvatel nějaké 
formy depresí. Ve Velké Británii je to polovina. Ani 
v Česku na  tom na  tom nejsme jinak, stačí se podí-
vat na titulky novin. „Čechům se daří lépe, propadají 
ale skepsi,“ popisovala výsledky sociologického šetření 
před časem Mladá fronta DNES. „Češi mají vyšší příjmy 
a větší domy, přesto se cítí hůř,“ hlásil server Novinky.cz 
v podstatě totéž téměř přesně před rokem. Z výzkumů 
opakovaně vyplývá, že Češi prožívají pravděpodobně 
nejlepší léta v celých svých dějinách. Zároveň trnou hrů-
zou, co bude dál, a největší popularitě se těší politik ra-
dící občanům ozbrojit se kalašnikovem.

Téměř se zdá, jako by v našem vnímání reality exis-
tovala nějaká „chyba v programu“, která čím dál většímu 
množství lidí znemožňuje podívat se na život kolem sebe 
s chladnou hlavou, bez úzkosti či hysterie. Burkeman 
ve své knize, jejíž celý název zní Protijed. Štěstí pro lidi, 
kteří nemohou vystát pozitivní myšlení, jeden takový zá-
drhel vidí.

Úspěšný Západ v posledních desetiletích propadal 
iluzi, že se stává strůjcem vlastního osudu. Lidé uvykli 
víře, že z jejich životů mizí nejistota, protože světu stále 
více rozumíme a většinu věcí včetně vlastních životů tak 
lze naplánovat a zmanažovat. Z lidských životů a pová-
lečných západních dějin jako by se stal jakýsi předví-
datelný projekt. Americký sen předpokládá, že každá 
poctivě pracující generace se bude mít lépe než ta před-
chozí. Ekonomové zaručují, že při správné aplikaci jimi 
odhalených pravd bude hospodářství pořád 
růst. Český sen zase spočíval v tom, že pře-
vzetí osvědčené západní legislativy a kapita-
listického modelu nevyhnutelně zaručí, že 
v dohledné době doženeme Západ. Když se 
věci zkomplikují, a to se teď právě děje, ne-
víme si s novou situací zjevně rady.

„Lidé jsou si rovni ve své bezmoci,“ napsal v 1. století 
našeho letopočtu antický stoický filozof Epiktetos. Ta-
kový postřeh zní v uších nejednoho moderního člověka 
téměř skandálně, je v podstatě v rozporu s naší základní 
představou o sobě jako moderních lidech. A Burkeman 
ukazuje, že jsme možná právě tady udělali chybu. Zjed-
nodušeně řečeno, trochu jsme zřejmě přecenili vlastní 
možnosti.

V dějinách lidstva se opakovaně vynořují myšlenkové 
proudy, které nabádají k méně optimistickému hodno-
cení vlastních schopností. Štěstí člověka v jejich pojetí 
nespočívá v tom, jak šikovně promění okolní svět ve svůj 
prospěch, ale naopak že najde svůj prospěch ve světě, 
jaký je. Evropanům nejbližší jsou v tomto ohledu asi an-
tičtí stoikové, z jejichž učení ostatně vycházejí i již zmí-
něné psychologické praktiky Alberta Ellise.

Zásadní objev
Největší rozmach populární stoické filozofie probíhal 
v době, která se do jisté míry podobá té naší. Svět ko-
lem stoiků byl zcela hmatatelně podobně jako náš vlastní 
mimo jejich kontrolu. Seneka například byl ve službách 
šíleného císaře Nerona, který, mimo jiné, po večerech 
podpaloval ve svých zahradách křesťany, aby mu jejich 
hořící těla posvítila na cestu. Epiktetos byl zmrzačeným 
otrokem hledajícím v myšlení vlastní důstojnost. A ano, 
stoická hvězda Marcus Aurelius, autor Hovorů k sobě, byl 
císařem, který nechával křesťany přibíjet na kříže, a pak 
sepisoval dílo o vnitřním klidu a vyrovnanosti.

Stoikové nepovažovali za možné chod světa zásadně 
proměnit. Není jistě dokonalý z hlediska jednotlivých 
osudů, jako celek ale funguje podle zákonitostí, které 
nejsou naším dílem (ani největší moderní pokrokář by se 
ostatně neodvažoval požadovat reformu fyzikálních zá-
konů). Stoikové kladli hlavní důraz svého učení na hle-
dání praktického způsobu, jak ve světě, do něhož jsme 
se zrodili, spokojeně – tedy rozumně a vyrovnaně – žít. 
Cílem člověka podle nich mělo být dosažení vnitřního 
klidu, autarkie. Cesta k němu vede skrze pochopení řádu 
věcí a poznání vlastních možností. Stoik chápe, co je 
v jeho možnostech změnit a co ne. Právě proto je ostatně 
člověk nadán rozumem.

Stoikové totiž učinili (aspoň v kontextu západního 
myšlení) zásadní objev: zlo či dobro není obsaženo 
ve věcech nebo událostech, ale v nás samých – jsou to 
ve skutečnosti nálepky, kterými si popisujeme realitu. 
Podezíravý zájem lidí o podivína ve vagonu metra je 
prostě fakt, jemuž se vlastně ani není možné divit. Úz-
kost či strach, který z něj takový pasažér cítí, vzniká 
pouze v jeho nitru. To on se domnívá, že je taková si-

Téměř se zdá, jako by v našem 
vnímání reality existovala nějaká chyba 
v programu.
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tuace nežádoucí. Stejně tak si ale může celou situaci 
vyhodnotit jinak, třeba se jí dobře bavit a se zájmem 
sledovat, jak umně se jednotliví cestující snaží své po-
dezření maskovat. Záleží výhradně na každém účastní-
kovi, co si ze situací kolem sebe vezme a jak je použije 
pro své další žití.

Pokud si tuhle základní pravdu stoik uvědomí, otevírá 
se před ním skutečná vnitřní svoboda i cesta k vyrov-
nanosti a klidu. Ta přitom nespočívá v tom, že bychom 
mohli svět volně proměňovat podle vlastních představ 
a vytyčených plánů, ale v tom, že jen na nás samých zá-
leží, jak na věci, které se nám přihodí, budeme reago-
vat. Představme si třeba, že se nespravedlivě ocitneme 
ve vězení. Vyspělý stoik (a dosáhnout takové síly není 
rozhodně snadné) se nezhroutí a nebude do konce svých 
sil bědovat nad svým zoufalým osudem. Nebude spílat 
policii, plakat v bezmoci ani sepisovat vzteklé pamflety 
požadující revoluci. Nebude se užírat. Přijme situaci jako 
politováníhodný fakt a ušetřené síly věnuje snaze omyl 
napravit. Nastuduje si zákoník, projde znovu zpackané 
důkazní řízení, pokusí se sehnat lepšího právníka – co-
koli, co je v jeho možnostech a co dává smysl. Jeho situ-
ace je jistě neradostná, ale upřímně řečeno, mohlo být 
také hůř.

Tahle poslední věta je důležitá. Stoikové radí, aby-
chom si stále a  zcela záměrně připomínali vratkost 
své každodenní situace. O  tom, že na něco podstat-
ného kápli, svědčí různá „stoická“ rčení, jež běžně po-
užíváme, i když často velmi povrchně. Žádná kaše se 
nejí tak horká. Nic není tak hrozné, aby to nemohlo 
být horší. Proč si lámat hlavu s něčím, co nemůžu změ-
nit. Třeba právě tahle poslední moudrost, jako vystři-
žená z nějakého stoického spisku, se často používá jako 
ospravedlnění pasivity nebo ignorování zjevné nespra-
vedlnosti, ve skutečnosti však popisuje vnitřní nastavení 
člověka, který nehodlá připustit, aby mu stav věcí způ-
sobil duševní utrpení. Vůbec to neznamená, že nemá 
smysl chodit k volbám.

Trochu morbidní
Ke klidu je ale potřeba dospět aktivní snahou. Od-
tud vede například cesta k  popsané psychologii Al-
berta Ellise, který, podobně jako antičtí mudrci, radí 
neunikat před strachy a obavami. O tom, jak jsme se 
podobné otevřenosti vzdálili, svědčí skutečnost, jak 
morbidní nám některé stoické rady připadají. Všechno 
jednou skončí, zní další stoiky inspirovaná lidová moud-
rost, kdo je ale ochoten to skutečně brát doslova. Epik-
tetos k tomu rozhodně nabádá: „Pokaždé když polí-
bíte své dítě na dobrou noc, mějte na paměti, že zítra 
může zemřít,“ píše. Brr, proběhne asi hlavou moder-
nímu člověku, z toho by mi brzy přeskočilo. Epiktetos 
tvrdí opak: „Výsledkem bude, že své dítě budete milovat 
ještě více než dosud a navíc pro vás případná tragédie 
bude méně nečekaná.“

Zní to vlastně hrozně, je to však „jenom“ cvičení, 
jehož cílem je před nevypočitatelností světa neunikat 

Všichni jsme stejně bezmocní. (nahoře 
popravy křesťanů za císaře Marka aurelia, 

dole stoický filozof epiktetos)
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a pak přijde zubatá. Ha ha ha. (Woody allen ve filmu láska a smrt)

do optimistických snů o tom, že se nic hrozného ne-
může stát. Stoikové (Burkeman ve své knize mluví také 
o buddhismu a spoustě dalších osobností a nauk) ostatně 
také podlehli věčnému koloběhu vzniku a zániku, jejich 
v jednu chvíli dominantní filozofie nakonec v antickém 
Římě vyvanula, převálcována tehdy moderním křesťan-
stvím, jež místo poklidného soužití s osudem nabízelo 
aktivní duchovní vzpouru vedenou vírou v oběť spasi-
tele. Nebyl to konec světa, stoická moudrost se uchovala 
v různých střípcích a podzemních proudech a třeba se 
v našich pohnutých časech bude zase hodit.

Nutnost smíření se se silami, jež nás přesahují, nebo 
rozpoznání jejich faktické bezvýznamnosti, je ostatně 
součástí či možností lidského údělu. Jde vlastně o to, 

jestli to děláme chytře, nebo ne. Záleží pouze na vnitřní 
práci každého, jaké emoce si se svým nevyhnutel-
ným údělem spojí. Mistrně to ukazuje například je-
den z předních znalců lidské úzkosti, americký reži-
sér Woody Allen. Následující dialog pochází z filmu 
Láska a smrt:

BORIS: Nicota. Neexistence. Temná prázdnota.
SONJA: Říkal jsi něco, miláčku?
BORIS: Ale nic, jenom si tady plánuju budoucnost.
Woody Allen ví o  lidské duši něco, co není úplně 

běžné. Umí to totiž zařídit tak, aby diváci na  tuhle 
pravdu nereagovali zdrcením, ale salvou smíchu. X

Respekt 2/2017

Smíření se se silami, jež nás přesahují, 
či rozpoznání jejich bezvýznamnosti je 
součástí lidského údělu.
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Ray Kurzweil:  
the Singularity is near 
(Singularita se blíží), 
2006
 

grandiózní 
kniha svým roz-
sahem, nonša-
lantním použí-
váním termínů 
jako „pravdě-

podobnostní fraktál“ a přede-
vším svou vizí. do roku 2045 
se technologie a lidský mo-
zek prolnou do podoby, kdy 
nebudou k rozeznání, respek-
tive snaha a vůbec touha je 
rozlišit nebude dávat žádný 
smysl. Kniha je dítětem svého 
věku (což je pravdivá, nicméně 
sama o sobě zarážející formu-
lace, vzhledem k tomu, že je 
to dílo deset let staré) a vyná-
lezce a prognostik Kurzweil 
nepochybuje, že „singulární 
budoucnost“ je skvělá. po-
hled dnešního čtenáře bude 
jistě skeptičtější. i tak stojí 
Kurzweil za přečtení.

protože bez ohledu na to, 
v jakém světle Kurzweil před-
povídanou budoucnost vidí, 
ve svých prognózách se ne-
plete. nevíme, zda skutečně 
někdy vznikne „energeticky 
neutrální počítač s kapaci-
tou procesorů desetibilionkrát 
větší, než je kapacita všech 
lidských mozků na planetě“. 
ale tam, kde se Kurzweil drží 
víc při zemi, je jeho přesnost 
obdivuhodná.

V době vydání knihy se re-
cenzenti pobaveně podivo-
vali nad vizemi „dotykového 

rozhraní“ nebo „virtuální reality 
v brýlích“. ti samí recenzenti 
dnes to první nosí v kapse 
a tím druhým se baví jejich děti. 
Kurzweila proto může kaž- 
dý číst jako vcelku spolehli-
vou předpověď toho, co nás 
čeká – a pobavit se třeba nad 
dost nečekanou scénou, kde 
Kurzweil nechává dvě miliardy 
let staré bakterie dohadovat 
se, jestli má smysl se spojovat 
do složitějších organismů.

 

elizabeth Kolbert: 
šesté vymírání (the 
Sixth extinction), 
Barrister&principal, 
2017

Každý den 
lidstvo do at-
mosféry na-
pumpuje 
devadesát mi-
lionů tun od-

padu v plynném skupenství. 
oceány se přehřívají a oky-
selují – a pak se víc odpa-
řují a ve vlhčím vzduchu čas-
těji dochází k sesuvům půdy 
a povodním. oceánské bouře 
jsou ničivější. Stejně jako su-
cha a požáry z nich vzešlé. 
Složité vazby mezi jednotli-
vými druhy se rozpadají. a na-
konec: druhy vymírají v tempu 
a množství, které z lidstva dělá 
víc než schopného konku-
renta asteroidu, který Zemi 
zasáhl před šedesáti miliony 
let a sprovodil z planety dino-
saury (a spolu s nimi tři čtvr-
tiny všech dalších živočichů 
a rostlin).

to je svět, který jsme si vy-
tvořili, píše vědecká novinářka 
elizabeth Kolbert ve své knize. 
procestovala kvůli ní doslova 
celý svět – a právě detailní 
a barvitý popis ekologické 
spouště, kterou za sebou lid-
stvo nechává, je nejsilnější 
stránkou celé knihy. Sou-
pis ekoneštěstí v předchozím 
odstavci je banální a „všichni 
o něm vědí“. a to je podle eli-
zabeth Kolbert největší pro-
blém dnešní situace. Všichni 
o probíhající ekologické ka-
tastrofě víme – ale zároveň 
nevíme, nechceme a v jistém 
smyslu nedokážeme vědět. ni-
čení planety lidským druhem je 
tak zdrcující, že je pro jeho pří-
slušníky skoro nemožné si ho 
skutečně připustit.

po jejím přečtení je o po-
znání těžší „nevědět“ nebo 
„nevědět přesně“. je to věcná 
a pečlivě zpracovaná kniha, ale 
jejím přiznaným smyslem je vo-
lání k akci. Beztak už je pozdě, 
ale podle elizabeth Kolbert 
může být ještě později.

 

Richard Baldwin: the 
great convergence 
(Velké sbližování), 
2016

Richard 
Baldwin je 
ekonom, ale 
zjevně také 
fanoušek 
sportu. nebo 

spíš sportovního manage-
mentu. přirovnání k hospoda-
ření (například) fotbalových 
týmů se knihou, která z hodně 
ekonomického pohledu popi-
suje současnou podobu glo-
balizace, často prolíná. a jak 
píše Baldwin, přehledná doba 
národních týmů se stálými tre-
néry je pryč. trenéři jsou dnes 
přelétaví a stejně tak hráči. 
Smiřte se s tím, že pořádat 
mistrovství světa pod státními 
vlajkami už nedává moc smysl. 

taková je třetí vlna globali-
zace, o níž Richard Baldwin 
ve své zatím poslední knize 
píše.

Hledí do budoucnosti s na-
dějí, byť plynoucí z vědeckého 
vědomí nevyhnutelnosti. ne-
hledá spásu ani se nesnaží 
dojít k nějakému velkému, zo-
becňujícímu závěru. prostě 
jen popisuje měnící se svět 
a s neochvějnou logikou na-
bízí možná řešení dílčích pro-
blémů. ale žádné velké řešení 
neexistuje, ujišťuje čtenáře.

a není to zase taková po-
tíž, myslí si harvardský, glo-
balizaci nakloněný ekonom. 
thomas friedman by mu jistě 
oponoval – Baldwinův popis 
je přesný, ale jeho ekonomická 
logika funguje v „ideálním“ 
světě, kde všechno klape, jak 
by přísně rozumově mělo. což 
ovšem není pravda, říkají kri-
tici. Baldwin chce na konci své 
knihy pobavit čtenáře duchapl-
ným aforismem, ale možná se 
dopustil proroctví: „už ani bu-
doucnost není, co bývala.“

 

Matt Ridley: Racionální 
optimista (the Rational 
optimist), dokořán, 
2013

není na pla-
netě větší síla 
než lidská 
touha směňo-
vat zboží a ná-
pady a zlep-

šovat se. Matt Ridley, známý 
vědecký novinář, to dokládá 
fascinující a obsáhlou historic-
kou sondou – od černomoř-
ských obchodníků s mušlemi 
a jantarem v 16. století před 
naším letopočtem po zámoř-
ské objevy evropanů v raném 
novověku.

proto racionální (tedy 
na základě smysluplného 
a brilantně odvyprávěného 
příběhu) a proto optimista – 
Ridley jako zásadní zastánce 

Knihy
co (mimo jiné) 
stojí za přečtení
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volného trhu nepochybuje, že 
pokud se směně a z ní logicky 
plynoucí inovaci nechají co 
nejvolnější ruce, lidský důvtip 
všechny problémy, před nimiž 
lidstvo stojí, nakonec vyřeší. 
a protože globalizace je pří-
kladem postupného rozvazo-
vání rukou, co by mohlo do-
padnout špatně?

pochopitelně leccos, ří-
kají kritici dodnes kontroverzní 
a debatované Ridleyho knihy. 
Zmíněná elizabeth Kolbert 
s Ridleym jistě nesouhlasí 
s tím, že výsledkem globálního 
oteplování bude v důsledku 
„trochu ohřátá, zato blahobyt-
nější planeta“. Vynález evrop-
ského poválečného sociál-
ního zabezpečení je historický 
úspěch bez precedentu, ale 
opravdu je to vyčerpáva-
jící odpověď na osobní i ko-
lektivní traumata chvíli před 
tím skončené druhé světové 
války? Ridley možná ve své 
době přesvědčil přesvědčené 
a odpůrci nekonvertovali, lepší 
kroniku lidské směny a schop-
nosti hledat nová řešení na-
jdeme jen stěží.

 

jonathan taplin:  Move 
fast and Break things 
(Buď rychlý a nič), 
2017

počátky in-
ternetu byly 
naplněné 
utopií o na-
prostém 
osvobození, 

neomezených možnostech 
a nespoutané kreativitě. jak 
se tedy stalo, ptá americký 
akademik a úspěšný hudební 
a filmový producent, že třicet 
čtyři let po jeho zapnutí jsme 
skončili v naprosté dystopii? 
protože jak jinak popsat stav, 
kdy internetu dominují tři neo-
hrožené a ohromné monopoly, 
facebook, google a ama-
zon?

Hlavní chyba 
byla představovat 
si, že svět inter-
netových firem je 
plný báječných 
chlapíků, kteří se úplně zá-
sadně liší od starých kapita-
listů, především tím, co chtějí. 
chtějí úplně to samé jako šé-
fové ropných velkofirem – tedy 
zisk. a ten hromadí v propor-
cích, který mu starý byznys 
(těžaři nebo výrobci aut) může 
jen závidět.

jejich moc a bohatství jsou 
podle taplina až příliš velké. 
a je jen otázkou času, kdy se 
je budou muset demokracie, 
ve svém vlastním zájmu, po-
kusit rozbít. a už se to pomalu 
děje – vlády žádají po sociál-
ních sítích, aby se samy sta-
raly o zločinný obsah na svých 
stránkách, a google a face-
book mají plné ruce práce 
s antimonopolním úřadem ev-
ropské unie. pokud přijmeme 
taplinovu tezi, že technolo-
gické monopoly jsou (anebo 
se brzy stanou) nepřítelem 
demokratické společnosti, 
jeho kniha nabízí detailní por-
trét toho, s kým máme tu čest.

  

Sean carroll: the Big 
picture (V širokém 
měřítku), 2016
 

Vysvětlit vědu 
jako takovou 
nikdy nebylo 
snadné, ale 
nikdy to ne-
bylo těžší než 

dnes. nejenže množství zna-
lostí a vědeckých poznatků 
a jejich hloubka se stále rozši-
řují, ale vědecké teorie, které 
se jim snaží dát řád a smysl, 
jsou podivnější a podivnější. 
což je ostatně problém po-
sledních sto let – když ein-
stein odmítal kvantovou teorii, 
nebylo to proto, že by jí nevěřil 
jako vědec. Kvantová teorie 
je platná a v realitě se ově-

řuje. einstein jí spíš nemohl 
uvěřit jako člověk, což vyjádřil 
známým aforismem o „Bohu 
hrajícím vrchcáby se svě-
tem“. a dnes? už to nejsou 
vrchcáby, jako spíš ohromný 
výherní automat a Bůh u něj 
stojí a zjevně přebral.

Sean carroll se přesto po-
kusil sepsat knihu, která by 
běžnému čtenáři jakousi na-
ději na smysl dala. carroll je 
teoretický fyzik, ale úpěnlivě 
se brání tomu, vykládat celou 
vědu jen optikou fyziky, je to 
učenec s velkým rozpřahem 
napříč vědními obory. Snaží 
se být tak otevřený, jak to jen 
jde. naproti lákavé touze na-
sadit si klapky a hledět na svět 
jen jedním, ověřeným pohle-
dem, prosazuje „poetický na-
turalismus“ – jistě, základem 
všeho jsou přírodní jevy, ale 
neexistuje jeden správný způ-
sob, jak o nich mluvit. existuje 
jich nespočet, a všechny jsou 
legitimní.

V už tak úchvatném díle 
si carroll navíc vytyčil dost 
úchvatný cíl: když jsme si vy-
světlili, co je věda dnes, mů-
žeme najít ve světě nějaký 
smysl? carroll si myslí, že ano, 
i když samozřejmě neříká, jaký 
je. jen, po vzoru Boha s kost-
kami, nabízí namísto „de-
seti přikázaní“ svých „deset 
věcí k úvaze“ – a přiznává, že 
víc než dobře míněnou radu 
v takhle těžké otázce jen těžko 
může nabídnout.

 

Shelina janmohamed: 
generation M 
(generace M),  
2016

Shelina janmohamed je čty-
řicátnice, britská muslimka, 
novinářka a spisovatelka. jak 

sama vypráví, 
před několika 
lety ji v knih-
kupectví pře-
padla fru-
strace: drtivá 

většina knih o muslimech a is-
lámu zobrazovala zotročené 
ženy, mizerii a velbloudy. dnes 
pociťuje něco podobného, jen 
ke třem zmíněným výjevům 
přibyli vousatí muži v terénních 
autech se samopalem. což 
nebyl život její ani jejích přátel, 
ani lidí – muslimů a muslimek 
–, které znala. tihle lidé po-
dle janmohamed vůbec nebyli 
slyšet, a tak se to rozhodla na-
pravit. Výsledkem je kniha Ge-
nerace M.

jsou to mileniálové, tedy 
lidé mezi dvaceti a pětatři-
ceti lety. jsou zabezpečení, 
vzdělaní, chtějí módní výrobky 
a také si je rádi kupují. jsou 
to věřící muslimové, a myslí to 
vážně. Víra pro ně není módní 
artefakt, ale základ všeho. 
a chtějí, aby to okolní svět vzal 
na vědomí a zařídil se podle 
toho.

na rozdíl od vousatých 
mužů v poušti toho nechtějí 
dosáhnout terorem, ale svou 
prostou existencí – muslim-
ská populace roste a bohatne. 
její ekonomická síla nakonec 
přinutí svět se možná ne zcela 
proměnit, ale přinejmenším 
přizpůsobit se jejich požadav-
kům. janmohamed neříká, že 
její kniha je o všech mladých 
muslimech – není o obyva-
telích evropských předměstí, 
kteří nejsou ani vzdělaní, ani 
zabezpečení, a často ani ote-
vření světu. píše jen o ros-
toucí a bohatnoucí střední 
třídě. její přání nabídnout ne-
muslimům i trochu jiný obraz 
svých sousedů se jí každo-
pádně splnilo. X 

„Už ani budoucnost  
není, co bývala.“
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až starostové 
povládnou světu
Místo států  
se o slovo hlásí 
superměsta
petR HoR KÝ

Měgapole k okopírování.  
(dubaj)
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anada je druhou největší zemí 
na  světě, její panenské lesy 
a nekonečné pláně se táhnou 
od  Pacifiku až po  Atlantik. 
Je to také velmi bohatá země 
– stabilně patří do první dva-
cítky největších národních 
ekonomik na světě. Všechno je 
ovšem relativní – kdybychom 
změřili ekonomický význam 
měst, celou kanadskou ekono-

miku o velikosti 1,6 bilionu dolarů by strčilo do kapsy je-
diné město – japonská metropole Tokio.

Mužem, který na tento paradox současnosti nedávno 
upozornil, je profesor Torontské univerzity Richard Flo-
rida. Letos v dubnu spočítal ekonomický výkon globál-
ních superměst, jako jsou Tokio, New York nebo Londýn, 
a porovnal ho s národními státy. A došel k zajímavému 
postřehu: „Skutečnými centry globální ekonomiky jsou 
dnes města – to ona jsou platformami pro inovace, podni-
kání a ekonomický růst. Avšak co se týče fiskální a poli-
tické moci, zůstávají uvězněná uvnitř stále více zastaralých 
a zpátečnických těles, která nazýváme národními státy,“ 
píše Florida na webu CityLab, který patří pod časopis The 
Atlantic.

Urbanista Florida není sám, kdo si myslí, že váha měst 
roste. „Začíná éra, ve které budou města důležitější než 
státy,“ píše světoběžník a známý autor knih o globalizaci 
Parag Khanna ve své knize Connectography: Mapping The 
Future of Global Civilization (Konektografie: Popis bu-
doucnosti globální civilizace). V ní popisuje svět, kde New 
York (nebo třeba Dubaj) fungují tak trochu jako moderní 
verze čile obchodujících, nezávislých městských států, které 
známe ze starověku (řecký přístav Délos), středověku (han-
zovní města jako Hamburk) či renesance (italský Janov).

Někteří autoři jdou ještě dál. „Národní stát globálně se-
lhává. Poskytl skvělý politický recept pro dosažení svobody 
a nezávislosti národů, ale vůbec se nehodí pro dobu všeo-
becné provázanosti. Město je v dnešním globalizovaném 
světě nejlepší nadějí pro budoucnost demokracie,“ soudí 
politolog Benjamin Barber ve své knize If Mayors Ruled 
The World: Dysfunctional Nations, Rising Cities (Kdyby sta-
rostové vládli světu: Rozklad států, vzestup měst). A před-
kládá důvody, v čem je podle něho „glokální“ politika svě-
tových měst mnohem více vhodná pro dnešní svět než 
systém vlády národních států.

K
Máme víc společného s obyvateli  
new yorku než s venkovany z yorkshiru. 
(londýn)
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Výše zmíněné slogany mohou působit přehnaně, ale fak-
tem je, že města jsou pro dnešní rozvinutý svět zjevně pří-
značná. Někdy během roku 2010 nastala chvíle, od které 
většina obyvatel planety žije ve městech a venkov je poprvé 
v historii lidstva v menšině. V roce 2050 bude podle de-
mografických propočtů ve městech žít 70 procent zemské 
populace. Čtyřicet hlavních „megaměst“ dnes vytváří dvě 
třetiny světového bohatství.

Provokativní teze, že města v budoucnu nahradí státy, 
vyvolává celou řadu otázek. Opravdu slábne role států? Jak 

má takové globální město 21. století vypadat? A máme mít 
vůbec ze vzestupu globálních měst radost? Na tom se urba-
nisté, politologové ani ekonomové úplně neshodnou.

Díky obrovskému množství dostupných dat ale pravi-
delně sestavují žebříčky, v nichž města hodnotí. Srovnávají, 
ve kterém městě sídlí nejvíc velkých firem, které má nejvíc 
leteckých spojení, ale i kde je vysoká sociální nerovnost. 
Tyto žebříčky poskytují novou perspektivu, přes kterou lze 
vnímat dnešní svět; ukazují, kde je dnešní Délos, Hamburk 
nebo Janov. Naznačují, která města v nové světové archi-

f
o

to
 K

a
t

e
ř

in
a

 M
a

lá



72

tektuře světa upadají a kterých vliv naopak roste. A někteří 
se snaží odpovědět na základní otázku: je globální město 
dobrým místem k životu?

Od výroby k „výrobě“
Co to vlastně je globální město? A jak se liší od města 
neglobálního? S termínem přišla známá americká socio-
ložka Saskia Sassen, která v roce 1991 napsala knihu The 
Global City: New York, London, Tokyo (Globální města: New 
York, Londýn, Tokio). V knize, která dnes patří do kánonu 
pro urbanisty i ekonomy studující globalizaci, Sassen po-
pisuje, jak změny ve způsobu průmyslové výroby v druhé 
polovině 20. století dramaticky zvýšily ekonomický vý-
znam měst.

Vzestup těchto měst umožnila – jak jinak – globali-
zace, přesněji řečeno její obchodní dimenze. Po druhé svě-
tové válce se svět propojoval, překážek, jako jsou dovozní 
cla, ubývalo, vznikly celosvětové organizace typu Světové 

banky a GATT (dnes WTO), které usnadňovaly 
volný přeshraniční obchod. Velké společnosti po-
chopily, že pro ně bude výhodnější rozptýlit výrobu 
po světě do více různých zemí. Vývoz zboží na-
hradily přímé investice; automobilka už nevozila 
auta z Japonska do USA, ale postavila tam továrnu. 
Z národních firem jako Toyota či General Motors 
se začaly stávat nadnárodní korporace. Výroba se 

postupně začala decentralizovat. Města jako Detroit, Man-
chester či Nagoja začala ztrácet na významu, velká část 
průmyslové výroby se přesunula do měst v Číně, na Tchaj-
-wanu nebo v Mexiku.

Vzniklé nadnárodní firmy vyžadovaly stále větší počet 
specializovaných služeb – finančních, právnických, účet-
nických nebo informačních. Tyto úkony byly nad jejich 
schopnosti a objednávaly si je od specializovaných firem, 
tedy investičních bank, konzultantských společností, advo-
kátních kanceláří či mediálních domů. Tyto servisní firmy 
mají tendenci se shlukovat na jednom místě, zpravidla tam, 
kde sídlí burza cenných papírů a hlavní banky – do velkých 
měst. „Z těchto služeb se postupem času stala výroba no-
vého druhu,“ píše Sassen. Tato „výroba“ specializovaných 
služeb se postupně stala mohutnějším odvětvím než tra-
diční výroba věcí, například automobilů. Z měst, kde se 
tyto služby koncentrovaly, se stala řídicí centra nové glo-
bální ekonomiky a místa produkce většiny bohatství. „Eko-
nomický úspěch těchto měst je čím dál více nezávislý na je-
jich geografickém okolí, a dokonce i na jejich národních 
ekonomikách,“ píše Sassen.

Globální města jako Londýn či New York se stala uzly 
na globální síti finančních a informačních proudů, které už 
nejsou příliš regulovány hranicemi ani pravidly. Architek-
tura světa se změnila. „Co přispívá k růstu sítě globálních 
měst, nemusí nutně vést k růstu států. Existuje například 
systémový vztah mezi růstem globálních měst na jedné 
straně a úbytkem moci národní vlády a úpadkem hlavních 
průmyslových center na straně druhé?“ ptá se v knize Sas-
kia Sassen. Socioložka varuje před dalším trendem, totiž 
že v globálních městech roste ekonomická nerovnost mezi 
obyvateli (tu detailně rozebírá v pozdějších knihách). Ne-
rovnost je způsobená vysokými příjmy těch, kteří se přímo 
účastní funkcí globálního města (finanční služby, poraden-
ství a audity, právnické služby, public relations) a daleko 
nižšími mzdami zbytku obyvatel. Saskia Sassen vzestupu 
globálního města přihlíží s obavami a nepovažuje ho za au-
tomaticky lepší než model silných národních států.

Město z plakátu
Totéž se nedá říci o Paragu Khannovi, v úvodu zmíněném 
autorovi v roce 2016 vydané knihy Connectography. Khanna 
je autorem mezinárodních bestsellerů o tom, jak se promě-
ňuje náš svět, a jeho pohled na globalizaci je oproti Saskii 
Sassen vyloženě optimistický. Vychází z její teze o globální 
síti vztahů mezi městy a dál ji rozvíjí.

Ústředním motivem knihy Connectography je teze, že 
„konektivita“ neboli propojenost je zásadní kvalitou, která 
definuje globální město. „Přichází éra, kdy města budou 

Město je v dnešním  
globalizovaném světě nejlepší nadějí 
pro budoucnost demokracie.

Londýn
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důležitější než státy a dodavatelské řetězce budou důle-
žitějším zdrojem moci než armády, jejichž smyslem bude 
ochrana těchto řetězců, nikoli hranic. Soutěž v konektivitě 
je závodem ve zbrojení 21. století,“ píše na úvod Khanna. 
A popisuje budoucnost, kdy na mapách světa nebudou vý-
raznými symboly označená jen velká města, ale také glo-
bální dálnice, superrychlé železnice a internetové kabely, 
které je spojují.

Zcestovalý Khanna ve svižně napsané knize bere čte-
náře na oslnivý výlet kolem světa. Vyzdvihuje města jako 
Dubaj (kde vyrůstal) a Singapur (kde nyní žije), která 
jsou podle něho modelem, jak globální, propojené město 
bude vypadat. Zejména Dubaji je věnovaná celá kapitola. 
Khanna ji chválí za to, že je to město, které si dalo ko-
nektivitu jako svůj cíl a stalo se vzorem, jak se z typické 
arabské země těžící ropu může skrze investice do infra-
struktury stát globální obchodní uzel nezávislý na ne-
rostném bohatství. Ještě před třiceti lety byla Dubaj po-
měrně ospalým městem regionálního významu. Postupem 
času ale na poušti v Perském zálivu vyrostlo kosmopolitní 
skleněné město, kterému se přezdívá Hongkong Blízkého 
východu.

Dubaji vévodí Burdž Chalífa, nejvyšší věž na světě, u je-
jíž paty se nachází nákupní centrum, které je nejnavště-
vovanějším místem na planetě. Zdejší terminál aerolinek 
Emirates má nejvíce leteckých spojení na světě, lze od-

tud odletět prakticky kamkoli ve kteroukoli denní i noční 
dobu. Finanční centrum poskytuje služby klientům z Číny, 
Íránu, Afriky i Evropy. Šejkové, kteří Dubaj spravují, ne-
chali ve městě vytvořit speciální bezcelní zóny, kde firmy 
nemusí platit daně. Každé odvětví má svoji vlastní: Je tu 
Media City, Design District, Auto Zone, Gold and Dia-
mond Park, Silicon Oasis atd. Skoro 90 procent obyvatel 
Dubaje tvoří cizinci, což z města dělá vpravdě globální me-
tropoli, píše Khanna. Že velkou část obyvatel tvoří chudí 
dělníci z Bangladéše, Indie či Pákistánu, žijící v podmín-
kách připomínající novodobé otroctví, autor připouští, po-
važuje to ale za přirozenou a oboustranně výhodnou spo-
lečenskou smlouvu. Výsledkem je hospodářsko-politický 
model, který jiná města aspirující na rozvoj chtějí okopí-
rovat (mezi mnoha třeba ázerbájdžánské Baku či nigerij-
ský Lagos).

Khannovi nelze upřít nadšení. Při jeho zasvěceném po-
pisu Dubaje (ale třeba i Šen-čenu či dalších čínských měst) 
má čtenář pocit, že drží prst na tepu doby. Ve svém op-
timismu ale nepochybně občas svět popisuje spíš takový, 
jaký by si ho přál mít. „Žijeme v éře, kdy území a hranice 
států přestávají hrát roli,“ píše v jedné z kapitol. Avšak jeho 
kniha vyšla v roce, kdy rostou územní spory o Jihočínské 
moře, dříve ukrajinský Krym patří Rusku, poté co ho ob-
sadila ruská armáda, a Británie vystupuje z Evropské unie. 
Prezidentem největší ekonomiky světa se stal muž, který 

3. Los Angeles 928
(austrálie 1101)

Deset nejvýkonnějších měst 
podle HDP na osobu  
vs. srovnatelně výkonné země 
(v mld. dolarů) ZdRoj: MaRtin pRoSpeRity inStitut
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chce globalizaci tlumit pomocí protekcionistických opat-
ření, nikoli ji rozvíjet. Dílo vyzdvihující triumf globalizace 
vyšlo ve chvíli, kdy se svět svým způsobem rozděluje, což 
Khanna nijak nereflektuje.

Politická autonomie
Jaký efekt bude mít zvolení Donalda Trumpa či brexit 
na chod globálních měst, jako jsou New York a Londýn? 
Hlubší reflexe zatím k dispozici nejsou, možný směr ale 
už naznačily aktuální události. Zatímco většina Britá-
nie hlasovala pro vystoupení z EU, Londýn byl ostrův-
kem odporu – 60 procent jeho obyvatel si přálo v Unii 
zůstat. Po výsledcích referenda kdosi uspořádal petici, kte-
rou podepsalo asi 80 tisíc lidí, a žádal odtržení Londýna 
od zbytku Británie. Londýnský starosta Sadiq Khan sice 

takový požadavek s lehkým úsměvem odmítl, prohlásil ale, 
že v reakci na brexit bude hlavní město požadovat větší au-
tonomii v rámci Spojeného království. Nebyl zdaleka sám 
– také profesor Tony Travers, který přednáší o lokální po-
litice na London School of Economics, napsal sérii článků, 
v nichž obhajuje nárok Londýna na větší autonomii.

„Je stále snazší charakterizovat Londýn jako měst-
ský stát. Díky své velikosti, bohatství a pestrosti se liší 
od zbytku země a naopak má více společného s New Yor-
kem, Torontem než s Yorkshirem či Skotskem,“ napsal Tra-
vers v článku pro londýnský deník City A.M. A pokračuje: 
hustota osídlení v Londýně je desetkrát vyšší než v druhém 
nejlidnatějším regionu země. Město má víc obyvatel než 
Skotsko a Wales dohromady a 40 procent z nich se naro-
dilo jinde než v Británii. Londýn tvoří víc než pětinu brit-

ského HDP a ze svých daní každý rok pošle deset 
až dvacet miliard liber do zbytku země. Kdyby si 
tyto peníze nechal, mohl by za ně postavit dostupné 
bydlení pro chudé, myslí si Travers. O potřebě větší 
rozpočtové autonomie a využití peněz na výstavbu 
dostupného obecního bydlení pro chudé, ostatně 
optimisticky mluví i  starosta Khan (a potvrzuje 
tím varování Saskie Sassen, že globální města jsou 
místy extrémní nerovnosti).

Městská politika není tak  
ideologická a u starostů není tak 
důležité, ke které straně patří.

Kouřící komíny globální uzel nedělají. (cleveland)
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Podobná propast mezi městem a  venkovem existuje 
i v USA. Jak známo, lidé žijící v New Yorku a dalších vel-
kých amerických městech hlasovali v prezidentských vol-
bách pro Hillary Clinton, ale venkov zvolil do Bílého domu 
Donalda Trumpa. Krátce po svém zvolení Trump v tele-
vizním rozhovoru řekl, že hodlá ze země deportovat imi-
granty bez dokumentů, jak sliboval ve své kampani. Mlu-
vil o dvou až třech milionech lidí, z nichž velká část žije 
v takzvaných chráněných městech, což jsou města, která 
přistěhovalcům nabízejí možnost pobytu i bez dokumentů. 
Po Trumpově prohlášení vystoupilo několik starostů vel-
kých měst a oznámilo, že prezidentský příkaz tyto emi-
granty deportovat nebudou respektovat. „Neobětujeme půl 
milionu lidí, kteří žijí mezi námi. Uděláme vše, abychom 
tomu vzdorovali,“ řekl třeba starosta New Yorku Bill de 

Blasio a podobný postoj zaujali i kolegové stojící v čele rad-
nic Chicaga či Los Angeles.

Americká města znovu projevila nezávislost letos 
v červnu, když Trump oznámil, že ruší ekologický program 
vzniklý v Obamově éře, který usiluje o snižování skleníko-
vých plynů na základě Pařížské dohody. Starostové velkých 
amerických měst na to reagovali s klidem. Oznámili, že 
už mají svoje vlastní plány na snižování emisí ve městech, 
protože to je v jejich vlastním zájmu – a pařížskou úmluvu 
tedy dodržovat budou.

Radnice povládnou světu
Jedním z  lidí, kteří velkou část svého života zasvětili 
boji za větší autonomii měst, byl Benjamin Barber, poli-
tický teoretik a poradce mnoha různých starostů po ce-
lém světě a také bývalého amerického prezidenta Billa 
Clintona. Barber je autorem v úvodu citované knihy If 
Mayors Ruled The World, v níž vysvětluje výhody komu-
nální politiky nad celonárodní. Barber za svého života 
(zemřel letos v dubnu na rakovinu) razil názor, že toto 
století bude patřit městům a starostům. Jeho oblíbená 
fráze, kterou používal v rozhovorech, byla: „Neexistuje 
republikánský nebo demokratický způsob, jak opravit po-
trubí.“ (Jejím autorem je bývalý starosta New Yorku Fio-

rello H. La Guardia.) Barber byl přesvědčen, že městská 
politika není tak ideologická a u starostů není tak důle-
žité, ke které straně patří.

Věřil, že demokracie dospěla v éře dnešních národních 
států do slepé uličky a oživit ji bude možné návratem poli-
tiky a rozhodování na lokální úroveň. Barber kromě psaní 
knih v roce 2005 spoluzaložil C40, což je síť měst, jejichž 
lídři se scházejí, aby si vyměňovali zkušenosti o tom, jak 
omezovat skleníkové plyny a bránit globálnímu oteplování 
(zakládajícím členem byl například starosta Londýna Ken 
Livingstone). Dnes síť spojuje 90 největších měst světa, je-
jichž lídři se každý rok scházejí. Pro prosazení vyšší auto-
nomie měst Barber před třemi lety s podporou někdejšího 
starosty New Yorku Michaela Bloomberga založil také 
Globální parlament starostů.

Výše zmíněného urbanistu Richarda Floridu z To-
rontské univerzity lze částečně považovat za jednoho 
z Barberových následovníků. Také on si myslí, že (ze-
jména americký) národní stát je stále větším anachro-
nismem s příliš velkou mocí, zcela neodpovídající sku-
tečnému rozložení ekonomických center – tedy do měst. 
Mocný stát se hodil do časů průmyslového kapitalismu, 
ale už nevyhovuje požadavkům dnešního vědomost-
ního kapitalismu. „Zdrojem inovací, talentu a ekono-
miky jsou dnes superhvězdná města a  technologické 
uzly,“ píše v článku s titulkem Spojená města americká 
z letošního dubna. Florida volá po větší autonomii států 
a měst v tomto novém rozpoložení, protože dnes „neexis-
tuje jedna strategie, která by vyhovovala jak demokratic-
kým bohatým městským centrům, tak republikánským 
předměstím“. 

Jednotná strategie neexistuje ani pro globální města. 
V době, kdy Saskia Sassen napsala svoji vlivnou knihu, bylo 
město automaticky silné, pokud mělo velký finanční sektor. 
Dnes se cení i jiné silné stránky, shodují se urbanisté, když 
pro konzultantské firmy sestavují světové žebříčky „nejvliv-
nějších měst“ nebo „nejvíce globálních měst“ (podle těchto 
žebříčků se globální firmy rozhodují, kam umístit svoji po-
bočku). Stále platí, že globální město musí mít velký fi-
nanční sektor (a další specializované služby, o nichž psala 
Sassen) a koncentraci sídel velkých korporací, přibyla však 
i další kritéria. Dnes může město v žebříčku zazářit také 
množstvím univerzit, etnickou pestrostí, kvalitou života 
či objemem startupových inkubátorů. Město, které v sobě 
spojuje nejvíce z těchto silných stránek, bývá označováno 
za nejvíce globální. Ve většině žebříčků stále vede Londýn 
a New York, Tokio mírně upadá, stejně jako Los Angeles, 
Chicago a Paříž. Do popředí se stále více dostávají města 
z Asie: Singapur, Soul, Šanghaj – a zmíněná Dubaj.

České hlavní město na vrcholu žebříčků nenajdeme, 
nadnárodní konzultantská firma A. T. Kearney ale v po-
slední zprávě vyzdvihla jednu jeho pozoruhodnou kvalitu: 
v Praze je mimořádně nízká sociální nerovnost měřená tzv. 
Giniho koeficientem. Nízkou hodnotu Praze mohou zá-
vidět Londýn, New York i Tokio. Zdá se, že varování so-
cioložky Sassen o rostoucí nerovnosti ve městech dnes už 
sdílejí i velké korporace. X

asijská města se derou stále více do popředí. (Singapur)
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Žádné spiknutí ošklivých žen
Zatím poslední feministická vlna 
se v Česku pomalu, ale jistě stává 
součástí hlavního proudu
Si lvi e lau de r / foto matěj StránSký

ohanna a Kateřina jsou v  jednom 
kole. Po otázce, jestli stíhají ještě 
něco jiného, chvíli váhají – a  vy-
padá to, že ne. Zrovna na sítě vy-
pustily český překlad osvětového 
klipu z dílny britské policie, v němž 
je souhlas se sexem připodobňován 
k pití čaje: čaj taky někomu násilím 
nelijete do krku, když na něj zrovna 
nemá chuť. Zároveň chystají další 
video, v  němž známé osobnosti 

podpoří jeden z hlavních cílů organizace Konsent, kte-
rou společně založily před necelým rokem. Ekonom To-
máš Sedláček, politik Dominik Feri či designérka Anna 
Marešová by měli pomoci tomu, aby se o stále tabuizo-
vaném a mýty opředeném tématu sexuálního násilí za-
čalo více a otevřeněji mluvit. „Narážíme pořád na lidi, 
kteří mají pocit, že řešíme fiktivní problém,“ říká Ka-
teřina, polovina z ústředního dua Konsentu, jinak stu-
dentka Fakulty humanitních studií UK. Naráží na fakt, 
že podle odhadů je každoročně v Česku znásilněno ko-
lem sedmi tisíc lidí, drtivá většina žen, a o odhadech 
mluvíme proto, že podstatná část případů nakonec není 
nahlášena. A několik z těchto tisícovek neznámých pří-
běhů bude obsahovat další video, pro které se Konsentu 
samy hlásí dívky a ženy, jež sebraly odvahu promluvit 
o své zkušenosti veřejně.

Kromě toho se domlouvají s autory filmu Špína (sní-
mek Terezy Nvotové o znásilnění studentky) na pro-
jektu, během něhož by jejich film začaly promítat uči-
telům a učitelkám společně s workshopem o tom, jak 
správně zareagovat, když se jim studentka svěří s tím, že 
se stala obětí. „Slyšely jsme několik příběhů holek, kte-
rým učitelé spíš přitížili, než pomohli, když se jim svě-
řily,“ říká Johanna a dodává, že podobný manuál, jak re-
agovat, chystají i pro širokou veřejnost. „A taky chceme 
učitele vzdělávat v tom, jak uchopit sexuální výchovu, 
aby se víc než anatomie týkala právě souhlasu v sexu.“

Mladé ženy – většina z nich má kolem pětadvaceti – ze 
skupiny RFK jsou rovněž v jednom kole, ovšem zdá se, 
že přece jen trochu méně. „Teď zrovna to máme takové 
volnější, spíš se scházíme a debatujeme,“ říká Lída, která 

J



77

Pořád narážíme na lidi, kteří tvrdí,  
že řešíme fiktivní problém. (konsent)
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stejně jako Kateřina z Konsentu studuje obor občanský 
sektor na Fakultě humanitních studií UK. V soutěži ta-
buizovaných témat, o kterých se moc nemluví, však orga-
nizace, která také vznikla před zhruba rokem a na podob-
ném principu, může s Konsentem směle soupeřit. Zkratka 
RFK je sice podle slov jejích členek „fluidní“ a každý si 
pod ní může představit, co chce, nicméně pro tento text 
budeme poslední dvě písmena chápat jako „křesťanské 
feministky“. Zajímá je totiž vztah křesťanství a žen, ať 
už skrze postavení žen v církevních strukturách (v ka-
tolické církvi dodnes nemohou být svěceny a nemají vliv 
na církevní texty a dogmata), tak názory církví na nejrůz-
nější otázky (nejen) s ženami spojené, které mají reálné 
dopady na věřící (jejichž podobu ovšem ženy ovlivňují 

jen minimálně). Třeba v tom, že nejhlasitěji je v českém 
veřejném prostoru slyšet hlas konzervativců a jejich vize 
tradiční rodiny či dělení rolí mužů a žen, v níž je ženám 
vymezena „poměrně úzká škála životních rolí“ matek, 
manželek, případně řádových sester. „Chceme zkrátka 
nabídnout jiný pohled na věc,“ shrnuje Hana, studentka 
komparatistiky na Filozofické fakultě UK, která do ka-
tolické církve vstoupila před dvěma lety.

A nemluvíme jen o církvi katolické, byť jsou mezi 
členkami RFK také katoličky. Učitelka hebrejštiny Jana 
pochází z židovské rodiny, nyní je členkou Českobra-
trské církve evangelické, tedy církve liberálnější, v níž 
ženy působí jako farářky. „I u nás ale dominují muži 
a řešíme velmi podobná témata,“ říká. Jiný pohled akti-

vistky nabízejí skrze happeningy – jeden se ode-
hrál loni na podzim před Arcibiskupským palá-
cem a upozorňovaly během něj mimo jiné právě 
na minimální vliv, který ženy u katolíků mají. 
Nebo v debatách: jednu před časem na téma „fe-
minismus a křesťanství“ uspořádaly v pražském 
kostele svatého Ignáce společně s  organizací 
sdružující katolické vysokoškoláky, a rády by ji 
v budoucnu zopakovaly na „otevřenějších farnos-
tech“ po celé zemi.

jiný pohled na věc. (rfk)

Je důležité dostat to, o co usilujeme, 
k lidem, a to i k těm, kteří by to 
jinak odmítli, kdyby se tam dočetli 
o feminismu. 
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Konsent a RFK jsou dvě z řady organizací a spolků, 
které se na  místní scéně objevily během posledních 
zhruba dvou let. Liší se tematickým zaměřením, inten-
zitou činnosti i metodami, jedno ale mají společné s ko-
legyněmi po celém světě. Jde o organizace, které otevírají 
feministická témata současného úzce propojeného světa. 
V české realitě sledujeme vzhledem k nedávné minulosti 
docela slušnou akceleraci.

Vstaly nové aktivistky
„Těch nových organizací je tolik, že je možné prohlá-
sit, že české feministické hnutí zažívá cosi jako oži-
vení,“ shrnuje šéfka České ženské lobby Jana Smiggels 
Kafková. Nakonec toho, že „feminismus v Česku po-
siluje“, si mimo jiné právě díky aktivitě zmiňovaných 
spolků všímají i  konzervativněji laděná média, která 
jsou obecně k čemukoli s  touto charakteristikou kri-
tická, třeba Echo24.

Pohyb v tuzemsku nejlépe vystihuje skupina Čtvrtá 
vlna, kterou rovněž zhruba před rokem založily stu-
dentky uměleckých škol a  politologie a  jež vzbudila 
obrovskou pozornost videem o  sexismu na  vysokých 
školách. Naposled spojila síly s brněnskou organizací 
Nesehnutí hravým klipem poukazujícím na sexismus 
v  reklamě. Dívce ve  videu odmítne prodavačka pro-
dat pivo, protože přece – ve světě reklam zaměřených 
na  „chlapácké“ pití piva – není pro ženy, stejně jako 
brambůrky, které nejsou „pro dámičky“. Volné uskupení 
Ženy 365, kde se sešly výtvarnice, socioložka, politička 
či dokumentaristka, mění svůj název podle příležitosti, 
kterou zrovna připomínají: coby Ženy 28. října kupří-
kladu loni na den české státnosti přelepily cedule na Ma-
sarykově náměstí v Jihlavě názvem „náměstí Garrigu-
ových“ v narážce na opomíjenou roli manželky a dcer 
TGM. Sice měly dle dostupných pramenů na prvního 
prezidenta velký vliv, v učebnicích historie je jim ov-
šem věnována minimální pozornost. Organizace Jako 
doma zase pomáhá ženám bez domova, které mají jiné 
potřeby a problémy než bezdomovci mužští, a před ča-
sem na Smíchově otevřela veganské bistro, kde cenově 
dostupná jídla vaří jejich klientky. Feministická společ-
nost Univerzity Karlovy pak mimo jiné aktivity otevírá 
opomíjené téma studentů a studentek, kteří se při stu-
diu starají o děti.

Ne všechny se k feminismu hlasitě hlásí. „Netajíme 
o sobě, že jsme feministky a že to, co děláme, je femi-
nistické, ale neříkáme to,“ říká Johanna z Konsentu. „Je 
důležitější dostat to, o co usilujeme, k lidem, a to i k těm, 
kteří by to jinak odmítli, kdyby se tam dočetli o femini-
smu.“ Jiné naopak mluví jasně a otevřeně. Ať už si říkají 
jakkoli, všechny k aktivitě vyburcovala nespokojenost 
s tím, jak v různých ohledech česká společnost funguje. 
Některé ovlivnil pobyt v cizině. Kateřina z Konsentu si 
po návratu ze studijního pobytu v Belgii, kde se věno-
vala politické antropologii, uvědomila, jak se liší přístup 
tamní společnosti ke každodennímu sexismu či obtě-
žování od toho, co je běžné v Česku. „Kamarádka, kte-

rou obtěžoval a osahával její šéf, se svěřila mámě, a ta 
jí řekla, že to prostě musí vydržet, protože chlapi jsou 
chlapi,“ říká. „To je přece úplně mimo. Takže jsem si 
řekla, že tohle se musí změnit.“ Zahraniční zkušenost 
ovlivnila i vznik zmíněné Čtvrté vlny – myšlenku trojici 
členek skupiny vnukla jejich společná kamarádka Hana 
Kuncová. „Žije napůl v Montrealu a tam se o femini-
smu debatuje úplně jinak než u nás, tak jsme si řekly, že 
bychom tento pohled rády představily i u nás,“ říká ma-
lířka Martina Smutná. A dění za hranicemi do značné 
míry ovlivnilo i vznik Žen 365: sešly se totiž poprvé loni 
na podzim při příležitosti protestů proti tehdy projedná-
vanému kontroverznímu protipotratovému zákonu v pol-
ském parlamentu.

Další pak k aktivismu dovedly jejich vlastní zkuše-
nosti, díky kterým zjistily, že teze „vše je vybojováno“, 
která se v souvislosti s feministickými otázkami a obecně 
rovností mužů a žen často objevuje, prostě neplatí. Že 
sice ženy mají volební právo, možnost studovat a být 
ekonomicky nezávislé, stále ale přetrvává řada problémů. 
Totiž že máme jednu z největších propastí mezi výdělky 
mužů a žen v EU, v málokteré zemi mají matky ma-
lých dětí tak ztížený přístup na pracovních trh, nikde 
jinde v EU není vyšší podíl žen mezi seniory ohrože-

Sexismus jako celospolečenské téma. (Čtvrtá vlna)
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nými chudobou a lidé zde více než jinde v Evropě pod-
léhají předsudkům vůči obětem sexuálního násilí (třeba 
že si vlastně znásilnění zavinily samy, což má naprosto 
zásadní dopady na to, jak často je sexuální násilí hlá-
šeno a trestáno).

Z posledního ranku je zkušenost, která inspirovala 
Konsent. Johanna byla před časem znásilněna v jednom 
bratislavském baru jeho majitelem, kterého trochu znala. 
Ještě víc než trauma z nedobrovolného sexu ji však za-
sáhlo, co následovalo, když šla věc v Praze hlásit. Polici-
sta, který měl její případ řešit, nevhodně vtipkoval a flir-
toval s její kamarádkou, která ji přišla doprovodit. Další 
se divil, proč věc nehlásila na Slovensku a nahlas pochy-
boval o tom, že to celé k něčemu bude. Také lékařka, 
která ji vyšetřovala, se chovala nezúčastněně a odtažitě, 
měla problém objevit informace o tom, jak vlastně po-
stupovat. Kvůli liknavému a lhostejnému přístupu poli-
cie pak nakonec celou věc „vzdala“ a nečeká ani potres-
tání muže, který ji napadl. Členky Čtvrté vlny k videu 
o sexismu na vysokých školách inspirovaly také vlastní 
zážitky i zkušenost spolužaček a kamarádek. A členky 
RFK pak kontrast mezi životy moderních žen, které 
samy vedou, a  zkostnatělými představami o  ženách, 
které jim předkládají jejich církve.

Video Čtvrté vlny o sexismu vidělo 140 tisíc lidí, další 
stovky jej sdílely, tématu si díky němu všimla mainstre-
amová média a vážně se o něm začalo debatovat na vy-
sokých školách. Tisíce lidí zhlédly také video Konsentu, 
které boří jeden z mýtů o znásilnění – tedy, že ho ob-
vykle páchá neznámý cizinec. „Nás intenzita reakcí až 
překvapila. Ukazuje to, že je hlad po nějaké takové ak-
tivitě,“ říká Johanna. Nové hlasy nezasahují jen ženy, jak 
by se dalo čekat, ale i v míře, která překvapuje i samy 
aktivistky, také jejich kamarády, spolužáky, partnery – 
a zcela cizí muže, kteří sdílejí a komentují jejich videa. 
Některé bouřlivé společenské debaty muži také oteví-
rají – třeba několikatýdenní spor, který se letos na jaře 
z prostředí sociálních sítích přelil do médií a postupně 
vygradoval v diskusi o tom, jak by měly místní učeb-
nice pro děti zobrazovat ženské a mužské role. Otevřel 
ho režisér Vít Klusák kritickou poznámkou o jedné ze 
starších básniček Jiřího Žáčka. Každopádně platí, že fe-
ministická témata se stále častěji objevují v politickém 
a společenském mainstreamu.

Odspoda nahoru
V české společnosti se zjevně cosi zásadně mění. Čás-
tečně za to mohou jednotlivci, podobní zmiňovaným ak-
tivistkám, byť s odlišnou motivací a cíli. Loni se třeba 

objevila první, i když neúspěšná, žaloba zabýva-
jící se podezřením z platové diskriminace: bývalá 
primářka jedné jihomoravské nemocnice se soudně 
bránila, že její kolegové na srovnatelných pozicích 
(dokonce i její nástupce na pozici, který ji nahradil, 
když z nemocnice odešla) pobírali vyšší, v někte-
rých případech až dvojnásobný plat. Nenápadnou 
revoluci v byznyse způsobuje nárůst podnikatelek 

a živnostnic, přičemž přibývá také majitelek firem s roč-
ním obratem přes deset milionů, a to i v oborech tradičně 
označovaných za mužské. Velmi pozvolna, ale vytrvale se 
v průzkumech veřejného mínění proměňuje pohled Čechů 
na tradiční dělení rolí v rodině: ještě zkraje devadesátých 
let převažovali zastánci modelu, v němž muž vydělává 
a žena se stará o domácnosti, dnes už s tímto dělením ne-
souhlasí dvě třetiny dotázaných.

Další posuny, často jen velmi mírné a pozvolné, lze 
ve společnosti sledovat díky pohybu „shora“. Když zů-
staneme u platů (u nichž je v Česku jeden z největších 
rozdílů mezi muži a ženami v EU) – za „vážný problém“ 
je označila ombudsmanka Anna Šabatová a právě na její 
podnět se začaly inspektoráty práce na tuto věc zamě-
řovat. Jen během loňska objevily nerovné odměňování 
ve více než stovce případů, další kontroly probíhají letos. 
Ministryni práce a sociálních věcí Michaele Marksové 
(ČSSD), obecně první otevřené feministce na minister-
ském postu, se sice nepodařilo prosadit vše, co slibovala, 
některé dílčí úspěchy nicméně zaznamenala. Třeba zá-
konný nárok otců na týden rodičovské dovolené. Sdí-
lenou rodičovskou dovolenou, v níž je část státem pla-
cené „dovolené“ vyhrazena otcům, zavedli jako první 
ve skandinávských zemích a jak před časem řekla bý-
valá starostka Reykjavíku Hanna Birna Kristjánsdóttir: 
„Pokud bych měla vybrat jednu jedinou věc, která z Is-
landu udělala zemi s největší rovností mezi muži a že-
nami na světě, je to právě tato.“

Agenda, kterou lze při jistém zjednodušení nazvat fe-
ministickou, dnes více než kdy dříve rezonuje i v dal-
ších koutech české společnosti: od  vědy přes byznys 
po sport. Například nová předsedkyně Akademie věd 
ČR Eva Zažímalová do funkce nastoupila mimo jiné 
se slibem více se zaměřit na opatření, která vědkyním 
umožní lépe kombinovat bádání a péči o děti. „Žena má 
právo na to dělat i zajímavou kariéru a nemuset stát před 
volbou – práce, nebo děti,“ prohlásila při nástupu Zaží-
malová. Ledy se pohnuly i v oblastech zcela nečekaných. 
Chování dvou hráčů fotbalové Sparty, kteří loni poslali 
„k plotně“ a „sporáku“ chybující rozhodčí, odmítla jako 
šovinistické a „genderově stereotypní“ většina sportov-
ních novinářů, klub i fotbalová asociace. „Feminismus 
není spiknutí ošklivých žen,“ informuje nebývale stříz-
livý a věcný text v květnovém vydání časopisu Žena a ži-
vot, který rekapituluje historii hnutí a předestírá jeho 
dnešní podoby a návrhy. „Zkusme si alespoň poslech-
nout, co nám dnešní feministky skutečně říkají. Je čas 
přestat se tvářit, že se nás to vůbec netýká.“ Zdá se, že 
tomuto volání začala česká společnost naslouchat. X

Chceme učitele vzdělávat v tom, jak 
uchopit sexuální výchovu, aby se víc 
než anatomie týkala souhlasu v sexu.
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dopis 
z new 
Yorku  
První  

slušný 
chlap

Z uZana B oe h mová

newyorské metro je pro všechno, co 
v  něm můžete zažít, zcela zaslouženě 
milované i  nenáviděné. je to půvabná 
sonda do  různorodosti města a doka-
zuje schopnost všech se vzájemně to-
lerovat. je to ale i exhibice všemožných 
selhání, od neschopnosti metropole ře-
šit bezdomovectví nebo nabízet služby 
mentálně postiženým, přes nezvládání 
náporu lidí ve špičce, až po to, co se ne-
vyhnutelně stane, když někde nikdy, ale 
opravdu nikdy pořádně neuklízíte. Sběr 
vzorků z madel sedadel a tyčí odhalil to-
lik bakterií a špíny, kolik byste posbírali, 
kdybyste si potřásli rukou s deseti tisíci 
lidmi. v přecpaných vagonech je tak sice 
možné se do někoho zamilovat, ale i chy-
tit salmonelu. Co všechno se v  metru 
děje, dokreslí i několik osvětových kam-
paní, které dopravní podnik za poslední 
roky vedl: přestaňte si za  jízdy stříhat 
nehty. omezte „čančání“, co může ob-

těžovat ostatní. nejezte tu obědy. tyče 
jsou na držení, ne na tancování. a jedna 
speciálně pro mladé pány: seďte na jed-
nom sedadle, ne s nohama rozcapenýma 
přes tři místa. je pro to i hezké slovo: 
stop „manspreading“.

kdo někdy jel místním metrem v 8.30 
ráno, musí dojít k závěru, že nejde zrovna 
o přehlídku nejlepších mravů a ohledu-
plnosti. na peronu stojí několik řad lidí, 
z nichž se mnozí přesto, že by měli po-
čkat až na další vlak, na poslední chvíli 
pokusí o nějaký neobvyklý manévr – hlava 
nehlava. a na šarmu tohle všechno hodně 
ztrácí, pokud se váš život momentálně po-

čítá v trimestrech. Sednout si tehdy člo-
věk potřebuje jako sůl, nejen aby pokud 
možno uchránil plod před ostrými lokty, 
ale aby onu salmonelovou tyč ještě ne-
pozvracel. 

nová kampaň, kterou letos v květnu 
dopravní podnik spustil, proto měla vel-
kou odezvu a protřásla ji snad všechna 
média. fakt, že v džungli veřejné dopravy 
málokdo nabízí budoucím matkám místo, 
se totiž rozhodl řešit distribucí žlutomod-
rých odznaků s nápisem „miminko na pa-
lubě!“. ty mají zdejší nelítostné spolu-
jezdce inspirovat k tomu, aby bez ptaní 
uvolnili místo. Současně dopravní pod-
nik připravil i verzi „Prosím, nabídněte mi 
místo“ pro seniory a postižené. Placky lze 
objednat na internetových stránkách do-
pravce, a k jejich vlastnictví není potřeba 
předkládat žádné důkazy. (v uSa něco 
jako obdoba českého těhotenského prů-
kazu neexistuje.) 

jak vážná je opravdu situace? nato-
lik, že se jedna žena rozhodla, že prvnímu 
muži, který ji uvolní místo, předá po do-
mácku vyrobenou trofej s titulem „první 
slušný chlap“. Použila ji konečně až v os-
mém měsíci svého druhého těhotenství, 
kdy jí s úsměvem místo nabídl mladý af-
roameričan a veterán americké armády 
z harlemu. její malá recesistická akce 
pak spustila na sociálních sítích debatu 
v kruzích mladých maminek a těhotných 
žen, které vedla i k sestavení neformál-
ních žebříčků těch, kteří místo nabídnou 
nejpravděpodobněji. na  základě této 
nevědecké metody se údajně nejčastěji 
zvedají ženy původem z latinské ame-
riky, pak černošky, pak jejich mužské pro-
tějšky. Pak bělošky a až úplně nakonec 
prý oči od mobilu – a zadek od sedačky 
– odlepují muži běloši. 

Proč tomu tak je, se nikdo veřejně za-
tím odhadnout neodvážil, ale slyšela jsem 
názor, že utlačovaní a  znevýhodňovaní 
projevují víc soucitu, nebo i teorii o tom, 
že velká část menšin vyrostla v domác-
nosti se svobodnou matkou, a má proto 
k tomu, čím vším ženy musejí projít, větší 
úctu. 

jestli placka dopravního podniku 
něčemu opravdu pomůže, se ukáže až 
v příštích měsících, ale je otázka, proč 
by si cynický newyorčan najednou vší-
mal žlutomodrého odznaku, když ho 
ke galantnosti neinspirovalo ani břicho 
velikosti basketbalového míče? moje 
osobní zkušenost stejně spíš napovídá, 
že místo v metru si člověk v tomto městě 
musí, stejně jako všechno ostatní, pro-
stě asertivně vyboxovat. Placka se může 
ale hodit těm v prvním trimestru, které 
se sice cítí mizerně, ale jejich vzhled 
žádné důkazy těhotenství ještě nena-
bízí. 

na  co ale dopravní podnik podle 
všeho trochu pozapomněl? Že i  tyto 
malé, ojedinělé projevy ohleduplnosti 
záhadně skončí ve chvíli, kdy se miminko 
narodí, protože kočárek do schodů ves-
tibulu metra potáhnete zcela sami. las-
kavá gesta by všem určitě prospěla, ale 
to nemění nic na  faktu, že 75 procent 
newyorských stanic metra není bezba-
riérových. X

Autorka pracuje na rozvojových  
projektech na Blízkém východě  

a v Africe, žije v USA.
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Polský europoslanec Ja-
nusz Korwin-Mikke před 
časem během vystoupení 
v parlamentu prohlásil, 
že ženy jsou slabší a hlou-
pější než muži, proto dává 
smysl, že vydělávají méně 
než muži. „Řekněte mi 
o nějakém objevu, se kte-
rým přišly ženy? O jed-
nom jediném?“ zdůvod-
ňoval později svoje postoje 
před novináři. Prokázal 
zde ovšem značnou nezna-
lost, a to včetně historie 
vlastní země, když pomi-
nul snad neslavnější věd-
kyni vůbec – Polku Ma-
rii Curie-Skłodowskou. 
Ač velmi konzervativní, 
existuje vysoká pravděpo-
dobnost, že europoslanec 
měl jeden z mnoha objevů, 
na němž se zásadně po-
dílely ženy, zrovna ve své 
kapse nebo na svém stole. 
Ženy totiž hrály klíčovou 
roli v jedné z nejklíčověj-
ších změn moderní doby 
– digitální revoluci, která 
nám všem přinesla počí-
tače a internet. Seznam 
položek, v nichž ženy 
změnily svět, je ovšem 
mnohem delší.

digitální 
revolucionářky
Ženy hrály zásadní roli 
v dějinách moderních 
technologií od samého 
počátku. Adu Lovelace 
nazývá americký novi-
nář Walter Isaacson ve své 
knize Inovátoři. Jak sku-
pinka vynálezců, hackerů, 
géniů a nadšenců stvořila 
digitální revoluci „ikonic-
kou postavou v historii 
počítačů“: tato dcera lorda 
Byrona totiž ve svých teo-
retických pracích zveřejně-
ných v polovině 19. století 

předjímala vznik moder-
ního počítače i počítačo-
vých programů. Jak píše 
Isaacson, zatímco muži 
se primárně zaměřovali 
na hardware, ženy – třeba 
„nejsvéráznější průkop-
nice v programování Grace 
Hopper“, která mimo jiné 
napsala první progra-
movací manuál na světě 

– se soustředily na soft-
ware. Třeba skupina šesti 
žen, které programovaly 
ENIAC, první elektron-
kový počítač vyvinutý 
na Pensylvánské univer-
zitě. „Ženy okolo ENIAC 

ukázaly, že program po-
čítače může být stejně 
důležitý jako uspořádání 

hardwaru,“ píše Isaacson. 
Z významných žen IT 
světa pak stojí za zmínku 
také Hedy Lamarr, známá 
jako herečka třeba z prů-
lomového fi lmu Extase 
českého režiséra Gustava 

Machatého. Společně se 
skladatelem Georgem An-
theilem vytvořila techno-

jak ženy 
mění svět

marie Curie-Skłodowska, 
vědkyně dvakrát vyznamenaná 
nobelovou cenou.

grace hopper, průkopnice v programování.

ada lovelace, ikonická 
postava v historii počítačů.
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logii FHSS, která se dnes 
využívá třeba v Bluetooth, 
wi-fi , GPS či obecně mo-
bilních telefonech.

Ženské tělo
Větší zastoupení žen 
ve vědě pomohlo objevům 
na poli, které je jim do-
slova nejbližší – ve zkou-
mání ženského těla. 
A překvapivě nedávno 
také v oblasti, která je cen-
trální pro sexuální uspoko-

jení žen. Ačkoliv skutečný 
tvar klitorisu jako první 
načrtl v polovině 19. sto-
letí německý lékař Georg 
Ludwig Kobelt, byla to až 
australská uroložka Helen 
O’Connell, která jej po-
psala zcela přesně. A nová 
generace sexuoložek pak 
přináší zásadní objevy 
k tématu ženské sexua-
lity – a mění zavedené po-
hledy na to, co ženy vzru-
šuje a jak aktivní vlastně 
jsou. Ženy pak rovněž stojí 
za novinkami, které pak 
tyto poznatky převádějí 
pro konkrétní použití – 
kalifornská lékařka Marci 
Bowers kupříkladu při-
šla s metodou, pomocí níž 
pomáhá ženám, jimž byla 
v rámci ženské obřízky 
vnější část klitorisu odstra-
něna.

každodenní 
bezpečnost 
a pohodlí i okna 
vesmíru dokořán
Ženy stojí za řadou ob-
jevů, které činí náš každo-
denní život bezpečnějším 
a pohodlnějším. V polo-
vině šedesátých let vyvi-
nula americká chemička 
Stephanie Kwolek synte-
tické vlákno kevlar, které 
se dnes pro jeho skvělé 
vlastnosti (je pevné a při-
tom lehké) používá v ši-
rokém spektru výrobků, 
třeba v neprůstřelných 
vestách a přilbách. Po-
hodlnější život nám pak 

ženy zařídily, jak co se 
týče domova a dětí (jsou 
podepsány pod vynálezem 
mechanické myčky ná-
dobí, elektrické ledničky 

či jednorázové pleny), tak 
pohodlí tělesného (pod-
prsenka). Vedle „přízem-
ních“ témat ovšem ženy 
zajímala i témata vysoce 
abstraktní a běžnému ži-
votu vzdálená: první vý-
pravy do vesmíru, včetně 
letu na Měsíc, se kupří-
kladu uskutečnily na zá-
kladě propočtů skupiny 
matematiček NASA. 
Existenci tzv. temné 
hmoty potvrdila astro-
nomka Vera Rubin, nový 

typ hvězdy – pulsar – zase 
objevila Jocelyn Bell. Bio-
fyzička a chemička Ro-
salind Franklin přinesla 
důkaz o pravdivosti teo-

rie o šroubovitém tvaru 
DNA.

Vědkyně, včetně těch 
českých a slovenských, pak 
stály v poslední době hned 
u několika objevů, které 
vzbudily velkou pozornost. 
Třeba bioložka Zuzana 
Kaščáková objevila bílko-
vinu, která dokáže chránit 
některé orgány před rako-
vinou. X

klitoris, nejdůležitější činitel 
ženské sexuality.

Syntetické vlákno kevlar.

První cesty na měsíc se uskutečnily na základě propočtů 
matematiček naSa.

dvoušroubicová struktura dna.

vera rubin potvrdila existenci tzv. temné hmoty.
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Sýček u naší kapličky
Zdejší příroda může být stejně 
rozmanitá jako dřív
vojtěCh koteCký /  foto kateř i na malá



85

smého května krátce po vý-
chodu slunce zavřel Libor 
Schröpfer dveře svého domu 
v jednom malém městečku 
na Domažlicku a vydal se 
na šestikilometrovou trasu 
podél Radbuzy. Řeka se tu 
potichu vine mezi lučinami 
a  pásy vysokých stromů. 
Učitel matematiky z plzeň-
ské obchodní akademie ne-

vyrazil na výlet, aby obdivoval jitřní krásy májové krajiny. 
Každých tři sta metrů se zastavuje, pět minut pozorně sle-
duje okolí a zapisuje si každého ptáka, kterého vidí nebo 
slyší zpívat. Na počátku června stejnou proceduru na stej-
ném místě zopakuje.

Přesně totéž dělá každý rok necelá stovka zdejších vý-
zkumníků. Své trasy o předepsané délce mají rozmístěné 
po celé republice. Schröpfer patří mezi veterány, kteří se 
programu České společnosti ornitologické účastní od startu 
v roce 1982. Sčítači v průběhu let nashromáždili přes mi-
lion záznamů. A díky nim máme teď patrně nejplastičtější 
obrázek, jak se v posledních několika desetiletích promě-
ňovala česká příroda.

Návrat mlsného predátora
V kategorii spektakulárních výsledků patrně vítězí jedno 
číslo: počet pozorování orla mořského během tří a půl de-
setiletí stoupl na neuvěřitelný pětisetnásobek. Ve skuteč-
nosti to znamená pouze to, že u nás v počátcích sčítání 
skoro žádní nebyli. Mladé tu naposledy vyvedli za první re-
publiky. Během osmdesátých let se však začali vracet. Teď 
každý rok hnízdí na více než stovce míst po celém Česku. 
A výzkumníci některého z nich na své trase občas potkají.

Orel mořský je jenom jedno ze zvířat, která zažívají 
comeback. V šumavských hvozdech se už pravidelně rodí 
rysí koťata. Bobrů jenom na Moravě žije několikrát více 
než před sto lety v celé Evropě. Sokoli každoročně hnízdí 
nejen v divokých skalách, ale také na komínech elektráren 
a chemiček nebo ve velkých městech. Předloni se do lesů 
pár kilometrů od Máchova jezera nastěhovala smečka vlků.

Nedávno jsem stál na břehu jednoho z rybníků u Par-
dubic a dalekohledem prohlížel ostrůvek uprostřed vody. 
V poklidu tam postávalo několik divokých hus velkých 
a také šest majestátních jeřábů – nejvyšších evropských 
ptáků, kteří svým troubením v bažinách vstoupili do le-
gend. Najednou se všichni zvedli a svorně táhli přes hla-

O
v takové krajině, třeba s rybníkem 

plným ryb, se cítíme jako doma.
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dinu. Vyrušil je od jihu pomalu přilétající orel mořský a já 
si uvědomil pikantní detail. Ještě před třemi desítkami let, 
v dobách mého pozdního dětství, bych neměl šanci nic po-
dobného spatřit. Ani jeden z ptáků, kteří krouží nad ryb-
níkem, totiž tehdy v Polabí vůbec nežil.

Proč se vzácná zvířena vrací? Někde pomohli lidé. Je-
nom díky repatriačnímu programu se do řek Českého Švý-
carska po bezmála sto letech mohou vracet lososi. Popu-
lacím orlů mořských v osmdesátých letech pomohlo, že 
německý sokolník Claus Fentzloff věnoval k vypuštění 
do tuzemské přírody několik ptáků, jež vychoval na jed-
nom hradě poblíž Stuttgartu. Ale většině navrátilců stačilo, 
abychom je přestali hubit. Vydry kolem roku 1989 přežívaly 
už jen v posledních třech koutech českých zemí. Nyní jsou 
opět v každém kraji. Potřebovaly jenom, abychom po nich 
přestali střílet, klást železa a do řek vypouštět toxické che-
mikálie. Pokud by někdo chtěl pátrat po prapříčině návratu 
divokých zvířat, doputuje nejspíš k mysliveckému zákonu 
z roku 1947, který poprvé skoncoval s masovým lovem vy-
der a také koček divokých, medvědů, rysů, jeřábů, sokolů, 
rarohů nebo všech tuzemských druhů orlů. Dvě desítky let 
nato většinu z nich – a řadu dalších zvířat – stát dal přímo 
pod úřední ochranu. 

Sice se nedaří potlačit pytláky, kteří střílejí po rysech. 
A  jenom během letošního jara ornitologové našli čtyři 
mrtvé orly mořské a dva ještě vzácnější orly královské, jež 
někdo otrávil návnadou s nervovým jedem. Přesto se vzác-
ným šelmám a velkým ptákům, které jsme po staletí hubili, 
daří se opatrně vracet. Ve čtyřech národních parcích vzni-
kají ostrovy divoké krajiny, kam lidé chodí jenom na ná-
vštěvu – zajímají je „okna“, kterými můžeme nahlédnout 
do pravěku. Stát a kraje v bezmála 2600 rezervacích a pří-
rodních památkách pečují o klenoty, jako jsou beskydské 
pralesy, stepi na Pálavě, rybníky na Třeboňsku nebo Ko-
něpruské jeskyně. České přírodě se daří tam, kde ji cíle-
vědomě chráníme. Ale co sousední krajina? Ornitologická 
data ukazují, že tam to stejně příznivě nevypadá. Všichni 
čekají, jak život kolem nás v příštích desetiletích promění 
sušší a teplejší podnebí. Těžkým čelním nárazem ale pro-
cházíme už teď.

Skřivani a chrpy
Sýčka zná zřejmě každý. Všichni Češi a Češky nemusí pa-
třit mezi graduované přírodozpytce, ale některá zvířata si 
pamatujeme coby samozřejmý inventář našeho venkova. 
Malá sovička, co za soumraku houká z lípy za humny, se 
vryla do národní paměti. K vesnické krajině patří stejně 
jako kapličky, chrpy a skřivani.

Respektive patřila. Sýček totiž v tuzemsku rychle smě-
řuje k vyhynutí. V české přírodě jich žije patrně méně než 
orlů mořských. Ještě ve druhé polovině osmdesátých let 
se odhadovalo, že u nás mladé každoročně vyvádí něco 
mezi sedm sty až tisícovkou párů. Teď jich asi nezbývá ani 
stovka. Z Česka totiž rychle mizí kromobyčejní opeřenci, 
co obývají agrární krajinu. 

Libor Schröpfer během let na své trase podél Radbuzy 
prakticky přestal vídat čejky – nápadné černobílé ptáky 
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s chocholkou, kteří dříve oživovali kdejakou louku. Vý-
razně také ubylo skřivanů. Souhlasí to s výsledky, jež or-
nitologové dostali, když svůj milion záznamů podrobili 
statistické analýze. Stavy sečtených skřivanů klesly skoro 
na polovinu a čejky na pouhou desetinu. Celkem je ptac-
tva polních a lučních druhů přibližně o čtvrtinu méně než 
v roce 1982, který přitom spadá do vrcholné éry jezeďácké 
velkovýroby. Křivka měla velmi pozoruhodný průběh. Bě-
hem osmdesátých let opeřenců postupně ubývalo. Po roce 
1990 součty najednou vyskočily nahoru, jako by se krajina 
nadýchla. Ale přibližně od poloviny devadesátých let už 
opět setrvale klesají. V roce 1935 se u nás ulovilo dva a půl 
milionu koroptví. Nyní jich v celém Česku zbývá všeho-
všudy mezi pětadvaceti a padesáti tisíci.

Co se na  českém venkově děje? Dobře to osvětluje 
právě osud sýčků. K životnímu štěstí  potřebují několik 
věcí. Staré sady nebo aleje, kde si staví hnízda ve vykotla-
ných dutinách. Osamělé stromy, kamenné zídky nebo re-
mízky, na kterých rádi vysedávají a číhají na něco k snědku. 
Hlavně však pastviny s nakrátko spasenou trávou. Loví v ní 
hraboše, velké brouky nebo žížaly. A to všechno potřebuje 
sýček blízko sebe. Právě tato pestře propletená mozaika 
však v Česku mizí.

Zdejší krajina se už od kolektivizace rozchází dvěma 
směry. Bonitní pozemky slouží produkci za každou cenu. 
Zemědělské podniky mají silnou motivaci rozorat každý 
kousíček zeleně, co se mezi lány ještě uchoval. Během po-
válečných desetiletí zmizelo 49 tisíc kilometrů mezí a 158 
tisíc kilometrů polních cest. Více se používají plodiny, které 
jdou do země již na podzim, takže na polích chybí strniště, 
jež poskytovala zvířatům potravu a úkryt. Naopak kvůli 
velkovýrobě zemědělci úplně opouštějí místa, která se jim 
nevyplatí obdělávat. Pestré louky s kopretinami a orchide-
jemi, vyhřáté stráně nebo staré ovocné sady postupně za-
růstají křovím. Vytrácejí se úvozy a zídky.

Krajina přestává kvést. Půda dostává vysoké dávky hno-
jiv, která z ní stékají. Proto na zbývajících mezích a okra-
jích polí, kde dříve rozkvétaly mateřídoušky, hvozdíky 
a zvonky, často rostou ponejvíce kopřivy. Dusíkem nado-
povaná země jim lépe vyhovuje. Podobně se mění také 
louky. Papírově jich sice v poslední době přibylo, ale třeba 
na Schröpferově trase podél Radbuzy zemědělci lučiny už 
několikrát rozorali a posléze na ně vyseli travní směs. To-
též se děje na mnoha jiných místech. Květnaté pozemky se 
proměňují v monokultury produkční trávy. Proměna spou-
ští dalekosáhlý řetězec důsledků. Krajina bez nektaru se 
stává hladovou pustinou pro včely, čmeláky, motýly a další 
hmyz. Navíc je, zdá se, hubí nové typy pesticidů zavedené 
v minulých desetiletích. A když není hmyz, ptáci nemají 
čím krmit mladé.

Mezitím během minulých přibližně dvou staletí ubylo 
také maličkých kousků divoké přírody, které vždycky byly 
součástí obydlené české krajiny. Z lesů mizí mohutné věko-
vité stromy s dutinami a rozkládajícím se dřevem, jaké k ži-
votu potřebují netopýři, sovy, datli, sýkory, lejsci, šoupálci, 
brhlíci i nespočetné druhy tesaříků, roháčů a jiných vzác-
ných brouků. Regulované a narovnané řeky se proměnily 
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v lichoběžníková koryta, kde není místo pro tůně a peřeje, 
písčiny nebo stržené břehy. Proto v nich ubylo rozličných 
biotopů i úkrytů pro ryby.

V rychlejším a globálnějším světě se kromě kultur, ná-
padů a ekonomik promíchává také příroda. Českou kvě-
tenu tvoří asi 3600 druhů vyšších rostlin – ale skoro třetina 
z nich u nás vůbec nerostla před rokem 1500. Velká vět-
šina nepůvodní flóry ovšem ničemu a nikomu nepřekáží. 
V poklidu se sžila s domácí krajinou. Jenom asi padesátka 
z nich agresivně potlačuje původní život. Neprostupné po-
rosty asijských křídlatek podél beskydských řek připravily 
o domov místní ptáky. Choroby zavlečené přistěhovanými 
korýši z Ameriky fatálně hubí české raky. 

Na první pohled to možná tak nevypadá, ale z místní 
krajiny se vytrácí rozmanitost. Pořád jsou v ní pole, louky 
a lesy. Jenomže větší a monotónnější pole, louky a lesy. Stále 
v ní žije hodně ptáků – celkové počty se v každoročních 
sčítáních víceméně nemění. Ale jenom proto, že někte-
rých druhů přibylo, zatímco jiné skoro vymizely. Kolem 
Radbuzy prosperuje hlavně pěnice černohlavá – elegantní 
šedavý opeřenec, který umí žít ve víceméně jakékoli hustší 
křovině. Zarůstání tradiční pestré krajiny jednolitým křo-
vím či mlázím jí tedy vyhovuje.

V minulé sezoně čeští myslivci odstřelili 36 tisíc zajíců. 
Jsou to pouhá tři procenta ve srovnání s úlovky roku 1973. 
Na červeném seznamu druhů, kterým u nás bezprostředně 
hrozí vymření, se ocitli také další všední obyvatelé venkova 
našich prababiček: kromě sýčka třeba dudek, chocholouš, 
krutihlav, sysel nebo koukol. Rapidně ubývá ještě nedávno 
běžných obojživelníků, jako je ropucha obecná. Vědci u nás 
také v minulosti napočítali 838 různých druhů včel, včetně 
čmeláků a dalšího příbuzenstva. Z nich už 146 vyhynulo 
a dalších 370 figuruje na červené listině. Ohrožených vy-
mřením je také 55 procent druhů měkkýšů, 25 procent pa-
vouků, 30 procent brouků nebo 45 procent denních motýlů.

Tuzemská rozprava má sklon se na ochranu přírody dívat 
ponejvíce jako na péči o památky. Chceme se hlavně starat 
o věci, jež vnímáme jako vzácné klenoty z minulosti: národní 
parky, neobyčejná zvířata nebo Žižkovy duby. Česká příroda 
však má ještě jeden rozměr: bohatství a rozmanitost obyčej-
ného světa kolem nás, která utváří pavučinu každodenního 
života. Vlci a šumavské pralesy jsou jaksi charismatičtější než 
skřivani, kvetoucí stráň nebo řeka s tůněmi plnými ryb. Ale 
právě díky nim se v krajině cítíme doma.

Development pro čolky
Proměna všední krajiny má zcela hmatatelné následky. Kvůli 
ubývání zeleně nebo malých mokřadů země špatně zadržuje 
vodu. Zhoršuje se také její úživnost. Asi nejvíc je to znát 

na té složce přírodní rozmanitosti, které si všímáme 
nejméně – protože se skrývá v hloubce. Pod každým 
čtverečním metrem louky žijí řádově desítky tisíc mi-
kroskopických červíčkových hlístů, tisícovky roztočů 
a stovky žížal, mravenců nebo stonožek. Na této mi-
niaturní fauně životně závisí úrodnost půdy. Nevidi-
telné organismy recyklují živiny, rozkládají důleži-
tou organickou hmotu a promíchávají ji s minerály. 

Dílčí průzkumy ukazují, že jich hodně ubývá. Na polích, 
kde se nepoužívají pesticidy ani průmyslová hnojiva, žije pět-
krát více žížal než v sousedním, průmyslově obdělávaném 
pozemku. Výnosy může poškodit i plošné ubývání květů 
a hmyzu. Včelstva z úlů jsou velmi důležitá. Nicméně asi 
dvě třetiny opylování v evropské krajině obstarávají čmeláci, 
samotářské včely a další divoký hmyz. Sáhodlouhé červené 
seznamy obskurních breberek proto možná zatraceně zajímají 
ledaskterého pěstitele ovoce nebo obchodníka s marmeládou. 
Úbytek přírodní rozmanitosti je časovaná bomba, která tiká 
pod budoucí prosperitou českých statků.

Dá se dnes vůbec dosáhnout, aby to za humny opět kvetlo, 
vonělo, bzučelo a zpívalo? Stát může například rozhodnout, 
že dotace nebude dostávat paušálně každý farmář, nýbrž je-
nom ti, kteří svá pole rozčlení zelení, budou pěstovat bohaté 
květnaté louky, používat méně hnojiv či pesticidů a pečovat 
o zdravou ornici. Šlo by na větší části půdy hospodařit podle 
pravidel ekologického zemědělství nebo v lesích těžit po jed-
notlivých stromech namísto plošných holosečí. Na vybraných 
místech se dají obnovit přírodní koryta řek, aby lépe zadržo-
vala povodně. To všechno jsou jen dílčí úpravy.

Nejedna mateřídoušková stráň zarostla křovím prostě 
proto, že už na ní nikdo nepase a pást asi ani nebude – za-
tímco roku 1947 se v českých zemích choval milion koz, 
letos jich je pouze 28 tisíc. Zemědělstvím se tehdy živil 
každý pátý z nás. Teď jenom každý třiapadesátý. Určitě 
chceme pečovat o to, co z našich krajinných památek ještě 
máme. Ochránci přírody proto vyhánějí stádečka ovcí a koz 
na stepi v Českém krasu, sečou orchidejové louky Bílých 
Karpat nebo obnovují ovocné sady na Lounsku. Staros-
tové i nadšenci vysazují nová stromořadí. Nicméně pokud 
chceme oživit každodenní přírodu ve velkém, předválečný 
venkov asi není úplně funkční recept. S barokní krajinou 
to bude podobné jako s barokními domy: možná určují ráz 
našeho města, ale většina z nás v nich nebydlí. Žijeme a bu-
deme žít v jiném světě než naši předci. Šlo by někdejší roz-
manitost včlenit také do něj?

S trochou tvořivosti patrně ano. V Pardubicích loni část 
městského parku oseli směsí domácích lučních květin – 
a nejsou zdaleka jediní, koho to napadlo. Britské ředitel-
ství dálnic z náspů cíleně vytváří motýlí biotopy. Klienty 
nejednoho developerského projektu by kromě obligátní ze-
leně potěšila tůňka s vážkami a čolky. Také areály kolem 
výrobních hal, firemních sídel nebo supermarketů by na-
místo uniformních trávníků mohly tvořit kousky přírody. 
Opuštěné lomy lze proměnit v oázy fauny. Bude to jiná 
země než krajina z dětství našich babiček. Ale můžeme 
v ní mít stejný domov. X

Autor pracuje v institutu Glopolis.

Dá se dnes vůbec dosáhnout toho,  
aby to za humny opět kvetlo, bzučelo  
a zpívalo?
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sektoru.

Může taková inovace demokracie fungovat? Zkuste si občanskou hru
Prezident21 a přidejte se k hledání kandidáta, na kterém se shodneme.
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emění se jenom svět okolo nás, 
ale také naše představy o něm. 
Vědci si například dlouho my-
sleli, že původní, divokou Ev-
ropu tvořil před příchodem 
člověka více méně jeden sou-
vislý, hustý les, který se táhl 
od Uralu až k břehům Atlan-
tického oceánu. Teprve celkem 
nedávno přišel nizozemský vě-
dec Frans Vera s úplně jiným 

pohledem na to, jak vlastně evropská krajina původně vy-
padala. Spíše než neprostupné houští prý alespoň v nižších 
polohách připomínala savanu, jak ji známe například z plání 
východní Afriky, nebo mozaiku řídkých lesů a lesostepí.

Klíčovou roli v tomto novém příběhu hrají velcí býlo-
žravci, divocí pratuři, divocí koně a zubři. Ti se pásli v ev-
ropské krajině, bránili stromům, aby se semkly v jeden ne-
prostupný porost, udržovali přirozeným způsobem jakousi 
mozaiku lesních skupin a trávních porostů. I role člověka 
se náhle mění. Ten sice po svém vstupu do evropské sa-
vany mnohé druhy vyhubil a právě velcí divocí býložravci 
patřili k hlavním obětem. Člověk ale zároveň otevřenou 
krajinu obsadil, vypustil do ní domestikovaný dobytek 
a její původní původní otevřenost nevědomky a spontánně 

N
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udržoval mnoho dalších staletí. Lidé původní býložravce 
vyhubili a zároveň jejich funkci sami nahradili.

To se začalo zásadně měnit teprve v poslední stovce let, 
kdy nové vynálezy umožnily intenzivní zemědělství a do-
mestikovaná zvířata se z pastvy stáhla do velkovýkrmen. 
Teprve tehdy z přírody definitivně vymizeli „velcí spásači“ 
a krajina se začala „uzavírat“ – zarůstat křovím a lesními 
porosty. Lidé dnes investují slušné částky peněz na to, aby 
louky a světliny udrželi před postupem lesa, třeba dota-
cemi do sečení. Taková situace je ale do budoucna prav-
děpodobně neudržitelná i ve spojitosti s tím, jak se ven-
kovská krajina vylidňuje.

Mezi evropskými biology ale existuje proud, který 
tvrdí, že situaci lze zvrátit. Do krajiny lze alespoň čás-
tečně znovu vypustit „původní“ býložravce, nebo spíše 
zvířata, která se jim nejvíce podobají. Z původní trojice 
„spásačů“ se v divoké podobě zachoval jenom zubr. Divocí 
koně se geneticky rozplynuli do nepřehledné škály do-
mestikovaných či polodomestikovaných plemen 
a lidé vlastně zapomněli, jak jejich původní pře-
dek vypadal. Také původní pratuři samozřejmě 
dávno vyhynuli, místo nich máme k dispozici 
celou plejádu různých domestikovaných krav.

Vědcům to ale nevadí. V Británii se napří-
klad pasou koně, kteří mají k původním oby-

vatelům Evropy podle všeho docela blízko. V Nizozem-
sku, centru hnutí za „novou přírodu“, se zase biologové 
zpětným křížením pokoušejí dostat co nejblíže k obrov-
ským praturům, kteří kdysi přežvykovali i v české kotlině. 
A právě v Nizozemsku také existují parky, v nichž se bý-
ložravci znovu volně prohánějí, byť samozřejmě v omeze-
ném prostoru a pod dohledem člověka.

Výsledkem je nová krajina, snad blízká skutečné pů-
vodní tváři Evropy. Zahlédnout ji můžeme i u nás, pro-
tože skupina českých biologů z  Jihočeské univerzity 
ve spolupráci s neziskovou organizací Česká krajina roz-
jela stejný experiment i v prostoru u Milovic. Již třetím 
rokem se tu prohánějí stáda exmoorských poníků, zubrů 
a zpětně křížených krav. Spasené prostory působí zvláštně, 
cize i domácky zároveň, jako pozdrav z dob, které vymi-
zely z lidské paměti. Nebo možná úplně ne. X

Spasené prostory u Milovic působí jako 
pozdrav z dob, které vymizely z lidské 
paměti. Nebo možná úplně ne.
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roztočená fotbalová spirála
nejmasovější hra na planetě se 
proměnila v jedno z klíčových 
odvětví zábavního průmyslu
lu dě k mádl

avalitý muž s  knírkem lehce 
podkopne balon a ten se do-
slova něžně snáší do sítě, jako 
když na podzim vítr sfoukne 
vítr nažloutlý list. Do toho bu-
rácí televizní komentátor Karol 
Polák: „Sme majstri Európy!“ 
Záběry z  finále fotbalového 
mistrovství Evropě v  Běle-
hradu z roku 1976 může vět-
šina z nás vidět třeba tisíckrát.

Můžeme se lehce ušklíbat nad neforemnými dresy, 
ve kterých tehdy fotbalisté nastupovali. Nebo nad způ-
sobem hry, kdy od hráče s balonem bývá jeho strážce ob-
vykle vzdálen několik metrů a všechno je to ve srovnání 
s dneškem pomalé jak filmy Nikity Michalkova.

Ale na Panenkův záblesk geniality s originálně pro-
vedenou penaltou, počítající s tím, že soupeřův gólman 
rozhodně skočí k některé z tyčí, takže na balon poslaný 
pěkně pomalu a hlavně přímo doprostřed branky pro-
stě nedosáhne, byste se klidně mohli dívat pořád dokola 
a nadosmrti. Všechno se mění, ale originalita a osob-
nosti, jejichž slávu nepohltil čas, si lebedí uvnitř věč-
nosti.

Radost z gólů je pořád stejná, jen je teď těm nejlep-
ším extrémně lépe zaplacena. Rej miliard, který se ko-
lem fotbalu v průběhu času roztočil, odlišuje fotbalovou 
minulost od současnosti ze všech možných srovnání zá-
sadním způsobem.

Průmyslový sektor 
Dnes už vlastně ani nepadají lístky z kalendáře, jen se 
kolem nás překlápějí digitální čísílka – a inovuje se i vše 

kolem fotbalu. Staré stadiony s místy ke stání, na kterých 
pulzoval (a někdy bohužel i vyhasínal) život, nahradily 
prosvětlené amfiteátry osázené sedačkami, z nichž ov-
šem při velkých zápasech obvykle nejméně třetinu obsadí 
sponzoři a jiní protekční kravaťáci.

Fanoušci už dávno nenosí na hlavách buřinky jako pan 
Načeradec z Poláčkových předválečných Mužů v offsidu. 
Mění se i móda fotbalových dresů, nyní přiléhavých tak, 
že už to snad víc ani nejde. Ostatně typologicky jinak teď 
vypadají i sami špičkoví fotbalisté.

Zatímco tak před třiceti lety jste si ještě mohli tým ně-
meckých reprezentantů s Jürgenem Klinsmannem, Ru-
dim Völlerem či Thomasem Bertholdem splést s partou 
atletických desetibojařů, dnes se oproti nim prosazují do-
slova trpaslíci. Třeba ti z barcelonské školy: Lionel Messi,  
Andrés Iniesta či Xavi Hernández vyrostli všichni na 170 
centimetrů, ale o to jsou rychlejší, šikovnější a mrštnější. 
A podle toho jmenovaní definovali i fotbalový styl ubíha-
jící dekády. Nebo že by si snad ten rychlý kombinační styl 
vybral je? Inu, co bylo dřív, vejce, nebo slepice?

Co se ale nemění, je vášeň, klukovství, které v hráčích 
i fanoušcích fotbal probouzí (když se tedy vyjádříme gen-
derově hrubě nevyváženě). A sama podstata hry, která se 
za zhruba 150 let, co fotbal známe, nemění. Dvě jede-
náctky, každá s gólmanem a devadesát minut na to nastří-
let soupeři víc gólů, než kolika dosáhne on. To je princip, 
kterému rozumí celá planeta. Tedy skoro.

Vlastně jen pětice, i když obrovských zemí – Čína, 
Indie, Austrálie, USA a Kanada – stála, co se fotbalu 
týče, vždycky tak trochu bokem. Na všech těch úze-
mích se dlouhá desetiletí prioritně rozvíjely jiné sporty. 
Ale i sem už se fotbal snaží prodrat. A spolu s ním ruku 
v ruce výrobci a prodejci kopaček, dresů a všech potřeb-

ných propriet. Tuší, že tady, na gigantických tr-
zích, které zatím nedobyli, ještě mohou narazit 
zlatou žílu.

Co se týče USA, navzdory světovému šampio-
nátu, který sem Mezinárodní fotbalová asociace 
(FIFA) umístila v roce 1994, zůstává tohle území 
pořád valnou měrou obsazeno jinými sporty. Ev-
ropský „soccer“ zůstává pořád až pátým v řadě. 
Zatímco Super Bowl, zápas o šampiona v ame-

Z

Všechno se mění, ale originalita 
a osobnosti, jejichž slávu nepohltil  
čas, si lebedí uvnitř věčnosti.
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rickém fotbale, sleduje v televizi 111 milionů amerických 
diváků, finále baseballové MLB 22 milionů, jen o málo 
míň, 20 milionů, se dívá na finále basketbalové NBA. 
A pak už nastává propad, finále hokejové NHL sleduje 
v průměru jen 3,9 milionu Američanů a rozhodující zá-
pas Major League Soccer, tedy soutěže ve fotbale, tak jak 
ho známe v Evropě, toliko 1,4 milionu diváků.  A tomu 
pak na americkém trhu odpovídají i příjmy z televizních 
práv, „soccer“ z nich v USA vytluče 65krát méně než 
americký fotbal.

Zato je v USA „soccer“ stále populárnější mezi dív-
kami, patří mezi nejoblíbenější univerzitní sporty. 
A právě ženský fotbal a jeho celosvětový rozvoj je nyní 
možná nejdynamičtěji se rozvíjející odvětví stále se roz-
růstajícího fotbalového organismu.

V Indii se, pravda, fotbal navzdory pokusům o zalo-
žení profesionální ligy v konkurenci s pozemním hokejem 
a kriketem ještě pořád moc nechytá. Zato Čína vyhlá-
sila pod přímou záštitou prezidenta Si Ťin-pchinga  jasný 
program změnit se ze země dominující stolnímu tenisu či 
sportovní gymnastice ve fotbalovou velmoc. To vše chce 
dokázat přesto, že se ještě před pár lety nehrála v Číně ani 
druhá liga, protože prostě v zemi nebylo tolik lidí, kteří 
by se kopáním do míče vůbec zabývali. 

Fotbal nemá v Číně absolutně žádnou tradici, ale jak 
už je v této zemi zvykem, chtějí tak do deseti let otočit 
kolem dějin, a tak zakládají stovky fotbalových akademií 
a za přemrštěné ceny kupují do svých ligových týmů do-
hasínající světové hvězdy typu Didiera Drogby či nověji 
Carlose Téveze nebo Oscara. Přičemž jde o opravdu nej-
lépe placené výměnky na planetě.

Ve jmenovaných zemích se fotbal snaží prodrat k zájmu 
mas a veřejnosti tak trochu uměle. Všude jinde na pla-
netě mu to ale jde úplně samo. Podle statistik FIFA až 
300 milionů lidí na světě fotbal aktivně hraje a miliarda 
pozemšťanů se o něj zajímá a pravidelně ho sleduje.  Při 
pohledu na tahle čísla pak klišé, podle nějž se v průběhu 
20. století stal fotbal novým náboženstvím, už vlastně 
nezní až tak šíleně.

Alespoň pár záběrů z jednotlivých mistrovství světa 
údajně v posledních letech vidělo až 3,2 miliardy osob. 
To je takřka polovina lidstva.

Princip, který se nemění: dvě jedenáctky,  
dva gólmani a devadesát minut na to,  

nastřílet soupeři víc gólů. 
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A  právě ze synergie přirozené globálnosti fotbalu 
a moderních komunikačních technologií vznikl v po-
sledních letech trend, který v  propojení s  obchodní 
stránkou věci generuje naprosto neuvěřitelné zisky a činí 
z nejlepších fotbalistů boháče, kterým můžou závidět 
i rockové hvězdy a další kolegové z oblasti zábavního 
průmyslu. Protože jeho součástí se fotbal v průběhu let 
jednoznačně stal.

Vlastní ekonomika
Rozvoj satelitní a  později digitální televize umožnil 
klubům jako FC Barcelona, Real Madrid, Manchester 
United, Chelsea, Arsenal, Bayern Mnichov či Paris SG 
vstoupit na globální trh. A fotbalu se tak otevřela další 
zlatá brána.

Generace dnešních čtyřicátníků si ještě dobře pama-
tuje, co bylo z fotbalu k vidění třeba v osmdesátých letech 
minulého století.  Tedy v Československé televizi. Vysílaly 
se turnaje typu mistrovství světa a Evropy, ne všechny du-
ely reprezentace a českých zástupců v evropských pohá-
rech. Z domácí ligy několik vybraných zápasů za sezonu 
a finále Poháru mistrů evropských zemí, Poháru vítězů 
pohárů a snad i Poháru UEFA. Tečka.

Pár šotů z německé Bundesligy nebo španělské, ang-
lické či italské soutěže jste o víkendu mohli zahlédnout 
v  pozdně večerních Brankách, bodech, vteřinách nebo 
v pondělí v pořadu Sportovní ozvěny.

Aby mohl studovat progresivní zahraniční trendy 
v taktice a pojetí fotbalu, trávil Václav Ježek, kouč mis-
trů Evropy z Bělehradu, řady večerů u kamarádů na te-
levizním vysílači, kde byla technicky možnost sledovat 
zápasy celé.

Srovnejme to s tím, co je pro fotbalového televizního 
fandu i v Česku k dispozici dnes. Když si trochu připlatí 
za kabelovou nebo třeba internetovou televizi, může se tý-
den co týden dívat na Bayern, na Real Madrid, na cokoli, 
včetně ruské ligy nebo jihoamerických soutěží.

Kouzlo je v tom, že ty nejblyštivější fotbalové hvězdy 
zajímají fandy nejen v Praze a Rakovníku, ale stejně tak 
i v Bruselu, Káhiře, v Riu, Tokiu nebo Bangkoku. Všude 
si za to trochu zaplatí – a když se to celé sečte, vzniká po-
hádkové bohatství.

Někomu možná přijde úsměvné, že se dnes mladí muži 
v pražských barech nebaví ani tolik o Spartě či Slavii, ale 
spíš o letních posilách pro londýnský Arsenal nebo na-
filmované penaltě nějaké té hvězdy Barcelony. Ale tohle 
je trend, který s tím úzce souvisí.

A toho si všímají i firmy, hledající svou propagaci právě 
na globálním trhu – a fotbalovým klubům, které mají fa-

noušky po celém světě, proto mohou nabízet od-
povídající finanční plnění, které se jim ještě tisíc-
krát vrátí. Protože mít logo na přední části dresu 
Chelsea znamená oslovit úspěšně doslova stamili-
ony potenciálních zákazníků.

Kluby, které se ocitají v tomto světě, rýžují jak 
na prodeji televizních, tak i marketingových a re-
klamních práv.  A následně z toho samozřejmě 

gigantickými smlouvami profitují i hráči, kteří se nyní 
mimochodem po Evropě pohybují na volném trhu pra-
covních sil. Což je obrovská změna oproti zvyklostem 
před rokem 1996, kdy třeba v Itálii mohli hrát v klubu tři 
cizinci, ať už odkudkoli – a dost.

Belgickému fotbalistovi Marku Bosmanovi šlo před 
tehdejším Evropským soudním dvorem o to, aby hráči 
směli po skončení smlouvy bez svolení či sankce od ma-
teřského klubu odejít, kam se jim zachce. Uspěl. A v tu 
chvíli padly na území Unie pro hráče ze zemí EU i kvóty 
pro zahraniční hráče, čili příkladně francouzští fotba-
listé přestali být v Anglii vnímáni jako cizinci. A mimo-
chodem, teď se hledí se zájmem právě do Británie, jak se 
do téhle skutečnosti promítne vývoj po brexitu.

Trh se každopádně vytáčí do spirály. Nejdražším pře-
stupem sezony 1999/2000 byl odchod Jürgena Klins-
manna ze Stuttgartu do Interu Milán v přepočtu za 6,5 
milionu eur. O deset let později už šel Christian Vi-
eri z Lazia, shodou okolností také do  Interu Milán, 
za 45 milionů eur. Skočme o dalších deset let do se-
zony 2009/10, kdy byl hitem odchod Cristiana Ronalda 
z Manchesteru United do Realu Madrid, už za 94 mi-
lionů eur. A  loni posunul rekord na  105 milionů eur 
Paul Pogba, Francouz, odcházející z Juventusu Turín 
do Manchesteru United.

„Fotbal si vytváří vlastní ekonomiku, s vlastní mí-
rou inflace,“ poznamenal k tomu Rob Smyth z listu The 
Guardian. Poukazuje na to, že v ekonomickém žeb-
říčku jednotlivých klubů, který dlouhodobě sestavuje 
společnost Deloitte, dominoval v roce 1996 Manches-
ter United s příjmy ve výši 88 milionů liber.  Dvě de-
kády nato už se nový lídr Real Madrid dostal k sumě 
439 milionů liber.

Ta čísla jsou až bláznivá, ale reálná – odpovídají celo-
světové popularitě fotbalu, jednotlivých klubů i těch nej-
zářivějších hvězd, a to na celé planetě. V souvislosti s tím 
zní ovšem až trochu strašidelně, že kluby čínské ligy, kte-
rou mimo Čínu nesleduje prakticky nikdo, jsou schopny 
pokoušet se přeplácet hráče ještě víc.

Ale jak kdysi pravil nizozemský fotbalový fenomén Jo-
han Cruijff: „Ještě jsem neviděl pytel peněz, který by uměl 
za sezonu nastřílet třicet gólů.“

Ať už se budou ve fotbale točit jakékoli sumy, ať se 
na něj budou dívat miliardy nebo jen strýcové na vesnici 
přes zábradlí, pěkná kombinace, klička a střela budou 
fascinovat pořád stejně. A kouzla králů disciplíny přetr-
vají věky. Všem módním trendům a civilizačním změ-
nám navzdory. X

Autor je sportovním redaktorem Aktuálně.cz.

Mít logo na přední části dresu Chelsea 
znamená úspěšně oslovit stamiliony 
potenciálních zákazníků.
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Co hýbe lyonem, co je tu nového? Přišli 
jsme o starostu. Svobodný zednář, sociali-
sta a pragmatik gérard Collomb, který byl 
v úřadě patnáct let, byl v nové francouzské 
vládě jmenován ministrem vnitra. 

také rozkvetly růže. to má ve městě pro-
slaveném výrobou hedvábí, prvním ozbro-
jeným povstáním dělníků, vepřovými uzen-
kami, ale právě i růžemi, zvláštní význam. 

v parku tête d’or (Zlatá hlava) máme 
hned dvě rozária, navštěvovaná sběra-
teli  růží z celého světa, a v nich lze, právě 
teď, na vlastní oči spatřit opulentní květy 
nesoucí jména dávno mrtvých dam: kom-
tesa z oxfordu, Catherine mermet, Paní 
z Watteville, komtesa z Cayla či Paní fal-
cotze. mnohé byly vypěstovány v 19. sto-
letí, kdy lyonem – kromě dělnických ne-
pokojů – otřásala růžová horečka. módu 
prý do města přinesla napoleonova první 
choť  josefína a pěstování růží se stalo, 
vedle textilnictví a  bankovnictví, novým 
lyonským průmyslem. Přibližně do první 
světové války v místních zahradnictvích 

vzniklo asi 3000 nových odrůd a umění 
pokračuje dodnes, dědí se v  rodinách. 
Současní šlechtitelé jsou potomky tvůrců 
historických odrůd. Z  lyonu pochází 
i první moderní růže, takzvaný čajohybrid, 
který kvete opakovaně celé léto. jmenuje 
se la france a vyšlechtil ji v roce 1967 
jean-Baptiste andré guillot. 

a když jsme začali s pěstováním, proč 
u něj nezůstat? vždyť pokud něco dnes 
lyonem opravdu hýbe, pak jsou to právě 
semínka a sazenice, komposty a semináře 
do  it Yourself, na nichž lze z přírodních 

ingrediencí vyrobit vše od pasty na zuby 
po prášek na praní. jinde v evropě to snad 
není nic nového, ale stačí pohled na kla-
sickou francouzskou zahradu s úhlednými 
cestičkami vysypanými antukou a řadami 
zmrzačených keřů a stromů, aby člověk po-
chopil, že zdejší kultura má k přírodě při-
nejmenším odtažitý vztah a prožívá v tom 
směru skutečnou revoluci. nejde jen o há-
zení  semínkových bomb, kultivování za-
pomenutých kousků městské přírody, ko-
munitní zahrádky či veřejné komposty, ale 
o probouzející se angažovanost i  v tak tra-
dičně neschůdných oblastech, jako je au-
tomobilismus a čistota ovzduší. 

občanské iniciativy, které lze najít 
za touto bující aktivitou, mají jednu věc spo-
lečnou. Zrodily se během posledních dvou 
let, potom co jejich zakladatelé prožili po-
zitivní „šok“ při zhlédnutí dokumentárního 
filmu Demain (Zítra) tvůrců mélanie lau-
rent a Cyrila diona, který od prosince 2015 
bez rozruchu, avšak zásadně, proměňuje 
krajinu francouzské občanské společnosti. 

Psát o téměř dva roky starém filmu je 
neodpustitelné. ale vzhledem k tomu, že 
v českých kinech nešel, musím shrnout ale-
spoň to podstatné. impulzem k jeho nato-
čení byla vědecká zpráva, podle které, po-
kud se něco radikálně nezmění, hrozí větší 
části lidstva do sta let vyhynutí. „je třeba 
něco dělat,“ uvědomili si tvůrci. v úvodní 
sekvenci kráčí řada postav osamělou, ka-
menitou krajinou a klade si otázky: „Co 
bude s našimi dětmi?“    

film čelí strachu pozitivně. neukazuje 
divákům hrozící katastrofy, ale naopak fun-
gující, praxí ověřené způsoby, jak je odvrá-
tit. jak dělat věci jinak. 

filmaři procestovali řadu zemí a  na-
šli projekty, které mění přístup k několika 
nejzásadnějším oblastem lidské činnosti: 
k výrobě potravin a zpracování odpadků, 
k financím, k energii, ke vzdělání. všechny 
tyto projekty vznikly z  iniciativy občanů 
a všechny prosperují. je tu městská eko-
logická farma na východním pobřeží uSa, 
recyklárna odpadků a kompostárna v San 
francisku, městečko v  anglii, kde za-
vedli lokální měnu, škola na severu evropy 
a město fungující pouze na čistou ener-
gii.  Z filmu vyplývá, že to jde. i na pře-
lidněné planetě je možné žít způsobem, 
který nás (a nesčetně dalších živočišných 
a rostlinných druhů) nezničí. řešení existují, 
v lidské destruktivitě není nic nutného ani 
nevyhnutelného. Záleží jen na vůli, na spo-
lečenském a politickém klimatu. Co pře-
váží? touha hrstky predátorů po hromadění 
peněz, anebo touha po zachování života?

ve  filmu Demain se lidé organizují 
za účelem společného dobra. je to vzácná 
zpráva o současném světě, film, ze kte-
rého člověk odchází naplněný optimismem 
a chutí s někým se propojit, do něčeho se 
pustit, nic neodkládat. existuje pro to ang-
lický výraz „to make a splash“. hodíte ká-
men a kola se šíří. Podlehla i konzervativní 
radnice našeho městského obvodu. 

když jsme se před třemi týdny vrá-
tili z jarních prázdnin, stály před budovou 
školky, kam vodíme  nejmladší dítě, dva 
zbrusu nové stromy. Člověk by musel vi-
dět tu starou ulici, patníky a obrubníky bez 
špetky zeleně, aby ocenil radikální gesto, 
s nímž radnice nechala vyříznout do asfal-
tového chodníku dva obdélníkové otvory, 
navézt do nich hlínu a zasadit dva nositele 
lepší budoucnosti. X

Autorka je spisovatelka.
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edá loď s  francouzskou triko-
lorou na přídi vyplouvá ze zá-
toky. Modrý neon hotelu Blue 
Sea i  světla ze zaplněných ta-
veren na  promenádě přístavu 
v Mytiléně brzy zmizí z hori-
zontu. Slunce už zapadlo, moře 
je klidné a na palubě ticho. Za-
číná noční hlídka.

Nadcházejících šestnáct ho-
din až do  zítřejšího poledne 
bude loď střežit vody mezi řec-
kým ostrovem Lesbos a Turec-
kem. Před dvěma lety touto bra-

nou do Evropy připlul více než milion uprchlíků a jak je 
dnes již notoricky známo, EU na ně nebyla vůbec připra-
vena. Evropský azylový systém i společná ochrana hranic 
byly vymyšlené pro řádově nižší počty příchozích a pod 
náporem exodu vyvolaného syrskou válkou selhávaly. Mezi 
jednotlivými členskými státy nastal zmatek. Maďarsko se 
náporu cizinců rozhodlo bránit stavbou hraničního plotu, 
Řecko, Slovinsko a Chorvatsko dokázaly jen více či méně 
organizovaně převážet davy lidí do Německa, které se – 
zpočátku společně se Švédskem a Rakouskem – rozhodlo 
nést hlavní tíhu krize a tlačit na reformu azylového sys-
tému.

Žádný členský stát se nakonec nezhroutil, Unie se ne-
rozpadla a trvalé hranice mezi evropskými zeměmi znovu 
nevyrostly. EU se po prvotním šoku snaží získat zpět kont-
rolu nad svou vnější hranicí. Noční hlídka 54 metrů dlouhé 
lodi Jean-François Deniau je součástí tohoto úsilí.

Zásoba trpělivosti
Dva a půl roku stará loď je největším plavidlem francouz-
ské celní správy. Běžně kotví na středomořském pobřeží 

v přístavu Toulon a má zcela odlišnou náplň práce. „Od-
halujeme rybáře, kteří bez povolenek loví tuňáky. Hledáme 
pašeráky, kteří do Evropy převážejí drogy z Maroka,“ vy-
počítává Jean Marie Graillat, prošedivělý kapitán 23členné 
posádky. Na zádech jeho modré uniformy září velkými bí-
lými písmeny napsané slovo „Douane“, francouzský výraz 
pro clo. Pro případ setkání se vzpurnou narkomafií jsou 
na trupu lodi upevněny rychlopalné zbraně.

Nyní se jeho loď stala součástí komplikované stavebnice. 
Na požádání evropské pohraniční agentury Frontex pomá-
hají země schengenského prostoru strážit v místech, které 
členský stát ležící na vnější hranici nedokáže sám uhlídat. 
Řecké ostrovy proto momentálně střeží nejen francouzští 
celníci, ale desítky plavidel, která ve svých domovských 
státech mají úplně jiné úkoly než pátrání po migrantech. 
Třeba norská loď, jež běžně pomáhá rybářům volajícím 
kvůli porouchaným motorům o pomoc v arktických vo-
dách na dalekém severu. Hlídky z různých zemí koordi-
nuje řecká pobřežní stráž v Aténách, na palubě každé lodi 
je proto řecký styčný důstojník.

Po hodině doplouváme na místo hlídky: sever ostrova 
Lesbos, kde mezi tureckou a evropskou pevninou leží jen 
sedm kilometrů vody. Příštích čtrnáct hodin rychlostí de-
vět kilometrů v hodině křižujeme svěřeným úsekem. Tam 
a zase zpět.

Na palubním můstku má jako první službu Pierre Fai-
ssat. Mohl by už ve Francii pobírat důchod, ale tahle práce 
ho baví. „Můj táta byl vinař, ale já od svých deseti chtěl být 
co nejčastěji na moři. Cítím se na něm svobodný. Tohle je 
moje kancelář,“ ukazuje na moře. Na lodích celní správy 
pracuje 34 let, při kontrolách už objevil ukradený Picassův 
obraz, slonovinu, chráněné kajmany. A spoustu kokainu, 
zvláště během let služby ve vodách francouzských kolonií 
v Karibiku. „Malá letadla vylétají z jihoamerické pevniny 
nad moře a shazují balíky kokainu. Na předem domluve-

Š

Předloni tudy prošel milion uprchlíků. (lodě evropské pohraniční stráže v přístavu mytiléna) „na moři se cítím svobodný, toto je moje kancelář.            (Pierre faissat vpravo)
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ných souřadnicích je vyloví pašeráci na člunech a odvezou 
je dál na sever.“  

Dennodenní služba je stejná v Karibiku i tady na hrani-
cích Evropy. Není to napínavé dobrodružství, ale rutinní, 
v podstatě nudné sledování čtyř obrazovek na palubním 
můstku: digitální mapy, dvou radarů, kamery s infračer-
veným viděním.

Na radaru jsou vidět trojúhelníky, které značí lodi vyba-
vené povinným signálním hlášením. Při kliknutí na každý 
z trojúhelníků se Pierre dozví detailní informace: název 
lodi, vlastníka i její účel. Signálem s těmito informacemi 
musí být vybavena všechna větší plavidla s výjimkou vá-
lečných lodí, pohraniční stráže, menších rybářských bá-
rek – a nemají ho pochopitelně čluny, které plují ilegálně. 

Spíše než odvaha je při ochraně hranic potřebná zásoba 
trpělivosti. Jakmile se na radaru objeví plavidlo bez signálu, 
Pierre na něj zaměří infračervenou kameru vybavenou sil-
ným dalekohledem. Uprchlické čluny jsou to jen výjimečně. 
„V Evropě musí mít kvůli kontrole rybolovu signální hlá-
šení i menší rybářské lodě, v Turecku jsou méně přísná 
pravidla,“ říká Pierre, když v kameře sledujeme tureckého 
rybáře plujícího blízko hraniční linie. Jednou citlivý radar 
ohlásí neznámý objekt, který nečekaně zmizí: bylo to velké 
hejno ptáků odpočívající na hladině, jež náhle vzlétlo. Ka-
ždou změnu kurzu i rychlosti lodi musí Pierre Faissat za-
psat do námořní knihy. „Ta kniha má být jako film. Kdo 
si ji čte, ten by měl být schopen zrekonstruovat celý příběh 
lodi do sebemenšího detailu.“

Noční hodiny ubíhají bez vzrušení. Na  palubním 
můstku je ticho, z podpalubí je slyšet střelba hrdinů akč-
ního filmu, který tři námořníci sledují. Tmou problikávají 
jen světélka z radarů. Většina posádky spí.

Pokud se v noci, nejčastěji to bývá nad ránem, objeví člun 
s migranty, probudí muže na lodi hlučné zvonění a do osmi 
minut musí být připraveni u dvou rychlých oranžových 

člunů, jež jsou spuštěny na hladinu k záchranné operaci. 
Včera na námi hlídaném místě přeplul do Řecka gumový 
člun s 59 africkými migranty. Dnes tureckou stranu zdejší 
mořské hranice hustě hlídá turecká pobřežní stráž a mi-
granti nevyplují. Turci by je obratem vrátili na pevninu.

Za celkem měsíc své služby zasahovala loď Jean-Fra-
nçois Deniau u řeckých břehů třikrát. Jednou k řeckým 
břehům Lesbu doprovázela člun s 56 migranty ze severo-
afrických zemí, podruhé muži posádky zachraňovali člun 
se 45 Syřany a Iráčany (třetinu z nich tvořily děti) a jednou 
vzali na palubu 14 běženců z Afghánistánu.

Návrat kontroly
Nikdo z nově připlouvajících uprchlíků a migrantů tedy 
nevstupuje na řeckou pevninu bez kontroly, tak jako v cha-
otickém roce 2015. Černé gumové čluny napěchované 
převážně Syřany tehdy dorážely ke břehům i několikrát 
za hodinu. Zdejší pobřeží bylo poseté zářivě oranžovými 
plovacími vestami, které běženci odhodili po překonání 
zhruba hodinu a půl trvající plavby.

Reportér Respektu byl tehdy na místě a pozoroval, jak 
se poslední metry na moři ozývaly úlevné výkřiky a dět-
ský pláč. Běženci se nadšeně objímali, na památku se fo-
tili svými mobily, které před vyplutím spolu s penězi peč-
livě zabalili do voděvzdorných pouzder. Matky přebalovaly 
kojence nebo svlékaly větší děti z promočeného oblečení. 
Hned jak to šlo, vyráželi všichni dál, asfaltkou podél po-
břeží k přístavu Mytiléna, který je pětatřicet kilometrů 
daleko. Po silnici putoval souvislý proud lidí, organizace 
Lékaři bez hranic najala několik autobusů, jež se točily 
na dvou třetinách trasy a velkou část lidí pobraly. Po pr-
votní registraci pak uprchlíci na velkých trajektech pokra-
čovali do Atén a přes Balkán dál až do středu EU.

Tehdejší dění je na Lesbu přítomné už jen v historkách 
místních obyvatel – a v podobě ekonomických ztrát způ-

„na moři se cítím svobodný, toto je moje kancelář.            (Pierre faissat vpravo) Životní podmínky třetího světa na území eu. (tábor moria na lesbu)
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sobených dramatickým poklesem počtu turistů. Od ná-
vštěvy je doposud odrazují rok a půl staré fotografie z časů 
vrcholící krize.

Po  podepsání evropsko-turecké migrační dohody 
v březnu 2016 připlouvá řadově 25krát méně uprchlíků. 
V prvních pěti měsících loňského roku přes 150 tisíc lidí, 
za stejné období letošního roku méně než sedm tisíc. Ve vy-
sokých patrech politiky mezi EU a tureckým prezidentem 
Recepem Tayyipem Erdoğanem létají ostrá slova a urážky, 
na nižších patrech však turecké úřady své závazky plní. Za-
sáhly proti převaděčským sítím v Istanbulu, brání uprch-
líkům ve vyplutí od tureckých břehů, zachytávají čluny, 
kterým se to podaří.

Bárky, které přesto přeplují do řeckých vod, lodě evrop-
ské pohraniční stráže doprovázejí ke břehu nebo je naberou 
na palubu. Pasažéry z gumových utečeneckých člunů předá 
posádka řeckým úřadům, u nichž mohou požádat o azyl. 
Následuje čekání na termín pohovoru s úředníky Evrop-
ského podpůrného azylového úřadu (EASO), jež na os-
trovy vysílají členské státy EU. Proti jejich zamítavému 
rozhodnutí se může migrant odvolat a konečné rozhod-
nutí padá u odvolacích komisí patřících pod řecké minis-
terstvo spravedlnosti.

Dohoda s Tureckem předpokládá, že se většina z nově 
příchozích nedostane z řeckých ostrovů dál na pevninu: 
azylový proces proběhne na ostrovech, a ti, kdo ochranu 
v EU nedostanou, jsou vráceni do Turecka. Syřané připlou-
vající po moři podle dohody ztratili nárok na azyl. Většina 
uprchlíků během čekání zůstává v táboře Moria, který leží 
na okraji stejnojmenné vesnice asi pět kilometrů od Myti-
lény. Mají zakázáno ostrov Lesbos opustit. Policie kontro-
luje trajekty a na místním letišti odhaluje běžence, kteří se 
s falešnými papíry pokoušejí odletět. Legálně mohou ostrov 
opustit, až když se svou žádostí o azyl uspějí. 

Tábor frustrace
Morii obklopují malebné kopce porostlé olivovníky. Při 
první návštěvě Respektu koncem října 2016 měli novináři 
vstup zakázán. V táboře obehnaném zdí a plotem se tehdy 
tísnilo kolem čtyř tisíc žadatelů o azyl, dvakrát víc, než byla 
oficiální kapacita. Bydleli v bílých unimobuňkách a ve sta-
nech, do nichž se už tehdy opíral mrazivý vítr, a s každým 
dalším týdnem bylo hůř. Ve zvlášť chladném lednovém 
týdnu zemřeli kvůli nevyhovujícím podmínkám tři uprch-
líci, další se během zimy pokusili o sebevraždu. 

I do zoufalých podmínek si ale běžný život našel cestu. 
Uprchlíci totiž mohou svobodně vycházet (kromě prvního 
měsíce po připlutí), čehož využili místní podnikatelé. Po-
dél příjezdové silnice postavili několik stánků s falafelem, 
sendviči a sladkými limonádami. Uprchlíci před nimi vy-
sedávali na plastových židlích a u přístrojů s desítkami zá-
suvek si nabíjeli své mobily. Před jedním z těchto stánků 
s námi při loňské návštěvě mluvil Bilal (není to jeho pravé 
jméno – pozn. red.).

Syrský třicátník s tváří filmového krasavce poutal pozor-
nost už jen tím, nakolik se od mnoha krajanů na útěku lišil. 
Patří k ismáílítům, liberálním muslimům. „Cigarety, alko-

hol, sex, to u nás není žádný problém. Žijeme svobodně,“ 
popisoval svou komunitu. Ismáílíté se v občanské válce – 
podobně jako jiné syrské menšiny – postavili stranu diktá-
tora Bašára Asada. Mají ho za ochránce před islamistickými 
rebely, kteří tuto menšinu považují za odpadlíky od islámu 
a hrozí jejím úplným zničením a zotročením. Bilal pro syr-
ský režim pracoval a ze země uprchl až po několika letech 
války. Ismáílíté patří k šíitské větvi islámu a ve většinově 
sunnistské Sýrii tvoří pouhá dvě procenta obyvatel.

„Nemůžu jít zpátky, Sýrie už nebude pro lidi, jako jsem 
já. Ani v Turecku nebudu v bezpečí. A nemůžu ani pryč 
z toho ostrova,“ říkal Bilal při našem podzimním setkání. 

tohle je už minulost. 
(Podzim 2015 u břehů 
ostrova lesbos)
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A na chvilku taky poodhalil trhliny, které rozdělují komu-
nitu syrských běženců: „V Morii nemůžu přespávat. Po-
kud někdo zjistí, kde jsem dříve pracoval, tak by mě mohl 
v noci přepadnout a zabít.“ Evropští úředníci Bilala z obav 
o bezpečnost skutečně přestěhovali mimo tábor, do bytu 
v Mytiléně.

Hovoříme pomocí aplikace v jeho mobilním telefonu, 
která překládá mezi arabštinou a angličtinou. Bilal uka-
zuje v telefonu naskenovanou učebnici angličtiny, z níž se 
denně učí, a webovou stránku, kde cvičí správnou výslov-
nost. Každý den si navíc na telefonu pouští anglický film. 
„Je tu nuda, už pár měsíců čekám na posouzení žádosti 

o azyl, tak si tu aspoň vydělám deset eur denně roznáše-
ním jídel a drinků,“ říkal na konci října před branami tá-
bora Bilal a předvídal: „V tomhle místě je tolik zklamání 
a frustrace, že možná brzy vybuchne.“

Vztek mířil především na úředníky – kvůli pomalému 
vyřizování žádostí a nejistotě, s níž migranti v drsných 
podmínkách přežívali dlouhé měsíce. Řecko mělo na roz-
sáhlý úkol málo vyškolených pracovníků a ministerstva 
vnitra členských států EU nedodala slíbený počet posil. 
Ve dnech naší říjnové návštěvy na Lesbu působilo pouze 
pět evropských úředníků, kteří týdně zvládli zhruba dva-
cet, třicet rozhovorů.
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Neefektivita byla způsobená i tím, že obvykle přijížděli 
jen na několik týdnů, přičemž první týden zabralo ško-
lení a adaptace na prostředí připomínající uprchlické tábory 
v chudých mimoevropských zemích a nikoli Evropu. Velká 
část uprchlíků proto i po měsících strávených v bezčasí pře-
plněného tábora pořád čekala na první rozhovor. „Jsme tady 
jako ve vězení,“ říkali. „I když jsme nikomu nic neudělali.“  

Dost peněz a dobré kontakty
Při další návštěvě po půl roce, na jaře 2017, je na ostrově 
Lesbos cítit značný vývoj. Jde pozorovat, jak se postupně 
řeší dílčí problémy a nad chaosem začíná převládat nový 
řád. Tábor Moria už není zoufale přelidněný, žije v něm 
jen polovina z podzimního počtu migrantů, asi 2200 lidí. 
OSN a řecká vláda stovky uprchlíků ubytovaly v hote-
lech a penzionech na Lesbu, další stovky utečenců se sluš-
nou šancí na azyl v Řecku přesunula z ostrova do táborů 
na řecké pevnině. Po zmíněných zimních úmrtích úřady 
napnuly síly do ubytování: žádný z migrantů už nebydlí 
ve stanech. Ubylo proto nepokojů a do tábora se teď do-
stane i předem akreditovaný novinář.  

Uvnitř tábora je na první pohled vidět, jak se v posled-
ních dvou letech změnilo národnostní složení lidí toužících 
po novém životě v Evropě. „Jsou tu migranti ze 44 zemí,“ 
říká Giannis Balbakakis , řecký šéf tábora. Včetně něko-
lika běženců z karibské Dominikánské republiky, kteří se 
sem zatoulali na svém putování světem. „Včera připlul člun, 
na kterém byli lidé z tuctu afrických zemí – Nigérie, Sú-
dánu, Konga, Kamerunu…“ předčítá Balbakakis z úřed-
ního dokumentu národnosti nově příchozích.

Podíl Afričanů mezi migranty do Řecka stoupá. Pochá-
zejí jak ze států, jako je Ghana, které jsou politicky stabilní, 
tak i z trvale nefunkčních zemí, jako je Demokratická re-
publika Kongo. „Život je tam stále těžší a přibývá únosů. 
Nějaký gang vás unese a pak vydírá příbuzné, anebo vás už 
nikdo neuvidí. Proto jsme odešli,“ vysvětluje svůj odchod 
při krátkém setkání skupinka Konžanů. Odletěli počátkem 
letošního roku na vlastní pěst přímou linkou tureckých ae-
rolinek do Istanbulu a pokračovali dál přes moře. Chtějí 
do Evropy a netušili prý, že tady na ostrovech uvíznou.

Syřané už na Lesbos připlouvají jen výjimečně, a není 
to jen vlivem přísnější ochrany námořní hranice. Při cestě 
do Turecka od počátku roku 2016 potřebují vízum. Brání to 
v přesunu syrským běžencům žijícím v Libanonu a Jordán-
sku, kteří by se chtěli přes Turecko vydat na Západ. Také 
syrsko-turecká hranice je utěsněná. Projdou ji nyní jen lidé 
schopní zaplatit si drahé převaděče a ochotní riskovat život. 

Při procházce Morií, která je dnes mikrokosmem ute-
čenců z celého světa, je nápadné opevnění kanceláří evrop-

ských azylových úředníků. Jejich budova je zcela 
obalená ostnatým drátem, řecká vojenská hlídka 
brání ve fotografování. Právě zde však leží největší 
posun posledního půlroku.

Evropské státy začaly se zpožděním plnit sliby: 
na ostrovech je třikrát více azylových úředníků 
než v říjnu a jejich práce je rychlejší. „Vyřídí pět-
krát, šestkrát více žádostí o azyl než před půl ro-

kem,“ říká šéf tábora Moria Balbakakis. Zkracuje se tedy 
doba, po jakou uprchlíci čekají na pohovory a posudky 
od azylových úřadů. Po skupinách jsou odmítnutí žada-
telé deportováni do Turecka.Ke skutečně masovým de-
portacím však nedochází, zřejmě i kvůli obavám z násilí, 
jež by to vyvolalo mezi muži, kteří si uvědomí, že měsíce 
strávené v zoufalých podmínkách byly zbytečné. Skupina 
syrských Kurdů v květnu držela hladovku z obav před 
deportací do Turecka, které proti kurdským povstalcům 
vede válku.

Mění se nejen administrativa, ale též životy jednot-
livých uprchlíků. Třeba Bilala, který si teď ve  svém 
bytě k večeři smaží rybí prsty a obalované kousky ku-
řete. Za půlrok, kdy jsme se neviděli, výrazně pokročil 
s angličtinou a při rozhovoru už potřebuje slovník jen 
občas. Bilal dostal v Řecku azyl, úřady vyhodnotily, že 
jeho návrat do Turecka je příliš riskantní. Mohl by klidně 
z Lesbu odejít, ale zatím tu zůstává. „Chci tu najít práci, 
ale bez řečtiny to je těžké.“

Ale jak je vlastně možné, že Bilal může zůstat, když 
podle evropsko-turecké migrační dohody mají být všichni 
Syřané, kteří připluli po podepsání dokumentu vraceni 
do Turecka? „Úředník moji náboženskou komunitu ne-
znal, řekl mi, ať prostě prohlásím, že jsem křesťan, a azyl 
získám,“ popisuje Bilal svou zkušenost.

Pravidla jsou ale rozvolněná a mezi běženci vládne 
stres, protože nikdy není jasné, kdo azyl nakonec do-
stane. Příkladem je Ahmed (není to jeho pravé jméno – 
pozn. red.), Bilalův kamarád, který s námi v bytě pojídá 
rybí prsty. „Mám tři sourozence v Německu, ale chtěl 
jsem v Sýrii  nejdřív dostudovat ekonomii. Proto jsem se 
na cestu vydal tak pozdě,“ říká. Přicestoval s potvrzením 
duchovního vůdce ismáílítů, že je opravdu příslušníkem 
této menšiny, s dokladem od spořitelny v německých Cá-
chách, že si na tamním kontě uložil tisíce eur rodinných 
úspor, a s potvrzením od německé univerzity, která ho 
přijala k navazujícímu studiu. Jeho žádost o azyl byla ale 
právě odmítnuta, ačkoli pochází ze stejné syrské men-
šiny jako Bilal.

Teď se Ahmed chystá na další pokus z Lesbu unik-
nout. Zkoušel to už několikrát, letadlem i lodí, ale poka-
ždé ho policisté při kontrolách odhalili. Klíčové je dostat se 
do Atén: buď tak že získá řecký azyl, nebo nelegálně. Pak 
už je prý cesta do vysněného Německa otevřená. Tři tisíce 
eur prý stojí falešné dokumenty, s jejichž pomocí si v Até-
nách koupí letenku. „Máme kamarády, kteří cestu zvládli,“ 
říká Ahmed. Brána do Evropy je utěsněná, ale ne nepro-
pustná – pro ty, kdo mají dost peněz a dobré kontakty. X

Cesta na Lesbos se uskutečnila díky podpoře Evropské komise.

Pravidla jsou rozvolněná a mezi 
běženci vládne stres, protože není 
jasné, kdo azyl nakonec dostane.
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„nejdůležitější, ale nejkřehčí je hlava, jak 
vidíte. tělo můžete nacpat klidně do kufru 
a poslat letadlem, hlavu ne. a protože 
mám před sebou důležitý projekt, ne-
mohu se nechat zavřít do vězení, to je 
jasné. takže hlavu vždy převáží některý 
z mých studentů v batohu,“ zahajuje pro-
fesor hiroši išiguro, známý propagátor 
robotiky, svou přednášku o budoucnosti 
robotů. řeč o geminoidovi hi-1, profe-
sorově přesné robotické kopii. „tohle je 
přísně tajné. ale kdybyste vypnuli na mo-
ment ty kamery, ukážu vám i  jeho vni-
třek. já vím, je to trochu dvojsmyslný 
koncept…“ raduje se z rozpaků zúčast-
něných profesor Ósacké univerzity a za-
kladatel laboratoře inteligentní robotiky. 
Podle něj přichází doba, kdy se roboti 
stanou běžnou součástí života. kde jinde 
by tento trend měl začít než v  japon-
sku, které je v jejich výzkumu na světové 
špičce. „já jsem velkou výjimkou mezi 
robotiky. oni nemají rádi lidi, ani s nimi 

nevyjdou, já ano. Brzy představíme krás-
ného androida, nádhernou ženu. vždy se 
na vás usmívá, nikdy není unavená a ni-
kdy nejde na záchod.“ 

Podle odhadů nomura research in-
stitutu nahradí do roku 2035 roboti víc 
než polovinu japonských pracujících. na-
jdou uplatnění třeba v péči o pacienty se 
sníženou pohyblivostí nebo s demencí. 
Profesor išiguro vysvětluje, že pokud lid-
ský mozek nemá dostatek informací, vy-
užívá svou představivost. a proto se pro 
lidi s demencí nejlépe hodí roboti bez 
rysů v obličeji, protože pacienti si k němu 
domýšlejí konkrétní osobu. a všichni pre-
ferují ženský hlas, nikdo údajně nechce 
robota s mužským nebo dětským hlasem.

„v  našich laboratořích v  současné 
době pracujeme na  tom, abychom ro-
botům implementovali záměr a  touhu.“ 
a i když sám vidí budoucnost robotiky 
nejspíš v malém interaktivním domácím 
robotovi, slibuje: „Za tři roky vám ukážu 
mnohem sofistikovanějšího androida. 
těšte se.“

Zrod mnoha technologických novi-
nek míří právě k časovému horizontu tří 
let. tokio se chystá na olympiádu velko-
lepě a s typickou japonskou precizností. 
Stejně jako minulá olympiáda v roce 1964 
přinesla modernizaci a větší otevření ja-
ponska světu, i ta nadcházející má být po-
dobným mezníkem. její odpůrci zatím sle-
dují nárůst nákladů (prozatím na tři biliony 
jenů, což je 26,5 miliardy dolarů) s nevolí.  

tokio se pokusí svět v  roce 2020 
ohromit, a to řadou racionálních i mega-
lomanských projektů a dnes ještě není 
úplně zřejmé, jaký projekt patří do které 
kategorie. Bude jistě zajímavé pozoro-
vat, co se podaří realizovat. v plánu je 
třeba větší využití energie z bezemisního 
vodíku, a dokonce zaznělo, že japonsko 
se stane do roku 2020 vodíkovou spo-
lečností. olympijskou vesničku a tisková 
centra by měla zásobovat čistá energie 
z vodíku a tokiem jezdit autobusy a řada 
aut na vodíkový pohon. 

astronomický startup získal kontrakt 
za zhruba osm milionů dolarů na vytvo-
ření umělého roje meteoritů. do vesmíru 
vyšlou mikrosatelit, který bude ve finále 
úvodního večera vystřelovat chemikálii 
„utajeného složení“, jež bude nad hla-
vami diváků hořet a svítit jako skutečně 
letící meteority. 

mnoho firem se ale drží při zemi a vy-
víjí aplikace, které by překlenuly jazykové 
bariéry. národní institut informatiky pra-
cuje na simultánním překladači mluve-
ného slova, tlumočení budou mít v popisu 
práce i roboti, tedy celá „armáda robotů“, 
která by měla vyrazit do tokijských ulic. 
Podle japonského olympijského výboru 
budou „ochotní, osobní a velmi zdvořilí“, 
vedle japonštiny pomohou třeba se za-
vazadly, vyhledají správnou cestu met-
rem, pěšky nebo zavolají taxíka. a možná 
přijede rovnou robot taxi, jedno ze sa-
mořídících aut, která mají být v provozu. 
Premiér abe navrhoval, aby vedle olym-
pijských a paralympijských her proběhlo 
i zápolení robotů, k čemuž nejspíš nedo-
jde, ale jeden robot s trojdimenzionálními 
senzory by měl být rozhodčím v  gym-
nastice. vedle olympijského zázemí pro 
sportovce na tokijském umělém ostrově 
odaiba vznikne i olympijské zázemí pro 
roboty, vesnička robotů. 

japonci si na technologické vymože-
nosti zvykají s lehkostí, zato změny v je-
jich městě berou velmi vážně. „oblast to-
kijského zálivu se mění před očima. Pro 
mě je důležitější, jak velké urbanistické 
změny a rozvoj pro olympiádu ovlivní ži-
vot v tokiu po jejím skončení. Zůstanou 
tu nové budovy nebo nové nádraží,“ vy-
světluje kurumi kido. 

těžší než sžít se s poslušnými roboty 
bude pro mnohé místní nejspíš uvyk-
nout přílivu cizinců a zvyšovat vůči nim 
míru tolerance. turisté bývají na zdejší 
poměry často příliš hluční, překážejí, 
zastavují se na ulicích a nedokážou se 
přizpůsobit tempu ani četným nepsa-
ným pravidlům dvanáctimilionové me-
tropole. Po  celém japonsku přibývají 
tištěné i  ručně psané cedulky, malé 
vzkazy pro návštěvníky z jiných zemí: zá-
kaz fotit na ulici, opírat se o zeď, jíst či 
pít na chodníku, překvapí třeba i zákaz 
dotýkání se gejš. Zakázáno je i ježdění 
na skateboardu po městě a paradoxně 
právě v tokiu bude skateboarding po-
prvé olympijskou disciplínou. 

na to, co s přísným řádem japonských 
ulic a  pravidly nenápadného chování 
udělá příliv odhadovaných 920 tisíc ci-
zinců denně (a armáda robotů v záběhu), 
se lze už nyní potají těšit. X

Autorka je novinářka, v současné  
době žije v Tokiu.
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ruce lidské a ruce robotí
Čtvrtá průmyslová revoluce  
je tady – a změní skoro 
všechno. včetně školství.
Petr hor ký /  foto matěj StránSký

ovárnou na  elektrické zá-
suvky na  úpatí Jizerských 
hor se rozléhá monotónní 
hukot strojů. Uvnitř vel-
kých železných klecí se ohý-
bají mohutné automatické 
paže a v opakující se smyčce 
si mezi sebou předávají kusy 
umělé hmoty. Každý z  ro-
botů ji trochu opracuje, se-
řízne, provrtá, na konci stro-

jové štafety je hotový plastový polotovar. Obří ocelová 
chapadla jsou uvězněna v klecích, aby nemohla ublížit 
dělníkům, kteří chodí kolem nich a z bezpečné vzdále-
nosti kontrolují, zda výroba elektrických zásuvek pro-
bíhá tak, jak má.

V místnosti je ale jeden robot, který kolem sebe žád-
nou klec nemá. Jeho šedobílé, kloubovité paže se při 
práci proplétají s růžovýma rukama lidské pracovnice, 
která stojí těsně u něho. Také její práce spočívá v tom, 
že stále dokola opakuje tentýž úkon: pokládá na stůl 
před robota rozevřenou plastovou zásuvku, robot drob-
nými klepety na konci svých paží uchopí dvě titěrné 
kovové pružinky a vloží je do úzkých plastových dí-
rek v zásuvce, pak oba díly zásuvky zacvakne do sebe 
a položí je zpátky před ženu. Žena zásuvku sešroubuje 
a uloží do krabice. Načež se celý proces opakuje. Když 
se ženiny ruce opozdí a zásuvku robotovi položí na stůl 
o něco později, mechanické paže počkají. Výjimečně 
o sebe umělé a lidské ruce zavadí. V tu chvíli robot za-
mrzne uprostřed pohybu a znovu se rozjede, až když 
žena zmáčkne speciální tlačítko na počítači, k němuž 
je připojený. „No, párkrát už mě taky cvaknul,“ uculí se 
pracovnice. Dokud tu robota neměli, pružinky dávali 
do zásuvek lidé za pomoci pinzety, ale titěrná práce tr-
vala dlouho a bolely z ní ruce. S příchodem robota se 
práce zrychlila, úkol, který dříve zaměstnával čtyři děl-
níky, dnes zastanou dva. Uvolnění dělníci šli pracovat 
na jiné místo ve fabrice.

Z pohledu ženy se v tuto chvíli neodehrává nic převrat-
ného, pro lidstvo jde ale dost možná o zlomovou chvíli. 
Šedobílý pracovník s kloubovitýma rukama totiž patří 

do první generace robotů, kteří doslova vystoupili z klece 
a v továrnách po celém světě spolupracují přímo s člově-
kem. Jmenuje se YuMi, podle anglického You and Me 
(ty a já) a správně se mu říká kobot, protože „kolaboruje 
s lidmi“. Tady v jablonecké továrně Elektro-Praga patřící 
do skupiny ABB mu ale říkají „Jumík“, a když si ho před 
rokem za více než milion korun pořídili, byli v České 

T
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republice úplně první. Dnes už se kolaborativní roboti 
v zemi počítají na desítky. Příchod strojů, které jsou pro-
pojeny s počítačem a zároveň díky senzorům na svých pa-
žích dokážou spolupracovat s lidmi, stále více odborníků 
označuje za nic menšího než čtvrtou průmyslovou revo-
luci. Co přesně se pod tímto vzletným označením skrývá? 
A máme se toho bát, nebo tomu tleskat?

Z Hannoveru do Prahy
Ten nejasný pocit, že se kolem nás rodí něco nového, co 
zásadně změní naše životy, se objevil na několika mís-
tech planety současně. Jako první ho ale jasně artikulovali 
Němci. Došlo k tomu v lednu 2011 na průmyslovém vele-
trhu v Hannoveru, kde trojice německých vědců veřejnosti 
představila svoji vizi toho, jak bude v budoucnosti vypadat 
průmyslová výroba. První průmyslovou revolucí, již lidstvo 
absolvovalo, byl vynález parního stroje v 18. století, druhou 
pak masová strojní výroba, která přišla o sto let později. 
Třetí revolucí byl vynález počítačů a robotů v šedesátých 
letech 20. století, zopakovali Henning Kagermann, Wolf-
-Dieter Lukas a Wolfgang Wahlster povinnou historii. 
Nyní jsme prý však svědky čtvrté revoluce, která automa-
tizaci a digitalizaci ze zmíněné předchozí etapy propojuje 
a přidává ještě jednu dimenzi – internet. Robot ovládaný 
počítačem a připojený k síti dovede nejen komunikovat 
s předměty a lidmi ve svém okolí, ale také třeba zrychlit či 
zpomalit tempo výroby podle toho, kolik lidí si právě ob-
jednalo v e-shopu zboží, které továrna vyrábí. Chytrá to-
várna budoucnosti bude fungovat decentralizovaně, její jed-
notlivé části budou samostatné autonomní jednotky. O rok 
později byl německé vládě představen plán, jak tyto nové 
poznatky využít; sepisují strategii s názvem Industrie 4.0 
neboli Průmysl 4.0.

Nezávisle na tomto pohybu vzniká v roce 2014 za Atlan-
tikem konsorcium amerických technologických firem, jako 
jsou Intel nebo IBM, které si dává název Industrial Internet 
Consortium (IIC). Cílem nově založeného spolku je roz-
šířit takzvaný internet věcí do všech sfér výroby a byznysu. 
Američané používají trochu jiný slovník, mluví ale v pod-
statě o tom samém jako Němci – jak propojit předměty, po-
čítače a internet. Konsorcium začíná vyvíjet experimentální 
výrobní linky pro chytré továrny budoucnosti, kde spolu 
všechny součásti komunikují. O rok později se do pelotonu 
přidávají Japonci: premiér Šinzó Abe představuje zbrusu 
novou iniciativu a pojmenovává ji Robotická revoluce. Jejím 
smyslem je rozšířit používání chytrých robotů do výroby, 
dopravy, stavebnictví a postupně všech částí společnosti.

Myšlenky čtvrté průmyslové revoluce se s určitým zpož-
děním dostaly také do Česka. Jako první je začaly využí-
vat firmy s německými vlastníky jako třeba mladobole-

Párkrát už mě cvaknul, ale dřív ruce víc bolely.  
(továrna elektro-Praga u jablonce nad nisou)
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slavská Škoda Auto, která ve výrobě zavedla samořídící 
vozíky na převoz dílů po továrně. Jiné české továrny v ně-
meckých rukou zavedly plně digitalizované výrobní linky. 
Po firmách objevili termín Průmysl 4.0 také čeští politici. 
Ministerstvo průmyslu a obchodu vytvořilo v roce 2015 
po vzoru Němců pracovní skupinu, která dostala za úkol 
vymyslet strategii, kam by se Česko coby nejprůmyslovější 
stát v EU (třetinu ekonomiky tvoří průmysl) mělo dál ubí-
rat. Pracovní skupina pod vedením kybernetika Vladimíra 
Maříka z ČVUT pak loni v létě přišla s dvousetstránkovou 
koncepcí nazvanou Iniciativa Průmysl 4.0.

Teď průmysl, pak myšlení
Autor koncepce sídlí ve zbrusu nové budově Českého in-
stitutu informatiky, robotiky a kybernetiky (CIIRC) v uni-
verzitním kampusu ČVUT v pražských Dejvicích. Už sídlo 
ústavu působí docela revolučně. Skleněný věžák je obalený 
pružnou membránou, která dovnitř podle potřeby nasává 

teplý či studený venkovní vzduch. Kdo přijede do budovy 
autem, odevzdá ho do parkovacího boxu, odkud ho trans-
portní výtahy převezou do „skladu“ a při odchodu ho vrátí 
zpět.

„Nejdříve se to sice objevilo v průmyslu, ale ty principy 
jsou obecné a postupně proniknou do všech sfér života,“ 
říká o průmyslové revoluci profesor Mařík ve své kance-
láři s výhledem na Prahu. A popisuje podle něj nepříliš 
vzdálenou budoucnost, kdy si zákazník v e-shopu kliknu-
tím myši koupí výrobek, chytrá továrna ho pro něj vyrobí, 
její sklad sám vybere a přivolá nejbližší samořídící auto-
mobil, který ho zákazníkovi doručí domů. Továrna navíc 
dopředu spočítá, kolik elektřiny bude na výrobu zboží po-
třebovat a větrníky a solární panely v okolí se mezi sebou 
samy domluví, kdo energii vyrobí a dodá nejvýhodněji. 
„Spíš než o revoluci 4.0 bychom měli mluvit o myšlení 
4.0. To je v kontradikci s naší představou hierarchického 
myšlení shora. Budoucnost lidstva jsou samostatné malé 

regiony, které se budou domlouvat se svými sou-
sedy a budou hledat optimální řešení, spíš než že 
by shora přicházely příkazy. A to je společnost 4.0,“ 
shrnuje Mařík.

V dokonale samořízeném světě ubude mnoho 
pracovních pozic ve výrobě, připouští Mařík. V to-
várnách určitě zbudou pracovní místa pro specia-
lizované, dobře vyškolené odborníky, řada lidí se 
ale bude muset překvalifikovat a věnovat se zcela 

mohl by třeba skládat trička do komínků. (Školení robotů na Čvut)

V dokonale samořízeném  
světě ubude mnoho pracovních  
pozic ve výrobě.
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jiným oborům – například péči o staré lidi. K takovému 
světu máme ale zatím ještě daleko. Velké firmy jako Škoda 
nebo Siemens jsou na průmyslovou revoluci podle Ma-
říka dobře připravené, malé a střední podniky, které jsou 
páteří české ekonomiky, ale teprve dělají první krůčky. 
„Propojují stroje, sbírají data a velmi často se nás ptají, co 
s nimi mají dělat. Mají to někde v cloudech a chtějí vě-
dět, jak z toho získat pravidla pro fungování celku. Často 
řeší problém, jak zapojit kolaborativní roboty a jestli je 
vůbec kupovat. Taky je zajímá prediktivní údržba, tedy 
možnost na základě dat odhadnout, kdy by mohlo dojít 
k poruše součástky, a kdy ji tedy vyměnit,“ popisuje Ma-
řík problémy, se kterými se na jím vedený institut obracejí 
čeští manažeři. V přízemí CIIRC mezitím právě vzniká 
experimentální výrobní linka neboli „testbed“, kde si bu-
dou moci firmy chytrou výrobnu osahat a zvážit, co z ní 
by se dalo použít i u nich v továrně. Před čtyřmi lety za-
ložený institut také nakupuje roboty – zatím jich má de-
set – a učí je různé činnosti. Zdejší stroje byly nasazeny 
například při průzkumu území po loňském zemětřesení 
v italském Amatrice. Jiného robota zdejší pracovníci nau-
čili skládat trička do komínku, další umí obsluhovat hosty 
v baru. „Jsme teprve ve stadiu zrodu. Teď nás je tu 150, ale 
brzy to bude dvojnásobek,“ říká Mařík.

Nutnost probuzení
Otázka, co budou dělat lidé, jejichž práci převezmou ro-
boti, ještě celkem nedávno patřila do sféry vědecko-fan-
tastických filmů. S příchodem plně automatických linek 
se ale přiblížila realitě. Politici všude po světě si nyní lá-
mou hlavu s tím, jak se připravit na svět, kde bude potřeba 
méně lidí v „procesu“.

V Česku i Německu je nyní rekordně nízká nezaměst-
nanost a firmy hlásí, že nejsou lidé. Tenhle stav ale ne-
musí trvat věčně. Podle Národního vzdělávacího fondu 

(NVF), který se podílel na vzniku zmíněné vládní kon-
cepce Iniciativa Průmysl 4.0, bude v průběhu příštích dva-
ceti let v Česku ohroženo automatizací 10 procent pracov-
ních míst (konkrétně 400 tisíc lidí) a u dalších 35 procent 
(1,4 milionu lidí) dojde k podstatným změnám v „pracovní 
náplni“. Zmíněných 400 tisíc není až takový problém, 
protože zhruba o tolik lidí se podle klesající populační 
křivky za příštích 20 let sníží počet lidí v aktivním věku. 
Větší problém je oněch 1,4 milionu pracovních míst, je-
jichž povaha se podstatně změní. „Tito lidé dnes mají kva-
lifikaci, o niž za dvacet let nebude zájem,“ vysvětluje ředi-
telka NVF Miroslava Kopicová.

Podle Kopicové bude potřeba změnit způsob, jakým se 
lidé vzdělávají. Už dlouho se mluví o tom, že řada z nás při-
jde o jistotu jednoho povolání na celý život a bude se mu-
set jednou nebo i víckrát během své kariéry přeučit na jiný 
druh práce. „Nemáme tu systém celoživotního vzdělávání,“ 
říká Kopicová. A upozorňuje, že při zaměstnání se dnes dál 
vzdělává jen devět procent dospělých Čechů, ve Finsku je 
to 25 procent.

České školství se bude muset změnit a to ve všech třech 
stupních. Na základních školách bude potřeba více roz-
víjet tvůrčí stránku místo tradičního memorování, myslí 
si Kopicová. V nadcházející éře, pro niž bude typické víc-
krát za život měnit své zaměření, bude mít velkou hod-
notu kvalitní všeobecný přehled, což podle Kopicové zvy-
šuje hodnotu gymnázií. Učňovské školství bude muset 
projít změnou – v současnosti existuje celkem 300 státem 
uznaných oborů, přičemž polovina vyučených po škole 
ve svém oboru nepracuje. Naopak platí, že řada velkých 
průmyslových firem si dnes budoucí zaměstnance vycho-
vává na vlastních školách.

Obecně lze říci, že ve všech oborech v budoucnosti bude 
potřeba mít základní počítačovou gramotnost, což podle 
Kopicové velká část populace (32 procent) stále nemá. Tento 
stav se ale zlepšuje – před deseti lety to bylo 45 procent. 
„Celkově to nevidím pesimisticky. Ale budeme se muset 
probudit,“ soudí Kopicová.

V jablonecké továrně na zásuvky se nikdo robotů nebojí 
a ani výpočty o rušení pracovních míst se tu zatím nepo-
tvrzují. „Když jsme robota koupili, chodily sem doslova vý-
pravy zvědavců. Všichni chtěli vidět Jumíka. Lidem to uka-
zuje, že firma má dobrý směr a dělá se všechno pro to, aby 
tu byla i za dalších 150 let,“ říká ředitel Petr Kovář. Schop-
ných lidí je podle něho dnes nedostatek a firma dva lidi 
uvolněné nákupem robota ihned přesunula na jinou práci 
s vyšší přidanou hodnotou.

Robot YuMi není jediným prvkem Průmyslu 4.0, který 
v továrně funguje. Část výrobní linky je dnes digitali-
zovaná, takže pracovníci nemusejí nic zapisovat na pa-
pír a  stroje jim pomocí zvláštních čidel samy předem 
hlásí blížící se riziko poruchy. „Čtvrtou průmyslovou re-
voluci vnímám především jako spolupráci lidí s roboty. 
Ještě dále je v procesu zapojena umělá inteligence. Sys-
témy jsou schopny mluvit mezi sebou. Přijde objednávka, 
zapne se linka a vše sama vyrobí. To je ale ještě dlouhá 
cesta,“ říká Kovář. X

Cílem je přejít na myšlení 4.0. (Profesor mařík z Čvut)
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rozkvetly narcisy. nic  převratného, ale 
znáte tu sílu, když po  šedivé, mokré, 
únavné zimě najednou zazáří nová žlutá 
energie. v  parku před našimi okny je 
jí plný trávník. Svítí tam ve dne v noci, 
ráno rozhrnete závěs a to jaro vás praští 
do očí. když někdy v březnu přeorávali 
celý ten trávník a sázeli do něj cibule,  ří-
kala jsem si, proboha, co to zase vymýš-
lejí? a koncem dubna bylo jasno. kolem-
jdoucí je chodili obdivovat, zjevně si taky 
chtěli nějakou tu energii načerpat, a hlí-
dači parku museli vyhánět malé děti, když 
se vrhaly přímo do moře žlutých květů 
sledované iPhony svých rodičů. 

jsou to detaily. Člověk si jich v kaž-
dodenní rychlosti ani nevšimne, nepře-
mýšlí o nich. ale květiny tamhle a vodo-
trysk jinde vlastně potěší a zlepší náladu. 
když o tom přemýšlím, překvapuje mě, 
kolik času, peněz a energie se v  téhle 
bruselské čtvrti Woluwe-Saint-lambert 
věnuje péči o veřejný prostor. není přece 
ničí, všichni se skrz něj jenom někam 
přesouvají. S  výjimkou parku, kde ně-
jaký ten čas i tráví. takže týden co týden 

tu hučí traktory, co sekají trávu. Stromy 
a keře dostanou rok co rok zástřih, aby 
na jaře znovu obrazily, kromě narcisů při-
byly taky rudé rovné tulipány, zjara kve-
tou rododendrony. jedna má sloven-
ská přítelkyně tomu říká „opečovávaná 
zeleň“. každou chvíli se změní nějaký 
malý detail, přibudou nové stroje na cvi-
čení, na druhé straně zase dřevěná le-
hátka na pohodlné čtení a pak se najed-
nou uprostřed velkého trávníku objevily 
i velké dřevěné stoly s lavicemi na pik-
nikování. Park georges henri se mění 
podle toho, jak to lidé potřebují, a je to 
vyhledávané místo.  někdy bohužel es-
tetice navzdory, to když stylové staré ze-
lené odpadkové koše nahradily drátěné 
stojany, na kterých visí dva pytle s poklič-
kou – modrý na plasty a bílý na všechno 
ostatní. Bohužel doba dřívější s recyklací 
nepočítala. 

o Belgii se sice říká, že je to země, 
kde se nic nemění, nebo se změny pro-
jevují až za velmi dlouho. jen ale při po-
zorování Bruselu si člověk uvědomí, kolik 
změn se tu v každé z jeho čtvrtí za deset 
let odehrálo před jeho očima. tak třeba 
z širokého bulváru Woluwe se teď na pár 
měsíců (možná to bude spíš rok a víc) 
stává staveniště. dříve věčně ucpané 
čtyřproudovce je radno se ve špičce vy-
hnout, protože auta mají dovolené už jen 
dva úzké pruhy po stranách, uprostřed 
se budují tramvajové koleje a široký tráv-
ník. jen údržba chodníků a  silnic stojí 
podle radnice přes tři miliony eur ročně. 
a to nemluvím třeba o dětských hřištích 
– v dosahu našeho domu se za posled-
ních pět let proměnila aspoň tři. Staré 
houpačky a  prolézačky nestačily, děti 
nejspíš potřebují neustále něco nového. 
fakt, že jedno z těch hřišť vydrželo asi 
dva roky a přišla už zase proměna další, 
vyvolává podezření, že prolézačková 
a houpačková firma má snad na radnici 
až příliš dobré vztahy. 

komunitní udržitelné projekty hrají 
prim. ve svém tradičním plátku vyzývá 
radnice obyvatele k  pěstování zele-
niny a dalších rostlin na svých miniza-
hrádkách. radní radí záhony sdílet. kdo 
na ten svůj nemá čas, může si najít sou-
sedy, kteří jej budou obdělávat. komu-
nitní zahrádka a kompost přibyl i na jed-
nom dětském hřišti. kamarádka má 
dokonce tu čest se o něj starat. obnáší 

to jednou týdně vyzvednutí klíčů na hři-
šti v malé budce, pak vláčení konví s vo-
dou asi tři sta metrů po  ulici z  domu 
správce až na záhon, to vše s jedním dí-
tětem uvázaným na břiše a druhým vle-
čeným za ruku, bere to ale jako pozitivní 
příklad pro své děti a privilegium v rámci 
komunity.

Za nejrevolučnější projekt téhle čtvrti 
bych vyhlásila budování jedné ze škol. 
„Parc Schuman et la Charmille“ byly 
staré omšelé nízké hranaté barabizny 
ze  sedmdesátých let. druhá největší 
škola v celkem padesátitisícovém Wo-
luwe-Saint-lambert. Po mnoha letech 
příprav a  odsouvání padlo rozhodnutí. 
děti i učitelé se přestěhovali na plácek 
o  pár ulic dál, kde vyrostla provizorní 
„kontejnerová škola“. kdyby ji neuzavřeli 
dřevěnou bránou a nepřizdobili květinami, 
vypadalo by to jako uprchlický tábor. ka-
ždá třída se učí ve své „krabici“ s úzkými 
schůdky jak do kurníku a uprostřed mají 
děti dvůr, kde tráví přestávky. Provizorní 
řešení je prý na rok, to je do příštího jara, 
ale v Belgii věci zpravidla trvají déle, než 
jaké jsou původní plány. a zimy tu jsou 
mokré. ale děti z nižších tříd se určitě 
dočkají nového ambiciózního komplexu 
pasivních budov se všemi vymoženostmi 
moderní architektury, celkem za 20 mili-
onů eur, když to ještě pár let v kontejne-
rech vydrží. 

ne všechny změny bezprostředně ko-
lem sebe člověk vyhodnotí jako pozitivní. 
nepochopitelně třeba vyrostly parkovací 
automaty před malou samoobsluhou del-
vity. takže k nákupu se mají ještě sem 
naházet drobné? První čtvrthodina je 
zdarma, když není fronta u pokladny, dá 
se to stihnout. a drobné zbudou na zmrz-
linu. to okénko na rohu u parku je stejné 
už deset let. jen cena kopíruje inflaci 
v eurozóně. Před deseti lety byl kopeček 
za 1,10 eura. a každé jaro, se sluncem 
a novou sezonou poskočí o desetník. le-
tos – dvě eura za kopeček. inu, i v ospalé 
Belgii se časy  mění. X

Autorka pracovala jako zahraniční zpra-
vodajka ČT. Žije v Belgii.

dopis 
z Bruselu
Čtvrť, kde 

to žije
eva h r nČířová 
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názor místo sex-appealu
Postroztomilé a postkonzumní,  
takové je oblečení pro dnešní dobu. 
a ani ženy a muži už nejsou, co bývali.
karolína vrán ková

a fotografii jsou čtyři mo-
delky. Jedna má kožní ne-
moc, která se projevuje 
velkými skvrnami bez 
pigmentu. Další má velké 
přední zuby a mezi nimi 
mezeru tak velkou, jako 
by tam ještě něco patřilo. 
Další má rysy a vlasy čer-
nošky, ale její pokožka je 
světlá a pihovatá. A pak je 

tu jedna docela obyčejná bílá tmavovláska. Žádná nemá 
blond vlasy, modré oči laně ani dokonalost proporcí a sou-
měrnost, které jsme si zvykli označovat jako krásu. Ještě 
před pár sezonami by je nikdo neposlal v luxusních ša-
tech na molo. Letos v květnu si je však vybral progresivní 
módní časopis Love jako nejzajímavější tváře současnosti. 

Winnie Harlow, Slick Woods, Adwoa Aboah a Rowan 
Blanchard. Všechny jsou úspěšné, mají za sebou velké kam-
paně a spolupráci s význačnými módními značkami růz-
ného kalibru (H&M, Calvin Klein, Puma). A všechny 
jsou zároveň aktivistky, které hlásají své názory na Twit- 
teru i v médiích a zakládají neziskové organizace nebo na-
dace. Nejenže jinak vypadají. Mají také zvláštní osudy a ne-
bojí se o nich mluvit: Winnie Harlow o tom, jaké to je žít 
s fleky na kůži a s přezdívkou zebra, Adwoa Aboah o de-
presi. A Slick Woods tak nějak o všem: „Modelka byla 
vždycky odtažitá. Ale já říkám, co chci a kdy chci,“ řekla 
módnímu serveru Oyster.com. 

Nejméně od dob Twiggy modelka ztělesňuje ideál, 
krásu, ducha doby. Ale teď jsou krásné a obdivované jiné 
ženy než dřív. „V době protestů a čtvrté vlny feminismu už 
nestačí, aby modelka anonymně procházela po molu: ml-
čení ji deklasuje. To důležité v modelingu už není vzhled, 
ale názor,“ komentuje to deník The Guardian.

Žít podle hodnot
V uplynulých třech dekádách byla na scéně supermo-
delka, luxusní celebrita v kabrioletu, která prodala tvář 
tomu, kdo dal nejlepší nabídku. „Never complain, ne-
ver explain.“ – „Nestěžuj si a nemluv.“ To je známé heslo 
tehdejší hvězdy Kate Moss, které vystihuje tuhle epochu. 

Ale to už není sen dnešních mladých žen (ani mužů, ani 
dalších pohlaví). Chtějí žít podle svých hodnot – a také 
se tak oblékat. 

Společenská pravidla se uvolnila, o to víc je oblečení 
výrazem pečlivě budované individuální identity, která je 
důležitější než diktát ženských časopisů; ty chytřejší se 
ostatně přizpůsobují a mění rétoriku. „Móda teď mnohem 
víc vyjadřuje, kdo jste a jaký styl se líbí právě vám,“ říká 

N
říkám, co chci, kdy chci. modelka adwoa aboah často hovoří  
o své depresi...
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kráska nemusí být blond ani 
dokonalá. (Slick Woods)

...Winnie harlow vzpomíná, že jí říkali zebra.

věřím ve svou generaci. věřím v dívky. 
věřím v ženy, píše na twitteru herečka  
a občasná modelka rowan Blanchard.

matadorka módního žurnalismu Anna Wintour, která za-
žila již hodně trendů. Šéfkou Vogue je bezmála třicet let 
a hovoří o tom ve dva roky starém videu, kde shrnuje ak-
tuální přehlídky. Od té doby se trend ještě prohloubil, 
v módě ještě přibylo aktivismu a politiky. Krása už prostě 
není jen krása, je to něco, co je potřeba vyjednat a vybo-
jovat. Je to „postkrása“.

Ne že by móda nikdy nebyla aktivistická. Vzpomeňme 
na další supermodelku Naomi Campbell na plakátu s hes-
lem „Radši nahá než v kožešině“. Byl rok 1994 a kožešiny 
byly téma. Od té doby vyšly z módy, znovu se do ní vrá-
tily a Naomi prokázala, že to nemyslela až tak vážně, když 
je sama opět předváděla. Módní svět si udržoval od pro-

blémů reálného světa lehce povýšený odstup. Ale to se 
právě změnilo. 

Aktivismus už přitom není jen záležitost modelek: také 
návrháři říkají své názory a v polarizovaném světě si vybí-
rají svou stranu. Ač to může odradit jistou část klientely, tu 
druhou to zase přitáhne. Vzpomeňme na vlaječky „STAY“ 
(krátce před brexitem na přehlídce londýnského návrháře 
Daniela W. Fletchera) nebo na dopis Sophie Theallet, ob-
líbené návrhářky Michelle Obama, v němž odmítla šít pro 
Melanii Trump. Nebo na mladé muže, kteří předváděli 
na newyorském fashionweeku pro značku Private Policy. 
Na tvářích měli nápisy jako „uprchlík“ nebo „terorista“. 
To jsou módní obrázky dneška. 
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Neříkejte mi…
Znamená to konec módy jako konzumní, trochu sobecké 
a do sebe zahleděné disciplíny? Někteří vykladači si to 
myslí: „Žijeme ve společnosti, která touží po konsenzu 
a altruismu. Doba individualismu je za námi,“ napsala 
Li Edelkoort, uznávaná nizozemská módní prognostička 
ve svém manifestu Anti-Fashion. Módní průmysl, jak ho 
známe, se svými celebritami a hvězdnými návrháři a s ka-
belkami Louis Vuitton si toho prý ještě nevšiml, funguje 
stále stejně jako ve 20. století. Ale jsou tu i progresivní 
proudy, malé značky, blogeři, módní aktivisté. A ti nabí-

zejí to, po čem společnost opravdu touží. Hodnoty místo 
sex-appealu.

„Neříkejte mi, co mám být. Co mám dělat. Co jsem 
pro sebe. Neříkejte, co ukázat a co skrýt.“ To jsou slo-
gany z krátkého videa, které propaguje internetový ob-
chod s módou Modist.com. K nim běží záběry krásných 
velkoměstských žen. Dobře oblečených a málo odhale-
ných – žádné holé paže ani nohy. Modist.com prodává 
„modest fashion“ – tedy cudnou módu, která ženské tělo 
zakrývá víc, než bylo dosud zvykem. A není v tom styd-
livost ani tlak okolí, je to sebevědomý postoj. V nabídce 
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Modest.com není ani jedna sukně nad kolena, zato je 
tu sekce „ramadan“. Modest fashion je trend, který ne-
zvykle přichází z arabského světa. Rezonuje ale i s ná-
ladou na Západě. I na  tohle má odpověď Li Edelko-
ort, tentokrát ve své další předpovědi Emancipace všeho 
(The Emancipation of Everything). Předvídá v ní že-
nám větší vliv na rozhodování – dokonce mluví o ma-
triarchátu – a mužům další feminizaci. A proč by za 
těchto okolností ženy bojovaly o pozornost takzvanými 
ženskými zbraněmi? Jaký význam má pro sebevědomou 
rovnoprávnou ženu být sexy? 

Také oblečení mužů se ostatně mění, zahrnuje na-
příklad víc barev a  šperků. Je tedy ještě potřeba dělit 
módu na pánskou a dámskou? Vznikají značky bez po-
hlaví, s přízvisky „agender“ a „gender neutral“. Nejdřív 
jen malé, teď mají své kolekce pro muže i ženy i velké ře-
tězce. Na jaře přišel řetězec H&M s kolekcí Denim Uni-
ted, která zahrnuje džíny a bundy pro ni i pro něj. 

Móda už nechce být exkluzivní, nýbrž inkluzivní, rov-
noprávná, neškodit, nepovyšovat se. I v Česku najdeme 
sociální podniky, které zaměstnávají bezdomovkyně (Me-
tráž) nebo nabízejí práci babičkám (Ponožky od babičky; 
výtěžek jde na podporu Centra Elpida pro seniory). Kdo 
by byl ještě před několika lety ochoten nosit vlněné po-
nožky, aby dal najevo svou sympatii k seniorkám?

Aktivisté nešetří ani módní průmysl. Požadují infor-
mace o tom, kde a za jakých podmínek šijí velké módní 
řetězce. Počítají tuny pesticidů spotřebovaných při pěs-
tování bavlny i kilometry, které nacestují během výroby 
džíny – a všechny tyhle znepokojivé informace šíří dál. 
Za všechny třeba celosvětová iniciativa Fashion Revolu-
tion, která vznikla na památku 1138 dělnic, jež zahynuly 
v továrně Rana Plaza v Bangladéši. 

Staromódní móda
Pro vnímavější spotřebitele se bezstarostný nákup laci-
ných hadříků změnil v ekologické a sociální provinění. 
Mladá žena dneška vyráží do ulic oblečená do přešité ko-
šile (nové využití starých věcí se stalo trendem a dostalo 
nálepku upcycling) a do zděděného klobouku (s trendo-
vými nálepkami vintage či retro). Nebo volí oblečení ma-
lých, nejlépe lokálních značek. Stejně významnou součástí 
jejího vzhledu je tetování nebo šperky, vlastnoruční vý-
robky, věci, které přesahují tradiční rámec módy. A místo 
brože má placku proti Trumpovi. 

Takové obrazy z ulice se staví vedle profesionálních 
fotografií produkovaných módním průmyslem a po soci-
álních sítích se šíří stejně rychle. Stačí být na Facebooku 
a Instagramu: „Když jste připojení na internetu, mů-
žete sledovat, co nosí trendsetteři z New Yorku, v Praze 
i v  Íránu,“ říká Anit Nosková, jedna z  těch, kdo šíří 
módu přes svůj web Fashionbook. Produktem demo-
kratizace jsou ostatně i modelky z úvodu, bližší životu 
a realitě.

Taková je tedy dnešní móda: odpovědný, aktivistický, 
uvědomělý obor. Jistě: pořád je tu masový módní průmysl, 
prodeje řetězců stoupají a proud novinek je stále rych-
lejší. Pořád je tu ta lákavá možnost koupit si pár hadříků 
na jedno použití v ceně svačiny. Pořád jsou tu lidé, pro 
které je luxusní oblečení známka statusu. A další mili-
ony, které globalizace naučila toužit po evropském luxusu 
a mít aspoň jednu kabelku od Vuittona. 

Podle Li Edelkoort je to však zastaralá vize: „Takové 
uvažování staví módu mimo společnost, dělá ji to vlastně 
staromódní,“ píše. Nová generace z ohnisek módy, jako 
je Paříž, Londýn a třeba i Kyjev nebo Singapur, už myslí 
a vypadá jinak. Aktivisticky, sebevědomě, genderově ne-
utrálně, prostě „postkrásně“. X

modelové 
proti brexitu. 
(Přehlídka 
daniela  
W. fletchera)
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do všech koutů Česka
Čechy v plavkách a pohorkách 
nově láká i jejich domovina
tomáŠ B rolík /  foto matěj StránSký

dyž návštěvník na  konci 
května pomalu stoupá po kli-
katé silnici údolím Desné, 
má pocit, že se něco chystá. 
Ve Velkých Losinách, největ-
ším městě údolí uprostřed Je-
seníků, lidé vysedávají na za-
hrádkách čerstvě opravených 
kaváren a  restaurací anebo 
v  parku zdejších lázní. Ale 
všude v okolí panuje shon – 

někdo seče trávník před domem, někdo dává do pořádku 
fasádu, na spoustě parcel rostou zbrusu nové vily. Před ka-
ždým druhým domem stojí cedule „pokoje k pronajmutí“, 
což je také vysvětlení horečnaté aktivity. Obyvatelé ves-
nic podél horské říčky se chystají na turisty, kteří začnou 
ve velkém přijíždět už za pár týdnů.

Jeseníky jsou pořád trochu zapomenuté hory – ale na-
cházejí pořád víc fanoušků, i když se nemohou co do zá-
jmu rovnat Krkonoším a Šumavě. Přivádí je sem kom-
binace osvědčených turistických atrakcí (ať je to Praděd 
nebo přečerpávací elektrárna na Dlouhých stráních) a ne-
dotčené, lidmi opuštěné přírody. Podle čísel statistického 
úřadu i ministerstva pro místní rozvoj patří Jeseníky mezi 
premianty, co se lákání nových návštěvníků týče. Každo-
ročně jich přijíždí o pětinu víc než v předchozím roce.

Kdo si pamatuje zdejších pár vesnic a jedno městečko 
před deseti nebo i pěti lety, vidí zásadní proměnu. Velké 
Losiny nikdy úplně opuštěné nebyly, přísun návštěvníků jim 
zaručovaly zdejší lázně a renesanční zámek, ale ve vesnicích 
dál nad městem nebyl důvod se zastavovat. Jen projet dál 
směrem k Červenohorskému sedlu a k lázním v Jeseníku. 
Malebné údolí potvrzovalo pověst jedné z největších perife-
rií Česka. Kouty nad Desnou, poslední lidmi osídlené místo 
podél silnice, bývaly osadou s pár desítkami stálých obyva-
tel. Dnes na místní opravené nádraží, k dřevěné soše vládce 
zdejších hor Praděda, přijíždí každou hodinu vlak se třemi 
vagony – takový v tuzemsku běžně obsluhuje okresní města.

Rodiny a bikeři
Řezbářská tvořivost a nový peron konečné stanice jsou 
jen poslední detaily. V zapadlých Koutech vyrostly za po-

K
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a teď nám řekněte, co je tady dalšího. 
(turistická výprava na přehradě  

dlouhé stráně)
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Znovuzrozený, znovunavštěvovaný. (opravený areál v kuksu)

jestli jste z třeboně, kam jinam než do třeboně? (náměstí v třeboni. jižní Čechy jsou nejoblíbenější destinace mezi vlastními obyvateli.)
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slední tři roky dva hotely v horském stylu s dře-
věnou fasádou, stejně jako moderní turistické 
centrum. Na přilehlých pozemcích se podobně 
jako všude v okolí klubou nové domy, které bu-
dou sloužit výhradně jako ubytování pro ná-
vštěvníky zdaleka – i když ne zas tak úplně. 
Kouty nad Desnou jsou ukázkou místa, které 
naplno využilo trend poslední doby, ve kterém 
Češi nezůstávají pozadu: tuzemští cestovatelé mají touhu 
objevovat nejenom svět, ale stále víc i tuzemsko. Jedna 
dovolená za rok u evropského moře, ve švýcarských ho-
rách nebo v daleké exotice už není to jediné, k čemu se 
čeští turisté upínají. 

Do světa vyrážejí stejně jako dřív, ale spolu s tím stále 
častěji cestují po své domovině. Buď cizina, nebo tuzem-
sko – tak uvažovala před deseti lety o své hlavní dovolené 
většina Čechů. Tohle číslo se proměnilo. Dnes jede třetina 
do ciziny, třetina zůstává doma – a zbylých třicet procent 
volí obě možnosti. Zároveň roste počet krátkých cest něko-
likrát za rok – na pár dní či prodloužený víkend. A pokud 
se nestane nic mimořádného, Češi letos v tuzemských ho-
telech, penzionech, apartmánech a kempech obstarají de-
vět milionů přespání. Což bude podle statistiků historický 
rekord.

Zavedené turistické destinace se radují a rozšiřují kapa-
city a nabídku. Místa, jež taková pověst nepředchází, musejí 
přijít s novinkou a lákadlem. Často i dost odvážnou. V pří-
padě Koutů to byla nová lanovka a sjezdovka, která vznikla 
na kopci nad osadou, v místě lesa vysázeného po velkém 
polomu před třiceti lety. Tři bratři ji postavili před šesti 
lety, a jak říká Hana Francová, manažerka zdejšího hotelu, 
ubytovny a turistického centra, dost dlouho trvalo, než si 
jí turisté začali všímat. 

Zlom přišel po dvou letech, v zimě roku 2013. Závěje 
sněhu tehdy přinesly i spousty turistů, vlak se 
rozjel a od té doby nezpomalil. V zimě obsa-
zují hotel hlavně rodiny s dětmi, které sem jezdí 
na týdenní jarní prázdniny, vedlejší ubytovnu 
plní lyžařské výcviky. V létě těží malé středisko 
ze zdejší čerstvě zrozené bikerské tradice, takže 
kapacitu ubytovny plní příznivci extrémních 
sjezdů na kole a samozřejmě turisté v pohor-
kách. Lanovka z Koutů turistům ušetří strmý 
výšlap z údolí a vysadí je rovnou na hřebeni. 
Takže dává smysl ubytovat se i dole pod ho-
rami.

Blízkost hranic přivádí do nového střediska 
i polské turisty, ale drtivá většina návštěvníků 
je z Česka, především z Brna a Prahy. A jejich 
složení takřka přesně kopíruje současný turis-
tický trend: tahouny jsou v zimě rodiny s dětmi, 
v létě pak skupiny mladých lidí, kteří nutně ne-
přijíždějí na celý týden, ale třeba jen pár dní. 
Výjimkou je v případě Koutů absence seniorů. 
Generace lidí, kterým na přelomu osmdesátých 
a devadesátých let bylo kolem čtyřiceti a stáří 
chtějí trávit akčněji než jejich rodiče, jsou podle 

statistik dalším důvodem, proč se turistickému ruchu v tu-
zemsku tak daří. 

„Jeseníky jsou přece jen trochu opuštěnější než ostatní 
hory, chybí tu silnice, zpevněné cesty, bufety a ubytovny 
na  hřebeni, je to trochu dobrodružnější turistika, což 
možná seniory zatím odrazuje,“ říká k tomu Hana Fran-
cová. „Ale kopec práce máme i bez nich, stíháme to jen tak 
tak,“ dodává manažerka, která má pod sebou v plné sezoně 
třicet stálých pracovníků.

Něco zvláštního 
Za rostoucím zájmem o cesty po tuzemsku jsou bezpochyby 
peníze. V hrubých statistikách Češi už několik let po sobě 
bohatnou, zvyšuje se průměrná mzda a spolu s nízkou ne-
zaměstnaností se zároveň snižuje obava ze ztráty práce – to 
všechno pobízí víc utrácet víc za odpočinek a výlety.

Analytici soudí, že českým hotelům a kempům „po-
máhá“ i bezpečnostní situace ve světě. Teroristé útočí jak 
v letoviscích v severní Africe, kam Evropané rádi jezdí, 
tak v západních metropolích. Což může do Česka lákat 
víc zahraničních turistů, ale také vést Čechy k úvaze, že 
je přece jen bezpečnější relaxovat na Šumavě. Žádná tvrdá 
data z výzkumů ale nejsou k dispozici a není jisté, jak velký 
vliv má status Česka coby bezpečné a mírumilovné země. 

Jistý je naopak vliv slabé koruny, který začal po inter-
vencích ČNB v roce 2013. Bohatnoucí Češi sice v posled-

ních letech stále ochot-
něji utráceli za  požitky 
na  cestách, ale skuteč-
nost, že v zahraničí je na-
jednou minimálně o de-
setinu dráž, jim neušla. 
Bankovní intervence 
skončily, ale kurz koruny 
k euru se zatím prakticky 
nezměnil – a  s  tím ne-
skončila ani lákavost tu-
zemských destinací. Tak 
to vidí analytici Czech-
Tourismu, státní agen-
tury, která má propagaci 
a  zkoumání cestovního 
ruchu v  Česku na  sta-
rosti.

Zároveň platí, že pe-
níze nejsou všechno. 
Touha po „lokálním“ se 
neprojevuje jen v nabídce 
supermarketů, které už 

Blýskavé čtyři hvězdičky si může 
teoreticky sama přidělit i chalupa 
s kadibudkou. 

Kraje, kde nejraději tráví 
dovolenou jejich vlastní 
obyvatelé

Jihočeský

Jihočeský

Praha

Královéhradecký
Olomoucký

Jihomoravský

Jihomoravský

Kraje, kde nejraději 
tráví dovolenou 
lidé odjinud

ZDROJ: CTECHTOURISM.CZ
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pochopily, že zboží nikoli z daleka je stále větším nákup-
ním lákadlem. Podle statistik Světové turistické organizace 
se počet cest po blízkém okolí (anebo alespoň ne za hranice) 
zvyšuje v celém západním světě. Svou roli podle Jana Otavy 
z CzechTourismu hraje i tuzemská záliba v outdoorových 
aktivitách: „Není to pověra, čeští turisté skutečně nadprů-
měrně vyhledávají pobyt v přírodě, tradice trampingu a tu-
ristického klubu je velká.“ Zároveň platí, že (mírně) adre-

nalinové zážitky, po nichž je v souladu se světem čím dál 
větší poptávka, je snazší a dostupnější vyhledávat v tuzem-
sku než za hranicemi.  

A hostitelé se tak museli naučit, že pěkný výhled na hory 
nebo koupání ve vlnách už nestačí. Po celé zemi rostou 
méně i více prapodivná sportoviště, zábavní parky, zkrátka 
cokoli, co nabídne trochu jiný zážitek, než je běžná dovo-
lená. Ve stejné době, kdy v jesenických Koutech vyrostla 
nová sjezdovka, vzniklo v Dolní Moravě, hodinu autem 
odsud, lanové centrum a známá vyhlídková konstrukce 
Stezka v oblacích. 

Ještě blíž Koutům, ve Velkých Losinách, dokončil sou-
kromý investor v roce 2015 další atrakci – pompézní Therme 
Park, kombinaci koupaliště a termálních lázní. Ten už míří 
výhradně na turisty, rodina tu za den může snadno utratit 
dva tisíce korun. „Samozřejmě jsme se nijak nedomlouvali,“ 
říká Hana Francová, „pomohli jsme si jen zpočátku, navzá-
jem jsme si nabízeli slevy, ale po roce to ztratilo smysl, daří 
se jim i nám,“ vzpomíná. 

V případě koutského areálu se přitom osvědčil i daleko 
skromnější nápad: sjezd na koloběžce z elektrárny Dlouhé 
stráně. Je to skutečně sešup – a kromě zábavy poskytuje 
atrakce i dost práce pro zdejší záchrannou službu. Ale vě-
hlas koloběžkového sjezdu se rychle rozšířil po širokém 
okolí. Loni v květnu, ještě před sezonou, prodávali v Kou-
tech deset jízd za víkend. Letos je to sto třicet.

Bude líp 
Vymýšlení, čím potenciální návštěvníky přitáhnout, jde 
ruku v ruce se zlepšováním služeb. To je v Česku oše-
metná disciplína – blýskavé čtyři hvězdičky si může teo-
reticky sama přidělit i chalupa s kadibudkou, žádné ne-
stranné a „oficiální“ hodnocení kvality ubytování v Česku 
neexistuje. Každopádně tlak na to, aby v zaplaceném byd-
lení přinejmenším všechno fungovalo, je logický. Mnoho 
návštěvníků, hlavně mladších, má řadu zkušeností se zá-
padním pohostinstvím a zná tamní standardy. 

Zároveň se zvyšuje konkurence. Zatím mají hoteliéři 
výhodu – počet turistů stále roste, ale podle dat ČSÚ se 
množství pokojů a lůžek nedostalo nad úroveň před hos-
podářskou krizí. Dostupná čísla nicméně naznačují, že se 
mu pomalu, ale jistě blíží. Schopnost nabídnout turistovi 
něco navíc, nebo alespoň perfektní službu pak bude ještě 
významnější.

A pak je tu mobilní telefon. Podle mezinárodních dat 
lidé pod pětatřicet často nechápou, k čemu by jim byly ces-
tovní kanceláře: díky aplikacím jako Booking.com nebo 
Airbnb mají nabídku z celého světa na dosah. Včetně srov-
nání cen a detailního popisu. Kde byla ještě před patnácti 
lety nutná vcelku detailní znalost místa, kam vlastně ces-
tovatel vyráží, nebo nastoupilo prohlížení katalogů a tele-
fonování, stačí dnes pár kliků nebo stisků na displeji. Na-
jít si ubytování na tři dny v kraji, kde dotyčný nikdy nebyl, 
trvá doslova pár minut. Orientace v ceně a místě není to 
jediné. Důležitou součástí aplikací je i hodnocení spokoje-
ných a nespokojených zákazníků. A ti rozhodně neváhají 
vytknout hostiteli i sebemenší chybu. X

tak nějak samo, ve stejné době. (Stezka v oblacích na dolní moravě)
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dopis 
z Brazílie 
nebesa, 

ono to 
mluví!

mar kéta P i látová

dolores Baťa arambašič, vnučka jana 
antonína Bati a  dcera ljubodraga 
arambašiče, se minulý týden chystala 
do banky. těšila se. konečně zhodnotí 
akcie, které zdědila po svém otci. Byl to 
švec a farmář a vždycky říkal, že inves-
tice do moderních technologií se určitě 
vyplatí. akcie společnosti telefónica ro-
dina držela padesát let. 

otec dolores je získal jednoduše 
tak, že si na farmu v divočině koncem 
šedesátých let pořídil tehdy velmi ná-
kladnou vymoženost – telefon. Přes-
tože byl brazilský císař Pedro ii. v kon-
taktu přímo s vynálezcem a. g. Bellem 
o mnoho desítek let dříve a  telefon si 
do svého paláce nechal nainstalovat už 
v  roce 1877, první přímé dálkové tele-
fonní hovory (o sistema de discagem 
direta à distância) a zavádění pevných 
linek se v Brazílii uskutečnily až v roce 
1958. „nebesa, ono to mluví!“ vykřikl prý 
údajně císař Pedro, když se ze sluchátka 
ozval poprvé lidský hlas. Po druhé svě-
tové válce, kdy do  Brazílie emigroval 
z rodného Srbska doloresin tatínek lju-
bodrag, byly mluvící skřínky pořád vel-
kou vzácností. Svérázný muž však ho-
roval pro to, že i farmáři v divočině musí 
jít s  dobou. a  zatímco jeho sousedé 
na odlehlých farmách se ještě před pár 
lety dorozumívali s okolním světem po-
mocí chraplavého rádia nainstalovaného 
v mohutných džípech, ljubodrag si s ro-
dinou usazenou ve dva tisíce kilometrů 
vzdáleném São Paulu hrdě telefonoval 
z pevné linky. a ono to mluvilo.

a taky to nebylo zadarmo. Zavedení 
pevné linky na odlehlou farmu ho tehdy 
stálo astronomickou sumu 5000 reálů 
(asi 40 000 korun), zároveň se ale mohl 
stát akciovým podílníkem tehdy rake-
tově rostoucí, dravé telefonní společ-
nosti. „všichni si ťukali na čelo, že je to 
ztráta peněz, ale táta toho nikdy nelito-
val, protože když byl na farmě a my jsme 
byli v São Paulu, měl jistotu, že s námi 
neztratí kontakt, což by jenom s nespo-
lehlivým rádiovým spojením neměl,“ vy-
světluje dolores umíněnost svého otce. 

i  v  Brazílii je ale dnes pevná linka 
trošku předpotopní záležitost, až sem 
do divočiny dorazily před pár lety mo-
bilní telefony. mají je samozřejmě i far-
máři a dolores není výjimkou. Se svou 
dcerou guiomar, která teď farmu vede, 

si telefonují pomocí iPhonů a nejčas-
těji používají aplikaci Whatsapp, která 
v Brazílii téměř nahradila telefonní ho-
vory (brazilští telefonní operátoři se totiž 
podobně jako ti evropští nejsou schopni 
dohodnout na společných tarifech, což 
znamená, že v každém brazilském státě 
platí zcela jiné podmínky a ceny, a kdo 
má internet v mobilu, nemá důvod tele-
fonním operátorům tenhle zmatek platit).

takže co s pevnou linkou jiného, než 
ji poslat do  věčných lovišť. ale ještě 
jsou tady slibované akcie. a firma svůj 
slib dodržela. oznámila dolores, že si 
jako náhradu za  prvotní vklad (cenu 
za  pořízení pevné linky proměněnou 
na akcie) může vyzvednout v brazilské 
státní bance Banco do Brasil dividendy, 
které se jí tam za padesát let nashro-
máždily.

výprava do brazilské banky se téměř 
bez výjimky stává bobříkem trpělivosti 
a  ve  státním molochu zvaném Banco 
do Brasil to platí dvojnásob. nekonečné 
fronty a za přepážkami bankovní úřed-
níci, kteří se rozhodně nepohybují rych-
lostí světla. Zkušená dolores se proto 
do banky vypravila schválně těsně před 
polední pauzou, kdy je tam nejméně lidí 
a martyrium tak zkrátila na pouhých čty-
řicet minut napjatého čekání. Úřednice 
je pomalá, ale pěkně se usmívá a s taju-
plným výrazem dolores podává doklad 
k vyzvednutí peněz na pokladně. dolo-
res očkem pohlédne na zaslouženě vy-
dělanou cifru… a užasne. Černé na bí-
lém tu stojí, že dividendy od slovutné 
telefonní společnosti dělají za padesát 
let suma sumárum 18 reálů (přibližně 150 
korun). dobře ljubodrag zainvestoval.

„ovšem, že jsem věděla, že telefó-
nica má problémy, že se rozdělila na ně-
kolik dalších společností, že tisíce lidí 
podobně jako já ruší pevné linky a že to 
už není žádná sázka na jistotu jako před 
padesáti lety. ale přece jen, říkala jsem 
si, že to bude takových nějakých 1000 
reálů, nebo tak něco… tohle jsem sku-
tečně nečekala,“ lamentuje dolores.

„Co už včil, no…“ povzdechne si pak 
ve slováčtině, kterou zdědila po před-
cích podobně jako akcie. a jde si za utr-
žené dividendy z technologického po-
kroku koupit zeleninu na salát. X

Autorka je spisovatelka,  
dlouhodobě pobývá v Brazílii.
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Nejlepší chvíle nenaplánuješ.

Start
moving.

Nový
SEAT Ibiza.

Stvořen pro ty nejlepší chvíle. Naplněn
technologiemi, které ti dopřejí zážitek z dokonalé
jízdy. Se sportovním stupněm výbavy FR budeš
vypadat vždy skvěle a budeš si to náramně
užívat. Proč čekat, když není na co. Je čas to
pořádně rozjet.

Kombinovaná spotřeba paliva od 4,7 do 4,9 l / 100 km. Kombinované emise CO2 od 106 do 112 g/km.

seat.cz/ibiza
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