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Bez opory autorit
Respekt slaví třicáté na-
rozeniny. Pro časopis, 
který vznikal v revoluč-
ních časech, kdy nebylo 
jisté, jestli vyjde další 
číslo, či dokonce zda 
si pro redakci nepřijde 
Státní bezpečnost, je to 
neuvěřitelné výročí. 

Budoucí redakce 
se poprvé sešla už 18. lis-
topadu a tvořili ji autoři 

a autorky samizdatového Sportu a Revolver Revue. 
Tedy tiskovin, které vydávala nejmladší generace di-
sentu. Jak sama o sobě napsala v jednom vydání Infor-
mačního servisu (tak se médium vzniklé den po zásahu 
na Národní třídě pojmenovalo), dělala žurnalistiku „ni-
koliv ze zajetého hlediska přerušené kontinuity šedesá-
tých let, ale tak, jak jsme se naučili prožívat sami, bez 
nějaké předchozí opory autorit“. 

Už z toho je patrné, že se v redakci nepěsto-
val sentiment k událostem roku 1968. Chtěli to dělat 
po svém a radikálněji, bez hledání kliček, dvojsmyslů, 
pomrkávání na čtenáře: buď svobodné psaní, anebo nic. 
A přesně tak Informační servis působí. V již zmiňova-
ném textu se píše: „K překlenutí informační blokády 
v prvních týdnech revoluce začal vycházet Informační 
servis. Od rána 21. listopadu, kdy bylo distribuováno 
jeho první číslo, prokazoval nenahraditelnost zkuše-
ností z podzemní práce: za celou dobu revoluce to byla 
jediná nezávislá tiskovina, která byla vydávána denně. 
Z tohoto pohledu bude asi jednou představovat zají-
mavý historický pramen.“ A tak tomu skutečně je.

Svědectví ale nabízí celých třicet let, po které In-
formační servis a jeho následník Respekt (přejmenoval 
se v březnu 1990) vychází. 

Kdo bude mít zájem hledat v Respektu omyly 
a občasnou nekonzistentnost, uspěje. Názory se v růz-
ných etapách vyvíjely, například jsme byli pro větši-
nový volební systém, ale po nahlédnutí, jak se tuzem-
ské strany chovají, jsme od toho ustoupili. Mýlili jsme se 
také několikrát, třeba že se Václav Klaus nikdy nemůže 
stát prezidentem, protože si nepůjde za komunisty pro 
hlasy. Šel a uspěl. Stejně tak jsme se mnohokrát pletli, 
když jsme odhadovali, že někdo udělá velkou politic-
kou kariéru (například měl být premiérem Pavel Bém) 
a neudělal, nebo jaký skandál povede ke konci něčí ka-
riéry (zmiňme třeba proslulou snahu Miloše Zemana 
prodat na tajných schůzkách v Bamberku podnikatelům 
vládní křesla za peníze pro pokladnu ČSSD). Z toho 
všeho se učíme.

Když jsem ale procházel všechna čísla od prv-
ních vydání Informačního servisu v listopadu 1989 až 

po dnešek, ta nejdůležitější podstata trvá: Hledání 
spravedlnosti, obhajoba lidské důstojnosti a svobody, 
obrana nejslabších. A vedle toho kritika či přesněji 
kontrola těch, kdo zrovna vládnou. Stoupenci součas-
ného premiéra si stěžují, že jsme k němu kritičtí, za-
tímco k jeho předchůdcům nikoli. Po pečlivém pro-
studování třiceti ročníků mohu s klidem říct, že se 
opravdu pletou. 

Nejsnazší to měl zpočátku zřejmě Václav Klaus, 
redakce se novinařině – a zejména té ekonomické – 
teprve učila. Nicméně rozkrývání propojování vlád-
ních stran a ekonomických skupin v devadesátých le-
tech začal Respekt odhalovat poměrně záhy. Stejně 
tak masivní nárůst korupčních afér a prorůstání růz-
ných gaunerů do státní správy za vlády ODS a ČSSD 
během opoziční smlouvy, což vedlo premiéra Miloše 
Zemana dokonce k výroku, že by jeho vláda měla Re-
spekt zažalovat o téměř dvě stě milionů korun, aby 
konečně zanikl.

A bylo tomu stejně i později, například odhalení 
milionů, které tajně získávala rodina premiéra Stani-
slava Grosse, či jak mu z nouze pomáhal podnikatel 
Andrej Babiš. Vládu Mirka Topolánka stíhaly investi-
gativní texty o fungování tzv. justiční mafie, která ji 
podržela u moci. Velké materiály jsme publikovali 
o kmotrech ODS a následně i skandálu, jenž zlomil 
vaz Petru Nečasovi. 

Za ty roky se Respekt snažili mnozí umlčet, če-
lili jsme řadě žalob – nejaktivnější byl mimochodem 
Andrej Babiš –, ale většinu sporů jsme vyhráli. Řek-
něme tedy, že máme už za sebou slušný trénink.

Tento speciál přináší výběr článků, které za tři-
cet let v Informačním servisu a Respektu vyšly. Po-
chopitelně bylo nutné volit značně selektivně, protože 
za onu dobu vznikly desítky tisíc článků. Rozhodli 
jsme se nakonec vybírat pouze domácí události, aby 
to trochu splňovalo i jakousi roli kroniky české cesty. 
Články vystihují danou dobu, případně se věnují stě-
žejním událostem. Nejde tedy o  selekci nejlepších 
textů Respektu, nýbrž o ilustraci doby a stylu našeho 
časopisu. 

Nechtěli jsme vás ale ošidit o dobový kontext 
a popis, o čem všem ještě Respekt psal. Proto jsme 
rozdělili oněch třicet let do několika časových bloků 
a každý z nich uvádí článek, který onu etapu shrnuje. 
K tomu ještě nabízíme rozhovory s šéfredaktory Re-
spektu, aby popsali dobu, ve které v redakci působili. 
Na webu pak najdete další rozhovory a vzpomínky. 

Závěrem bych rád poděkoval všem, kteří se 
na Respektu podíleli a podílejí. Stejně tak patří díky 
vám, čtenářkám a čtenářům. Bez vás by to nešlo a ne-
půjde. 

Vážené čtenářky, vážení čtenáři,  
inspirativní čtení vám přeje 

erik tabery, šéfredaktor
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Říká se, že lidstvo ještě nevymyslelo 
cestování časem. Pakliže ale nahléd-
neme do starých novin, týdeníků či 
jiných periodik, v jiném čase se ocit-
neme. To, co nedokáže vyvolat jedna 
dobová reportáž či komentář, svede 
pročítání jednoho vydání za druhým. 

Vystupují totiž na nás i drobnosti, které se do historic-
kých publikací většinou nedostanou.

Každý, kdo je obeznámen alespoň se základními 
údaji o revoluci v roce 1989, dokáže vyjmenovat hlavní 
události: zásah na Národní třídě, stávky, demonstrace, 
vyjednávání s totalitní mocí, konec vlády jedné strany, 
Václav Havel prezidentem, svobodné volby a Občanské 
fórum. Kolem toho se ale odehrávají tisíce různých dra-
mat, zlomů, emocí. Co se zdá jisté a jednoduché očima 
roku 2019, bylo riskantní a dramatické pohledem roku 
1989.

Už 18. listopadu se setkávají novináři (Ivan Lam-
per, Jáchym Topol, Petruška Šustrová, Zbyněk Petrá-
ček a další) vydávající do té doby samizdatové tiskoviny 
Sport a Revolver Revue v bytě Alexandra Vondry, aby 
přemýšleli o tom, jak zareagovat na tvrdý zásah pořád-
kových sil proti studentské demonstraci. Padne rozhod-
nutí, že je třeba dát všechny síly i cenné a pečlivě za-
konspirované zařízení na výrobu zmíněných samizdatů 
do šíření nezávislých zpráv a už 21. listopadu vychází 
první číslo Informačního servisu. 

Téměř okamžitě se z něj stává důležitý zdroj 
informací, který se tiskne nejprve na primitivních sa-
mizdatových cyklostylech, množí se v různých úřa-
dech na čím dál méně střežených kopírkách a později 
i v klasických tiskárnách. Lidé si chodí do provizorně 
vzniklé redakce v Galerii mladých pro vydání, někdy 
jsou před domem zaparkované řady taxíků, které roz-
vážejí náklad dál po Praze i mimo ni.

Máme strach
Informační servis vypadá během prvních měsíců 
stejně jako atmosféra v republice. Živelné události se 
valí v nebývalém tempu, mění se systém, prolamují se 
tabu, ozývají se hlasy, které nebyly slyšet minimálně 
od roku 1968, většinou ale ještě déle. Tomu trochu od-
povídá i divoká grafika listu. 

Tabu se prolamují. 
(První provizorní 
redakce v Galerii 
mladých)

1989–1990
erik tabery
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Na konci roku 1989 se ještě svádí boj s oficiální 
propagandistickou mašinerií, která v lepším případě 
o důležitých událostech mlčí, v horším o nich lže. In-
formační servis v té době čtenářům vysvětluje, kde mo-
hou nalézt ověřené informace, přináší zprávy z regionů, 
po založení Občanského fóra informuje o rozhodnu-
tích a doporučeních jeho představitelů. Varuje také před 
různými provokacemi a fámami. „Nenechte se dezin-
formovat, nenechte se zastrašit!! Takové letáky ničte 
anebo si je nechte pro pobavení. A ještě jedno upozor-
nění. Poznáte je, mimo jiné, i podle toho, že jsou větši-

nou psány s mnoha gramatickými chybami,“ radí lidem 
například ve vydání z 29. listopadu 1989.

Z článků je patrné, jak se revoluce odehrávala 
na různých místech v různém tempu. Například když 
OF v Kladně pořádalo setkávání s občany v místním 
divadle, bylo prázdno, když na náměstích, bylo plno. 
Lidé se totiž báli, že v divadle na ně bude příliš vidět 
a situace se ještě může obrátit. Některé obce hlásily, že 
když televize začínala přenášet záběry z demonstrací, 
či dokonce živý přenos z Letenské pláně, kdosi najed-
nou vypnul v celé obci proud. 

1989–1990
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„Když v Praze člověk manifestuje, nikdo ho 
nezná a k tomu není sám. Zde musí člověk vystou-
pit z anonymity a nést vlastně celou tíhu odsouzení 
za vlastní názor, vlastně za vše, co se děje v Praze, 
SÁM,“ cituje redakce ve  vydání z  konce listopadu 
z jednoho dopisu z Kolínska. A Servis k tomu připi-
suje: „Chtěli bychom k tomu dodat, že stalinističtí by-
rokraté na venkově, kteří si myslí, že reformní hnutí 
v ČSSR je nějaké vzplanutí, které za chvíli pomine 
a vše se zas vrátí do vyježděných kolejí, jsou na omylu. 
Statečným lidem, kteří se nebojí proti nim veřejně vy-
stoupit, patří budoucnost.“

Zmínky o strachu jsou v textech přítomné až 
do konce roku, ale největší vypětí panovalo až do první 
poloviny prosince. Články často popisují, jak se mezi 
lidmi najednou šíří různé fámy – například že se 
k Praze blíží armáda – a lidé propadají panice. Roz-
ruch vyvolá i to, že se na konci listopadu objevili na za-
sedání předsednictva Občanského fóra příslušníci StB, 
když byli odhaleni, tak uprchli. 

V prosinci přinášely články popis prvních sys-
témových kroků, jako je například stříhání ostna-
tých drátů na hranici. Začínají se také 
do  vlasti vracet emigranti. V  čísle ze 
začátku prosince spisovatel Jan Be-
neš popisuje svůj příjezd do republiky, 
kam se vrátil po dvacetileté emigraci. 
„V nevlídnu prosincového deště jedeme 
do země, které byla brána, opakovaně 
od roku 1938 důstojnost, do země, která 
tu důstojnost, díky svým lidem, náhle 
získala během jednoho listopadového 
týdne nazpět. Jsme v šoku.“ 

Informační servis vychází první 
měsíc po revoluci denně. Přepisuje se 
a tiskne na různých psacích strojích a počítačích, takže 
čtenáři se mohou do rukou dostat různé formáty téhož 
vydání. Po měsíci pak začíná vycházet na kvalitnějším 
papíře už jen dvakrát týdně. V prosinci se stěhuje z Ga-
lerie mladých ve Vodičkově ulici do Bolzanovy ulice.

V tom samém měsíci také přibývá článků, které 
se věnují chystané prezidentské volbě. Vychází napří-
klad dopis od Oty Šika, který ze Švýcarska psal, proč 
by neměl být prezidentem jeho někdejší kolega Ale-
xander Dubček, ale Václav Havel: „Právem v  něm 
velká většina národa vidí hlavu demokratického od-
poru a já sám jsem se, kde jsem jen mohl, veřejně při-
mlouval za jeho kandidaturu na prezidentský stolec, 
činím tak tímto dopisem opět a vyzývám i tebe, aby ses 
veřejně připojil k těm, kteří navrhují Václava Havla.“ 
Samotná redakce pak přijala podobný názor. „Právě 
na tomto pozadí se vyjímá Václav Havel jako člověk 
zcela nezatížený resentimenty šedesátých let, navíc 
s vysokou morální prestiží... Někomu to už snad zní 
jako mlácení prázdné slámy, ale kdo může dávat větší 
záruky v době relativní svobody než ten, kdo je dával 
i za nejhlubšího temna? Navíc tu přistupuje další sku-

tečnost: Naše ,něžná revoluce‘ proběhla velmi rychle, 
příliš rychle na to, aby si lidé stačili uvědomit, zač je 
toho loket, aby se stihli nějak profilovat či diferencovat. 
A přesně zde by působil Václav Havel v úřadu prezi-
denta jako memento, jako stálá připomínka osobního 
nasazení, s nímž bude třeba jít do voleb, byť bude hro-
zit perzekuce.“

Koho vyměnit?
Prosinec 1989 a začátek roku 1990 se už nesou v du-
chu budování demokracie. Nové poměry nastolují 
řadu témat, která lidé žijící v nesvobodě řešit nemu-
seli. Všechno je nové, vzrušující. Respekt tak někdy 
supluje příručku neexistující občanské výchovy a svým 
čtenářům vysvětluje, jak se vlastně volí do parlamentu, 
jak fungují svébytné radnice měst, ale i třeba to, co má 
dělat člověk, který se ocitl bez práce. Redakce českým 
občanům objasňuje, že nezaměstnaní nejsou líní, ale 
někde prostě práce není. Přibývají i články o sociál-
ních problémech. 

Velký prostor pochopitelně dostávají témata spo-
jená se čtyřiceti lety totality. To se přelévá i z Informač-

ního servisu do Respektu – v březnu se 
totiž mění periodicita i název. „Respekt 
je možné projevit a na druhé straně si 
ho i získat. Projevem respektu však není 
neutříděné přebírání všech názorů a in-
formací, které máme k  dispozici, ale 
právě pozornost těm, které si svou po-
vahou, pravdivostí a upřímností respekt 
zasluhují,“ nabízí redakce v prvním čísle 
možný výklad jména nového časopisu. 
O Respekt je velký zájem, v prvních le-
tech se prodeje pohybují kolem sta tisíc 
a měření čtenosti udává neskutečné číslo 

přes půl milionu čtenářů. 
I v novém týdeníku se popisují příběhy signa-

tářů Charty 77, osudy politických emigrantů, Če-
chů zavlečených do gulagů a podobně. S tím souvisí 
také složité a zásadní rozpuštění komunistické poli-
tické policie StB, ale i vytváření nové státní správy 
apod., která je pořád obsazena kádrováky a služeb-
níky režimu. „Na ministerstvech bylo 80–90 procent 
zaměstnanců členy KSČ a většina z nich měla větší 
či menší funkci,“ píše se v textu příhodně nazvaném 
„Koho všeho vyměnit?“.

Když si člověk prochází v řadě jednotlivá čísla, 
zdá se neuvěřitelné, že se přerod ke svobodě vůbec po-
dařil. Společnost, která si neuměla vládnout, neznala 
jazyky, neměla nezávislé instituce a jejíž konkurence 
naprosto neschopná ekonomika kolabovala... Nešlo to 
ale tak snadno. Respekt připomíná, jak jsou aktivní 
lidé zasypáváni anonymy, v některých podnicích i úřa-
dech se komunisté odmítají vzdát vlivu, roste naříkání, 
že se nic nezměnilo, případně že se změnilo všechno.

Už bezprostředně po revoluci se ukázala velmi 
temná stránka české společnosti – rasismus. Množí se 

Velký prostor 
pochopitelně 
dostávají 
témata spojená 
se čtyřiceti lety 
totality. 
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násilné útoky na Romy, ale i Vietnamce. Některé re-
staurace velkými, otevřeně vystavenými cedulemi zaka-
zují Romům vstup, vycházejí antisemitské texty, různí 
aktivisté sepisují „počet Židů v české politice“ a po-
dobně. „Co se to tady v Československu najednou vy-
nořilo za strašidla? Těm nejmladším je 16, 17 let, mají 
vyhazovací nože, řetězy a Vietnamce považují za lovnou 
zvěř. Ke klasickému strašidlu, kterým je například paní 
z domu, kde bydlím: ,Já nejsem žádná rasistka, ale ty 
židáci… maji v rukou Tuzex!‘ anebo ,Kdo sem ty černo-

chy pořád tahá, dyť kazej naše holky‘ se přidala příšera 
otevřeného násilí. Problémy, které byly celá desetiletí 
drženy pod tlustou vrstvou ledu, se najednou dostávají 
na povrch,“ píše ve svém textu (viz str. 18) například Já-
chym Topol. 

Lidská práva jsou jedním z klíčových témat Re-
spektu od prvního čísla. Nejde jen o národnostní men-
šiny, ale třeba i o postavení lidí s mentálním postižením. 
„V ústavu je naprostý nedostatek kvalifikovaného perso-
nálu a již devět let zde řádí epidemie žloutenky. Rodiče 
si stěžují, že v ústavu se neprovádí rehabilitační cvičení 
– děti, které před umístěním do ústavu chodily, chodit 
přestaly. Dostávají nadměrné množství sedativ, hrozí 
jim poškození jater,“ popisovala například velká reportáž 
z ústavů, kde se starali o děti s mentálním handicapem. 

S Vídní?
Z politického hlediska se v roce 1990 určujícím stala 
dvě témata – Občanské fórum a situace na Sloven-
sku. Občanské fórum sice drtivě zvítězilo ve volbách 
a sestavilo vládu, brzy se ale objevily otázky, jak by 
vlastně mělo tohle široce rozkročené, všeobjímající 
hnutí fungovat. Jaký je program, hlásí se k levici, či 
pravici? „Začíná být na čase vědět něco víc o tom, co 
je dnešní OF za politickou sílu (nejde o dělení na ja-
kousi pomyslnou pravici a levici, ale o preciznější vy-
mezení politické orientace), kdo k němu vůbec patří 
a kdo ne, kdo koho v něm volí. Kdo je komu odpo-
vědný, kdo koho může odvolat, kdo vůbec vypraco-
vává onu základní politickou linii, jež by se potom 
měla prosazovat. A kdo ji vůbec má prosazovat,“ psal 
Respekt v říjnu 1990.

Na politické scéně už ale byl muž, který přesně 
věděl, kdo ji má prosazovat. Tehdejší předseda OF 
Václav Klaus už v prosinci téhož roku mluvil o straně, 
o „politické straně s výrazným programem“, jež by stála 
„vpravo od pomyslného středu“. Většina delegátů zírala 
s otevřenými ústy, Klaus převzal iniciativu a brzy bylo 
jasné, že události se budou vyvíjet podle jeho představ. 

Téma Slovenska je ještě složitější. Objevují se 
hlasy, že federace nestačí, stát by měl mnohem více zo-
hledňovat potřeby svébytného slovenského národa, ne-
hrát si na „československý lid“, a tudíž by se měl i jinak 
jmenovat. Už v roce 1990 vychází v Respektu dvou-
dílná série „Co ti Slováci vlastně chtějí“. I z tohoto textu 
je patrné, že Češi toho moc o svých slovenských sou-
sedech nevědí. V článku hovoří představitel Verejnosti 
proti násiliu František Mikloško, který mimo jiné říká: 
„Já som dokonca počul, že Praha už sa dojednáva nejak 
tajne s Viedňou o prípadnej konfederácii, samozrejme 
Budapešť sa nám zdá, že robí isté kroky na to, aby prí-
padne Slovensko dostala naspäť.“ Byl to samozřejmě 
nesmysl, který vycházel z provokativního článku spi-
sovatele Ludvíka Vaculíka, že by se Češi měli možná 
odtrhnout od Slováků a přidat k Rakušanům. A lidé 
jeho schválně nadsazenému dráždění začali věřit. Jak 
vážná situace je, ukáže se brzy. Ale nepředbíhejme. 

Hodiny a hodiny debat... (Ivan Lamper s Timothym G. Ashem)

... tiskne se na primitivních samizdatových cyklostylech...  
(Lucie Váchová)

... ale zrodilo se svobodné psaní.  
(Jaroslav Spurný s Jáchymem Topolem)
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STáTNí BEZPEČNOST 

Kdo je  
kontroluje a kdo 
vůbec jsou
informační SerViS, 2. 12. 1989

Před několika dny byl na zasedání předsednictva Ob-
čanského fóra zpozorován příslušník StB známý pod 
jménem Prchal. Tento muž s pěti dalšími spolupacha-
teli ještě před několika málo týdny, během diskusního 
večera na Karlově mostě, mlátil a vyhrožoval shoze-
ním z mostu 20tiletému členu Mírového klubu Johna 
Lennona Stanislavu Pencovi. Tentýž příslušník StB 
řídil noční únos spisovatele Petra Placáka do křivo-
klátských lesů, kde ho zbili a nechali ležet.

Jaký zájem přivedl tohoto důstojníka StB 
na jednání Občanského fóra? Než se podařilo zjistit, 
co svou přítomností sleduje, utekl. Zprávy o anonym-
ních dezinformačních letácích a provokačních letácích 
se množí. Svědectví mluví o civilistech, kteří tyto le-
táky vyhazují v noci z aut a strhávají letáky a doku-
menty Občanského fóra. 

Netvrdíme, že všichni musí být příslušníky StB, 
ale musíme se ptát, kým je dnes tento obrovský, čtyři-
cet let budovaný aparát kontrolován. Kdo ho řídí a zda 
můžeme věřit ujištěním, „že složky bezpečnosti nepů-
jdou proti lidu“. Otázkou je, jak příslušníci těchto složek 
chápou lid a jeho vůli. Jedním z požadavků Občanského 
fóra je i vyšetření brutálního zákroku proti pokojně ma-
nifestujícím dne 17. 11. 1989. Ale tyto zákroky byly bru-
tální ve všech případech od manifestace k 20. výročí 
vstupu vojsk Varšavské smlouvy do ČSSR přes Palachův 
týden až po listopadovou tragédii na Národní třídě. Pří-
mých svědků těchto násilností je dost, odehrály se to-
tiž přímo na veřejnosti. Ale je třeba upozornit na bru-
talitu příslušníků tajné policie, na jejich surové metody 
uplatňované proti aktivistům nezávislých iniciativ, proti 
chartistům, proti kulturnímu undergroundu 70. let. Pár 
příkladů z 80. let, které měly uspíšit občanovu žádost 
o vystěhovalecký pas: pálení prstů zapalovačem písnič-
káři Vlastovi Třešňákovi, surové zbití Ziny Freundové, 
služební pistole namířená na hudebníka Vratislava Bra-
bence. Všichni víme, že Pavel Wonka zemřel ve věznici 
na následky surového zacházení. Dosud nevíme, kdo 
u toho byl. A nestalo se vůbec nic, aby se tyto hrůzy 
přestaly opakovat. Nestalo se vůbec nic, co by umož-
nilo kontrolu veřejnosti nad nápravnými zařízeními, ne-
mluvě už o služebních místnostech StB.

Část zjistitelných případů zneužívání a porušo-
vání zákonů eviduje Výbor na obranu nespravedlivě 

stíhaných. Nad mnohými přechází mráz po zádech, 
především kvůli všemocnosti a nekontrolovatelnosti 
StB. Dnes se hovoří zvláště o pohotovostních jednot-
kách a Lidových milicích. Myslíme si, že je nutné upo-
zornit i na tajné vykonavatele státní moci. 

STáVKOVý VýBOR 

Noční  
stávkový výbor 
sv. Václava
Jan brabec, informační SerViS, 3. 12. 1989

Já jsem Kamil Němec a jsem předseda stávkovýho 
výboru tady u koně. To, že držíme koně, je v první 
řadě spíš taková manifestace. Říkali jsme si, že kdo 
má koně, má vlastně celý Václavský náměstí. A ten 
Václavák musíme držet. Začali to vlastně studenti 
a to prvenství jim nikdo nemůže upřít. Ale voni se 
musej hlavně učit, zvyšovat svý vzdělání a je jich 
taky málo. Každopádně to učivo nezanedbávaj, 
protože doma studujou svý skripta. Kdyby 
prostávkovali třeba celej semestr, tak by to byla 
nenahraditelná ztráta ve vzdělání.

Ty jsi tady od začátku?
Jo, já jsem tady od pondělka, od dvacátýho.

Když jste tady spali, tak to muselo být asi 
dost drsný, ne?
To vlastně ještě nikdo nevěděl, jak se ty věci 

vyvinou a co bude dál, potom jsme zjistili, že se už 
něčeho dosáhlo, byť minimálně, ale lidi začali jít 
za náma, začaly nám vyjadřovat podporu ty podniky 
okolo. Třeba metro nebo tady ta mototechna, umož-
ňovaly aspoň několika lidem tam přespat. V  těch 
podloubích se moc spát nedalo, tam jsi sebou plácnul 
a zase jsi vstal, to se jinak nedalo.

Prej vám tady pomáhali esenbáci?
No, jednak ty dopraváci, co tu jsou, pak když jsou 

větší demonstrace, tak hlídáme tady magistrálu, protože 
spousta lidí se chce dostat na Václavák, ale magistrála 
musí bejt pro auta průjezdná. Takže kolem magistrály 
máme takovou pořádkovou službu a  nebejt přísluš-
níků dopravního inspektorátu, tak to nemůžeme nikdy 
zvládnout. Pak nám teda pomáhaj z metra, a když se 
objeví nějakej provokatér nebo někdo v silně podnapi-
lém stavu nebo někdo vyloženě naštvanej, tak v tom 
okamžiku máme možnost je zavolat a voni si to s nima 
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srovnaj. Taky oni sami, když nějakýho takovýho člověka 
uviděj, tak ho vezmou k sobě a projednaj to s ním. Do-
mluvili jsme se, že to nebudeme řešit nějakým zatýká-
ním nebo odvezením na záchytku, akorát jde o to, aby 
takovýho člověka stáhli od toho manifestačního místa. 
My se s nikým prát nebudeme, to je jednoznačný, že ne-
chceme žádný násilí. Vono neni těžký dokázat změnu 
režimu tím, že si seženu hromadu vojáků, samopaly 
a děla, převálcuju tu zem a nastolím svůj režim. My jsme 
se rozhodli, že tuhle válku vyhrajeme ta-
kovým studeným bojem, prostě dialo-
gem, diskutováním, přesvědčováním, 
a chceme, aby ty masy lidí šly za náma, 
aby ty masy lidí pochopily, o co nám jde. 
Že nelze žít pod jedním názorem, pod 
jedním přesvědčením. V okamžiku kdy 
si na to lidi zvyknou, tak začnou akorát 
přikyvovat.

Můžeš mi popsat jeden den, jak vypadá 
na Václaváku, tady u toho koně?
Já to teda vezmu od půlnoci k půlnoci. Zhruba 

do dvou v noci, někdy do tří nám tady postávaj hloučky 
diskutujících lidí a dva řečníci nebo dva nějaký diskutéři 
tam spolu vedou dialog, k nim se přidávaj ostatní lidi, buď 
na jednu, nebo na druhou stranu. Každej má svůj vlastní 

názor a každej má právo se k tomu vyjádřit. Když se ty 
hloučky rozcházej, dejme tomu kolem tý třetí hodiny, tak 
pak je klid asi tak zhruba do půl pátý. Když začne jezdit 
metro, tak už tady máme noviny ze Svobodnýho slova, 
Lidový demokracie a Mladý fronty, který okamžitě za-
čneme rozdávat mezi lidi, aby měli noviny, hned jak jdou 
do práce. Ty dlouhý fronty na noviny před stánkama způ-
sobujou, že lidi choděj pozdě do práce, a my nechceme, 
aby kvůli dialogu docházelo k nějakýmu narušení ná-

rodního hospodářství. No, lidi se schá-
zej kolem toho koně, čtou si ty plakáty, 
ty dolní většinou obnovujeme, ty, co jsou 
nahoře, tam necháváme vyloženě už jako 
symbol. Uklízíme okolo koně, musíme 
seškrábat veškerej vosk ze svíček, který 
tam lidi postavěj, musí tady bejt napro-
stej pořádek.

Jezdí sem ke koni hodně lidí z venkova?
Jezdí. Když máme nový materiály, třeba z ČTK 

nebo z Občanského fóra nebo vod študáků, tak jakmile 
je přineseme sem na schody, tak lidi už začnou křičet já 
jsem ze Slovenska nebo já jsem támhle z jižních Čech 
nebo ze severních. Všichni říkaj, že na tom venkově 
je naprostá neinformovanost a že jedině díky tomu, že 
oni něco přivezou, ty lidi něco vědí.

Máte nějakej přímej kontakt s OF?
Máme přímej kontakt jak na OF, tak na městskou 

vysokoškolskou radu, tak na prakticky všechny fakulty, 
který jsou tady po Praze. Když je potřeba přinést nebo 
převézt nějakej materiál, tak jsou tady auta a lidi, který 
to obstaraj. My ale nespadáme pod nikoho, my jsme vy-
loženě nezávislej výbor, kterej podporuje politiku OF.

Já bych se chtěl vrátit k tomu koni, jak to tady 
všechno vlastně vypadá?
No ráno chodíme na  snídani, tak po  třech, 

po čtyřech, protože hlídka tady vždycky musí zůstat. 
Vystřídáme se, a pak začíná, my tomu říkáme neofi-
cielně Volná tribuna, protože okolo podstavce svatýho 
Václava stojí hromady lidí a každej z nich by chtěl něco 
říct. My tam máme jen slaboučkej zesilovač a bedny. 
Ale kdo z těch lidí má co říct, tak může, protože to je 
volná tribuna. Vyslechneme si tam hlasy pro i proti, ale 
snažíme se zamezit nějaký vypískávání, protože to jsou 
tady lidi, který maj právo vyslovit svůj vlastní názor.

A takový lidi tam tedy taky vystupujou?
No samozřejmě, musej, protože pak by to nebyl 

dialog, ale monolog.

Zaznamenali jste nějakej zajímavej názor?
Byl tam jeden pán, nevím tedy, jak se jmenoval, 

ale máme to v archivech zaznamenaný. Ptal se, jakým 
způsobem budou probíhat svobodný volby, když nemá 
možnost ty lidi poznat? Chvilku jsme s ním o tom dis-

Říkali jsme si, že 
kdo má koně, 
má vlastně celý 
Václavák.

Tuhle válku vyhrajeme dialogem, diskutováním, přesvědčováním.
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kutovali a on pak říkal, proč není druhý program v te-
levizi vyčleněn jenom na přímé přenosy jednání vlády 
a různých vůdčích představitelů, abych si mohl vybrat, 
koho budu volit? Abych taky viděl, jak jednaj, jak se cho-
vaj, jestli jsou schopný ten svůj názor prosadit, a abych 
si z nich pak mohl vybrat. Zcela správně pak řekl, že 
nelze volit člověka podle toho, jestli má jméno hezký, 
nebo vošklivý. Jako to bylo vlastně dodneška, to ti dali 
čtyři lístky a řekli tady máš lístky a chraň tě pánbu ně-
koho vyškrtnout, nebo tě zavřeme, že jo. Podle mě to 
byl opravdu konstruktivní návrh, protože kdyby ty pře-
nosy byly, tak bysme opravdu viděli, co jsou ty lidi zač. 

Jakej máte názor vy na to, jak by to mělo dál 
pokračovat?
Opravdu jsme uvítali to zrušení čtvrtýho článku 

ústavy o vedoucí úloze komunistů u nás. Ale domní-
vám se, že úpravy těch ostatních dvou článků teda ex-
tra moc konstruktivní nejsou. Každopádně bych nechtěl, 
aby všechny tyhle jednání zase skončily jenom přesunem 
na šachovnici a eště ke všemu na šachovnici, kde jsou 
všechny figurky červený a která nezná jinou barvu. Po-
kud vláda odstoupí, tak by tam měli bejt zástupci všech 
politickejch stran, aby tam byli i dělníci, který viděj, jak to 
v těch fabrikách probíhá. Teď tam seděj takový takyděl-
níci, který se jenom přesunuli do kance-
láří. Prostě potřebujeme do vlády takový 
lidi, který se nedaj ovlivnit názorem jed-
noho nebo dvou, ale který budou přihlížet 
skutečně k tomu, co chce celej národ. Ko-
munistická strana hodně poškodila eko-
nomiku naší vlasti. Když ji budeme chtít 
dát do  pořádku, tak si budeme muset 
nutně na nějakou dobu utáhnout opasky. 
To je logický, protože když se chceme do-
stat ekonomicky na výši, tak do toho mu-
síme nejdřív něco investovat. 

Ještě zpět k tomu koni. Jak to tam probíhá?
Ty diskuse tam probíhaj prakticky nepřetržitě až 

do odpoledne, kdy dostáváme zase nový zprávy a le-
táky. Zhruba tak kolem osmý devátý hodiny končíme 
s tímhletím „komponovaným pořadem“, to nám uvádí 
náš moderátor, kterej si zve řečníky. Když to skončí, 
tak sklidíme aparaturu a sejdeme se v karavanu, který 
nám zapůjčila FS Barrandov, anebo se sejdem tady na-
hoře v prostorách domu potravin a potom se tak nějak 
hodnotí celej den. Je tam celej stávkovej výbor kromě 
hlídky, která pořád zůstává u koně. Řešej se problémy, 
který jsou mezi náma, což je pochopitelný, protože jsme 
tady pohromadě už moc dlouho. Je to tady velký ner-
vový vypětí, protože každou chvilku se tu objeví fámy, 
že támhle jedou auta s policajtama nebo že odjinud je-
dou náklaďáky s milicema. Musíme to prověřovat a než 
se ověří, že je to fáma, tak jsou ty lidi vybičovaný na nej-
vyšší míru. Protože potom, co se stalo toho sedmnác-
týho, se lidi bojej, nikdo se nechce nechat zabít.

A ty fámy běžej pořád, i dodnes?
Běžej furt, dokonce včera proběhla fáma, že 

na Prahu se stahujou vojska. Vyslali jsme auta s hlíd-
kama, aby zjistily, co se děje, hlídky se vrátily s tím, 
že opravdu probíhaj nějaký přesuny vojsk. Ale pro-
tože nemůžeme sledovat televizi, tak jsme nevěděli, 
že pan generál Václavík řekl, že ty přesuny vojsk zna-
menaj odevzdání zbraní Lidovejch milicí. Než jsme si 
to prověřili, tak jsme na tu fámu skočili. Málem došlo 
k panice, protože každej udělal z pěti aut padesátiauto-
vou kolonu, ze čtyřiceti vojáků udělal čtyřicet tisíc, no 
a pochopitelně strach tady je. Bojíme se logicky toho, 
abysme nedopadli tak jako v šedesátým osmým. Mně 
bylo tehdy jedenáct let, bydlel jsem na Vinohradech 
za rohem vod Tržnice a pamatuju si akorát, jak jsme 
s maminkou, s tatínkem a s dědou seděli v předsíni, 
protože jakmile se v okně pohnula záclona, tak se ne-
milosrdně střílelo. Kdyby se tohle mělo opakovat, tak 
by to odnesla spousta nevinnejch lidí. Jak už jsem tady 
předeslal, chceme všechno řešit rozumným dialogem, 
přesvědčováním. 

Ještě bych se chtěl zeptat, jestli teda vy ukon-
čujete diskuse, který probíhaj pod sochou sv. 
Václava. 

Ano, my tam ukončujeme ten 
komponovanej pořad kolem devátý ho-
diny, protože od deseti hodin je noční 
klid a je zbytečný lidi proti sobě nějak 
zbytečně poštvávat. Většinou ten pořad 
lidi donutí k tomu, aby diskutovali sami 
mezi sebou, pak už jsme tam s mikrofo-
nem vlastně zbytečný, protože ty lidi se 
tam vrhnou do rozhovorů sami mezi se-
bou. Když vidím, jak tam diskutujou ty 
hloučky, a jsou to hloučky dost živě dis-

kutující, tak mám bezvadnej pocit, že se něco povedlo, 
že se lidi přestali mezi sebou štěkat, hádat se a že se začli 
konečně mezi sebou normálně bavit.

Chci se vás ještě zeptat, co vám tady schází, 
co byste potřebovali. 
Jediný, co nám tady schází, ale co nikdo nemůže 

obstarat, je teplo. Ale lidi jsou strašně hodný, nosej nám 
horkej čaj, kafe, kolikrát už se stalo, že donesli krabici 
koláčů a buchet, co upekli. Je to krásnej pocit, když vi-
díte, že ty lidi za náma stojej, že jsou za náma a maj 
velkou radost, že se konečně něco pohnulo, že skončí 
diktatura komunistů. Že skončí ten jejich, nechci říkat 
rodinnej podnik, ale taková manufaktura komunistů.

Takže nálada je dobrá? 
Nálada mezi lidma i mezi náma je výborná. 

My jsme trochu nemocný, ale OF Záchranné služby 
pro nás udělalo výbornou věc, občas sem jezdí doktoři 
a prohlídnou nás, ale my jsme vlastně zdraví, nás hřeje 
to nadšení pro tu věc. 

Včera tu 
proběhla fáma, 
že na Prahu se 
stahujou vojska. 
Vyslali jsme 
hlídku.
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zdůrazňoval, oč nám hlavně šlo: o publicitu aktuálních 
a konkrétních problémů z oblasti politiky ve vlastním 
slova smyslu (otázky dělníků, odborů, ekologické ná-
měty, demonstrace), koncepčních plánů opozice, zají-
mavých a ožehavých kulturních témat. To vše procítěno 
nikoliv ze zajetého hlediska přerušené kontinuity šede-
sátých let, ale tak, jak jsme se naučili prožívat sami, bez 
nějaké předchozí opory autorit. Mezinárodní jeviště jsme 
viděli především v celistvosti východoevropského osudu, 
a to jak v komentářích jednotlivých událostí, tak i v roz-
hovorech s lidmi, kteří nám měli právě v tomto duchu 
co říci. Ve sféře kultury jsme se soustředili na citlivou 
strunu provazochodectví na pomezí oficiality a na ne-
bezpečí a rizika s tím spojená. Takový přístup, a ze-
jména podmínky, v nichž jsme pracovali, poskytl našemu 
úsilí určitý sportovní šarm. Sportovního ducha pak do-
daly týmy technických spolupracovníků, které dokázaly 
v krátké době několika měsíců pozdvihnout náklad listu 
na cca 2500 kusů, což zůstane pro historiky samizdatu 
v Československu zřejmě rekordem.

Tyto vklady se sice nečekaně, ale nikoliv nepři-
praveně, podařilo zúrodnit po 17. listopadu. K překle-
nutí informační blokády v prvních týdnech revoluce 
začal vycházet Informační servis, personálně přímo na-
vazující na Sport a Revolver Revue. Od rána 21. listo-
padu, kdy bylo distribuováno jeho první číslo, prokazoval 

„Naší největší devízou je autenticita.“ (Zleva Petr Vaněček, Ivan 
Lamper, Lucie Váchová, Zuzana Dienstbierová, Jáchym Topol, Marie 
Divišová, Petruška Šustrová, Otto Placht, Terezie Pokorná, Václav 
Čapek; v podřepu Vít Kremlička, Viktor Karlík a Jan Hrabina)

CO DáL S INFORMAČNíM SERVISEM 

Odkud 
přicházíme, kam 
jdeme
Minulost a budoucnost 
Nezávislého tiskového 
střediska
informační SerViS, 1. 1. 1990

V květnu 1989 jsme začali vydávat Sport, časopis pro 
kulturní a společenskou informaci. Vynutila si to teh-
dejší potřeba samizdatu s poměrně krátkodobou perio- 
dicitou a s trochu jiným způsobem reflexe, než měly na-
příklad Lidové noviny, do té doby jediný pravidelně vy-
cházející podzemní list. Titul Sport s jistou nadsázkou 
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nenahraditelnost zkušeností 
z podzemní práce: za celou 
dobu revoluce to byla jediná 
nezávislá tiskovina, která 
byla vydávána denně. Z to-
hoto pohledu bude asi jed-
nou představovat zajímavý 
historický pramen – atmo-
sféru doby dokládá postup-
ným výběrem materiálů 
(od zásadních provolání přes 
zpravodajství z venkova až 
po obecnější články a úvahy, 
nyní převažující) i svou peri-
odicitou (první měsíc denně, 
dnes dvakrát týdně). Je to 
ukázka toho, jak se měnil 
přístup oficiálních sdělo-
vacích prostředků, i  toho, 
jak se zklidňovala situace 
a zprávy nezastarávaly dříve, 
než byly publikovány. Právě 
tyto dva jmenované trendy 
pro nás vytvářejí podmínky 
a  vzhledem k  nemožnosti 
konkurovat deníkovému 
zpravodajství i nutnost or-

ganického přechodu IS do druhého ročníku Sportu.
Proč opět Sport? Úměrně tomu, jak se bude zkva-

litňovat ostatní publicistika, budou ubývat naše krátké 
zprávy. Zároveň začnou vycházet najevo souvislosti, které 
umožní zpracovávat modelové případy fungování mo-
cenských mechanismů. Uprostřed celonárodního nad-
šení nad svržením totality bude nutná mravenčí práce při 
odhalování konkrétních projevů korupce, mafiánských 
praktik, okresních bossů a lobby i jejich trestných činů. 
Paralelně s tím bude zapotřebí předcházet případnému 
názorovému monopolu včerejší opozice. Velkým nedo-
statkem naší revoluce se ukázala právě neexistence tis-
kových orgánů, v nichž by bylo možné projednávat její 
vnitřní otázky a problémy. Vzhledem k tomu, že v nej-
bližších měsících se s největší pravděpodobností objeví 
taková periodika, která tuto diskusi umožní, můžeme 
už teď vyjádřit přesvědčení, že název Sport si své opod-
statnění obhájí.

Závěrečná poznámka: Děkujeme všem dosa-
vadním přispěvatelům a spolupracovníkům IS za je-
jich práci. Zároveň vyzýváme nejenom je, ale všechny, 
kteří cítí potřebu vyslovit svůj názor, aby nám zasílali 
své příspěvky na adresu uvedenou v tiráži. Sport ve své 
definitivní podobě začne vycházet zřejmě v březnu, to 
znamená, že už teď potřebujeme materiál pro několik 
čísel. Pište tak, jak jste byli zvyklí na Sport roku 1989, 
a pokud se vám snad do ruky nedostal, tedy tak, jak si 
pomalu zvykáte na IS. Především ale pište o tom, co 
sami považujete za svou osobní záležitost. Naší největší 
devízou je totiž autenticita. (red) 

PRVNí ROZHOVOR RESPEKTU S PREZIDENTEM HAVLEM 

Krizi přežijeme, 
ale musíme jí 
projít
(původní rozhovor 
s Václavem Havlem)
iVan Lamper, Jan rUmL, Zbyněk petráček, 18. 4. 1990

Podle všech známek stojí dnes tahle společ-
nost v prozatím nejhlubší krizi od loňského 
listopadu. Tato krize má mnoho příčin, 
kromě jiného i tu, že jistá životní pohodlnost 
a návyky, které reálný socialismus stimuloval, 
se v lidech zakořenily více, než jsme ochotni 
si přiznat. Nově vzniklé politické strany 
a hnutí zatím nejsou schopny tuto krizi ře-
šit. Někdy ji svými spory a bezkoncepčností 
dokonce ještě prohlubují. Veřejnost se tedy 
upnula na několik výrazných osobností, 
mezi nimi především na vás. Zdá se však, že 
vám situace nijak vážná nepřipadá. Nasvěd-
čuje tomu alespoň optimismus vašich pro-
jevů včetně uklidňujících perspektiv našeho 
ekonomického vývoje, velký počet zahra-
ničních cest a podle nás nepřiměřený důraz 
na politiku drobných symbolů. Je tento do-
jem správný? Opravdu žádnou krizi nepozo-
rujete, nebo se o ní nezmiňujete proto, abyste 
občany neznepokojoval?
Jestli vidím krizi… Jak bych ji mohl nevidět, 

když jsem každý den od  časného rána do  pozdní 
noci zaplavován bezpočtem jejích důkazů? Ano, jsme 
v krizi, nesmírně hluboké, možná hlubší, než si i vy 
myslíte. Ale já věděl, že něco takového přijde. Bylo to 
přece nevyhnutelné. A říkám-li přesto, že to přežijeme, 
myslím to vážně. My tuhle krizi přežijeme, ale mu-
síme jí projít. Nepomine zítra, naopak – bude se pro-
hlubovat. Pokud bych měl zkusit nějaký časový odhad, 
řekl bych, že za takových sedm let bychom mohli být 
z nejhoršího venku. To už snad z hlav lidí zmizí nej-
horší návyky, které tam naneslo čtyřicet dva let tota-
lity. Národy už přežily horší věci, takže není proč to 
brát příliš tragicky. Z tohoto přesvědčení tedy pochází 
onen podivně optimistický tón některých mých pro-
jevů nebo vyjádření.

K těm symbolům. Podívejte se, obrovská část 
práce, kterou dělám, je prakticky neviditelná. Lidé 

Za celou dobu revoluce jediná 
nezávislá tiskovina, která 
byla vydávána denně.
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„Postupně se i v našem rozbouřeném konci 
Evropy dočkáme jakési stability.“
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mě občas v televizi vidí, jak někam běžím nebo říkám 
projev na náměstí. Ale já kromě toho dělám spoustu 
dalších věcí, daleko důležitějších. Jenomže zároveň 
tyhle drobné symboly nejsou tak úplně bez významu. 
Ukazuje se, že lidé v současném mravním rozkladu 
touží po nějakém vědomí národní identity, národní 
hrdosti, po nějakých symbolech, které jakýmsi způso-
bem ukazují, že jsme schopni se taky například brá-
nit.

Co se týče cest. Tu a tam se objeví lehká na-
rážka, že moc cestuji. Jsem v úřadě něco přes sto dní 
a z nich jsem třináct strávil v zahraničí. V dané chvíli 
je třeba vidět, že obrovskými změnami neprochází jen 
Československo, ale celá Evropa. Pohyb je tak rychlý, 
že většina politiků jej vůbec nechápe a nestačí s ním 
držet krok. Proto jsme společně s poradci naplánovali 
několik krátkých návštěv v určitých zemích, abychom 
zajistili pár pro tuto zemi důležitých věcí. Musíme dě-
lat politiku z hlediska dlouhodobé perspektivy, mu-
síme se trochu zabývat strukturou budoucí Evropy. 
Jsme malá země, dnes na úrovni rozvojového státu, 
a vedle nás roste ohromný sjednocující se německý ko-
los. Je třeba myslet víc dopředu, čím Československo 
bude a čím ne, jestli ho někdo pohltí, 
nebo ne. K tomu je nutné znát terén, 
vědět, o koho se můžeme, nebo na-
opak nemůžeme opřít, i v ekonomické 
oblasti. To se nedá vymyslet u stolu. 
A  můžeme říct, že díky oněm kra-
tičkým návštěvám jsme tenhle terén 
do určité míry poznali. 

K nejnebezpečnějším proje-
vům nynější krize společenské 
aktivity patří postupná ztráta 
prestiže Občanského fóra. 
Přispěl k ní i odchod výrazných osobností 
do nejrůznějších funkcí. Jsme přitom svědky 
zvláštního jevu: síla OF byla do značné míry 
obětována síle dočasné vlády „národního po-
rozumění“. Nemuselo k tomu dojít, kdyby 
většina nových politiků nezpřetrhala tak 
překvapivě rychle své vazby na lidové hnutí, 
které je nominovalo. Vám je vytýkáno, že 
se nesnažíte při svých zahraničních cestách 
představovat OF jako autentickou protitota-
litní frontu čs. veřejnosti. Pramení to z toho, 
že se už považujete za nadstranického pre-
zidenta normálního demokratického státu, 
a nepovažujete tudíž za přípustné podporo-
vat pouze „jednu z politických sil“?
Můj postoj má mnoho příčin a důvodů, které 

jsem neznal a nemohl znát předem. V tom je krása 
a dramatičnost života, že nevíme všechno předem. 
Společnost byla a  je nesrozumitelná. Netušíme, co 
všechno se v ní skrývá. Přesto, že denně dostávám nej-
různější svodky ze všech oblastí, že občas nečekaně 

navštěvuju sídliště, hornické hospody, nebo přepadám 
občany v jejich bytech, můj „styk s lidem“ je chatrný. 
Proto se nedivím, že je leccos jinak, než jsem si to 
představoval. Nejsem marxista, a tudíž nesdílím je-
jich pyšné přesvědčení, že společnost a její dějiny lze 
pochopit, vysvětlit, naplánovat.

Dodatečně chápu, proč se OF vyvinulo právě 
takhle, a chápu také, proč se mu „odcizili“ různí mi-
nistři nebo já sám. Za to nemůže ani Občanské fó-
rum ani ti ministři. Za to mohou pouze nesmírně 
pádící dějiny, kdy je třeba v každém okamžiku ře-
šit obrovskou spoustu problémů najednou a každý 
z těch problému přitom souvisí s dalšími. Všichni 
jsme od rána do večera zaplaveni prací, všichni jsme 
se ocitli v situaci, o jejíž složitosti jsme předtím ne-
měli ani ponětí – nejsme přece jasnovidci. 

Zkrátka to, k čemu nakonec došlo, bylo ne-
vyhnutelné, ale není třeba to brát tragicky. Znovu 
opakuji: dle mého názoru tuhle krizi přečkáme, 
po svobodných volbách tady budeme mít smyslupl-
nou vládu, i když její úkoly budou tak strašně obtížné, 
že ji asi nazveme vládou národní oběti. Ale my tohle 
dvouleté období, proti kterému je to, co dnes proží-

váme, legrace, zvládneme a postupně 
se i v našem rozbouřeném konci Ev-
ropy dočkáme jakési stability. Neří-
kám samozřejmě, že vím, že to takto 
dobře dopadne. Já nevím, jak to do-
padne. Ale nosím v sobě naději jako 
stav lidského ducha, který je nezávislý 
na tom, co se děje. 

Když jste v lednu nastupoval 
do úřadu, vzal jste si na Hrad tým 
osobních poradců z řad svých přátel. 
Vzhledem ke kvalitativní odlišnosti 

životní situace, do níž jste vstupoval, se není 
čemu divit. Nicméně nároky kladené na úřad 
prezidenta mají takový charakter, na který 
pouhé přátelství nestačí. Každý člověk ve vy-
soké funkci potřebuje především tvrdou opo-
nenturu. Ve svobodné společnosti ji kromě 
příslušných specialistů plní veřejné mínění. 
Jak řešíte tento problém vy, v zemi, kde nic 
takového neexistuje? Podle čeho vlastně ko-
rigujete své názory?
Pokud jde o mé spolupracovníky, učinil jsem 

jednu zvláštní zkušenost: nejlépe a naprosto nejpro-
fesionálněji pracují ti, kteří profesionály původně vů-
bec nejsou. A nejlépe vykonávají své funkce ti, které 
bylo třeba dlouho přemlouvat, aby do nich šli. Situ-
ace je natolik nová, že kdokoli, kdo v sobě nese nějaké 
prvky vyzkoušených politických stereotypů a chování, 
pracuje hůř než ten, který přichází zvenčí. Já vím, že 
mým spolupracovníkům se říká knížecí družina, to ne-
zní nejlíp, sklízejí i posměch a jsou vnímáni jako jacísi 
paraziti hřející se na prezidentském výsluní. To je ob-

Neumím být 
prezidentem 
a musím se to 
učit.
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rovský omyl. Oni pracují mnohem víc než já, ve sku-
tečně velkém vypětí. Bez nich by pro mne bylo ne-
možné situaci zvládnout.

Ptali jste se mě, jak koriguji své názory. Odpo-
věď je jednoduchá: tím, co marxisté nazývají proce-
sem poznání. Procházím tím procesem jako všichni 
v této republice. To neustále proměňuje mé chování. 
Denně dostávám kvantum informací a tam, kde cí-
tím jádro vážného problému, snažím se okamžitě re-
agovat. 

Průběžně mluvím s ministry, poslanci a jed-
nou měsíčně mám na stole rozbor, jak se „Hrad“ jeví 
zvenčí, podle televize, tisku a podobně. I když s no-
vináři je zatím problém. Stejně jako já neumím být 
prezidentem a musím se to učit, tak i oni se teprve 
musí učit dělat novináře. Často vůbec neumí polo-
žit tu správnou nejostřejší otázku, na kterou bych 
nedokázal odpovědět. Aby to začalo být zajímavé. 

Myslím, že není problém přijít a položit 
vám pár otázek, na které nedokážete odpo-
vědět. V tom to není. Když jste mluvil o bu-
doucí vládě, nazval jste ji vládou národní 
oběti. Vy sám jste vzal funkci po dlouhém 
přemlouvání, taky v podstatě jako „oběť“. 
Tenhle přístup k věci není pro kritickou re-
flexi zrovna ideální. Jak být ostrý na oběť? 
Jak kritizovat někoho, kdo má tendenci 
okamžitě reagovat ve smyslu: když máte ně-
koho lepšího, tak já velmi rád půjdu…
Musíte se naučit, jak se dostat na kůži i poli-

tikům tohoto druhu. Je fakt, že v normální demo-
kracii, když to někdo dělá špatně, tak přijde někdo 
jiný, kdo už je přichystán, kdo má alternativní pro-
gram, alternativní vládu a tak dál. Labouristé v An-
glii mají sestavenou vládu, která je schopná převzít 
správu země do svých rukou ze dne na den. Nic 
takového u nás není. Proto se naše výroky o mož-
ných odchodech dají interpretovat jako snaha pro-
bouzet tohle demokratické vědomí zaměnitelnosti 
každého. Ale copak tady mohla vzniknout alterna-
tivní dospělá vláda? Vždyť i tahle vláda je do jisté 
míry adolescentní, to jste si určitě všimli. Těžko šlo 
čekat, že z národa zastaveného ve vývoji, z dětin-
ské společnosti vyjdou perfektně připravené, dospělé 
osobnosti. Vezměte si třeba Francouzskou revoluci, 
co to bylo za rozmarné děti, včetně toho vzájem-
ného popravování se. To snad u nás nehrozí, aspoň 
doufejme. Ale vzájemné špinění v novinách už je 
v plném proudu.

To je produkt revoluce. Revoluce vyprodukuje 
děti a raduje se z jejich rozmaru. 

Máme dojem, že nejde ani tak o to, jestli 
je tahle vláda adolescentní, nebo ne. 
Na značné části nových mužů zaráží spíš 
to, že ve svém politickém angažmá dokázali 

Pamětníci
si vzpomenou,

ostatní se konečně
dovědí, jak to bylo

doopravdy
Od slábnoucí diktatury

konce let osmdesátých, přes
revoluční vzepětí listopadových
událostí až k nové demokracii
a hořkému dělení republiky.

Slavný fotograf a přední
publicista dali dohromady

unikátní svědectví.

Jak jsme žili
1985–1992
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544 stran
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prozatím zrušit jen tu jeho zaběhanou for-
mální část, řekněme protokol, protože ten 
ještě neumí. Ale jinak velmi ochotně přebrali 
některá politická schémata totalitního re-
žimu. Třeba už jenom nechuť k otevřeným 
informacím a naopak lásku ke kabinetnímu 
pojetí. Vaše teze o tom, že nově příchozí jsou 
vždy lepší než staří profesionálové, nemusí 
být, jak se ukazuje, stoprocentně pravdivá.
Samozřejmě, nic neplatí všeobecně. Ale rád 

bych naznačil myšlenečku, která by se sem hodila. 
Během revoluce a během svého prezidentování jsem 
si uvědomil jednu z desítek, tisíců a možná milionů 
absurdních dimenzí naší situace. Tahle by se dala 
vyjádřit příslovečným – kdo s čím zachází, tím také 
schází. Jako by tedy ty staré totalitní struktury šlo li-
kvidovat zase jenom totalitně. Když jsem chodil třeba 
na jednání s Adamcem, nosil jsem v kapse různé ná-
vrhy vlády. Já si připadal jako Gottwald, když cho-
dil za Benešem na Hrad. Nebo kooptační programy, 
to je model devětašedesátého roku. Občanské fórum 
na pracovištích – akční výbory z roku 1948. Mocná 
síla Občanského fóra postavená proti totalitní struk-
tuře zase připomíná hnutí lidových front v pobaltských 
republikách. 

Je to, myslím, zákonité. Nová 
vláda zdědila ohromné centralizované 
nástroje moci, které nemůže ihned zru-
šit, protože je potřebuje. Je to paradox: 
destruovat tyhle kolosy lze nejlépe ze-
vnitř a za pomoci jejich síly. Ministři se 
zvenčí jeví jako ti, kteří tyhle struktury 
převzali a všechno jede dál při starém. 
Jenomže oni nejprve musí poznat, kdo je 
kdo v jejich okolí, musí se zamyslet nad 
smyslem svého úřadu, vyčistit ho a zatím si ho pone-
chat. Protože v tuto chvíli budou tyto centrální mocné 
úřady třeba k některým operacím: ekonomická rekon-
strukce, přesuny desítek tisíc lidí do jiných oborů, lik-
vidace uhelných revírů… Tohle je práce pro centrální 
giganty, než se zruší. Samozřejmě zde s jejich zánikem 
vznikne určitě smysluplnější klima. Jenže v naší situ-
aci nemůžeme začínat od klimatu, teď jde do tuhého. 
Klima jsme mohli chystat před revolucí. Pozorovatel, 
který kráčí kolem pochmurného ministerstva, vidí, že 
tam jsou stejní úředníci jako před pěti lety, že minis-
terstvo vydává vyhlášky a chová se jako dřív, že se pro-
stě nic nezměnilo. Ale není to pravda, změnilo se už 
dost a ta hluboká změna teprve začíná. 

RASISMUS PROTI VIETNAMCŮM 

Řetězy, tyče, nože
Jáchym topoL, 2. 5. 1990

Mezi vietnamskými dělníky v Praze, ale i v jiných vel-
kých městech to vře. „Už to trvá skoro měsíc. Ráno v 6 jdou 
do práce, a když se vrátí, zůstávají tu celý den. Ven se bojí 
chodit. Chudáci kluci.“ Paní Charvátová je vrátná na uby-
tovně v Lublinské ulici v Bohnicích. Na krku má bílý viet-
namský náhrdelník a těch pět stovek dělníků, kteří v Lub-
linské žijí, má očividně ráda. „Chuligáni denně některého 
z nich zbijí. Kluci už jezdí ven jenom taxikama. Všechno, 
co vydělají, projezdí. Že Vietnamci nosí zbraně? Prosím 
vás, kdo by se jim divil? Vždyť se jich nikdo nezastane. Vy 
o nich chcete psát? Samozřejmě že můžete nahoru. Ale ob-
čanky nechte tady.“ 

K násilí na ulicích měst se přidala válka. Válka, kte-
rou sice nikdo nevypověděl, ale která udržuje v poho-
tovosti gangy mladých násilníků. Romy. Vietnamce. 
SNB novou situaci evidentně nezvládá. Je to válka 

vedená z důvodu snad nejhnusnějšího 
z možných, z rasismu. Co se to tady 
v Československu najednou vynořilo 
za strašidla? Těm nejmladším je 16, 
17 let, mají vyhazovací nože, řetězy 
a Vietnamce považují za lovnou zvěř. 
Ke klasickému strašidlu, kterým je na-
příklad paní z domu, kde bydlím: „Já 
nejsem žádná rasistka, ale ty židáci… 
maj v rukou Tuzex!“ anebo „Kdo sem 
ty černochy pořád tahá, dyť kazej naše 

holky“ se přidala příšera otevřeného násilí.
Problémy, které byly celá desetiletí drženy pod 

tlustou vrstvou ledu, se najednou dostávají na povrch 
jako zanedbané neošetřované vředy, které je třeba 
rozříznout a radikálně léčit. To, co je vidět nejprve, 
je hnis. Rasismus a zášť vůči Romům jsou tu zřejmě 
stejně dlouho jako Romové sami. Novinkou ale je, že 
když se chystá rockový koncert například v Chomu-
tově, považují za nutné chránit své rodiny se zbraní 
v ruce. Nové je i to, že denní tisk označuje jejich do-
movy za ghetta (MF). S pogromistickými útoky proti 
Romům souvisí i štvanice na Vietnamce. 

Pokud by se násilí páchané na Romech snad 
dalo částečně vysvětlit dlouhodobým problémovým 
soužitím, pak v případě Vietnamců jde o čistý rasis-
mus. Jsou Češi a Slováci rasisté? Z tisku nabývám do-
jmu, že ano. O srážkách se píše jednostranně, za kla-
sický novinový titulek je možné považovat „Romské 
nože hrozí“ z Expresu. Večerní Praha publikuje hrů-
zostrašnou fotografii zbraní zabavených Vietnamcům 
na stanici Fučíkova 14. dubna. O tom, proč je Viet-
namci mají, o tom, že jsou na ně právě na téhle sta-

Vietnamský 
nevolník to 
ve svobodném 
Československu 
nemá lehké.
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Od půlky osmdesátých let 
jste s dalšími lidmi vydávali 
ilegální kulturní časopis Re-
volver Revue. V posledním 
roce komunismu jste pak za-
čali opět bez povolení úřadů 
vydávat politický měsíč-
ník Sport. Proč se to vlastně 
jmenovalo Sport?
Název Sport byl prostě nesený 

tím luxusním vědomím, že naše pub- 
likum budou názoroví spřízněnci. 
Československý sport byl v té době 
nejpopulárnější československý de-
ník, všichni si kupovali „sport“. 
Takže nám to přišlo jako taková 
provokace, taková sranda, mít časo-
pis, kde nebude ani řádka o sportu 
a bude se jmenovat Sport. Navíc ang-
licky to slovo „sport“ má asi třicet vý-
znamů a z nich některé se až překva-
pivě blízko vztahují k podzemnímu 
zakázanému časopisu.

Kdy k tomu rozhodnutí stát 
se podzemním novinářem 
došlo?
Nevím, jestli to byl srpen 

1988, nebo třeba až Palachův týden, 
co se u nás spustilo vědomí, že je po-
třeba doplnit jakoby kulturní maga-
zín nějakým pokusem o novinařinu.

Kdo se na vydávání Sportu 
podílel?
Dílem to byli lidé z Revolver 

Revue – já, Zbyněk Petráček, čás-

tečně Jáchym Topol – a dílem lidé 
z podzemních Lidovek, takoví ne-
uspokojení Lidovkami, jako Honza 
Ruml. Nad tím pak byl Zbyněk 
Hejda. Toho jsme si vyvolili jako šéfa 
kvůli tomu, že byl skvělý, klidný člo-
věk s vysokou mírou neformální au-
tority, který nebyl ani z jednoho to-
hoto tábora a dodával redakci punc 
serióznosti.

V čem to neuspokojení sa-
mizdatovými Lidovkami 
spočívalo?
Na to bych se musel zeptat, ale 

myslím si, že se jim zdály protknuté 
takovým tím smířlivým duchem re-
formního komunismu nebo duchem 
lidí, kteří byli komunisti a vyhýbali 
se nějakým radikálnějším pohledům.

Co tehdy znamenalo „radi-
kálnějším pohledům“?
Třeba jsme tenkrát s Rumlem 

na  nějakém setkání lidí z  disentu 
prohlásili, že jsme antikomunisti. 
A to způsobilo takový nesouhlas, ta-
kový rozruch – už tehdy panoval po-
cit, že se to neříká, protože to jednak 
provokuje komunisty a zadruhé je to 
moc radikální. Jako kdyby samotný 
antikomunismus nebyl zcela jasné 
přihlášení se ke svobodě.

Na Sportu bylo zřejmé, že 
šlo mnohem víc o novinář-
ské než úvahové texty, jak 

bylo zvykem v Lidových no-
vinách. Šlo o předem dekla-
rovaný, promyšlený cíl?
Asi to byl cíl, i když nevím, 

jestli jsme ho úplně verbalizovali. Už 
tehdy jsme ale byli obdivovatelé ame-
rické žurnalistiky, byť jsme ji znali 
hodně vzdáleně. Chtěli jsme tak ale 
pracovat – být v terénu, ptát se lidí, 
psát o nich, prostě dělat úplně nor-
mální novináře.

Dařilo se vám to?
Nejvíc vzpomínám na to, jak 

za námi přišli horníci z tachovských 
uranových dolů, kteří si zřejmě pře-
četli adresu v tiráži Sportu. Říkali, 
že už na všechno kašlou, že se prostě 
přestali bát a chtějí mluvit o tom, jaké 
jsou u nich na dole strašný podmínky. 
My jsme tam jeli. Do Tachova samo-
zřejmě, ne do uranových dolů, tam 
jsme nemohli. Byli jsme u nich doma 
a oni s námi mluvili pod jmény, což 
byl pro mě novinářský převrat.

Samozřejmě že jsme ani ná-
znakem nešli na úřady, které za to 
všechno nesly vinu, za vedením, ni-
kam. Prostě jsme publikovali svědec-
tví, ovšem podepřené celými jmény, 
což z toho dělalo věrohodnou zále-
žitost. A tohle, myslím, tenkrát byla 
nejvyšší žurnalistika.

Bylo v té době riskantní vy-
dávat ilegální protikomunis-
tický časopis? 
To je vlastně nejtěžší část po-

pisu tehdejší skutečnosti. Protože ro-
zumově vzato, zpětně se dá říct, že 
nám nehrozilo nic víc než rok až tři 
roky kriminálu. Jenže tehdy jsme si 
museli připustit hrozbu, na které ko-
munismus od počátku stál – tedy že 
ten režim může všechno. Josef Rö-
mer ze Zlína dostal dvacet let za ná-
vštěvu americké ambasády. Tomáš 
Petřivý z Bratislavy neudělal vůbec 
nic, ale tradovalo se, že po něm šli 
estébáci a pak záhadně zahynul. Po-
dobných smrtí nebylo mnoho, ale ony 
stačí tři až čtyři, aby to v tobě žilo. 
Máničce z Brna, Ladislavu Ševecovi, 
přišili úplně vymyšlený únos letadla 
a dostal patnáct let nebo kolik.

Člověk nepřemýšlel o  tom, 
kolik let vězení mu hrozilo, tyhle 

Nebýt toho 
taxikáře, Respekt 
by nevznikl
Se zakladatelem a bývalým 
šéfredaktorem Respektu Ivanem 
Lamperem o roce 1989
marek ŠVehLa
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události mu ale visely v zádech. Nešlo 
si říct jako teď – když zpronevěřím 
milion, tak si tři roky odsedím, 
a  potom budu mít prachy. Tehdy 
nebylo moc jasné, co tě čeká, jen bylo 
jasné, že ten systém může všechno. 
Nakonec se nám ale nic nestalo.

Z čeho se vydávání Sportu 
platilo?
Už si to přesně nepamatuju, 

nevzpomenu si ani, kolik Sport vů-
bec stál. Tehdy jsi ale musel být opa-
trný v tom, že peníze od lidí by po-
tom u soudu znamenaly přitěžující 
okolnost kvůli nedovolenému pod-
nikání. Měli jsme nějaké dary ze 
Západu, moc jsme toho však nepo-
třebovali. My pracovali zadarmo, 
platili jsme psaní textů, tiskaře, pa-
pír, barvy, cyklostyl.

Kde se Sport tiskl?
Na  více místech, na  cyklo-

stylech u  různých lidí. Sport měl 
relativně vysoký náklad, myslím, 
že 1500–2000 kusů, což byl tehdy 
český rekord. Redakční schůze byly 
u Hejdy.

Od revoluce k Respektu
Během revoluce jste po-
měrně rychle přesedlali 
na Informační servis. Jak 
k tomu došlo?

Každý měl tehdy potřebu něco 
dělat. Někteří šli do nějakých center 
a shromažďovali se kolem přiroze-
ných vůdců jako Havel. A my jsme se 
shromažďovali kolem sebe, jak jsme 
byli léta zvyklí. Přišlo nám, že to nej-
lepší, co dělat umíme, jsou noviny.

Noviny, televize a rádio tehdy 
ještě vůbec neinformovaly, tak jsme 
to začali dělat my. Měli jsme přitom 

výhodu předchozích zkušeností. Do-
kázali jsme novinářskou práci orga-
nizovat, pracovat s otázkami, alespoň 
trochu formulovat a psát, takže jsme 
vlastně během jednoho dvou dnů 
postavili poměrně širokou redakci. 
Když pak Občanské fórum opustilo 
pražskou galerii U  Řečických, tak 
jsme ji zcela zaplnili třiceti lidmi. 
To letmé povědomí, co to je žurna-
listika, nám dalo podobnou výhodu, 
jako měli třeba lidé z podniků za-

hraničního obchodu, kteří i se svými 
špatnými školami a svými kontakty 
měli aspoň trochu ponětí o tom, co 
je to byznys, a díky tomu pak uspěli.

Kolik kusů Informačního 
servisu jste tiskli?
Byly to desítky tisíc, přesně 

fakt nevím.

Pamětníci vzpomínají, že 
v jednu chvíli ještě před 
vznikem Respektu jste má-
lem skončili. Je to pravda?
To je úplně zásadní historka. 

Na konci revoluce po generální stávce 
jsme řešili, co s Informačním servi-
sem dál, a  Ruml to navrhl zasta-
vit, rozpustit lidi a pak postavit ča-
sopis znova a profesionálně. A taky 
to rozpuštění vyhlásil a my skutečně 
20.  prosince večer redakci zavřeli 
a rozpustili. Tu noc mě a moji pří-
telkyni vezl domů z práce jeden náš 
známý taxikář, takový celkem charis-
matik, Václav se jmenoval. Řekl jsem 
mu, pro co jsme se rozhodli. Po pří-
jezdu do Holešovic pršelo tak, že se 
nedalo vystoupit. Tak jsme seděli dál 
a Václav z předního sedadla vyluzo-
val takové nesouhlasné vlny. Já jsem 
si ho nevšímal, byl jsem unavený, ale 
on to dělal tak silně, že jsem mu ří-
kal – Václave, co se děje? A dodneška 
si pamatuju, jak říká: „Takovýhle 
sráče by svět opravdu pohledal. Bol-
ševik ještě není od válu a oni prostě 
zavírají krám, jako by bylo vyhráno.“

Pak se rozpoutala řeč a mně 
najednou došlo, že má naprostou 
pravdu, že rušení těch novin je na-
prosto fatální chyba, kterou se už 
nikdy nepodaří napravit. Tak jsem 
z  domu rychle telefonoval do  re-
dakce v galerii U Řečických a nej-
větší štěstí bylo, že tam popíjela Pe-
truška Šustrová s nějakýma lidma. 
Řekl jsem jí, ať sundá ze vchodu ná-
pis, že Informační servis zítra končí. 
Ať to prostě sundá a že jedeme dál.

Obtelefonoval jsem všechny 
dostupné lidi a druhý den jsme nor-
málně pokračovali a myslím, že to 
ten časopis zachránilo, že by nikdy 
Respekt nevznikl. Ruml šel do poli-
tiky a my – jaké profíky bychom kde 
sebrali? To byl úplný nesmysl. Re-

My pracovali 
zadarmo, platili 
jsme psaní 
textů, tiskaře, 
papír, barvy, 
cyklostyl.
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spekt se pak vyvinul z  lidí, jako je 
Jarda Spurný, Honza Brabec a další, 
kteří nikdy nikam nepsali, ani do In-
formačního servisu ne. Pak se ale 
z těchto lidí staly pilíře těch novin.

Jak se z Informačního ser-
visu stal Respekt?
Na  deník jsme neměli dost 

chuti a energii shánět peníze. Roz-
hodli jsme se prorazit s týdeníkem, 
který se dal ještě dlouho ukočírovat 
vlastními silami. Hlavní otázka ale 
zněla, jak normální týdeník posta-
vit. Nikdo z nás nevěděl, kolik třeba 
máme mít lidí. Stali jsme se hříčkou 
různých zvěstí. Třeba jsem psal text 
o pohřebácích a chlapi, co mě vozili, 
mluvili o vydávání časopisu tak su-
verénně, že se pro mě v tu chvíli stali 
znalci vydavatelské politiky. Jeden 
z nich tvrdil, že je to kravina, že ta-
kový časopis nemůže nikdy v Česku 
uspět. Že to ví, protože byl v Ně-
mecku, a že časopis, jako chceme dě-
lat my, jsou maximálně dva placení 
lidé a další tam jen posílají příspěvky. 
Víc se nemůže uživit. Nás bylo ten-
krát patnáct a já propadl zoufalství, 
že to děláme špatně, protože mi to 
právě objevený „odborník“ řekl.

Naštěstí jsme ale brzo zjistili, 
že to, co on myslel, je nějaký porno-
magazín, který takhle fungoval – dva 
lidi v redakci a zbytek přispěvatelé.

Proč jste se nezkusili poradit 
s někým na Západě? Nebo 
jít na německou ambasádu, 
ať vám dohodnou schůzku 
třeba v Der Spiegel?
Něco takového nás vůbec ne-

napadlo, absolutně ne. Byl březen 
1990 a my jsme byli klasičtí postko-
munisti, které nikdo nenaučil ptát 
se. Měli jsme zafixované, že to smrdí 
kriminálem – chodit na ambasádu.

Z čeho jste tedy vycházeli?
Hodně nám odkryla americká 

učebnice žurnalistiky, kterou nám 
přivezla dánská kamarádka. Časopis 
jsme pak intuitivně stavěli dál – jako 
informační, zpravodajský, investiga-
tivní médium, které musí mít široký 
záběr od politiky po kulturu. Taky 
mi až po chvíli bylo jasné, že pokud 

chceš po lidech výkon, tak je musíš 
platit. Díky zkušenosti ze Sportu 
jsme od začátku věděli, že musíme 
redigovat. Hodně nás naučil Tomáš 
Pěkný, disident, který k  nám při-
šel se zkušeností z oficiálního časo-
pisu – z legendárního Studenta, kde 
byl koncem šedesátých let, než ho 
zakázali. Učil nás, jak redigovat, jak 
funguje redakce, jak dělat porady atd.

Byla výhoda, že nikdo z lidí 
tehdy v Respektu nevystu-
doval žurnalistiku a nepři-
šel s návyky normalizačního 
novináře?
To se nedá říct, šlo o samo-

zřejmou věc. Naše obrovská výhoda 
byla, že jsme na rozdíl od jiných no-
vin měli toho Tomáše Pěknýho, to 
znamená důvěryhodného člověka 

starší generace, což bylo tenkrát 
hrozně nedostatkové zboží. V novi-
nařině nebyli takoví lidé vůbec.

Respekt měl úplně jiné am-
bice než revoluční Informační 
servis. Jak se daly tyhle ambice 
vzhledem k  vašim minimálním 
zkušenostem a  omezeným novi-
nářským dovednostem naplňovat?

Měli jsme velkou výhodu, že 
jsme zráli s českou společností. Když 
se podíváš na  první ročníky Re-
spektu, novinářsky vzato je to sku-
tečně ostuda. Jenže tou „ostudou“ 
byla celá česká společnost, která byla 
úplně chaotická. My jsme ale měli 
čas se tu práci učit. A že jsme se učili 
dobře, ukazuje počet lidí, kteří se 
stali špičkovými novináři téhle země, 
přitom k nám přicházeli z popelář-
ských vozů nebo jako zemědělští in-
ženýři.

Světlo světa
Jak vypadala česká žurnalis-
tika začátku devadesátých 
let ve srovnání s nynější? 
V čem byl hlavní rozdíl?
Tenkrát to nebyla moc žurna-

listika, šlo spíš o ideologii. Učili jsme 
se základům řemesla. Byla to spíš 
žurnalistika bojující než informující.

V jakém smyslu bojující?
Utkvěl mi jeden příklad. 

V roce 1990  jsme se dostali k pří-
padu, kdy komunisti prodávali pro-
šlé kakaové boby z Ghany, protože 
byly levnější. Mně to dal nějaký es-
tébák, a protože to bylo proti býva-
lému režimu, tak jsem to celé ne-
komplikovaně otiskl včetně jmen 
viníků. Neviděl jsem v  tom vůbec 
žádný problém. A naše dánská ka-
marádka z toho byla úplně šokovaná. 
Ptala se, proč tam nejsou vyfocení ti 
lidé, a pak hlavně proč v tom článku 
tihle viníci nemluví? Proč se jich ni-
kdo na nic neptá? Proč nejsou s tím 
případem konfrontováni? A já jsem 
tenkrát říkal – co blbneš, vždyť to 
jsou komunisti. Proč se ptát? Nic ne-
řeknou.

Tenkrát si prostě žurnalistika 
vyřizovala účty se starou mocí a spo-
lečenskými stereotypy, které po ní 
zůstávaly. Nevěděli jsme, jak se za-
chází s novou mocí. Byli to naši ka-
marádi, kteří by přece neudělali nic 
špatného. Jejich názory jsme vlastně 
jen dost nekomplikovaně tlumočili. 
Převrat nastal, když Boris Lazar 
u nás otiskl komentář o vnitru, kde 
Honzu Rumla ometl za neschopné 
řízení. A to bylo po legraci.

Jak po legraci?
Konec přátelství. Po zhruba tři 

čtvrtě roce svobody se pevné vazby 
začaly štěpit a to bylo klíčové. Žurna-
listika se tak začala měnit ve chvíli, 
kdy si přestala vyřizovat účty se sta-
rou mocí a začala objevovat své úkoly 
vůči moci nové. A  znamenalo to 
mnohdy bolestné rozchody, protože 
to bylo vykládáno jako osobní útok. 
Byla to ale taky doba, kdy jiné noviny 
nešly v podstatě číst. Jejich newspeak 
byl takový, že my jsme proti nim asi 
vypadali jako úplný světlo světa. 

Měli jsme velkou 
výhodu, že jsme 
zráli s českou 
společností. 
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nici denně pořádány hony, o tom, že se cítí naprosto 
nechráněni a bezprávní, tam není ani slovo. A pokud 
jde politická strana do prvních svobodných voleb a je-
den z prvních bodů jejího programu je žádost o „pře-
hodnocení dovozu nekvalifikovaných pracovních sil“ 
s požadavkem, aby dlužné země místo lajdácké práce 
svých občanů platily dluhy ve valutách (co vědí repub-
likáni o lajdáctví Vietnamců, kdy ho takhle statečně 
pranýřovali v minulosti?), je to jen laciné podbízení se 
davu, apel na jeho nejtemnější stránky; jednou z nich 
je rasismus. 

Jak se potom divit dětem, které napodobují svoje 
ideály, anglické skinheads nebo berlínské die Ketten, 
a  vedou válku proti „cizincům“? Honit ve dvaceti-
členné tlupě Vietnamce po Můstku, za lhostejného 
přihlížení kolemjdoucích a někdy i policie, jim při-
padá zřejmě zábavnější než fotbal. V atmosféře lhostej-
nosti, která je vždy plná potenciálního rasismu a násilí 
vůbec, se ani nebojí trestu. Vždyť ve Večerní Praze se 
vše zase v dobré obrátí. Takže proč si nevzít řetěz nebo 
dýku a nejít do akce? Stačí mámina kuchyňská kudla, 
a člověk si ani nemusí představovat, že je v Londýně; 
Praha je divoká a zábavná dost. A koho napodobuje 
Republikánská strana? Le Pena? Praha 
je pořád polepená Láskou Moudrostí 
Masarykem Pravdou. Plakáty jsou 
i na Můstku a na Fučíkově. Působí to 
komicky. Ale Vietnamci většinou česky 
dobře neumějí. 

Jde o životy a jednání nevedou 
k ničemu. Nechápu proč
Na vietnamské ambasádě mě přijali pan 
doktor Thang a pan inženýr Dieu. „No-
vináři o informace z naší strany nepro-
jevují zájem. Přestože situaci považu-
jeme za více než vážnou. Každý den dostáváme zprávy 
o útocích na naše krajany. Zdaleka nejde jen o Prahu. 
Naši lidé jsou napadáni v Plzni, v Kladně, v Ostravě, 
ve Zlíně, v Českých Budějovicích. Ambasáda je proti 
stávkám, přesto naši stávkují. Ani o tom se ve vašem 
tisku nic nepíše. Byl napaden úředník ambasády. Chu-
ligán s železnou tyčí za ním vběhl na půdu konzulátu. 
Přivolali jsme policii. Útočníka zadrželi, ale za pár ho-
din ho pustili.“ Později se dozvídám proč. Je mu pou-
hých 17 let.

„Snažíme se vést statistiku,“ říká pan Dieu. 
„Od ledna jde o stovky přepadení a útoků. Za poslední 
tři neděle máme jen v Praze zaznamenáno na 30 pří-
padů. Probíhají většinou stejně: útočníci jsou vždy v pře-
sile, vždy ozbrojeni. Zpočátku jsme si byli jisti, že jde 
o nějaké nevyřízené účty mezi kšeftaři. Víme, že Viet-
namci se účastnili nelegálních burz. Ale dnes je situ-
ace jiná. Ti agresivní mladíci napadají úplně každého. 
A naši dělníci tu přece jsou na základě mezivládních 
smluv. Mají nárok na ochranu stejně jako českoslovenští 
občané. Vždyť když se dva rvou, policie musí vyslech-

nout oba. Vietnamců se neptá nikdo na nic. Mnozí se 
chtějí okamžitě vrátit domů.“ „To si možná ti, co na ně 
útočí, právě přejí.“ „Možná ano. A na koho budou úto-
čit potom?“ Ukazuji článek v Lidových novinách, které 
se o Vietnamcích zmiňují pod titulkem „Návrat gas-
tarbeitrů domů“. Článek je o přesunu armády vietnam-
ských pracovníků do Vietnamu. „Noviny si mohou psát, 
co chtějí, asi je to rozhodnutí vaší vlády, s vietnamskou 
stranou ale nikdo nejednal.“ 

Vracím se ke složce, kde jsou zaznamenaná pře-
padení – 16. dubna stanice metra na Národní třídě. Pan 
Hien zbit, okraden o peníze. 16. dubna stanice Vltavská. 
Pan Hung napaden třemi útočníky s železnými tyčemi. 
Těžce zraněn, odvezen do nemocnice. 16. dubna Hlavní 
nádraží v Ostravě. Pan Thang napaden několika útoč-
níky. Tenhle incident je nejasný. Spadl pod vlak? Leží 
v nemocnici s amputovanou rukou. 17. dubna. Výhrůžné 
telefonáty do ženské ubytovny Košík. Hrozby vyhoze-
ním do povětří. Z výpovědi jiného z napadených, pra-
covníka studijního oddělení velvyslanectví VSR: „Přišel 
ke mně jeden z těch dvou a zeptal se: ‚Ty seš Vietna-
mec?‘ – ‚Ano já jsem Vietnamec.‘ Udeřil mě do obli-
čeje. Snažil jsem se utéct, ale chytil mě a srazil na zem, 

pak se mně snažil nohama zlomit obě 
ruce. Volal jsem o pomoc, jezdilo tam 
mnoho aut. Zastavili, ale nikdo mi ne-
pomohl. Ten Čech mě pak chytil a zbil 
mě.“ A takhle to jde dál, podle jednot-
ného scénáře. 

Po  těch stránkách plných krve 
a násilí, „neznámých útočníků“ a „viet-
namských veksláků“ čtenáře, v naprosté 
většině neobjasněných případů, nutně 
napadne, zda nejde o organizovaný te-
ror. Vše tomu nasvědčuje. S Vietnamci 
přece nikdy žádné zvláštní problémy ne-

bývaly. Teroristická komanda je začala napadat přibližně 
ve stejnou dobu na různých místech republiky. Mohou 
tu být nějaké podvratné síly, které využívají jakékoli 
možnosti k roznícení neklidu v zemi? Před volbami? 
Dělbuchy a slzným plynem útočili na vietnamskou uby-
tovnu i na Slovensku, v Partyzánském. Ambasáda vy-
dala pro ty tři stovky vietnamských ubytoven na našem 
území jednotnou instrukci: pokud možno nevycházet. 

Během týdne nejsou alespoň na ulicích Prahy Viet- 
namci k vidění. A začíná docházet k útokům na uby-
tovny. Je tohle násilí někým organizováno? Anebo začí-
nám být ze vší té krve a nenávisti paranoidní? Jako bal-
zám pak působí stanovisko ředitele podniku ing. Pavla 
Pravce z Otrokovic. Cituji z jeho provolání k vietnam-
ským spolupracovníkům: „V poslední době se začaly vy-
hrocovat mezi skupinami Vietnamců a některými sku-
pinami našich obyvatel konflikty, urážky, až fyzické 
napadání, které se zdají mít národnostní a rasový mo-
tiv. Tato situace způsobila, že se vietnamští spolupracov-
níci bojí cestovat mezi Zlínem a Otrokovicemi, odmítají 
nastoupit do práce bez zajištěné dopravy a doprovodu. 

„Snažil jsem se 
utéct, ale srazil 
mě na zem 
a snažil se mně 
nohama zlomit 
obě ruce.“ 



25

Je fakt, že dřívější režim byl otrokářský, pracovní síla, 
ať česká nebo vietnamská či polská byla masou ano-
nymních otroků přidělovaných do závodů. Není tedy 
vinou vietnamských spolupracovníků, že jsou tady, je 
to založeno na mezinárodních dohodách… Je zbytečné 
končit pobyt lidí, kteří zde poctivě pracovali (alespoň 
velká většina z nich), tím, že je vyžene dav našich neto-
lerantních a rozvášněných spoluobčanů. Toto nelze tr-
pět v civilizované zemi. Je jediná cesta, maximální to-
lerantnost a neprovokovat! Protože jsme všichni stejní 
lidé, nezáleží na barvě pleti či národnosti, dokažte, že 
umíte jít příkladem. V dobách, kdy k nám začali přijíž-
dět pracovníci z Vietnamu, nedocházelo nikdy k této si-
tuaci, naši lidé vás měli rádi, brali vás na svátky do svých 
rodin. Změňme to znovu na tuto polohu, dá to trochu 
práce a hodně odpouštění.“ 

Provolání je z Otrokovic z 11. dubna. Ptám se 
pana doktora Tenga, co dělají, co vůbec může amba-
sáda v takovéhle situaci podniknout. „Samozřejmě si 
stěžujeme. Žádáme o ochranu našich dělníků, vlastně 
o ni prosíme. Stále spoleháme na to, že českosloven-
ské zákony platí i pro nás. Obracíme se na ministerstvo 
práce a sociálních věcí a na ministerstvo zahraničí. Ujis-
tili nás svou podporou.“ A odpověď na oficiální nóty? 
„Nepřišla žádná. Samozřejmě apelujeme i na naše děl-
níky, aby se nemstili. Žádáme je, aby se, než se situace 
uklidní, úplně stáhli z ulic. Aby neposkytli sebemenší 
záminku k výtržnostem. Aby dobře pracovali a nestáv-
kovali. Ale je zarážející, že jde o lidské životy a jednání 
s vašimi ministerstvy nevedou k ničemu. Nechápu proč. 
Poměry ve vaší zemi se změnily, každý ať si jde svou 
vlastní cestou, to je v pořádku. Ale proč se tu s našimi 
dělníky zachází jako s nepřáteli?“ 

Ubytovny: strach, neklid, nejistota
Paní Charvátová má z naší návštěvy celkem radost. 
Vietnamci vypadají spíš zmateně. A zvědavě. Nejsou 
zvyklí, aby o ně někdo projevoval zájem. „Hned za-
volám vedoucího. Kluci,“ obrací se k Vietnamcům, 
kteří tu s námi zevlují ve vestibulu, „zavolejte vedoucí. 
Ti totiž mluví dobře česky.“ „To mi ale nepotřebu-
jeme,“ říká Hanka a plynnou vietnamštinou zastavuje 
jednoho mrňavého Vietnamce, který už se rozeběhl 
po schodech. Ale nedá se nic dělat. Jde o tisk a to bez 
vedoucích není možné. 

Jdeme nahoru do sedmého patra do místnosti 
se stolem a židlemi. Potkáváme jednoho mladého děl-
níka s rukou v sádře. „Jak se ti to stalo?“ ptá se Hanka. 
Rychlým pohybem si přejíždí dlaní po vlasech. Skin-
headi. Místnost je za chvíli plná, každý má za sebou 
nějakou tu rvačku, ani nestačím zapisovat data a místa. 
Jeden z vedoucích autoritativním gestem ostatní pře-
rušuje. Slovo má mladík s rukou v gypsu. Dostal ránu 
železnou tyčí, hned jak vylezl z metra na stanici Fučí-
kova. Ležel na zemi a kryl si hlavu. Přerazili mu zápěstí. 
Neví, co chtěli, nerozumí česky. Asi ho chtěli prostě 
zmlátit. Zachránili ho nějací manželé, vzali ho do auta. 

Češi. Odvezli ho do nemocnice. Ne, neví, že by to po-
licajti vyšetřovali. 

Vietnamec, který sedí vedle něj, byl nedávno po-
bodaný. Stalo se to kvůli burze. Nechce o tom mluvit. 
„Snad to začalo tou tržnicí,“ říká jeden vedoucí. „Ale 
tam přece nebyli skinheadi a punkové moc vidět. My-
sleli jsme si, že nás přepadají kvůli penězům. My si je 
nemůžeme nechávat ve spořitelně, často jsme je nosili 
u sebe. Těm, co kšeftovali, jsme to zakazovali, říkali 
jsme jim, že jestli je někdo zabije, je to jejich riziko. Ale 
to, co se děje teď, to je něco jiného. Nikdy jsme neměli 
takové problémy. Nás je tu 500 a zůstávat každý den 
tady na ubytovně, to není dobré. Proč teď chce tolik lidí, 
aby tekla naše krev? Skoro všichni naši už chtějí domů.“ 

Dozvídám se ale, že ani to není jednoduché. Po-
kud by Vietnamec chtěl předčasně domů, porušuje pra-
covní smlouvu a podnik mu nekoupí letenku. A i kdyby 
si ji hradil ze svého, letadla do Saigonu už nelétají. Mu-
sel by letět přes Moskvu a to je nejen dražší – místa jsou 
na dlouhou dobu dopředu vyprodaná. Musí se tedy cítit 
jako v pasti. A v pasti taky je. „Mezi námi jsou i vojáci, 
partyzáni. Umějí bojovat. Ale kdybychom byli aktivní, 
určitě by to vyvolalo ještě větší vlnu nenávisti. Máme 
zbraně, ale ty použijeme jen v sebeobraně.“ „A jak to 
bylo 14. dubna na stanici Fučíkova?“ „V novinách ne-
napsali, kolik nás už bylo na téhle stanici zmlácených. 
Jsme přece lidé, proč se máme pořád nechat mlátit? Jed-
nomu z nás tam ukradli magnetofon a bili ho. Tak nás 
tam asi 40 vyrazilo. Vzali jsme si zbraně, už toho máme 

Proč se tu s vietnamskými dělníky zachází jako s nepřáteli?
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dost. Policajti některé z nás zatkli. Stávkovali jsme, pro-
tože vůbec nic nevyšetřovali, vůbec se nezajímali o to, 
jak tu teď musíme žít.“

Stávkovali dva dny. Nedosáhli ničeho, nikdo se 
o ně nezajímal. Vedení ČKD jim ty dva dny napsalo 
jako dovolenou. Vietnamci všeobecně SNB nedůvěřují. 
Hovoří o několika případech, kdy se k nim sami poli-
cisté chovali surově. O případě, kdy rvačka s punkem 
pokračovala výpraskem na strážnici, mají informace 
i na ambasádě. Zvlášť poslední dobou se ani nena-
máhají přepadení hlásit. Spoléhali, že jim jejich pro-
blémy pomůže řešit ambasáda. Ukázalo se, že i ta je 
bezmocná. Nehlásí přepady tedy ani tam. Paní Char-
vátová: „Už jsem volala na VB, ať sem k ubytovně dají 
hlídky. Co když ti chuligáni přijdou? Skinheads někdy 
hlídají autobusové zastávky tady v okolí a zmlátí kaž-
dého, na koho narazí. Je jich tak 20, mají hole řetězy 
a nože. Vždyť taková parta přece musí být vidět! Jak 
to, že je nechají? Policajti mi řekli, že se o to postarají, 
ale nic se nezměnilo, jen tu občas jezdí kolem v autě.“

Ptám se jednoho z vedoucích, na kterou uby-
tovnu bychom ještě měli zajít. „Kamkoli. Všude je to 
stejné.“ Rozdáváme pár čísel Respektu. Hbitě si je za-
bírají vedoucí. Nejen proto, že vlastně 
jenom oni umějí dobře česky, ale také 
kvůli kontrole ostatních. Ptáme se 
na jména. „To není nutné,“ říká jeden 
z vedoucích. Jména se nedozvíme. Je-
den z dělníků se s námi zkouší domluvit 
anglicky. Brzy toho nechá. Vietnamský 
nevolník to ve svobodném Českosloven-
sku nemá lehké. 

Speciálně upravená trikolora – 
sametová revoluce, díl druhý?
Poslední minuty na ubytovně v Lub-
linské působí až filmově. „Napište pravdu,“ říká jeden 
z nedávno zbitých, „napište, že my jsme sem přijeli pra-
covat. Tuhle válku nechceme.“ Vtom do místnosti vejde 
pár Vietnamců, jednoho při chůzi podpírají. Ukazuje 
nám naběhlou nohu a šrámy na hlavě. Právě se vrátil 
ze stanice Fučíkova. Asi 20 statných českých mládenců 
napadlo jeho a jeho dívku klacky a železnými tyčemi. 
Oceňuje, že dívku nechali utéct. Ptám se, co dělali lidé 
okolo. „Čuměli.“

Na ubytovně v Řepích je Vietnamců asi 120. 
Ostatní, zaměstnanci ČKD, kteří tu bydlí, jsou Češi 
a  Poláci. Paní Baloušková ve  vrátnici: „Problémy 
s Vietnamci? Vůbec žádné nejsou. Ti jsou ukáznění, 
jsou to hodný lidi. Ale teď se pořád musí prát s těma 
grázlama. Je to pořád horší. Proč se něco neudělá?“

Vedoucí skupiny Pham Ngoc Mao nám vypráví 
o přepadení ubytovny: „17. dubna odpoledne ti rváči 
přijeli ve dvou autech. Jeden byl taky na motorce. S ty-
čemi a řetězy honili Vietnamce, kteří se vraceli z práce. 
Křičeli na nás, že druhý den přijedou zase. To už jsme 
na ně čekali, někteří z nás měli zbraně. Neukázali se. 

Ano, SNB jsme informovali. Myslím, že je to neza-
jímá. Já zbraň nenosím, mluvím dobře česky. Kdyby 
mě někde chytili, vysvětlil bych, že jsem pro nenásilí. 
Jestli by to pomohlo? Snad ano.“

Když se dozví, že jsme od novin: „V novinách 
o nás nic nepíší, a když, tak jenom že kšeftujeme a pod-
vádíme. Proč nikdo nechce poslouchat taky druhou 
stranu?“ Opravdu, ministr Hrazdíra v televizi oznámí 
národu, že rasové nepokoje jsou ve skutečnosti rvačky 
mezi příznivci moderní hudby a Romy. V rozhovoru 
pro Respekt sice řekne, že už došlo k zabití, ale že po-
kud má informace, tak napadání Vietnamců není zas tak 
intenzivní. Informace tedy zřejmě nemá. Hlídky skinů 
na Můstku, na stanici Sokolovská a na Fučíkově, kde do-
chází k přepadům denně, pozorovaným desítkami našich 
spoluobčanů, si klidně mohou hrát dál. Mohou také ne-
rušeně zdokonalovat svůj arzenál. Parta, která napadla 
Vietnamce v Řepích, použila mimo svých obvyklých 
pracovních nástrojů také červeno-modro-bíle pomalo-
vané hole. Připomíná vám to něco? Až budou nastupovat 
do útoku za zvuků státní hymny, bude pozdě. 

Staré potíže a nové problémy: nejsou lidi
Náčelník OS SNB kapitán Janeček 
o  tažení, které skinheadi proti Viet-
namcům vedou, samozřejmě ví. A dívá 
se na celou věc realisticky. „Chyba je 
v nás, v minulém systému. Chovali jsme 
se jako vykořisťovatelé a snažili se vy-
řešit naše ekonomické problémy špat-
ným způsobem. Přitom tu Vietnamci 
pořád žili jak v ghettech, bez normál-
ních společenských kontaktů. Ty kon-
flikty s nimi začaly na burzách v Ho-
lešovicích, na Spartě a jinde. Můžete 
správně namítnout, že třeba Poláci taky 

kšeftují – a jak – a nikdo je nemlátí. Skinheads a po-
dobné skupiny jsou ale rasisti, je to jejich ideologie.“ 

„A co s tím hodláte dělat?“ „Podívejte se, v den, 
kdy odlétal papež, tu mám najednou hlášení, že 80 skin-
heads a pankáčů pochoduje na Letnou. Měl jsem jen pár 
lidí, ale podařilo se nám zabránit jim tam dojít. Pak je 
napadlo, že udělají trestnou výpravu na Vietnamce, a šli 
na Havelský trh.“ „A co vy?“ „Dávali jsme na ně po-
zor, dokud nedošli do sousedního obvodu. A Vietnamci, 
kteří byli na Havelském, byli včas varováni.“ „Co sta-
nice Fučíkova? Tam jsou Vietnamci přepadáni denně.“ 
„Nemám prostě dost lidí, aby tam drželi stálou službu. 
Nezačaly jen tyhle bitky, dost vzrostla i běžná krimi-
nalita. Na Fučíkově bude civilní operativa. Prostě tam 
budou tajní, kteří v případě potřeby zavolají hlídkový 
vůz. Lhostejnost lidí je někdy otřesná. Vidí třeba rvačku, 
vidí, jak někdo leží na zemi a oni do něj kopou, a ni-
kdo nám prostě nezavolá.“ „Vietnamci si často stěžují, že 
občas pouze přihlíží i VB.“ „To záleží na člověku. Sa-
mozřejmě že ten příslušník má povinnost zakročit. Ale 
komu se chce za tři až čtyři tisíce měsíčně mezi pankáče 

„Dyť ti řikám, 
že já nevim, 
jak to začalo. 
Mně pobodali 
kámoše.“
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s kudlama a Vietnamce s mučakama? To, co se teď děje, 
nevyřeší pochůzkáři. Tahle situace se musí řešit na nej-
vyšších místech.“ „A řeší se? Dostal jste nějaké rozkazy, 
instrukce?“ „Ne, pokud já vím, neřeší se nic.“ 

Mladí, zdraví, plní síly: když lidi viděj krev
Jsem na stanici Fučíkova. Hoši jsou v davu nepřehléd-
nutelní. Málokdy chodí jinak než ve třech v pěti. Ně-
kteří jsou až neuvěřitelně mladí. Ležérně se procházejí, 
poflakují. Který z nich má asi pod svetrem nebo pod 
bundou dýku? Kovový obušek v rukávu? Schovávají je 
asi ze zvyku, lidé s plnými taškami jedou z práce, vět-
šinou utahaní, vypadají, že na všechno kašlou. „Viet-
namci?“ diví se mladá paní, „nějaký rvačky? A co má 
bejt, ať táhnou domů.“ „Zkouším to u zaměstnance 
metra. „Rvačky? No, občas se něco semele, voni je tu 
honěj.“ „A voláte policii?“ „Sem snad u nich, nebo co?“ 

Mačkám červený knoflík, chci se dozvonit 
na VB. Zvonek vyzvání, ale nikdo se neozývá. Pár 
metrů odsud je malá kašna; sleduju pankáče v podřepu, 
kterému dívka s žiletkou v ruce právě pečlivě vyholuje 
hlavu. Jen po stranách, kohouta asi nechá být. Anebo 
právě sleduju přeměnu punka ve skinheada? 

„Dřív sme se mlátili mezi sebou. Se skinama.“ 
„A teď mlátíte Vietnamce? Co proti nim máš?“ „Pobo-
dali mi kamaráda. A jinýho kámoše taky bodli do nohy. 
Sou mezi nima hrozný gangstři. Jak nás viděj, tak tahaj 
nože.“ „Ale vy honíte je, oni před váma utíkaj.“ „Já ne-
vim, jak to začlo.“ „Proč to děláte, proč mezi sebou boju-
jete?“ „Dyť ti řikám, že já nevim, jak to začalo. Mně po-
bodali kámoše.“ „Máš zbraň, máš nůž?“ „Jo, řetěz taky.“ 
„A co Romové?“ „To sou taky svině. Cikáni a Vietnamci 
sou svině.“ „A co černoši, Arabové? Taky tě štvou, seš 
rasista?“ „Ne, já proti černochům nic nemám, ty nás ne-
chávaj bejt, skini možná, skinům asi vaděj. Nejsem ra-
sista, já se rvu, jen když vytáhnou nějakou zbraň.“ „Ty 
ji nikdy nevytáhneš první?“ „Jen v sebeobraně, začne se 
to rvát, a když lidi viděj krev, tak se začnou teprv mlá-
tit. Ale my nemlátíme každýho, třeba učně, vietnamský 
učně ne.“ „Jak to poznáš, že je to učeň?“ „No když ho 
chytnem a vytáhne legitku, že je učeň, tak ho pustíme.“ 
„Ty seš taky učeň?“ „Ne, teďka ne, já ani nejsem z Prahy, 
já vodjedu. Tady už to stejně končí.“ „Co končí?“ „No, 
už to tady prostě končí, pojedu jinam.“ „Kolik vás tu 
na Fučíkový je?“ „Jak kdy, někdy málo, jednou byl zá-
tah a sebrali nás 200.“

Krvavé party, které se vybíjejí v násilnostech, 
jsou zřejmě všude. Rasistická nenávist, která se u nás 
rozhořela plamenem teprve v poslední době, ale působí 
jako šok. Nevšímat si toho, co se děje dnes a denně, 
v mnoha městech, zatím snad jenom v Čechách, by 
mohlo být sebevražedné. Ale staré dobré „Smrt faši-
smu!“ by už asi taky nestačilo. Společnost je nemocná. 
Aby se mohla léčit, musí o tom vědět. A ti, kteří jsou 
ohroženi, musí vědět, že i je chrání zákony. A jestliže 
existují náznaky, že rasistické útoky jsou organizované, 
je nutné se ptát, komu to může prospět. 

PROHLáŠENí CHARTY 77 

Slovo ke  
spoluobčanům II
Před třemi lety 
zveřejnila Charta 77 
dokument, který 
nazvala „Slovo 
ke spoluobčanům“. 
Je v něm vyjádřena 
filosofie demokratické 
obnovy a zhruba jsou 
zde načrtnuty i cesty, 
jak ji uskutečnit. Byla 
to výzva jednotlivým 
lidem, oslovující jejich 
odpovědnost a touhu 
po svobodě.
miroSLaV Lehký, Jan rUmL, miroSLaV tyL, iVan Lam-

per, Dana němcoVá a DaLŠí, 30. 5. 1990

„K čemu zde vyzýváme,“ praví se hned v úvodu, „není 
nic jiného a nic víc než odvaha stát se občany v pl-
ném, tvořivém a nejsilnějším slova smyslu. Bez ob-
čanů není a nikdy nebude demokracie. Občanství však 
není pouze status. Především a hlavně to je určitý lid-
ský postoj. Zda budeme skutečně svéprávnými a dů-
stojnými občany, vědomými si své spoluodpovědnosti 
za stav celku a jednajícími v souladu s ní, záleží tedy 
ve velké míře na nás samotných.“

Po  pestrém výčtu praktických možností, jak 
uplatnit občanskou aktivitu v různých oblastech spo-
lečenského dění, Charta 77 říká: „Domníváme se, že 
nenásilný odpor proti všemu zlému, tolerance, slušnost, 
otevřenost pravdě i jinému názoru a trpělivá vytrvalost 
jsou těmi nejlepšími nástroji, kterých může naše spo-
lečnost užít v nadcházejícím boji za svou emancipaci, 
za společenskou obnovu a demokratický pořádek.“ 
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„Slovo ke spoluobčanům“ žádalo, „aby se (lidé) 
vzpamatovali do své svobody a uvědomili si nadějeplný 
obsah hesla, které bylo dáno do vínku modernímu čes-
koslovenskému státu.“

Tenkrát se ještě mnoha lidem zdál být nerea-
listický požadavek „začít hned zítra říkat pravdu“, 
když se za pravdu zavíralo. A jiným byla zas Charta 
77 málo revoluční, protože se programově orientovala 
na pokojné prosazení změn. Běh věcí však prokázal, 
že „Slovo ke spoluobčanům“ nebylo nerealistické, ale 
že našlo vnímavé adresáty, kteří se rozhodli dát najevo, 
co si myslí, a to nejen v zaměstnání nebo peticemi, ale 
i na náměstích našich měst. Nebyly jich zpočátku ne-
přehledné zástupy, ale jen stovky nebo tisíce. Velké 
změny však začínají skoro vždycky tím, že se nejdřív 
jen nepočetná skupina rozhodne „říkat pravdu“.

Tato zkušenost vybízí a snad i opravňuje, abychom 
se i dnes, v nové situaci, na vás obrátili ani ne tak s vý-
zvou k akci jako spíše ke společnému zamyšlení.

Každou skutečně důsažnou společenskou pro-
měnu předchází proměna v lidské mysli. Chce-li si člo-
věk lépe uspořádat svůj domov, musí si nejdříve udě-
lat pořádek sám v sobě. V dnešní převratné době se to 
však leckdo pokouší ošvindlovat. Proto 
je najednou tolik spravedlivých, kteří 
se nikdy nemýlili, nikdy nezapřeli po-
znanou pravdu a vždy byli na výši doby. 
Hanba není přiznat si, že jsem se mý-
lil nebo že jsem se bál: vždyť bylo čeho 
se bát. Nepoctivé však je snažit se to 
v sobě překřičet siláckými gesty teď, 
kdy už mě to nic nestojí. Nehezký je 
pohled na opožděné bojovníky, kteří 
ještě včera volili kandidáty Národní 
fronty, zdravili mávátky místodržitele – a teď je jim 
najednou všechno málo radikální a málo nesmlouvavé. 
A pak jsou lidé, kteří chápou svobodu ne jako šanci pro 
odpovědné občanství, ale jako výzvu svým loktům.

Masaryk si kdysi postěžoval Čapkovi: „Každý 
úspěšný převrat vynese na  povrch mnoho parve-
nuů, křiklounů a falešných proroků. I my máme své; 
po ovoci poznáte je a poznají se konečně všichni.“

Vyzýváme-li ke kritické sebereflexi, míříme tím 
i do vlastních řad. Tomu, kdo se choval jako občan 
v těžkých dobách, sluší skromnost a ne chvastounství. 
Nejen disidenti, ale i každá maminka, která učila své 
děti říkat pravdu a nehrbit se před vrchností, připra-
vovala porážku totality.

Na druhé straně bychom si měli vážit statečnosti 
a nenechat ji tupit lidmi, kteří opatrně čekali, jak zá-
pas dopadne, a nyní by chtěli soudit živé i mrtvé. Ne-
zapomínejme, že to byl právě totalitní režim, který se 
instinktivně bál lidí statečných a důsledně preferoval 
pokrytectví a zbabělost. Nebylo náhodou, že se v kri-
minálech padesátých let setkala elita domácího a zahra-
ničního odboje. Despocie nemá ráda lidi neohrožené, 
protože s nimi nemůže snadno manipulovat. Despo-

cie nemá své rytíře, neboť potřebuje knechty, kteří jsou 
ochotni kopat do ležících a bít spoutané. Demokra-
cie však velmi potřebuje statečné osobnosti, které hájí 
právo, i když je to pro ně nevýhodné a nesklidí za to po-
tlesk. Potřebuje veřejné pracovníky, kteří jsou přístupni 
argumentům a nebijí pod pás – neboť i to je metoda 
zbabělců. I demokracie potřebuje své „disidenty“, kteří 
ve chvílích davových emocí dokážou překonat démona 
souhlasu a jít proti proudu.

Žijeme v době rozjitřených citů. Totalitní pan-
stvo po sobě zanechalo spoušť. Není divu, že čím více 
se lidé dozvídají, v jaké stavu je republika, tím více 
roste spravedlivý hněv proti viníkům. A navíc je tu 
očividný delikt vlastizrady, kterého se toto panstvo do-
pustilo, když proti vlastnímu lidu pozvalo cizí vojska, 
velebilo okupaci a nutilo k tomu i ostatní.

Ti, kdo se konkrétně provinili proti míru a lid-
skosti, patří před soud. Kdo bral neprávem ze státní 
pokladny, musí zcizené vrátit a  nést odpovědnost. 
Avšak to hlavní, co nás čeká, je porazit přátele sta-
rých pořádků v otevřeném politickém boji. Kdo se toho 
obává a spoléhá se na administrativní zákazy, nevěří 
v rozum, úsudek a odvahu svých spoluobčanů, nevěří 

v sílu občanské společnosti.
V roce 1945 byla též naše společ-

nost plná spravedlivého rozhořčení. Až 
do té míry, že každý, kdo si troufl tvr-
dit, že někteří Němci jsou také lidé, byl 
okamžitě ukřičen jako kolaborant. A tu 
se staly věci, které se neměly stát: vůči 
provinilým i nevinným se začaly porušo-
vat normy práva a lidskosti. Začali jsme 
být jako oni – to jest jako nacisté. A to 
tragicky poznamenalo i náš další vývoj. 

Parolou dnešní demokratické revoluce je však volání: 
Nejsme jako oni! Neměli bychom na to pěkné heslo 
zapomínat.

Budujeme právní stát. Právo musí platit univer-
zálně, nejen pro některé. Jeho výklad nesmí podléhat 
okamžitým náladám a politickým kampaním. Tam, 
kde bychom z moci, ale i z ochrany práva vyčlenili byť 
jen jediného člověka, přestává právo platit. To nemá 
nic společného s falešnou shovívavostí k lidem nehod-
ným. Právo však nemůže být úskočné, abychom po-
užili výrazu, kterým Jan Patočka charakterizoval fa-
lešnou morálku. Musíme je respektovat, ať se nám to 
hodí, či nehodí. A porušíme-li je dnes v případě svých 
odpůrců, obrátí se právní libovůle zítra proti nám.

Prožili jsme pod dvěma totalitními režimy půl 
století, přerušeného jen dvěma krátkými svobodnějšími 
pauzami. Není proto divu, že se lidé obávají, aby se to 
zlé opět nevrátilo. Právem se mluví o „temných silách“, 
které zde dosud působí a snaží se mezi nás zasít rozkol 
a svár. Bylo by však pošetilé domnívat se, že „temné síly“ 
jsou jen mimo nás a že v nás samých sídlí jen čiré dobro.

Zlo není dílem jen jedné ideologie či koncepce. 
Je stěhovavé, mění své podoby a vývěsní štíty. Když 

Svoboda není 
svobodou, 
pokud není 
svobodou i pro 
jinak smýšlející.
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však zkoumáte jeho rozličné jevy, vždy se za nimi ob-
jeví závist, agresivita a nenávist člověka k člověku. Ge-
nocidu si nevymysleli teprve Hitler nebo Stalin, měli 
mnoho předchůdců. Napříkla v roce 1916 vyvraždili 
Turci na dva miliony Arménů a nepotřebovali k tomu 
ani plynové komory, ani žádnou speciální ideologii. 
Stačila jim k tomu docela „jednoduchá“ nenávist k ji-
nak mluvícím a jinak věřícím spoluobčanům.

Někteří lidé se domnívají, že dnes kvůli úto-
kům „holých lebek“ na Romy a Vietnamce děláme 
zbytečný poplach. Prý jde o „pouhé incidenty“. Kdo 
však zná očitá svědectví, toho přejde chuť tyto jevy ba-
gatelizovat. Ano, i to jsou neklamné signály „temných 
sil“. A pokud jim nebudeme hned v zárodku energicky 
čelit, choroba záští se rozšíří jako AIDS. Bylo kdysi 
správně řečeno, že svoboda není svobodou, není-li také 
svobodou pro jinak smýšlející. A my k tomu dodáváme: 
pokud není svobodou a bezpečím také pro lidi jiného 
jazyka, vzezření a barvy pleti.

Zdá se nám, že nyní, když se otevřely dveře 
ke svobodě, jako by se mezi námi rozmohla nesná-
šenlivost a neuvěřitelně malicherná hašteřivost. Naše 
země však bude ze všeho nejvíc potřebovat lidi věcné, 
snášenlivé, schopné sdružovat i ostatní, dokonce i své 
názorové odpůrce, ke konstruktivnímu dílu. Lidi pra-
covité a podnikavé, kteří si však podnikavost neple-
tou s nesolidností a šmelinářskou morálkou, zdědě-
nou z dob nesvobody. Lidi koncepční a opravdové, to 
jest takové, kterým jde o pravdu. Kéž by se nám právě 
takové lidi podařilo najít a podpořit. Šance svobody, 
která se před námi otevřela, se nemusí opakovat. Ne-
smíme ji proto promarnit. 

ROZHOVOR S FOTOGRAFEM KOUDELKOU 

Fotografové 
umírají před 
čtyřicítkou
Ivan Martin Jirous 
hovoří s Josefem 
Koudelkou
8. 8. 1990

Setkali jsme se spolu třikrát. Poprvé jsem po-
třeboval fotografie z I. beatového festivalu, 
kde hráli The Primitives Group. Byl jsem 

u tebe ve sklepním bytě za Jiřího náměstím. 
Kromě temné komory jsi tam neměl skoro 
nic, jenom na zdi visely dudy. Dal jsi mi fotky 
a řekl – použij z toho, co chceš, ale nesmí tam 
být moje jméno. Protože nebyly takové, abys 
je pustil z ruky. Měl jsi nafotografovaný celý 
festival a nic z toho jsi nepublikoval. Jsi foto-
graf, který ze sta fotografií uveřejňuje jednu. 
Ty, které jsi mi tenkrát dal, byly publikované 
ve Výtvarné práci, časopise, pro který jsem 
tehdy psal.
Víš vůbec, že ty fotky byly publikované v Rolling 

Stones, když jste seděli „za Plastiky“? 

Nevěděl jsem to, ale rád to slyším. Ale abych 
pokračoval. Mezitím jsme se zahlídli na ver-
nisáži našeho kamaráda Pepy Vyleťala, který 
už je na pravdě Boží. A naposled jsme se vi-
děli na Václaváku v devětašedesátém roce, 
kdy jsme podruhé porazili v hokeji Rusy 4:3. 
Viděl jsem tě na hasičském autě, zakřičel jsi 
na mne a hodil jsi mi svůj foťák. Já jsem ho 
chytl a ty jsi sešplhal po hasičské rouře. Říkal 
jsem si – tak si s Josefem popovídám trošku –, 
ale tys mi foťák vyrval z ruky, neměl jsi ani 
čas říct mi ahoj. Za chvíli jsem tě uviděl, jak 
sedíš v koruně stromu a fotíš hořící Aeroflot. 
Tehdy jsem pochopil, že je pro tebe fotogra-
fování víc než lidské vztahy. Říkám to možná 
ostře – ale teď ti položím první otázku – co je 
pro tebe fotografování – mám pravdu, že je to 
pro tebe víc než lidské vztahy?
To já nevím. To je spíš na tobě, aby ses podíval 

na to, co dělám. Abys to posoudil. 

Jistě. To je správná odpověď. Protože ty bys 
to ani neměl vědět. Nicméně… Když jsem byl 
kluk a začínal jsem fotit, viděl jsem fotografie 
a četl něco o seskupení Magnum… Bylo ten-
krát mým idolem… Pokud vím, jsi jediný čes-
koslovenský fotograf, který se do Magna do-
stal. Zvláštní je, že většina fotografů Magna 
byli lidé, kteří šli do předních linií. Tam, kde 
se ve světě dělo něco ostrého. Kdežto tys tam 
byl přijat jako člověk, který spíš fotografuje 
stabilní situace. Udělal jsi nejkrásnější fotky 
Romů z naší východní oblasti, ale nic drama-
tického. Klidné fotky klidných situací.
Já jsem většinou nechodil nikam, kde se něco 

dělo. Pravděpodobně jediná věc, kterou jsem kdy dě-
lal, kde se něco dělo, byl šedesátý osmý v Českoslo-
vensku. Tam jsem nešel – to se stalo, když jsem se 
jednou v noci probudil. Shodou okolností se stalo, že 
problémy, které v té zemi byly, byly mé problémy. Že 
mě to zajímalo a že se mě to dotýkalo, tak jsem foto-
grafoval, co se dělo. Ale většinou jsem mířil někam, 
kde se nedělo nic. 
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Podivné mi připadá, že je v Magnu člo-
věk, který není reportér, který se potlouká 
po světě a fotografuje Romy, stromy, racky 
a svoje vlastní boty. Jak to, že tě Magnum 
přijalo?
Já si nejsem jistý proč. Možná že mne přijali, 

protože viděli, co jsem udělal v osmašedesátém roce 
v Československu. A snad si mysleli, že to budu dělat 
pořád dál. A neuvědomili si, že jsem to udělal jednou. 

Že jsi jiný? 
Možná, že nejsem jiný, že jsem pořád stejný, ale 

reaguješ na jisté věci, které se v tvém životě stanou. 
Někdy je to tvůj problém a někdy to tvůj problém není. 

Ale když zjistili, že to byla vlastně výjimka 
v tvém fotografování… evidentní je, že tě ne-
vykopli, ale nevytýkali ti to? Měl jsi v Magnu 
problémy?
Lidé, kteří jsou jiní než ostatní, jsou vždycky 

problémem. 

Jistě. Ale jak to bylo s těmi tvými?
Já jsem je moc necítil, ale myslím, že byly. Měl 

jsem štěstí. Lidé v Magnu chápou – a to je právě síla 
Magna –, že nejde jenom o news, že prostě zásadně 
jde o dobrou fotografii. Myslím si, že ti lidé, i ti, kteří 
se na mě třeba dívali kriticky a mysleli si, že budu 
dělat něco jiného, si uvědomili, že jistým způsobem 
pokračuji a snažím se dělat dobrou fotografii. A re-
spektovali to. V každé společnosti je na tebe vykoná-
ván tlak, aby ses přizpůsobil, aby si tě zařadili do ška-
tulky. Protože tím pádem je neohrožuješ. Oni vědí, 
kde jsi, vědí, kde tě najdou a mají tě zařazeného. Ov-
šem když se začneš pohybovat, nemáš vlastně ani byt, 
cestuješ – a když si uvědomí, za těch pět nebo deset 
let, že jim unikáš a že tě stejně nemůžou dostihnout 
a změnit, tak nakonec rezignujou. A musí tě přijmout 
takového, jaký jsi. 

To, co jsi řekl, je vlastně chvála Magna. Oni 
rezignovali a ty jsi vyhrál.
Já si nemyslím, že někdo vyhrál. Jedna věc je 

v Magnu nádherná: všichni lidé, kteří tam přijdou, 
mají rádi dobrou fotografii. Dobrou fotografii nedo-
kážeš dělat celý život. Máš období, kdy jsi produk-
tivní, kdy ti to jde, a období, kdy ti to nejde. Všichni 
víme… já si myslím, že fotografové umírají – jako fo-
tografové – před čtyřicítkou. Co je zajímavé v Magnu, 
že vidíš, jak se lidé mění, že starší lidé dělají jiný druh 
fotografie než ti mladší, ale každý má rád dobrou foto-
grafii. A když ji někdo dělá, tak je respektovaný. A to 
si myslím, že je dobře.

Abych to uzavřel: jsem strašně rád. Mně se 
zkazilo mnoho snů mého dětství – nicméně 
sen o agentuře Magnum zůstal neposkvr-

něný. Můžeš tam žít, dělat pro ně a dělat 
s nima a nechají tě dělat, co chceš. Je to tak?
Já si myslím, že všechny ty sny… jsou sny, realita 

je realita, ale v Magnu tě skutečně nikdo neomezuje. 
Děláš, co chceš. Když se potřebuješ na deset let ztra-
tit do hor, tak se ztratíš na deset let do hor. Pořád jsi 
v Magnu, berou tě takového, jaký jsi, nikdo tě nikam 
neposílá. To je fantastický.

Je to jedna z organizací, kde existuje anarchie, 
každý ví, že ta organizace by možná mohla být ří-
zena velice ekonomicky. Ale každý taky ví, že kdyby 
to bylo řízené ekonomicky, tak by nikdo nebyl spo-
kojený. A to je zajímavé a krásné. Každý si dělá, co 
chce. Jednou krachujeme, jednou nekrachujeme, po-
řád nějak přežíváme, hádáme se… naštěstí těch počí-
tačů tam ještě moc není – lidé si dokážou vypít víno 
a kafe a potěšit se ze života. Což třeba někde jinde 
není možné. Umožňuje mi to spát na zemi a nikdo 
mě nevyhazuje, v tom úřadě. Mně Magnum velice 
pomohlo. 

Je to lidský.
Asi tak. 

ANONYMNí VYHROŽOVáNí   

Anonymní  
hrozby
Rudé právo přineslo  
13. března glosu „Ano-
nym“ Josefa Holého, 
reakci na stejnojmenný 
televizní pořad, vysíla-
ný předešlou sobotu, 
v němž četné osobnosti 
naší kultury četly a ko-
mentovaly anonymní 
dopisy, které obdržely 
od loňského listopadu.
Zbyněk petráček, 21. 3. 1990
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V  době diskusí o  kolektivní vině a  odpovědnosti 
za  vývoj posledních čtyřiceti let poskytuje tento 
na první pohled okrajový příspěvek J. Holého vý-
stižnou charakteristiku dnešního postoje komunistů. 
Autor totiž položil následující otázku: „Proč lidé za-
čali takovéto dopisy našim nejpopulárnějším hercům 
a také zpěvákům vůbec psát?“ A vzápětí odpovídá: 
„Nejspíš jde o to, že anonym je člověk schopen po-
slat jinému člověku také v okamžiku, kdy se jím cítí 
být opuštěn, zrazen, oklamán, uvržen do stavu bez-
radnosti.“

Je-li někdo opuštěn, zrazen, oklamán a bez-
radný, má potřebu se svěřit, podělit se o svou bolest, 
komunikovat s podobně postiženými nebo i s do-
mnělými viníky, aby se mohl se svým stavem vy-
rovnat. Naproti tomu anonym právě svou anonymi-
tou komunikaci vylučuje, je pouze cíleným útokem 
na bezbranný objekt, prostou hrozbou. „Jaký zmatek 
to muselo v myslích lidí vyvolat!“ – zdůvodňuje Jo-
sef Holý anonymní reakce po pádu totality. Ale že se 
stejní občané projevovali stejným způsobem již v létě 
po petici Několik vět a v zimě po Palachově týdnu, 
kdy se rozhodně nemuseli cítit zrazeni a opuštěni, ho 
zřejmě neznepokojuje.

O jejich myšlenkových pocho-
dech napoví spíše forma projevu než 
prostý fakt anonymity. Více než bez-
branné připomínají zbabělce zahnané 
do  kouta, kteří instinktivně cítí, že 
jim zvoní hrana a  instinktivně kou-
šou kolem sebe: vyhrožují šibenicemi, 
milicionáři nebo jen dělnickými fac-
kami. „Ty chartistická svině! Už si po-
malu vybírej strom, na kterým budeš 
viset! Budeš si moci vybrat, takováhle 
milost ti ještě bude poskytnuta“ – na-
psal v  lednu Stanislavu Pencovi po-
dobný „sirotek“. Pokud má anonym zapůsobit, musí 
mít hrozba v něm obsažená jistou pravděpodobnost 
uskutečnění. Tuto podmínku splňují dotyčná sdě-
lení bohužel beze zbytku. Jestliže někdo po čtyřiceti 
letech komunistické totality vytáhne v anonymním 
dopise její bojový arzenál, těžko může počítat s po-
chopením a soucitem. „Výrazy v nich (anonymních 
dopisech) bývají odporné a přitom by se asi všechno 
dalo napsat přímo,“ píše J. Holý, ale zde přece nejde 
o formulace. 

Nejznepokojivější je zcela jednoznačné 
ztotožnění s  donedávna platnou ideovou linií 
KSČ. A přímo, tedy bez vulgarit, by se tyto ano-
nymy psát nedaly, ztratily by svůj dopad. Zkusme si 
představit absurdní situaci, kdy by byl takový dopis 
otištěn ve slušné formě v tisku: „Vážený pane, ne-
líbí se mi, co děláte, co jste podepsal, a nesouhlasím 
s tím.“ Takováto věta zcela zapadne, protože jí schází 
jakékoli smysluplné zdůvodnění. Pro podobně pode-
přené názory připadá v úvahu jedině anonym, pro-

tože právě v něm je chybějící argumentace nahrazena 
konkrétní hrozbou.

Závěr článku Josefa Holého je určen adresátům 
těchto dopisů a zní takřka neuvěřitelně: „Vím, že ano-
nymy tohoto druhu nepadají z nebe a že člověk udělá 
dobře, když si v klidu a pokorně prozkoumá jejich 
příčinu – většinou ji najde v sobě.“ Lidé, kteří neu-
dělali nic jiného, než že se veřejně přihlásili ke svým 
názorům, mají v sobě hledat příčinu anonymní ne-
návisti! Přitom totéž Rudé právo odsuzuje „omezo-
vání práv KSČ“, které spočívá v neanonymní a věcné 
debatě, týkající se majetku strany, distribuce novino-
vého papíru a dalších konkrétních otázek. Zatímco 
jiným doporučuje pokoru vůči anonymním hlasům 
z kanálů, samo si místo ní předepsalo aroganci. Lepší 
drzé čelo než poplužní dvůr – ukazuje se, že tato zku-
šenost nezestárla. 

Výroky Vasila Mohority o vznášení ultimát, 
pokusech o konfrontaci a silách nepřejících myšlence 
národního porozumění z pátečního (16. 3.) vydání RP 
jsou doprovázeny i tímto argumentem: „Přes 70 pro-
cent členské základny vstoupilo do  KSČ po  roce 
1972. Jde tedy o lidi, kteří se ani na poúnorových, 
ani na normalizačních procesech po roce 1968 nepo-

díleli.“ Neoprávněně získaný majetek 
se tedy má zachránit jeho převedením 
na  nezdiskreditované dědice, kteří 
s  ním budou disponovat po  libosti. 
Nejsme přece v  konfuciánské Číně, 
aby vnuci spláceli dluhy svých dědů.

Poslední dobou se setkáváme 
i  s  jiným typem anonymní prózy. 
Jedná se o různé dokumenty, oběžníky 
a prohlášení, podepsané šiframi jako 
„akční výbor“ či „konzultační stře-
disko“ strany, které svým tónem nene-
chávají na pochybách v otázce původu. 

Sporný je snad pouze adresát: Mají uklidnit starou 
gardu skalního členstva, nebo zapůsobit výhružným 
mechanismem anonymů s tím, že se předem počítá 
s jejich proniknutím na veřejnost? „Musíte věřit, že 
tato doba je jen přechodnou a že jednou zase budeme 
u moci my a pak už se nikdy nebude opakovat tak 
trapná situace, do jaké nás někteří naši vedoucí sou-
druzi dostali,“ praví se ve zlínském „Oběžníku č. 2“. 

Ať už jsou tyto tiskoviny pravé, nebo se jedná 
o chytré provokace, rozhodující je jejich působení. Do-
kud budou různé „akční výbory“ vzbuzovat mrazivé 
asociace, budou mít komunisté k důvěře národa ještě 
daleko. K posílení této důvěry nepřispěje ani takový 
přístup k anonymitě, jaký na svých stránkách prezen-
tuje Rudé právo: ti, kdo anonymně vyhrožují, jsou 
zklamaní, opuštění a bezradní; ti, jimž je vyhrožo-
váno, mají v klidu a pokorně hledat příčinu u sebe. 

„Ty chartistická 
svině! Už si 
pomalu vybírej 
strom, na 
kterým budeš 
viset!“
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Dojetí nad pádem komunismu a prv-
ními svobodnými volbami rychle 
opadává. Starosti s tím, jak se vypo-
řádat se čtyřicetiletou érou destrukce 
jakýchkoli hodnot, nefunkční ekono-
mikou, rozpadem východních trhů, 
přinášelo až mnoho výzev. A  to se 

ještě zjevila „nová“ a mnohem větší výzva.
Při popisu let 1989–1990 jsme zmínili, jak rychle 

se objevila na stole otázka vztahu Čechů a Slováků. 
Česká společnost byla zaskočena tím, že ta slovenská 
projevuje mnohem větší emancipaci, než se v Praze če-
kalo. Byl tu pohyb dvojí, jeden politický a druhý spo-
lečenský. Výzkumy veřejného mínění naznačovaly, že 
slovenská společnost není nijak radikální, jen chce 
rovnoprávnější postavení. Tamní politici ale hráli více 
na sebe, chtěli své vlastní hřiště. A čím byli agresiv-
nější, tím agresivnější byla česká reakce. V některých 
ohledech vlastně byl silnější český nacionalismus než 
ten slovenský, protože zaměňoval slova bratislavských 
politiků za vůli slovenské společnosti. U Čechů tak sí-
lil pocit, že sousedům chybí vděk.

Jak rychle se vyvíjela situace, je vidět mimo jiné 
z rozhovorů redakce s Václavem Havlem. Ještě v únoru 
1991 na otázku Respektu, zda se Československo roz-
padne, odpovídal: „Ta možnost tady samozřejmě je, ale 
já si nemyslím, že se stát rozpadne. Prožíváme velmi 
těžké období, kdy dva národy spojené – přes svou roz-
dílnou historii a rozdílné podmínky vývoje – v jednom 
státě hledají základ a formu společného soužití. Teo-
reticky je ovšem možné, že se to nepodaří, nepovažuji 
to však za pravděpodobnou hrozbu.“ 

V  červenci následujícího roku Havel po  vý-
sledku voleb odstoupil, protože bylo jasné, že zvítě-
zily strany, které chtěly rozpad federace. „Pocit, že jsem 
pohřbil Masarykovu republiku, rozhodně nemám. Já 
dělal naopak vše, co jsem uměl, aby vydržela. Možná 
jsem to mohl dělat lépe. Ale kdybych to byl dělal ti-
síckrát lépe, stěží bych ji – jako jednotlivec – udržel, 
kdyby sama nebyla prodchnuta obecnou vůlí se udr-
žet. A tou prodchnuta zřejmě nebyla, jinak by nemohla 
dnes stát před reálnou alternativou svého rozdělení.“ 
Dodal také, že pokud vzniknou dvě demokratické re-
publiky, nemusí být rozpad fatální.

Týdeník Respekt se v první polovině roku 1992 
stále více přikláněl k rozdělení federace. Ve chvíli, kdy 
jsou známy výsledky voleb, bere to už víceméně jako 
hotovou věc. V komentáři příznačně nazvaném „Ko-
nec ČSFR není tragédie“ píše tehdejší politický ko-
mentátor Vladimír Mlynář: „Pro budoucnost případ-
ného českého státu bude ovšem velmi důležité, jak se 
jeho představitelé – včetně prezidenta – budou k roz-
padu Československa stavět. Pokud převládne názor, 

1991–1995

Divoká devadesátá. I v redakci Respektu. 
(Redaktor Martin Kontra a grafik Ivan Přibáň)f
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že rozdělením ČSFR došlo k  ‚tragédii‘ – druhému 
Mnichovu či Bílé hoře –, bude nový stát brzy na nej-
lepší cestě k další krizi. Katastrofické vize je jistě dobré 
znát, daleko důležitější je však hledat pro oba národy 
přijatelné, rychlé a rozumné řešení. Defétismus je totiž 
stejně nebezpečný jako primitivní nacionalismus, před 
kterým varují stoupenci zachování společného státu.“

K rozpadu Československa nakonec, jak známo, 
došlo. Byl sice emotivní, ale proběhl ukázkově klidně 
a bez větších problémů. Komentáře Respektu to oce-
ňují, stejně jako fakt, že se prezidentem nově vzniklé 
České republiky stal opět Václav Havel. V tandemu 
s Klausem coby premiérem mohou tito dva muži podle 
redakce vytvořit dobrý základ nového státu.

První porevoluční roky jsou také plné vyrov-
návání se s totalitní minulostí. I nadále se splácí dluh 
v informování, co tu vlastně komunisté čtyřicet let 
páchali. Připomínají se tak osudy disidentů, ale i od-
bojářů z konce čtyřicátých a začátku padesátých let. 
Vévodí jim téma legendárního agenta chodce Oty 
Rambouska, který v roce 1948 odešel do exilu, aby se 
následně opakovaně vracel do Československa s růz-
nými úkoly v boji s komunisty. Při jednom přechodu 
byl v roce 1949 zatčen a odsouzen na doživotí. Z vězení 
se dostal až v roce 1964 a později opět 
odešel do exilu. Respekt popisoval jeho 
osud a také mu vydal knihu vzpomínek 
Jenom ne strach.

Popisuje se ale i plánovaný od-
chod sovětských vojsk, řeší se, co bude 
s vojenskými prostory, kde okupační 
vojska dvacet let sídlila a neprodyšně 
je uzavřela před veřejností. Připomíná 
se rovněž, že ještě v roce 1993 se děti 
učí z komunistických učebnic (byly od-
straněny knihy občanské výchovy a dě-
jepisu, ale všudypřítomná propaganda 
velebící Sovětský svaz a „věčnou“ vládu komunistické 
strany byla i v učebnicích českého jazyka apod.). Re-
dakce čtenářům nabídla i příklad, jak se po revoluci 
děti dál učí: 

„Cvičení: Sestavte pozvánku na oslavy Velké říj-
nové socialistické revoluce a využijte přitom těchto vý-
razů: shromáždit se k oslavě, slavnostně vzpomenout 
výročí, slavná, významná událost, přednést projev.

Diktát: Příslušníci Veřejné bezpečnosti chrání 
naši socialistickou vlast. Odhalují a zajišťují škůdce 
a příživníky. Besedují s občany a pionýry, kteří jim 
v jejich odpovědné službě pomáhají. (Učebnice čes-
kého jazyka pro 4. ročník, kterou dodnes využívá de-
vět z deseti dotázaných pražských škol.)“

Pomalá nebyla jen výměna učebních pomůcek. 
S minulostí se stále těžko vypořádávala i státní správa. 
Aby se modernizaci dal nějaký řád, rozhodli se politici 
určit pravidla, kdo smí a kdo nesmí zůstat ve státních 
institucích. Vznikla tak myšlenka tzv. lustrací, tedy že 
do klíčových postů nebudou moci spolupracovníci StB. 

Redakce vznik lustrací podpořila, ale volala po posu-
zování každého případu zvlášť a kritizovala způsob 
přijetí zákona. „Místo zhodnocení a odsouzení komu-
nistické ideologie vytváříme nejprve zákon, který má 
postihovat konkrétní osoby. Místo diskuse o pojmeno-
vání těch principů komunismu (třídní boj, diktatura 
proletariátu a likvidace celých skupin občanů), které 
odporují etickým a mravním zásadám, vedeme neko-
nečné debaty o vině či nevině jednotlivých lidí,“ napsal 
Vladimír Mlynář na konci roku 1991.

Respekt vstupuje poměrně razantně i do dal-
ších historických tabu. Dvěma hlavními jsou – vyhnání 
českých Němců po druhé světové válce a násilí, které 
na nich při tom páchali jejich čeští sousedé, a koncen-
trační tábory pro tuzemské Romy, které zřídili Češi 
ještě před příchodem nacistů a pak zde za protektorátu 
svoje romské spoluobčany hlídali před jejich odvozem 
do plynových komor Osvětimi. K obojímu se redakce 
vrací během devadesátých let opakovaně a ve čtenář-
ské obci to vždy vyvolá velmi vášnivé reakce, pro-
tože doposud se v české společnosti vedly diskuse vý-
hradně o tom, co špatného „nám“ provedli „ti druzí“. 
Redakce také podporovala přijetí česko-německé de-
klarace, která by téma minulosti popsala a vytvořila 

tak předpoklady pro dobré sousedské 
vztahy. 

Pozor na puč
Jaká je vlastně bezpečnostní a zahranič-
něpolitická strategie země? Jak chceme 
garantovat svou nezávislost, tak aby se 
neopakovaly události roku 1938, 1948 
či 1968? Po rozpadu komunistické Var-
šavské smlouvy (podpisy byl její konec 
stvrzen v červenci 1991) to bylo zásadní 
téma, což dokázaly události v  srpnu 
1991. V tu dobu proběhl v Sovětském 

svazu pokus o svržení dosavadního reformátora Mi-
chaila Gorbačova vojenským pučem. 

Respekt popisoval neschopnost tehdejší česko-
slovenské reprezentace nějak státnicky reagovat a při-
pravit se na možný konflikt, který by mohl přesko-
čit i na naše území. Naštěstí pro nás byl puč v SSSR 
poražen, ale nejistota zůstala. „Sledujeme-li na obra-
zovce rozklad komunistické moci v SSSR, nezdají se 
chyby minulých dnů tragické. Naši bezpečnostní situa- 
ci se během krize podařilo udržet pod kontrolou. Až 
na pár schůzí venkovských buněk KSČ, úterní oslavu 
ve vile V. Biĺaka a neúspěšný pokus čtyř expertů bý-
valé II. správy StB proniknout na sovětskou ambasádu 
v Praze nedošlo k žádné výraznější aktivizaci ,býva-
lých struktur‘. Přesto by z moskevské epizody a naší re-
akce na ni měla vzejít důkladnější analýza. Poraženecké 
chování některých politiků a fatální nedostatek vůle 
k rázné operativní akci (například P. Rychetský odmí-
tal v pondělí svolat Radu obrany státu, údajně proto, 
aby to nevypadalo jako vyhlášení války) totiž do bu-

„Nelze vyloučit 
scénář, který 
by mohl vést 
k poněkud 
orwellovskému 
světu.“



35

Slovenská společnost projevovala mnohem větší emancipaci,  
než se v Praze čekalo. (Moravsko-slovenská hranice, červen 1991)

doucích krizí nevěstí vůbec nic dobrého,“ napsal Re-
spekt v komentáři.

Respekt i  proto podporoval vstup Česka 
do NATO a Evropské unie. V červnu roku 1994 Zby-
něk Petráček ve svém komentáři vybízí, aby se co nej-
dříve rozběhla diskuse o českém zájmu a Evropské 
unii. Sám nabízí perspektivu, proč usilovat o členství 
v Unii, která se později bezezbytku naplnila: „Rusko 
se napřimuje už nyní a nikdo nedokáže odhadnout, 
jak se jeho vliv projeví za pár let. Západní Evropa se 
mění před očima, Spojené státy jí nechávají čím dál 
větší volnost a soustřeďují se na vlastní problémy, re-
spektive na oblast Pacifiku. Asie – při vědomí své hos-
podářské síly – se probouzí k nebývalému sebevědomí. 
Z těchto skutečností nevyplývá válečné ohrožení naší 
země, jak by snad vyvodil zarytý pesimista. Nelze však 
vyloučit scénář, který by mohl vést k poněkud orwe-
llovskému světu několika velkých a poměrně uzavře-
ných bloků. Ti, co by zůstali venku, by více či méně 
,zmizeli z dějin‘.“

Kam zmizely miliardy
Celé Československo a později i Česko žilo ekono-
mickými reformami. Měnila se pravidla, aby mohlo 
fungovat soukromé podnikání, probíhala restruktura-

lizace státních podniků, chystala se privatizace, pro-
bíhaly restituce atd. Respekt byl silným stoupencem 
reforem, a jak postupně ubývala politická odvaha k ne-
populárním krokům, přibývala kritika v redakčních 
komentářích. Opakovaně Respekt apeloval na uvol-
nění trhu s bydlením. Zejména mladí lidé neměli kde 
bydlet, protože byty se zpočátku dávaly na příděl a ne-
byl jich dostatek. Tím, že nájemné bylo v bytech regu-
lováno, nikdo se nestěhoval, nikdo nic nestavěl a nic 
se nehýbalo z místa. 

Respekt ale vedle toho kritizoval pomalé nasta-
vování pravidel, která by zabránila různým podvodům či 
tunelování. Už na konci roku 1993 se dostává do nucené 
správy a na začátku roku 1994 krachuje Kreditní a prů-
myslová banka. O jejím vlastníkovi Antonínu Morav-
covi Respekt píše: „Vlastník … pracoval do roku 1989 
jako stavbyvedoucí. Po listopadu začal podnikat: nejprve 
jako obchodník s ovocem a zeleninou, později koupil 
od státu v přímém odprodeji podnik Běloveská kyselka 
Ida.“ Kde vzal Moravec peníze na rozjezd banky, v té 
době nikdo netušil. Brzy poté přišel krach dalšího fi-
nančního domu, tentokrát Banky Bohemia. 

Řadu informací o tunelování bank tehdy Re-
spekt přinášel jako první. Jak dramatické byly udá-
losti poloviny devadesátých let, dokazují i  další 
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titulky Respektu: Banka Bohemia rozjela hru o mi-
liardy, Vraťte mi mé peníze, Kam zmizely miliardy 
za garance, Důvěra v české banky na bodu mrazu, 
Majitel Kreditní a průmyslové banky uprchl do Lon-
dýna. A podobně.

Objevy se Respektu dařily i v jiných sférách. 
Jak se můžete přesvědčit v článku Klondike o obchodo-
vání se zbraněmi (viz str. 45), jsou to mnohdy dechbe-
roucí kauzy se světovým dopadem.

Pokud jde o vztah politiky a reforem, tak už 
v říjnu 1993 tehdejší premiér Klaus oznámil, že eko-
nomická reforma skončila. Později dodal: „Je to jako 
u člověka, který měl zlomenou nohu. Nyní mu srostla, 
ale on musí dále posilovat.“ Jan Macháček ve svém ko-
mentáři projevil pochopení pro tento výrok, ale dodal, 
že z dlouhodobého hlediska může být nešťastný, pro-
tože zemi nečeká už jen nějaké kondiční posilování, ale 
jsou před ní ještě zásadní a bolestivé změny, které lidé 
po Klausově neuváženém a sebeuspokojivém výroku 
nebudou mít trpělivost snášet.

„Nejdůležitějšími prvky prvního 
období bylo uvolnění cen, makroeko-
nomická stabilizace, vznik základů 
legálního rámce a  nejdůležitějších 
institucí nezbytných pro běh tržní eko-
nomiky, nová daňová soustava, vnitřní 
směnitelnost koruny a  v  neposlední 
řadě privatizace. Téměř všechny tyto 
kroky je třeba dokončit i v etapě druhé: 
je třeba dále pokračovat v liberalizaci 
cen (nájemné, energie, mzdy), dokon-
čit privatizaci, přijímat další zákony, 
přivést korunu k  plné směnitelnosti 
apod. Kromě toho čeká vládu zavedení 
úplně nového adresného systému soci-
ální péče, nutnost snižovat daně apod. 
Období, které je před námi, bude ne-
smírně obtížné jak ekonomicky, tak 
politicky.“

Bílý baseball
Než se dostaneme i k nepolitickým a neekonomickým 
událostem, zmiňme i něco z dění v samotném týde-
níku Respekt. Vůbec největší proměna nastala od 50. 
čísla roku 1994, kdy se zakladatel časopisu Ivan Lam-
per rozhodl předat vedení listu Vladimíru Mlynářovi, 
který do té doby působil jako jeho zástupce. 

Ivan se odstěhoval z Prahy a působil i nadále 
jako editor Respektu. Tedy jako člověk, který se podílí 
na úpravě textů, s autory debatuje o tom, co článkům 
chybí, co je třeba doplnit. V této pozici pracuje dodnes. 
Mlynář se v pozici šéfredaktora stal výraznou veřejnou 
osobností, čemuž později napomohl i vlastní diskusní 
pořad v České televizi Respektování. Na klesající pro-
daný náklad týdeníku to ale nemělo vliv.

Zatím jsme se tu věnovali jen tzv. velkým his-
torickým momentům v letech 1991–1995. Ale většina 

textů byla o společenské proměně. Články popisovaly, 
jak se tu žije muslimské menšině, co způsobí s ekono-
mikou stále větší podíl seniorů, školství, které je téměř 
bez mužů, přibližovaly život prvních milionářů, pro-
stituci, rostoucí závislost na hracích automatech, ná-
vrat zničených majetků šlechtě, zaznamenávaly těžký 
návrat emigrantů, ke kterým se spoluobčané nestavěli 
nijak přátelsky. 

Ale byly třeba i o tom, jak v mnoha institucích 
pořád vládl duch totalitního myšlení, který odmítal ja-
koukoli jinakost, alternativu. V druhé polovině roku 
1992 vychází série článků jednoho z nejlepších tuzem-
ských spisovatelů Josefa Škvoreckého, ve kterých od-
mítá sílící ženské tažení po rovnoprávnosti, napadá 
feminismus a bagatelizuje stížnosti žen na sexuální ob-
těžování či znásilnění. Velmi brzy poté se ale zejména 
v textech Petra Holuba redakce posouvá k progresiv-
nímu vnímání genderové tematiky.

Respekt i nadále udržuje velkou pozornost u lidí 
žijících na okraji. Přináší první texty 
o životě bezdomovců a drsných zása-
zích policie proti nim. „V noci nás vy-
hánějí, mlátí pendrekama, i když člo-
věk neřekne ani slovo. Pouští psy. Tři 
čtyři najednou. Přímo na hlavu,“ vy-
práví v  jedné z reportáží z roku 1992 
bezdomovec Jarda. O rok později píše 
o vzniku Naděje, která poskytuje lidem 
bez domova pomoc.

Největší pozornost však no-
vináři Respektu věnují množícím se 
brutálním útokům „bílé“ české vět-
šiny na romské spoluobčany. Na pod-
zim roku 1993 zahnali skinheadi tři 
romské mladíky do řeky Otavy a ne-
dovolili jim vylézt na břeh tak dlouho, 
až jeden z  nich utonul. O  rok poz-
ději v Jablonci nad Nisou hodily holé 

lebky zápalnou lahev do romského bytu a popálily 
dvanáctiletou dívku. Ve stejném roce vyhodili rom-
skou ženu z tramvaje v Plzni. Nepřežila. Následu-
jící rok pak vtrhli skinheadi ve Žďáru nad Sázavou 
do domu místního romského občana Tibora Berkiho 
a „jen tak“ ho umlátili před jeho ženou a dětmi base-
ballovou pálkou k smrti.

V komentáři příznačně nazvaném „Bílý base-
ball“ redakce volá po tvrdším postihu množících se 
útoků. Text končí slovy: „Závěrem ještě jedna po-
známka ukazující, že ani v českém kabinetu to s bo-
jem proti rasismu není jednoduché. Když ministři 
před časem diskutovali o novele živnostenského zá-
kona, přišel na přetřes i paragraf, který by pokutou 
trestal ty podnikatele, kteří do svých podniků zaka-
zují vstup Romům. Nakonec se o věci hlasovalo. Ná-
vrh neprošel.“ 
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ODCHOD OKUPAČNíCH VOJSK 

Sovětská vojska
Okupace neskončila
Jan brabec, JaroSLaV SpUrný, 4. 2. 1991

Okupace Československa ještě neskončila: poslední sovětský 
voják má opustit tento stát 30. června 1991. Pro Sovětský 
svaz mělo naše území ze strategického hlediska velký vý-
znam. Tvořilo, podobně jako ostatní středoevropské země, 
nárazový prostor před jeho hranicemi. Pokud se jakýmkoli 
způsobem přičleníme k NATO, SSSR tuto výhodu ztratí. 
To, co někteří sovětští politici chápou jako vznik „Evrop-
ského domu“, považují jiní za ztrátu mocenského vlivu. Po-
kud bude narůstat militarizace sovětské politiky, vznikne 
obrovské nebezpečí, že se generálové Rudé armády pokusí 
opět získat ztracená území.

V Československu zůstává v současnosti asi 17 000 so-
větských vojáků. Až na jeden tankový 
pluk nejsou mezi nimi žádné bojové 
jednotky. Podstatné však je, že neda-
leko od  Prahy, v  Milovicích, zůstala 
hlavní síla (asi 10 000 mužů) včetně ve-
lení Střední skupiny vojsk u nás. Zřejmě 
i s rozvědným a kontrarozvědným za-
jištěním. Pokud by došlo k tomu, co se 
dnes zdá jako nepravděpodobné – tedy 
k  pokusu o  návrat Sovětské armády 
do Československa, ať již pomocí vzduš-
ného výsadku, nebo pozemních jedno-
tek – je tu stále velicí centrum, které by 
celou akci nesmírně zefektivnilo. Proto je datum defini-
tivního odchodu a hladký průběh odsunu tak důležitý.

Je pravda, že zatím vše probíhá podle dohod-
nutého scénáře. Československo dokonce v první po-
lovině ledna navštívila skupina poslanců Nejvyššího 
sovětu a zástupci některých svazových republik. Objíž-
děli zbylé jednotky, aby průběh odsunu zkontrolovali. 
Ze zemí, ve kterých byly umístěny sovětské jednotky, 
jsme na tom s odsunem zatím nejlépe. V Polsku, kde je 
zhruba 50 000 sovětských vojáků, uvízlo jednání na mrt-
vém bodě. Z toho důvodu Poláci nepovolili průjezd jed-
notkám odsunovaným ze SRN. V Maďarsku se dohoda 
zadrhla na neshodách o majetkovém vyrovnání. U nás 
existuje podobný problém. Nárokujeme 4–6 miliard ko-
run, sověti jsou ochotni jít maximálně na jeden a půl 
miliardy, ale jednat se bude až po odchodu sovětských 
vojsk. Německo oficiálně požádalo naši vládu o dovolení 
průjezdu pro jednotky odsunované z jejich území. Nebu-
deme o tom jednat dříve, než odejdou sovětské jednotky, 
také proto, abychom nenarušili snahu Poláků o rychlé 
vyřešení odsunu sovětských vojsk z jejich území.

I když je kontingent Sovětské armády v Čes-
koslovensku velmi omezený, jeho přítomnost je stále 
znát. Jsou známy případy sovětských zběhů, umístěných 
v uprchlických táborech, které si přijeli vyzvednout je-
jich nadřízení za pomoci speciální jednotky, jež tábor 
obklíčila. Chovali se tak, jako by nebyli na území cizího 
státu. Exploze tanku v Bohosudově je další ukázkou 
nebezpečí, které pobyt sovětských vojsk u nás přináší. 
Vyhazování munice do popelnic se proti prodeji zbraní 
a munice za směšně nízkou cenu zdá být již maličkostí. 

Jak probíhá kontrola odsunu a jaký mají názor 
na přítomnost Sovětské armády z hlediska současné si-
tuace v SSSR, jsme se zeptali poslanců ze smíšené par-
lamentní komise pro odsun sovětských vojsk. 

Není vyloučeno, že do června (datum od-
chodu sovětských vojáků) dojde k militari-
zaci sovětské politiky. Jsou připravena nějaká 
opatření?
Miroslav Sychra: Naši vojáci tvrdí, že nás zbytky 

sovětských vojsk už nemohou ohrozit. Kontingent je 
na to příliš roztříštěný. Stěhuje se třeba část brigády, týl 
nebo bojová jednotka. Jeho bojeschopnost je tím na-

rušena. Problém je ve velmi výhodném 
strategickém umístění velení Střední 
skupiny vojsk v Milovicích. Doufejme, 
že prostor bude předán v dohodnutém 
termínu. Z Milovic neodešel dosud ani 
jediný voják.

Ovšem nebezpečí bych v  tom 
neviděl. Z vojenského hlediska by ani 
případným pozastavením odsunu nic 
nezískali, spíš by si politicky uškodili. 
Ovšem je třeba se ptát, jaká je pravdě-
podobnost militarizace jejich politiky 
a nakolik má Gorbačov situaci v rukou. 

Jeden z dohadů říká, že je v podstatě odstaven, a další, 
že současný stav je součástí nějakého ďábelského plánu, 
jak nahradit staré generály novými. 

Jak se na odsun dívá sovětská strana? Nebrání 
se mu?
Ing. Miloslav Soldát: Jak kdo. Třeba generál 

Vorobjev, poslanec Nejvyššího sovětu, se svou osobní 
prestiží za odchod jednotek zaručil. Skvěle spolupra-
coval s naší armádou. Hodnotu objektů, které nám 
předávají, precizoval tak, že byly vyčísleny do posled-
ního hřebíku. To mu také v Sovětském svazu podko-
palo pozici, byl z hlediska jiných vojenských činitelů 
až příliš vstřícný. Když později přijel admirál Grišin 
jednat o náhradách škod, předložili jsme mu materiál 
připravený generálem Vorobjevem. Nenašel proti němu 
žádné argumenty. Přesto na něj nebral ohled a před-
kládal takové návrhy, na které jsme nemohli přistou-
pit. Sověti odmítli jednat o škodách na komunikacích, 
veřejných budovách či o ztrátách na lidských životech 
způsobených mezi 21. srpnem až 16. říjnem roku 1968.

Vojáci nám 
nabízeli 
protitankové 
miny, rozbušky, 
granáty, 
samopaly.
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M. Sychra: Já bych to nespojoval. Odsun pro-
bíhá na základě smlouvy, kterou podepsal Václav Ha-
vel s Gorbačovem. To zbývající státy nemají. 26. února 
má z Československa odejít poslední bojová jednotka. 
O měsíc později odvezou munici. Odsunem jsme roz-
zlobili především sovětské jestřáby. Ti se domnívají, 
že toto území jejich předkové dobyli. Tady prolili svoji 
krev a tím je dáno, že jim to tady patří. Kdyby se do-

Dobře s námi spolupracuje i vojenská organizace 
Sojuz, která má zastoupení i v parlamentu a stará se 
o sociální podmínky v Sovětské armádě. V září nebo 
říjnu proti odsunu protestovali, protože nemají jednotky 
kam umístit: nejsou byty. Dnes nám ale vychází vstříc. 

A co jiná skupina, která je také zastoupena 
v parlamentu, „jestřábi“?
M. Sychra: Ti si dělají svými militantními vy-

stoupeními zvláštní popularitu. Říkají, že odsun vojsk 
ze střední Evropy je nepřípustný. Jejich síla ale asi není 
taková, jak by si přáli. Víme, že například velitel sovět-
ských vojsk v Polsku reaguje naprosto arogantně na po-
kusy Poláků o revizi dohody o přítomnosti sovětských 
vojsk v Polské republice. 

Co si myslíte o možnosti průjezdu sovětských 
jednotek z Německa přes naše území?
M. Sychra: Poláci nám v odsunu Sovětské ar-

mády hodně pomohli. Mluvíme-li o tom, že u nás pro-
bíhá odsun podle plánu, či dokonce v předstihu, tak jen 
díky tomu, že řada jednotek mohla odcházet přes polské 
území kratší cestou. Je naše morální povinnost jim teď 
vyjít vstříc. Proto jsme nepovolili průjezd z Německa, 
ale obávám se, že vojsko bude cestovat přes moře do po-
baltských republik. Do 30. června mají Poláci možnost 
vyjednávat se sovětskou stranou. Pokud se nedohod-
nou, nějak se to řešit musí. Sověti musí z Německa ode-
jít v určitém termínu a je nutné jim to umožnit. Třeba 
i přes naše území. Pokud chceme patřit do Evropy, mu-
síme ji také pomáhat očistit. Je to v zájmu nás všech.

Jaká je situace v Maďarsku?
M. Sychra: Tam se neshodli na finančním vy-

rovnání. Odsun byl nějakou dobu dokonce pozastaven 
a vypadá to, že se o penězích vůbec nedohodnou. Jed-
nání jsou však složitější než u nás, protože tam mají so-
větská vojska od roku 1956.

Jak jsou koordinována jednání mezi námi, Po-
láky a Maďary ohledně vystoupení z Varšav-
ské smlouvy?
Ing. M. Soldát: Mohu říci pouze, jak to vypadá 

u nás. Pozitivní by to dnes bylo jen z morálního hle-
diska. Můžu uvést příklad. Jednání o odzbrojení v Ev-
ropě probíhají od začátku mezi bloky, nikoli mezi jed-
notlivými státy. Vystoupení z VS by nás z těchto jednání 
vyřadilo. A zvláště v záležitosti konvenčních zbraní by-
chom byli považováni za neseriózního partnera, který 
reaguje na změněnou mezinárodní situaci příliš emo-
tivně. Nicméně určitý tlak v této věci je nutný, protože 
sovětská strana jednání o rozpuštění Varšavské smlouvy 
neustále odsunovala. 

Když mluvíme o rozpuštění Varšavské 
smlouvy, jaký vliv bude mít tato záležitost 
na odsun?
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stali k moci, asi by jim nikdo v návratu nebyl scho-
pen zabránit. Z tohoto hlediska je také nesmírně dů-
ležité, aby se ministerstvo zahraničí konečně vyjádřilo 
k pobaltským republikám. Opatrné stanovisko nás před 
militantními politiky ze SSSR nezachrání. Když bu-
deme v evropském měřítku iniciativní, jedině nám to 
prospěje. Vzhledem k našim historickým zkušenostem 
na to máme právo.

Jak se na to dívá Atlantický pakt?
Ing. M. Soldát: Zatím pouze sledují, jak se situa- 

ce vyvine. Řada lidí si myslí, že bude nejjednodušší se 
přihlásit do tohoto vojenského seskupení. Jenže to není 
žádná politická strana, kam stačí vyplnit přihlášku. 
Oni by nás dnes prostě nebrali.

Jaké k tomu mají důvody?

Okupace v nás zanechala hluboké národní trauma. (Poslední 
vojáci opouštějí bývalý satelit SSSR)
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Ing. M. Soldát: Politické složení naší armády, 
stav vojenské techniky. Nebo třeba taková drobnost, 
jako je kompatibilnost nábojů do zbraní. Pokud se ne-
mýlím, americký ministr obrany Cheney prohlásil, že 
Varšavská smlouva by měla vydržet ještě čtyři roky. Jsou 
pro pomalejší a klidnější postup.

Myslíte si, že v naší armádě existují skupiny 
podobné sovětským jestřábům?
Ing. M. Soldát: Možné je všechno a je potřeba 

být připraven na všechny alternativy vývoje. Zvlád-
nutí případného puče spadá však do kompetence mi-
nistra Dobrovského a prezidenta. Proto má teď Fede-
rální shromáždění na programu stav ohrožení státu. 
Slovenská národní rada návrh tohoto zákona neschvá-
lila. Jestli přestává fungovat z jakéhokoliv důvodu pud 
sebezáchovy… pak je načase si všechno vyříkat na ro-
vinu. Federální shromáždění sice zákon může schválit 
i teď, ale pak to není zákon. Musí dojít k dohadovacímu 
řízení, může také dojít k rozpuštění parlamentu, tedy 
ústavní krizi. Stav ohrožení se nedá řešit kompetenčním 
zákonem mezi republikami. Tvořit národní armády je 
nesmysl. Přesto už vznikl Klub slovenských důstojníků. 
Ministr Dobrovský včera řekl, že také může vzniknout 
Klub maďarských důstojníků, a to už jsou nesmírně ne-
bezpečné hry. 

OBČANSKÉ FÓRUM 

Konec 
Občanského fóra
Občanské fórum už 
neexistuje. Rozvod 
si odhlasovali jeho 
delegáti z celé 
republiky. 
Občanské hnutí:  
Nazvěme věci pravým 
jménem
petr JanyŠka, 4. 3. 1991

Proč říkám tak banální věc: skupina V. Klause říká pří-
močaře, že se doba změnila a že je třeba změnit poli-
tickou formu a styl práce. Na tom založila svůj úspěch 
i nápor na moc. Na druhé straně je v OF skupina lidí, 
kteří požadují, aby nově zakládané Občanské hnutí 
(OH) bylo tím starým dobrým OF, jen bez Klausovy 
skupiny, která jako by byla cizím prvkem, jehož zdravý 
organismus vyloučil.

Omyl. Dnešní Československo je zcela jiné než 
před čtrnácti měsíci a představovat si, že lze založit 
něco, co bude přímým pokračovatelem starého, vymě-
nit jen zkratku OF za OH, by znamenalo přivést na svět 
dítě předem mrtvé.

Ohromnou slabinou OF byla jeho primární ne-
demokratičnost. Tím, že nebylo jasné, kdo je členem, 
nebylo ani jasné, kdo koho na té nejnižší úrovni zvolil, 
a tudíž ani kdo čím jménem mluví. Důsledek: jedna 
strana tvrdila, že vyjadřuje názor „okresů“, druhá zase, 
že za ony okresy hovoří lidé, kteří „nemají dostatečný 
mandát“. Uvnitř OF tak vznikla absurdní, neudržitelná 
situace.

Řešením je řádné registrované členství s regulér-
ním systémem voleb. Nic nového – s podobnou myš-
lenkou přišel už podzimní sněm, tenkrát však zapadla. 
Obava před přílišnou svázaností a stranickostí, zdánlivá 
touha po volnosti a svobodném vyjadřování paradoxně 
vedly ke svévoli a nekonečným sporům.

Stále se domníváme, jak jsme o tom psali už před 
olomouckou schůzkou, že československý politický sys-

Bohosudovský výbuch přitáhl ke zdejší posádce 
mimořádnou pozornost. Na pár dní. Dnes se 
tu život vrátil do normálních kolejí. To zna-

mená, že dál kvete obchod se zbraněmi. Kromě 
důstojníků se však začali prodejem zabývat i oby-
čejní vojáci. „Otravují teď skoro každý večer. Zvoní 
na každý zvonek a nabízejí všechno, co se dá pro-
dat. Nedávno přišel jeden a ptal se, jestli nechceme 
koupit granáty. Měl dokonce dva druhy – barevně 
odlišené. Jsou neodbytní, kdybychom měli zájem 
a peníze, jsou nám schopni prodat i tank,“ říkají 
bohosudovští občané.

Pokusili jsme se koupit nějaké zbraně také. 
Do kasáren jsme přišli v okamžiku, kdy skupina 
civilů nakládala do žigulíku docela slušný arzenál. 
Vojáci nám nabízeli protitankové miny, rozbušky, 
granáty (500 Kčs), samopaly (10 000 Kčs), náboje 
do automatu (20 Kčs), dělostřelecké granáty a mu-
nici do tanku. Pistoli sehnat nemohli; přístup k nim 
mají pouze důstojníci.

Je s podivem, že na tak strategicky důleži-
tém místě neexistuje účinná bezpečnostní kontrola. 
Za pouhých 50 000 korun se dají pořídit zbraně, 
které v  rukou několika šílenců mohou způsobit 
masakr. Tato situace zároveň dává jasnou odpo-
věď na otázku, jak důsledná jsou „mimořádná bez-
pečnostní opatření“ vyšetřovací skupiny z Moskvy, 
která má celou záležitost na starost. 

NTA, Teplice
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tém musí výhledově stát na dvou velkých stranách. Jako 
všude v demokratické Evropě. A že by bylo ideální, 
kdyby obě povstaly z podhoubí OF jakožto iniciátora 
polistopadového vývoje. Jedna část rozštěpeného OF 
se tak už chová.

V. Klaus hovoří o svých záměrech jasně: chce pra-
vicovou stranu. Jeho poradce P. Havlík mluví o „velmi 
úzké koalici s  Občanskou demokratickou alian- 
cí (v čele D. Kroupa) a s KAN“. Lidé V. Klause na-
vazují už i mezinárodní kontakty s pravicovými stra-
nami včetně střední Evropy: tento víkend byli spolu 
s delegacemi z Maďarska a ze západní Evropy pozváni 
do Varšavy na zakládající sněm Dohody středu, kde se 
mělo jednat i o užším mezinárodním sepětí středoev-
ropských pravicových stran.

Proč tedy váhat s vytvořením základů druhé 
velké strany? Teď je možná ta nejvhodnější chvíle. Ti, 
kdo budou zakládat formaci s pracovním názvem OH, 
by měli opustit horizont dvou tří měsíců, opustit per-
spektivu zoufalé nostalgie a říci si, že teď je ten pravý 
okamžik k položení základů druhé velké strany, jež by 
byla Václavu Klausovi partnerem i rivalem. Uvědomuje 
si to zřejmě i přípravný výbor Občanského hnutí, který 
ve svém návrhu stanov hovoří o „individuálním člen-
ství“ a o „vydání registračního listu“ členovi.

Padne jistě námitka, že mnoho 
lidí zezdola si přeje hnutí. Že je velká 
nechuť ke „stranictví“. Jenže to nikdy 
nikdo nezměřil. Proč nerozproudit ve-
řejnou debatu, proč nezorganizovat po-
drobný průzkum mínění, tak jak ho 
provedl Respekt těsně před lednovým 
sněmem? Podobná diskuse by ovšem 
znamenala jasně říct, co termíny strana 
a hnutí znamenají a k čemu jsou v poli-
tice vhodné.

Hnutí má ohromný význam tam, 
kde jde o dosažení jednoho konkrétního 
cíle, na němž se shodne masa lidí, kteří se ve všem ji-
ném třeba diametrálně liší. Ale těžko si představit, že by 
mohlo být nadlouho základem politické scény, která tu 
je proto, aby řešila ne jednu otázku, ale tisíce problémů.

Nedávné vášnivé spory o to, zda strana, či hnutí, 
byly ve skutečnosti spory o něco zcela jiného. Byly spíš 
kouřovou clonou střetu mezi těmi, kdo tlačí plnou pa-
rou na změnu a na podíl na moci, a těmi, kdo by rádi 
uchovali dosavadní stav.

Diskuse může třeba dojít k tomu, že je na stranu 
ještě brzy. Pokud však zjistí, že nejrozumnější je systém 
registrovaných členů, jasně vymezené zodpovědnosti 
a kompetence včetně zodpovědnosti poslanců a minis-
trů, pak by bylo jedině čestné nazvat věci tak, jak jsou: 
že jde o stranu. 

Mnoho lidí, kteří s námi v našich vývodech do-
sud souhlasili, se tady asi vzepře. Jenže souhlasím-li 
s obsahem slova, nesmím se ho bát i vyslovit. Strkat 
hlavu do písku je nesmysl. Řeknu-li a, musím říct i b.

Nechce-li se OH stát jakobínským spolkem, kde 
si může kdokoli kdykoli jménem svého klubu navenek 
prosazovat, co ho napadne, jiné řešení nejspíš nemá.

Občanská strana:  
Liberální pojetí
martin WeiSS, 4. 3. 1991

Večer po skončení posledního, rozlučkového sněmu OF 
se obě křídla sešla samostatně: strana v Lucerně, hnutí 
v Ypsilonce. V jedné věci se atmosféra obou setkání ná-
padně podobala: v obou sálech bylo cítit úlevu, že už 
mají konečně volné ruce. 

Pro stoupence pravicové strany to znamená, že 
konečně budou moci realizovat program, který si na-
črtli v prosinci v Olomouci a schválili v lednu. Václav 
Klaus jej znovu shrnuje v „pozvánce“ do Občanské de-
mokratické strany. Namísto zaběhaných sociálních jis-
tot se zde hovoří o sociální politice, která „nepovede 
k rovnosti v přerozdělování, ale k rovnosti v příleži-
tostech k uplatnění“ – tedy zřetelné klasicky liberální 
pojetí. Také podpora volnému trhu „zboží, práce i my-

šlenek“ jde proti zakořeněným marxi-
stickým schématům. Slova o  „klidu 
a pořádku“, proti jejichž věcnému vý-
znamu nelze nic namítat, mohou v ur-
čitém kontextu působit nevábně. Ale 
tato strana asi už počítá s tím, že část 
umělců a  intelektuálů k ní bude mít 
trochu rezervovanější postoj, a  chce 
oslovit vznikající střední vrstvy, „ml-
čící většinu“, o jejíž existenci je zřejmě 
Václav Klaus přesvědčen. Stejný před-
poklad existujícího sociálního zázemí 
vede i k rozhodnutí mít vlastní noviny 

a k expanzi na Slovensko. V oblasti tisku, a tím spíš 
v politické kultuře určitého národa, jsou však ve hře 
i jiné síly než sociální zázemí. Uvidíme.

Pravice bude bezpochyby chtít získat image for-
mace, která je schopna nabídnout program pokrývající 
celou šíři politiky, a která v celé šíři politiky působí – 
nebo je schopna působit. Momentálně tuto image 
nemá a mít nemůže z jednoho prostého důvodu – po-
zornost médií se přirozeně soustřeďuje na osobnosti 
ve vrcholných, zejména výkonných pozicích, a tam má 
naprostou převahu Liberální klub. Většina pravicových 
osobností jsou řadoví poslanci v parlamentě, ministry 
má pravice jen čtyři a všechny ekonomy, a ti pro média 
vždy budou úzce zaměřenými technokraty.

Příležitost vyjádřit se ke státním sdělovacím 
prostředkům dala politikům minulý týden ČTK. Od-
pověď Václava Klause byla typickou ukázkou jeho 
kombinace populismu s politickou koncepcí: vyslovil 
se za existenci veřejnoprávních sdělovacích prostředků 

Spory o to, zda 
strana, nebo 
hnutí, byly ve 
skutečnosti 
spory o něco 
jiného.
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řízených nezávislou, nepolitickou radou a zopakoval 
požadavek, který zněl posledním sněmem OF: že stá-
vající vedení by mělo odejít. Oproti tomu vznikající 
Občanské hnutí se ústy Jany Ryšlinkové vyslovilo 
za pokračující podřízenost státních sdělovacích pro-
středků vládě.

V  Lucerně sedělo proti hrstce organizátorů 
a celostátně známých politiků velké množství akti-
vistů z okresů, kdežto mezi liberály v Ypsilonce byl 
poměr přesně opačný. Obraz osamělého ministra fi-
nancí na špici však není úplně přesný. Do vznikající 
strany hodlá vstoupit nadpoloviční většina poslanců 
sdružených v Meziparlamentním klubu demokratické 
pravice, a to je dnes síla, která ve FS i v ČNR drží v ru-
kou iniciativu. Některé významné osobnosti MKDP, 
jeho předsedou Danielem Kroupou počínaje, ovšem 
do vznikající pravicové strany nevstoupí; jsou členy 
Občanské demokratické aliance. To je strana velmi 
malá, ale se značnou intelektuální kapacitou. Intelek-
tuálové kolem Václava Klause, jako Dušan Tříska nebo 
Josef Zieleniec, zřejmě do politiky v užším slova smy-
slu vstupovat nehodlají, i ministr Tomáš Ježek (ostatně 
také člen ODA) je víc odborník než politik. Proto se 
Václav Klaus ODA, tohoto sehraného tvrdého já-
dra české pravicové politiky, jistě nebude chtít zba-
vit. Z hlediska ODA je budoucí spolupráce do značné 
míry dána volebním zákonem; pět procent hlasů je 
krutá hranice. Co se týče dalších koaličních vztahů, 
přichází v úvahu leccos: Mandlerova Liberálně-demo-
kratická strana, KAN, Bendova Křesťansko-demokra-
tická strana. Ta je však v koalici s lidovci, již jsou ve své 
současné podobě pro Klausovu stranu spíš konkurenti 
než partneři.

Věrna svému deklarovanému pragmatismu, ne-
hodlá Občanská demokratická strana vynalézat dávno 
vynalezené a uzpůsobila si organizační strukturu brit-
ské Konzervativní strany. Nelze si přát nic lepšího, než 
aby nově vznikající strana následovala tento příklad 
i v jiných sférách. Nejen proto, že britští toryové mají 
za sebou šňůru volebních vítězství. Dali do pořádku 
státní finance, odkázali do patřičných mezí nátlakové 
skupiny parazitující na státu, podporovali schopnost 
občanů postarat se sami o sebe, zkrátka obrátili upa-
dající Británii vzhůru nohama, čímž jí prokázali neo-
cenitelnou službu. Stojí také za zmínku, že v posled-
ních volbách získali mezi kvalifikovanými dělníky více 
hlasů než sociálně ladění labouristé.

Klausovo křídlo OF zatím pro naši politiku 
udělalo přinejmenším jednu užitečnou věc: navzdory 
převládající nechuti prosadilo myšlenku, že normální 
politika není možná bez politických stran. Doufejme, 
že Občanské hnutí dříve nebo později mlčky zužitkuje 
tuto „špinavou práci“ a pomůže tak budovat demokra-
tické politické spektrum. 

KOMUNISTICKý MAJETEK 

Navrácení 
majetku KSČ 
Milionové 
úniky a dohady 
o kompetence 
petr JanyŠka, 14. 10. 1991

„Federální vláda nevytvořila právní předpoklady pro 
převzetí majetku KSČ… Žádám Federální shromáž-
dění, aby zapůsobilo svou vahou na skutečné předání 
majetku, a nikoli jen přehazování složek inventárních 
seznamů,“ apeloval I. Němec, poslanec ODS a zároveň 
český ministr kontroly, minulý týden v parlamentu při 
projednávání Zprávy vlády ČSFR o stavu navrácení ma-
jetku KSČ a SSM. „Subjekty, kterým je tento majetek 
určen, na něj v České republice stále marně čekají, ter-
míny určené k předání se neustále odkládají,“ kritizoval 
také poslanec B. Janča (OH). 

Roční hospodaření bez zákona
KSČ vlastnila těsně po  listopadu majetek ve  výši 
8,1 mld. Kčs, k tomu ještě užívala nemovitosti státu 
v hodnotě 4,5 mld. Kromě oficiálních vládních dotací, 
jež za 20 let dělaly asi šest miliard (podle dr. F. Krá-
líka, poradce ministra kontroly ČR), dostávala příspěvky 
přímo od podniků, armáda financovala Lidové milice 
atd. Summa summarum to podle dr. Králíka dělalo 
20 mld.; z vlastních zdrojů si partaj mohla krýt sotva 
polovinu. Proto přišel po listopadu tlak na navrácení je-
jího majetku státu.

Přes revoluční opojení to však šlo velmi ztěžka, 
bylo třeba mítinků a manifestací (nejznámější z nich zor-
ganizovalo OF ČKD Polovodiče). V květnu loňského 
roku vyhlásil parlament moratorium na převody komu-
nistického majetku. A teprve v listopadu si poslanci do-
volili sáhnout na hospodářskou páteř partaje přijetím zá-
kona o „navrácení majetku KSČ a SSM lidu ČSFR“. 

Ten vstoupil v platnost 1. ledna 1991 a stano-
vil, že KSČ musí vydat státu do 31. ledna tohoto roku 
veškerý majetek…, který vlastnila k 31. prosinci 1989. 
Tady nastal první problém: za ten rok partaj spoustu 
majetku pronajala, rozprodala, vyměnila velké bu-
dovy za  jiné. Zlikvidovala a  převedla (pro mnoho 
svých funkcionářů velmi výhodně), co se dalo. V lednu 
1991 už spoustu původního majetku neměla, měla ov-
šem zase jiný, nově nabytý, na který se už zákon vlastně 
nevztahoval.
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Cílem zákonného kroku bylo, aby byla KSČ po-
stavena ekonomicky na roveň jiným stranám, nikoli 
aby byla zlikvidována. Byly jí tedy ponechány členské 
příspěvky od ledna 1990 a vše, co si za ně pořídila, plus 
jako každé straně volební částka 10 Kčs za hlas. Zá-
kon jí také z původního majetku ponechal nutné kan-
celářské vybavení v hodnotě předmětů nepřesahující 
5000 Kčs. Toho však zneužila spousta jejích funkcio-
nářů a odepisovala ledničky, videa, roz-
montovávala bytové stěny na části, je-
jichž hodnota by se vešla do oněch pěti 
tisíc, a vše si chtěla ponechat.

V prosinci loňského roku potom 
vláda přijala ještě usnesení, jímž pově-
řila federálního ministra financí, aby 
mj. jmenoval (na návrh republikových 
ministerstev financí) pro převzetí pod-
niků, jež vlastnila KSČ, tzv. zmocněnce. 

Absurdní kompetence
Proč jsou dnes, téměř po roce, střídavě 
obviňováni ministryně K. Kořínková, V. Klaus nebo 
M. Čalfa z toho, že náležitě nezajistili uskutečnění 
ústavního zákona?

Ukazuje se, že vyvlastnění KSČ, kterým nebyl 
pověřen žádný zvláštní orgán, jenž by byl za ně od za-

čátku do konce zodpovědný, se stalo komplikovanou 
právní záležitostí. Kdo mu chce porozumět, musí se 
prodrat houští usnesení, zákonů, kompetencí státních 
institucí a ministerstev. Především však narazí na ne-
smyslný zádrhel nejasných vztahů mezi federálem a re-
publikami.

Majetek má podle zákona připadnout „lidu 
ČSFR“. Ten žije v republikách, nikoli ve federálu, pro-

vedením však byla pověřena (ještě před 
kompetenčními zákony, které rozdělily 
majetek státu mezi republiky) federální 
ministerstva financí a kontroly.

Majetek KSČ je dnes na fede-
rální úrovni komunistům odebrán, neví 
se však, jak a komu ho předat ke sku-
tečnému užívání. Majetek pro federaci 
přebíraly okresní úřady, tudíž republi-
kové orgány. Dal by se tedy jednoduše 
považovat za majetek republik, které by 
ho mohly už využívat.

Na  Slovensku to nebyl žádný 
problém, v České republice však téměř nepřekonatelný. 
Padly návrhy, aby se převzatý majetek považoval nej-
dřív za federální a potom byl vládním nařízením či hos-
podářskými smlouvami formálně převeden na okresní 
úřady. Federální vláda ovšem nemůže nařizovat repub-

Za ten 
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se dalo.



44

likovým institucím a ty se zase nemohou zmocnit fede-
rálního majetku… A tak se dohadování vleče a mezitím 
leží spousta navrácených předmětů ve skladech ladem 
a čeká. Podle zprávy by měl přitom být veškerý maje-
tek přebrán do konce tohoto měsíce. Kdo s ním však 
bude disponovat? Jsou okresní úředníci „lidem“ této re-
publiky? 

Zmocněnci
Ze zjištěných osmi miliard komunistického majetku 
připadalo 0,9 mld. na české stranické orgány, 1,8 na slo-
venské, 2,4  na  ÚV a  celé tři  miliardy 200  milionů 
na podniky a hospodářská zařízení spravovaná ústřed-
ním výborem.

Místní majetek přebíraly okresní úřady, na cen-
trální hospodářská zařízení měli přijít zmocněnci, aby 
dohlédli, zda inventarizace proběhla v pořádku a zda 
se nic neztratilo.

Tady se objevil další problém. Podle vládní 
zprávy (vypracovala ji federální ministerstva financí 
a  kontroly za  přispění ministerstev republikových, 
její redakci vedl náměstek federálního ministra fi-
nancí ing. J. Jurečka) bylo obtížné zmocněnce najít, 
měli údajně strach ze zodpovědnosti i z možných po-
litických důsledků. Původní kandidáti 
(vyčlenění z pracovníků českého mi-
nisterstva financí) to prý odmítali dě-
lat, někteří radši z ministerstva ode-
šli. Zmocněnci byli proto vyhledáváni 
mimo tento úřad a přijímáni i s „neo-
věřenou kvalifikací“. Podle ministryně 
Kořínkové se prý často měnili, někteří 
přišli až v březnu, kdy už mělo být vše 
zinventarizováno. I přes spoustu obtíží 
se však dodnes podařilo převzít 33 z 35 
podniků (kromě Desa Děčín a Zenit-
centra Praha).

J. Procházka, sekční ředitel českého minis-
terstva kontroly, soudí, že kamenem úrazu je nulová 
pravomoc zmocněnců. Mohou prý jen evidovat a bez-
mocně pozorovat, co se v bývalých hospodářských za-
řízeních KSČ děje, nemohou však nikoho propustit, 
nemohou rušit do nebe volající smlouvy o pronájmech, 
nemají vliv na chod podniku. Ten většinou řídí staří 
ředitelé a starý personál způsobem, který je pro ně vý-
hodný: vniveč přicházejí milionové hodnoty a zmoc-
něnci s tím nemohou nic dělat.

Nejsou totiž zapsáni v  podnikovém rejstříku, 
soudy je tudíž neuznávají za statutární zástupce a od-
mítají s nimi jednat. Takového zástupce jmenuje majitel 
a jako majitel byla až do letošního srpna v podnikových 
rejstřících zapsána… KSČ! Od té doby je tam uveden 
„stát ČSFR“, což je velmi mlhavý pojem a zmocněncům 
nedává pravomoc o nic větší.

Ze Zprávy vlády ČSFR ovšem vyplývá, že zmoc-
něnci sami pravomoc odmítli. Dokument tvrdí, že byli 
zpočátku „svými právy i povinnostmi postaveni na ro-

veň ředitelům přebíraných organizací“, že však odpo-
vědnost ředitelů odmítli ze strachu z hmotné odpověd-
nosti a že na první schůzce byli odhodláni „převzatá 
pověření vrátit a z funkce odstoupit“. 

Protiprávní úniky
Na okresech byl do dnešní doby převzat majetek v hod-
notě 130 milionů a jak už bylo řečeno, až na dvě se rov-
něž podařilo převzít hospodářská zařízení ÚV KSČ 
a SSM. U všech z nich však byly zjištěny nesrovnalosti, 
které jdou do milionů a jež dnes vyšetřuje prokuratura. 
Vesměs nebylo dodržováno loňské moratorium na po-
hyb majetku, který byl rozprodáván nebo neoprávněně 
pronajímán. 

a. s. Borgis – Rudé právo
Tak například podle vládní zprávy mělo vydavatelství 
Florenc (kde vycházelo Rudé právo) počátkem roku ma-
jetek v hodnotě 80 milionů. Bez povolení ministerstva 
financí část rozprodalo a veškerý majetek sloužící vy-
davatelské činnosti, jak zpráva tvrdí, „pronajalo za mi-
nimální nájemné a. s. Borgis a vlastní vydavatelskou 
činnost přerušilo“. Tuto velmi ziskovou aktivitu dál pro-
vozuje a. s. Borgis (tj. dnešní Rudé právo v čele se Z. Po-

rybným) a samotný podnik Florenc letos 
vykazuje měsíc co měsíc ztrátu jednoho 
milionu. Podle J. Procházky dal Z. Po-
rybný, statutární zástupce majitele, v na-
kladatelství výpověď a „sám sobě prona-
jal za nepatrnou cenu veškeré prostory, 
které stále užívá“. Zmocněnec s tím ne-
mohl nic dělat.

Snad všechna hospodářská za-
řízení bývalé partaje (v  hodnotě cca 
3,2 mld.) jsou dnes prodělečná a otáz-
kou je, kdo bude jejich pohledávky pla-
tit a kdo ponese zodpovědnost za jejich 

současné úpadkové řízení.
Podle ministra Němce si nejvýnosnější části 

za babku pronajali soudruzi pro své nové akciové společ-
nosti, jež jim vynášejí; veškerou administrativu, údržbu 
a někdy i náklady však nechají platit mateřskou firmou, 
v níž sedí bezmocný zmocněnec. Právně jsou jejich 
smlouvy v pořádku a on je nemůže zrušit. 

Místo usnesení nařízení
Co s  tím? Podle ministra Němce by vláda měla své 
usnesení o zmocněncích změnit v obecně závazný právní 
předpis, tzv. nařízení. To by platilo pro všechny občany 
a instituce ČSFR, tudíž i pro rejstříkové soudy, jež by 
potom zmocněnce akceptovaly.

Proti tomu argumentuje ministryně Kořínková, 
že mnoho jiných federálních činností (celé doly, hutě, 
energetika) se předávalo republikám na základě usne-
sení vlády nebo jen podpisem ministrů. Také zpráva 
tvrdí, že majetek KSČ „nenaplňuje předpoklady pro vy-
dání obecně závazného právního předpisu“.

Všechna 
hospodářská 
zařízení 
bývalé partaje 
jsou dnes 
prodělečná.
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Podle M. Čalfy je třeba postupovat „ve vzájemné 
dohodě“. Vzápětí však i federální premiér potvrzuje, že 
k takové dohodě „se v poslední době vytratila vůle a za-
čala zbytečná polemika“.

Liknavá prokuratura
Kolem komunistického majetku je spousta nesrovnalostí 
a podvodů i vypjatých emocí. Část je předána, část do-
sud nikoli. Existuje spousta pochybností, zda se podaří 
objasnit a postihnout všechny případné ztráty a zpro-
nevěry.

„Majetek nikam nezmizel,“ tvrdí ministryně Ko-
řínková. „Každá ztráta by se musela objevit ve vládní 
zprávě. Ta však nic takového neříká, zmiňuje se jen 
o tom, že majetek byl zinventarizován a že se dohle-
dává, protože byl třeba neoprávněně pronajmut či pře-
dán nějaké akciové společnosti. Což vůbec neznamená, 
že ho nelze od komunistické strany vymoci.“ Zní to 
velmi optimisticky, ale skutečnost je složitější.

Jen na federální úrovni byla prokuratuře i útvaru 
FMV, který se touto činností zabývá, totiž předána nej-
méně stovka případů majetkových manipulací. Další 
budou na okresech. Prokurátoři se k nim však často 
stavějí liknavě a vlažně, jejich přístup příliš naděje ne-
vzbouzí.

A co se všemi těmi nájemními smlouvami, kte-
rými „lidu ČSFR“ už rok a půl zcela legálně unikají 
milionové hodnoty? Co se všemi těmi podniky, které 
soudruzi už vyždímali, zatížili dluhy a dnes by se jich 
docela rádi i zbavili? Podle ministra I. Němce by bylo 
třeba smlouvy zpětně zrušit, tak aby bylo možné kaž- 
dé zařízení „racionálně pronajmout nebo provozovat“. 
A tady se kruh uzavírá: komu takový krok přísluší? Fe-
derální vládě, federálnímu parlamentu, nebo republi-
kovým orgánům?  

OBCHODOVáNí SE ZBRANĚMI 

Klondike
Československý 
obchod se zbraněmi
iVan Lamper, VLaDimír mLynář, 27. 1. 1992

Už dva roky se v Československu mluví o konverzi. Pre-
zident Havel i ministr zahraničí Dienstbier často opakují, 
že jsme rozhodnuti skoncovat se zbrojními dodávkami po-
dezřelým režimům a do konfliktních oblastí. Skutečnost je 
však trochu jiná. Za oponou velkých slov pokračuje obchod 
jako dřív. Všechno je pouze trochu divočejší, protože praskl 
ideologický krunýř a zachovaná obchodní síť pracuje zcela 
bez kontroly.

Jugoslávie: jeden a půl miliardy dolarů
„Vážení pánové, rádi bychom vás informovali, že máme 
kontrakt na dodávku zboží do Nigérie. V příloze na-
jdete i seznam a potvrzení o konečném uživateli č. 129 
BL 94126.“

Tak začíná dopis, který loni 15. října poslal 
z Prahy obchodní ředitel slovenské firmy Unimpex,  
s. r. o., Miroslav Louma maďarské společnosti pro za-
hraniční obchod Technika Budapešť.

„Materiál uvedený na seznamu,“ píše se dál v do-
pise, „by se měl shromáždit v Budapešti na green line 
zone, aby odtud mohl být letecky dopraven přímo fi-
nálnímu odběrateli. Do Budapešti se bude zboží vozit 
nákladními kamiony z rumunsko-maďarské hranice. 
Zdvořile vás tímto žádáme, abyste nám zajistili pře-
pravní licenci od maďarských hranic na green line zone 
a další nezbytné formality.“

Není obvyklé, aby československá zásilka puto-
vala do Nigérie přes Rumunsko a Budapešť. Existuje to-
tiž mnohem kratší a logičtější cesta přes Hamburk nebo 
Frankfurt. Unimpex měl ovšem pro svou okliku velmi 
dobré důvody. Částečně je vysvětluje už pouhý seznam 
dodávaného „materiálu“.

Certifikát č. 129 BL 94126 (vydaný minister-
stvem obrany v Lagosu 21. června 1991) podepsal ma-
jor L. Ogando, důstojník generálního štábu odpovědný 
za výzbroj nigerijské armády. Jde o tzv. end-user, tedy 
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o potvrzení, že příjemce zboží nepronajme, nepůjčí, ne-
prodá ani nedaruje nikomu dalšímu. Obsahuje šestnáct 
položek. Mimo jiné například:

500 000 samopalů AK-74 (Kalašnikov),
200 000 pistolí vzor CZ-75 a CZ-85,
200 000 samopalů UZI,
100 000 automatických pušek M-16,
200 000 ručních granátů,
10 000 minometů,
10 000 protitankových raket.

Vyjdeme-li z ceníku konkurenční firmy E.M.I., 
činí pouze účet za kalašnikovy 625 milionů dolarů; celá 
zásilka překračuje jeden a půl miliardy USD. Tak gigan-
tický obchod se většinou podaří jen v době války. Z dal-
ších souvislostí kontraktu vyplývá, že právě o ni jde.

Nákup přes Norimberk
Ve světovém obchodu se zbraněmi patří Nigérie k nej-
známějším prostředníkům. Úředníci v Lagosu si s do-
držováním podmínek certifikátu nedělají těžkou hlavu 
a je o nich známo, že jsou za patřičnou provizi ochotni 
reexportovat zbrojní dodávky prakticky kamkoli. Není 
přitom ani nutné, aby se zboží aspoň formálně dostalo 
na nigerijskou půdu. Proto je na certifikátu 129 BL 
94126 velmi zajímavá poznámka: „Potvrzujeme také, 
že naším výhradním nákupčím pro tuto transakci je 
firma A I Trading GmbH.“

A I Trading sídlí v Norimberku, Aldringen-
strasse 19, a  zástupcům Unimpexu není neznámá. 
Loni na jaře jí pan Louma „na základě předchozí ko-
respondence“ nabídl odběr 30 000 samopalů zn. Škor-
pion (cena 480 dolarů za kus) a 10 000 pistolí vzor  
CZ-75 (350 dolarů za kus). Obchod se měl uzavřít 
do 30. srpna 1991.

Jen těžko si lze představit, že by Německo, které 
je šestým největším vývozcem zbraní na světě, potřebo-
valo přezbrojit svoji armádu zrovna českými samopaly. 
Celá zásilka je tedy s největší pravděpodobností určena 
do třetí země. Kam, to ví nejlépe muž, který za A I Tra-
ding GmbH nabídku Unimpexu přijímal. Má zvučné 
německé jméno: Ivan Alilovič. On by také zřejmě do-
kázal vysvětlit, proč se stovky tisíc samopalů a granátů 
„pro Nigérii“ shromažďují via Rumunsko v Budapešti, 
tak blízko jugoslávských hranic.

Nemůžeme nic dělat
V pražské kanceláři firmy Unimpex se k lagoskému 
kontraktu a vztahům s A I Trading odmítli vyjádřit. 
Sdělili nám pouze, že M. Louma je na delší služební 
cestě mimo republiku.

Ředitel odboru KOVOM na ministerstvu zahra-
ničního obchodu Štefan Glezgo, který vydává povolení 
k vývozu zbraní, je o kontraktu společnosti Unimpex 
s Nigérií informován. „Vím o tom, ale nikdo mi za-
tím nepředložil žádost o licenci,“ říká. Podle jeho mí-

nění je obchod tak ne-
uvěřitelných rozměrů 
pravděpodobně jen 
krycím manévrem, 
který má upoutat po-
zornost úřadů a  za-
krýt spoustu men-
ších kšeftů se stejným 
partnerem – jugosláv-
skou federální armá-
dou. „My ten kontrakt 
samozřejmě nepo-
volíme, ale o  to ne-
jde. Jde o to, abychom 
lidi, kteří podobné 
věci plánují, mohli ně-
jak postihnout, třeba 
je i  zavřít. Pokud to 
neuděláme, stane se 
za chvíli z téhle země 
Klondike. Bohužel, 
teď jsme bezmocní. 
Odmítneme sice po-
volovací razítko, ale 

nemůžeme ani zahájit vyšetřování.“
Jiný vysoký vládní úředník, který si nepřeje být 

jmenován, byl ještě pesimističtější: „Pochybuji, že by se 
ti, kteří jsou schopni uzavřít tak velký obchod, zalekli 
jednoho chybějícího razítka. Oni se vyznají, mají roz-
sáhlé kontakty a v téhle branži jde o neskutečné peníze. 
My proti nim stojíme s prázdnýma rukama, v absolut-
ním právním vakuu. Neexistuje zákon, který by vývozu 
zbraní dával jasný rámec. Je pouze změť vládních naří-
zení, které se všelijak rozcházejí, popírají a hlavně ne-
mají vůbec žádnou váhu.“

Rozhoduje jediný člověk
Československý obchod se zbraněmi činil v minulých 
letech téměř 8 % hrubého národního důchodu. Za ko-
munistické vlády se pravidla vývozu řídila pokyny stra-
nického aparátu, který každé rozhodnutí konzultoval 
v Moskvě. Jediným vývozcem byl Omnipol, jehož ře-
ditel byl současně náměstkem ministra zahraničního 
obchodu.

V roce 1990 se však situace radikálně změnila. 
Na Slovensku vznikly hned dvě exportní organizace: 
Martimex a Unimpex. Po nástupu ministra Bakšaye 
na FMZO prosadil Unimpex známou dodávku 250 
tanků do Sýrie a rychle se stal hlavním domácím kon-
kurentem Omnipolu. Zároveň vznikly i desítky soukro-
mých firem, které se zabývají prodejem zbraní. Klíčovou 
roli v nich často hrají bývalí generálové čs. armády, lidé 
propuštění z Omnipolu a StB.

K tomu, aby jakákoli obchodní společnost mohla 
podnikat se zbraněmi, potřebuje nejprve povolení fede-
rálního ministerstva zahraničního obchodu, které udě-
luje šéf odboru KOVOM Štefan Glezgo. Tento šesta-
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třicetiletý muž, bývalý vedoucí odboru ONV Rimavská 
Sobota, je nejen vysokým úředníkem FMZO, ale sou-
časně i poslancem Federálního shromáždění za VPN 
a  členem branného a bezpečnostního výboru parla-
mentu. Výkonná i kontrolní moc jsou tedy soustředěny 
v jedné osobě.

Potřebné oprávnění k prodeji zbraní má dnes 
v Československu 28 firem; téměř 20 z nich je soukro-
mých. S povolením od pana Glezga si už může firma 
sjednávat s výrobci nebo s armádou nákup zbraní a volně 
je nabízet k prodeji. Pokud se jí podaří uzavřít kon-
trakt a získá od příjemce zásilky certifikát (end-user), 
může na FMZO žádat o udělení licence k vývozu, 
případně dovozu. O tom, kdo ji dostane, rozhoduje 
opět Š. Glezgo. Podklady k rozhodnutí mu zpraco-
vává předlistopadový ředitel Omnipolu ing.  Fritzl. 
S licencí v kapse pak už firmě nic nebrání v praktickém 
provedení obchodu.

Libye: licence na „tankové odborníky“
Československé styky s Kaddáfího režimem mají bo-
hatou tradici. Za komunistické vlády jsme do této země 
vyvezli značné množství zbraní a pověstnou zásobu 
trhaviny Semtex (700 kg), kterou Libye dodává nej-
různějším teroristickým organizacím po celém světě. 
Navíc řada čs. podniků v  džamáhí-
ríji stavěla kompletní továrny i s tech-
nickým vybavením. Jednou z nich je 
také objekt 80 kilometrů jižně od Tri-
polisu, který nesl pracovní název TAZ 
a jehož výstavbu organizoval Omnipol. 
Součástí kontraktu byla výstavba budov 
a dodávky technologie včetně náhrad-
ních dílů.

Smlouva TAZ, podepsaná za-
čátkem osmdesátých let, se kulantně 
zmiňuje jen o „závodě na opravu těžkých vozidel“, což 
přeloženo do srozumitelného jazyka ovšem znamená 
opravárenskou linku pro těžkou vojenskou techniku. 
Potvrzují to i naši dělníci, kteří na stavbě pracovali pod 
dohledem libyjské armády. Shodně vypovídají, že pravý 
účel celého objektu byl už tehdy jednoznačný: továrna 
na opravy a kompletaci tanků.

Letecký most Praha–Tripolis
Přestože nová československá vláda zřetelně deklarovala 
změnu své politiky vůči Kaddáfího režimu (mimo jiné 
i tím, že FMZV Libyi zařadilo mezi země, do kterých 
je vývoz našich zbraní zakázán), podepsal 30. dubna 
1991 pan Kadeřábek z Omnipolu další kontrakt. V jeho 
rámci odjede do Libye 667 „tankových montérů“, je-
jichž úkolem bude konečně spustit provoz v dokonče-
ném závodě TAZ. Jak potvrdil generální ředitel Omni-
polu Stanislav Kožený, dostala jeho firma povolovací 
licenci od FMZO bez problémů. Politické konzultace 
a zvažování mezinárodních rizik, o nichž pouhý den 
před podpisem smlouvy mluvil na tiskové konferenci 

Václav Havel, šly zřejmě stranou: o smlouvě neví ani 
vláda, natožpak prezident.

Vedle tohoto expertního kontraktu stále běží do-
dávka dříve domluvených náhradních dílů pro stroje 
v TAZ. Zatím poslední zásilka opustila naše území 
vloni. Protože válkou v Jugoslávii byla přerušena kla-
sická námořní cesta, pro zbytek dodávky si k  nám 
na konci minulého roku Libyjci přiletěli vlastními le-
tadly. Ve stejnou dobu dodala martinská firma IDOP 
do Libye náhradní komponenty k tankům. I tento ob-
chod proběhl zcela nerušeně: nebyla informována ani 
vláda, ani ministerstvo zahraničí. Na celé věci je navíc 
pikantní, že Kaddáfího režim dosud nezaplatil částku 
za už dodané zboží. Důvod, proč prozatím neodjelo 
zmíněných 667 „montérů“, je obdobný: Libye neotevřela 
bankovní akreditiv. Papírově je ovšem cesta pro tankové 
odborníky stále volná a ihned po předložení potřeb-
ných finančních záruk mohou odjet a připojit se k našim 
technikům, kteří v Libyi již řadu let pečují o dobrý stav 
čs. trenažérů pro výcvik pilotů. V souvislosti s těmito 
fakty pak ani nepřekvapí, že obchodním radou na naší 
ambasádě v Tripolisu je pan Kurka, který – stejně jako 
současný obchodní rada v Sýrii pan Křižanovský – byl 
dlouholetým zaměstnancem Omnipolu.

Komise
Neúnosnou situaci mělo vyřešit loň-
ské rozhodnutí federální vlády o  zří-
zení mezirezortní komise, v  níž jsou 
zastoupeny ministerstva obrany, zahra-
ničí a obchodu a jejímž členem je i se-
kretář Rady obrany státu generál Ča-
dek. Teoreticky má komise posuzovat 
politicky sporné kontrakty a rozhodovat 
o nich. V praxi to ovšem vypadá tak, že 
to, o čem bude jednat, stejně určuje pan 

Glezgo: u něho se totiž scházejí žádosti o udělení licence 
a je jen na něm, zda je považuje či nepovažuje za „pro-
blematické“. Komise nemá rozhodovací pravomoc a ne-
udělení licence může jen doporučit.

Ministerstvo zahraničí sice disponuje seznamem 
zemí, do nichž je vývoz zbraní politicky nepřijatelný 
(například Kuba, Libye, Severní Korea, Čína, Etiopie) 
nebo nedoporučený (Pákistán), ale v komisi nemá právo 
veta. Navíc interní pravidla jednání stanovují, že dodávky 
do nekonfliktních oblastí projednává komise jen tehdy, 
pokud objem obchodu přesáhne 50 milionů dolarů.

Jeden z vysokých státních úředníků, který se za-
bývá problematikou vývozu zbraní, nám k tomu řekl: 
„Současný stav je nepřijatelný. O vývozu speciální tech-
niky, která je zbožím s velkým mezinárodním dopadem, 
nemůže rozhodovat FMZO, protože se na zbraně dívá 
z čistě obchodního hlediska. Naše zahraniční politika 
ovšem nemůže brát zřetel pouze na ekonomickou vý-
hodnost připravovaných kontraktů. Musíme domýšlet 
i mezinárodněpolitické důsledky, které nás nakonec mo-
hou poškodit víc než neuskutečněné zbrojní dodávky.“

Za komunistů 
jsme do Libye 
dovezli značné 
množství zbraní 
a semtexu. 
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Jak jste se dostal do Re-
spektu?
Díky Ivanu Lamperovi. Ještě 

před listopadem 1989 nás seznámil 
Václav Havel, ve své snaze propojovat 
různé světy napříč disentem. A Ivan 
byl tehdy s Jáchymem Topolem a Sa-
šou Vondrou vydavatelem Revolver 
Revue a já jsem reprezentoval sami-
zdatové Lidové noviny. Takže jsme 
na  sebe museli přirozeně dříve či 
později narazit. 

Vaše první schůzka se ale prý 
tehdy příliš nepovedla…
Matně si vzpomínám, že jsme 

si ostřeji vyměňovali názory na teh-
dejší roli opozice. Ale potom jsme se 
po revoluci spřátelili a já jsem zaklá-
dal, spolu s dalšími, Lidové noviny. 
V roce 1991 jsem odjel do Spojených 
států, kde byla moje matka velvy-
slankyní a strávil jsem tam skoro rok. 
A došlo mi, že se nechci vrátit do Li-
dovek zpět, protože jsem měl jiný ná-
zor než tehdejší vedení na to, jak dě-
lat žurnalistiku. Respekt se mi líbil 
už v prvním okamžiku a po návratu 
jsem dostal od Ivana nabídku. Takže 
jsem s velkou radostí a úlevou opustil 
Lidové noviny a nastoupil tam.

Co vás na Respektu lákalo?
Byl vyhraněně názorově či-

telný, byl redigovaný pevnou rukou 
Ivana a Tomáše Pěkného a na tex-
tech to bylo poznat. Byl to sevřený 
časopis, texty měly logiku, směr, 
styl a názor na svět. Byl o něco ra-
dikálnější, než jsem byl tehdy já, ale 

bylo mi to sympatické. A také jsem 
tam cítil novinářské charisma a tah 
na bránu. Vždycky mě lákalo pro-
středí, které neustále motivuje člo-
věka, aby se zlepšoval.

Jaký to byl tehdy názor?
V politice ostrý antikomunis-

mus a v ekonomice liberální pohled 
na svět. Byla to vzrušující doba, to se 
nedá s dneškem srovnat. Byli jsme 

plní ideálů, věřili jsme ve  spoustu 
věcí a současně jsme se učili žurna-
listiku. Nikdo z nás to předtím moc 
neuměl. Samozřejmě že jsme byli 
v mnoha oblastech, asi zbytečně pří-
liš sebevědomí a mysleli si, že jsme 
chytřejší než tehdejší ministři. Což 
jsme asi nebyli. Ale myslím, že jsme 
měli náboj a poměrně velký politický 
vliv. Respekt sice neměl velký náklad, 
ale každý důležitý člověk v zemi ho 
četl, i ti, kteří nás nesnášeli. Byli jsme 
mladí, radikální a  mysleli jsme si, 
že víme věci nejlépe. Dnes bychom 
možná spoustu věcí udělali jinak, ale 
tehdy jsme prostě neměli žádné zku-
šenosti.

Jak jste se učili novinařinu?
Byli jsme všichni za komuni-

smu topiči nebo manuální dělníci. 
Bohudík do Česka jezdili po revo-
luci lidé ze Západu. A  my k  nim. 
Já jsem v Americe během toho roku 
jezdil i po jejich novinách. Vlastně 
si myslím, že všichni rozhodující lidé 
z tehdejšího Respektu byli na něja-
kých stážích v zahraničí. Doma jsme 
měli dva novinářské guru – Ivana 
Lampera a Tomáše Pěkného, který 
byl v redakci zdaleka nejstarší a je-
diný zažil v šedesátých letech něja-
kou normální redakci. Tomáš nás 
učil redigovat a Ivan je asi největší 
novinářská osobnost, jakou jsem v ži-
votě potkal. Uměl vždy pregnantně 
pojmenovat podstatu problému. Nau-
čil nás, že každý autor článku má vě-
dět, co chce přesně napsat. Nutil nás 
přemýšlet nad podstatou problému, 
o kterém píšeme. Třeba velmi vy-
ostřeně, třeba velmi kontroverzně, 
třeba jenom z jednoho úhlu pohledu, 
ale z hlediska žurnalistiky přitažli-
vým způsobem.

Společná cesta
V roce 1994 jste po Ivanu 
Lamperovi převzal vedení 
a stal se v osmadvaceti nej-
mladším šéfredaktorem Re-
spektu. Váhal jste, jestli ten-
hle post vzít?
Možná jen velmi krátkou 

dobu. Byl jsem tehdy zástupce šéfre-
daktora a dalo by se říct, že asi Iva-
nův nejbližší spolupracovník. Volba 
na mě padla asi proto, že jsem v sobě 
spojoval kombinaci nějaké profesio-
nality a ambice. Rozhodně jsem se 
nestyděl a bavilo mě veřejně vystu-
povat. Všichni ostatní, kteří by připa-
dali v úvahu z hlediska zásluh a zku-
šeností v  logice věci, jako Tomáš 
Pěkný nebo Zbyněk Petráček nebo 
Honza Macháček, byli tak trochu 
introverti. Respekt se pomalu stá-
val institucí, takže bylo nutné chodit 
do médií a na různé veřejné debaty.

Měl jste tyhle ambice, už 
když jste do redakce přichá-
zel?
Tak nikdy jsem nebyl úplně ti-

chá puťka v koutě, takže všude, kde 

Kdo byl důležitý, 
ten nás četl
S bývalým šéfredaktorem  
Vladimírem Mlynářem o časopi-
su pro elity a tahu na bránu
anDrea procháZkoVá 

Byl to sevřený 
časopis, texty 
měly logiku, 
směr, styl 
a názor na svět.
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jsem byl, jsem se buď nějak prosadil, 
nebo jsem šel někam jinam. Ale že 
bych to měl takto předem nalinko-
vané, to určitě ne. 

Jak vlastně redakce tehdy 
vypadala? Kdo v ní vynikal?
Klíčoví byli tehdy Honza 

Macháček a  Zbyněk Petráček. 
Honza tím, že přinášel investiga-
tivní a  ekonomické věci, Zbyněk 
vedl zahraniční rubriku a byl to je-
diný člověk, kterému nikdo moc ne-
redigoval články, protože to nebylo 
nutné. Zcela jistě důležitý byl Jaro-
slav Spurný, ale i spousta dalších jako 
Jindra Šídlo nebo Tomáš Němeček. 
Tou redakcí prošlo strašně moc lidí. 
A nesmíme taky zapomenout na gra-
fiky, na Michala Singera a na Pavla 
Reisenauera. Co je zajímavé, zpětně 

viděno, že jsme tam tehdy až na vý-
jimky neměli žádné holky novinářky. 
Byli jsme zcela genderově nevyvá-
žená redakce.

Jak byste definoval vztah 
médií a politiků v prvních 
letech po revoluci?
Jako novináři jsme měli 

k mnoha politikům blízko, protože 
tam byl společný existencionální zá-
žitek z listopadu 1989. Navíc se skoro 
všichni nějak znali z období před re-
volucí. Měli jsme na  začátku spo-
lečné ideové souznění, které se ale 
postupně rozcházelo, jak se doba 
měnila. Neexistovaly ještě účelové 
vztahy, šlo jen o ideje a o informace. 
Vzájemná důvěra se postupně bor-
tila, jak se ty naše ideje a ideje a činy 
politiků rozcházely. Ale pořád tam 

bylo něco strašně silného, co nás spo-
jovalo.

Co to bylo? Touha jít smě-
rem na Západ?
Dnes by se řeklo národní kon-

senzus: kapitalismus, svoboda, demo-
kracie, cesta na Západ. Všichni měli 
tohle společné, i když spolu nesou-
hlasili. Až postupně jsme se učili, že 
máme politiky kontrolovat, i  když 
jsou to naši bývalí kamarádi. A po-
litici se složitě smiřovali s  tím, že 
o nich píšeme kriticky, i když jsme 
jejich kamarádi z revoluce. 

Jak jste jako šéf vnímal roli 
Respektu ve společnosti?
Chtěl jsem vést časopis pro in-

telektuální elitu. Moc jsme tehdy ne-
řešili, co si o nás myslí „normální“ 
lidi. Měli jsme uvnitř redakce heslo, 
že to je „časopis, kvůli kterému stojí 
za  to kácet stromy“. Asi jsme tím 
chtěli říct, že Respekt je něco, co 
„stojí za to číst“. 

Těch, kdo tenhle pohled sdí-
leli, ale zjevně nebylo dost. 
Tehdy jste na tom nebyli fi-
nančně úplně nejlépe. 
Ano, málem jsme zbankroto-

vali. To bylo někdy začátkem deva-
desátých let. Majetkově byl Respekt 
s. r. o. a všichni měli rovný podíl, byli 
jsme skoro jako komuna. Provozní 
ředitelka nás ujišťovala, že ekono-
micky je všechno v pořádku, a pak 
jednoho dne odjela do  Ameriky, 
na školení do The New York Times, 
ale už se nikdy nevrátila. Tehdy ne-
byly e-maily, mobily a my po čtrnácti 
dnech zjistili, že v té Americe zůstává 
a vzkazuje nám, že si máme někde 
vyzvednout nějaký dopis. A v  tom 
dopise jsme si přečetli, že firma je 
v  podstatě bankrot. Pamatuji, jak 
jsme seděli tehdy u Ivana Lampera 
doma a  zoufali jsme, že končíme, 
protože jsme zbankrotovali. Rozešli 
jsme se s tím, že v pondělí ostatním 
řekneme, že opravdu končíme.

Ale nakonec jste to vyřešili 
jinak. Co se stalo? 
V neděli mi Ivan volal a do-

hodli jsme se, že to zkusíme zachrá-
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nit. Tak jsem se stal doslova přes noc 
na  půl roku ředitelem. Moc jsem 
o tom nevěděl, neznal jsem účetní 
uzávěrku, prostě nic, ale jednal jsem 
podle selského rozumu. Dohodli 
jsme se, že prodáme dům, který jsme 
předtím získali pro redakci od Prahy 
3, a  z  výnosu zaplatíme dluhy. 
Hodně nám tehdy pomohl Tomáš 
Kosta, který měl zkušenost němec-
kého nakladatele a kterého jsem znal 
od Pavla Tigrida. Šli jsme nakonec 
za  Mladou frontou, kterou tehdy 
vlastnili Francouzi, kteří nás nako-
nec koupili v podstatě za naše dluhy. 
Asi rok nebo dva jsme pod ně pat-
řili, ale vůbec to nefungovalo. Byli 
jsme pro ně takový nechtěný přívě-
sek. Nakonec nás zachránil Karel 
Schwarzenberg, který Respekt pře-
vzal a další roky dotoval. Prodávalo 
se tehdy asi pětadvacet tisíc výtisků. 
To ale nestačilo na uživení.

Ze dne na den
Co vám Respekt vzal a na-
opak dal?
Mým dětem vzal čas se 

mnou, protože jsem o víkendech po-
řád pracoval. Do tisku jsme totiž šli 
v neděli, takže já jsem byl celý pátek 
a sobotu v redakci na uzávěrku, při-
šel v neděli na oběd, a v pondělí zase 
zpět do práce. Ale Respekt mi dal 
hodně: byli jsme mladí, měli jsme 
ideály, věřili jsme v něco a stáli u bu-
dování české demokracie. Respekt 
mě naučil psát, to jsem snad úplně 
nezapomněl, a seznámil jsem se se 
spoustou lidí. A nikdy bych se ne-
dostal do politiky, kdybych předtím 
nebyl v Respektu.

Váš odchod z novin do poli-
tiky rozhodně nepatří k těm, 
které bychom chtěli uka-
zovat jako vzor. Pamětníci 
vzpomínají, že jste jeden tý-
den vedl poradu Respektu 
a druhý týden jste byl po-
radcem tehdejšího předsedy 
vlády Josefa Tošovského. Jak 
se to stalo?
Nebylo to správné, ale tak se 

to bohužel stalo. Poslední rok nebo 
dva jsem v Respektu cítil, že můj 
politický názor na svět se promítá 

do mojí práce. Dnes to zní možná 
romanticky, ale já jsem vyrostl 
ve světě, kde novinařina byla o ob-
jektivitě, že noviny mají referovat 
o tom, co se děje, skutečně objek-
tivně, a ne jak novinář věci subjek-
tivně vidí. Věděl jsem, že přestávám 
být objektivní – a že už se hlavně 
ani nedokážu snažit být objektivní. 
A současně mě politika začala ně-
jakým způsobem přitahovat. A pak 
jsem dostal zmíněnou nabídku 
od Tošovského. A stejně jako jsem 
přijal tu jít do Respektu, jsem ze dne 
na den vzal i tohle.

Co vás v politice tak lákalo?
Chtěl jsem měnit svět a zdálo 

se mi, že Respekt mi na to už nestačí, 
že to musím jít dělat, a ne jen politi-
kům říkat, co dělají špatně.

 
V politice jste ale nakonec 
také nezůstal.

Vydržel jsem tam sedm let 
stejně jako v Respektu. Vstoupil jsem 
do politiky s představou, že stačí my-
slet věci dobře. A chvilku trvalo, než 
jsem pochopil, že role politika je jiná 
než novináře. Takže jsem se v poli-
tice zpočátku choval víc jako novinář, 
dnes by se řeklo aktivista. Logicky 
jsem si nabil nos.

Jak to myslíte?
Když jsem šel do  politiky, 

z pohledu novin si člověk myslí, že 
je řešení A a řešení B: A je řešení 
správné, B špatné – tak proč si po-
litik nevybere řešení A? Ale když 
potom přejdete na druhou stranu, 
do  politiky, zjistíte, že žádné ře-
šení A neexistuje, že existují jenom 
různé verze B. Různé verze špat-
ných řešení, z kterých si musíte vy-
brat. Chvilku mi trvalo, než jsem si 

uvědomil, že v politice jsou nako-
nec důležité jen výsledky, a ne to, 
jak něco myslíte.

Odchodem do politiky jste 
si ale definitivně zavřel 
dveře zpět do novinařiny.
Ano. To bylo vědomé rozhod-

nutí a nikdy jsem nelitoval. Vždycky 
jsem ctil role, ve kterých jsem pra-
coval, a nemám rád lidi, kteří ty role 
mixují. Já bych se do žurnalistiky už 
nechtěl vrátit. Žurnalistika, jak jsem 
ji já znal a dělal, ostatně již dnes ne-
existuje. Jsou to spíš často dojmy 
a pocity lidí o světě, které se vydávají 
za fakta, bez ohledu na fakta.

To je asi na úplně jinou de-
batu. Po skončení své poli-
tické kariéry jste se stal ře-
ditelem komunikace PPF 
vlastněného Petrem Kellne-
rem. Jaký smysl má pro bý-
valého novináře a bývalého 
politika práce ve službách 
jednoho z nejmocnějších 
byznysmenů v této zemi? 
Ve svém životě jsem se vždycky 

pohyboval směrem k  nějakým vý-
zvám; u konce každé životní etapy 
jsem měl obvykle pocit, že jsem došel 
na její konec, že mě to přestává napl-
ňovat. PPF byla nová možnost, nová 
kapitola. A je ohromně zajímavá, po-
řád se učím a nelituji, naopak. Jed-
nou mi někdo řekl dobrý postřeh, 
že vlastně ty moje životní etapy jsou 
různé formy dotýkání se moci. Me-
diální, politické, byznysové...

Žurnalistika i politika jsou 
ale přece jen něco jiného. 
Jaké to dnes je být uvnitř ně-
čeho, co jste dříve v komen-
tářích kritizoval?
Takhle to nevnímám. My-

slím, že jsem spokojený, dokonce 
šťastný v tom, že jsem poznal tolik 
těch profesních „místností“ a v kaž- 
dé se něco naučil. A jestli je smyslem 
života dojít k nějaké, dejme tomu, 
moudrosti, tak prostě kráčím dál, 
sbírám zkušenosti. Někde vás to se-
žere víc, někde méně, ale být celý ži-
vot jenom na jednom místě je strašná 
nuda.  

Chtěl jsem 
měnit svět 
a zdálo se mi, 
že Respekt mi 
na to už nestačí.

ADVERTORIAL

Fake news hrají na naše strachy, úzkosti a skrytá přání. Uvěříme jim, protože jim věří obrov-
ské množství lidí, a tak to přeci musí být pravda. Nemůžeme se nikomu divit, že se snaží
ostatní varovat, vzkazuje docent Petr Janeček z Filozofické fakulty Univerzity Karlovy.
Etnolog sebral už 668 městských legend a o černé sanitce, žiletkách na tobogánech
nebo pérákovi a dalších vydal už pět knih. Proto když dnes sleduje poplach kolem fake
news, zůstává v klidu. Z historie už tuší, jak to s touto vlnou dopadne. A podle Janečka
se asi nikdy na veřejnosti tolik nelhalo jako teď.

Petr Janeček: Fake news
nejsou nic nového

Vymyslímenějakou legendunebo fake news a pus-
tíme ji hned tady v kavárně?
Nevím, jestli to zvládneme. Úspěch takové legendy je ob-
rovská záhada. Aby se z ní skutečně stala městská legen-
da, musí oslovit aktuální společenské strachy, musí zlido-
vět. Musí být srozumitelná a stručná, zapamatovatelná
a zábavná. A co je nejdůležitější, musí být uvěřitelná.

A to se velice těžko dělá uměle.
Musí být realistická, ale zároveň mít něco, co nepatří do
běžné zkušenosti. A nesmíte to přehnat – takže žiletky
ano, ale ne UFO. Legendy mají často i nečekanou poin-
tu, stejně jako vtipy. Mne nejvíc zajímají legendy, které
jsou spojené s duchem doby, zeitgeistem. Jsou lakmuso-
vým papírkem změny. Reagují nejen na to, co je, ale i na
to, co bude. Ale vlastně nemusíme nic vymýšlet. Většina
legend doutná pod povrchem a v určité době se rozhoří
a vrátí se, pak zase zapadnou.

Která se třeba vrací?
Třeba žiletky nastražené na tobogánech. Vždycky, když
se otevře nové akvacentrum nebo koupaliště, do něko-
lika týdnů, měsíců, se objeví legenda. Možná jen trošku
upravená, v 80. a 90. letech byla například výrazně proti-
romsky zaměřena, dnes je pachatelem prostě jen„někdo“.

Jak si proti sobě tedy stojí fake news a městské le-
gendy?
Na aktuální vlně fake news je zajímavá jejich kvantita.
Hodně aktérů v mediálním a obecně veřejném prosto-
ru používá informace, které jsou nepravdivé, s vědomím
toho, že jsou nepravdivé. To bylo v minulosti poměrně
vzácné. Záměrné používání lží způsobila nová média,
hlavněWeb 2.0 a elektronické sociální sítě, která přiblížila
média standardům běžné ústní konverzace. Facebook je
spíš hospoda.Velkou roli v tomhrají i mainstreamovámé-
dia, kterámísto solidních informací nebo rozhovorů raději
citují, co kdo píše na Twitteru.

Aproč se většina z nás ostýchá té černé sanitce věřit,
zatímco davy imigrantů u hranic vypadají reálně?
Kdyby se černá sanitka objevila jako poplašná řetězová
zpráva nebo hoax dnes, šířila by se asi stejně jako ti uprch-

líci. Koneckonců, na Slovensku se v posledních ně-
kolika letech v nové podobě několikrát objevila.
Problém je v tom, že elektronické sociální sítě špatně
využívají všichni. Když jste v 90. letech chtěl šířit hoax,
mohl jste ho poslat jen známým, těm, kteří vám dali svůj
e-mail. Dnes, když dáte něco na tajmlajnu na Facebook,
netušíte, jak ten algoritmus funguje, mohou to vidět tisí-
ce, teoreticky miliony lidí. Takto se daly do pohybu „žlu-
té vesty“ ve Francii.

Třeba za druhé světové války byly zvěsti, že exis-
tují koncentrační tábory. Přesto tomu někteří lidé
nevěřili ani během norimberského procesu. Co té-
hle„legendě“ chybělo?
Druhá světová válka je vůbec zajímavá. Všechny strany se
snažily využít fake news nebo hoaxy pro zvýšení válečné-
ho úsilí. Mnoho lidí třeba věří, že v nacistických koncen-
tračních táborech se vařilo z tuku mrtvých vězňů mýdlo,
což je výtvor poválečné sovětské a západní propagandy.
Máme odborné studie prokazující, že se to nikdy nedě-
lo, ale mnoho lidí – včetně mne – se to učilo dokonce ve
škole. Stejnou propagandu použili Angličané proti Něm-
cům už za první světové války. Je to dehumanizace pro-
tivníka, takže nic nového.

A proč se takhle nešíří informace, že spousta lidí
se ujme svých osamělých sousedů nebo pomáhá
v útulcích?
Protože není zajímavá. Sociální psychologové zjistili, že
emocionálně nám větší potěšení způsobuje sdílení špat-
ných informací než dobrých. Vezměte si drby. Nezajímá
nás, že soused miluje svou manželku a poctivě pracuje.
Nás zajímá, že pije, manželku podvádí a o práci přišel.
Hodnotnější je informace o tom, že se blíží nepřátelský
kmen nebo medvěd, než že se na pasece pasou motýlci.
A když si takové věci říkáme, nakloníme se k sobě, špitá-
me si, sbližuje nás to.

Kolem
fake news je
teď až hystericky
živo. Všichni máme kriticky přemýšlet nad tím,
co sdílíme. Myslíte, že lidé začnou ověřovat in-
formace dřív, než je budou pouštět dál?
Francouzský kolega Jean-Bruno Renard tomu říká
gremliní efekt. Gremlini jsou pověstní skřítci, kteří po-
škozují technická zařízení, zejména letadla, a objevu-
jí se vždy s novou technologií. V první fázi, kdy tech-
nologii používá jen málo lidí, ji lidé používají dobře.
Pak si ale technologii osvojí více než polovina po-
pulace, technologie je běžná, ale nemá ji ještě kaž-
dý a není zažitá. Gremlini začnou vyskakovat jako po-
minutí a způsobují, že pořád něco hapruje. Problémy
zmizí, až když novinku vlastní každý, lidé se s ní na-
učí zacházet. Ještě komplikovanější je to pak s nový-
mi mediálními technologiemi, které ovlivňují lidskou
komunikaci.
Já jsem optimistický. Vždy, když se objevilo nové
médium – tisk, rozhlas, televize – lidé podléhali dez-
informacím, kolektivní hysterii, či dokonce morální
panice. V roce 1930 třeba vysílal Československý roz-
hlas krátkou hru spisovatele Jana Grmely Požár ope-
ry. Reportér v ní popisoval, jak hoří opona a lidé utíka-
jí. Máme zprávy, že lidé během jejího vysílání po Praze
lezli na střechy a hledali, které to divadlo vlastně hoří.
Jako jsme kdysi, téměř před 90 lety, pochopili rozhlas,
pochopíme i sociální média.

T-Mobile v prvním roce grantové výzvy Pomáháme zaměřené namediální a in-
formační gramotnost podpořil třináct projektů z celé ČR. Mezi vzdělávací insti-
tuce, knihovny i zavedené organizace jako Demagog.cz, Manipulatori.cz nebo
Transparency International rozdělil 2 133 500 Kč.
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ADVERTORIAL

Fake news hrají na naše strachy, úzkosti a skrytá přání. Uvěříme jim, protože jim věří obrov-
ské množství lidí, a tak to přeci musí být pravda. Nemůžeme se nikomu divit, že se snaží
ostatní varovat, vzkazuje docent Petr Janeček z Filozofické fakulty Univerzity Karlovy.
Etnolog sebral už 668 městských legend a o černé sanitce, žiletkách na tobogánech
nebo pérákovi a dalších vydal už pět knih. Proto když dnes sleduje poplach kolem fake
news, zůstává v klidu. Z historie už tuší, jak to s touto vlnou dopadne. A podle Janečka
se asi nikdy na veřejnosti tolik nelhalo jako teď.

Petr Janeček: Fake news
nejsou nic nového
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jí se vždy s novou technologií. V první fázi, kdy tech-
nologii používá jen málo lidí, ji lidé používají dobře.
Pak si ale technologii osvojí více než polovina po-
pulace, technologie je běžná, ale nemá ji ještě kaž-
dý a není zažitá. Gremlini začnou vyskakovat jako po-
minutí a způsobují, že pořád něco hapruje. Problémy
zmizí, až když novinku vlastní každý, lidé se s ní na-
učí zacházet. Ještě komplikovanější je to pak s nový-
mi mediálními technologiemi, které ovlivňují lidskou
komunikaci.
Já jsem optimistický. Vždy, když se objevilo nové
médium – tisk, rozhlas, televize – lidé podléhali dez-
informacím, kolektivní hysterii, či dokonce morální
panice. V roce 1930 třeba vysílal Československý roz-
hlas krátkou hru spisovatele Jana Grmely Požár ope-
ry. Reportér v ní popisoval, jak hoří opona a lidé utíka-
jí. Máme zprávy, že lidé během jejího vysílání po Praze
lezli na střechy a hledali, které to divadlo vlastně hoří.
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írán: utěšující náplast
V době zahájení odzbrojovací konference ve Vídni vlast-
nila čs. armáda 3315 tanků. Výsledkem jednání byla 
dohoda o snížení stavu konvenčních ozbrojených sil, 
známá pod zkratkou KOS. Podle této smlouvy jsme 
se zavázali vyřadit z výzbroje 1880 strojů; z celkového 
počtu vyřazených tanků jsme povinni 362 sešrotovat 
a zbytek, čítající 1518 kusů, můžeme prodat. Pokusil 
se o to Omnipol kontraktem z října 1990. Tisíc pět set 
tanků plus výrobní linku chtěl odkoupit Írán. To však 
bylo pro naši vládu ze zahraničněpolitických důvodů 
nepřijatelné a z dodávky sešlo. Zatím se nám podařilo 
prodat jen něco kolem 200 kusů do Peru.

Íránská strana se po zrušení dohody cítila pod-
vedena a podmiňovala všechny civilní obchody (máme 
v Teheránu údajně slíbeny zakázky v celkové hodnotě 
dvě miliardy dolarů) dodávkou slíbených zbraní. Krize 
trvala několik měsíců, až ji nakonec vyřešila návštěva 
ministra Bakšaye v Íránu. Delegace totiž nabídla jiné, 
zajímavější zboží: systém Tamara. 

O Tamaru je ve světě velký zájem. Přestože jde 
o obranný systém, má v moderní válce, vedené tzv. chyt-
rými zbraněmi, mnohem větší cenu než všech zastara-
lých 1500 tanků dohromady. Pro Írán je to tedy velmi 
dobrá utěšující náplast. Zatím je celý kontrakt ve fázi 
příprav, ale na odpovědných místech proti němu není 
větší odpor. Mezirezortní komisí pravděpodobně pro-
jde bez problémů, protože nejde o smrticí, ale obran-
nou zbraň. Pochybnosti o připravovaném projektu však 
mají vojenští odborníci. Jeden z nich celou věc komen-
toval takto: „Vláda by si měla uvědomit, co prodej Ta-
mary do Íránu znamená. Celý systém bude okopírován 
a později se dostane do rukou dalších zemí. MCS-90 
je navíc zbraň, která jako jediná z naší produkce zajímá 
státy NATO. A promarnit jejich zájem obchodem s Írá-
nem je vysoce riskantní.“

Bez zákona
Popsaný mechanismus povolení a licencí měl do letoš-
ního roku oporu v zákoně. Od 1. ledna 1992 je však 
dosavadní právní úprava předmětem nejasností a růz-
ných výkladů. Způsobilo to přijetí obchodního záko-
níku, který nahradil řadu dosavadních právních norem 
a zcela uvolnil zahraniční obchod. Nový zákon totiž vů-
bec nezná pojem „povolení“, a to ani pro vývoz speciálu. 
Dosud platné usnesení federální vlády o pravidlech ob-
chodu se zbraněmi sice stále zakotvuje institut licencí, 
ale to je málo platné, protože usnesení je podzákonnou 
normou a nemůže suplovat zákon.

Štefan Glezgo nám k tomu řekl: „Od letošního 
roku skutečně odpadá nutnost získat povolení k ob-
chodní činnosti. K vlastní realizaci prodeje zbraní je 
však stále třeba udělení licence od FMZO. Zmatek vy-
řeší připravovaný zákon o vývozu speciální techniky 
(připravený je už řadu měsíců, naráží však na kompe-
tenční spory), který by měl stanovit přesná pravidla pro 
vydávání povolení a postihovat i ‚nepovolené‘ nabídky 
zbraní a uzavírání kontraktů.“ Právník společnosti, která 
se zabývá obchodem se zbraněmi, však tvrdí, že licence 
od FMZO není potřeba, protože neexistuje zákon, který 
by ji nařizoval. Podle tohoto muže se prý „lidé z téhle 
branže na nějaké usnesení vlády klidně vykašlou“.

Pákistán: tajný souboj o zakázku
V ZŤS Turčianské strojárne Martin je v současné době 
zaměstnáno na zbrojní lince asi tisíc lidí, kteří komple-
tují deset tanků týdně (350 ročně). Jejich poslední za-
kázkou mělo být 256 strojů T-72 do Sýrie. Zdá se ale, 
že konec „speciální výroby“ nebude tak jednoduchý. Je 
to příliš výnosný obchod a zbrojařská lobby hledá usi-
lovně další odbytiště. Československé tanky jsou ov-
šem natolik zastaralé, že se dají vyvézt pouze do velmi 
žhavých a konfliktních oblastí světa – a tím zase nastá-
vají politické komplikace. Jistý úředník čs. ministerstva 
zahraničí to charakterizoval takto: „Když mám dnes 
tank, musím uvažovat, jak bych se ho zbavil. Do Libye 
je to problém, do Sýrie taky, o Íránu a Iráku nemluvě. 
Zůstává pár zemí, mezi nimi Pákistán, protože ten je 
stranou zájmu a jeho vyzbrojování vadí jedině Indii.“ 
Podle tohoto diplomata je Dienstbierovo ministerstvo 
„samozřejmě proti“ všem takovým kontraktům, ale své 
souboje s obchodníky na FMZO pravidelně prohrává. 
Potvrdilo se to ostatně i při nedávné cestě M. Čalfy 
do Pákistánu a Číny.

Z 36 členů „obchodního a průmyslového týmu“, 
který se vešel k premiérovi do letadla, bylo zhruba de-
set lidí spjato s výrobou nebo exportem speciální tech-
niky. (Podobný, i když trochu jinak zajímavý nepoměr 
byl i v oficiálním doprovodu delegace: z 15 úředníků 
jich bylo 12 z Úřadu vlády ČSFR a dál už pouze jeden 
expert z ministerstva zahraničních věcí, jeden z minis-
terstva hospodářství a jeden soukromník – Fr. Janouch 
z Nadace Charty 77.) Vedle generálního ředitele Omni-
polu S.Koženého figurují na „podnikatelském“ seznamu 

TAMARA, přesný název MCS-90, je pasivní ra-
diolokační systém identifikující všechny druhy le-
tadel včetně „neviditelného bombardéru“ Stealth. 
Na první pohled zařízení vypadá jako běžný velký 
barel, uvnitř však skrývá špičkovou techniku, která 
monitoruje elektronické vybavení na palubě leta-
dla. I při velkém dosahu má systém téměř stopro-
centní účinnost a bezpečně rozpozná typ a polohu 
letadla. Při napojení na speciální zařízení by navíc 
měl být schopen navést proti letadlu odpálenou ra-
ketu. Tamara existuje v několika variantách včetně 
mobilní a podle konfigurace stojí 14–20 milionů 
dolarů. Celé zařízení je čs. patentem a vyrábí se 
v Tesle Pardubice. Zatím Tamaru mají pouze ně-
které země bývalé Varšavské smlouvy; méně doko-
nalého předchůdce, systém Ramona, jsme v minu-
lých letech prodali Sýrii. 
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třeba: Július Kostolný (obchodní náměstek Martimexu 
2 na poslední chvíli dostal chřipku a zůstal doma), Pe-
ter Končiar (náměstek ředitele ZŤS Dubnica), Michal 
Faust (obchodní náměstek ZŤS Martin), Štefan Glezgo 
(vývoz zbraní) atd. Nečekaně letěl ještě i generální ředi-
tel ZŤS Martin – Ing. Segľa. K delegaci se prý připojil 
na poslední chvíli a cestoval s ní pouze do Pákistánu, 
kde měl sjednáno několik schůzek s oficiálními činiteli.

V třístránkové zprávě, kterou o cestě M. Čalfy 
dostala federální vláda, není účast naší zbrojní špičky 
zmíněna jediným slovem. Dokument sice ministry in-
formuje o  „aktivizaci vztahů s  islám-
ským světem“, o „rozvoji bilaterálních 
vztahů“, o přesném výkonu elektrárny, 
kterou možná budeme v Pákistánu sta-
vět, ale o kontraktech na zbraně nikoli. 
To je velmi podivné, protože podle dů-
věrných informací se přinejmenším 
v  jedné z  navštívených zemí (Pákis-
tánu) o zbraních jednalo. Ve hře přitom 
není, jak tvrdí Štefan Glezgo, „pouze 
ženijní technika“, ale také minimálně 
300 tanků. Jde o zakázku, na které se 
pracuje od listopadu 1991.

Vaše tanky jsou připraveny
„V návaznosti na požadavky vyjádřené p. Neilem Evan-
sem a p. Gerhardem Simonem potvrzuje naše firma ja-
kožto jediná autorizovaná exportní společnost mar-
tinského zbrojního komplexu, že je schopna vybavit 
armádu Pákistánské islámské republiky 300 novými 
tanky T-72 prostřednictvím Evair Associates a Simon 
A. G. Switzerland. Očekáváme příslušnou objednávku 
se všemi nezbytnými dokumenty od  pákistánských 
úřadů. S pozdravem – Boris Držko, obchodní ředitel 
Unimpex, s. r. o.“

Tento fax obdržel loni 12. listopadu Habid 
A.Khan, zaměstnanec firmy Sellers International Li-

mited. O čtyři dny později přišla na pákistánský gene-
rální štáb v Rávalpindí nabídka:

„Evair Associates dodají následující
 za následujících podmínek:

– 300 bojových tanků T-72MI. Nové, všechny systémy 
funkční, včetně všech zbraní, ze kterých bylo stříleno 
toliko při zkušebních střelbách.
– Země výroby: Československo. Vozidla budou získána 
ze skladů státního podniku ZŤS Martin a odprodá je 

firma Unimpex.
– Všechna označení a insignie budou od-
straněny před dodáním.
– Bude sjednán separátní kontrakt 
na dobu pěti let (s možností prodlou-
žení) ohledně servisu náhradních dílů 
a  součástek kupujícímu firmou Evair 
Associates.
– Platba bude provedena neodvolatel-
ným a  dělitelným akreditivem vysta-
veným na Schweiz Kreditanstalt Zug, 
Švýcarsko.
– Všechna vozidla jsou v současné době 

přístupná inspekci a měla by být prohlédnuta co nejdříve 
kvůli možným politickým dozvukům tohoto prodeje.
– Cena za každý tank T-72MI dodaný do vývozního 
přístavu je 665 840 USD, celkem 199 752 000 dolarů.
– V této ceně je zahrnuto ještě následující:
A – dodávka 200 tanků T-55M, použitých, v dobrém 
stavu, 
B – dodávky náhradních dílů k tankům T-72MI do výše 
5 % celkové ceny,
C – dodávky munice pro tanky T-72 nebo T-55 do výše 
5 % celkové ceny. Typ určí kupující.

S pozdravem Richard Neil Evans, 
prezident Evair Assotiates.“

Tamara má 
v moderní válce 
mnohem větší 
cenu než 1500 
zastaralých 
tanků 
dohromady. 
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Balík chce Omnipol
Ministr Bakšay řekl 2. prosince 1991 v Islámábádu 
novinářům, že ČSFR nehodlá do Pákistánské repub-
liky vyvážet vojenskou techniku či výzbroj. O nabídce 
Unimpexu nemusel vědět nebo ji (vzhledem k pro-
středníkovi) mohl s jistou nadsázkou brát jako vývoz 
do Švýcarska. Nicméně existují pochybnosti. Podle na-
šich informací totiž o „pákistánský balík“ usiluje v sou-
časné době také státní podnik Omnipol. A jeho ná-
vrhy byly prý během Čalfovy návštěvy projednávány 
i na vládní úrovni. 

Těmto schůzkám se ministr Bakšay nebo Š. Gle-
zgo mohli jen těžko vyhnout. Československá strana 
totiž není spokojena s cenou, za kterou rozprodávají 
martinskou produkci podnikatelé z Unimpexu. Po-
dle nejmenovaného činitele nepokryje požadovaných 
665 000 USD za jeden T-72 (po všech nutných sráž-
kách) ani výrobní náklady. Zainteresovaným obchod-
níkům to samozřejmě nevadí, oni o své peníze nepři-
jdou, ale personál ZŤS Martin pracuje kvůli takovým 
kontraktům na zbrojní lince prakticky zadarmo. Z do-
tací „na konverzi“ potom ztrátu uhradí stát, který navíc 
pro nic za nic riskuje politickou blamáž. 
Proto se na pořadu dne octla nabídka 
Omnipolu, který chce údajně zakázku 
realizovat v cenách kolem 960 000 do-
larů za jeden tank. Je ovšem otázka, na-
kolik se mu tyto představy podaří spl-
nit.

Čína: depeše z ambasády
Čínská lidová republika je jedním z po-
sledních států s  totalitním komunis-
tickým režimem. Před dvěma lety zde 
armáda zmasakrovala pokojné demon-
strace studentů, ve věznicích jsou dodnes tisíce politic-
kých vězňů a společnost řídí všemocná státní policie. 
Nic z toho zřejmě nevadilo čs. vládní delegaci, která sem 
přiletěla z návštěvy Pákistánu. Místopředseda vlády Pa-
vel Rychetský se při jednáních s čínskými předáky do-
konce vůbec nezmínil o osudu vězněných čínských disi-
dentů – prý proto, že k tomu nebyla vhodná příležitost.

O konkrétních výsledcích této části Čalfovy 
cesty se příliš neví. Na přelomu loňského roku však 
na federální ministerstvo zahraničních věcí přišla z na-
šeho velvyslanectví v Pekingu třířádková depeše, ozna-
čená nejvyšším stupněm utajení. Říká se v ní, že čínský 
ministr obchodu si prý na jedné diplomatické recepci 
chválil blíže neurčená jednání o dodávce zbraní z Čes-
koslovenska.

Štefan Glezgo rezolutně popírá, že by se v Číně 
o speciální technice hovořilo. Zároveň však přiznal, že 
se žádných jednání zbrojařských reprezentantů neúčast-
nil. „To nevadí,“ říká. „Kdyby k nějakým nabídkám do-
šlo, musel bych o tom vědět.“

S. Kožený z Omnipolu také tvrdí, že o zbraních 
nejednal: „Měl jsem v Číně pouze jeden kontakt s ci-

vilní leteckou organizací. Spolu s ředitelem AERO jsme 
jednali o možnostech dovozu nebo společné výroby de-
vatenáctimístného dopravního letadla L-410.“ Podobně 
o svých pekingských jednáních mluví náměstek ředitele 
ZŤS Dubnica Peter Končiar: „O zbraních jsem nejed-
nal. Náš závod kromě komponentů pro tanky vyrábí 
především různé stavební stroje. A právě ty jsme v Číně 
nabízeli.“

Nekonkrétní poznámka čínského ministra 
není potvrzena ani z jiných zdrojů. Podle úředníků 
z FMZV se možná jedná jen o „nedorozumění nebo 
nepodloženou fámu, která má senzační charakter“. 
Ve světle ostatních zbrojních kontraktů, které naše 
zbrojařské firmy v uplynulém roce uzavřely (Libye, 
Pákistán, Nigérie), však nelze ani prozatím nepodlo-
ženou zprávu brát na lehkou váhu. Lidé zabývající se 
obchodem se zbraněmi totiž shodně říkají, že v dnešní 
situaci jsou čs. zbrojní organizace schopné i tak neú-
nosného kroku, jakým by byla jednání s Čínou.

Prostor obsadili gauneři
Profesionálové tvrdí, že trh se zbraněmi je téměř 

beznadějně zahlcen výprodejem v bý-
valém Sovětském svazu. Prodávají-li 
se dnes na východ od našich hranic 
bojové tanky na váhu (jedna tuna za  
10 000 USD), vyvstává nám kon-
kurence, které se přes všechnu zjev-
nou snahu vyrovnat nemůžeme. Lo-
gicky by měl tento fakt podpořit snahu 
o rychlou konverzi, ale nátlak zbrojařů 
je silnější než logika. Jejich hrozby ne-
zaměstnaností a sociální katastrofou 
splnily svůj cíl.

Na vládní úrovni se poslední do-
bou i mezi odpůrci vojenského exportu rozmáhá argu-
mentace, kterou nejlépe charakterizoval jistý úředník 
FMZV: „Tady nejsme v Texasu, abychom mohli ze dne 
na den zavřít továrnu a říct lidem, ať si hledají práci 
jinde.“ Proti tomu stojí názor jeho rezortního kolegy: 
„Dnes už jasně víme, že ty tanky naši ekonomiku ne-
zachrání. Do konverze se za dva roky investovalo ně-
kolik miliard, ale teď se odsunula stranou. To je výsle-
dek úspěšného vydírání chytráků, kteří pokračují dál 
ve svých kšeftech.“

Podle ministra Langoše je to velmi nebezpečný 
vývoj: „Stát uvolnil místo, které obsadili gauneři. Jde jim 
samozřejmě o peníze, ale nejen o ně. V pozadí je cítit 
velká snaha o moc, o vliv na politiku.“

Federální vláda a prezident mají tedy dvě mož-
nosti. Buď začnou skutečně kontrolovat, jak se v praxi 
provádějí jejich politické proklamace, a v tom případě 
musí okamžitě vydat alespoň vládní nařízení, které má 
váhu zákona, anebo v zájmu „sociálního klidu“ nechají 
věci běžet dál svým tempem. Rozhodnou-li pro dru-
hou variantu, měli by o ní mluvit stejně otevřeně, jako 
to až dosud dělali o ideálech opačných. 

Trh se zbraněmi 
je téměř 
beznadějně 
zahlcen 
výprodejem 
v bývalém 
SSSR.
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Kia Ceed SW. Kombinovaná spotřeba 3,9–6,4 l/100 km. Emise CO2 (NEDC 2.0) 101–145 g/km. Uvedená cena 374 980 Kč vč. DPH platí pro Kia Ceed SW, akční model
Cool 1.4 CVVT 100 k / 73 kW. Vyobrazení vozu je pouze ilustrativní a může obsahovat doplňkovou výbavu. Pro bližší informace navštivte www.kia.com nebo
kontaktujte svého prodejce Kia. Nabídka platí do 30. 4. 2019.

RS008041
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„Komunisté už před Listopadem nemohli popřít, že tu došlo 
k drastické likvidaci životního prostředí.“ (Litvínov)

Být vtahován do řádu světa. (Ivan Dejmal)
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ROZHOVOR O EKOLOGII

Nemáme  
právo  
poškozovat  
Zemi 
O politice, ekologii 
a ekonomii s Ivanem 
Dejmalem
iVan Lamper, Jan macháček, Zbyněk petráček, 4. 1. 1993

Rok a půl jste byl ministrem, nyní jste šest 
měsíců „soukromník“. Proslýchá se, že pořá-
dáte přednášky o umělých květinách. Co vám 
na nich vadí?
Nepořádám o nich přednášky, jen se mi hrubě 

nelíbí. Je to náhražka, ve které dosáhl vrcholu ten věk 
předstírání a nepravosti, který se rozprostřel ve 20. sto-
letí. Květiny zbyly městskému člověku jako poslední 
živé jsoucno, se kterým se denně setkává. Když ještě 
o ně musel pečovat, když je musel zalívat, když se musel 
starat o to, jak se kterou kytkou zachá-
zet, tak byl ještě pořád vtahován do od-
povědnosti, do řádu světa. Teď umělou 
květinou degeneruje přírodu na pouhou 
jevovou dekoraci, o kterou není třeba se 
starat.

Když jste ještě zasedal v české 
vládě, stalo se vám někdy, že 
jste něco chtěl říct naplno, ale 
jako ministr jste tuto chuť mu-
sel potlačit?
Upřímně řečeno ne. Já jsem ni-

kdy v životě, ani ve  funkci ministra, nespojoval své 
postavení s tím, co mohu a co nemohu říct. Nejsem 
schopen říkat něco, co si nemyslím, nebo naopak ml-
čet o něčem, o čem si myslím, že se mluvit má. Za nej-
větší věc, ke které jsem jako ministr nedokázal mlčet, 
považuji celkovou koncepci našeho hospodářství. My 
jsme se v debatě o ekonomické transformaci vůbec ne-
dostali k té základní otázce: jaké hospodářství si vlastně 
můžeme dovolit vzhledem k surovinovým a energetic-
kým zdrojům naší země, kterým odvětvím se můžeme 
věnovat vzhledem k jejich dopadu na životní prostředí 

naší země. A to považuji za velmi zásadní chybu mi-
nulé vlády.

Další věc, kterou jsme jako ekologové prohráli, 
byl spor o funkci daňového a celního systému. Tam ne-
šlo o českou vládu, protože tohle měla na starosti fe-
derace. Stručně řečeno byl to spor o to, zda je možné 
uskutečňovat pomocí daní a cla ekologickou politiku 
státu, či nikoli. My jsme byli přesvědčeni, že ano, fede-
rální reprezentace byla přesvědčena, že ne. Že ekonomie 
a ekologie se nemohou plést dohromady. Debata se hned 
na začátku zideologizovala do podoby: má státní správa 
regulativně zasahovat do života společnosti, nebo ne? 
Na to jsme ale nechtěli odpovídat obecně. Říkali jsme 
jen – v tomto případě stát zasáhnout musí. Protože zá-
chrana zdravého životního prostředí je prvořadým zá-
jmem společnosti. 

Ekologie byla zástupný problém
Podíváme-li se na červnové volby i na prů-
zkumy veřejného mínění, dopadla u nás eko-
logická problematika dost špatně. V průzku-
mech se za poslední tři roky posunula v pořadí 
priorit z druhého na sedmé místo. Do jaké 
míry se na tom podle vás podílejí sami ekolo-
gové, ať už na politické rovině, nebo na rovině 
osvěty?
Především  – já nepovažuji tu změnu místa 

na žebříčku zájmu za skutečný ústup společnosti od ži-
votních hodnot vyznávaných ochránci životního pro-
středí. Musíme si uvědomit, že před Listopadem byl 
zájem o ekologii problémem zástupným. Schovávalo se 
pod něj velmi mnoho. V posledních letech komunis-
tického režimu byly ekologické protesty vlastně tako-

vou pololegální možností nesouhlasu 
s komunistickou mocí. Ani komunisté 
nemohli popřít, že během dvaceti let 
okupace tady došlo k drastické likvidaci 
životního prostředí. Podle ústavy byla 
KSČ vedoucí silou ve státě, měla veške-
rou moc, a tím pádem i veškerou odpo-
vědnost. Když ji lidé k té odpovědnosti 
volali, dost dobře je nemohla označit 
za sluhy západních diverzních centrál.

K tomu je nutné přičíst, že bě-
hem normalizace u nás došlo k hro-
madnému útěku občanů do  sou-

kromí. Člověk byl zahnán do situace, kdy mu záleželo 
na vlastnictví daleko více, ale zároveň úplně jiným 
způsobem než lidem na Západě, se kterými jsme se 
mohli srovnávat a kde se vyvinula silná konzumní spo-
lečnost. Tady chtěla naprostá většina obyvatel vlastnit 
aspoň svůj byt, nebo aspoň zařízení toho bytu, mít 
auto, chatu atd. Prostě vytvořit si prostor, kde se můžu 
ukrýt a vydělit ze společenského dění, s kterým se lidé 
přes všechnu kolaboraci nedokázali vnitřně identifiko-
vat. Do toho najednou přišel vpád zhoršeného život-
ního prostředí. Co bylo běžnému člověku platné, že 

Zemědělství 
se mělo 
transformovat 
směrem 
k rodinným 
farmám. Děje se 
pravý opak.
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měl auto, když jezdil ucpanou silnicí a dýchal strašné 
zplodiny, protože o katalyzátorech se jen psalo v no-
vinách. Odjel z města na chatu a tam ho dostihly at-
mosférické polutanty z průmyslu. Co mu bylo platné, 
že si mohl kupovat víc jídla než třeba Poláci nebo Ru-
muni, když věděl, že potraviny jsou kontaminované. 
Takže tu jedinou radost, kterou zdejší komunistický 
režim lidem nabídl, jim zároveň po dvaceti letech tvrdé 
normalizační existence taky otrávil. A běžný člověk, 
veden svou spotřební logikou, viděl proto ekologii jako 
hlavní problém.

To je druhý důvod, proč to bylo tehdy zástupné 
politikum: k poškození životního prostředí se spousta 
lidí nevztahovala z  jiných pozic nežli z  pozic své 
osobní nespokojenosti, ať politické, nebo spotřebi-
telské. Nebyla v tom ani stopa hlubších, filozofických 
hledisek, že nemáme právo poškozovat Zemi. Tudy 
šel základní rozdíl mezi ekologickým cítěním u nás 
a na Západě. A je pochopitelné, že když se společ-
nost otevřela, musel její zájem projít motivační změ-
nou. Propagace ekonomické reformy říkala, že svět 
je místo, kde máme uskutečnit své hospodářské, pře-
devším zištné cíle, že máme vlastnit, abychom byli 
bohatší a bohatší a konečně vstoupili do toho bájného 
světa výroby a spotřeby. Ekologický 
pohled je jiný: svět je místo, o které 
máme pečovat, a vlastnictví je důležité 
proto, že vymezuje okrsky této péče. 
Tyto dvě koncepce se střetly a ta naše 
prohrála. Kdo na tom nese vinu? Já 
myslím, že to není věc nějakého za-
vinění. K prohře snad přispěl fakt, že 
devadesát procent aktivních českých 
ekologů odešlo po Listopadu do státní 
správy a nebyl tady už nikdo, kdo by 
to táhl místo nich. 

Nemůžeme si dělat iluze
Prosperita je volební slogan, 
tak to probíhá všude ve světě. 
Jinak ale požadavek, aby 
všechno mělo svého konkrétního vlastníka, 
v principu souhlasí s tím, co říká ODS. Pro-
blém ovšem je, že tady žádná významná poli-
tická strana neakcentuje – a ani nemá – pro-
pracovaný ekologický program. Ani tohle 
nepociťujete jako selhání ochránců životního 
prostředí? Občas se zdá, jako by se většina 
z nich příliš spoléhala na to, že lidé si pro-
blémy uvědomí sami.
Podle mě je to úplně jinak. Mluvím ze zkuše-

nosti, kterou jsem získal nejen na sobě, ale i z voleb. 
Prosazovat ekologii dnes znamená prosazovat program 
dobrovolného sebeomezování. Znamená to říct lidem: 
Nečeká nás další a další spotřeba, budeme dokonce nu-
ceni snížit i tu spotřebu, kterou máme a která se nám 
zdá nedostatečná. Přitom občané tady dvacet let kon-

zumovali jenom negativní důsledky průmyslové spo-
lečnosti a těší se, že teď konečně přijdou ty příjem-
nější stránky. 

Ale tak to není. Vzhledem ke stavu Země nás 
do budoucna nečeká žádný větší konzum. Nakonec ho 
ani nemůžeme chtít, protože je to nemorální. Musíme 
snížit naši energetickou a surovinovou spotřebu. Prostě 
proto, že pokud chceme nastolit aspoň trochu spraved-
livý řád, pak se musíme o spoustu toho, co dnes máme, 
rozdělit se zbytkem světa. Musíme si uvědomit, že byť 
ne přímo jako různé západní země, ale přece jen zpro-
středkovaně žijeme ze zemí třetího světa. Každý z nás se 
trochu spolupodílí na hladomorech ve třetím světě, ka-
ždý se trochu spolupodílí na drancování zbytků přírod-
ního bohatství, ničení volné přírody. Toto si žádná z po-
litických stran jako své heslo na plakát nedá, protože 
politici – byť by jim bylo desetkrát jasné, že tomu tak 
je – prostě vědí, že s tímhle volby vyhrát nejde. Vzpo-
mínám si, kolikrát mě napomínala moje vlastní strana, 
protože já jsem tyto věci v kampani říkal otevřeně a ka-
ždému. Že si nemůžeme dělat iluze. Ano, potřebujeme 
změnu vlastnických vztahů, víme, jak vypadala zem bez 
pána. Ale vlastnictví nelze chápat jako zdroj bohatství. 
Ne. My se musíme pokorně ptát Země, co máme dělat, 

abychom ji nezničili. 

Vytvořit vztah k majetku
Vlastnictví je ale prostě vlastnictví. 
To s sebou vždy přináší stejné věci. 
Většina lidí něco vlastní ne proto, 
aby si „nahrabala“, ale aby se o ma-
jetek starala, aby ho mohla zacho-
vat pro své děti, pro další generaci. 
Jak chcete, aby stát rozlišil „dobré“ 
a „špatné“ vlastnictví?

To máte možná pravdu, že vět-
šina se chce o  majetek starat odpo-
vědně. Koncepce ekonomické reformy 
na to však nepamatovala a není na to 
pamatováno dodnes. Kdyby na to bylo 
pamatováno, tak by se dávno připravila 

transformace zemědělství směrem k rodinným far-
mám. Ale děje se pravý opak: změny dávají přednost 
zemědělské velkovýrobě. Připravuje se akcionalizace 
velkých státních statků. A na akcionalizované půdě 
se žádný vztah k majetku, o kterém hovoříte, nikdy 
nevytvoří. Nakonec vidíme to dnes a denně – jak se 
bouří drobní a střední podnikatelé. Na ně není pa-
matováno. 

V tomto kladném vztahu k majetku jsou oni solí 
země. Ale právě oni jsou ekonomickou reformou dr-
ceni a ničeni a není jim dáván prostor. Banky jim ne-
půjčují, protože banky musí podporovat velké podniky. 
Vyhazují finance na výplaty obřích neproduktivních 
továren, místo aby daly zaručeně návratné prostředky 
podnikatelům na investice. Samozřejmě, jisté riziko je 
i tady, že někdo zkrachuje, ale jde o koncepci. A celá 

Největší 
pesimisté z řad 
ekologů tvrdí, 
že lidstvo se 
probere až ve 
chvíli, kdy mu 
smrt poleze 
pode dveřmi 
bytu. 
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politika státu je zaměřena na něco zcela jiného než 
na podporu drobných a středních vlastníků.

Mnohem větším nebezpečím pro životní 
prostředí je pronájem. Pronajímat lesy. Sou-
hlasíte s názorem, že politika směřující k jas-
nému vlastnictví je pořád lepší než se dávat 
cestou pronájmů?
Tady nebyl nikdy spor o pronájmy či neproná-

jmy. Musím vám ale říct, že většina půdy, která se vrá-
tila v restitucích, skončila v pronájmech. A právě tak 
dopadly restituované lesy – skončily v nájmech. Je to 
problém, když se majetek vrací po změně téměř dvou 
generací. Většina vlastníků půdy byla z vesnice vy-
hnána a dnes to dostávají zpět jejich potomci, kteří se 
v zemědělství už vůbec nevyznají. Já jim to nevyčítám, 
jen popisuju situaci. Restituce prostě nebyly tou nej-
vhodnější metodou, jak nalézt konkrétního vlastníka 
ke konkrétní půdě. Cesta je úplně jiná. Cesta je v od-
prodeji těm, kteří na ní chtějí jako rodinní farmáři pra-
covat. A všemožně je podporovat, úlevami na daních, 
subvencemi, čím se dá. 

Nečeká nás nic dobrého
Točíme se pořád kolem jedné podivnosti: eko-
logové už léta tvrdí, že situace životního pro-
středí je hrozivá, ale jako by to nikdo nevní-
mal. Vysvětluje se to neochotou lidí omezit 
své konzumní choutky. Ale známe přece i jiné 
příklady: když Churchill slíbil občanům jen 
krev, pot a slzy, byl jeho program přijat s nad-
šením. Co když je to stejné i v našem případě: 
že prostě zatím nepřišla osobnost schopná 
lidem rozsah katastrofy přijatelně vysvětlit 
a nadchnout je pro nějaké řešení?
Ne, my čekáme na situaci, ve které to populace 

pochopí sama od sebe, pod tíhou problémů. Churchill 
varoval před válkou od roku 1932 a lidé mu dali hlas 
až ve chvíli, kdy se to, před čím varoval, stalo skut-
kem. Kdybychom chtěli vzít na náš případ churchillov-
skou paralelu, tak nás v podstatě nečeká nic dobrého. 
Ostatně největší pesimisté z  řad ekologů tvrdí, že 
lidstvo se probere až ve chvíli, kdy mu smrt poleze 
pode dveřmi do bytu a kdy vzhledem k setrvačnosti 
rozkladných trendů bude už na jakoukoliv záchranu 
Země pozdě. 

Ing. Ivan Dejmal  (1946–2008) byl jedním z předních představi-
telů ekologického hnutí u nás. Vystudoval Vysokou školu zemědělskou 
v Praze (obor krajinářství), 70. a 80. léta strávil v disentu a v březnu 
1990 nastoupil na české ministerstvo životního prostředí. Od ledna 
1991 do července 1992 působil v Pithartově vládě jako ministr život-
ního prostředí. 

SUPERMARKETY V ČESKU 

Rozkošná 
svůdnost 
supermarketů 
Celé týmy pracují 
na tom, aby nám 
umožnily lépe utrácet 
Věra DVořákoVá, 26. 7. 1993

Každý to dobře zná. Jakmile člověk vejde do dobré 
samoobsluhy či supermarketu, třeba jen pro chleba 
a mléko, nakoupí obvykle mnohem více, než původně 
chtěl. Většina zákazníků totiž mezi rafinovaně upra-
venými regály neodolá: zboží se kupí všude kolem něj 
a náhle se zdá být tak potřebné… „Psychologií su-
permarketů“ se dnes v Evropě zabývají celé odborné 
týmy. Analyzují chování nakupujících a  zkoumají 
zkušenosti prodavačů. Neexistuje hnutí naší spotřebi-
telské psychologie, které by uniklo jejich soustavnému 
rozboru. Jejich úkol je prostý: udělat ze zákazníka 
pokud možno dokonale fungující stroj na spotřebu 
zboží, seřizovaný a spouštěný reklamními odborníky. 

Začínáme napravo
Pochod supermarketem začíná napravo – to je zá-
kladní zákon světa zboží. Lidské pohyby se vždy ori-
entují na pravou stranu, lidé se naučili jezdit vpravo 
a rovněž jejich pohled míří a soustřeďuje se zprava 
doleva, proti směru hodinových ručiček. Vpravo jsou 
proto regály plné a pestré, oslňují co nejpestřejší pa-
letou výrobků a zboží. Jakmile se vydáme na cestu, 
uchopí nás a naladí „psychologie supermarketu“. Po-
tvrdilo se, že především v menších samoobsluhách 
se vyplácí koncepce „nejprve zelenina a ovoce, pak 
ostatní“. Klasická hospodyně totiž nakupuje nejprve 
zeleninu a pak k ní hledá maso a přílohy. V hlavě zá-
kazníka tikají neviditelné hodiny jeho vlastního ča-
sového snímku: ráno přece musí nejprve posnídat. 
To znamená mléko, kefír, jogurt, čerstvý sýr. Jelikož 
mléko obvykle stojí až dole, musí oči přehlédnout 
nejdříve dlouhou řadu jiných výrobků. Jakoby náho-
dou bývají na levé straně balíčky kávy, dózy s čajem 
a sklenice s různými ovocnými džemy, rosoly a mar-
meládami.

Sled zboží pak pokračuje podle časového kódu: 
po snídani a přesnídávce přijde poledne – tedy maso, 
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ryby, koření, zeleninové konzervy a saláty ve skle. 
Navazuje „večerní zóna“: víno, pivo, lihoviny, slané 
pečivo, zákusky, sladkosti, čokoláda. 
Supermarket zákazníka nesvádí, jen 
„umožňuje“, aby se svedl sám. 

Snídaně, oběd, večeře
Známku kvality obchodu tvoří po-
dle architektů prodeje oddělení masa. 
Zde zákazník poprvé narazí na obslu-
hující personál – může se ptát a nechat 
si radit. Řada lidí se zde zastaví a roz-
hlíží se. Co jim dřív nabídnout: maso, 
nebo uzeninu? Psychologové tvrdí, že 
moudřejší je začít s uzeninami – jsou 
pestré, krásně nakrájené, vzbuzující 
chutě a i to nejlepší maso proti nim vy-
padá jako krvavá hmota. Někteří stra-
tégové supermarketu jsou jiného názoru. Podle nich 
zákazník i tady reaguje v logickém řetězu: nejdříve 
maso (oběd, večeře) a teprve pak uzeniny (svačina). 
Velmi důležité je při prodeji masa osvětlení, nejlépe 
neonové s červeným odstínem, což podtrhuje přiro-
zenou barvu masa. Podobně je to s nasvícením sýrů: 
musí být žluté, neboť to prospívá goudě i ementálu. 
Pomocí barev působí na naše smysly i svítivě červená 
rajská jablka, čerstvý salát, zlaté hrušky. Ovoce a ze-
lenina předvádí záruku kvality a čerstvosti zboží. Po-

dobnou strategii sleduje umístění čerstvých pekáren-
ských výrobků u vchodu.

Stará obchodní zkušenost říká, že drahé zboží 
má být vystaveno nejen ve výši očí, ale též ve výši 
rukou a levnější zboží pak má být „ukryto“ hlouběji 
dole nebo výš nahoře. Uchopovací studie pomocí 
skryté kamery pak ukázaly, že zákazník impulzivně 
nebere jen zboží opticky působivé, ale také to, které 
má doslova na dosah ruky. Psychologové v našem 
podvědomí odkrývají nové a nové cesty, jimiž pro-
nikají do našeho vědomí a budí zvědavost. Napří-
klad: dlouhé cesty mezi regály působí na zákazníka 
nepříznivě, má pocit jako v tunelu a snaží se dostat 
rychle ven. 

Vybrečené zboží na konec
Po průchodu polední (obědovou) zónou je zákazník 
naveden na „oživovací“ okruh. Pohled musí odkrýt 
nové cíle. Přerušované regály, křižovatky mezi nimi, 
slepé uličky, speciální prodejní místa – čím více jich 
má člověk před sebou, tím častěji brzdí a nakupuje. 
Základní potraviny jako mouka, cukr, sůl a olej leží 
skoro na konci vlevo dole. Tak potřebné zboží totiž 
můžeme postavit kamkoli a každý si je najde. Před-
tím ale projde kolem jiných regálů a dá si do košíku 
ještě řadu jiných – zdaleka ne tak základních – la-
hůdek.

Aby bylo prodáno co nejvíce zboží za průměr-
nou cenu, pracují supermarkety se subtilním trikem: 
na velmi nápadné místo se naaranžuje velmi drahá 
věc, kolem které stojí tři čtyři podobné artikly s ce-

nami vždy o stupínek nižšími. Zákaz-
ník obvykle sáhne po zboží s průměr-
nou cenou. O vítězství nebo porážce 
určitého druhu zboží rozhoduje také 
jeho prezentace, tzv. facing, a  jasné 
ohraničení druhu výrobku. Samoob-
sluhy, které směšují v jednom regálu 
různé skupiny zboží  – třeba sáčky 
s potravou pro psy spolu s mýdlem –, 
prozrazují svoji nedostatečnou zběh-
lost v „architektuře prodeje“.

Zhruba za dvacet minut, po celé 
obhlídce supermarketu, jede zákaz-
ník s plně naloženým vozíkem k po-
kladnám. To je velký stresový faktor 
na  jinak hladké cestě nákupu: zna-

mená čekání a často teror netrpělivých, nudících se 
dětí. Mnoho obchodů proto sází na malé zákazníky 
a staví regály se žvýkačkami, cukrovinkami, čokolá-
dou a hračkami přímo do cesty k pokladně. Experti 
nazývají tento trik „vyfňukaným“ nebo „vybrečeným“ 
zbožím. 

Dát do regálu 
jídlo pro 
psy spolu 
s mýdlem svědčí 
o nedostatečné 
zběhlosti 
v „architektuře 
prodeje“. 
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30 LET DÁVÁME KVALITNÍM KNIHÁM PROSTOR
[PROSTOR, nakladatelství — založeno 17. 12. 1989]

NENECHTE SI UJÍT, MOHLO BY VÁS ZAJÍMAT:

Jak se v uplynulých třiceti letech proměnil
prostor svobody v naší zemi? V jaké kondici
se svoboda dnes nachází? Kniha dvanácti
rozhovorů s významnými osobnostmi
politického a kulturního života předkládá
reflexi „prostoru svobody“ v současné
české společnosti.

Rozhovory s předmluvou nakladatele Aleše
Lederera vznikly u příležitosti třicátého
výročí sametové revoluce a založení
nakladatelství PROSTOR, které se stalo
přímým nástupcem samizdatové edice
Prostor a stejnojmenné revue, vycházející
od roku 1982.

Autory rozhovorů jsou novináři Eva
Bobůrková, Jiří Leschtina, Petr Placák
a Petr Vizina. Kniha obsahuje bohatý
fotografický doprovod.

Vychází 18. listopadu.

RS007406-1
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NáVRAT Z EMIGRACE 

Po dlouhém 
vandru domů 
V zahraničí žije přes 
dva miliony Čechů, 
z toho je zhruba půl 
milionu exulantů, kteří 
odešli po roce 1948. 
V posledních čtyřech 
letech od listopadu 
1989 se někteří 
do staré vlasti vracejí. 
Je jich však málo: 
necelých deset tisíc.
Jan brabec, petr hoLUb, 10. 1. 1994

Nedávný průzkum IVVM prokázal, že většina českých ob-
čanů má přinejmenším rezervovaný vztah k emigrantům: 
72 % z dotazovaných se domnívá, že krajané v zahraničí 
jsou bohatí lidé, ale pouze 37 % dotázaných je přesvědčeno, 
že mají zájem naší republice pomoci. Možná právě proto 
by přiznalo právo na důchod zahraničním Čechům v bý-
valé domovině 47 %, právo na restituci 22 % a právo volit 
do českého parlamentu 14 % občanů.

Na  kraji barrandovského sídliště stojí sedmipat-
rový panelák s  malou, pečlivě udržovanou zahrád-
kou. Na vstupních dveřích jsou mříže, za krytem si 
lze na zvoncích přečíst známá jména bývalých exu-
lantů – Eduard Goldstücker, Zdeněk Mlynář, Anto-
nín Liehm… Bydlí zde nejen „osmašedesátníci“, ale 
i exulanti po únoru 1948, někteří se zkušeností komu-
nistického kriminálu padesátých let. Všichni obyva-
telé dvaatřiceti bytů paneláku mají něco společného: 
po  dlouhých letech exilu se nedávno vrátili domů. 
Za cenu od 280 000 do 380 000 korun jim třípokojové 
a čtyřpokojové byty nabídl ke koupi Magistrát hlavního 
města Prahy v létě 1990.

„I když jsem úplně sama, tady se cítím bezpečně,“ 
říká jedna z obyvatelek, Ruth Tosková (68), která ode-

šla z republiky se svým manželem po sovětské invazi. 
Událostí v roce 1968 se oba aktivně zúčastnili: paní To-
sková pracovala v ČTK, její manžel byl televizním ko-
mentátorem. „Po srpnu bylo jasné, že je všemu konec. 
Přijala nás Velká Británie, později jsme pracovali v mo-
nitoringu BBC. Kořeny jsme ale nezapustili, náš zájem 
byl obrácený směrem domů. Manžel dokonce redigoval 
exilové Listy. Žili jsme skromně, ale dobře.“ Pan Tosek 
zemřel v roce 1987, Ruth Tosková se do Čech přijela po-
dívat hned v listopadu 1989. 

„Můj první dojem byl strašný, po pár dnech po-
bytu mi ukradli auto. V Anglii se mi za celou dobu ne-
ztratil ani stěrač. Nicméně jsem zjistila, že tady můžu 
žít. Hlavním důvodem byla potřeba být nějak užitečná 
a pomoci změně.“ (Paní Tosková se živí jako překlada-
telka z češtiny do angličtiny.) „Nebyla jsem sama, kdo 
se s takovou motivací chtěl vrátit. Řada lidí chtěla po-
moci i bezplatně, byli ale často odmítnuti. Můj soused 
se dokonce zase vrátil do Austrálie.“ O dceru paní To-
skové jako o odbornici na historii Latinské Ameriky 
prý také nebyl zájem, usadila se proto v Mexiku. „Vím, 
že bych na Západě měla život jednodušší, tady jsem ale 
doma,“ říká Ruth Tosková. „Hlavně bych si přála, aby 
Češi překonali tu strašnou neochotu, netolerantnost 
a závist. Někdy se mi po Anglii stýská, hlavně když 
si vzpomenu, jak jsou tam lidé k sobě slušní. Na dru-
hou stranu si ale myslím, že český národ není ani o nic 
horší, ani lepší než národ jiný. Prostě to má teď jenom 
těžší.“ 

Jezdí v montérkách a smrdí potem
Na čistě uklizené chodbě stojí nádoby s květinami, 
přede dveřmi leží malé koberečky. V domě je ticho 
a klid, většina nájemníků prý odjela na vánoční svátky 
za dětmi v cizině. V přízemí se ale jedny dveře otví-
rají. Vychází asi padesátiletý muž ve větrovce se zlatým 
řetízkem kolem krku. Pavel Koudelka prý do Čech 
přijíždí pouze na dovolenou, trvale žije v Mnichově. 
Do Německa odešel v roce 1969, živí se jako dělník. 
„Moc se mi nelíbí, že jsem si musel tenhle byt kou-
pit,“ říká. „Vzal jsem sice kramle, ale když mi sebrali 
můj starej bejvák, tak mi ho měli vrátit.“ P. Koudelka 
se do Čech natrvalo vrátit nechce. „V Německu mám 
zajištěnou práci a děti sem taky nic netáhne. Do Prahy 
ale jezdím rád, prošmejdil jsem už všechny kouty 
svýho mládí.“ P. Koudelkovi se sice líbí nové fasády 
činžáků, jinak je prý ale ve městě špína. „Nejhorší jsou 
hajzly a autobusy, podle nich se přece pozná kvalita 
národa,“ soudí. „Ta svoloč, co se natáhla na Václavák, 
to dřív taky nebylo.“

Družku pana Koudelky, asi padesátiletou blon-
dýnu, zase zlobí, že lidé v metru jezdí v montérkách 
a páchnou potem. „Lidé tu taky mají kamenný ksichty, 
víc než v Německu,“ říká. „Vidí, že jsme dobře oble-
čení, tak nás nenávidí. My si ale nedáváme vrstvu 
šunky na chleba, jak jsou tady lidé zvyklí. Nechodíme 
ani do hospody, to dělají jen Jugoši a Turci. Pak si ale 
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můžeme jet na pěknou dovolenou nebo si koupit auto 
a chatu.

„Podle P. Koudelky v paneláku na Barrandově 
bydlí „samá sebranka“: „Jsou tu jenom starý báby,“ tvrdí. 
„Všeho venku se zbavily a teď sedí doma a nudí se. Kvůli 
nim nás, emigranty, lidi nenáviděj. Proč nežijou jako 
všichni okolo? Na dveře daly mříže, platí si zahradníka. 
Kvůli nim se našemu paneláku říká ‚dům milionářů‘. 
Když sem děti zakopnou míč, nadávají. Slyšel jsem už, 
jakou jednou dostaly odpověď: Táhni, odkud jsi přišla, 
ty stará krávo.“ 

Srdce máte jenom jedno
Ve  třetím patře se na  zazvonění otvírají dveře až 
po dlouhé době. Starý muž s holí, Josef Jíša (82), se 
do Prahy definitivně vrátil ze Švýcarska teprve před 
třemi týdny. „Je neuvěřitelné, že jsem tady, ale srdce 
máte jenom jedno. Vlastně jsem se vrátil, abych umřel 
doma.“ Pan Jíša utekl za hranice v šestapadesáti letech, 
v roce 1968. S komunistickým režimem měl už své 
zkušenosti: v padesátých letech byl za údajnou proti-
státní činnost odsouzen na doživotí a v komunistic-
kých lágrech si odseděl deset let. „Po propuštění jsem 
byl pořád pod dohledem Státní bezpečnosti,“ vzpo-
míná. „Jsem elektroinženýr, ale celé roky jsem musel 
pracovat jako dělník v cihelně. V šedesátém osmém 
svitla jakási naděje, ale když přijely tanky, dostal jsem 
strašný strach z nového věznění. To rozhodlo.“ Man-
želka ani dvě děti obavy svého otce nesdílely. 

J. Jíša se proto rozhodl odejít za hranice sám: 
„Bylo to strašně těžké, ale žil jsem v hrůze, kdy si zase 
pro mě přijdou.“ Za hranicemi ho prý přijali velice 
pěkně, takřka ihned se mohl vrátit ke svému povolání; 
až do své sedmdesátky byl zaměstnancem švýcarské 
firmy Motor-Columbus. Manželka se s ním po nějaké 
době rozvedla. Domů se mohl podívat až v roce 1989. 
„Není ale jednoduché opustit svůj malý píseček a za-
kládat novou existenci. Někdy mi taky 
všechno, co kolem sebe vidím, připadá 
tak strašné, že bych nejradši zase odjel. 

Pan Jíša se totiž chtěl vrátit 
do míst svého mládí, Borku u Horaž-
ďovic v západních Čechách. Z rodin-
ného hospodářství ale, až na  pobo-
řený domek, nezbylo nic. „Když tohle 
nevyšlo, myslel jsem si, že aspoň budu 
v Praze chodit do divadel a v klidu do-
ženu, co jsem v životě zameškal,“ po-
vzdychl si. „Mám ale z vězení nemocné 
srdce. Proto z bytu takřka nevycházím, 
obývám jen kuchyň a ložnici. Žiju zase jako v kriminále, 
jenže tam měl člověk alespoň kamarády. Ale nestěžuju 
si, život mě naučil skromnosti.“

Se svou rodinou se stýká jen zřídka, děti ani bý-
valá manželka mu prý jeho odchod za hranice nemo-
hou zapomenout. „Mám pocit, že své příbuzné zajímám 
hlavně kvůli penězům,“ říká smutně. „Jediní opravdoví 

kamarádi, které mám, jsou bývalí vězni. S těmi se bo-
hužel vídám málo, vždyť nemám ani telefon.“ 

S pytlíkem české země
„Neměl jsem klid ke své práci, pořád jsem s hrůzou 
čekal, kdy si pro mě zase přijdou,“ vzpomíná na léta 
po  podpisu Charty 77  malíř Zbyněk Benýšek (44). 

„Při výsleších mě mlátili, několikrát 
jsem se nervově zhroutil. Později mi 
estébáci dali na vybranou: buď opus-
tím republiku, nebo půjdu do vězení.“ 
Z. Benýšek proto v  roce 1982  „požá-
dal“ o vystěhování. „Nechtěl jsem svoje 
nejproduktivnější léta strávit ve strachu 
a stihomamu,“ říká. Jeho žádosti úřady 
promptně vyhověly: jako osoba „bez 
státní příslušnosti“ odjel s taškou, pyt-
líkem české země, psacím strojem a ky-
tarou do Vídně. „Na to nikdy nezapo-
menu. Když mi na  národním výboře 

předávali papír o vyvázání ze státního svazku, zvonily 
zvony,“ říká. 

„Duchovně jsem ale Čechy vlastně nikdy neopus-
til. V Rakousku jsem se většinou stýkal s českým živlem, 
německy jsem se pořádně nikdy nenaučil. Hned jsem ale 
věděl, mezi jakou skupinu krajanů nechci patřit. Po pří-
jezdu jsem byl totiž na bále u příležitosti všesokolského 

„Můj první 
dojem byl 
strašný, po pár 
dnech pobytu 
mi ukradli auto. 
Ale můžu tady 
žít.“
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sletu. V paláci Auerspergů, s vodotryskem a palmami, 
uprostřed barokních obrazů zpívaly dámy v nejdražších 
róbách – Kolíne, Kolíne. Byli ale i jiní, jako Pavel Ti-
grid, Josef Škvorecký nebo Anastáz Opasek, pro které 
se nezastavil čas. Nezakládali exilové vlády, ale smys-
luplně pracovali.“ 

Každý popelář chce být prezidentem
Političtí emigranti měli v mnoha směrech příznivější 
podmínky. Ani Z. Benýšek nemusel projít lágrem, do-
stal byt a poukázku na zakoupení nábytku. „Poprvé 
v životě jsem měl koupelnu a ateliér,“ říká. „Najednou 
jsem měl klid pracovat, první obraz jsem pojmenoval 
Rozloučení s Prahou.“ Po několika měsících pak založil 
exilový časopis, čtvrtletník Paternoster. Vycházel nepře-
tržitě až do roku 1992 a publikoval povídky, básně, eseje 
jak od exulantů, tak od autorů z Čech. „S česky psa-
nou revue byl ale problém,“ vzpomíná vydavatel. „Pře-
vážná většina emigrace neměla chuť číst něco jiného než 
klepy. Největší zájem o časopis byl proto doma, kam 
jsem zdarma pašoval značnou část nákladu.“ Z. Benýšek 
přijel do Čech 29. listopadu 1989. „Nikdy jsem nevěřil, 
že budu v exilu natrvalo.“ Tady začal žít jako předtím: 
dostal malou garsonku, maluje obrazy a stýká se se sta-
rými přáteli.

Podle Benýška se ale řadě lidí návrat nezdařil. 
„Někteří exulanti, jako Sviták, Zelený nebo Kotas, si 
myslí, jak jsou významní a pro republiku nepostrada-

telní. Druzí, hlavně ekonomičtí emigranti, zase vezou 
v jedné tašce povýšenost, v druhé peníze, kterými tady 
ohromují. Odtud pak pramení obecná nechuť k emi-
grantům.“

Pan Benýšek je se svým návratem spokojený, ne-
může se ale zbavit některých návyků ze zahraničí. „Ať 
člověk chce nebo ne, zvyknete si na úsměvy úřednic 
u přepážek, čisté záchody. Tady si hned všimnete, že 
lidé nejsou spokojení sami se sebou. Každý popelář chce 
být prezidentem. V Rakousku by neochotná prodavačka 
přestala mít o sobě dobré mínění. Prostě je ráda tím, 
čím je. Vztah k vnitřní kvalitě se tady příliš nevidí, to 
je ten nejkřiklavější rozdíl.“ 

Emigrace podle Komárka
„Mezi českými emigranty je zřetelně vyšší výskyt ku-
řáků, majitelů modrých knížek a plnovousů. Žena je 
mezi nimi nanejvýš každá desátá.“ Typizovaný por-
trét emigranta se podle biologa Stanislava Komárka dá 
ještě doplnit poukazem na jejich často nadprůměrnou 
inteligenci (určité procento z nich prý jsou ovšem osob-
nosti s polokriminálními způsoby), nebylo těžké mezi 
nimi najít přátele. Čeští vystěhovalci však obvykle při 
sobě nedrží a na rozdíl třeba od Poláků se rychle asi-
milují. „Pochybuji, že po více než deseti letech je vůbec 
možné vrátit se zpátky do Čech,“ tvrdí dr. Komárek. 
„Když jsem chvíli sám, začínám zase myslet německy, 
sny mám tři roky po návratu pořád v němčině.“

Schopnost asimilace je možná hlavním důvo-
dem, proč jsou Češi na Západě nadprůměrně úspěšní. 
A ekonomická úspěšnost je příčinou, proč se nevracejí 
do Čech ani po pádu komunismu. Tento skutečný dů-
vod k setrvání v cizině si však obvykle nechtějí přiznat 
a zakrývají ho tvrzením, že v Čechách se nic nezměnilo, 
reformy jsou polovičaté atd. 

Podle dr. Komárka byly problémy života na Zá-
padě úplně jinde, než emigranti čekali. Jako neprav-
divá se ukázala představa, že se tam pouze tvrdě pra-
cuje a všechno se řídí podle zákona džungle. Rakousko 
i Německo jsou spořádané sociální státy, kde však všu-
dypřítomné konvence ostře vymezují, co se může a ne-
může dělat. Sedmdesátá i osmdesátá léta zaručovala 
českým exulantům dobré přijetí. Bariérou obvykle ne-
byl ani jazyk, ani vzdělání. Problémy se soužitím jsou 
podle S. Komárka spíše emočního charakteru: „Čech 
například nedokázal pochopit, proč na Západě působí 
politická pravice tak nezajímavě a fádně, a naopak neu-
měl sdílet nadšení svých západních intelektuálních přá-
tel pro brigády na kávových plantážích v komunistické 
Nikaragui.“ 

Návrat do Diyarbakiru
Ideální pohnutky vedly v případě odborného asistenta 
pražské přírodovědecké fakulty Stanislava Komárka (35) 
nejen k návratu do Čech, ale i k emigraci před dvanácti 
lety: „Nebyl jsem politicky pronásledován, ale štvalo mě, 
že komunistům nestačila faktická moc, ještě ji museli 
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dávat tak arogantně najevo. Nápisy typu ‚Sovětský svaz, 
mírová hráz‘ dodnes považuji za nejtvrdší formu, jak 
se dotýkat cti jednotlivce, který se proti tomu nemůže 
ozvat.“

Čech se prý může v cizině uchytit pouze tehdy, 
když je nejméně o třídu lepší než domorodci. Dr. Ko-
márkovi se to podařilo: výdělek z vědecké práce na Ví-
deňské univerzitě mu pak umožnil cestovat po celém 
světě. Ocenil také možnost používat jazyk, kterým 
mluví desetkrát víc lidí než česky a ve kterém se dají 
lépe vyjádřit některé složitější myšlenky.

Poprvé přijel do Čech 4. prosince 1989: „Praha 
na mě udělala nemocný dojem. Kvalitu služeb bych nej-
spíš přirovnal k městu Diyarbakir ve východním Tu-
recku.“ O návratu přesto dr. Komárek nikdy nepochy-
boval, záhy přešel na pražskou univerzitu: „Přes všechny 
podivnosti prožívají Čechy neobyčejný rozkvět a ský-
tají velké šance. Revoluce s sebou při-
nesla neuvěřitelný společenský pohyb 
a myšlenkovou renesanci. Takové mož-
nosti země s ustálenými poměry nabíd-
nout nemůže. I když ani u nás to ne-
bude dlouho trvat.“ Všechno podle dr. 
Komárka skončí tím, že se česká poli-
tická i hospodářská realita – pokud ne-
přijde nějaká katastrofa – brzy vyrovná 
poměrům u našich západních sousedů. 
Jenom na tom možná budeme lépe: vy-
budujeme modernější výrobní základnu.

Podle vídeňsko-pražského pří-
rodovědce zkušenosti emigrantů jejich spoluobčanům 
určitě neuškodí. Naopak, mohou jim pomoci připra-
vit se na nutné společenské změny. Krajané jsou podle 
něho „vlastně v pozici tovaryšů, kteří se směli po dlou-
hém vandru vrátit domů a přinesli zprávy o cizích ze-
mích“. 

ŽIVOT S HANDICAPEM 

Proti diktatuře 
vozíčkářů 
marek ŠVehLa, 25. 9. 1995

Dva patnácticentimetrové schody dělí Šárku Sýkorovou 
z pražských Holešovic od svobody. Pokud by je překo-
nala, dostane se ze svého bytu na ulici a dále k metru, 
kudy jezdí do školy nebo do práce. Překážka, kterou 
zdravý člověk zdolá jediným krokem, znamená pro ni 
nepřekonatelnou hráz. Od svého narození je odkázána 
na invalidní vozík a vinou těžké obrny nemůže hýbat ani 
rukama: páčku vozíku ovládá zakloněním hlavy. Od-
říznutí od ulice by snadno vyřešil jednoduchý nájezd. 

O něm si ovšem může Šárka nechat jen zdát. Sousedé 
jí ho totiž nedovolí postavit.

Letos na jaře se Šárce splnilo velké přání – mít 
svůj vlastní byt. Když ho před třemi lety začala shá-
nět, vypadalo to beznadějně. Pak se ale dostala na první 
místo seznamu nadace Rozrazil, která hledá pro tělesně 
postižené vhodné bydlení. Nadace zaplatila i rozsáhlou 
rekonstrukci, aby se Šárka mohla v místnostech pohy-
bovat na vozíku. Poslední překážkou, jež chyběla do do-
konalosti, byl vjezd do domu, přes který žádný vozíčkář 
sám nepřejede. Jednání s úřady proběhlo hladce, bez 
obtíží se našel i sponzor, který by jednoduchou stavbu 
zaplatil. Kamenem úrazu se ale stali nájemníci čin-
žáku. Bytové družstvo totiž povolení ke stavbě podmí-
nilo jejich souhlasem. „Raději před námi hned zavírali 
dveře,“ popisuje Šárka zkušenost přítele, který za ni ob-
cházel partaje s prosebným dopisem. Přímo do očí ov-

šem vyslanci nikdo nic neřekl. Vše vy-
šlo najevo později, když přišla odpověď 
z bytového družstva. V ní je zamítavé 
stanovisko sousedů uvedeno i s patřič-
ným vysvětlením: nájezd by prý působil 
neesteticky, znemožňoval by stěhování, 
sedali by si na něj lidé z vedlejší hos-
pody a „v zimě by na něm někdo mohl 
uklouznout“. Po zvážení všech těchto 
nevýhod pak dopis holešovických spo-
luobčanů končí jednoznačně: nájezd je 
„zbytečný, nepraktický a drahý“, takže 
ho zdravé osazenstvo domu nepovoluje. 

Když se Šárka odvolala, sešli se sousedé za jejími zády 
na speciální domovní schůzi a svůj názor opět potvrdili.

Před tím, než se rozhodla Šárka osamostatnit, 
bydlela až do svých čtyřiadvaceti let u rodičů. Ale táhlo 
ji to pryč. „Cítila jsem se na nich příliš fyzicky i citově 
závislá,“ vzpomíná na své dojmy. Po odchodu z domova 
žila s kamarádkou v podnájmu ve třetím patře bez vý-
tahu, takže se musela nechat vynášet v náručí nahoru. 
Překonávat zdánlivě nepřekonatelné si ale dávno zvykla. 
V ten čas již měla za sebou gymnázium a rok dojíž-
dění na okraj Prahy na Vysokou školu zemědělskou, 
kde se věnovala studiu počítačů. Příliš ji to však neba-
vilo, a tak přestoupila na filozofickou fakultu na dálkové 
studium psychologie. Tato škola jí umožňuje trávit život 
jinak než mezi stěnami svého bytu. Již dnes totiž pracuje 
v psychologické poradně Jedličkova ústavu. Přitom píše 
diplomovou práci – tužkou v ústech.

Sousedé se jí nyní po vyhrané (respektive pro-
hrané) bitvě o nájezd raději vyhýbají. „Když je potkám 
na chodbě, pozdraví mě a rychle se snaží zmizet,“ po-
pisuje jejich chování. Od odmítnutí prosby invalidního 
nájemníka sice uplynulo již téměř půl roku, bojovná 
nálada v domě ale dosud nevymizela. Lidé se utvrzují 
ve správnosti svého rozhodnutí a nepřipouštějí sebe-
menší ústupek. Jejich názor shrnují slova jedné z inici-
átorek nesouhlasu, paní Havelkové: „Musíme se bránit 
diktatuře vozíčkářů.“ 

„Raději před 
námi hned 
zavírali dveře.“
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Nekonečný život hliníku
z kávových kapslí

Káva prémiové kvality a propracovaný recyklační systém, díky němužmá
hliník z kávovýchkapslí nekonečný život. To vše stojí za značkouvýběrové
kávy Nespresso. Že má smysl použité kapsle vracet zpět, protože z nich
recyklací vznikají hodnotné věci, se snaží Nespresso klientům dokázat
nejrůznějším způsobem. Naposledy třeba designovou stěnou z recyklo-
vaného hliníku, která vypadá jako ikonické obložení pražského metra A.

ADVERTORIAL
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Aby si káva uchovala co nejvyšší
kvalitu a čerstvost, je zabalená
v hliníkových kapslích. Hliník

je známý jako ideální obalový materiál,
který chrání kávu před okolními vlivy,
a současně je nekonečně recyklovatelný.
A právě proto vyvinulo Nespresso důmy-
slný uzavřený cirkulární systém.
V České republice funguje systém

od roku 2014. Použité kapsle lze ode-
vzdat osobně v butiku Nespresso a nebo
bezplatně využít vrácení při objednávce
nových kapslí a prostřednictvím kurýra
předat dopravci již využité kapsle. Poté
se kapsle odvezou na recyklační linku,
kde se zužitkují do posledního kousku.
Zatímco hliník se coby věčně recy-

klovatelný materiál prodává dalším
zpracovatelům, kávová sedlina nachází

lí. Jejich autor Tomáš Rachunek, student
pražské UMPRUM, se inspiroval obklady
pražského metra, které zdobí zdi ve sta-

nicích linky A. Na 77 kazet bylo použito
více jak 400 kg recyklovaného hliníku
a každý, kdo si do butiku přijde pro svoji
kávu, tak na vlastní oči vidí, že cesta hli-
níku může být díky recyklaci nekonečná.
Stěna však není jediným počinem, který

značka na podporu recyklace uskutečni-
la. K loňským oslavám 100 let od založení
Československa se přidala výrobou limi-
tované edice ikonického českého nožíku
Rybička, který vyvolává milé vzpomínky
na dětská dobrodružství napříč genera-
cemi. Na jednu střenku se využil hliník
z 35 recyklovaných kapslí. Ještě předtím
mohla veřejnost obdivovat unikátní dráho-
vé kolo Festka, luxusní a plně funkční mo-
del zhotovený z karbonu a hliníku, rovněž
získaného recyklací z kapslí Nespresso.

uplatnění jako ekologické hnojivo.
Každá složka kapslí Nespresso se tak
využije do posledního detailu a tím se
smysluplně uzavírá cesta kávy, po které
nezbyde žádný nevyužitý odpad.
Krásu recyklace Nespresso ukazuje

i přímo v prvním českém butiku znač-
ky v pražské Pařížské ulici. Po letošní
renovaci je v butiku k vidění unikátní
designová stěna, kterou tvoří barevné
kazety z recyklovaných hliníkových kaps-
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Rok 1996 nastartoval zásadní obrat 
v politických názorech společnosti, ale 
i v chování politických stran. Měly to 
ukázat už červnové volby. Před nimi 
v  komentáři Vladimír Mlynář po-
psal silné i slabé stránky jednotlivých 
stran a nakonec konstatoval: „Velmi 

stručně řečeno, přes veškeré vý-
hrady k vládě současných koalič-
ních stran stojí svobodný a rela-
tivně klidný vývoj v Česku zatím 
stále ještě na hlasech pro někte-
rou z nich.“

Jenže vládní strany (ODS, 
KDU-ČSL a ODA) většinu ne-
získaly a  vítěznou ODS dělily 
od druhé ČSSD jen tři procenta. 
Je to „nepřehlédnutelný signál 
dosud skryté nestabilnosti zdejší 
politické scény: zněkolikanáso-
bit během čtyř let počet svých 
voličů je totiž v běžně fungující 
demokratické zemi nepředstavi-
telné“, psal v komentáři Mlynář. 
Všichni věděli, že nastává zlom. 
Václav Klaus byl očividně z vý-
sledku v šoku a obviňoval intelek-
tuály i média, že byli proti vlád-
ním stranám. 

Nebyla to pravda, měl 
za sebou stále většinu médií a ve prospěch stran vládní 
koalice se vyslovil i Václav Havel. Chyba byla čistě 
u vládních stran a Klause samotného. Tím, že ohlá-
sil konec transformace, ukončil i pocit lidí, že je třeba 
si utahovat opasky. A ty se přitom z různých důvodů 
opravdu dál utahovaly. S kampaní ODS také začala 
pozdě a chybně ji cílila právě v duchu, že je třeba už 
jen udržovat směr. Miloš Zeman navíc nasadil radi-
kální konfrontační slovník, který dokázal vyburcovat 
i nevoliče.

Důvody změny nálady ve společnosti ale nebyl 
čas moc analyzovat. Ve volbách totiž uspěly i extre-
mistické strany – komunisté a republikáni Miroslava 
Sládka (šlo o silně rasistické a xenofobní uskupení) – 
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a nastala patová situace, protože ani vládní strany, ani 
sociální demokraté neměli těsně většinu a s extremisty 
nechtěl spolupracovat nikdo; tehdy něco takového ještě 
nepřicházelo v úvahu ani pro Miloše Zemana. 

Do hry tak vstoupil prezident Václav Havel, 
který vyjednal podporu ČSSD pro vznik menšino-
vého kabinetu ODS, KDU-ČSL a ODA, výměnou 

za to se Miloš Zeman stal šéfem 
sněmovny. Vláda ale brzy získala 
těsnou většinu, když od  ČSSD 
dva poslanci přeběhli. To mohlo 
Klause těšit, stejně jako to, že 
vládní strany poměrně uspěly 
v  historicky prvních volbách 
do  horní komory parlamentu, 
do Senátu. Jenže dramatické udá-
losti už byly za rohem.

Ještě než se k nim však do-
staneme, zastavme se na  chvíli 
u  Václava Havla. Respektu se 
tehdy říkalo hradní list, pro-
tože měl k prvnímu prezidentovi 
blízko. To ale měl do  jisté míry 
i  k  Václavu Klausovi. Tak jako 
psal, že Havel by měl být prezi-
dentem, psal také, že Klaus má být 
premiérem. Oba ale i kritizoval, 
Klause za nedůslednost reforem, 
příliš materiální pohled na hod-
noty či aroganci. Havla například 

za ochotu žalovat reklamu, na které byl se svou chotí 
Dagmar karikován (autorem byl Milan Knížák), nebo 
za prodej svého podílu Lucerny společnosti Chema-
pol, kterou vedli bývalí komunističtí špioni, podí-
lela se na podvodných obchodech s lehkými topnými 
oleji a vyvážela zbraně. Havel tehdy namítal, že mu 
šlo o záchranu Lucerny, která není strategický podnik 
a peníze navíc většinou dal do své veřejně prospěšné 
nadace.

České ekonomice se přestalo dařit, zemi ško-
dily nedotažené reformy sociálního systému, ale třeba 
i trhu s bydlením. Rostly také spory mezi ODS na jedné 
straně a KDU-ČSL s ODA na straně druhé. Aby toho 
nebylo málo, začaly se ozývat kritické hlasy i z nitra 

erik tabery
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ODS, jejich reprezentantem se stal jeden z nejvýraz-
nějších tehdejších politiků Josef Zieleniec. Ten pak na 
podzim 1997 nečekaně rezignoval na své funkce, a jak 
se záhy ukázalo, stál za tím jeho nesouhlas s černým fi-
nancováním ODS. Strana měla mít ve Švýcarsku tajné 
konto. Novináři také zjistili, že za podivnými sponzory 
– Lájosem Bácsem z Budapešti a Radjivem Sinhou z os-
trova Mauricius –, které ODS uvedla jako dárce mili-
onů do své stranické pokladny, se ve skutečnosti skrývá 
Milan Šrejber, čtvrtinový majitel Třineckých železáren. 

Drama se stupňuje a prominentní členové ODS, 
ministři Ivan Pilip s Janem Rumlem, vyzvali Václava 
Klause, ať přijme odpovědnost a odstoupí. Ten je ale 
toho času na návštěvě v Sarajevu a po urychleném ná-
vratu do země předestře svým rozhořčeným stoupen-
cům věc jako zradu ambiciózních spolupracovníků 
a odstoupit odmítne.

„Tím, že Klaus sám neodešel, zablokoval ODS 
a de facto celé občanské pravici možnost pokusit se pod 
novým předsedou znovu důstojně nabrat dech,“ ko-
mentoval události Respekt a do-
dal, že na  rychle svolaném vo-
lebním sněmu strany by se měl 
o  předsednický post s  Klausem 
utkat Ivan Pilip, který podle au-
torů textu Vladimíra Mlynáře 
a  Jana Macháčka „jako jeden 
z mála prakticky naplňuje prin-
cipy liberálního programu strany“. 
Na obálce Respektu byl po pre-
miérově návratu ze Sarajeva titu-
lek „Klaus skončil“; o pár týdnů 
později po sněmu vychází obálka 
s titulkem „Klaus přežil“. ODS jej 
totiž znovu zvolila za předsedu. 
Snahu o  své odvolání překřtil 
staronový předseda na  „sarajev-
ský atentát“ a se svým vysvětle-
ním případu coby zrady nevděč-
ných kolegů měl úspěch.

V  komentáři o  volebním 
sjezdu napsal Vladimír Mlynář, 
že se zřejmě přiblížilo rozdělení 
ODS. To se i stalo, kritická část opustila stranu a za-
ložila Unii svobody. Mlynář sám brzy poté odešel (za 
nového šéfredaktora vybral Martina Fendrycha, který 
ale po pár měsících odstoupil a nahradil jej Petr Ho-
lub) z Respektu, stal se mluvčím úřednické vlády a ná-
sledně jednou z hlavních tváří nové strany.

Divoký rok 1997 končil dnes už legendárním 
projevem Václava Havla v Rudolfinu. Prezident měl 
za sebou náročný boj s nemocí, které málem podlehl. 
Všichni tak byli zvědaví na jeho první větší projev, na-
víc před téměř kompletní politickou reprezentací. Ha-
vel drtivě zkritizoval Klause i podobu reformy. 

A stejně tak drtivě pak Respekt zkritizoval pre-
zidenta. Vyčetl mu, že se pustil do konfliktu s šéfem 

ODS: „Napříště se pravděpodobně nebude vzpomí-
nat na obsah prezidentova projevu, ale na zarážející 
nedostatek velkorysosti, kterou Václav Havel projevil 
vůči odcházejícímu Klausovi,“ psal Petr Holub a do-
dal: „Při pohledu na tleskající senátory a poslance ne-
bylo jasné, zda aplaudují prezidentovým moralitám, 
nebo jeho populistickým narážkám. Každý ale cítil, 
že tleskají především tomu, jak se Havel po letech vy-
pořádal s ,arogantním‘ Klausem, který projev navíc 
protrpěl v první řadě. Doufejme, že prezident nechtěl 
premiéra ponížit do té míry, jak se nakonec stalo, a že 
jen vinou nervozity posledních dnů zapomněl uvést, 
čím vším se Václav Klaus v minulých letech o tuto 
zemi zasloužil. Šanci říci to zřetelně a nahlas prezi-
dent stále ještě má.“

Zeman míří do Bamberku
To největší drama však mělo teprve přijít. Nejprve 
se zdálo, že krach zažije i Miloš Zeman. Novináři 
vypátrali, že se na utajované schůzce za hranicemi 

v  německém Bamberku snažil 
přesvědčit několik velmi kon-
troverzních podnikatelů k  da-
rům peněz do  stranické kasy 
ČSSD výměnou za vliv na priva-
tizaci a vládní křesla. Pozornost 
od svého skandálu ale umně od-
vedl bombastickým prohlášením, 
že se v  Česku za  pomoci tajné 
služby a amerického ministerstva 
zahraničí chystá puč prezidenta 
Havla a Jana Rumla, kteří chtějí 
odstavit od moci politické strany. 
Slíbil důkazy, ale neposkytl nic. 
Byla to lež, nicméně posloužila 
svému účelu: v  týdnech hádek 
o puč se na Bamberk zapomnělo. 

Volby v  létě 1998 tak při-
nesly výrazné vítězství ČSSD, 
která získala 32,31 procenta hlasů. 
Druhá byla ODS s 28 procenty. 
Ve hře bylo tentokrát hned něko-
lik možných koalic. Menší lidovci 

a volebně poměrně úspěšná Unie svobody spoléhali 
na to, že vznikne opět pravicová koalice, která měla 
stále většinu, byť těsnou (102 mandátů). Zeman těmto 
menším stranám také nabízel koalici, dokonce s vel-
korysým rozdělením vládních křesel. Jenže šéf Unie 
svobody Jan Ruml chtěl dodržet předvolební slib, že 
s ČSSD do vlády nepůjde. Odmítl tedy s vírou, že to-
tožný závazek voličům dodrží i Klaus.

Avšak Klausovo trauma z  „atentátu“ a pádu 
jeho vlády bylo větší, než mnozí tušili. Raději tak 
porušil vlastní závazek, že se Zemanem nikdy nebude 
spolupracovat na vládní úrovni, za zády dosavadních 
partnerů se s ním domluvil a vznikla tzv. opoziční 
smlouva. ČSSD sestaví jednobarevnou, menšino-

1996–2000



70

vou vládu, ODS jí dá podporu a za to dostane posty 
v různých institucích a státních firmách. Oba do-
sud teatrálně se nesnášející lídři se navíc domluvili, 
že společně mimo jiné změní ústavu (zmenší pravo-
moci prezidenta) a volební systém (tak, aby to zničilo 
menší strany).

„Vše zatím nasvědčuje tomu, že poprvé od roku 
1989 zažije česká společnost výraznou změnu společen-
ského vývoje. A bohužel to nebude změna k lepšímu. 
Uskutečňování dohod mezi Zemanem a Klausem je 
totiž nejen podvod na voličích a vítězství egoismu, jde 
také o pakt centralistických a etatistických stran proti 
liberální občanské společnosti a zároveň o svévolnou 
manipulaci směřující proti současnému vyvážení mocí 
ve státě,“ komentovali to v Respektu Jan Macháček 
a Petr Holub. A tak se i stalo.

Po zbytek vládnutí Miloše Zemana a Václava 
Klause se v české společnosti sváděl boj o podobu zdejší 
demokracie. Oba architekti opoziční smlouvy měli na-
víc ke své politické síle podporu nejsledovanější tele-
vize Nova, kterou řídil někdejší mluvčí Občanského 
fóra Vladimír Železný. Když se rozhodl ukrást tele-
vizi americkým investorům, podpořili ho šéfové ODS 
a ČSSD v tom kroku zcela otevřeně (za což později 
Česká republika v mezinárodní arbit-
ráži musela zaplatit deset miliard ko-
run). V té době se ocitla pod tlakem 
opozičněsmluvních politiků i veřejno-
právní Česká televize. Generální ředi-
tel Dušan Chmelíček ale nebyl ochoten 
nezávislost důsledně hájit: stačilo na-
příklad pár nepříjemných otázek a mo-
derátor hlavního diskusního pořadu 
Roman Prorok byl po stížnosti Klause 
a Zemana okamžitě odvolán. Kvůli po-
měrům v ČT pak rezignoval šéfredak-
tor zpravodajství Zdeněk Šámal.

Zeman i Klaus ovšem podcenili 
čtyři faktory – občanskou společnost, 
média, prezidenta a Ústavní soud. Už následující rok 
se kolem protestu někdejších studentů z roku 1989 zro-
dila iniciativa „Děkujeme, odejděte“, která popisovala 
hříchy mocenského paktu. Veřejnost vyrazila demon-
strovat, novináři popisovali korupční skandály a Václav 
Havel se rozhodl využít svých pravomocí při obraně 
ústavy. Ale k tomu se dostaneme až v dalším časovém 
období.

V letech 1996–2000 došlo k řadě klíčových za-
hraničněpolitických kroků. Oficiálně jsme podali při-
hlášku do Evropské unie a začala jednání o vstupu. 
Konečně byla podepsána česko-německá deklarace, 
kterou Respekt podporoval od  začátku devadesá-
tých let. A v březnu 1999 Česká republika vstoupila 
do NATO. Naplnil se tak jeden z klíčových cílů po-
revoluční společnosti. „NATO nám samo o sobě ne-
zajistí ani ‚společně sdílené západní hodnoty‘, ani 
nám nezaručí demokracii či blahobyt, ale přinejmen-

ším nás staví vůči Německu do pozice rovného s rov-
ným. To je více, než jsme kdy v dějinách dosáhli,“ ko-
mentoval to Zbyněk Petráček.

Rasové vraždy
V  minulém bloku jsme končili u  rasových útoků 
a vražd, bohužel v nich musíme pokračovat i nyní. Ce-
lou zemi šokovala vražda súdánského studenta Vysoké 
školy ekonomické Hassana Abdelradiho dvěma skin-
heady. Na velké studentské demonstraci odsuzující ra-
sismus tehdy vystoupili i přední politici. 

Útoky na Romy neubývaly a v reakci na to na-
stává jejich exodus do zahraničí, především do Velké 
Británie a Kanady, kde se cítili v bezpečí. Jindřich Ší-
dlo tehdejší realitu zaznamenal takto: „Počet Romů 
zavražděných zde v posledních osmi letech z rasistic-
kých příčin dosáhl dvou desítek. Navzdory minister-
ským slibům se v místě největší romské tragédie zdej-
ších dějin dál vypíná potupný prasečinec. Opakování 
historek o hospodách a koupalištích jen pro bílé už 
pomalu začíná být trapné. Do toho senátor nejsilnější 
vládní strany vyzývá k násilnému vystěhování ‚nepři-
způsobivých Romů‘ pryč z hlavního města a starostka 
za tutéž stranu chce každému emigrujícímu ‚cikánovi‘ 

připlácet z obecních peněz na letenku.“
Vše navíc zhoršují Sládkovi re-

publikáni, kteří nejen opakovaně útočí 
na Romy, ale brzy do své rétoriky přidali 
i Židy. Na scénu se tak vrací antisemiti-
smus. A epidemie se šíří. Například po-
pulární moderátorka TV Nova Micha-
ela Jílková vyzvala ve své „debatní show“ 
Kotel ministra, ať nějak zasáhne proti 
vietnamské komunitě, protože předtím 
navštívila Železnou Rudu, kde spatřila 
spoustu lidí vietnamského původu, což 
pro ni bylo prý „šokující a zrůdné“. S ji-
nakostí jsme si vůbec nevěděli moc rady. 
Vášnivě se probíralo, že Česká filharmo-

nie má německého šéfdirigenta, v Českém Krumlově 
nemohli vystát, že němčinu učí děti Němka, a v západ-
ních Čechách odmítli stavbu německé nemocnice, pro-
tože Čechy mají léčit Češi.

Zdá se ale, že zatímco si systém neví rady se 
skutečnými násilníky, vrací se touha sešněrovat vše 
ostatní tvrdými pravidly a represáliemi. Respekt to 
všechno zachycuje a v komentářích se k tomu staví 
kriticky. Uživatelé marihuany dostávají u soudu tvrdé 
tresty, hlavní město zakázalo na ulicích žebrání, vede 
se tažení proti alternativním prostorům. V květnu 1996 
vtrhlo šedesát policistů s kuklami na hlavě a se samo-
paly do klubu Propast, kde se odehrával anarchistický 
koncert. Zásah proběhl velmi drsně, několik lidí skon-
čilo zmlácených v neschopnosti. Mluvčí policie Svo-
boda tehdy k tomu Respektu řekl: „Galerka se musí 
pořád masírovat. Nikdo nám přece nebude rozkazo-
vat, kam máme vlítnout a kam ne. Co vlastně chcete? 

„Co vlastně 
chcete? Lidi na 
ulici sami říkali 
našim klukům, 
že ty pankáče 
mají ztřískat, až 
se poserou.“ 
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Lidi na ulici sami říkali v sobotu našim klukům, že ty 
pankáče mají ztřískat, až se poserou.“

O rok později skončil kvůli stížnostem místních 
obyvatel na hluk – byť oficiální důvod byl jiný – legen-
dární klub Bunkr, jeden z mála podobných zařízení 
v tehdejším centru hlavního města. Respekt k tomu 
napsal: „Celá ‚causa Bunkr‘ představuje v podstatě zá-
stupný problém. Likvidace klubu je jen špičkou le-
dovce, který ukazuje cosi více. Česká společnost se 
vrací ke konformitě.“

Pád IPB
I v těchto letech Respekt hodně píše o potřebě ochrany 
životního prostředí a zvířat. Klasickým tématem je 
opět i školství. Hodnotící zprávy ze zahraničí nepři-
nášely o České republice příliš povzbudivé informace. 

V roce 1997 zpráva OECD kritizovala malé znalosti 
zdejších školáků a uvedla i příčinu: „Hlavní potíž je 
podle pařížských odborníků v tom, že se po pádu ko-
munismu sice ,školní osnovy snad změnily, zůstala ale 
zachována jejich základní koncepce‘. S dětmi se na-
dále zachází jako s ,objekty‘ a dění na škole se nesmějí 
,aktivně zúčastnit‘.“ O potřebě modernější výuky psal 
časopis opakovaně.

Vedle toho ale vyvracel i od poloviny devadesá-
tých let stále sílící názor, že české školství má hlavně 
vychovávat učně. V textu s titulkem „Rovnou do vý-
roby“ uvádí, že státní úředníci si cíleně upravují statis-
tiku, aby mohli posílit učňovské učení na úkor gym-
názií. Prý ti druzí jsou více ohroženi na trhu práce. 
„Ve vyspělejších zemích je běžné, že člověk změní pro-
fesi zhruba třikrát čtyřikrát za život. V takové situaci 
jsou samozřejmě v jasné výhodě lidé, kteří mají širší 
vzdělání,“ popisovala výhody maturantů Helena Úlov-
cová z Výzkumného ústavu odborného školství a do-
dala: „Tento předpoklad platí i u nás.“ Což se potvrdilo.

I v této pětiletce se Respekt hodně věnuje růz-
ným ekonomickým podvodům a tunelování. V mnoha 
ohledech jsou výmluvné už titulky: Kam se ztratila mi-
liarda, Kam se poděly miliardy z Kreditní banky, V Ko-
merční bance objevili tunel, Krádež s hroší kůží atd. Ve-
lice často docházelo k propojování aktérů těchto kauz 
a politiky. ODS jsme už zmínili, ale problémy měli 
mimo jiné i lidovci a ČSSD

„Na prvním místě seznamu oficiálních sponzorů 
ČSSD za rok 1998 se objevil Josef Matoulek. Tak zní 
jedna z nejtemnějších zpráv posledních týdnů. Bývalý 
jednatel firmy Umana byl jedním z nejdůležitějších ak-
térů kauzy C.S. Fondy, sám se tím netajil a dnes je ob-
viněn ze dvou trestných činů. C.S. Fondy přitom ne-
patří do kategorie neprůhledných případů tunelování, 
ve kterých jde o miliony korun a v nichž proti sobě stojí 
nejasná tvrzení dvou stran. Šlo o vůbec nejflagrantnější, 
nejprůhlednější a největší jednotlivou krádež, která se 
kdy na českém kapitálovém trhu odehrála. Během ně-
kolika dní zmizela ze tří investičních fondů do ciziny 
miliarda a tři sta milionů korun v hotovosti, majetek 
desítek tisíc drobných podílníků,“ psal Jan Macháček 
v roce 1999. Miloš Zeman s tím neměl problém.

Redakce se pravidelně vrací k vyšetřování a ná-
sledně i k soudům, které s tuneláři probíhaly. A vět-
šinou končily neslavně. Chyběla zkušenost a mnohdy 
i odvaha vyšetřovatelů či státních zástupců.

Konec století přináší jeden z nejdramatičtěj-
ších krachů v dosavadních dějinách České republiky 
– pád Investiční a Poštovní banky. Šlo o jeden z nej-
větších bankovních domů, instituci, která financovala 
tzv. českou cestu transformace. Její pád přivodilo mimo 
jiné to, že podporovala politické projekty. Kromě toho 
byla také velkým věřitelem ODS a ČSSD. Na dalších 
stránkách si můžete přečíst patrně nejlepší text, který 
o propojení politiky a byznysu v Respektu vyšel. Ti-
tulek má: Tajemství trezorů IPB. 

Doba opoziční smlouvy, pádů bank a rasových vražd. A taky 
začátků jednání o našem vstupu do Evropské unie. (Na pavlači 
redakce v Sokolské ulici, zleva Tomáš Němeček, Marek Švehla, 
Jindřich Šídlo, v popředí Jaroslav Spurný a Martin Kontra) 
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BYTOVÁ KRIZE 

Naše tichá válka
Pokoje, byty, domy 
a lidé v nich
HaNa DoležaloVÁ, 11. 3. 1996

Ubytovny, podnájmy, studentské koleje: děti, které se 
u nás emancipují od svých rodičů, obvykle neuniknou 
zkušenosti s přechodným bydlištěm. Romantika vůní 
cizokrajné kuchyně, koupelna na  heslo, vykradená 
lednice a papírové zdi. Zakázané noční návštěvy mají 
zpočátku příchuť dobrodružství, postupem času se plí-
žení v podřepu kolem vrátnice stává potupou a v dávno 
plnoletých lidech umocňuje potřebu vlastního útulku. 
Přesto, že podle výzkumu ministerstva školství očeká-
vají tři čtvrtiny párů při vstupu do manželství co nej-
dříve vlastní byt, povede se to do tří let pouze o něco 
více než polovině. Do pěti let stoupne počet šťastných 
na 65 procent.

Hypotetické výpočty ukazují, že mladí man-
želé s průměrnými příjmy a průměr-
nými úsporami (tzn. oba po 40 000 Kč 
na knížce) by na získání bytu o velikosti 
60 metrů čtverečních museli vynaložit 
celý čistý čtyřletý plat. Bude-li tatáž 
rodina maximálně šetřit (tedy ukládat 
měsíčně 3300 Kč), „zmůže se“ na uve-
dený byt přibližně za deset let.

Existuje řada možností, jak tuto 
nepřijatelnou lhůtu obejít. Ne všechna 
řešení jsou uspokojivá, a  u nás stále 
častěji zažíváme horory, v nichž hlavní 
roli sehrávají pokoje, byty, domy a lidé 
v nich.

Moderní neuróza
Nezbytnost soukromého, intimního prostoru je vyná-
lezem posledních dvou století. Přes své poměrné mládí 
stojí dnes na jednom z čelných míst žebříčku našich 
hodnot. Představa tradiční společnosti, v níž lidé žili 
a umírali obklopeni svými bližními na pár metrech 
čtverečních jedné „světnice“, nahání dnes husí kůži 
i těm nejotrlejším. Snad za to může neustále se zvy-
šující hustota osídlení, své přinesly i obrovské kulturní 
a hospodářské převraty posledních věků. Kvůli tomu 
všemu se lidské nároky na soukromý prostor postupně 
měnily a podle sociologů dnes celý proces nabyl až 
charakteru neurózy. 

Nakolik souvisí přepjatý vztah k soukromí s ži-
votní úrovní a národní mentalitou, se lze jen doha-
dovat. Záběry pořízené v  tzv. komunálních bytech 

v Moskvě dokumentují, jak v jedné domácnosti, kde 
každá rodina obývá jeden pokoj a kde společná kuchyň 
s příslušenstvím slouží podle „jízdního řádu“, dochází 
uprostřed kuriózního nepořádku k jakési odevzdané 
symbióze lidí a domácího zvířectva. To je jeden ex-
trém. Druhý nabízí bohaté a blahobytné Německo, 
kterým dnes otřásá fenomén nazývaný stručně „válka 
přes plot“. Za dokonale sestříhanými keři a bezchyb-
nými fasádami vilek tam často zuří sousedské bitvy, 
které stále více překvapují nenávistí a brutalitou.

Příčinou půl milionu soudních pří ročně jsou 
v Německu „nezdravé sousedské vztahy“. Objem těchto 
sporů drží v tamní civilní justici primát a mnozí bě-
hem tahanic prosoudí dům, nebo dokonce přijdou o ži-
vot. Například padesátiletý muž, který byl v hornoba-
vorském Fürstenfeldbrucku krátce před Vánocemi 1993 
po dlouholetých hádkách o spadané listí a špatně za-
metený chodník uškrcen svým čtyřiašedesátiletým sou-
sedem. O měsíc později zasadil ve vzteku smrtelnou 
ránu pěstí svému příteli ze sousedního domu sedmatři-
cetiletý obyvatel saského městečka Kelbra. Důvodem 
byla banální krádež pojistek. V březnu 1994 napěchoval 
v Brémách pětapadesátiletý muž svoje odpadky do cizí 
popelnice. Když ho sousedi chtěli povolat k odpověd-
nosti, vytáhl nůž a jednoho z nich na místě zabil.

Cena za soukromí
Statistika, která by mohla pokračovat, je 
někdy doslova směšná (lidé se léta soudí 
třeba kvůli žábám kvákajícím v rybníce), 
následky jsou ale velmi často tragické. 
„Mám dojem, že jsme v jistém smyslu 
tak trochu sociální mrzáci…,“ odpo-
věděl v  rozhovoru pro německý časo-
pis Focus psycholog Volker Linneweber 
na otázku, proč Němci nalézají v těchto 
sporech takovou zálibu. Podle Linnewe-
bera, který se habilitoval na univerzitě 
v Saarbrückenu studií věnovanou sou-

sedským konfliktům, nejsou Němci na rozdíl od oby-
vatel jižní Evropy zvyklí žít „na ulici“, před zraky jiných. 
Život v Německu je charakterizován trendem k „za-
kuklování se“, k úprku do bezpečí za hradby domova. 
Do pěstění rodinných sídel je investováno stále více pro-
středků a sféra soukromí se neúnavně zdokonaluje.

Na první pohled se zdá, že s německým „rubem 
blahobytu“ nemáme nic společného. Ale zdání klame. 
Sousedská nesnášenlivost prokazatelně není jen pro-
jektem civilizační nudy. Je také reakcí na často příliš 
vysoké náklady, a tedy značné oběti, které jsou s poří-
zením domova podle vlastních představ spojeny. V čes-
kých podmínkách se tedy důsledky „neurotické honby 
za soukromím“ projevují také, ale na úrovni odpoví-
dající našim současným možnostem. Luxus válčit přes 
plot ponecháváme vyspělejším zemím a svoje úporné 
bitvy vedeme zatím na chodbách oprýskaných činžáků 
či přímo v garsoniérách panelových sídlišť. 

V domě ne-
chal odpojit 
plyn a vodu, od-
stranil anténu 
a na zimu vy-
sadil okna na 
chodbě.
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Dlouhodobá nejistota, provizorní řešení či neu- 
stálé vnější tlaky ohrožující výsostné území domova 
podstatně deformují i naše nejužší vztahy: víkendová 
manželství, generační střety a zápas majitelů s nájem-
níky pokračují. Drobné hádky a drobné nenávisti po-
stupně vytvářejí nedýchatelnou atmosféru. Plíseň se 
postupně zažírá do zdí tak dlouho, až je dům neoby-
vatelný a nezbývá než jej vyhodit do povětří… 

Případ se odkládá
„Páni kapitalisté.“ Tak jsou svými nájemníky ironicky 
titulováni manželé Alice a Petr. Před dvěma lety kou-
pili na dluh činžovní dům v Karlových Varech, v jehož 
přízemí sídlila firma Petrova otce. Vypadalo to jako 
skvělá šance získat vlastní byt. Oba šťastlivci ale brzo 
poznali, že věc má i svůj rub, o kterém se dnes u nás 
většinou cudně mlčí.

Výzkum IVVM zjišťující v  minulém roce 
kvalitu vztahů mezi majitelem a nájemníky ukázal, 
že „u  soukromníka“ je spokojeno 54 % nájemníků. 
Všichni už z novin známe senzační historie o koupe-
ných či restituovaných domech, ve kterých po tvrdém 
útoku nového pána neteče voda, nefunguje elektřina 
a kolem ohníčku z vytrhaných parket se choulí něko-
lik posledních zvlášť vytrvalých partají.

Ve světle těchto dojemných příhod ovšem trochu 
zanikají problémy druhé strany. Málokdo polituje po uši 
zadluženého majitele, který sám nemá kde bydlet, ne-

může nikoho vypovědět a na nájemném nevybere ani 
tolik, aby mohl opravit děravou střechu. Neochota ná-
jemníků stěhovat se třeba jen z patra do patra, soudní 
spory s těmi, kdo jsou sice na příslušné adrese trvale 
hlášeni, ale v domě je nikdo nezná, a příslovečná česká 
závist – to jsou neatraktivní přívažky většiny dražených 
a navrácených nemovitostí.

Přišli na  to i  Alice s  Petrem. Atmosféra je-
jich nového domova v pravém slova smyslu vyzařuje 
do okruhu deseti metrů kolem domu: každý příchozí je 
oslněn dvěma automaticky spínanými reflektory. Mají 
za cíl odradit nájemníky od pravidelného propicho-
vání kol osobního automobilu „pánů kapitalistů“. Hned 
za vstupními dveřmi je místo schránky se jménem na-
lepená cedulka: „Děkujeme pubertálnímu debílkovi, že 
se opakovaně baví tím, že nám vytrhává ze zdi kas-
tlík.“ V miniaturní kuchyni překáží dětský kočárek, 
ale stát tady musí – na chodbě opakovaně přicházel 
o kolečka. V příborníku se třesou skleničky roztan-
čené monotónními údery míče, který vrhá sousedův 
syn za zdí do basketbalového koše. Všude po celém 
bytě visí mokré prádlo. Půda zůstává majitelům zapo-
vězena. Zabral si ji nájemník, který tu více než pat-
náct let ve funkci domovníka suploval majitele a do-
byté kóty nemíní vyklidit. „Už nás ta žabomyší válka 
nebaví,“ říkají rezignovaně mladí manželé. „Policie tu 
už byla několikrát, jenom aby nám za měsíc napsali, 
že se případ odkládá. Když nám 23. prosince zmizel 

Nedostupné bydlení představuje pěkně třaskavou směs.
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z chodby vánoční stromeček, začali jsme vážně uva-
žovat o pomstě. Nakonec jsme raději koupili fotoal-
bum a donesli je sousedům s přáním krásných Vánoc. 
Snad to pomůže.“ 

Panely a ponorky
S úplně jinými „mezilidskými starostmi“ se potý-
kají mladé rodiny, které si (jakkoli to zní paradoxně) 
půjčku nemohou dovolit. Marcela s Martinem žijí 
již několik let v bytě 2+1 v atraktivní části Karlo-
vých Varů spolu s babičkou, která jim hned po svatbě 
nabídla útočiště. Neshody a  výčitky začaly krátce 
po nastěhování, ale nezbytnost diktovala dobrou vůli 
a snahu vydržet. Těhotenství strávila Marcela téměř 

celé povinným poleháváním doma. Když se po po-
rodu objevila ve dveřích s chlapečkem na ruce, ví-
tala ji babička odhodlaná ve všem pomáhat: „Plenky 
prala ze šetrnosti ručně ve špinavé vodě, kterou vy-
pouštěla pračka. Neměla jsem odvahu něco říct, ani 
malému tohle čisté špinavé prádlo obléknout. Potají 
jsem všechno vozila přeprat k rodičům. Dítě jsem ko-
jila devět měsíců a celou tu dobu jsem musela poslou-
chat, že by kluk potřeboval polévky a maso, hlavně 
maso, protože jeho táta už v půl roce vyžadoval uzené 
kuřecí stehno z bufetu.“

Stará paní nesnese dětský pláč, takže osmnác-
timěsíční Michal není ani chvilku sám. Když si jde 
maminka třeba jen čistit zuby, babička ji okamžitě 
zastoupí. Potají mu strká čokoládu a šeptá: „Víš, ma-
minka to zakázala, ale já ti to stejně dám…“ Od té 
doby, co se narodilo dítě, spolu manželé nikde nebyli. 
Mají strach nechat babičku hlídat a do jejího bytu si 
nemohou pozvat nikoho, kdo by je zastoupil. „Když 
občas zjistím, že máme prohrabané věci nebo když se 
babička zeptá, kdy už budeme mít druhé miminko, 
docházejí mi síly,“ říká Marcela. „Ráda bych se přestě-
hovala do podnájmu, ale Martin má strach, abychom 
se jednou nemuseli vracet s prosíkem.“ 

Víkendové manželství
Z výzkumu „Rodina 1994“, který byl proveden agen-
turou STEM, vyplynulo, že představy o optimálním 
modelu rodiny se u nás po listopadu ’89 změnily. Na-
příklad rodičovství už pro partnery není ústřední hod-
notou rodinného systému. Tou se stává citový vztah 
mezi mužem a ženou a hned na druhém místě figurují 
„hmotné podmínky“. Dostatek peněz a kvalitní byd-
lení dnes patří k nejpodstatnějším stavebním kame-
nům optimálního soužití.

Více než polovina respondentů se domnívá, že 
nejdůležitější problémy v manželství jsou spojeny právě 
s penězi a rodinným majetkem. Dvě třetiny novoman-
želů si myslí, že by se stát měl v rámci rodinné politiky 
postarat lidem o bydlení, a šestadvacet procent udává, 
že by tomu tak mělo být „alespoň u potřebných“. Za 
absolutně nejhorší vklad do začátku manželství pova-
žuje většina respondentů výzkumu ministerstva škol-
ství dvě věci: závislost na rodičích a společné bydlení 
s nimi.

„Víte, mně se někdy zdá, jako by moje dcera 
byla spíš mojí sestrou. Já vlastně nemám pocit, že by-
chom můj muž, naše dítě a já tvořili rodinu, protože 
se o ně nemůžu starat. Ještě nikdy jsem třeba před Vá-
nocemi nepekla vlastní cukroví. Je to opravdu zvláštní 
být vdaná paní a usínat ve starém dětském pokoji mezi 
svým bratrem a dítětem…,“ říká třiadvacetiletá Mar-
kéta, matka dvouleté Lucinky.

Na  počátku manželství žila s  Romanem 
(25) v bytě svých rodičů. Pět dospělých a miminko 
ve 2+1. Poté, co se dostavily lehce představitelné ne-
shody, se Roman odstěhoval. „Nechtěli jsme být spolu 

Činžov ní dům Č.  3  v  Benediktské 
ulici poblíž pražského Staroměstského náměstí 
změnila půl roku trvající válka mezi majitelem a ná-
jemníky k nepoznání. Domem bez světla na chod-
bách profukuje vítr a  vysazenými okny dovnitř 
zanáší padající sníh. V přízemí se válí hromada pa-
pírů, vedle leží opřeny otlučené dopisní schránky. 
Nezvoní zvonky, vrata na ulici nejdou zamknout.

Obchodník s videokazetami Petr Linda kou-
pil budovu se sedmi partajemi před necelými dvěma 
lety, aby získal důstojné sídlo pro svou firmu. Když 
zjistil, že nájemníci požadují náhradou za případné 
vystěhování obdobně velké byty jako mají dnes, 
zkusil jinou metodu, jak se jich zbavit. S nájem-
ným nesmí podle zákona hýbat, proto zvýšil cenu 
za úklid, vodu a odvoz popelnic: za tyto služby měla 
každá rodina celkem platit místo sto padesáti asi ti-
síc korun měsíčně. Nájemníci novou cenu odmítli, 
a Linda je žaloval, že neplatí nájemné. Soud ale ža-
lobu zamítl.

Linda se poté rozhodl postupovat radikál-
něji. V domě nechal odpojit plyn a vodu, odstranil 
televizní anténu, odvezl popelnice a na zimu vysadil 
okna na chodbě. „Koncem října jsem si v bytě mohla 
jen rozsvítit,“ vzpomíná jedna z nájemnic, Marta 
Moravcová. Do domu prý chodili nocovat narko-
mani z blízkého náměstí Republiky.

Po odstřižení vody a tepla mohly úřady pří-
pad posoudit jako ohrožení obecního zájmu. V lis-
topadu Obvodní úřad v Praze 1 vybavil nájemníky 
elektrickým topením a vařičem, pro vodu si cho-
dili s kanystry na vedlejší okrsek policie. V lednu 
úřad nechal na obecní náklady zavést vodu a plyn. 
„Teď nám nezbývá než se s Lindou o peníze soudit,“ 
prozrazuje další postup místostarosta Karel Loucký. 
Sám dlužník si ale ze soudních postihů starosti ne-
dělá: „Dům vlastní ve skutečnosti firma Linda so-
nix. Nemá žádné peníze a čeká ji bankrot.“ Čin-
žák mezitím prodal. Nový majitel bydlí v Německu 
a nájemníkům zatím sdělil jen číslo svého konta.
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za každou cenu. Poučili jsme se od našich známých, 
kteří dva roky pendlovali i s dítětem od babičky k ba-
bičce. Bylo to dobrodružné a skončilo to rozvodem…,“ 
vysvětluje důvody radikálního řešení Markéta.

Víkendové manželství vypadá na první pohled 
jako zcela krajní možnost. Ve skutečnosti skrývá řadu 
výhod a za určitých podmínek dává přechodnou naději 
na přežití. Svazek Markéty a Romana nyní funguje 
na základě vzájemné dohody: On dává své ženě pe-
níze, ona chodí na půl dne do práce a společně s babič-
kou se stará o dítě. Každý den se Roman buď zastaví 
za manželkou v obchodě, nebo vezme malou s sebou 
na procházku. Víkendy tráví společně u Romanových 
rodičů. „Na sobotu se chystám jako kdysi na rande. 
Těšíme se a opravdu se vítáme. Je to svátek. Lidé okolo 
se diví, že jsme ještě spolu, ale já říkám, přece se nero-
zejdeme kvůli bytu…,“ říká Markéta.

Podle sociologů je dnes jedním z rizikových fak-
torů nově založených rodin fakt, že mladí lidé nemají 
příležitost žít nějaký čas před svatbou společně. Chodit 
s někým dva roky jednou týdně do kina je zkušenost 
nesrovnatelná s každodenním soužitím. Teprve znám-
-li někoho se vším všudy v různých situacích, mám na-
ději, že si nevezmu vybájenou iluzi. U nás bohužel pořád 
převažuje postup: nejdřív těhotenství, potom byt (když 
se poštěstí). Žádný div, když se většina svazků podle to-
hoto modelu do dvou let rozpadne.

Markéta a Roman tuto kritickou hranici pře-
konali a jsou stále spolu. Ale řešení své bytové situ-
ace zatím nedokážou dohlédnout. V městském pořad-
níku jsou na čtyřtisícím pětistém místě a na otázku, jak 
si představují blízkou budoucnost, Markéta odpovídá: 
„Nedávno jsem napsala jedné jasnovidce, aby mi před-
pověděla, jak to s námi dopadne. Každý den ráno, když 
jezdím autobusem do práce a vidím v tolika domech vy-
mlácená okna, přemýšlím, jestli bychom se neměli ně-
kam vloupat. To už vyjde asi nastejno, jestli nás na dva 
roky zavřou, nebo budeme čekat deset 
let na byt…“ 

Nadechnutí
Černé myšlenky mají nejen ti, kdo svou 
potřebu soukromí nemohou realizovat, 
ale i lidé, kterým se jejich sen vyplnil 
a  teď svou energii věnují na ochranu 
těžce dobytého území. Vraťme se ještě 
jednou k německému příkladu. Zají-
mavé je, že zatímco na  tamních síd-
lištích, která jsou většinou jakýmsi 
ghettem sociálně slabších, je relativní 
klid, nejčastěji a nejúporněji se válčí v typickém oby-
dlí německých středních vrstev – v řadových vilkách. 
Proč? „Často tu žijí lidé, kteří šetřili čtyřicet let nebo 
se zadlužili, léta nebyli na dovolené… Svůj mikrosvět 
pěstují s takovou péčí, že jakýkoliv zásah zvenčí vní-
mají jako útok na svou vlastní existenci,“ vysvětluje ně-
mecký sociální pedagog prof. Peter Struck.

Stručný exkurz do poměrů v zemi, kde už by-
tový problém prakticky neexistuje, napovídá, že naše 
naděje na brzké rozmotání situace pomocí tzv. ekono-
micko-legislativních nástrojů jsou liché. Ani sebege-
niálnější bytová politika nás totiž zřejmě v dohledné 
době nevynese ani na úroveň německých zadlužených 
a navztekaných středních vrstev. Nicméně něco udě-
lat lze. Okamžité uvolnění nájemného, čerstvý vítr 

ve státním a obecním přístupu k by-
tové výstavbě, změny ve  stávajících 
podmínkách pro získávání hypoték 
a zajištění sociálních bytů jsou ukázky 
z řady více či méně dobrých možností 
přetřásaných dosud jen na papíře.

Současný stav už kvasí a vzniká 
nebezpečně třaskavá směs. Ve  snaze 
získat vlastní byt lidé ztrácejí nervy 
a jsou ochotni podvádět či strkat pe-
níze podvodníkům, ohrožovat vlastní 
dům dynamitem, aby vyštvali nájem-
níky, nebo pěstovat na zdech plísně, 

aby se mohli vystěhovat do lepšího. Jedni po malých 
krůčcích směřují k německému ideálu perfektně izolo-
vané domácnosti, jiní mobilizují zbytky tolerance a ne-
dočkavě vyhlížejí jaro. To s určitostí jako první citelně 
zasáhne do bytové situace. Dovolí otevřít okna, vyvět-
rat dusnou atmosféru a „bydlet“ zase pár měsíců pod 
širým nebem… 

Chodba zapá-
chá močí a od-
padky. „Některé 
byty se načerno 
pronajímají pro-
stitutkám.“

dům v Palackého ulici Č. 9 patří do ob-
vodu Prahy 1. Chodba kdysi výstavního činžáku 
necelých sto metrů od Václavského náměstí zapá-
chá močí a odpadky z odstavených popelnic. Zá-
mek od venkovních dveří bývá často vypáčený. Ná-
jemníci si stěžují, že po schodech se každou noc 
trousí cizí muži. „Některé byty se načerno prona-
jímají prostitutkám,“ říká vedoucí správy obecního 
majetku Prahy 1 Ilona Leixnerová. „Sjednat pořádek 
je ale velice obtížné.“ Lidé, kteří tu skutečně bydlí 
(převážně důchodci), posílají protestní dopisy. Po-
kud jim obvodní úřad odpoví, pak se dovědí, že bez 
soudu není možné nic podniknout a že černý pod-
nájem navíc prakticky nelze dokázat. Věci se po-
hnuly až loni na podzim, kdy se o poměry v domě 
zajímali novináři. Tisk popsal příhodu, jak se jeden 
z nočních návštěvníků nemohl dostat za prostitut-
kou, a proto polil benzinem a zapálil zamčené dveře 
(svůj kousek zopakoval ještě dvakrát). Tehdy obecní 
úřad posbíral svědecké výpovědi a předal případ po-
licii. Majitelům dekretů na byty, které se načerno 
pronajímají, okamžitě zrušil smlouvy. Rychlé změny 
ale nenastanou. Bez soudního verdiktu není možné 
byty vystěhovat a soud se podle obecních právníků 
potáhne minimálně do konce roku. Není prý vy-
loučeno, že soudce obvodnímu úřadu přikáže, aby 
bezohledným nájemníkům přidělil náhradní byty. 
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REPORTÁŽ Z KONCERTU 

Svátek 
plačtivých 
trampů
Bratři Nedvědové 
koncertovali 
na pražském  
Strahově
MartiN koNtra, 24. 6. 1996

Letošní první letní den si čeští trampové zapíší 
do svých cancáků zlatým písmem. Zatímco na praž-
ském Džbáně sledovaly tři tisícovky vlažných diváků 
vystoupení rockového veterána Iggyho Popa, na dru-
hém konci Prahy byly pro příznivce „poctivé české 
písničky“ k vidění jinačí věci. Na spartakiádním sta-
dionu totiž slavil se svými přáteli padesátiny „otec“ 
písničkářů Honza Nedvěd. Jeho písně 
přátelství a lásky si na Strahov přišlo 
poslechnout a zazpívat snad sedmde-
sát tisíc lidí.

Diváci začali plochu stadionu 
naplňovat už v poledne a tři hodiny 
před koncertem je živo i  v  zákulisí 
za obřím pódiem. Jsou tu samé známé 
tváře: král kutilů Přemek Podlaha, 
zpěvačka Irena Budweiserová, slo-
venská popová hvězda Pavol Habera, 
vtipař Ivan Mládek, nejcharakternější 
český herec Zdeněk Svěrák, písničkář 
a herec Jiří Suchý, a dokonce i model 
Playboy Night Sabina Laurinová. Už 
okolo šesté večer sem přijeli oba pro-
tagonisté večera. Jan Nedvěd si za-
paluje marlborku a zdraví se s gratu-
lanty (někteří dostali na hruď cedulku 
VIP a mohou si užívat ve speciálním stanu plném 
jídla a pití). Nálada je uvolněná, žádná ochranka, 
žádné drahé obleky. Honza Nedvěd je stejný jako ti-
síce lidí dole pod pódiem: modré džíny, sandály a ble-
děmodrá košile s kostkami. 

Sex, buráky a rokenrol
Okolo půl osmé zazní plným Strahovem první táhlé 
„Ahóóój“: duše akce Petr Novotný se vítá s davem 

a představuje hlavního moderátora večera. Vzápětí 
vbíhá na pódium za ohlušujícího řevu publika Jan 
Rosák a  uvádí první kapelu  – Fešáci. Strahov při 
první písni znejistí: obtloustlý šedivý zpěvák v kožené 
vestě a v šátku „na piráta“ zpívá song o hvězdě Coun-
tryon, kterou mají rádi „všichni, co řídí kamion“. Re-
belská image ale rychle mizí a vše je v pořádku: slavný 
táborákový hit Buráky už zpívá celý stadion. Po půl-
hodince nastupují lidoví baviči Fešáků Josef Náh-
lovský a Josef Mladý. „Víš, kdo to jsou lesbičky a ga-
yové?“ ptá se jeden druhého – ten pomalejší z nich 
jakoby nic nechápe. „Lesbičky jsou na holky a gayové 
na kluky,“ vysvětluje Náhlovský. „Já jsem na holky, 
takže jsem lesba,“ usilovně přemýšlí Mladý. Publi-
kum řve smíchy. Po krátkém sexuálním povyražení 
nastupuje Ivan Mládek. Jeho patnáct let staré písně 
mají obrovský úspěch: Jóžina z bážin si zpívají tisíce 
hrdel.

Po  produkci šramlu Šlapeto to začíná vřít 
i v zákulisí. Honza si obléká svetr s norským vzorem 
a staví se k rampě, která vede na pódium. Několik 
lidí mu strká do kapes vizitku, další si nechávají po-
depsat poslední knižní vydání písniček, jiní ho aspoň 
plácnou po zádech. 

Všichni nakonec brečí
Je těsně po deváté a pod pódiem se rozhostilo napjaté 
ticho: „Teď řeknu jen dvě jména: Honza a Franta Ne-
dvědovi!“ přerušuje ho moderátor. Jeho poslední slova 

zanikají v ohlušující bouři. Stovky lidí 
v prvních řadách mají v očích extázi: 
bratři jsou na  scéně! „Pojďte blíž,“ 
skandují tisíce hrdel. Zpěváci si ale 
sedají a rozeznívají své kytary: první 
song se jmenuje Podvod. Desítky ti-
síc vlastenců zpívají od prvních tónů 
s  nimi. Po  Podvodu zvou Nedvědi 
pod světla ramp další hosty: jako 
první přichází Pavol Habera a roz-
jíždí se píseň o „ukrytém v tieni lesa 
igelitu“ a o „celtě z maskáčů“, která 
chrání trampy před deštěm. 

Habera odchází a  pak už to 
jede: „čím víc peněz, tím míň lásky, 
v Sázavě je zase fůra ryb, občas se tu 
objeví i indiánský teepee, jsme fakt 
jiný, protože nám jde o čistou lásku,“ 
pumpuje do  lidí své životní pravdy 

šťastný oslavenec. Slavnostní atmosféru a plamínky 
v rukou narušují jen vlasatí teenageři z pořadatel-
ské firmy Parák, kteří i při nejvypjatějších pasážích 
o tom, že „nebe modrý ještě smysl má“ klidně uku-
sují chleba se šunkou a prohlížejí si vnady skautek.

Přicházejí zazpívat další hosté: Jiří Suchý, Zde-
něk Svěrák a Spirituál kvintet a samozřejmě parta, 
ve které Nedvědi začínali: Brontosauři. „Honza Ne-
dvěd má prostě rád lidi. Dnešní hosty si vybral po-
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dle toho, že jejich písničky si zpívají obyčejní lidé,“ 
popisuje hvězdu večera „Bingo“ Rosák. „Děkuju 
za všechno,“ bere si mikrofon oslavenec a pokračuje: 
„Děkuju, že můžu zpívat před lidmi, který mám rád. 
Kdo z nás by o to nestál? V týhle zlý době jsou ost-
růvky lásky strašně potřeba,“ dodává melodramaticky 
a mnohé oči v publiku se zalévají slzami. 

Přichází finále: všichni, kteří dnes vystupovali, 
vylézají na pódium, každý bere do ruky nějaký hu-
dební nástroj a zní „Ani já nejsem žádnej ideál“. Teď 
už pláčou i muži. Po bouřlivých ovacích se přidává 
„Budem o něco se rvát, až tu nezůstane stát na ka-
meni kámen“. Je skoro jedenáct večer, Nedvědi po-
několikáté odcházejí, ale publikum je nechce pustit. 
Po písni „Šerif šel spát“ následuje už jen nezbytná 
závěrečná lidovka. Ohně v duších dohasínají a ná-
rod dojatých trampů sestupuje ze Strahova dolů, 
do chřtánu velkoměsta. 

AFÉRA ZEMANOVA KUFŘÍKU 

Zemanovo 
utajené delirium
Předseda ČSSD 
se předvedl jako 
nezodpovědný politik
VlaDiMÍr MlyNÁŘ, 27. 1. 1997

Miloš Zeman může být spokojen: v nynějším informač-
ním guláši kolem obsahu jeho tajemného kufříku se už 
běžný občan nemá šanci vyznat. Protichůdných pro-
hlášení a tvrzení bylo během uplynulého týdne vyřčeno 
tolik, že se v nich stěží orientují i novináři, a možnost 

Bohužel ani znalost obsahu tajemného Zemanova kufříku nedává 
automaticky odpověď na otázku, proč vlastně celá aféra vypukla.
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seznámit se přímo s tajemnými dokumenty mělo jen 
několik poslanců a prezident. Mít zemanovské vidění 
světa, skoro by se chtělo říci, že jde o profesionálně roze-
hranou zpravodajskou hru. Pravda je však asi ještě horší: 
lídr naší levicové opozice je nezodpovědný člověk, který 
postrádá elementární státnickou odpovědnost. 

Pátrat, šátrat
Zpočátku vypadala aféra tuctově. V polovině listo-
padu, mezi prvním a druhým kolem senátních voleb, 
Miloš Zeman veřejně prohlásil, že vlastní „zhruba pa-
desát stránek konkrétních dokumentů“ dokazujících 
„náběh na policejní stát“ v České republice. Jeho ob-
vinění postupně odmítl ministr vnitra, premiér a na-
konec i prezident. Ten byl ostatně první, kdo si taju-
plné papíry mohl nedávno prohlédnout. „Zemanovo 
podezření se mi nezdá prokázáno. V dokumentech, 
které mi předal, není jediná věta, která by dávala se-
bemenší důvod k pocitu, že žijeme v policejním státě,“ 
řekl po prostudování složky Václav Havel.

Tady snad mohla celá věc skončit, nebýt téměř 
šokující reakce členů parlamentní komise pro kontrolu 
BIS z minulého pondělí, kteří Zemanovy materiály 
označili za „překvapivé“. „Trvám na tom, co jsem už 
řekl: bude to český Watergate,“ prohlá-
sil šéf komise Jaroslav Bašta (ČSSD) 
a Ivan Mašek (ODA) ho doplnil v tom 
smyslu, že „pokud by se potvrdilo, že 
některé dokumenty patří BIS nebo 
vnitru, byl by to těžký malér“. Po vy-
slechnutí prvních svědků, kteří Zema-
novy papíry označili za jasné padělky, 
se ale rétorika členů komise v polo-
vině týdne změnila: sociální demo-
kraté a BIS se prý stali objektem ja-
kési cílené provokace. O jejím původci 
má sice komise podle předsedy Bašty 
jisté poznatky, nic konkrétního však neprozradí. Ta-
kový byl stav alespoň k minulému pátku.

Ten, kdo si nelibuje ve spřádání spikleneckých 
scénářů, si ovšem minulý týden nemohl nevšimnout 
ještě jedné věci: s jakou reakcí se setkala jediná ro-
zumná myšlenka, která v souvislosti se Zemanovými 
dokumenty zazněla. Návrh ODS, aby falzifikáty byly 
odtajněny a zveřejněny, odmítl jak předseda komise Ja-
roslav Bašta, tak i ministr pro tajné služby Pavel Bra-
tinka. Oba se shodným argumentem, že celou věc je 
třeba nejprve řádně vyšetřit. Jak ale zveřejnění „doku-
mentů“, označovaných za padělky i těmi, kteří je kdysi 
Zemanovi dali (například bývalý šéf inspekce MV To-
min), může ohrozit pátrání po autorech a smyslu celé 
akce, jsme se už nedozvěděli. 

Zemčiar
Bohužel ani znalost obsahu tajemného Zemanova kuf-
říku ovšem nedává automaticky odpověď na otázku, proč 
vlastně celá aféra vypukla. Snad za to může Zemanova 

nezkrotná potřeba útočit na své politické protivníky do-
slova za každou cenu. Jak jinak si ostatně vysvětlit, že 
mezi snůšku jasných falzifikátů a neoznačených cárů 
papíru bez data a podpisu zařadil Zeman i listinu, která 
s jeho obviněním nijak nesouvisí, jejíž účelové zneužití 
však poškozuje zájmy státu? (Jde o jeden z mála auten-
tických dokumentů naznačujících, že BIS monitoruje 
diplomatickou poštu fundamentalistického Íránu.) 

Co když se ale předseda ČSSD opravdu stal 
obětí jakési blíže neurčené provokace? V takovém pří-
padě bychom se ovšem museli ptát, jak to, že naletěl 
na tak diletantsky připravené materiály. Cožpak nemá 
dostatečnou inteligenci, aby nerozpoznal evidentní 
podvrh a byl bez čehokoli dalšího schopen na jeho zá-
kladě vznést veřejné obvinění nejtěžšího kalibru?

Ať už je tomu jakkoli, aféra se Zemanovým kufří-
kem zapadá do tradiční fascinace jisté části tuzemských 
politiků tajnými službami. Za federace byl jejím hlav-
ním protagonistou Vladimír Mečiar, který čas od času 
na svém psacím stole „nacházel“ nejrůznější tajné doku-
menty nejrůznějších tajných služeb. Do české politiky 
pak tento moment před dvěma lety přinesl Jan Kalvoda, 
když veřejně nařkl BIS z nezákonného špiclování po-
litiků. Své tvrzení sice nikdy nedoložil, nicméně řada 

lidí to dodnes považuje za druhořadé, 
protože takové věci „se přece stejně ne-
dají dokázat“. Přitom ale právě v tom je 
podstata věci: politikova odpovědnost 
je – nebo přesněji řečeno měla by být – 
jiná než odpovědnost běžného občana. 
Ten může podobně vágní obvinění vzná-
šet třeba každý den a maximálně skončí 
na psychiatrii. Pokud však se stejným 
nařčením veřejně vystoupí ústavní čini-
tel, má to řádově jinou váhu: bez ohledu 
na to, zda obvinění je, či není pravdivé, 
stává se mediálním faktem nepředvída-

telného dosahu a životnosti. 

Do ztracena
V tuto chvíli není ještě úplně jisté, jak celá aféra nako-
nec dopadne; ze zkušenosti však můžeme odhadnout, 
že pravděpodobně nakonec vyšumí do ztracena. Parla-
mentní komise šetření nejspíše uzavře šalamounským 
konstatováním, že část Zemanových dokladů jsou pa-
dělky neznámého původu a část autentické dokumenty. 
Miloš Zeman to označí za uspokojivý výsledek, neboť 
o „nic jiného mu ani nešlo“, Jan Ruml to bude interpre-
tovat jako důkaz, že v rezortu vnitra je všechno v po-
řádku, a celou věc zřejmě – pokud sociální demokraté 
neztratí svůj apetit na „tajné materiály“ – brzy přikryje 
nový skandál.

Do  té doby zbývá jediné: hádat, zda v příští 
aféře už půjde o zaručeně pravé spisy dokazující, že 
ministři vlády jedí k večeři pečená novorozeňata, nebo 
jen o sadu fotografií, jak společně kradou ze státní kasy 
balíčky ještě teplých tisícikorun. 

Aféra zapadá 
do tradiční 
fascinace 
tuzemských 
politiků tajnými 
službami.  
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Kde se stala 
chyba
Proč končí éra 
Klausova kapitalismu 
se socialistickou tváří
Petr HolUb, JaN MacHÁček, VlaDiMÍr MlyNÁŘ,

23. 6. 1997

Minulou středu vláda definitivně odmítla oddlužit 
kopřivnickou automobilku Tatra a  brněnského vý-
robce traktorů Zetor. Po dlouhých třech letech tak 
snad Klausův kabinet konečně skončil s rozhazovač-
nou politikou, která dovedla stát k nynějším hospo-

dářským potížím a koalici do politických problémů. 
Otázkou je, zda ministři své rozhodnutí ustojí i tváří 
v tvář chobotnici nejrůznějších nátlakových skupin 
a rozmazlenců, kteří si velmi rychle zvykli, že jednou 
věcí je pravicová rétorika a druhou každodenní „Klau-
sův socialismus“, v němž je možné pracovat stejně málo 
a nekvalitně jako za komunistů, ale konzumovat a žít 
po kapitalisticku. 

Den D přišel v lednu
Když Václav Klaus před měsícem po celonočním ko-
aličním jednání předstoupil před novináře a začal číst 
text „stabilizačního a ozdravného programu“, většina 
posluchačů zprvu nevěřila vlastním uším. Výčet ofi-
ciálně přiznávaných chyb a přehmatů totiž až příliš 
připomínal slovník opozičního předáka Miloše Ze-
mana. Říkal je ovšem premiér, který ještě nedávno od-
mítal všechny zmínky o potížích naší ekonomiky jako 
„zlé a neodpovědné“. Proto věty jako „vláda připustila 
řadu chyb v hospodářské politice“ překvapily i skep-
tiky upozorňující už delší čas, že v základech Klausova 
ekonomického zázraku tiká časovaná bomba. Hlavní 
otázka, kde se stala chyba a kdo za ni nese největší od-

V základech Klausova ekonomického zázraku tikala časovaná bomba. 
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povědnost, však zatím zůstává nezodpovězena. K je-
jímu pochopení je totiž třeba vrátit se o pořádný kus 
zpět. Podle řady odborných analýz až k dobám kupo-
nové privatizace.

Základní idea tohoto projektu – tedy rozdat 
kdysi „znárodněný“ majetek lidem v jakési celoná-
rodní loterii  – byla kolosální. Nicméně faktem je, 
že operace nepřinesla v mnoha ohledech zdaleka ta-
kové výsledky, jaké její autoři očekávali. Počátek bu-
doucích obtíží můžeme datovat lednem 1992. Tehdy 
vláda v obavě před raketovým nástupem Koženého 
harvardských fondů přiměla velké banky, aby také za-
ložily své fondy, a patrně i k tomu, aby rovněž slibo-
valy známé „násobky“. Naprostá většina občanů pak 
z touhy po jistotě svěřila své kupony právě fondům 
založeným tehdy ještě plně státními bankami. Tím 
u nás byly položeny základy tzv. bankovního soci-
alismu: banky jednotlivé podniky nejen úvěrují, ale 
i vlastní, což v praxi vede nejen k neprůhlednému cha-
osu nejrůznějších finančních holdingů (IPB Group, 
Chemapol Group apod.), ale k nenormálním ekono-
mickým vztahům a situacím. Podniky, které by jinak 
dávno zkrachovaly, se dál drží nad vodou pomocí dal-
ších a dalších úvěrů od bank, které jsou v nich přes své 
fondy vlastnicky „zaháčkovány“.

Takový vývoj pochopitelně v roce 
1991  nikdo nepředvídal. Kritizovány 
tehdy byly pouze tři věci. Mluvilo se 
o tom, že kuponová privatizace nepři-
nese nový kapitál, rozptýlí vlastnictví 
a odradí zahraniční investory, kteří si 
budou muset počkat. Skutečností je, že 
problémy přinesla i druhá použitá pri-
vatizační metoda: přímý prodej. Noví 
vlastníci si totiž na koupi privatizova-
ných firem museli v devadesáti procen-
tech případů brát vysoké úvěry od bank. 
Když někteří z nich (a nebylo jich málo, pravděpodobně 
více než třetina) přestali své půjčky splácet, dostala se 
do potíží řada peněžních ústavů. To pochopitelně se 
zpožděním přineslo své ekonomické náklady: státní 
rozpočet a Fond národního majetku musely sanovat 
banky a poklesla důvěra v bankovnictví. Navíc kra-
chy a potíže soukromých finančních ústavů způsobily 
značný pokles popularity vlády. 

S odstupem času je tedy jasné, že vláda měla 
místo řečí o „rodinném stříbře“ daleko víc podporo-
vat privatizaci prostřednictvím zahraničního kapi-
tálu. Ohánět se touto pozdní moudrostí či vzdychat 
nad chybějícím právním rámcem privatizace má ov-
šem stejnou cenu jako pláč nad rozlitým mlékem. Stačí 
totiž zalistovat v dobovém tisku a vzpomenout si, že 
k něčemu takovému prostě nebyla v roce 1991 poli-
tická vůle. Navíc představitelé vlády mnohokrát opa-
kovali, že vlastní podstatou kuponové loterie je přítom-
nost dobrých, průměrných i podprůměrných podniků 
v osudí. Vytáhnout z něj po vzoru Maďarska to nejlepší 

a rozdat zahraničnímu kapitálu, zatímco na občany by 
zůstaly zbytky, nebylo dost dobře politicky možné. 

Trh si zadřel Třísku
Jestliže ovšem platí, že většinu praktických slabin ku-
ponové privatizace nebylo možné reálně předvídat, be-
zesporu šlo zabránit mnohému, co následovalo po ní. 
Pokud tedy hledáme odpověď na otázku, kde udělala 
Klausova vláda první velkou chybu, je to čas krátce 
po skončení druhého kola kuponové privatizace.

Už počátkem roku 1994 bylo mnohým ekono-
mům jasné, že bez rychlého zásahu státu se vznikající 
kapitálový trh stane neprůhlednou džunglí, kam serióz- 
ní zahraniční kapitál nepřijde. Upozorňovali na  to 
i zahraniční experti, jejichž rady vláda poslouchat ne-
chtěla, upozorňovala na to centrální banka i bývalý 
ministr pro privatizaci Tomáš Ježek. Na ministerstvu 
financí i v okolí premiéra však tehdy – zejména pod 
vlivem otce myšlenky kuponové loterie a Klausova pří-
tele Dušana Třísky – převládl názor, že regulovat ka-
pitálový trh je přežitek „amerického socialismu“. V ku-
loárech se pak mnozí vládní činitelé ani příliš netajili 
tím, že cílem je rychlá koncentrace majetku a k tomu 
je zkrátka třeba „na chvíli zhasnout“. 

Základní otázkou bylo, jak vý-
sledky „nestandardní“ kuponové hry 
usměrnit v regulérní a běžný kapitá-
lový trh, na který přijdou jak zahra-
niční investoři, tak zdejší občané se 
svými úsporami. V souboji o podobu 
tohoto trhu nakonec zvítězil nejhorší 
možný scénář, protože lidé kolem 
Třísky a  náměstka ministra financí 
Rudlovčáka si přáli pokračovat v expe-
rimentech. Existence tří kapitálových 
trhů (RM-Systém, burza a Středisko 
cenných papírů) vnesla do ekonomiky 

zcela neprůhledný způsob vytváření cen a kapitálový 
trh se proměnil v jakýsi dravčí bazar, kde cílem je 
„ovládnutí“ vyhlídnutého podniku. Jinak řečeno: ne-
máme kapitálový trh, ale trh s majoritami v podni-
cích. Vláda navíc tolerovala i nedodržování těch ně-
kolika málo pravidel, která sama stanovila (například 
překračování limitu majetkové účasti fondu v privati-
zované společnosti), a de facto také tunelování pod-
niků a fondů v rámci zákona i obyčejné sprosté krá-
deže a defraudace.

Důsledky se neprojevily okamžitě, nicméně 
byly zničující: našemu trhu postupně přestali věřit ne-
jen zahraniční investoři, ale především na něj zane-
vřeli zdejší majitelé kuponových knížek. Klíčový vý-
znam kuponové privatizace však byl v tom, že vtáhla 
do hry průměrné občany a získala je pro nelehkou 
cestu od komunistických „jistot“ k rizikům svobodné 
společnosti. Jinými slovy: to, co před pěti lety Klau-
sovi pomohlo k prvnímu vítězství ve volbách, se v dů-
sledku přezíravosti vlády postupně proměnilo v past. 

Banky jednotlivé 
podniky nejen 
úvěrují, ale 
i vlastní.
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Podepsat nebo nepodepsat?
Jednat nebo jen mluvit?
Selhaly elity nebo my?

VÁCLAV HAVEL MAREK HEJDUK

PROTEST/REST
v hlavních rolích:
Robert Jaškow a Tomáš Pavelka
Režie Daniel Hrbek
Premiéra 25. dubna 2015
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Vláda dlouho nedělala nic pro to, aby ochránila práva 
a majetek milionů diků, takže musela přijít doba, kdy 
za to zaplatí ztrátou důvěry nejen ona, ale samotný 
program transformace. Nadpoloviční většina občanů 
(54  %) přesvědčených podle posledních průzkumů 
STEM, že před listopadem 1989 byl režim stejný, nebo 
dokonce lepší než dnes, to dokazuje dost přesvědčivě. 
(Před třemi lety zastávaly právě opačné stanovisko té-
měř dvě třetiny lidí a ještě počátkem letošního roku 
patřilo mezi stoupence polistopadového vývoje 52 % 
obyvatel Česka.) 

Pochval dne před večerem
Na podzim 1994, během kampaně před komunálními 
volbami, pronesl Václav Klaus na stranickém mítinku 
památný výrok, že Česká republika má nejhorší část 
cesty od komunismu ke kapitalismu za sebou. „Ope-
race skončila a pacient se nyní nachází ve fázi rekon-
valescence,“ prohlásil tehdy ministerský předseda. Ne-
bylo to sice vyhlášení konce reforem, jak to nyní někdy 
bývá nepřesně interpretováno, ale jeden symbolický 
význam zmíněná Klausova slova měla: většina spo-
lečnosti si je vyložila jako signál, že již nebude třeba 
ve  jménu reformy přinášet oběti. Skutečnost, že se 
vlastně opasky ještě ani nezačaly utahovat, v tom při-
tom nehrála roli. Pocit lidí byl jednoznačný: slibovaná 
éra luxusu a blahobytu je už na dosah.

Nutno říci, že před třemi lety nebyl premiér 
zdaleka jediný, kdo podlehl představě, že reforma má 
vlastně to nejhorší za sebou. Z pohledu statistiky byla 
léta 1993–1995 obdobím všeobecně sdílených, a hlavně 
vládou prezentovaných makroekonomických úspěchů. 
Hospodářství začínalo růst, snižovala se inflace a roz-
počet zůstával vyrovnaný. Sociální demokraty podpo-
roval na podzim 1994 podle volebních průzkumů jen 
každý osmý volič a v tehdejších komunálních volbách 
získal Lidový dům jen 8 % hlasů, zatímco ODS čtyři-
krát tolik, a koalice jako celek dokonce 65 %. Pod po-
vrchem se však hromadily problémy. A dodejme, že se 
o nich nejen v odborných, ale i v laických kruzích už 
tehdy vědělo a hojně psalo.

Nicméně vládní elita žila v přesvědčení o úspěchu 
reformy. Tento postoj se projevoval hlavně neustálým 
nárůstem státních výdajů (vzpomeňme třeba na „roz-
puštění“ větší části více než desetimiliardového rozpoč-
tového přebytku za rok 1994), a především samolibým 
přehlížením existujících problémů. Šlo především o to, 
že ekonomika sice rostla, ale mzdy rostly ještě rychleji. 
V soutěži mezi produktivitou práce a zvyšováním platů 
vznikla jasná nerovnováha. Růst mezd nepodložený 
produktivitou práce vytvořil poptávku, kterou zákonitě 
začaly stále výrazněji sytit dovozy. To byla jedna z hlav-
ních příčin vzniku schodku obchodní bilance, jenž na-
konec dosáhl ve světě rekordních 8 % HDP.

Slibovaná éra luxusu a blahobytu je už na dosah.
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Ekonomická teorie uvádí dva základní ná-
stroje, jak čelit podobné nerovnováze a zabránit vy-
hrocení situace a dramatickému, tedy vynucenému 
poklesu kurzu měny. První možností je měnu po-
stupně a řízeně devalvovat. To vláda nechtěla, pro-
tože takto úředně zdražený dovoz by podniky chrá-
nil před inspirujícím tlakem konkurence, tedy mimo 
jiné i před nutností zvýšit zdejší všeobecně mizer-
nou produktivitu práce. Druhou možností je ome-
zit poptávku pomocí radikálních rozpočtových škrtů 
a  vytvořením výrazného přebytku 
v rozpočtu. Přebytek v rozpočtu totiž 
znamená zvýšení míry úspor v  eko-
nomice  – a  pouze vyšší úspory mo-
hou zastavit příval dováženého zboží. 
Přestože na nutnost postupovat tímto 
směrem upozorňoval Mezinárodní 
měnový fond již vloni v září, vláda se 
jeho doporučeními neřídila. A když se 
konečně ke škrtům odhodlala, bylo už 
pozdě a bylo jich málo. Finanční trhy 
jí zkrátka neuvěřily. 

Tomu dala, tomu dala
Jako důvod vládní rozhazovačnosti se 
nejčastěji uvádějí dvoje volby v loňském 
roce a jim předcházející volební kam-
paň. Pravdou skutečně je, že Klausova 
vláda – stejně jako většina demokra-
tických kabinetů – ztrácela s blížícími 
se volbami i zbytky ochoty k nepopu-
lárním krokům a naopak ve zvýšené 
míře podléhala pokušení přilepšovat 
voličům ze státního rozpočtu. Navíc 
to, co lze dnes s odstupem času vidět 
jako logický řetězec chyb a přehmatů, 
mělo v každodenní ministerské realitě 
podobu desítek individuálních roz-
hodnutí o nutné finanční pomoci jednomu určitému 
průmyslovému podniku či zadlužené nemocnici. „Ty 
věci vždy ležely na vládním stole jakoby izolovaně, 
v podobě stávky železničářů nebo rozhodnutí, zda 
máme, či nemáme nechat padnout nějakou banku 
nebo zdravotní pojišťovnu,“ říká dnes o způsobu teh-
dejšího rozhodování místopředseda vlády Josef Ziele-
niec. „To byly desítky debat a desítky sporů. Bohužel 
ve vládě většinou zvítězil názor, že tuto konkrétní věc 
lze ještě takto řešit.“

S téměř plíživou změnou způsobu rozhodování 
vlády přímo souvisí i osobní role Václava Klause. Ten byl 
ještě jako federální ministr financí považován za bez-
konkurenčního „tahouna“ změn a podle většiny mini-
strů jím zůstal ještě i první rok ve funkci premiéra sa-
mostatné české vlády. Pak se prý ale začal poznenáhlu 
měnit: podle řady svých kolegů se prý Klaus během 
roku 1994 postupně stával čím dál zřetelnější překáž-
kou dalších liberálních reforem, zejména uvolnění trhu 

s byty a deregulace cen energií, ale i transformace želez-
nic či plné směnitelnosti koruny. Jeho autorita však byla 
stále tak velká, že „proti premiérově vůli“ neměl nikdo 
z ministrů šanci uspět. Kdo očekával, že právě Klaus 
přijde s dalšími liberálními vizemi, jako je razantnější 
snižování daní či privatizace důchodového systému, byl 
zklamán. Jediné téma, kterého se premiér po celou dobu 
držel, byl boj s tzv. partikulárními zájmy a profesními 
komorami. Přitom však, jak uvidíme dále, zaznamenala 
jeho vláda právě na tomto poli další a ne nevýznamnou 

porážku. 

Kterou lobby volíš?
S vědomím, že každé srovnání kulhá, 
je možné k  současným problémům 
českého hospodářství a politiky najít 
příklad z okolní Evropy. Když v roce 
1993 vyšlo najevo, že sjednocení Ně-
mecka nebude bezbolestné (transfor-
mace NDR zastavila hospodářský růst 
i v západní části země), byl Kohlův ka-
binet kritizován podobnými slovy jako 
dnes Klausovi lidé. „Strany braly celý 
ten proces především jako hospodář-
skou a finančněpolitickou otázku,“ po-
stěžoval si tehdy týdeníku Der Spiegel 
saský premiér Kurt Biedenkopf a do-
dal: „Zjednodušení programu trans-
formace na finanční rozměr přivedlo 
na scénu organizované zájmy různých 
profesních lobby. Velké průmyslové 
podniky, odbory, zdravotníci, země-
dělci a mnozí další tlačili vládu ke zvy-
šování dotací, a navíc podle základního 
pravidla všech zájmových lobby na ce-
lém světě – zabraň reformám, protože 
tím si udržíš moc – dokonale zabloko-
vali potřebné ekonomické a společen-

ské změny.“
Do jaké míry otevírá nedotažená reforma pro-

stor lobbistům, se na vlastní kůži přesvědčila i Klau-
sova vláda. Koncem roku 1994 premiér sice vytáhl 
do boje proti profesním komorám, pokus však skončil 
naprostým fiaskem. Malá Komora českých architektů, 
proti níž vláda paradoxně zaútočila nejdřív, svou exis-
tenci s přehledem obhájila a střet tehdejšího ministra 
zdravotnictví Luďka Rubáše s mocnou Českou lékař-
skou komorou (Rubáš navrhl zrušit povinné členství 
v komoře) skončil ministrovým pádem. 

Vítězství profesních lobby pak dovršila kapitu-
lace vlády tváří v tvář hrozbě železničářské stávky. Lo-
bby svého druhu představují i ředitelé velkých polo-
státních firem a bankovních domů. Přímo čítankovým 
příkladem je symbióza ministerstva průmyslu s elekt-
rárenským gigantem ČEZ, který pro vládní úředníky 
dokonce připravuje podklady pro klíčová rozhodování 
ohledně energetické politiky státu. Stručně řečeno: 

Klausova 
autorita byla 
tak velká, že 
proti premiérově 
vůli neměl nikdo 
šanci uspět.
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Česká republika se přes liberální rétoriku a deklaro-
vaný odpor premiéra vůči nátlakovým profesním sku-
pinám ve skutečnosti pomalu, ale jistě stala tzv. kor-
porativním státem, kde o vnitřní politice rozhodují 
dílčí zájmy a tlaky mocných sdružení či spolků. Jaká 
je nevýhoda takového systému, je známo – neexistuje 
žádná lobby obyčejných občanů. 

Strach ze sítě svobody
Na zásadnější analýzu příčin chyb, kterých se koalice 
dopustila a jež jsou skutečnou podstatou současné po-
litické krize, je sice ještě brzy, nicméně stručnou od-
pověď na úvodní otázku, kde se stala chyba, snad již 
lze naznačit. Klausova družina zvládla institucionální 
převod centrálně plánované ekonomiky na ekonomiku 
tržní po formální stránce úspěšně, nedokázala si však 
už při následném řešení každodenních problémů za-
chovat patřičný systémový přístup. Stručně řečeno: za-
tímco v prvních letech reformy byly při budování insti-
tucionálního rámce občanské pravicové strany ve své 
liberální ideologii důsledné, následně, 
tváří v tvář dennodenním problémům, 
začaly improvizovat takříkajíc na soci-
alistický způsob, kterému byla společ-
nost koneckonců přivyklá 40 let. Sku-
tečně vážné politické a  ekonomické 
problémy  – počínaje reformou zdra-
votního systému až po finanční sano-
vání velkých podniků – vláda řešila ze 
dne na den pomocí peněz daňových 
poplatníků s  téměř „socialistickou“ 
velkorysostí. Výsledkem je to, co Josef 
Zieleniec před časem veřejně nazval 
„měkkým tržním prostředím“: stav, ve kterém mohou 
existovat (a dokonce vydělávat) i firmy, které mají níz-
kou efektivitu práce, nedodržují obchodní smlouvy 
a neplatí faktury. To má ovšem přirozeně své vážné 
makroekonomické důsledky.

Z ekonomického hlediska je řešení, které dnes 
nabízí Zemanova ČSSD, tedy inflační růst mezd 
a schodkový rozpočet, cestou do pekel, respektive pro-
myšleným rozvíjením chyb, které nás dovedly do sou-
časného stavu. Naopak vládní redukční kúra v po-
době miliardových rozpočtových škrtů je z pohledu 
ekonoma cesta správným směrem. Zdá se však, že to 
v dané chvíli sotva může uklidnit veřejné mínění a zís-
kat vládě znovu potřebnou důvěru občanů. Má to svůj 
psychologický důvod: občanská pravice postavila svůj 
program především na liberální ekonomické ideologii. 
Řečeno s volebním programem, ODS jde o to umožnit 
„svobodnému a sebevědomému občanovi“, aby mohl 
uplatnit své schopnosti a podnikavost. Ty, kteří tempu 
nestačí a upadnou, je pak třeba zachytit do „sociální 
sítě“. Taková rétorika ovšem může zaujmout v době 
hospodářského růstu. Za recese nebo v případě její 
hrozby se většina občanů začne obávat, že ji čeká druhá 
varianta. A přesně to začíná být náš případ. 

Čekání na Plavčíka
Ač se to může zdát na první pohled paradoxní, Bri-
tové měli pod osmnáctiletou vládou konzervativců 
v jistém ohledu podobné starosti jako Češi: přes exis-
tenci pevné sociální sítě, a dokonce i přes rostoucí bla-
hobyt se nedokázali zbavit nutkavé obavy, že do bu-
doucna jejich nynější prosperitu „převálcuje“ asijská 
konkurence. Dokud však britští labouristé oponovali 
liberálnímu heslu „plavte, nebo se utopíte“, neměly 
odkazy na potřebu většího přerozdělování proti kon-
zervativcům šanci. Karta se obrátila až ve chvíli, kdy 
se na scéně objevil Tony Blair s programem „naučíme 
každého plavat“. Nejde tedy o to, jestli Blaira pova-
žovat za vycházející hvězdu evropské levice (jak říkají 
naši sociální demokraté), nebo za postmoderního po-
litika, který se vymyká pravolevému hodnocení (což 
tvrdí pravice). Důležitější je zjištění, že mnohdy ira-
cionální existenční úzkost občanů lze utišit i bez zvy-
šování daní, tupého přerozdělování a posilování moci 
státních úřadů nebo profesních lobby. Blair vlastně 

pouze slíbil nejen podpořit podnika-
tele, ale i investovat do výzkumu a te-
lekomunikací a zároveň rozšířit šance 
na  vzdělání všech občanů. A  samo 
sebou se rozumí, že vzdělaný občan 
moderní Anglie se uživí bez problémů 
a vzdělaný národ obstojí v každé kon-
kurenci.

Stávající poměry na  české po-
litické scéně zatím ale bohužel nesli-
bují zjevení státníka, který by svou vizí 
v občanech znovu probudil transfor-
mační nadšení a odpovědnost za spo-

lečný prospěch, jak to před lety dokázal Klaus. Osla-
bená vláda má proti sobě intelektuálně slabou opozici 
a  oběma pak chybí skutečná nezávislá a  odborně 
zdatná oponentura. Kde ji taky vzít! Přestože ani ko-
munismus nedokázal úplně zničit relativně vysokou 
úroveň našeho středního a základního vzdělání, po-
strádá Česko skupinu, jež je přítomna v každé africké 
diktatuře s většinou negramotného obyvatelstva: jak-
koli úzkou odbornou elitu absolventů prestižních zá-
padních univerzit. Pokud tedy nedojde k zázraku, bude 
česká politika v následujících měsících a možná i le-
tech dál představovat spíše technickou zákulisní ma-
nipulaci při řešení každodenních problémů než střet 
zřetelných politických koncepcí a východisek. Možná 
právě to měl na mysli Josef Lux, když v době vrcholí-
cích jednání o rekonstrukci vlády v tisku řekl, že za-
číná „postklausovská“ éra. Otázkou však je, zda se tedy 
nakonec přece jen nebude na uplynulá léta vzpomínat 
jako na dobu, kdy ještě o „něco šlo“. 

Úzkost občanů 
lze utišit i bez 
zvyšování daní, 
přerozdělování 
a posilování 
moci státních 
úřadů. 
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RASISMUS 

Další rasistická 
vražda v Čechách
Smrt Heleny Biháriové 
nemusí být bohužel 
poslední
JiNDŘicH ŠÍDlo,  23. 2. 1998

Absolutní beznaděj. Nic jiného nemůže na člověka 
padnout při zprávě o další oběti českého rasismu, še-
stadvacetileté matce čtyř dětí z Vrchlabí. A špatné 
svědomí bílé většiny nelze zhojit státním vyzname-
náním pro nevídaně statečnou novinářku, která se to-
pící se ženě vrhla na pomoc do rozbouřeného a ledo-
vého Labe. Pokud se totiž něco urychleně a dramaticky 
v této zemi nezmění, smrt Heleny Biháriové určitě ne-
bude posledním zápisem do úděsně narůstající statis-
tiky rasových vražd. 

Je to mezi nimi
Neuplyne snad týden, aby po Čechách nekolovala další 
podobná zpráva. Tu tři bílí mladíčci zapálí v noční tmě 
byt romské rodiny benzinovou lahví, tu zase parta mla-
dých Čechů zkope na parkovišti před diskotékou osa-
mělého afghánského studenta. A tak dále a tak dále. 
Vzpomeneme-li si na plamenné projevy politiků na de-
monstraci po listopadové vraždě mladého Súdánce, mů-
žeme konstatovat jediné: slibovaná atmosféra, ve které 
by se každý rasistický štváč bál vystrčit nos na ulici, se 
v zemi neusídlila.

Směšně populistický návrh Miloše Zemana po-
stavit „legislativně hnutí skinheads mimo zákon“ vyděsil 
tuzemské holé lebky asi tak jako hrozba očkování. Dál 
se chovají, jak jsou po léta zvyklí: vraždí, zraňují a děsí. 
Pokud je jejich agresivní nenávist obrácena proti rom-
ským spoluobčanům, mohou se spolehnout na tichou 
podporu nadpoloviční většiny tuzemské bílé populace.

Při pohledu na vrchlabskou tragédii se přímo 
vnucuje srovnání s jinou skinheadskou akcí, která skon-
čila smrtí mladého člověka. V září 1993 utopila rozdivo-
čelá parta holých lebek v písecké Otavě sedmnáctiletého 
Roma Tibora Danihela. Teprve příští týden se bude 
u Vrchního soudu v Praze konat zřejmě závěrečné kolo 
nevídaně zdlouhavého soudního procesu, v němž zatím 
byli směšně nízkými tresty odměněni čtyři z několika 
desítek píseckých útočníků. Jako by se ve Vrchlabí ode-

Je třeba zahájit nemilosrdnou celospolečenskou sebeobranu.
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Sáhli jsme na citlivé místo
S bývalým šéfredaktorem Petrem Holubem  
o boji proti opoziční lumpárně
kateŘiNa MÁZDroVÁ

do Respektu jsi přišel v roce 1992, šest let 
předtím jsi dálkově studoval matfyz a při tom 
ses živil jako popelář. Jak ses tam ocitl? 
Až tak divné to nebylo, před listopadem 1989 

jsem se pohyboval dlouhá léta v undergroundu, z toho 
vyplýval i odpor k režimu...

... ten se projevoval jak?
Nic extra. Podobně jako všichni kolem jsem se 

vyhýbal vojně, chodil na zakázané koncerty a tak. Člo-
věk nemusel nic moc dělat a byl podezřelý už jenom tím, 
jak vypadá, stačily dlouhé vlasy, a mohl skončit každou 
chvíli na policii. No a působil jsem taky v různých opo-
zičních skupinách, hlavně katolických, a chodil na filo-
zofické bytové semináře patočkovců.

Jak tedy do toho zapadla po osmadevadesátém 
dráha novináře?
Matematikou se člověk neuživil. Tehdy hodně 

mých kamarádů skončilo v politice nebo v novinách. 
Já do  politiky nechtěl, byl jsem svědkem toho, jak 
do ní přichází taky hodně kariéristů, co se chtějí do-
stat do funkcí, a na tyhle lidi jsem ne-
měl žaludek. 

Nejdřív jsem byl v Prostoru, to 
byl časopis, který poměrně brzy zanikl. 
Takže když v Respektu vyhlásili kon-
kurz, což jsem věděl od Michala Sin-
gera, který byl grafik a se kterým jsem 
se znal, zkusil jsem to a byl přijatý.

do jakého Respektu jsi tehdy 
nastupoval?
Respekt měl ve svých začátcích 

relativně velké slovo v politice a taky se slušně prodával. 
A hlavně měl personální potenciál, tehdy tam byli jed-
noznačně mimořádní lidé, na kterých to vlastně stálo – 
Ivan Lamper, Tomáš Pěkný, Zbyněk Petráček... Taky to 
byl časopis v té době hodně undergroundový. Nejen svojí 
grafikou, ale také undergroundový ve smyslu nesmiřitel-
nosti vůči předlistopadové vládnoucí moci, proti komu-
nistům, estébákům; těm, kdo se snažili překazit vývoj 
k demokracii, nebo se už naopak cpali zase do funkcí.

Jinak to byla celkem spořádaná, organizovaná 
redakce, třeba model porad – stejný, jaký je v médiích 

v podstatě dodnes běžný – si přinesli redaktoři už ze sa-
mizdatu, kdy vydávali Revolver Revue a Sport. Jen se 
na těch poradách hulilo jak z továrních komínů, přes 
kouř nebylo občas vidět. Což nebylo jen specifikum no-
vinářské profese.

s jakou představou jsi do Respektu šel? věděl 
jsi, o čem chceš psát? 
Když jsem nastupoval, psali všichni hlavně o po-

litice nebo se odhalovaly zločiny komunistů, estébáků, 
a hodně se sledoval také tehdejší ekonomický transfor-
mační experiment. Takže na těchto pozicích bylo dost 
plno. 

Já jsem začal dělat hodně reportáže z regionů 
a taky se k tomu přidalo školství, které tehdy bylo – re-
spektive ještě dodnes je – velmi podceňované. A taky 
jsem se zajímal o zdravotnictví, zdraví, handicapova-
ných i třeba o církvi, o té jsem taky často psal. Ten dluh 
veřejných služeb tu byl obrovský, ve společnosti vládla 
obrovská touha po změnách.

ano, třeba titulek tvého rozhovoru s tehdej-
ším už exministrem školství Petrem 
vopěnkou zněl vyčistit augiá- 
šův chlív. Pro Respekt jsi ale také ob-
jevoval zcela nová témata – psal jsi 
o „bloudění světem moderního sexu“, 
o práci doma, reportoval jsi ze statku 
u Benešova, kde začali žít a hospo-
dařit kršnovci, a mnoho dalších. Jak 
se ti tahle témata dařilo prosazovat? 
Byla po nich poptávka?
Hlavně tady bylo v tomto směru volné 
pole. Ale nebyla to jenom věc Respektu. 

Novinářská obec se nově konstituovala a novináři se 
o tématech „každodennosti“ i takových, která se týkala 
hlubšího vhledu třeba právě do školství, vzdělávání, 
učili teprve psát, do té doby to nikdo nedělal. 

Pomoc od Zemana
v roce 1998 jsi nastoupil na post šéfredaktora. 
Zvažoval jsi, zda to přijmout?
Já jsem byl už za Vládi Mlynáře zástupcem 

šéfredaktora, a když mi nabídli šéfredaktorství, to 
bylo po jeho odchodu do politiky, tak jsem to vzal. 

Ministři to 
nechali Zemana 
říct a doufali, 
že to pak nějak 
zapadne.
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Určitě nešlo o žádný kariérismus, alespoň si toho ne- 
jsem vědom: bylo to v čase opoziční smlouvy a věděli 
jsme, že nás v Respektu čeká hodně práce v boji proti 
téhle lumpárně. A ten boj jsme vedli hodně nesmi-
řitelně. To byla, myslím, hlavní motivace, proč jsem 
do toho šel. 

Respekt jsi přebíral za mimořádně špatné eko-
nomické situace, málo se prodával.
Ano, řešilo se, zda vůbec přežije, jestli to neza-

vřít, takže jsem nastupoval i něco jako krizový mana-
žer. Nicméně boj na barikádách proti opoziční smlouvě 
se nakonec ukázal být natolik přitažlivým tématem pro 
čtenáře, že jsme noviny udrželi v chodu.

Boj na barikádách vyvrcholil v roce 2001 žalo-
bou tehdejšího premiéra Zemana a celé vlády 
na Respekt o 170 milionů korun, s cílem časo-
pis zlikvidovat. doslova a do písmene: miloš 
Zeman na tiskovce veřejně oznámil, že hodlá 
Respekt zničit. Jen pro připomenutí – o co 
tenkrát šlo?
Zeman už někdy v devadesátém osmém s ob-

libou říkal, že Respekt je novinářská žumpa, póvl, 
debilové. My jsme se totiž důsledně věnovali jeho 
politickým skandálům, Olovu, Bamberku a dalším, 
což se mu samozřejmě nelíbilo, byli jsme pro něj ne-
pohodlní. 

k žalobě nicméně Zemana a následně členy 
vlády vyprovokovala jedna věta ve tvém ko-

mentáři, kde zaznělo, že Zemanova „vláda boj 
s korupcí prohrála, o čemž svědčí údaje trans-
parency international i korupční chování mi-
nistrů, nejmladším Březinou počínaje a nej-
starším Grégrem konče“. co je rozlítilo?
Ten komentář reagoval na  Zemanovo úsilí 

o moc, kterou tři roky předtím získal slibem, že zatočí 
s korupcí. Přitom za jeho vlády se děla spousta podiv-
ných kšeftů, privatizací, veřejných zakázek, týden dva 
před tím, než komentář vyšel, byli například vyzýváni 
k rezignaci kvůli podezření z korupce dva členové ka-
binetu...

Nicméně Zeman ohlásil, že vláda a pak samo-
statně ještě jednotliví ministři podají na mě coby šéf-
redaktora žalobu, protože komentář „vládu urazil“. 
Každý ministr pak měl žádat odškodnění deset mili-
onů za újmu na cti. Moc naděje na úspěch to nemělo, 
úmysl poškodit vládu by musel být vyloženě prokázán. 
Navíc ministři zjistili, že z požadovaných deseti mili-
onů by musel každý podle tehdejších pravidel nejprve 
složit u soudu čtyři procenta, tedy 400 tisíc korun, ze 
svých kapes, takže nakonec z toho vycouvali. Trestní 
oznámení pak policie o několik měsíců odložila.

kauza tehdy vzbudila velký ohlas, u nás 
i na mezinárodní scéně.
Ano, ohlas byl velký, šlo o svobodu slova; když 

takhle vystoupí premiér a doslova řekne, že se postará 
o likvidaci konkrétního média, nenechalo to chlad-
nými zahraniční média ani třeba Václava Havla nebo 
Petra Pitharta, kteří se nás zastali. Svědčilo to o tom, 
že jsme sáhli na citlivé místo. 

ve vládě byl tehdy například Pavel Rychet-
ský, ten coby právník musel vědět, že žaloba je 
od začátku odsouzená k porážce. Proč se tomu 
nikdo z ministrů nevzepřel?
To nevím, třeba o tom nechtěli se Zemanem po-

lemizovat. Nebo ho to nechali říct a doufali, že to pak 
nějak zapadne. A je pravda, že časem zapadlo.

v každém případě to byl na Respekt i na tebe 
obrovský tlak.
Určitě byl, i když dnes člověku připadá, že to 

nebylo nic tak hrozného. Ten efekt byl nakonec dobrý, 
Respektu Zeman pomohl. 

nakonec jsi z časopisu zamířil jinam, nicméně 
jak bys dneska svých deset let v něm zpětně 
hodnotil? co ti dal?
Upgradoval po Listopadu můj profesní život na 

novináře a určitě mě naučil profesi, novinářem jsem 
dodnes. No a taky bylo skvělé, že se člověk mohl účast-
nit společenské transformace, zažít ty dějinné oka-
mžiky v zemi, která jinak není zas až tak zajímavá 
a důležitá, a psát o tom všem. A doufat, že tím psaním 
dokáže něco změnit. 
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hrál jen další díl jednoho seriálu „po pěti letech“. Vrazi 
Heleny Biháriové jsou dnes zhruba stejně staří jako vi-
níci smrti Tibora Danihela. Dlouhá léta, po která stát 
nebyl schopen přísně potrestat písecké pogromisty, mu-
sela nutně holé lebky utvrdit v přesvědčení, že možnost 
„utopit si svého Roma“ s sebou vlastně v Česku nenese 
příliš velká rizika.

Průměrný český skinhead má jednu typickou 
vlastnost: je to neobyčejný zbabělec. Útočí zásadně 
v těžké přesile a za své cíle si vybírá oběti, u nichž nějaká 
přílišná obrana či následná msta tolik nehrozí. Proto 
všechny ty zápalné lahve do spících bytů, proto pře-
pady osamělých starších lidí, bezbranných žen či sotva 
odrostlých dětí. Vzpomeňme jen, jak se skini bleskově 
z útoku stáhli, když se jim před sedmi lety postavil Pa-
vel Opočenský, vytáhl na ně po newyorském zvyku nůž 
a jednoho z nich v sebeobraně zabil.

Pokud si už opravdu nepřejeme, aby polistopa-
dový seznam dvou desítek obětí rasových vražd dál 
narůstal, je třeba zahájit skutečně nemilosrdnou celo-
společenskou sebeobranu proti našim bohorovným neo-
nacistům. Je především na policii, aby už dál netolero-
vala jediný skinheadský sraz pod hlavičkou soukromého 
koncertu a třeba za pomoci vodních děl a psů všechny 
podobné zábavy okamžitě rozháněla. Skinheadi pro-
stě musí každý den poznávat, že jsou na seznamu ne-
přátel státu hodně vysoko. Při vyšetřování jejich útoků 
by měla policie od začátku počítat s tím, že jde o zlo-
čin motivovaný nenávistí k lidem jiné barvy pleti, a ne 
jako doposud hledat výmluvy, proč by to tak „nemuselo 
být“, či dokonce útok vysvětlovat jakýmsi „vyřizováním 
účtů“. To všechno se ale nepodaří, pokud u policie pře-
vládne rozšířená a jedním z vysokých důstojníků do-
konce nedávno v televizní talk show na Nově vyslovená 
myšlenka, podle níž jsou útoky holých lebek vlastně ne-
vyhnutelnou daní za přítomnost dvou „patologických 
skupin“ v národě: skinů a Romů.

Tím, kdo by měl policii a zřejmě i celé veřejnosti 
zrůdnost takové myšlenky vysvětlit, je pochopitelně po-
litická elita. Zavražděný Súdánec ji probudil k doposud 
nevídanému vzepětí protirasistického uvědomění, sta-
čilo ale čtvrt roku a cesta na pohřeb Heleny Bihário- 
vé nestála za námahu nikomu jinému než preziden-
tově manželce Dagmar Havlové a ministru bez portfeje 
Vladimíru Mlynářovi. Řada politiků svou lhostejnost 
vysvětluje tak, že je třeba pro Romy dělat důležitější 
věci, než jsou spektakulární poutě na pohřby mrtvých 
obětí. Ale co tím mají na mysli? Vzdělávací programy 
pro romské děti nebo projekty romské zaměstnanosti 
by přece měly patřit k základním povinnostem každé 
zdejší jen trochu inteligentní vlády. Dokud ovšem bude 
za bohorovného přehlížení státních úředníků existovat 
jediná hospoda, do níž mají Romové zákaz vstupu, ne-
podaří se to základní: říci našim Romům, že je pova-
žujeme za plnoprávné občany, a nikoliv za zvláštní sku-
pinu, k jejímž životním rizikům prostě nevyhnutelně 
patří i smrt ve vlnách Labe. 

OPOZIČNÍ SMLOUVA

Země dvou 
Mečiarů
Sociální demokracie 
a ODS si zajistily 
monopol na vládu
JaN MacHÁček, Petr HolUb, 13. 7. 1998

Když se rodiče hádají, jejich děti tím trpí – svět se 
přece rozpadá, když hrozí, že se otec s matkou roze-
jdou. Zato když se rodiče udobří, je to, jako když vy-
svitne slunko. Děti zapomenou na předchozí obviňo-
vání, výčitky, mlácení talířů a místo toho se radují ze 
života a zdárně prospívají.

Zhruba tímto způsobem nám představují poli-
tickou budoucnost českých zemí Miloš Zeman s Václa-
vem Klausem. Ano, hádali se a nebohé děti-občané byly 
frustrovány z toho, jak si šest let šli oba po krku. Dnes 
ale vzkazují: Zapomeňte na zlé časy sporů, nastává čas 
společné práce, po níž snad vyjde chvilka i na skromné 
rodinné radosti. Komu se nelíbí, že se k němu politici 
chovají jako k malému dítěti, má smůlu: v nejbližších 
měsících se proti tomu nedá nic dělat. 

Podvod na voličích
Přestože volby nabídly tři varianty čitelného většino-
vého kabinetu, došlo k naprosto nečekanému vývoji. 
Hned v prvním vyjednávacím kole vznikl menšinový 
kabinet sociálních demokratů podporovaný Klausovou 
ODS. Obě strany, které před volbami zúžily svůj pro-
gram na nesmiřitelné vzájemné výpady, se tak spojily 
do nečitelné kryptokoalice, jejíž souručenství stvrzuje 
a definuje „opoziční smlouva“. Cílem této smlouvy je 
kromě rozdělení křesel i změna ústavy, která by oběma 
partnerům měla nadlouho zajistit monopol v politice. 
Absurdní? Jistě, ale také typicky české. Stabilita vel-
kých, všeobjímajících koalic se pomalu stává zdejší 
specialitou – svědčí o tom kabinety první republiky 
i poválečná Národní fronta. Hlavně ať se nestane nic 
nečekaného, vždyť ve vzájemném krytí se vládne tak 
bezpečně a dobře. 

Zemanovi a Klausovi se musí nechat, že doká-
zali chytře vyšachovat své protivníky. Nebyl to velký 
výkon v případě nešikovného Jana Rumla, dokázali ale 
zasadit tvrdý úder i Josefu Luxovi, a hlavně – pokořit 
Václava Havla, který schválením „velké opozice“ při-
jde o veškerý politický vliv. Těžko předákům velkých 
stran vyčítat, že směsicí taktických manévrů, lží, po-
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Ve vzájemném krytí se vládne bezpečně a dobře.

lopravd a nesplněných slibů ošidili konkurenty; ti totiž 
museli s podobným rizikem počítat. Zeman s Klausem 
se ale zachovali stejně i ke svým voličům a to lze přes 
všechny jejich současné výmluvy hodnotit pouze jako 
promyšlený podvod. 

Jednoduchá rovnice
Proč se vlastně Klaus a Zeman rozhodli voličům lhát? 
Rovnice může být daleko jednodušší, než se na první 
pohled zdá. Kdyby Zeman nesestavil vládu, vyletěl by 
z Lidového domu a ČSSD by si našla jiného předsedu. 
Jedním z motivů ODS může být pro změnu fakt, že 
tato strana nestojí o to, aby byly vyšetřeny a došetřeny 
věci, které se vyšetřit mají. Nejde jen o financování po-
litické strany (sponzory ODS byly prakticky výhradně 
skupiny, které si namastily kapsu v rámci tolerovaného 
chaosu na českém kapitálovém trhu), ale i sporné pri-
vatizační případy. U Václava Klause jde ještě o jednu 
důležitou věc: jeho ješitnost mu nikdy nedovolí při-
znání jakýchkoli chyb, k čemuž ho nutily dvě menší 
politické strany. Je ovšem zarážející, že z členské zá-
kladny ODS se vůči náhlé podpoře Zemana neozval 
jediný hlas nesouhlasu. Srovnáme-li to s povykem, 

který způsobila možnost odstoupení Václava Klause 
z funkce předsedy strany, zjistíme, že ideologicky ani 
ideově není ODS zakotvena vůbec nijak. 

Nyní nám tedy budou vládnout dvě populistické 
sociální demokracie (ODS, ČSSD) „s dvěma Mečiary“ 
v čele. Jejich dosavadní domluvy naznačují, že země 
zamíří k variantě rakouského „proporčního systému“: 
obě velké strany si rozdělí křesla v parlamentu, v cen-
trálních, regionálních i samosprávných úřadech. 

Síla a tajné dohody
Nedílnou součástí liberální společnosti je otevřenost 
a transparentnost vládnutí pod kontrolou veřejnosti, 
především méně úspěšných konkurentů. Nestandardní 
vznik naší „skryté koalice“ i neomezeně platná smlouva 
dvou nejsilnějších stran na monopol v politice uka-
zují, že to napříště nebude v České republice zvykem. 
Bez ohledu na voliče, programy i tradiční hodnoty le-
vice a pravice bude u nás rozhodovat pouze síla a po-
koutní domluva nikomu nezodpovědných stranických 
vůdců. Také proto zřejmě můžeme prozatím zapome-
nout na přijetí takových norem, jako je například zá-
kon o svobodě informací.
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Ze strany „velké koalice“ lze 
také očekávat významný přímý i ne-
přímý tlak na většinu nezávislých stát-
ních institucí, jako je Nejvyšší kont-
rolní úřad, Fond národního majetku, 
Úřad pro hospodářskou soutěž apod. 
Lidé, kteří nebudou loajální vůči „velké 
koalici“, to budou mít stále těžší. Prv-
ním testem bude v tomto směru roz-
dělování pozic ve státní správě. Stačí si 
totiž vzpomenout, jak pár týdnů před 
volbami obcházel Klausův senátor Vác-
lav Benda některé úředníky, informoval 
je o přípravě velké koalice a přemlou-
val ke vstupu do ODS. Výměnou za to 
sliboval, že se ODS zasadí o  to, aby 
si svoje pozice udrželi. Právě na  zá-
kladě Bendovy aktivity vystoupil Jan Ruml před vol-
bami s varováním, že se chystá velká koalice. Všichni 
si ještě pamatujeme, jak byl šéfy ODS a ČSSD odka-
zován do patřičných mezí, a dokonce posílán na „psy-
chiatrické vyšetření“. 

Čeho se mohou týkat změny v ústavě
Největší politické strany se nikterak netají tím, že chtějí 
provádět změny v ústavě, a to především podle toho, 
jak se jim to momentálně bude hodit do krámu. Mluví 
se o  změnách v  postavení prezidenta. Paradoxně je 
na jedné straně řeč o omezení pravomocí prezidenta, 
na druhé straně o jejich možném posílení a eventuální 
přímé volbě. Hlavním záměrem však asi je otrávit a zne-
chutit prezidenta současného. Lépe řečeno, spíše než 
o změny v ústavě jde o to zbavit se Havla, nahradit ho 
nějakou ke „koalici“ loajální osobou.

Stejnému tlaku bude zřejmě vystavena také 
centrální banka, jejíž nezávislost u nás – jako v jediné 
zemi na světě – deklaruje přímo ústava. I tady ale více 
než legislativní manévry hrozí snaha „ochočit si“ lidi 
z bankovního vedení. Nezávislost této instituce je to-
tiž, jak známo, sociálním demokratům i klausovcům 
trnem v oku.

Nyní se zastavme u  případné změny voleb-
ního systému z poměrného na většinový nebo u zvý-
šení pětiprocentní hranice pro vstup do parlamentu. 
V obou případech je třeba změnit ústavu a v obou 
případech jde o omezení vlivu nebo o likvidaci men-
ších politických stran. Systém dvou velkých poli-
tických partají nemusí být vůbec špatná věc. Potíž 
je ale v tom, že si ho ani sociální demokracie, ani 
ODS nenapsaly do předvolebního programu a až do-
sud horovaly pro poměrné zastoupení. Navíc i dávní 
stoupenci většinového systému vycházeli při jeho ob-
hajobě z domněnky, že poměrná metoda u nás způ-
sobuje politický pat a nedovoluje sestavit většinovou 
stabilní vládu. Volby však ukázaly, že to není pravda. 
A měnit funkční systém jen proto, že jeden politik 
má problém potlačit svou ješitnost či pomstychtivost 

a domluvit se s přirozenými partnery, 
je přece jen zbytečný špás. 

Do Evropy nemusíme
Vše zatím nasvědčuje tomu, že poprvé 
od roku 1989 zažije česká společnost 
výraznou změnu společenského vývoje. 
A bohužel to nebude změna k lepšímu. 
Uskutečňování dohod mezi Zema-
nem a Klausem je totiž nejen podvod 
na voličích a vítězství egoismu. Jde také 
o pakt centralistických a etatistických 
stran proti liberální občanské společ-
nosti a zároveň o svévolnou manipulaci 
směřující proti současnému vyvážení 
mocí ve státě. Pokud spojenectví ODS 
a ČSSD vydrží, může vzniknout kor-

porativní stát rakouského typu se závaznými smlou-
vami mezi vládou a zájmovými sdruženími, které za-
brání jakýmkoli reformám a nadlouho způsobí ustrnutí 
země v postkomunistické bažině. To ale v lepším pří-
padě. Druhou možností je klientelistický režim s při-
dělováním státních zakázek a hospodářských funkcí 
kamarádům předních politiků a s vševládnou korupcí, 
něco mezi Slovenskem a Thajskem. Zeman se nikdy 
netajil nedůvěrou k NATO, Klaus zase rád s posmě-
chem či podezřením glosuje snahy Evropské unie – ne-
lze tedy vyloučit ani to, že vymyslí nějaká společná na-
cionalistická hesla a dohodnou se na určité politice, jak 
zemi uzavřít před konkurencí a kritikou ze Západu.

Menší demokratické strany nemají mnoho šancí 
na tomto vývoji cokoli změnit. Nezbývá jim než spojit 
své síly, čekat na příští volby a věřit ve šťastnou hvězdu. 
První zkouškou jejich spolupráce bude za necelého půl 
roku souboj o senátní křesla. 

NÁVRAT NORMALIZAČNÍCH SERIÁLŮ 

Mašínové 
u Chlumce
Po deseti letech se 
na české obrazovky 
vrací major Zeman 
JiNDŘicH ŠÍDlo, 30. 8. 1999

Po roce vzrušených debat prosadil generální ředitel 
České televize Jakub Puchalský (30) svůj velký projekt: 
na české obrazovky se vrací major SNB Jan Zeman 
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a jeho třicet případů. Legendu normalizační propa-
gandy nám první program veřejnoprávní televize po-
prvé ukáže 16. září v osm hodin večer a s výjimkou 
slavnostního večera k 17. listopadu a Vánoc se pak bude 
hrdina ve stejný čas vracet po třicet týdnů v tom nej-
exkluzivnějším čase. Zdá se, že ho čeká vřelé přijetí. 

Růže pro Sequense
Major Zeman je skutečně výjimečné dílo v historii tu-
zemského televizního vysílání: vznikal pod přímým 
dohledem vnitra jako dárek umělecké fronty k třicá-
tému výročí vzniku Sboru národní bezpečnosti. Nešet-
řilo se na rozpočtu (zhruba pět až šest milionů na je-
den díl, což představovalo tehdejší rozpočet jednoho 
celovečerního filmu) a také počet pokračování překo-
nal až polistopadový opus Život na zámku. Námaha 
nakonec nebyla marná: přes zřetelný a nijak zvlášť 
skrývaný punc estébáctví se Zeman těšil v normali-
začním Československu mimořádné divácké oblibě. 
Naposledy jej televize reprízovala právě před deseti 
lety, na jaře 1989. 

Po  listopadu se Třicet případů 
propadlo do nezájmu: díky přílivu no-
vých informací a možností tehdy ote-
vřená adorace komunistické diktatury 
načas nekorespondovala s  veřejným 
míněním. Ale od poloviny devadesá-
tých let se spolu s příchodem nostal-
gie po „starých dobrých časech“ chys-
tal i  velký majorův comeback. Tabu 
jako první prolomila před dvěma lety 
slovenská komerční televize Markíza. 
Přestože seriál běžel až pozdě v noci, divácký ohlas byl 
ohromující. Pár měsíců poté přišlo s nápadem znovu 
uvést Zemana i nové vedení České televize.

Soudě podle nejrůznějších anket přijala většina 
diváků plán s nadšením, ale objevil se i problém: proti 
se postavili političtí vězni, které kdysi různí Zema-
nové připravili o mnoho let života – a jejich kamarády 
často i o něj. Bylo proto třeba najít pro uvedení seriálu 
nějaký seriózně vyhlížející kabát. Televizní štáb se za-
myslel a výsledkem je cyklus Třicet návratů: každá ze-
manovská podívaná začne pětiminutovým sestřihem 
dobových filmových týdeníků a skončí půlhodinovým 
dokumentem, který diváka poučí, v čem, jak a proč 
právě zhlédnutý příběh lhal. Podle vedení ČT se tě-
mito dvěma přídavky seriál „odmytizuje“ a změní z ko-
munistické propagandy v „odvážné pohlédnutí do tváře 
vlastním dějinám“.

Na celý proces „demytizace“ se kromě diváků 
mohou těšit i sami tvůrci někdejšího mýtu: jen re-
žisér a autor řady scénářů Jiří Sequens si díky tele-
vizní službě demokracii přijde na pěkné peníze (za re-
žii 10 % původního honoráře, za scénář 70 Kč/1 min.) 
za autorská práva. Ředitel Puchalský je přesto přesvěd-
čen, že se to vyplatí. „Z průzkumů nám vyšlo, že proti 
uvedení seriálu je zhruba jen 20 % diváků,“ prohlásil 

minulou středu. „A zjistili jsme i to, že diváci vnímají 
projekt jako jeden celek.“ 

To se fakt stalo
Možnost ověření, jak na plány mladého ředitele reagují 
diváci, nabídl ještě tentýž den terénní průzkum. Česká 
televize jej tentokrát provedla v Chlumci nad Cidlinou, 
městečku na půli cesty mezi Poděbrady a Hradcem 
Králové. Právě tady na počátku padesátých let legen-
dární bratři Mašínové při snaze získat zbraně k boji 
proti komunismu zastřelili místního příslušníka SNB. 

Ve dvou třídách chlumecké školní družiny po-
sedává na židličkách zhruba třicítka místních obyva-
tel: složení vzorku odpovídá sociální struktuře města. 
Když se na obrazovce objeví známá znělka, sál zašumí. 
Diváci předem nevěděli, který seriál je čeká. Všichni 
napjatě poposednou, jen mladý muž s dvěma mobil-
ními telefony v tašce, si na školní lavici otevírá Hospo-
dářské noviny. Předváděný díl popisuje události roku 
1951  a má název Strach. Děj je prostý: major veze 

svou ženu do porodnice. Sanitku, s je-
jíž osádkou se mladý major spřátelí, ale 
na další cestě přepadnou tři sadističtí 
teroristé, jednoho ze zdravotníků za-
bijí – a stejný osud později čeká i po-
licistu na stanici, kam si vrazi přijdou 
pro zbraně. 

„To se opravdu stalo,“ upo-
zorňuje starší dáma svou kolegyni. 
Skupina záškodníků je samozřejmě 
na konci Zemanem odhalena a čeká ji 
zasloužený trest. „To bude ještě něco?“ 

ptá se znepokojeně asi čtyřicetiletý muž, když ob-
sluha videa po šťastném konci mění v přístroji ka-
zetu. Ano, na řadě je dokument o bratrech Maší-
nových, zjevné inspiraci tohoto Zemanova případu. 
„Ten člověk šel bránit komunismus k Veřejné bezpeč-
nosti. A když jsme tenkrát přijeli do Chlumce, tak to 
prostě nebyl právě nejlepší den k tomu být u bezpeč-
nosti,“ vzpomíná na incident z Chlumce do kamery 
Josef Mašín v americkém exilu. Jeho slova vyvolávají 
v sále vlnu pobouření. „No, to je, co?“ ozývá se z ně-
kolika míst. 

Pak je konec a diváci se trousí do jedné z tříd 
k debatě. Lidé z ČT si ji celou nahrávají na kameru, 
což diskutujícím zjevně nesedí. Ticho protrhne až še-
divý, přísně vyhlížející šedesátník. „Ta omáčka kolem 
je přece jenom kvůli tomu, abyste mohli pustit ten se-
riál. Buď máte odvahu a chcete to pustit jako krimi-
nálku, nebo ne, ale je zbytečné do toho tahat politiku.“ 
A za chvíli už debata běží naplno. „Já si jdu k tele-
vizi odpočinout a pobavit se a tohle není zábava, to je 
na přemýšlení. Někdo mi vyvrací to, co vidím,“ soudí 
rázná čtyřicátnice. „No, na Zemana se podíváme rádi, 
to je klasika a ty týdeníky nás zase vracejí do mládí,“ 
přizvukuje stejně stará sousedka. „A co dokument, jak 
se vám líbil?“ snaží se moderátor pátrat po Puchalským 

Soudě podle  
anket přijala 
většina diváků 
plán vysílat Tři-
cet případů 
s nadšením.
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avizované „demytizaci“. „No, seriál řekl svoje, Maší-
nové taky, a teď si z toho člověk udělá názor,“ míní asi 
třicetiletý muž s knírkem. „A jaký je tedy teď váš ná-
zor?“ snaží se moderátor. „No, pro mě jsou to vrazi, 
vždyť zabíjeli nevinný lidi,“ zní rázná odpověď. „Ne, 
pro mě jsou to hrdinové,“ oponuje místní učitel děje-
pisu, ale navrch získávají jiné hlasy. „Každá doba má 
svý represe“, „když teď mladý někde na demonstraci 
něco rozbijou, tak policie taky zasáhne a nikdo se ne-
diví“, „takovejch magorů, jako jsou Mašínové, máme 
dneska taky dost“. Závěrečné hlasování, zda má být 
seriál uveden, končí jednoznačně 16 : 1 pro reprízu. 

„Ale ne, to by se nemělo, je to komunistická… 
nevím, jak to říct,“ hledá těžce slova starý muž, jediný 
oponent v sále. „Ale jen ať se mladý podívaj, v čem 
jsme žili. Nemusej se pořád koukat jenom na ty ame-
rický střílečky. Starší českej film nikomu neuškodí.“ 

VÝROČÍ SAMETOVÉ REVOLUCE 

Zklamaní 
a pobouření
Oslavy revoluce 
zajímají svět a zlobí 
ústavní činitele 
erik tabery, 22. 11. 1999

Kdyby záleželo na aktivitě ústavních institucí od pre-
zidenta přes vládu, parlament až k politickým stra-
nám, zůstaly by oslavy deseti let svobody pouze u kla-
dení kytiček na Národní třídě. Naštěstí je zastoupili 
dnešní a „listopadoví“ studenti. Společnost 89 v čele 
s  listopadovým vůdcem Janem Bubeníkem zařídila 
na Pražském hradě za účasti všech světových lídrů 
konce osmdesátých let debatu „Deset let poté“, přímo 
přenášenou největší světovou zpravodajskou televizí 
CNN, řadu veřejných debat, a dokonce i sobotní li-
dové oslavy na Václavském náměstí. Dnešní studenti 
rovněž pořádali debaty, koncerty a průvod 
Prahou. Výsledkem nebyla pouze důstojná 
oslava výročí revoluce, ale i spontánní dis-
kuse o současných poměrech. 

Předehra filozofů
Vzpomínkový týden zahajuje v  úterý 
16. listopadu debata s šesti vůdci student-
ské stávky z roku 1989 – Monikou Paje-
rovou, Janem Bubeníkem, Vlastimilem 

Ježkem, Martinem Mejstříkem, Markem Bendou 
a Pavlem Žáčkem – a se dvěma zástupci Akademic-
kého klubu, kteří v únoru 1948 protestovali proti ko-
munistickému puči. Do auly pražské filozofické fakulty 
na ně přišlo šest set současných studentů. „Příjemně 
nás to překvapilo. Původně jsme očekávali, že přijde 
maximálně pár desítek zvědavců,“ pochvaluje si mode-
rátor setkání a student filozofie Petr Koura. Při dvou-
hodinové debatě nikdo z řečníků neopomněl dodat, že 
i dnes je co napravovat a proti čemu protestovat: „De-
set let poté jsme ve společnosti svědky série monologů, 
místo toho, aby se vedl rozumný dialog. Zkusme se 
znovu poslouchat a najít argumenty proti komunistické 
straně, která nás opět dohání,“ zakončuje své úvodní 
vystoupení Monika Pajerová. 

Současné poměry nekritizuje pouze poslanec 
za ODS Benda, který se také stává terčem většiny 
dotazů. „Když mají komunisté dvacet procent, je to 
svinstvo. Nebezpečí je ale především v tom, že v ODS 
a ČSSD jsou lidé, kteří myslí bolševicky. Proto vás 
prosím, pane Bendo, hlídejte komunismus ve vlastní 
straně,“ zní z balkonu reakce na Bendovo prohlášení, 
že s komunisty je třeba se nějak vypořádat. Studentovu 
poznámku podporuje bouřlivý potlesk a Benda musí 
čelit kritice za opoziční smlouvu. Přesto mu sál nako-
nec děkuje za účast bouřlivým potleskem. Pořadatelé 
ze studentské rady jsou s průběhem spokojeni. „Jsme 
rádi, že se také diskutovalo o dnešku. Hlas studentů 
se dosud dost přehlíží, snad bude příště slyšen lépe,“ 
říká za všechny Jan Cieslar. 

Lampiony na Hradě
Je středa, přesně deset let po brutálním zásahu poli-
cie a šedesát let po razii gestapa na pražské Hlávkově 
koleji. Ústavní činitelé se scházejí u pamětní desky 
na Národní třídě. Přihlíží několik desítek lidí a pre-
miéra vítá výkřik (kdysi adresovaný Jakešovi): „Miloši, 
končíme.“ Ve dvě hodiny začíná konference Společ-
nosti 89 „Deset let poté“, které se účastní i Margaret 
Thatcherová, Danielle Mitterrandová, Helmut Kohl, 
George Bush, Lech Wałęsa a Michail Gorbačov. 

Studenti z filozofické fakulty ohlásili na pátou 
hodinu večerní koncert v evangelickém kostele U Sal-
vátora. Kostel se zaplní natolik, že se opozdilci mačkají 
u vchodu a nacpané je i první patro, kde se diváci na-
tahují přes zábradlí, aby viděli dolů na hudebníky. Fol-
koví zpěváci v čele s Janem Burianem a Jiřím Dědeč-

kem zpívají předrevoluční, ale i nové 
skladby. V kostele je zima, všem se 
od úst odlepují obláčky páry, přesto 
nikdo neodchází. Po  dvou hodi-
nách ještě modlitba, pak následuje 
pochod na Václavské náměstí. 

Tam už čeká několik stovek 
lidí s lampiony. Svolali je studenti 
matematicko-fyzikální fakulty. 
V půl osmé pořadatelé megafonem 

„Zásadní útok 
na demokracii 
v naší zemi.“
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oznamují, že akce má připomenout listopadové udá-
losti, ale také upozornit, že „politika se ztratila v po-
litikaření a  zmizela z  ní morálka“. Několik tisíco-
vek mladých lidí se vydává směrem k Národní třídě. 
Ve tmě probleskují lampiony různých tvarů a barev. 
„Demisi, demisi,“ křičí občas kdosi z přední části voje 
a jakoby ozvěnou se vrací: „Miloše do koše.“ Na jed-
nom z transparentů stojí „Václav Klaus 89–99“ a zpod 
něho se ozývá: „Konec opoziční smlouvě!“ Atd. Vše 
doprovází policie, která pohotově odklání dopravu a si-
tuaci perfektně zvládá.

Z obchodního domu Tesco mávají prodavačky 
a někteří studenti se zastavují u pomníčku 17. listo-
padu. Průvod přibližně čtyř tisíc mladých lidí pokra-
čuje přes Karlův most a ve stopách studentů z roku 
1948 míří na Hradčany. Kousek před hradní bránou se 
zastavuje. Brána je totiž zablokována – dovnitř smějí 
pouze účastníci slavnostního večera, kde i CNN sle-
duje, jak prezident Havel předává řády světovým po-
litikům. Megafon na Hradčanském náměstí si opět 
bere slovo: „Zakončíme to tu hymnou.“ Když demon-
stranti dozpívají Kde domov můj, megafon připomíná: 
„Protože se mnozí z nás stále cítí být Čechoslováky, 
zazpíváme si ji ještě jednou i se slovenskou hymnou.“ 

Útok na demokracii
Pár lidí z listopadových stávkových výborů ve stejné 
době sepisuje výzvu představitelům politických stran 
nazvanou „Děkujeme, odstupte“. Autorem textu je 
Igor Chaun, dalšími signatáři Martin Mejstřík, Vlas-
timil Ježek, Vratislav Řehák, Josef Brož a Šimon Pá-
nek. „Jsme hluboce zklamáni a pobouřeni způsobem, 
kterým současná politická reprezentace provádí po-
litický výkon svěřené moci,“ píšou v dvoustránkové 
výzvě plné emotivních obratů a vykřičníků. Někteří 
jejich kolegové, především organizátoři oslav ze Spo-
lečnosti 89, výzvu považují za unáhlený krok. „Nej-
dříve jsme se měli dohodnout, co bude dál. Přece ne-
můžeme jenom tak něco vykřiknout do světa,“ stěžuje 
si Monika Pajerová. Šest signatářů skutečně přivolá 
na bývalé studenty rozčilenou kritiku zástupců ODS, 
ČSSD a KSČM. Klausův poradce Ladislav Jakl do-
konce výzvu odsoudí jako „zásadní útok na demokra-
cii v naší zemi“. 

V  pátek večer moderuje velvyslanec v  USA 
Alexandr Vondra vzpomínkový večer v Činoherním 
klubu, kde se po deseti letech scházejí zakladatelé Ob-
čanského fóra. Vedle vzpomínek na slavné doby má 
diskuse jediné téma: řada účastníků podporuje vý-
zvu, aby politici odstoupili. Václav Klaus to odmítá 
s vysvětlením, že podobné výkřiky nemají politickou 
váhu, Daniel Kroupa vysvětluje, že v ODA nemá ná-
hradu, Jan Ruml připomíná svůj slib, že v únoru jako 
předseda strany končí. Také Václav Havel chce do-
končit svůj mandát, což většina přítomných schvaluje 
potleskem. (Mimochodem: v sobotu na ústředním vý-
boru své strany odmítá odstoupit i Miloš Zeman, jeho 

vláda prý vydrží až do roku 2002.) Vladimír Mlynář 
v Činoherním klubu vysvětluje, že do politiky vstou-
pil právě proto, aby ji změnil, a vyzývá přítomné, aby 
mu pomohli. Jan Bubeník ale v kuloárech divadla trvá 
na svém stanovisku z počátku týdne: „Zatím neuvažu-
jeme o tom, že bychom zakládali stranu. Je to před-
časné.“ Bývalé studenty přesto těší, že na kontaktní 
adresu na FAMU začaly chodit tisíce podpisů z celé 
země. (...)  

PÁD IPB 

Tajemství  
trezorů IPB
Politici nemají zájem 
vyšetřit zločiny 
v Investiční a Poštovní 
bance
toMÁŠ NĚMeček, 4. 12. 2000

Příští sobotu uplyne půl roku od chvíle, kdy pod ochra-
nou roty policejních samopalníků vstoupil do centrály 
Investiční a Poštovní banky v Praze nucený správce. 
Pád „impéria IPB“ se stal událostí číslo jedna: prezi-
dent republiky jej nazval „vyříznutím starého boláku“ 
a poslanci zřídili k případu zvláštní vyšetřovací komisi. 
Do věci se vložila i policie. Základní otázky byly od po-
čátku jasné. Kam zmizelo oněch 40 (ale možná také až 
100) postrádaných miliard? Mohl za to – jak se v tako-
vých případech obvykle říká – jen „špatný podnikatel-
ský odhad“, nebo šlo o vyloženou krádež? A jak mohly 
bankéřům jejich praktiky tak dlouho procházet? Kryl 
je někdo z politiků? Přes naléhavost případu a jasné za-
dání ale veřejnost na odpovědi zatím čeká. 

Politici a zejména pravice nemá na vyšetření čin-
nosti a pádu nejproblematičtější české banky zájem. Ji-
nak by neposadila do vyšetřovací komise dva poslance, 
kteří jsou v souvislosti s IPB v konfliktu zájmů. Na-
víc samy pravicové strany nejlépe vědí, že někde uvnitř 
klubka jménem IPB se skrývá pro ni velice nepříjemné 
vysvědčení. 

Čtvrtý kocour
Pražští bankéři s oblibou říkají, že podobu českého ban-
kovnictví devadesátých let neurčil ani Václav Klaus, ani 
Josef Tošovský, ale Miloš Jakeš. Je to výstižný bonmot – 
polistopadoví reformátoři totiž při zakládání bankovního 
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trhu použili koncept, který připravil ještě „perestrojkový“ 
ÚV KSČ. V lednu 1990 se tak ze Státní banky českoslo-
venské vyčlenili budoucí hlavní hráči. Spořitelna dostala 
do vínku drtivou většinu drobných střadatelů a největší 
pobočkovou síť, Komerční banka zase velkou podniko-
vou klientelu a Československá obchodní banka převzala 
úvěrování zahraničních transakcí. Pro tři zmíněné ústavy 
znamenalo rozdělení rolí nadlouho bezstarostný život 
monopolisty a vyneslo jim označení z anglosaské ban-
kéřské hantýrky – fat cats, tlustí kocouři. Horší byla vý-
chozí pozice dvou zbylých bank – Živnostenské a Inves-
tiční. První existovala už před rokem 1989 jako „tuzexová 
záložna“ pro úzkou klientelu a do druhé, nově vzniklé, 
prostě spadlo vše, co ostatní ústavy nechtěly (například 
úvěrování bytové výstavby). Její šéfové si později opráv-
něně stěžovali, že dostali od státu na starost „smetiště 
bankovních činností“ a k tomu pouze jedinou pobočku 
a poměrně nízké základní jmění. 

Každá z menších bank se s počátečním handi-
capem vyrovnala jinak. Investiční zvolila cestu prudké 
expanze. V prosinci 1993 sfúzovala s Poštovní bankou – 
nově vzniklá IPB mohla počtem poboček rázem kon-
kurovat i spořitelně (získala totiž přístup na více než 
3000 poštovních přepážek v zemi). A učinila ještě jedno 
strategické rozhodnutí – spojila svůj osud s kuponovou 
privatizací. Už po první vlně ovládaly 
její fondy takový majetek, že se banka 
stala čtvrtým „tlustým kocourem“. 

Naproti tomu Živnostenská zů-
stala dodnes „bankou lékařů a  práv-
níků“. Byla zprivatizována jako první 
v roce 1992 a pod německými majiteli 
se zaměřila na přicházející cizí inves-
tory. O  šest let později Václav Klaus 
prohlásil v rozhovoru pro Lidové no-
viny, že právě kvůli jejímu odstrašují-
címu příkladu zcela záměrně brzdil privatizaci velkých 
bank. Živnobanka se totiž podle něj začala chovat „pří-
liš obezřetně“ a nechtěla se „umazat reálnou ekonomi-
kou“. „My bychom poskytovali i provozní úvěry českým 
podnikům, jenomže nám to nevycházelo matematicky,“ 
vysvětluje dnes ředitel Živnobanky Jiří Kunert. „Vzhle-
dem k rizikovosti takových půjček bychom museli na-
sadit tak vysoký úrok, že by ho majitelé nebyli schopni 
splácet bez toho, aby podnik vytunelovali.“ Po Klausově 
kritice Kunert nevydržel a soukromě se zeptal generál-
ního ředitele IPB (tehdy jím už byl Jan Klacek), jak se 
jim může vyplácet tak rozmáchlá úvěrová politika. Co-
pak jim nehrozí, že dlužníci peníze buď nevrátí, nebo 
podnik vytunelují? „Klacek mi s klidem řekl – ano, to 
se bude dít, nám to matematicky také nevychází,“ vzpo-
míná Kunert. 

Báječní muži s klikou
Na konci roku 1991 odešel ze zdravotních důvodů první 
ředitel Investiční banky Miroslav Tuček. Za sebe do-
poručil svého náměstka Jiřího Tesaře. A s ním přichází 

do nejužšího vedení budoucího „impéria“ matematik 
proslavený fenomenální pamětí – Libor Procházka, brzy 
nato hlavní stratég banky. V bilanci jejich éry by bylo 
nespravedlivé pominout nesporné úspěchy: po získání 
pobočkové sítě na poštách kolem sebe banka vybudovala 
silnou finanční skupinu (IPB Pojišťovna, IPB Leasing, 
První investiční atd.), díky lepšímu zacházení a vyšším 
úrokům přetáhla spořitelně statisíce klientů a pomocí 
svých fondů a úvěrů ovládala odhadem pětinu českého 
hospodářství.

Zároveň si však IPB pod Tesařem a Procházkou 
vysloužila pověst podniku sice úspěšného, ovšem stále 
balancujícího na hranici zákona. „Byl to zdatný kombi-
nátor, ale chyběla mu bankéřská kultura,“ hodnotí kva-
lity finančníka Procházky již citovaný ředitel Kunert. 
„Jako by nechápal, že nehospodaří s vlastními penězi, 
ale s vklady, které mu svěřili klienti a které musí chránit 
proti rizikům.“ Z dlouhého seznamu průšvihů jen na-
mátkou: pokus o diskrétní „privatizaci“ První investiční 
do rukou osmi nejvyšších šéfů banky (1992), nákup akcií 
IPB přes spřátelené firmy za peníze IPB (někdy kolem 
1993), vyhození inspektorů z Nejvyššího kontrolního 
úřadu (1995), pokuta deset milionů za úmyslně nevý-
hodné transakce s akciemi, které poškozovaly klienty 
První investiční (1996), dočasné zatčení Tesaře a Pro-

cházky kvůli podezřele drahému nákupu 
firmy VPÚ Deco (1997), prodej hotelové 
sítě Libyjcům (1998)… 

Jak mohlo IPB něco takového ce-
lou dobu procházet, aniž to stálo koho-
koli z nejvyššího vedení místo? Ve vzdu-
chu visící podezření poprvé pojmenoval 
v červnu 1996 v rozhovorech pro Právo 
a  Hospodářské noviny makléř Fondu 
národního majetku Libor Michálek: 
nad bankéři drží ochrannou ruku ODS. 

Já na bráchu…
Kontaktů mezi bankou a ODS bylo skutečně víc než 
dost. IPB byla hlavním věřitelem Klausovy strany: před 
volbami 1992 jí půjčila 55 milionů. Jak se ukázalo při 
kontrole účetnictví po zavedení nucené správy, ODS 
je sice vzorně splácela, nicméně půjčka nebyla celou 
dobu ničím zajištěna. IPB byla jako jediná banka rov-
něž účastníkem proslulé „sponzorské večeře“ na Žofíně 
v roce 1994, takže se s 250 tisíci stala i přímým dárcem. 
Nově také vyplul na světlo dokument z jednání před-
stavenstva banky v roce 1995, na němž generální ředitel 
Tesař prosadil diskrétní čtvrtmilionovou dotaci na vy-
dání knihy Václava Klause Dopočítávání do jedné. Další 
sponzorské dary mohly být skryté: v roce 1996 přispěly 
čtyři lesní společnosti, v nichž měla podíly První inves-
tiční, do pokladny ODS sumou 8,6 milionu. A to vše 
jsou zanedbatelné sumy oproti řádově stovkám milionů, 
které prodělala dceřiná společnost IPB Integra (řízená 
Liborem Procházkou) při vydávání Telegrafu, dnes již 
zaniklého deníku ODS. 

IPB se 
neomezovala 
jen na Klausovu 
stranu, půjčku 
60 milionů 
poskytla ČSSD.
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Seznamy neplatících klientů IPB a seznamy spon-
zorů ODS se v řadě jmen pozoruhodně překrývají (na-
příklad někdejší majitel fotbalového klubu Sparta Petr 
Mach, šéf Škody Plzeň Lubomír Soudek, dovozce elek-
třiny Czechpol Sviadnov). Zda peníze, které skončily 
v Klausově straně, pocházely konkrétně z této banky, ne-
lze prokázat. IPB byla každopádně hlavní úvěrující ban-
kou „české cesty“ v privatizaci a bezezbytku naplňovala 
Klausovu představu o „namočení v reálné ekonomice“. Její 
pohledávky tak dnes najdeme za každým velkým podni-
kem, který je v revitalizaci nebo v bankrotu: Škoda Plzeň, 
ZPS Zlín, Vítkovice, ČKD Praha či Svit Zlín. Dosud 
není jasné, zda do těchto projektů šla dobrovolně, nebo 
na výslovné přání vládnoucích politiků.

Odpověď naznačil Jiří Tesař v roce 1994, když 
v Hospodářských novinách vzpomínal na počátky re-
formy: „Ekonomika i podnikání byly natolik rizikové, 
že zahraniční banky neposkytovaly úvěry skoro vůbec 
a české banky byly vysloveně tlačeny do toho, aby po-
skytovaly úvěry za podmínek, za kterých by to zahra-
niční banky nikdy neučinily.“ Na logickou otázku, kým 
byly tlačeny, Tesař dodal: „Řekl bych atmosférou, pod-
porou privatizace. Za druhé i podnikateli, kteří neustále 
vystupovali s tím, že nemají podporu bank.“ 

Nechoď tam!
Vztah banky a ODS nebyl zřejmě bezproblémový a pa-
trně se nějaký čas vyvíjel, jak tomu nasvědčuje výrok 
Jiřího Tesaře z roku 1997 v anketě magazínu Úspěch 
o nejoblíbenějšího politika: „Naučil jsem se chápat a vá-
žit si premiéra Klause.“ V úvěrování se navíc IPB ne-
omezovala jen na Klausovu stranu: stejně tak poskytla 
půjčku 60 milionů – tentokrát jištěnou nemovitostmi – 
sociální demokracii (Jiří Tesař ostatně byl přímo čle-
nem ČSSD). Ať to bylo ale partnerství ze srdce, nebo 
z rozumu, IPB každopádně podporovala tehdejší hlavní 
vládní stranu. A  jen těžko bychom mohli čekat, že 
k tomu docházelo bez protislužeb. 

K očividné intervenci ve prospěch IPB došlo 
v roce 1995, kdy se revizoři Nejvyššího kontrolního 
úřadu pokusili přímo v centrále IPB prověřit, jak ústav 
platí daně, a šéfové banky je nechali vyhodit. Kontrola 
vzbudila hlasité protesty vlády a premiér Klaus s vice-
premiérem Kalvodou se kvůli obhajobě IPB dokonce 
osobně vypravili do sídla NKÚ. I nezávislí komen-
tátoři tehdy poukazovali na to, že NKÚ si přisvojuje 
pravomoc, která patří jen finančnímu úřadu. Nicméně 
se ukázalo, že intuice revizorů byla správná: IPB dlu-
žila na daních 173 milionů korun. Bývalí funkcionáři 
České národní banky dnes vzpomínají, jak i guver-
nér Tošovský navíc po zahájení kontroly pravidelně 
čelil na vládě otázkám, proč zrovna IPB a proč právě 
teď. Bankovní dohled proto se zveřejněním svých zá-
věrů většinou vyčkával, dokud se ke stavu IPB nevy-
jádří také její auditoři. A právě ti v IPB selhali. V roce 
1997 auditoři z Coopers & Lybrand žádali, ať si banka 
vytvoří rezervy ve výši pěti miliard. IPB s nimi roz-

vázala smlouvu a najala neméně renomovanou firmu 
Ernst & Young – ta v rekordně krátké době tří mě-
síců udělila výrok „bez výhrad“. Auditor nehlásil žádné 
problémy až do  letoška, kdy oznámil díru v  rezer-
vách nejméně za 40 miliard. Americká centrála Ernst  
& Young letos doslova rozprášila svou pražskou po-
bočku a její předchozí činnosti odmítá komentovat.

Dodnes nevysvětleny zůstávají okolnosti, za ja-
kých se stát nechal připravit o vliv v IPB. V roce 1993 se 
nepodílel na zvýšení základního jmění a jeho podíl se 
tím snížil z 47 na 29 procent. Pamětníci většinou jemně 
odkazují na poněkud chaotický styl řízení tehdejšího 
předsedy FNM Tomáše Ježka, na laxnost jeho podříze-
ných, kterým se zdál podíl státu i tak dost vysoký. Ná-
sledky byly fatální. IPB začala na trhu tajně nakupovat 
prostřednictvím svých klientů (Vojenské stavby, Cha-
rouz Holding) vlastní akcie. Za peníze, které jim svěřili 
vkladatelé, tak manažeři de facto ovládli vlastní banku 
(takový postup je v civilizované zemi vyloučen, nicméně 
u nás zákaz vstoupil v platnost až v polovině 90. let). 
Kdy a jak se to přesně stalo, není dosud známo. Ježkův 
nástupce Roman Češka si nicméně později postěžo-
val, že už od jeho nástupu v roce 1994 nešlo na valných 
hromadách IPB prosadit nic proti vůli jejích manažerů. 

Nomura přichází
V roce 1996 se začalo mluvit o tom, že by IPB mohla 
odkoupit japonská Nomura. České bance se tehdy 
věnoval i zahraniční tisk. Například The Economist 
v jednom ze svých listopadových čísel důrazně dopo-
ručil, aby Nomura do této „nejméně průhledné české 
banky“ vůbec nevstupovala. IPB má nejasnou akcio-
nářskou strukturu, zveřejňuje o sobě velmi málo in-
formací a s tím souvisejí pochyby o dostatečném zajiš-
tění proti špatným úvěrům. Economist se též zmínil 
o tehdejší vlně „hltavých investic“, během níž banka 
v rychlém sledu získala většinový podíl v Plzeňském 
Prazdroji a dalších podnicích, aniž zveřejnila cenu 
těchto investic a vůbec celkovou strategii, co si chce 
s podniky dál počít. V dubnu 1997 uzavřela skupina tu-
zemských akcionářů (RIF, První investiční, Vojenské 
stavby atd.) spolu se zástupci Nomury dohodu o spo-
lečném postupu, jejíž součástí bylo také ponechání 
šéfů banky v jejich funkcích. Dohromady tito akcio-
náři ovládali podíl 49,5 procenta (Nomura měla podíl 
kolem deseti procent), a vládu proto mohli postavit ví-
ceméně před hotovou věc: přejí si, aby stát svůj zbylý 
podíl prodal Nomuře. Ostatní vážní zájemci – napří-
klad nizozemská banka ING – tím vypadli ze hry. 

Tehdejší ministr financí Ivan Pilip se během za-
sedání MMF a Světové banky v Hongkongu v roce 
1997  sešel se zástupcem Nomury pro střední a vý-
chodní Evropu Randallem Dillardem, který ho ujis-
til, že v bance „udělá pořádek“. „Dával najevo, že Te-
sař s Procházkou sice nejsou kluci z nedělní školy, ale 
že se s nimi spojili jen dočasně,“ vzpomíná Pilip. Vy-
jednávací pozice státu držícího tehdy pouze 36 pro-
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cent akcií byla poměrně slabá. Finanční stav IPB se 
prudce zhoršoval – jak se později ukázalo, její politika 
rizikových a lehkomyslných úvěrů ji za rok 1997 při-
vedla do největší ztráty v historii (11 miliard). Akutně 
navíc potřebovala zvýšit rezervy a opravné položky 
ke svým rizikovým úvěrům z osmi na 22 miliard ko-
run. Právě tehdy přišel Pilip spolu se svým náměstkem 
Štěpánkem a šéfporadkyní Erbenovou poprvé s myš-
lenkou nucené správy. „Nevěděli jsme ale, co bychom 
si s bankou počali druhý den poté. A byla tu špatná 
zkušenost s beznadějně se vlekoucí nucenou správou 
Agrobanky.“ Dočasná půlroční vláda měla navíc po-
dle něj i velmi slabou pozici v parlamentu: „Cítil jsem, 
že Tošovský jako premiér ani lidovci by do něčeho tak 
riskantního nešli.“ Prodej menšinového podílu jedi-
nému zájemci pochopitelně stavěl vládu do velmi slabé 
vyjednávací pozice. Nomuru přišel vstup do IPB cel-
kem na 12 miliard korun: čtvrtinu z této sumy zaplatila 
přímo státu, ze zbylých peněz zvýšila základní jmění 
a upsala tzv. podřízený dluh.

Tu máš jaguára
Zástupce Nomury pro střední a  východní Evropu 
Randall Dillard si zřejmě s českými šéfy IPB přinej-
menším zpočátku dobře rozuměl. Stejně jako Libor 
Procházka, i on si zakládá na tom, že spoustu věcí 
nosí v hlavě, takže na jednání chodí bez poznámek. 
Dillard měl evidentně pochopení i pro potřebu politic-
kých kontaktů, takže když Jiří Tesař oznámil odchod, 
Nomura nabídla místo postupně exministrům Ivanu 
Kočárníkovi a  Janu Stráskému. Nakonec ale nový 
vlastník včas vystihl změnu politického větru: gene-
rálním ředitelem IPB se stal nenápadný vědec z České 
národní banky a zároveň předseda národohospodářské 
komise ČSSD Jan Klacek. Dosud skromně žijící muž 
dostal náhle ze dne na den měsíční plat 400 tisíc, jako 
služební vůz jaguára a povinnost reprezentovat banku 
navenek. Všechny hlavní pravomoci – například roz-
hodování o úvěrech nad 20 milionů – zůstaly v rukou 
prvního náměstka Procházky. 

Personální propojení s politikou Nomura do-
vedla k dokonalosti: vrchním ředitelem IPB pro stra-
tegii se stal Klausův dlouholetý poradce Jiří Weigl 
a První investiční se ujal lidovec Ivan Foltýn. Noví 
majitelé byli příliš opatrní, než aby se v problematické 
bance uvázali přímo. Akcie pro ně držela nizozem-
ská nadace Saluka, jejíž spojení s Nomurou není zcela 
jasné. Dillard ani nikdo jiný z Nomury nezasedl přímo 
v představenstvu či na ředitelských postech – vyhradili 
si pouze dozorčí radu. Své síly soustředili muži z No-
mury především na sloučení a následný prodej pivovarů 
Prazdroj a Radegast. To se jim povedlo loni: od jihoaf-
rické skupiny SAB inkasovali 629 milionů dolarů. Jak 
je dnes už z účetnictví IPB zřejmé, veškerý tento zisk 
inkasovaly firmy spojené s Nomurou. Podíl IPB měl 
činit 9,5 miliardy korun, ale pro případ uvalení nucené 
správy nebo bankrotu banky připravila Nomura tajný 

systém opcí (kupních práv), který by jí umožnil zinka-
sovat i tyto peníze. (Nyní se o ně vede spor.)

Zeman zasahuje
Hlavní úkol tím byl splněn, nicméně Nomura se po-
kusila svůj zisk ještě zvýšit úspěšným odprodejem 
celé IPB. S tím ale bylo třeba si pospíšit. Stav IPB se 
rychle zhoršoval a Česká národní banka v ní zahá-
jila skutečně hloubkovou kontrolu. Přestože Nomura 
pozdvihla triky Procházky a Tesaře na mezinárodní 
úroveň a odsunula část majetku bankovnímu dohledu 
z očí do různých daňových rájů (Kajmanské ostrovy 
apod.), výsledek byl i tak zdrcující: inspektoři ČNB 
nařídili doplnit rezervy minimálně o 21 miliard ko-
run. Jak vyplývá ze zpráv dozorčí rady, v IPB už bě-
hem prvního pololetí letošního roku propukaly spory. 

Nomura se snažila získat čas na jednání se za-
hraničními investory a vyčítala českým manažerům 
(konkrétně Procházkovi), že nad připomínkami cent-
rální banky bohorovně mávají rukou. Náměstek Pro-
cházka ovšem stejně mával rukou i nad výčitkami No-
mury. Tvrdý zásah státu si, zdá se, připouštěl v IPB 
málokdo. Zvláště poté, co letos v lednu policie po le-
tech nečekaně obvinila někdejšího nuceného správce 
Agrobanky Jiřího Klumpara. Třebaže se toto fantaskní 

Jak na branky? (Zleva Kavánek, Weigl, Salzmann, Kocourek, 
Klaus, Klapal, Tesař)

Tvrdý zásah státu si, zdá se, připouštěl v IPB málokdo.
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stíhání (Klumpar měl například podle policistů osobně 
zpronevěřit 25 miliard) rychle rozplynulo, České ná-
rodní bance vzala aféra načas chuť k razantnímu po-
stupu. Nomura na jaře zahájila vyjednávání, za jakých 
okolností by byl stát ochoten podpořit prodej IPB 
do rukou nového strategického partnera italsko-ně-
meckého konsorcia UniCredito-Allianz. Za stát vedli 
jednání náměstek ministra financí Jan Mládek, dnešní 
viceguvernér ČNB Luděk Niedermayer a náměstek 
z Konsolidační banky Ladislav Řezníček. Podle vy-
jednavačů byli potenciální zájemci čím dál vyděše-
nější, čím víc se seznamovali se stavem IPB. Nako-
nec UniCredito nabídla vládě, že by se její manažeři 
na měsíc IPB ujali a po bližším seznámení by se roz-
hodli, co dál. Až do čtvrtka 15. června byli příznivci 
tvrdého postupu (ve vládě ministr Mertlík, v ČNB vi-
ceguvernér Dědek) v menšině. 

Ten týden ale vypukla panika mezi vkladateli, 
kteří bleskově vybírali hotovost z IPB. Zároveň při-
šla do banky důvěrná zpráva, že auditoři nařídí zvý-
šit rezervy už nikoli o 21 miliard, ale rovnou o dvoj-
násobek. Odpoledne sdělil Dillard vyjednavačům 
státu, že nedostane-li banka peníze 
ihned, neotevře už příští pondělí po-
bočky. Ředitel Klacek se sešel k zvlášt-
nímu jednání s premiérem Zemanem 
a nabídl mu převod kompletního ma-
jetku banky (včetně obrovských dluhů) 
na státní Konsolidační banku za jedno 
euro  – ovšem s  výjimkou „kajman-
ského“ fondu Tritton. Klacek odmítl 
premiérovi prozradit, co vše už vůbec 
na  Kajmany převedli (jak se později 
ukázalo, byl tam majetek v účetní hodnotě 40 miliard). 
V noci ze čtvrtka na pátek se schází vláda a jednomy-
slně schvaluje, že je ochotna hradit v případě nucené 
správy veškeré náklady IPB. Druhý den v poledne už 
vešel do banky nucený správce a o víkendu, jak známo, 
veškerý majetek IPB prodal se souhlasem státu Čes-
koslovenské obchodní bance. 

Kde ty prachy jsou
Lze po  půl roce říci, kam se peníze za  éry Tesaře 
a Procházky ztratily? Existují čtyři velké příčiny. Jed-
nou bylo již zmíněné financování české cesty, podniků 
jako Škoda Plzeň, ZPS, ČKD či Vítkovice. Druhou je 
nesmírně drahé kupování vlivu – nejde ani tak o úvěry 
pro hlavní politické strany jako spíše o provozování 
televize Prima (celková ztráta se odhaduje na dvě mi-
liardy korun, na straně příjmů bylo ovšem vlivné mé-
dium, vždy ochotné v hlavním zpravodajství podpořit 
IPB či její stoupence). Třetím důvodem jsou obrovské 
a nijak nejištěné úvěry vlastním akcionářům a spříz-
něným firmám, které však peníze zapomněly vracet. 
Dosud se nikdo nepokusil vyčíslit, kolik z toho padlo 
na nákladné skupování vlastních akcií IPB. A konečně 
na čtvrtém místě jsou obyčejné krádeže. Sem patří pře-

devším trik Nomury s prodejem pivovarů. Zatím ne-
jasný je rovněž osud firmy Domeana, která pro IPB 
spravovala několikamiliardový majetek včetně Primy. 
Po pádu banky se zdá, že si ho hodlá i ponechat. 

Zajímavá je otázka, kolik z chybějících 40–100 mi-
liard se podaří dostat nazpět. Na vymáhání poměrně in-
tenzivně pracuje Československá obchodní banka coby 
nový majitel, která podala několik obchodních žalob 
o navrácení Domeany i s Primou a o vyplacení 9,5 miliar- 
dy z prodeje pivovarů. ČSOB ale podle smlouvy se stá-
tem může kdykoli vymáhání vzdát a pohledávku, akcii 
či majetkový podíl převést na státní Konsolidační banku, 
jejíž hospodaření garantuje státní rozpočet, potažmo da-
ňoví poplatníci (zatím tak učinila s podílem ve Škodě 
Plzeň a úvěry vůči Spolaně Neratovice a Aliachemu). 
Na bližším objasnění ztrát pracuje policie, jenomže ta 
v minulosti ještě nikdy nedotáhla podobné složité ban-
kovní případy do konce (viz rozplétání ztrát v Komerční 
bance, jež je po roce znovu na počátku, neboť se hlavní 
a de facto jediný vyšetřovatel případu najednou uprostřed 
rozdělané práce rozhodl odejít od policie). 

V normální zemi by mohla užitečnou roli sehrát 
také parlamentní vyšetřovací komise. 
Zdejším komisařům se však poda-
řilo podobné naděje dokonale zmrazit. 
Scházejí se sice za velké pozornosti mé-
dií (výslechy před poslaneckou komisí 
pravidelně popularizuje ve zprávách te-
levize Nova, která s miliardovým úvě-
rem patřila mezi hlavní klienty IPB), ale 
z hlediska občana žádajícího od úřadů 
objasnění pádu banky se chovají nepo-
chopitelně: přísně vyslýchají ty před-

stavitele státu, kteří proti IPB zasáhli, zatímco hlavní 
podezřelé – Tesaře, Procházku či Dillarda – si dosud 
ani nepředvolali. Jediným podstatným výstupem ko-
mise bylo zatím trestní oznámení podané na ministra 
financí Pavla Mertlíka za to, že před komisí údajně křivě 
vypovídal. (Zatajil prý, že od ČSOB dostal už před vy-
hlášením nucené správy podrobnou nabídku na převzetí 
IPB. Ministr se hájí, že šlo pouze o jeden z mnoha pra-
covních materiálů, jakých dostával celou řadu.) Může 
komise vůbec něco vyšetřit? Případ IPB ostře rozdělil 
politickou scénu napříč doposud uzavřenými koalicemi. 

Hlavním kritikem nucené správy a prodeje je 
ODS, které zdatně sekundují lidovci v čele s Kalous-
kem. Obhájcem zásahu se stala sociální demokracie 
s velmi vlažnou a nevýraznou podporou Unie svobody. 
V komisi mají hlavní slovo právě největší kritici zásahu 
(poslanci Kalousek, Tlustý a Kocourek). Přitom právě 
Tlustý a Kalousek pracovali v první polovině devade-
sátých let v představenstvu Prazdroje. Spíše než vyšet-
řovací by si proto komise zasloužila přídomek zamlžo-
vací: začíná být stále zjevnější, že nic vyšetřit nechce. 
Poslanci dostali šanci rozptýlit podezření o politickém 
krytí IPB. Činnost této komise však místo toho potvr-
zuje, že krytí pokračuje dodnes. 

Jak to mohlo 
IPB celou dobu 
procházet, aniž 
to stálo kohokoli 
z vedení místo?



100

Opozičněsmluvním stranám ODS 
a ČSSD roste chuť. Poté co se 
rozhodly změnit systém, za-
kously se i do médií. První byla 
na  řadě Česká televize, kterou 
na rozdíl od Novy – jejíž ředi-
tel Vladimír Železný Klausovi 

a  Zemanovi pomáhal výměnou za  jejich mocenské 
krytí v jeho snaze sebrat Novu americkým majitelům – 
neměly zcela pod kontrolou. Dvanáctého prosince od-
volala Rada ČT generálního ředitele Dušana Chme-
líčka a o týden později už vybrala Jiřího Hodače. Ten 
v té době vedl zpravodajství veřejnoprávní televize, kde 
s ním redaktoři neměli dobrou zkušenost. Ustupoval 
politikům a mimo jiné na tlak Václava Klause a Miloše 
Zemana odvolal moderátora diskusního pořadu Ro-
mana Proroka, protože opozičněsmluvní tandem po-
bouřilo, jaké jim v debatě pokládal kritické otázky.

Redakce se proto vzbouřila a za-
čala stávkovat. Hodač vytvořil vlastní 
zpravodajství, které vedla Jana Bobo-
šíková, novinářka netající se svým ob-
divem k Václavu Klausovi. Protože se 
nové bezpečnostní agentuře nepodařilo 
dostat stávkující novináře z budovy, vy-
sílala Bobošíková za pomoci TV Nova. 
Po několik dní tak vznikalo dvojí zpra-
vodajství, kdo měl anténu, viděl Boboší-
kovou, kdo sledoval přes kabel či satelit, 
měl zpravodajství veřejnoprávních novinářů. 

Ve chvíli, kdy Miloš Zeman odjel na chalupu, 
projevila sociální demokracie vstřícnost k rebelujícím 
redaktorům a  podpořila je. Třetího ledna proběhla 
na podporu České televize demonstrace na pražském 
Václavském náměstí a byla jednou z největších po roce 
1989. Jiří Hodač nakonec odstoupil a poslanci odvolali 
Radu ČT. Veřejnost ubránila veřejnoprávní televizi.

Redakce Respektu vzbouřené kolegy podpořila 
a uvítala i úspěšný závěr rebelie. Stejně tak ocenila fakt, 
že nedlouho poté Ústavní soud zrušil klíčové změny 
ve volebním zákoně ze smluvní dílny ODS a ČSSD. 
Zákon měl díky zvýšení počtu volebních obvodů 
a upravenému přepočtu hlasů na mandáty dramaticky 
zvýhodnit velké strany. Vlastně se jím zaváděl nedoko-
nalý většinový systém, ačkoli se v ústavě píše, že máme 
systém poměrný.

2001–2005
Tomáš Němeček napsal, že rozhodnutím soudu 

„padl jeden z pilířů smlouvy mezi ODS a ČSSD“ a ná-
lez je o to cennější, že „v klíčových otázkách zůstali 
soudci jednotní a svému rozhodnutí tak dodali největší 
možnou váhu a přesvědčivost“. Politici pak museli spě-
chat s novým zákonem, aby se stihly volby v roce 2002. 
A mimochodem, ODS a ČSSD tehdy prosadily úpravu, 
která dodnes výrazně zvýhodňuje vítěze voleb a oslabuje 
menší strany. 

I když se opoziční smlouvě nedařilo „politicky“ 
a ztrácela veřejnost, přibývalo afér, do kterých byli čle-
nové vlády nebo zástupci ODS a ČSSD zapleteni. Vláda 
prodala mnohamiliardový ruský dluh neprůhledné 
firmě Falkon Capital, papírově sídlící v prázdné sta-
vební buňce v zastrčeném koutě Švýcarska, ukázalo se, 
že krachující H-System byl propojen se sociálními de-
mokraty a platil její členy, probíhal pokus o likvidaci 
úspěšných policejních složek, rok předtím vyšlo únikem 

informací najevo, že na Úřadě vlády při-
pravovali přímí podřízení Miloše Ze-
mana (někteří z nich bývalí důstojníci 
StB) podvržený policejní „spis“ jakoby 
z předlistopadových časů, jehož výmy-
sly a lži těžce hanobily Petru Buzkovou 
– v té době jednu z mála vůči Zemanovi 
kritických osobností ČSSD. A ve špina-
vostech opozičněsmluvního času by se 
dalo pokračovat. 

V  říjnu 2001 proto Petr Holub 
napsal komentář s titulkem „Něco sprostého a vulgár-
ního“, kde mimo jiné uvedl: „Také v Česku se veřejný 
zájem postavil proti korupci a před třemi lety vynesl 
na premiérské křeslo Miloše Zemana. Jeho vláda boj 
s korupcí ale prohrála, jak svědčí údaje Transparency 
International i korupční chování ministrů, nejmladším 
Březinou počínaje a nejstarším Grégrem konče. Ostatně 
se příliš nesnažila ani průhledně zadávat veřejné za-
kázky, ani omezit zbytečnou byrokracii.“

A  právě tato pasáž se stala vládě záminkou 
k tomu, aby proti Respektu zasáhla. Premiér Miloš Ze-
man na tiskové konferenci vlády oznámil, že vláda zaža-
luje redakci o 170 milionů korun, „aby Respekt konečně 
zanikl“. Jeho řeč ovšem vyvolala nečekaně silně kritic-
kou reakci jak v Česku, tak i v zahraničí. 

„Vedle komentáře o korupci by za žalobou vlády 
mohl „být s velkou pravděpodobností i článek týdeníku 

erik tabery

Miloš Zeman: 
Podáme žalobu, 
aby Respekt 
konečně zanikl.



101

2001–2005
o prodeji českých zbraní Jemenu – o obchodu, který byl 
sjednán pouhé dva dny po teroristickém útoku na Spo-
jené státy. Ke všemu Respekt už po léta informuje o pro-
deji českých zbraní na Blízký východ, do jihovýchodní 
Asie a do afrických zemí, jako je Kongo, Súdán, An-
gola, Sierra Leone či Rwanda. Respekt také otevřel pří-
pad chystané české spolupráce při stavbě nukleární elek-
trárny Búšehr v Íránu a tajné vládní mise do Iráku… 
Stoupenci rozšíření NATO jako já by měli jako první 
říci, že těžkopádný útok Prahy na tisk je urážkou zá-
padních hodnot a že její vztahy se zeměmi zaměřenými 
protiamericky a proti NATO jsou ohrožením západ-
ních bezpečnostních zájmů,“ psal například Charles 
Gati v The Washington Post.

Vláda nakonec zvolila jinou soudní cestu proti 
Respektu, ale neuspěla. Nicméně verbální útoky od Ze-
mana a některých jeho stranických kolegů neustávaly. 
Bylo to pro redakci a zejména jejího šéfredaktora velmi 
náročné období, nicméně v něm obstála.

Vzor vší mazanosti
V tomto čase se výraznějším aktérem na české scéně 
stává podnikatel Andrej Babiš. Do té doby se o něm 
psalo v souvislostech, že nikdo moc netuší, kde vzal 
prostředky na své podnikání. Ale tím, že nezasahoval 
do politiky, nevzbuzoval větší pozornost. V době opo-
ziční smlouvy ovšem dokázal využít svých politických 

konexí, aby ještě výrazněji rozšířil své podnikatelské im-
périum. 

V lednu 2001 Respekt píše o korupčním a klien- 
telistickém chování vlády Miloše Zemana. A mimo jiné 
uvádí: „Svými neprůhlednými verdikty o veřejných za-
kázkách dokonce sama [vláda Miloše Zemana, pozn. 
ET] začala korupční aféry provokovat. První vlaštovkou 
bylo v tomto směru hlasování z července 2000. Grégr 
tehdy přes odpor šéfa financí Mertlíka i samotného pre-
miéra prosadil usnesení umožňující převzít za mimo-
řádně výhodných podmínek skupinu podniků Aliachem 
bývalému agentovi StB Andreji Babišovi (jak známo, 
před měsícem získal všechny chemické továrny v zemi).“

O rok později Respekt popisuje, jak klesaly ak-
cie Unipetrolu poté, co ho koupil Babiš. Důvodem bylo 
mimo jiné to, že trh novému vlastníkovi nevěřil. A to 
i kvůli zkušenosti s ním: „V červnu 1999 získal Babiš 
od fondů Komerční banky a spořitelny většinový balík 
akcií chemičky Deza Valašské Meziříčí. Podle obchod-
ního zákoníku musí nový majitel nabídnout menšino-
vým akcionářům odkup za průměrnou cenu v posled-
ních šesti měsících. V tomto případě by Babiš musel 
vykupovat zhruba po 800 korunách. Jenže do toho se 
mu nechtělo, a tak snížil svůj podíl ve firmě z 52,2 na 49 
procent. Na trhu nastal mohutný výprodej akcií Dezy, 
cena spadla k 300 korunám. V únoru 2000 pak Agro-
fert pohodlně nakoupil většinový balík a vyhlásil vý-

Fotografie redakce Respektu z roku 1999. Focena je na dvoře  
v Křemencově ulici, kde redakce sídlila.
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kup po 340 korunách. Jeho inzeráty ještě upozorňovaly 
na obzvláštní ušlechtilost takového postupu: nabídka 
byla totiž mírně vyšší než momentální tržní průměr. 
Když loni týdeník Euro vyhlásil Babiše za ,Manažera 
roku 2001‘, oslavenec dával svůj nevybíravý postup 
v Deze za vzor vší mazanosti. Díky tomu, že rok počkal, 
zaplatil prý o 120 milionů méně. S mužem takové po-
věsti ovšem dnes nikdo nechce být v jednom podniku.“ 
Článek také připomněl, že za Unipetrol „Babiš nako-
nec nabídl 11,8 miliardy a vláda ho prohlásila za vítěze 
(přestože britský Rotch nabídl skoro o tři miliardy víc).“

K propojení Babiše a politiky se ještě později 
vrátíme.

Jde o život
Léto roku 2002 přineslo v politických kruzích zvrat. 
Nový předseda ČSSD Vladimír Špidla – Miloš Zeman 
se rozhodl odejít do důchodu, k čemuž ho popostrčily 
i mizivé preference ČSSD – veřejně oznámil, že chce 
sociální demokraty vyvést ze spolupráce s ODS, takže 
opoziční smlouva už po volbách nebude. Václav Klaus 
byl očividně zaskočený, protože dohoda se Zemanem 
byla taková, že ČSSD a ODS se budou u moci střídat 
a držet.

Špidlův slib ale zafungoval, soci-
ální demokraté uspěli s více než 30 pro-
centy, zatímco občanští demokraté ne-
získali ani 25. Vznikla tak křehká vládní 
většina, když koalici tvořila ČSSD, 
KDU-ČSL a Unie svobody (tyto strany 
kandidovaly společně pod značkou Ko-
alice).

Vláda se teprve formovala, když 
na konci července 2002 přišla naprosto 
šokující zpráva. Karel Srba, někdejší ge-
nerální sekretář na ministerstvu zahraničí v době, kdy 
jej v Zemanově vládě řídil Jan Kavan, byl zatčen a ob-
viněn z plánování vraždy investigativní novinářky Sa-
biny Slonkové. Ta spolu s kolegou Jiřím Kubíkem při-
nášela na stránkách MF DNES řadu odhalení, která 
trápila Zemanovu vládu, ale i přímo Kavana a Srbu. 
Díky tomu, že se najatý vrah přihlásil policii a pomohl 
jí dostat se k důkazům o objednávce, nedošlo k tragédii 
a viník byl zadržen. A později i odsouzen.

Respekt k tomu v komentáři nazvaném „Vraž-
dou končí legrace“ mimo jiné napsal, že „případ no-
vinářky Slonkové je tak přímo symbolem čestné role 
médií v dobách opoziční smlouvy“, protože mnozí no-
vináři „svou kritikou a odhalováním podvodů nahra-
zovali práci politické opozice a bezpečnostních orgánů. 
Dosud se za to dočkali „pouze“ urážek od vůdců stran 
opoziční smlouvy a soudních procesů, teď byla hranice 
prolomena a jde o život.“

Tento případ jako by byl temnou tečkou za opo-
ziční smlouvou. Obdobím, které zlomilo důvěru ve-
řejnosti v politiku, přineslo rekordní smršť skandálů, 
masivní prorůstání organizovaného zločinu do  stát-

ních struktur (později se například ukázalo, že mafián 
František Mrázek si chodil na Úřad vlády Miloše Ze-
mana pro materiály) a vyjevilo chuť nejvlivnějších po-
litiků změnit systém tak, aby je nikdo nerušil při vlád-
nutí. Aféry ještě přijdou – jak si záhy ukážeme –, ale ne 
v takovém měřítku.

V tomto úseku přichází ještě jeden konec éry. 
Na začátku roku 2003 končí funkční období preziden-
tovi Václavu Havlovi. Na začátku února vychází komen-
tář vydavatele listu Frankfurter Allgemeine Zeitung 
Bertholda Kohlera, který zmiňoval, že Havel byl pro 
Čechy důležitý zejména na začátku roku 1990, „když 
byla země mentálně v troskách a politicky i morálně 
hledala orientační body, ukazoval jí směr jako osvícený 
monarcha“. Podobně prý zafungoval po rozpadu Čes-
koslovenska, kdy „měl Havel lví podíl na tom, že z roz-
padu společného státu nevyrostlo pro Čechy národní 
trauma“. Podle Kohlera byl „z pohledu ciziny Havlovým 
zvolením do úřadu prezidenta založen nad Vltavou stát 
filozofů“, což ale zkreslovalo realitu. Nikdo moc netušil, 
co se skutečně v české společnosti odehrává.

Na postu hlavy státu nahradil prvního českého 
prezidenta Václav Klaus, který o svém vítězství roz-

hodl tím, že šel požádat komunistické 
zákonodárce o podporu. V komentáři 
Tomáš Němeček napsal. „Otcem i ga-
rantem současné ,plíživé rehabilitace‘ 
KSČM je bez přehánění právě Klaus. 
Před loňskými volbami s nimi sestavo-
val apel na obranu Benešových dekretů, 
nedávno označil předlistopadový anti-
komunistický vzdor za ,něco laciného 
a prázdného‘, v prezidentském finále je 
pozvedl na úroveň rozhodující politické 
síly.“ Ideově už s sebou nic nepřináší, re-

formní étos už dávno opustil. „Přes všechny anglosaské 
mimikry Klaus zůstal českým chalupářem z Prudic, 
který žil v sídlištním bytě na Proseku, jezdil v trabantu 
a o věci přesahující jeho horizont se nezajímal – a je 
na to hrdý,“ napsal Němeček.

Nečitelný pragmatik Gross
V květnu 2004 nastala pro Českou republiku opravdu 
dějinná chvíle, protože vstoupila do Evropské unie. Už 
jsme ukázali v minulých textech, že redakce členství 
podpořila. Takže i nyní, v komentáři Kateřina Šafaří-
ková zmiňovala význam integrace, byť také připomí-
nala výzvy, které před Unií stojí. V květnovém čísle vy-
šla i anketa mezi osobnostmi, co dělat po rozšíření. „Je 
to poprvé, kdy se [poválečná Evropa, pozn. ET] spo-
juje nikoli na principech mocenských, ale demokratic-
kých, na principech právního státu, jednotného pojetí 
lidských práv a respektu ke svobodě,“ konstatoval Vác-
lav Havel s tím, že teď už je vše jen na nás. Spisovatel 
Jiří Kratochvil zase řekl: „Naděje: teprve až v konfron-
taci s ostatními evropskými národy máme šanci stát se 
znova sebevědomým občanským společenstvím a zba-

Šéfredaktora 
srazili na zem  
a zkopali tak,  
že skončil  
v nemocnici.
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vit se své brečtivé sebelítosti, vyjevované koneckonců 
i v souvislosti s naším vstupem do EU. Hrozby? Spíš 
problémy, jakým se nevyhne ani žádné zdravé spole-
čenství... Jedno vím jistě: to, čeho se dnes, i v souvislosti 
s evropskou integrací, bojíme, určitě nepřijde. Však za-
skočí nás problémy naprosto neočekávané. Ale protože 
o nich nic nevíme, je hloupé se jich bát.“

Vstup do Unie byl vrcholným okamžikem pre-
miérské kariéry Vladimíra Špidly, byl to jeden z mála 
okamžiků, kdy na tomto uznávaném, veskrze slušném, 
ale uzavřeném a chladném politikovi byla patrná větší 
emoce – a to radost. Ale do jeho politického konce zbý-
valo už jen pár týdnů. Vládnutí mu stále kompliko-
val Miloš Zeman, který svému někdejšímu blízkému 
spolupracovníkovi nemohl odpustit „zradu“, kdy Špi-
dla (a řada dalších členů ČSSD) nedal Zemanovi hlas 
v prezidentské volbě. Zemanovi vnitrostraničtí stou-
penci na Špidlu neustále útočili, až on se nakonec roz-
hodl v létě 2004 podat kvůli nedostatečné podpoře ze-
vnitř partaje demisi.

Do funkce se tak dostal Stanislav Gross, mladý 
politik s dětskou tváří, který se několik let držel na prv-
ních místech žebříčku nejpopulárnějších politiků 
v zemi. Za jeho nevinným zevnějškem se skrýval neči-
telný pragmatik obklopující se lidmi, kteří neměli dob-
rou pověst. Jeho vláda ale také neměla mít dlouhého 
trvání. Redakce MF DNES zjistila, že premiér vlastní 
luxusní byt, aniž by byl schopen doložit, kde vzal mili-
ony korun na jeho nákup. 

Respekt pak přišel s dalším odhalením. Man-
želka premiéra Šárka investovala několik milionů ko-
run do realit. Podnikala přitom s Libuší Barkovou, která 
měla příjmy z provozu nevěstince. Stanislav Gross ne-
dokázal vysvětlit, kde rodina vzala tak velké peníze. 
Tady si dovolím opustit časovou linku, později se totiž 
ukázalo, že nejznámější český mafián František Mrá-
zek si v den, kdy byl zastřelen neznámým útočníkem, 
telefonoval právě s paní Barkovou. „Známost s Grossem 
byla pro podnikatele vstupenkou na území vyvolených,“ 
vysvětlovala tato žena později Respektu. „A bylo hodně 
lidí, kteří se ke Grossovi toužili dostat přese mne.“ 

Gross nechtěl odstoupit, ale tlak koaličních part-
nerů, zejména tehdejšího šéfa lidovců Miroslava Ka-
louska, jej k odchodu přinutil. Od dalších problémů 
Grosse zachránila podivná finanční výpomoc. Viz člá-
nek na str. 137. Novým premiérem se stal Jiří Paroubek.

Nastolená agenda
Avšak Respekt nepsal jen o politice, v tomto období vy-
cházely například zásadní články Elišky Bártové a Hany 
Čápové o častém a zbytečném odebírání dětí sociálně 
slabých rodin. Mezinárodní skandál vyvolal i fakt, že 
se v Česku až příliš často zavírali mentálně nemocní 
lidé do tzv. klecových lůžek. A reportáže Respektu tuto 
praxi často ukazovaly a pojmenovávaly. Redakce rovněž 
podporovala právo nastávajících matek na možnost ro-
dit doma.

V tématech Respektu se držela i agenda nasto-
lená už v listopadu 1989, a sice obhajoba alternativní 
kultury a zápas o dekriminalizaci držení lehkých drog. 
Stát postupoval velmi restriktivně a už jen nabídka ciga-
rety marihuany někomu dalšímu vedla k několikaletým 
trestům. V květnu 2005 pak rostoucí odpor k „nespo-
řádaným“ občanům dostoupil vrcholu. Policie brutálně 
rozehnala mladé lidi, kteří se vydali poslouchat hudbu 
na populární masovou technoparty zvanou CzechTek. 
Respekt přinesl reportáž ze zásahu a komentář. V něm 
Marek Švehla postup policie tvrdě kritizoval a konstato-
val, že vládní politici a policie „nedosáhli ničeho jiného, 
než že je několik tisíc mladých lidí nenávidí a další těžko 
spočitatelný zástup jim přestal věřit“.

Na scéně se také objevují exekuce. Systém, který 
měl původně pomoci lidem, firmám a úřadům dostat 
se k penězům, které jim někdo dlužil. Ve skutečnosti se 
ale nastavila mašina pro nehorázné zisky exekutorských 
a právnických firem. Pokud někdo dlužil pár stovek ko-
run, konečná částka mnohdy naskočila kvůli honorá-
řům pro vymahače na desítky či statisíce korun. Past 
přitom nesklapla nad velkými rybami se stamiliono-
vými dluhy u bank, jak se slibovalo, ale především nad 
chudými lidmi, kteří nevěděli, co se zbytnělým dluhem 
dělat, jen se propadali do větších a větších problémů.

Beze slov a emocí
Následující událost jsem si nechal na závěr, byť se stala 
už na začátku roku 2004. Ale než se k ní dostanu, mu-
sím popsat trochu redakčních událostí. Na konci roku 
2002 odchází z Respektu Petr Holub pro neshody s re-
dakcí, kudy se má dál časopis ubírat. Nedlouho poté je 
majitelem Karlem Schwarzenbergem vybrán za šéfre-
daktora Tomáš Němeček. A nyní k oné události.

Dodnes si pamatuji na chvíli, kdy mi o ledno-
vém víkendu v roce 2004 na mobil volal kolega, že To-
máš Němeček byl přepaden a zbit před domem, ve kte-
rém bydlel. Vážně zraněný skončil v nemocnici. Téměř 
všichni jsme se sešli v redakci a začali zjišťovat, co se 
stalo. Ještě jsme změnili část vydání, aby si čtenáři mohli 
přečíst: „V sobotu ráno zaútočili dva muži na šéfredak-
tora Respektu Tomáše Němečka, který se vracel domů 
z nákupu. Nastříkali mu do obličeje nervový plyn, srazili 
ho na zem a zkopali tak, že skončil v nemocnici s otře-
sem mozku a podezřením na protrženou slezinu. Policie 
ani Respekt zatím neznají důvod napadení, ale vzhle-
dem k tomu, že útočníci jednali zcela beze slov a bez 
emocí, neměli zájem o peněženku a na pana Němečka 
předem čekali před jeho bydlištěm za bílého dne, je tu 
podezření, že šlo o ,varovný vzkaz‘ celé redakci.“

Ačkoli byl i díky svědectvím lidí jeden z útoč-
níků chycen a v první instanci také odsouzen, později 
se dostal na svobodu, protože se najednou objevila svě-
dectví, že byl jinde. Nejsilnější indicie byla, že útok při-
šel na žádost jednoho mafiána z Mostu, o jehož aférách 
Respekt psal. Tomáš byl naštěstí brzy v pořádku a o své 
zkušenosti mluví v rozhovoru na str. 116.  
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TELEVIZNÍ KRIZE 

Komedianti 
za svobodu
Útok na televizi 
probouzí solidaritu 
médií a veřejnost
Petr HolUb, JiNdřicH Šídlo, 8. 1. 2001

Stotisícová vlna rozhořčení smetla nenáviděného Ho-
dače. Pád nešťastného ředitele ČT ale nebyl tím, co do-
stalo vnitřní události v České republice poprvé od jejího 
vzniku na první strany evropských a amerických médií. 
Ohlas způsobila arogance a drzost, s jakou obě nejsil-
nější strany zasáhly proti svobodě veřejnoprávní televize. 
To je v demokratickém světě nevídaná věc. 

Na  výsledku konfliktu mezi partajními pře-
dáky a občany tak záleží budoucí pověst země. Buď 
v ní vládnou sebevědomí lidé, kteří umějí ubránit své 
ústavní svobody, anebo se zkrátka pře-
chod společnosti od diktatury k demo-
kracii stále nějak nedaří. 

Víme, kdo hraje falešně
Je krátce před pátou, středa 3. ledna. 
Ze stanice metra Muzeum na horním 
konci Václavského náměstí se už k soše 
svatého Václava skoro nedá vyjít. Všude 
se mačkají lidé. Nezbývá než vzít to 
oklikou po ulici Politických vězňů. Na-
proti davu tu jen v saku a bez jakékoli ochranky kráčí 
první vicepremiér a zřejmě i budoucí vůdce ČSSD 
Vladimír Špidla. Se sklopenou hlavou promýšlí pro-
jev, který se chystá pronést. 

Po pár minutách na napěchovaném Václaváku 
je zjevné, že odhodlá-li se Špidla k řeči, bude to mít 
hodně těžké. Populární moderátoři ČT slibují, že ne-
chtějí sloužit žádnému politikovi. Laskavý Zdeněk 
Svěrák varuje, že „nejhorší jsou trpaslíci“, herec Jan 
Kraus žádá nové volby a populární miss Kateřina Sto-
česová v doprovodu stříbrného slavíka Daniela Hůlky 
všem sděluje, že ji to už „všechno strašně sere“. Když 
moderátoři mítinku  – pro starší je tu herec Boris 
Rösner, pro mladé populární „samotář“ Jiří Machá-
ček – Špidlu představují davu, je zjevné, že lidé na po-
litiky nemají náladu. Ohlušující pískot zklidňuje až 
Macháček: „Jsme demokraté, vyslechněme pana mís-
topředsedu.“ Vicepremiér pevným hlasem sděluje, že 
ochrana televize je hodnota a že strana, které už bude 

brzy stát v čele, si to uvědomuje: nový zákon bude vy-
padat zcela jinak a zabrání politizaci rad. Špidla řeční 
tak obratně, že má po chvíli dav na své straně. Ne snad 
že by mu lidé aplaudovali jako za chvíli Marku Ebe-
novi, ale pískot přece jen přechází v potlesk. Stejně 
rozpačitý, jako za chvíli sklidí druhý přítomný politik 
Karel Kühnl, který si tu trénuje roli lídra Čtyřkoalice. 

Úspěch politiků se samozřejmě ani zdaleka ne-
může rovnat jásotu, který sklidí třeba Jiřina Bohdalová 
za svůj výrok: „My komedianti máme čuch, když se hraje 
falešně.“ Vůbec až do konce dvouapůlhodinového mí-
tinku sklízejí známé tváře obrazovky mnohem větší ap-
laus než třeba lidé z iniciativy ČT – věc veřejná. Když 
pak ještě v sedm večer zkouší ekologický aktivista Jakub 
Patočka přemluvit lid, aby dal šanci politikům typu Špi-
dly, rozcházející se dav neskrývá svou zlost. Do dobré 
nálady ho vrací až Ivan Hlas, jehož oprášený hit Táh-
něte do háje se stává hymnou protihodačovského odporu. 

Boj za svobodu slova
Ostatní česká média sledují televizní revoltu pozorně 
od 17. prosince, kdy byla v restauraci Vltava založena 
petiční akce ČT – věc veřejná. Sdělovací prostředky si 
zpočátku zachovávaly rezervovaný odstup. To se změ-
nilo, když o tři dny později Rada ČT vybrala v rekordně 
krátkém čase na post šéfa veřejnoprávní televize Jiřího 
Hodače. V ČT vypukla otevřená vzpoura a redaktoři 

obsadili budovu zpravodajství. Jejich 
postup sice odsoudil Syndikát novinářů 
a Unie vydavatelů, ale ze seriózních mé-
dií se nepřidal nikdo. (Ředitel komerční 
televize Nova Vladimír Železný ovšem 
doporučil politikům vyklidit obsazenou 
budovu pomocí samopalů a  podobný 
přístup s ním razil ještě extremistický 
Špígl). 

Naproti tomu protesty hned zpo-
čátku podpořila Mladá fronta DNES 

a deník Právo. Lidové noviny demonstrovaly čtenářům 
svou rozpolcenost: na komentářové straně povánočního 
vydání polemizovali o podstatě televizního sporu dva 
kmenoví členové redakce. Jeden zastával názor, že vi-
nou vzbouřenců, kteří pohrdají zákony, „plane nad Kav-
čími horami rudá záře“. Druhý text naopak tvrdil, že 
v celé věci jde o snahu ODS ovládnout Českou tele-
vizi. Den po lednové demonstraci ale spory skončily: 
názor, že Hodač je cenzor a musí jít, převládl i v Lidov-
kách. Definitivní obrat způsobilo Hodačovo a Boboší-
kové „zpravodajství“, které o demonstraci informovalo 
zhruba jako komunistická televize o prvních manifes-
tacích po 17. listopadu 1989. 

Evropské i americké noviny rezervovaly v po-
sledních dvou týdnech České republice titulní či as-
poň druhé stránky a například v německé televizi vy-
šplhala zpráva o demonstraci na Václavském náměstí 
na třetí místo. Cizí média nemají s hodnocením potíže. 
The Washington Post označil demonstraci na Václav-

V ČT vypukla 
vzpoura 
a redaktoři 
obsadili budovu 
zpravodajství.
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Odhodlá-li se Špidla k řeči, bude to mít hodně těžké. 

Hodačovo a Bobošíkové „zpravodajství“ o demonstraci informovalo 
zhruba jako komunistická televize o prvních manifestacích 
po 17. listopadu 1989. (Jiří Hodač)
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ském náměstí za projev obav z ohrožení svobody tisku, 
kterou prý Východoevropané hýčkají více než občané 
zavedených demokracií, ale i za projev frustrace z po-
stkomunistické politiky, ovládané zákulisními doho-
dami. Také německá ARD vidí širší souvislosti: lidé 
prý dali najevo, že Češi už nehodlají snášet nevídanou 
aroganci Klause se Zemanem, kteří si přejí novináře 
používat jako své hlásné trouby. The New York Times 
konstatovaly, že Češi jsou na tom lépe než Rusové, je-
jichž prezident Vladimir Putin neváhá umlčovat ne-
pohodlné hlasy silou, že to ale není důvod k nějaké 
velké radosti. Politikové jako Klaus totiž blokují vznik 
mechanismů, které by zabránily zneužívání osobních 
konexí k osobnímu prospěchu. Podporu stávkujícím 
redaktorům vyjádřil například Svaz ruských novinářů 
a polská Gazeta Wyborcza. 

Trik se zákonem
Tlak domácí i zahraniční veřejnosti donutil i zdejší poli-
tiky k zamyšlení, jak chránit nezávislost veřejnoprávních 
médií před ambicemi a mocichtivostí některých svých 
kolegů. Změnit zákony o ČT a Českém rozhlase dopo-
ručila na jednání předsedů stran v úterý 2. ledna Čtyřko-
alice. Vláda nové právní normy schválila 
již ve středu, a protože předseda sně-
movny zároveň na žádost kabinetu vy-
hlásil stav legislativní nouze, do týdne by 
ho měli odhlasovat i poslanci. 

Náhlé nadšení politiků pro svo-
bodu slova lze vysvětlit jedním po-
hledem do textu novely. Pokud ji to-
tiž sněmovna přijme v nynější podobě, 
politickou kontrolu nad ČT i Českým 
rozhlasem ještě posílí. Je pravda, že 
členy rad už nebudou navrhovat strany, 
ale „společenské organizace“. Sněmovna je však po-
dle zákona bude i nadále volit, kontrolovat a odvolá-
vat, stranicky prověření radní přitom budou mít ještě 
větší pravomoci než dosud. Například bez jejich sou-
hlasu nebude smět generální ředitel televize či rozhlasu 
jmenovat vedoucí manažery. Pod přímý dohled stranic-
kých sekretariátů se tak dostane šéf televizního zpravo-
dajství či publicistiky a šéfredaktoři jednotlivých stanic 
Českého rozhlasu (Radiožurnálu, Prahy, Vltavy, Svo-
bodné Evropy a regionálních studií). Zákon také tvrdí, 
že zaměstnanci televize i rozhlasu se budou řídit „Ko-
dexem“, o jehož znění rozhodnou rovněž členové rad. 

Politici dnes mohou úspěšně předstírat, že 
strašný zákon schvalují na žádost veřejnosti – vždyť 
výslovně likviduje neoblíbenou televizní radu! A z toho 
přece každému musí vyjít, že pomáhají svobodě slova. 
A protože všechno dělají v dobré víře a pod tlakem, 
o případných změnách nestihnou diskutovat. 

Opoziční smlouva ještě žije
Není hned nutné hodnotit situaci jako všeobecné spik-
nutí politiků. Jde o běžný mocenský mechanismus, 

který zavedla opoziční smlouva a který se použil už 
v řadě případů, především ve správních a dozorčích 
radách státních podniků či v úřadech od Fondu ná-
rodního majetku po okresní školské správy. U televize 
je to jenom víc vidět a víc to vadí. 

Technika je prostá. V březnu strany (nejen ODS 
a ČSSD, ale i Čtyřkoalice) jmenovaly do televizní rady 
své lidi, předsedou se stal zástupce ODS Miroslav Ma-
reš. Tlak rady během několika měsíců fakticky zlik-
vidoval všechny politické diskusní pořady a vcelku 
pochopitelnou nervozitu v ČT hodili radní na krk ge-
nerálnímu řediteli. Tím získali důvod k jeho odvolání 
a volbě nového, poslušného člověka – Jiřího Hodače. 
Ten ještě stihl vyměnit celé televizní vedení, poklidné 
převzetí moci ale narušily protesty. 

Není jasné, zda akce probíhala z  iniciativy, či 
pouze za podpory šéfů opoziční smlouvy, jisté ale je, 
že Klaus a Zeman výměnu ředitelů veřejně schválili. 
Po vyhlášení televizní stávky ale ČSSD změnila stra-
tegii. Když Klaus začal doporučovat privatizaci veřej-
noprávní televize, ohradil se proti němu místopředseda 
ČSSD Vladimír Špidla. Stal se tak spojencem vzbou-
řenců a získal podporu mezi těmi svými spolustraníky, 

kterým vadí dlouhodobá spolupráce 
s Klausem. ČSSD pak začala se Čtyřko-
alicí domlouvat schůdnou cestu z krize. 

Ještě nikdy ve své historii nepro-
žil český parlament tak dramatický tý-
den: během tří dnů se konaly mimo-
řádné schůze obou komor. Zdánlivě se 
od sebe příliš nelišily: zákonodárci ODS 
se předháněli v tom, kdo lépe zdůrazní 
nezákonnost televizní stávky, zatímco 
Čtyřkoalice demonstrovala svou pří-
chylnost ke vzbouřencům coby předvoji 

zdejšího boje za svobodu slova. Senát nakonec ve středu 
vyzval Hodače, aby odstoupil – celkem 43 hlasy, na něž 
se složila Čtyřkoalice, nezávislí a pět sociálních demo-
kratů. Vicepremiér Rychetský, který jako jediný člen 
ČSSD vystoupil v debatě (a prohlásil, že Hodač musí 
jít), se hlasování zdržel. 

O  dva dny později ve  sněmovně už to bylo 
přece jen trochu jinak. Po Špidlově středečním vý-
stupu na Václavském náměstí a Zemanově přikývnutí 
Hodačovu odchodu se do debaty po boku Čtyřko- 
alice připojili i sociální demokraté – a nakonec k rezig-
naci vyzvali generálního ředitele ČT i poslanci obou 
stran. Konkrétní pomoc měl přinést již zmíněný zá-
kon o České televizi a Českém rozhlasu. Sepsal ho 
ministr kultury Pavel Dostál. Má svrhnout Mare-
šovu televizní radu a navíc stanovit pravidla, aby noví 
radní nebyli loutkami politiků. Jak stojí výše, zákon 
je špatný. Jedním novým pravidlem ale mohl Dostál 
skutečně pomoci: sněmovna by nevolila celou radu, 
ale jen třetinu. Zbytek by jmenoval prezident a Senát. 
Jenže změnu Dostálovi rozmluvila mediální komise 
sněmovny (předsedou je Ivan Langer z ODS). Zákon 

Televize se i se 
všemi svými 
spojenci dokáže 
jen velmi slabě 
bránit.
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tedy vznikl jakýmsi samospádem a pro strany opoziční 
smlouvy je přijatelný: ať už televize zůstane veřejno-
právní, nebo se privatizuje, v každém případě se nad 
ní posílí státní kontrola. 

Věc svobody tisku má naštěstí pojistku v zahra-
ničí. Může pomoci zřetelný tlak cizích médií a svou roli 
sehraje i doporučení Rady Evropy z prosince loňského 
roku. Vlády by se podle něho měly snažit, aby byly me-
diální rady zcela nezávislé na politických stranách. „Klí-
čovým prvkem jejich nezávislosti jsou právní normy 
o televizních a rozhlasových radách, speciálně o jejich 
členství,“ píše se v dokumentu doslova. Pokud český 
parlament schválí zákon, který ignoruje takové doporu-
čení, může se Česká republika připravit na tvrdou kri-
tiku při únorovém zasedání Evropské rady. Rada Če-
chům nemůže nic nařizovat. Konflikt se ale může stát 
vážnou kaňkou v letošním hodnocení Evropské komise, 
a může tak dále zkomplikovat českou cestu do EU. 

Být veřejnoprávní
Existuje ještě jedna příčina, proč poli-
tici ani po třech týdnech protestů svůj 
útok na svobodu slova nezastavili. Přes 
úspěšnou stávku i demonstraci se tele-
vize i se všemi svými spojenci dokáže 
jen velmi slabě bránit. 

Podle pět let staré rezoluce Ev-
ropského parlamentu má veřejnoprávní 
televize „nezastupitelnou roli na veřejné 
scéně“, protože právě ona nabízí „kva-
litu, rozmanitost, služby menšinám“ 
a ručí za „přístup všech občanů k udá-
lostem všeobecného zájmu“. Po  mo-
hutné veřejné podpoře nezávislosti ČT 
to sice může znít jako paradox, ale je 
to tak: tuzemský veřejnoprávní kanál 
takovou pověst nemá. Sotva může být 
projevem úcty, když strany dosazují do televizní rady 
politiky ze své třetí ligy, kteří pak mění ředitele dva-
krát do roka. 

Televize se dosud neuměla bránit politickým 
tlakům a ty ji vedou ke krachu, na jehož konci může 
být privatizace přinejmenším jednoho programo-
vého kanálu – alespoň Václav Klaus a Ivan Langer ji 
za ODS požadují stále hlasitěji. Jejich argumenty jsou 
srozumitelné: dokáže televize skutečně plnit svou ve-
řejnou službu, má k dispozici dostatek dobrých lidí, je-
jichž práci nemůže žádná komerční televize nahradit? 

Otázka je namístě. Veřejnoprávní televize má 
ve většině zemí před komerčními výhodu, že dává mož-
nost okrajovým žánrům (dokumenty, náročná publicis-
tika, debaty) a prostor novým tvůrcům, ze kterých vy-
chovává budoucí filmařskou elitu. ČT ale mezi svými 
zaměstnanci dnes příliš dobrých tvůrců nemá. Zba-
vila se jich totiž už počátkem devadesátých let. Tehdy 
propustila své režiséry, producenty, kameramany, sce-
náristy a střihače a nadále jim nabídla jen externí spo-

lupráci. Nakupovat práci od nezávislých tvůrců není 
neobvyklá myšlenka, ČT jako instituce se tím ale velmi 
oslabila. Členové Rady ČT dnes tvrdí, že televizní pro-
ducenti své zakázky dávají známým tvůrcům za vysoké 
úplatky (strhávají si prý až padesát procent). 

Často nevysvětlitelné změny pořadů přitom 
vzbuzují nejen obavu, že v ČT vládnou úplatky, ale také 
pochybnost, zda má vedení ČT vůbec nějakou před-
stavu, co chce vysílat. Přesně takové stížnosti ostatně 
poslala předchozímu řediteli Chmelíčkovi již počátkem 
loňského roku iniciativa brněnských vzdělanců a Chme-
líčkova kontrola je v brněnském studiu potvrdila. 

Ještě jedna šance
Televizní revolucionáři kritiku ODS a dalších stran 
odmítají jako pokryteckou: vždyť právě zpolitizované 
televizní rady situaci zhoršují tím, jak mění ředitele 
a naopak hájí manažery vážně podezřelé z korupce – 

třeba brněnského ředitele Zdeňka Dra-
hoše. Pokud se radní dokážou politic-
kého tlaku zbavit, budou umět televizi 
snad i pomoci. 

Všichni zúčastnění dnes chá-
pou, že ČT může zachránit jen nový, 
schopný ředitel. O jménech se ale za-
tím jen spekuluje – výslovně o býva-
lém šéfovi Ivu Mathém a programové 
ředitelce Primy Kateřině Fričové. Prv-
ním krokem nového šéfa by měla být 
důkladná kontrola hospodaření (stojí 
za zmínku, že Chmelíček těsně před 
svým odchodem odmítl nabídku Nej-
vyššího kontrolního úřadu).

Nový ředitel to nebude mít 
lehké. Na celých Kavčích horách jsou 
dnes zaměstnáni jen úředníci a tech-
nický personál (právě jejich odbory vy-

hlásily stávku) a  lidé z redakce zpravodajství (kteří 
obsadili své pracoviště). Další lidé, kteří pro tele-
vizi pracují, už nemusí být při vzpomínce na vyha-
zov před deseti lety tak loajální. Přesto se právě jejich 
svazy za ČT postavily při vzniku petiční akce ČT – 
věc veřejná. Novému řediteli zbývá přesvědčit je, aby 
se o prospěch televize snažili i v klidnějších časech. 
Mediální experti připomínají, že televize by měla hle-
dat ještě jednoho důležitého člověka. Zahraniční ve-
řejnoprávní média obvykle mají jakýsi umělecký do-
hled. V Německu je to spolek znalců, kterému se říká 
tisková rada, ve Švédsku, Španělsku či Americe me-
diální ombudsman, který hodnotí jednotlivé pořady 
a tím doporučuje, zda je zrušit, nebo jim dát lepší vy-
sílací čas a prostor. 

Dosavadní průběh televizní revolty nazna-
čuje, že veřejnost bere veřejnoprávní televizi opravdu 
za „svou“ a chtěla by jí dát novou šanci. ČT by zase 
měla dát možnost veřejnosti, jak její produkci hodno-
tit a kontrolovat. 
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VĚZENÍ ZA PODPORU KUBÁNSKÝCH DISIDENTŮ 

Rukojmí  
za nás
Schopnost  
osvobodit bez 
podmínek Pilipa 
s Bubeníkem  
testuje sílu  
západního světa
JiNdřicH Šídlo, 29. 1. 2001

Ivan Pilip s Janem Bubeníkem se určitě nechtěli stát 
hrdiny. Kdyby jejich kubánskou misi nepřerušila tamní 
politická policie, veřejnost by se o ní 
patrně nikdy nedozvěděla. Nebylo by 
ani proč. Pomoc kubánským disiden-
tům tady rozhodně nepatří do arzenálu 
mediálních trháků, povede-li se. Jenže 
Pilip s Bubeníkem už skoro tři týdny 
sedí v Castrově kriminálu a hrozí jim, 
že tam zůstanou dalších patnáct let. 
Proto k jejich osudu může zůstat málo-
kdo chladný. Ze soukromého činu dvo-
jice odvážlivců se rázem stal test, jaký 
česká diplomacie, politika a  vlastně 
celá společnost dosud ve svobodných 
poměrech nezažily. 

Proč právě oni?
Zvykli jsme si už, že i  v Česku žijí 
podivíni dobrovolně riskující pro po-
moc lidem v nejzuboženějších místech 
světa – třeba Společnost Člověk v tísni. Většinou jde 
o zapálenou mládež, v nejlepším slova smyslu o akti-
visty s ideály. Jejich přítomnost v rozstříleném Groz-
ném či Bosně už celkem nikoho nepřekvapí, jako by 
to byla úplně normální práce. 

Pilipova a Bubeníkova cesta za kubánskými 
disidenty je ale na první pohled jiný případ. Proč se 
kvůli neznámým lidem ve vzdálené zemi vystavuje 
riziku perspektivní politik a otec tří dětí nebo třiceti-
letý yuppie, zaměstnanec americké poradenské firmy? 

Z nejrůznějších dosud publikovaných reakcí se 
zdá, že v Česku není přehnaně mnoho lidí ochot-
ných věřit jednoduché odpovědi: protože to pova-

žují za správné. Protože přesně stejným způsobem 
pomáhaly ještě před pár lety návštěvy z ciziny dep-
tat komunistický režim a svou solidaritou posilovat 
pronásledovanou opozici i tady. A protože oba muži 
nedělají vlastně nic jiného, než že osobním angažmá 
pomáhají naplňovat oficiální zahraniční politiku této 
země. Česko už dvakrát v OSN navrhlo a pomohlo 
prosadit rezoluci odsuzující porušování lidských práv 
na Kubě. To je správné a chvályhodné, ale řekneme-
-li A, je nutné doříci i B: konkrétní pomoc lidem, 
o nichž je v rezolucích řeč, váží o něco víc než slova. 

Macek, Zahradil, Grebeníček
Jak už bylo řečeno, zdaleka ne každý to v Česku vidí 
právě takhle. Během „kubánské krize“ jsme se díky 
tomu mohli dozvědět spoustu důležitých informací. 

O českých komunistech toho jistě víme dost. 
Za polistopadových jedenáct let se ovšem jejich nikdy 
neodvolaná láska k diktaturám neprojevila tak naplno 
jako tentokrát. Grebeníček a spol. hráli s mimořádnou 
chutí roli jakýchsi alternativních kubánských prokurá-
torů a tahali z rukávu jeden havanský „důkaz“ Pilipo-
vých a Bubeníkových zločinů za druhým: měli u sebe 
diskety se jmény kubánských odpadlíků! A dokonce 
jejich adresy! A nedělali to zadarmo – od americké 

nadace Freedom House (už jsme skoro 
zapomněli na „ideodiverzní centrály“) 
dostali za svou podvratnou činnost pat-
náct set dolarů. Castrův útok dal ko-
munistům mimořádnou šanci vymanit 
se z politické izolace; stačilo jen spolu-
pracovat s demokraty v jejich úsilí do-
stat uvězněnou dvojici domů. Grebení-
ček a jeho lidé dali však přednost přímé 
kolaboraci s diktátorem a úplně vypo-
věděli loajalitu svému státu založenému 
na úctě k lidským právům. O tom, že 
by Česko znova proměnili v jedno velké 
vězení, kdyby k tomu dostali ještě příle-
žitost, není možné pochybovat. 

V míře perfidnosti se komunis-
tům vyrovnali už jen někteří předsta-
vitelé ODS. Její místopředseda, vždy 
snaživě neortodoxní Miroslav Ma-

cek na  své internetové stránce napsal: „Já vím, že 
v prostředí, kterému dominují smutné oči paní Pi-
lipové s dětmi na rukou se těžko kladou nepříjemné 
otázky, ale pár mne jich přesto napadá. Například 
by mě zajímalo, zda někdo platil Pilipovi a Bubení-
kovi letenky do USA a na Kubu, hotely a přesuny, 
a pokud ano, tak kdo to byl, co je to organizace Fre-
edom House, kdo ji založil a s jakými cíli a hlavně 
jaké jsou její finanční zdroje.“ Na řadu z těchto do-
tazů – například že organizaci Freedom House zalo-
žila v roce 1941 žena tehdejšího prezidenta USA paní 
Eleanor Rooseveltová s cílem napomáhat rozvoji svo-
body ve světě – dává odpověď návštěva webové ad-
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resy www.freedomhouse.org. Mackovy otazníky se 
však neptají – spíš chtějí naznačit, že Pilipův a Bu-
beníkův výlet nebyl nezištnou snahou o pomoc, ale 
temným úkolem v temném žoldu. V těchto názna-
cích Macka ještě překonal jeho stranický kolega a stí-
nový ministr zahraničí Jan Zahradil: „Těžko si do-
kážu představit, že by Ivan Pilip, tento slušně řečeno 
velmi pragmatický člověk, odjížděl na Kubu pouze se 
záměrem pomoci tam rozvoji nebo ochraně lidských 
práv. To mně nejde dohromady s  jeho osobnostní 
charakteristikou a něco v pozadí mi nehraje,“ řekl 
Zahradil na téma Pilipova uvěznění deníku Právo. 

Všechny tyto výroky svědčí o jediném: některé 
představitele Občanské demokratické strany zkroutila 
averze ke kolegům z Unie svobody natolik, že jsou 
ochotni je (z bezpečné vzdálenosti) postrkovat i hloub 
do spárů šílícího diktátora. 

Kdo příště?
Grebeníčkovsko-zahradilovský pohled je ale přece 
jen na české společenské scéně výjimkou. Sněmovna 
ve čtvrtek vyzvala Kubu, aby oba vězně okamžitě 
propustila, ministerstvo zahraničí vyvíjí veřejné i zá-
kulisní aktivity, solidaritu s oběma zadrženými vy-
jadřuje Evropská komise i další světové organizace, 
tlak vyvíjejí i Spojené státy. Bude to stačit? Co když si 
Castro opravdu chce své české úlovky nechat do dub-
nového jednání OSN a hrozbou jejich uvěznění tlačit 
na Česko, aby ustoupilo od svých „protikubánských“ 
postojů. Je to pravděpodobný scénář, který jen potvr-
zuje zjevnou pravdu: Ivan Pilip a Jan Bubeník sedí 
na Kubě jako rukojmí. I když s podobnými teroristic-
kými metodami nemáme zatím moc zkušeností, platí 
osvědčené: vyděračům nelze ustupovat. 

A  ještě jedna věc. Zásadní cíl všech akti-
vit spjatých v tuto chvíli s případem Pilipa a Bube-
níka je jasný: dostat oba vězněné muže domů. Krom 
české vlády a veřejnosti se v tom úkolu musí anga-
žovat i všichni naši spojenci – což se ostatně také 
děje. Možná poprvé od  svého návratu do  demo-
kratického světa jsme se totiž dostali do potíží při 
obraně principů a idejí, na nichž tento svět spočívá. 
Pokud ani spojená síla a vliv celého demokratického 
svazku nepřinutí jednoho oblastního diktátora vydat 
dvě chycené oběti beze všech podmínek a „omluv“, 
je to špatná zpráva. Nejen pro Pilipa s Bubeníkem, 
ale i pro Česko a celý svobodný svět. A v neposlední 
řadě také pro samotné Kubánce. 

Ivan Pilip s Janem Bubeníkem byli nakonec po 
pětadvaceti dnech věznění propuštěni poté, co se museli 
veřejně přiznat, že z neznalosti porušili kubánské zá-
kony, a omluvit se kubánskému lidu. Do Česka dorazili 
6. února 2001.

EROTIKA VE VEŘEJNÉM PROSTORU

Do práce 
s erotikou
Magazín Leo přichystal 
pro pražské cestující 
lechtivé zastávky
liNda kHoloVÁ, 21. 5. 2001

Něco tak všedního, jako je čekání na autobus, se může 
v Praze stát nečekaným erotickým zážitkem. Leo, je-
den z pornografických časopisů, totiž ve svém červno-
vém čísle ulovil na fotografování v nejchoulostivějších 
pozicích a přitom odhalení „všeho“, bývalou moderá-
torku hitparády Eso televize Nova Terezu Pergnero-
vou (26). Redakce nenechala prodej senzace náhodě. 
Za sto šedesát tisíc si Leo v Praze pronajalo osmdesát 
prosklených panelů na autobusových zastávkách a po-
lepilo je obrázky s Terezou, které reklamní nápisy pře-
krývají jen nejinkriminovanější části těla. 

Vnucovat erotiku na zastávce náhodnému chodci 
je podle všeho převrat. „Těžko si umím reklamu na ero-
tický časopis na veřejném prostranství představit v západ-
ních zemích, nebo dokonce v Americe,“ říká k tomu ame-
rikanistka ze Sociologického ústavu Marcela Linková. 

Mírný nevkus
Pergnerová – bývalý idol českých teenagerů – byla už 
po svém odchodu z TV NOVA v roce 1998 vděčným 
objektem „ztroskotance“ pro bulvární novináře. „Má 
to za tři melouny,“ hlásal titulek Ringu, když vyšlo na-
jevo, že Tereza se v Leu vrhla na kariéru pornohvězdy. 
„Pergnerová prodala kůži za tři miliony,“ smlsnul si 
Blesk. O škodolibý zájem médií se Pergnerová zaslou-
žila sama, když se po odchodu z televize snažila pro-
střednictvím různých skandálů a velkolepých prohlá-
šení vrátit zpět na výsluní. Bulvár ocenil jako vděčnou 
historku například i to, když se dva měsíce po narození 
syna Samuela předávkovala heroinem.

Zastávky s pornografickými fotografiemi spra-
vuje pražský dopravní podnik. Co tedy na reklamu 
Lea říká? „Panuje tu nesouhlas. Na zastávkách jsou 
naši cestující a je jedno, že plochy pro reklamu pro-
najímáme soukromým firmám. V dohledné době za-
bezpečíme, aby k něčemu podobnému nemohlo dojít,“ 
říká tisková mluvčí dopravního podniku paní Knoblo-
chová. Jiný názor na fotografii Terezy s culíky, obřím 
lízátkem a zeleným boa má firma Soreti, která plochu 
na prosklených panelech autobusových zastávek pro-
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najala. „Je to v pořádku. Zákonu to odpovídá a vyho-
vuje, není to žádná pornografie. Je to možná mírně 
nevkusné. Ale Leo je normální platící klient,“ říká jed-
natel Soreti Ondřej Kučera.

Ředitel Lea Jiří Havelka dotazy, kde je míra 
únosnosti erotiky vystavované na ulicích, rovněž odráží. 
„Koho by to jako podle vás mělo pohoršovat?“ ptá se. 
„Konzultovali jsme to s právníkem, který usoudil, že je 
to v pořádku,“ dodává Havelka. Kvůli nahé Pergnerové 
zvedl magazín náklad o dvě stě tisíc kusů. „Normálně 
je náklad sto tisíc, přičemž prodej je kolem osmdesáti 
procent,“ prozrazuje Havelka. Reklamu na Leo hájí 
i prezident Rady pro reklamu Radek Pokorný. „V pří-
padě Lea bych si nedovolil tvrdit, že to přímo porušuje 
normy slušnosti a mravnosti tak, jak stojí v našem ko-
dexu pro reklamu,“ říká Pokorný. Zákon zakazuje roz-
šiřovat pornografická díla, „v nichž se projevuje neúcta 
k člověku“. Vyšetřovatel z Úřadu vyšetřování ČR ma-
jor Šumbera soudí, že reklama zákon neporušuje. „To 
je jako se sádrovými trpaslíky – někomu připadají jako 
čirý kýč a někomu se náramně líbí. Potom se radíme 
se soudními znalci. Ale co znalec, to názor,“ vysvětluje 
složitost posuzování pornografie. 

Vyšší princip
Fotografie Pergnerové vzbudily zájem i v seriózních mé-
diích. Ještě před vydáním červnového Lea (15. května) 
se jich pár objevilo v nabídce zpravodajských interne-
tových serverů iDNES Mladé fronty DNES a Flash 
news, který patří Právu. Flash news napsal k Terezinu 
ternu krátký článek s titulkem „Leo vytáhlo eso: Terezu 
Pergnerovou“ a pak si už mohli čtenáři prohlédnout mi-
niaturní fotky Terezy v celé kráse. Nejnavštěvovanější 
iDNES jen nadhodil: „Totálně odkryté eso – erotické fo-
tografie Terezy Pergnerové na serveru Leo.cz“ s přímým 
odkazem na pornostránky časopisu. V glose ještě napsal: 
„Z hlediska vyššího principu mravního je veřejná nahota 
Terezy Pergnerové špatnost. To nejméně. Z hlediska ži-
votní situace osamělé moderátorky vlastního života je 
třeba říct, že Tereza má hezké tělo!“ Zařadit pornografii 
na webové stránky není podle novinářů nic neobvyklého. 
„Mezi našimi čtenáři je něco takového hodně populární,“ 
vysvětluje redaktor Flash news Michal Hrbek. 

Ženské tělo ve výmluvné póze pro květen zvo-
lil i časopis zcela jiného ražení, než je Leo, magazín 
Quo, který čtenářům přináší zajímavosti ze světa. 
Na obálce je vyfocená modelka sedící na židli s ši-
roce roztaženýma nohama, mezi nimiž má nakrojený 
meloun. Titulek pod obrázkem objasňuje, že uvnitř 
čísla může čtenář najít tipy na dovolenou, „kde je 
ovoce nejšťavnatější“. „Tuto obálku jsme zvolili, pro-
tože čiší pravým Quomanstvím, a Quomani po ní 
budou jistě šílet,“ vysvětluje šéfredaktor Quo David 
Černý. „Dívka je krásná k pohledání a meloun – ten 
je prostě k nakousnutí. To příjemně ladí s hlavním ti-
tulkem o padesáti nejlepších dovolených,“ vysvětluje 
šéfredaktor. (…) 

EUROSKEPTICI A OBAVY O NÁRODNÍ TRADICE 

Konec guláše 
v Čechách
Hostinští obvinili Brusel, 
že plánuje vraždu 
národní kuchyně
Petr třeŠňÁk, 20. 8. 2001

Do stále početnějšího tábora českých odpůrců vstupu 
do Evropské unie přibyla významná posila. Z titul-
ních stran celostátního tisku zazněl varovný hlas tu-
zemských hostinských, že bruselští byrokraté chtějí za-
vraždit tradiční českou kuchyni. To je v zemi, kde jídlo 
považuje za nejdůležitější „národní tradici“ i předseda 
tak proevropské partaje, jako jsou zdejší lidovci, jistě 
závažný argument. Při bližším pohledu je to však s ev-
ropskou hrozbou trochu jinak. Zdá se, že rozhořčené 
majitele hospod nežene do střetu s Bruselem láska 
k národním specialitám, ale spíš strach, že pod jeho 
kuratelou se už dál nebudou moci chovat jako čuňata. 

Život pod pokličkou
„Nemůžete mít svíčkovou, guláš, utopence. Jestli 
zkrátka chcete mezi naši elitu, tak se musíte přizpů-
sobit,“ shrnul údajný postoj Unie k  české kuchyni 
v hlavních zprávách televize Nova českokrumlovský 
starosta Miloš Michálek. Kde se ale ta představa o ev-
ropské touze ukrást Čechům svíčkovou vlastně vzala? 
Zdejší hostinští si tak vyložili novou vyhlášku čes-
kého ministerstva zdravotnictví, která přikazuje po-
dávat teplé jídlo maximálně do tří hodin od uvaření. 
Guláš a omáčky přitom, jak známo, potřebují pořádně 
uležet a tříhodinová spotřební lhůta navíc kuchařům 
znemožňuje navařit ráno kotel hotového jídla a serví-
rovat ho až do zavírací doby. Lahodné a levné recep-
tury našich babiček tudíž budou nuceny uvolnit místo 
na jídelníčku drahým minutkám bez vůně a chuti. 

Ve svém působivém výkladu ale majitelé restau-
rací zapomínají dodat, že zmíněná tříhodinová lhůta 
není žádnou „evropskou“ novinkou. Naopak – je zá-
kladní součástí českých hygienických předpisů od roku 
1961. Už před čtyřiceti lety totiž potravináři zjistili, že 
jídlo stojící na plotně déle než tři hodiny začne žít vlast-
ním životem. Mikroorganismy se rychle množí a pro-
dukují jedovaté toxiny, odstavené knedlíky se stávají ide-
ální líhní pro bakterie salmonely a pokrm navíc výrazně 
ztrácí svou výživnou hodnotu. „První změny v jídle mů-
žete pozorovat už po hodině a půl,“ vysvětluje pražská 
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hygienička Marie Čemusová. Hygienici proto tehdy 
rozhodli, že ve své kuchyni si sice každý může dělat, co 
chce, ale v restauracích musí být jídlo čerstvé, a ne hnít 
celý den v hrncích. Předpis, běžný ve všech evropských 
státech, později například Rakousko a Německo ještě 
zpřísnily: v nemocnicích a školních jídelnách dovolily 
tyto státy jídlo skladovat pouze jednu hodinu. 

Taková pitomost
„Byla to norma, o které každý věděl, že je to pito-
most a že se to nekontroluje,“ vysvětluje Čeněk Rytina, 
prezident spolku podnikatelů v pohostinství Spolhost, 
proč hostinští nadávají Evropě za předpis, který měli 
už čtyřicet let dodržovat. Prezident Spolhostu prý 
hodlá úřady přesvědčovat, aby Česká republika po-
žadovala po Evropské unii výjimku a stala se jedinou 
zemí Unie, kde se jídlo může povalovat přes noc v hrn-
cích, aby se náležitě „odleželo“. Ministerstvo zdravot-
nictví ovšem o něčem takovém vůbec neuvažuje. „Ta 
poslední vyhláška je prozatím nejliberálnější vůbec,“ 
říká hygienička Čemusová. Údajně „likvidační“ před-
pis totiž dává restauracím právo skladovat chlazené 
potraviny o hodinu déle než doposud a nově jim pak 
umožňuje uchovávat naložené maso a další polotovary. 
O tom, že by hospodští nemohli nakládat utopence 
nebo sýry, pak není v hygienických normách ani slovo. 

Při důkladnějším studiu novinových článků va-
rujících před smrtí české kuchyně si čtenář všimne, že 
jméno prezidenta Spolhostu Čeňka Rytiny se pravi-
delně opakuje. „Naše organizace sdružuje přes tisíc 
podnikatelů. Jména vám ale neřeknu, seznam je tajný,“ 
odmítá Rytina odpovědět, koho vlastně zastupuje. Po-
dle znalců gastronomie sdružuje Spolhost především 
venkovské hostince, které mají z tajuplné Evropské 
unie strach. Konkurenční profesní spolky majitelů re-
staurací, jako je například sdružení HO.RE.KA, to-
tiž proti staronové jídelní úpravě vůbec nic nenamítají. 
„Je to bouře ve sklenici vody,“ říká prezident HO.RE.
KA a majitel pražské kavárny Louvre Sylvio Spohr. 
„Hostinští zkrátka spoustu předpisů nedodržují a to 
se teď bude muset změnit. Kdo to neudělá, v konku-
renci neobstojí.“ 

SUDETY A ZÁCHRANA PAMÁTKY 

Zachraňte  
Maria Loreto
Sudetoněmecký 
továrník obnovil zašlou 
slávu poutního místa 
u Chebu
eliŠka bÁrtoVÁ, 15. 7. 2002

„Mýlil jsem se, tady se stal zázrak,“ prohlásil biskup-
ský zmocněnec vikář Václav Škach loni v březnu při 
znovuotevření poutního místa Maria Loreto, v jehož 
obnovu již nikdo nedoufal. Z tři sta let starého pout-
ního místa nedaleko Chebu zbyla po čtyřicetileté vládě 

Člověk z jiné planety. (Anton Hart)

Evropa na vlastní Nově
Ve snaze povzbudit eurooptimismus českých občanů vsa-
dilo ministerstvo zahraničí na nejsledovanější tuzem-
skou televizi. Od září by měla TV Nova odvysílat de-
set dokumentů o českém vstupu do EU. Jejich podstatu 
vysvětlil šéf Novy Vladimír Železný divákům už před 
měsícem: „Nebudeme nic lakovat narůžovo, Evropská 
unie je složitý problém.“ 

Nova opravdu nikdy problém EU narůžovo ne-
lakovala. Vladimír Železný už před šesti lety prohlá-
sil – prý žertem –, že by jeho televize dokázala zablo-
kovat český vstup do Unie, kdyby se musela podřizovat 
evropským kvótám a regulacím. Hlavně počátkem letoš-
ního roku to vypadalo, že Železný chce svůj žert obrátit 
ve skutečnost: „Kvůli vstupu do Evropské unie musela 
Česká republika změnit už několik tisíc zákonů. Kom-
plikací v běžném životě přibývá a lidé stále méně chápou 
jejich význam. Přesto není jasné, kdy a zda vůbec budeme 
přijati,“ hlásala Nova v únoru. Jindy zase po zprávě, že 
nás EU vlastně vůbec nechce, uspořádala anketu. Oslo-
vení občané většinou odpovídali, že „nemá cenu lézt ně-
kam, kde nás nechtějí“, a hlas redaktora to komentoval: 
„Názor lidu budou muset brát politici v úvahu.“ Zatím 
naposled pojednala Nova „složitý problém“ Unie minulé 
pondělí, kdy byl zveřejněn průzkum o  klesající pod-
poře vstupu mezi zdejším obyvatelstvem. „Řada poli-
tiků soudí, že úředníci Unie i některé členské státy s námi 
jednají povýšeně a rozkazovačně,“ oznámily Železného 
Televizní noviny. „Klesající podpora českých lidí je podle 
nich přímým důsledkem takového chování.“ 
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komunistů jen vyhořelá a rozkradená ruina. Zblou-
dilé návštěvníky vítaly propadlé střechy a rozstřílená 
soška Panny Marie v průčelí. Pak se ale objevil An-
ton Hart (88). 

Budu se revanšovat
Rodina Hartova vlastnila ve  Starém Hrozňatově 
na Chebsku kromě cihelny a keramičky i velké hos-
podářství, krávy a koně. To se to místo ještě jmenovalo 
Alt Kinsberg. Každou neděli chodili všichni Hartovi 
dva kilometry do kopce na mši v Maria Loreto. „Bylo 
to pro mě důležité místo,“ vypráví česky Anton Hart. 
„Byl jsem tady pokřtěn, měl jsem tady první přijímání 
i biřmování.“ 

Během války však musel pan Hart rodný Kins- 
berg opustit a narukoval na vojnu. „V zimě za bojů 
u  Kurska jsem na  pokraji sil s  omrzlinami ležel 
ve sněhu a myslel jsme si, že umírám,“ popisuje svůj 
válečný zážitek. „Najednou se mi před očima vybavila 
cesta od našeho domu na kopec k Maria Loreto a já si 
řekl, že jestli tohle přežiju, tak se budu Panně Marii 
revanšovat.“ 

Pan Hart válku ve zdraví přežil a vrátil se do Kins- 
bergu-Starého Hrozňatova, odkud byl v září 1946 s ce-
lou rodinou na základě dekretů prezidenta Beneše vy-
hnán do Bavor. „Pro otce to byla hrozná rána,“ popisuje 
ztrátu domova a veškerého majetku Anton Hart. „Bylo 
mu už čtyřiaosmdesát let a krátce poté zemřel. Ale až 
do smrti doufal, že se do Čech vrátíme.“ 

Hartovi se usadili v příhraničním městě Wald-
sassen a pan Hart přijal nabídku místních, aby se po-
kusil postavit na nohy zkrachovalou cihelnu a důl. 
Z úplné ruiny vybudoval fungující podnik, ve kterém 
dnes pracují na dvě stovky lidí. Zakladatel ale před 
třemi lety předal vedení svému synovi a naplno se vě-
nuje znovuobnovení slávy své lásky – Maria Loreto. 

Cesta ke smíření
První jednání o možné záchraně zničené památky 
začala na chebské radnici v  roce 1992. Po dohodě 
s představiteli města založil pan Hart česko-německý 
Spolek pro záchranu a podporu poutního místa Ma-
ria Loreto. V Německu se na opravu vybraly tři mi-
liony marek, na české straně zhruba osm milionů ko-
run. Během deseti let se odepsaná ruina proměnila 
v  opečovávané místo zářící novou omítkou, upra-
venými ambity s novými sochami v každém rohu. 
Opraven je i hřbitov a kaple Božího hrobu z roku 
1688 s křížovou cestou na úpatí kopce. Z jeho vr-
cholku je vidět daleko do údolí, kde se mezi smrky 
rýsuje starý tovární komín. „Tak to byla naše fab-
rika,“ ukazuje pan Hart. Podívat se tam však již ne-
touží a není se co divit: z továrny i přilehlého rod-
ného domu zbyly jen hroutící se trosky. Nápis Hart 
Keramik nad hlavním vchodem se sice dá ještě pře-
číst, i ten se ale za chvíli ztratí pod náporem času. 
Památka Hartů ovšem zůstane jistě uchována v za-

chráněném Maria Loreto, které opět plní svůj účel – 
konají se zde poutě, svatby, mše. 

Za  tyto zásluhy se rozhodli chebští zastupi-
telé udělit panu Hartovi čestné občanství. Pro byli 
všichni – i komunisté. „Pan Hart je člověk z jiné pla-
nety. Je úžasné, co udělal – a navíc bez nároku na ja-
koukoli kompenzaci,“ vysvětluje vzácně jednomyslný 
souhlas místostarosta Chebu Petr Jakš. „Byl to nej-
šťastnější den mého života,“ vzpomíná dnes na slávu 
s čestným občanstvím Anton Hart. Chebští zastupi-
telé se ve vztahu k původním německým obyvatelům 
města snaží o zatím v Česku ne zcela obvyklou vstříc-
nost. „Každoročně pořádáme setkání se sudetskými 
Němci, na kterém diskutujeme o problémech,“ říká 
místostarosta Jakš. „Ale poslední rok se hovoří hlavně 
o Benešových dekretech. A lidé na vesnici se začínají 
bát, že budou muset navracet Němcům půdu – tak je 
znervóznily výroky našich i německých politiků,“ stě-
žuje si pan Jakš. S požadavkem o navrácení domu či 
půdy se ale na chebskou radnici zatím žádný Němec 
neobrátil. „Já jsem prostě Evropan, necítím vůči Če-
chům žádnou zášť, nechci vracet žádný majetek,“ říká 
k tomu pan Hart. „Prostě jen doufám, že moje čestné 
občanství pomůže zase Loretě – že se o ní lidé dozvědí 
a začnou tam opět chodit.“ 

ŽENY VERSUS MUŽI 

Nechte mě 
u plotny
Marek ŠVeHla, 13. 1. 2003

Feministky a vůbec všichni, komu záleží na tom, aby 
se řízení této země nevěnovali jen čeští chlapáci, to 
nemají úplně lehké. Můžou psát články nebo se done-
konečna přít a hádat někde na debatách, že vrcholná 
politika bez žen je v 21. století nenormální, trapná 
a škodlivá. Můžou pořád někde někoho přesvědčovat, 
že pokud v sociální demokracii a u lidovců tvoří ženy 
polovinu členské základny (v ODS třetinu), a přesto 
na nejvyšší funkce nedosáhnou, je to důkaz diskri-
minace. Jenže pak do diskuse zasáhne hlas „normální 
české ženy“ a všechno je jinak.

Takovým hlasem se naposledy stal rozhovor 
s  Pavlou Topolánkovou, manželkou nového před-
sedy ODS Mirka Topolánka, uveřejněný před týdnem 
v Mladé frontě DNES. Paní Topolánková se svěřuje, že 
vystudovala brněnskou techniku a pak učila na střední 
škole. Zajímá ji historie a literatura. Na otázky odpo-
vídá sebevědomě, rozhodně nepůsobí ušlápnutým do-
jmem. Zvláště když se národu svěřuje, že životním 
posláním je pro ni péče o rodinu, zatímco kariéru ne-
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chává manželovi. Je to její život, napadne chápavého 
čtenáře. Problém ale nastává ve chvíli, kdy paní Topo-
lánková začne své priority sdělovat jako životní recept 
pro ostatní ženy. „Dcerám vždycky říkám, že studovat 
mohou, co chtějí, ale podstatné je, aby se dobře vdaly. 
Zaměstnání by měly mít jako koníček, ale hlavního 
sponzora by měly mít v manželovi.“

Pomiňme nyní fakt, že sama Topolánková si 
za sponzory vybrala daňové poplatníky, neboť zaujala 
lukrativní post manželovy senátorské asistentky. Za-
jímavější jsou její představy ideálního světa pokorné 
uklízečky, kuchařky, vychovatelky dětí a spokojené 
uživatelky platební karty na manželovo jméno. K nim 
se totiž více či méně blíží podstatná část českých man-
želek. Stačí si vzpomenout na poslankyně parlamentu, 
které do kamery při každé příležitosti prohlašují, že 
nejsou žádné feministky či kariéristky, anebo man-
želku premiéra Viktorii Špidlovou, která se nedávno 
svěřila, jak je ráda, když se jí chlap do kuchyně neplete.

Z úst mužů by řeči o kuchyni jako výsostně žen-
ském území nebo rodině jako jediném správném údělu 
ženy zněly jako urážka. Pokud je vedou samy ženy, 
nezbývá než pokrčit rameny s dodatkem, že svět, kde 
muži tráví mateřskou dovolenou, svěřují ženám řízení 
firem a politiky anebo doma jen s úsměvem uvaří, také 
není k zahození. 

PREZIDENTSTVÍ VÁCLAVA HAVLA 

Zhaslo srdce 
na Hradě
Dějiny prezidentství 
Václava Havla
erik tabery, Marek ŠVeHla, 20. 1. 2003

„Olga je proti tomu, prý se se mnou rozvede.“ Je prosi-
nec 1989 a vůdce nenadálé „sametové revoluce“ stojí před 
osudovým krokem. Města jsou polepena jeho plakáty, 
davy na náměstích skandují jeho snadno zapamatovatelné 
jméno. „Je to nemožný, aby byl prezidentem,“ zazname-
nává postesk manželky Olgy spisovatelka Eda Kriseová. 
„Ty přece taky víš, že se na to nehodí. A co si počnu já?“

Manželé Havlovi měli v  tom čase za  sebou 
možná nejdramatičtější rok života. Napřed lednové za-
tčení a uvěznění Václava. Květnové propuštění kvůli 
nemoci a protestům z ciziny. Pak rozjezd petice Ně-
kolik vět, která poprvé probudila Husákovo království 
ze spánku. Sametový převrat a hektické týdny, během 
nichž se tvoří základy opět svobodného Českosloven-

ska, směřují k jedinečnému vyvrcholení. Je to chvíle, 
na kterou pamětníci nemají nikdy zapomenout: Vladi-
slavským sálem Pražského hradu zní působivé fanfáry 
z Libuše, do nichž vchází na pohled nenápadný muž 
s nesmělým úsměvem – nový prezident a nový český 
idol Václav Havel. Dnes, po třinácti letech, odchází 
tento muž z Hradu pryč. Jaký byl?

Tam, kde sedí Havel
„Když jsme po Havlově zvolení přišli na Hrad, připo-
mínalo to tam Kafkův zámek,“ vzpomíná dnes jedna 
z prvních prezidentových poradkyň Eda Kriseová. 
„Na chodbách stáli vojáci se samopaly. Na stěnách 
kanceláří visely obrazy vymalované ve stylu sociali-
stického realismu, pod nimi mohutná kožená křesla. 
Ve všech místnostech bylo odposlouchávací zařízení, 
a my jsme nevěděli, kdo a kde ho poslouchá.“ Ha-
vlův předchůdce Gustáv Husák měl hlavní kancelář 
na Ústředním výboru KSČ a na Hrad chodil obvykle 
jen přijímat státní návštěvy. Nefungovalo tu žádné tis-
kové oddělení, žádné oddělení pro styk s veřejností, 
v legislativním oddělení seděl jeden člověk. Z technic-
kého vybavení tu byla jedna kopírka a jeden elektrický 
psací stroj. Žádný fax, žádné počítače.

Kriseová patřila ke skupině deseti přátel, které 
si Havel přivedl na Hrad s sebou ze sídla Občanského 
fóra jako své nejbližší spolupracovníky. Loajalita Hu-
sákových podřízených nebyla předem jistá a prezident 
potřeboval mít kolem sebe někoho spolehlivého. „Sedli 
jsme si všichni do jedné místnosti, kolem nás bylo dal-
ších asi sto zaměstnanců včetně páté správy StB, zří-
zené pro dozor nad prezidentskou kanceláří,“ dodává 
Kriseová. „Rozkoukávali jsme se jen postupně.“

S novými nájemníky přišla na Hrad i značně 
neformální atmosféra. Všichni si na poradách běžně 
tykali, středu vyhlásil prezident za  „svetrový“ den, 
kdy nebude ani on sám nosit oblek a v rámci mož-
ností se nebudou přijímat oficiální návštěvy. Světové 
noviny oběhly zprávy, jak nový československý prezi-
dent brázdí dlouhé hradní chodby na koloběžce nebo 
jak na zámku v Lánech krájí jídlo mečem. Podle pa-
mětníků při cestách po republice vyzval někdy prezi-
dent Havel řidiče, aby zastavil a svezl stopaře. „Byla to 
doba, kdy se protokol příliš neřešil,“ vzpomíná Havlův 
osobní fotograf těch časů Tomki Němec. „Prezident 
občas utíkal ochrance, téměř vše působilo přátelsky, 
neformálně.“ Nutno ale také dodat, že to byl čas vel-
kých úkolů a nekonečné práce. „Bylo to obrovské pra-
covní nasazení, měli jsme osmnáctihodinové pracovní 
dny,“ říká další z poradců Ladislav Kantor.

S  příchodem nového prezidenta začal Praž-
ský hrad nabývat kdysi ztracené důležitosti. „Mě-
síčně přicházelo sedm tisíc dopisů s  nejrůznějšími 
stížnostmi a křivdami,“ vzpomíná Kriseová. „Ze za-
čátku s nimi hradní úředníci nakládali tak, jak byli 
zvyklí: buď je založili, nebo odpověděli na strohém 
formuláři bez oslovení a poděkování. Zavedli jsme 
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pravidlo, že na každý dopis se musí vstřícně odepsat.“ 
Hrad se najednou stal přitažlivým místem. Na pre-
zidentovo pozvání přijel tibetský dalajlama a po něm 
všichni západní státníci, ale také třeba Jásir Arafat. Pro 
běžné občany začala být i obyčejná nedělní procházka 
na Hradčany spojována s půvabem návštěvy místa, kde 
sedí Havel. „My i prezident jsme šli na Hrad s tím, že 
zůstaneme půl roku do parlamentních voleb. Pak měl 
být zvolen jiný prezident. Brzy ale bylo jasné, že Ob-
čanské fórum i Veřejnost proti násilí výrazně uspějí 
a že budou chtít, aby Václav Havel zůstal,“ vzpomíná 
prezidentův tehdejší mluvčí Michael Žantovský.

Přítel Čalfa
Po druhém zvolení v létě 1990 se začal prezidentský 
úřad zvolna přeměňovat. Z poradců-kamarádů se stali 
šéfové odborů s jasnou pracovní náplní a podřízenými. 
Havlova kancelář měla za sebou první revoluční očistu: 
kromě Husákových věrných musel kvůli evidované 
spolupráci s StB odejít i nový šéf kanceláře – Havlův 
předlistopadový obhájce Josef Lžičař. Na jeho místo 
přichází muž s vítanými kontakty po Evropě Karel 
Schwarzenberg.

V tom čase má prezident za sebou i první po-
litické úspěchy a porážky. Psaná pravidla nevybavují 
tu funkci žádnou zvláštní mocí a velkými pravomo-

cemi. Silou své osobnosti si ale Havel získal obrov-
ský neformální vliv na dění ve státě. Svými názory 
také do značné míry předurčoval, jak se bude politika 
nové demokracie vyvíjet. To samozřejmě vyvolalo kri-
tiku toho, co prezident udělal či neudělal. „Hodně mi 
začala vadit jeho tolerance k bývalým komunistům, 
hlavně k Čalfovi,“ říká dnes Havlův dlouholetý pří-
tel a kritik John Bok. „Nejde o to, že by měli být tihle 
lidé vězněni, od prezidenta měl ale přijít jasný distanc.“

Havel se s Mariánem Čalfou setkal už při prv-
ním revolučním vyjednávání s tehdejším komunistic-
kým premiérem Adamcem, u něhož Čalfa působil jako 
legislativní expert, a padli si do oka. Nomenklaturní 
kádr Čalfa realisticky odhadl situaci, nechal se zvolit 
do čela nové vlády, vystoupil z KSČ a stal se loajálním 
Havlovým spojencem. Nešlo ale jen o Čalfu – Havel 
jako polistopadového ministra obrany prosadil komu-
nistického generála Miroslava Vacka s vysvětlením, že 
právě on se v čase převratu zasloužil o to, že Jakešova 
moc nepoužila proti demonstrantům armádu. Bývalý 
disident a polistopadový místopředseda federálního 
parlamentu Rudolf Battěk k tomu říká: „Havel měl 
pocit, že není možné všechny vyházet. V Čalfovi re-
spektoval vládně zkušeného jedince, který má tu vý-
hodu, že je velice vstřícný.“ Podobně mluví Žantovský: 
„Vzhledem k tomu, kolik bylo v téhle zemi členů KSČ, 

Všichni si na poradách běžně tykali, středu vyhlásil prezident za „svetrový“ den. Byl to ale také čas nekonečné práce. (Zleva Eda Kriseová, 
Miroslav Masák, Josef Lžičař, Alexandr Vondra, Michael Žantovský a Ladislav Kantor, 1990)  
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prezident nechtěl dělit společnost na komunisty a ne-
komunisty. Heslem také přece bylo – nejsme jako oni. 
Na druhé straně chtěl, aby se problém minulosti řešil. 
Stál o to, aby na ministerstvo vnitra přišel Jan Ruml, 
a jeho kancelář byla první, kde se lustrovalo.“

Založ si stranu
O něco později, na podzim roku 1992, se Havel sna-
žil dojem přílišné vstřícnosti zahladit a navrhl napří-
klad nepromlčitelnost komunistických zločinů či zří-
zení nezávislého úřadu, který by je vyšetřoval. Svůj 
názor na „případ Čalfa“ ale nezměnil. „Komunistic-
kou stranou prošlo za čtyřicet let asi sedm milionů lidí 
a ve všech volbách 99,9 % lidí volilo kandidáty Národní 
fronty. V takovém sociálním prostředí není dost sil 
k ostrému rozchodu s nomenklaturními činiteli. Nic-
méně si myslím, že musíme umět rozlišovat mezi pro-
stými členy strany a hlavními pachateli zla a musíme 
také pozorovat, co ti lidé dělají od pádu komunismu,“ 
komentoval tehdejší rozhodnutí před dvěma lety v jed-
nom ze svých rozhovorů pro Respekt.

Ale zpět do prvních let vládnutí. Tehdy se také 
ve skupině kolem Valtra Komárka a Václava Klause 
odehrává boj o budoucí ekonomickou reformu, do kte-
rého ale Havel nezasahuje, téměř o ní nemluví v novi-
nách. Ve svém týmu na Hradě má sice 
i ekonomického poradce jménem Wag-
ner, ten ale z Hradu brzy po pozitivní 
lustraci odešel.

Podstatně více zasahuje Václav 
Havel do politiky. Hned od začátku ale 
naráží na odpor Slováků ve federálním 
parlamentu. Kvůli jeho fungování zdě-
děném po komunistech mohla skupina 
pouhých třiceti osmi poslanců (z cel-
kem tří set) ve Federálním shromáždění 
zablokovat jakýkoli zákon. Havlovi ne-
prochází hned ten první a zdánlivě nejjednodušší – ná-
vrh na změnu názvu státu na prosté Československá 
republika. Vznikla tzv. pomlčková válka.

Od té chvíle se začal táhnout spor o podobu fe-
derace, který postupně vedl k jejímu zániku. „Havel 
se nikdy nechoval autokraticky,“ říká k dva roky trva-
jícím jednáním o federaci Battěk. „Chtěl vyjít Slová-
kům vstříc, evidentně ho ale zaskočila atmosféra, která 
se najednou značně proměnila.“ Ne postkomunističtí 
národovci v čele s Mečiarem, ale Havlův kolega z di-
sentu Ján Čarnogurský byl v prvních dvou letech hlav-
ním motorem demontáže federace. Na stále silnější 
požadavky na přesunutí kompetencí na republiky se 
Havel snažil reagovat vstřícností. Otevřel v Bratislavě 
pobočku prezidentské kanceláře, do svého pražského 
týmu pozval další Slováky, snažil se vystupovat v tan-
demu se slovenskou ikonou Alexanderem Dubčekem.

Na  podzim 1991  přišli prezidentovi poradci 
s návrhem, aby si prezident založil politickou stranu, 
která by působila v Čechách i na Slovensku a zachra-

ňovala by nahnutou federaci. Prezident to ale odmítl. 
„Chtěl zůstat nezávislý,“ vzpomíná Žantovský. Havlova 
nechuť k praktické, všední politice se pak naplno pro-
jevila koncem roku 1991, kdy se obrátil na parlament 
s požadavkem rozšíření prezidentských pravomocí. 
Nešlo o nic dramatického, o žádnou snahu propašo-
vat sem prezidentský systém, jak jej někteří oponenti 
nařkli. Havel tehdy přišel s normální pojistkou pro 
případ ústavní krize (možnost rozpustit zablokovaný 
parlament a dočasně vydávat prezidentské dekrety). 
Spolu s předložením návrhů do parlamentu navíc vy-
zval občany, aby mu demonstracemi pomohli zákony 
vyvzdorovat. Za tuto neochotu využít normálních po-
litických mechanismů Havla ovšem tehdy kritizovali 
i vstřícní novináři.

Se svou žádostí prezident neuspěl, stejně jako 
při dvou zbývajících událostech, které lze spojit s jeho 
pokusy o záchranu federace. V polovině března 1992 se 
v Bratislavě vydal na mítink nacionalistů, přestože jej 
od toho slovenští přátelé zrazovali.

„V tomhle státě se nemůže konat veřejná udá-
lost, které by se prezident měl bát zúčastnit,“ namí-
tal tehdy Havel. Na mítinku pak musel čelit záplavě 
házených vajec a nenávistnému spílání. Hořkost pak 
korunovaly volby, v nichž Dienstbierovo Občanské 

hnutí, které se k prezidentovi nejvíce 
hlásilo, totálně propadlo a ani se ne-
dostalo do parlamentu.

Někoho bez autority z revoluce
Měsíc po  volbách 1992, kdy byl již 
jasný konec federace, Havel odstu-
puje. Činí tak s úsměvem, bez známek 
zahořklosti, prostě s vysvětlením, že 
nechce být dalším v řadě tragických 
československých prezidentů, kteří 
sedí na Hradě a přitom už nedokážou 

ovlivnit nepříznivý vývoj státu. Po demisi se převlékl 
do džínsů a svetru, s díky rozpustil svůj sbor kama-
rádů-poradců a veřejnosti slíbil, že bude dál do poli-
tiky zasahovat. To dodržel a od začátku listopadu začal 
jako občan Havel pořádat tiskové konference.

Ve  stejném čase nový český premiér Václav 
Klaus požádal Havla o kandidaturu na místo hlavy 
chystaného českého státu a i v cizině se začalo psát 
o slibném tandemu Havel–Klaus. Disharmonické ná-
zory na Havlovu novou kandidaturu se objevovaly vý-
jimečně. Nejpozoruhodnější z nich vyšel v tehdejším 
deníku Prostor. Velmi obsáhlá a propracovaná kritika 
z pera Richarda Štencla vysvětluje, že koncept Hav-
lovy politiky je zásadně mylný, neboť vychází ze zku-
šeností jeho samého, které nejsou na společnost jako 
celek přenosné. „Jakých praktických politických úspě-
chů během výkonu funkce dosáhl kromě toho, že ,nám 
ho všude závidějí‘ a že se mu nyní nabízí možnost pre-
zidentovat novému státu?“ ptal se v Prostoru Štencl. 
„Pro trvalou demokracii jsou důležitější instituce než 

„V tomhle státě 
se nemůže 
konat veřejná 
událost, které by 
se prezident měl 
bát zúčastnit.“
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Jak jste se dostal do Re-
spektu?
Přetáhl mě Vladimír Mly-

nář z časopisu Mladý svět, bylo mi 
přesně dvacet dva let. Tehdy mi 
řekl, že čte moje psaní a jestli ne-
chci dělat v Respektu, a já jsem řekl, 
že chci.

Co pro vás Respekt repre-
zentoval, že jste se rozhodl 
odejít z Mladého světa?
Bylo to úplně s  přehledem 

jedno z nejzajímavějších médií, co 
na trhu existovala. Byla to úplně jiná 
liga, jedinečný zjev. A myslím si, že 
mnoho novinářů Respekt bralo tak, 
že je to něco, co stojí za  to dělat. 
I kdyby člověk kvůli tomu měl brát 
výrazně méně, protože mise s tím 
spojená za to stojí. A to si myslím, 
že platí do dnešního dne.

Jaká mise?
Sociální ekolog Bohuslav 

Blažek říkal, že „Respekt je časo-
pis, který vstupuje do  akce, když 
je dobro v ohrožení“. To se mi líbí. 
Možná bych si místo toho dobra do-
kázal představit spíše slovo spravedl-
nost či fair play. Ale tak nějak bych 
popsal, čím je Respekt unikátní.

Jaké ambice jste vlastně měl 
na začátku?
Člověka ohromoval už jen 

fakt, že pracoval s nejlepšími no-

vináři ve  svých oborech té doby. 
Byla to výjimečná konstelace. Teh-
dejší Jan Macháček, tehdejší Vla-
dimír Mlynář, tehdejší Petr Holub 
byli mimořádné postavy. Neříkám, 
co dělají dnes, neříkám, jak se vyví-
jeli, mluvím o roce 1995. A domácí 
rubrika byl hvězdný tým ve  slo-

žení mladý Jindřich Šídlo, Ma-
rek Švehla, mladý Martin Kontra, 
Hana Čápová a počínající střední 
věk Jardy Spurného. Samozřejmě 
Zbyněk Petráček, na  kultuře Jiří 
Peňás a  Viktor Šlajchrt, Tomáš 
Pěkný jako editor civilizace a roz-
hovorů, Ivan Lamper jako formující 
postava časopisu, pochopitelně. Byli 
všichni dost špatně placení, patrně 
by si jinde mohli vydělat víc, ale jak 
to nazval Ota Rambousek, ta „anar-
chistická úderka knížete Schwar-
zenberga“ v tom prostě byla a byla 
to fascinující sestava.

Kterým tématům jste se 
v začátcích věnoval?

Témata, tak jako tehdy 
všichni, jsme nacházeli jinde v mé-
diích. Byla to předinternetová doba 
a  mám pocit, že jsme byli hozeni 
do vody, aniž nám někdo vyloženě 
přesně řekl, co máme dělat, ale vě-
děli jsme, co jsou důležité věci, a ty 
jsme se snažili nějakým způsobem 
uchopit. Psal jsem hlavně do  rub-
riky Domov, která byla tehdy na me-
diální scéně poměrně velký pojem. 
Rozumělo se samo sebou, že tam pa-
tří články z politiky, spíše celostátní 
a společenské, plus tehdy ještě, mys-
lím, hodně silná linie byla „moderní 
historie“, tedy vše, co se týkalo vy-
rovnání se s minulostí. A Respekt 
byl hladový i po tom, aby něco od-
haloval a zjišťoval. Byl jsem tehdy 
pěšák, první linie byla dost náročná, 
ale bavilo mě to. Spolu soupeřilo 
pět dobrých článků, ale na tu dvou-
stranu domácí rubriky se mohly vejít 
jenom čtyři. Všichni byli nabiti tím, 
že chtějí vyniknout. Samozřejmě to 
mohlo vést až k nějakému přetlačo-
vání, ale to je život. Bylo nás tam pět 
a místo bylo pro čtyři.

Stejně do toho běž
Šéfredaktorem jste se stal 
na konci roku 2002. Jaké to 
bylo, přebírat Respekt?
Myslím si, že každý šéfre-

daktor, kterého jsem zažil, do Re-
spektu otiskl svoji představu o světě. 
Vladimír Mlynář byl člověk ne-
smírně politický, kterého i bavilo to 
stranické dění, možná až nadstan-
dardním způsobem. Takže jemu 
připadalo velmi zajímavé, co se 
ve stranách konkrétně děje. Pravda 
je, že i ta země to tehdy prožívala. 
To byly opravdu napínavé věci a my-
slím si doteď, že my, kdo jsme za-
žili naplno devadesátá léta, tak 
na  to rádi vzpomínáme, ať už to 
bylo v médiích, ekonomické sféře 
nebo v politice. Éra Martina Fen-
drycha byla hodně krátká, ale měl 
jsem pocit, že chtěl Respekt udělat 
o trochu méně seriózním, odlehčit 
to. A Petr Holub do toho zase vnesl 
přemýšlení o tom, že chtěl politiku 
i společnost tvořit, v dobrém i špat-

Ota Rambousek 
tomu říkal „ta 
anarchistická 
úderka knížete 
Schwarzen- 
berga“.

První linie byla 
dost náročná
S bývalým šéfredaktorem  
Tomášem Němečkem  
o odhalování prohnilosti  
a rychlých cukrech
aNdrea ProcHÁZkoVÁ 
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ném. Dodnes si myslím, že Petrovo 
tehdejší psaní o zdravotnictví, vědě 
a školství bylo nesmírně pronikavé, 
že byl tehdy nejlepší v těchto oblas-
tech. Neodešel z Respektu ale úplně 
v dobrém, takže já jsem nastupoval 
v době, kdy důvěra v šéfredaktora 
nebyla zrovna silná.

Jak jste vy vnímal roli Re-
spektu, když jste se stal šéf-
redaktorem?
No, kdybych dnes ve  čtyři-

ceti šesti letech mohl tomu svému 
devětadvacetiletému „já“ něco říct, 
tak bych mu řekl: „Chlapče, to se ti 
asi nepovede, ale stejně do toho běž. 
Skončíš vyhořením, ale bude to zají-
mavé…,“ a měl bych pravdu.

Jak to myslíte?
Měl jsem strašně moc úkolů 

naloženo naráz, které nebyly zvlád-
nutelné. Redakce zrovna prošla 
mimořádnou krizí ve  vztahu šéf-
redaktor–redaktoři. Byla obrov-
sky rozkolísaná, rozbouřená a bylo 
třeba ji nějakým způsobem uklidnit. 
A je otázka, jestli já jsem měl být 
ten člověk, kdo to se svými vlast-
nostmi měl a mohl uklidnit. Maji-
tel si vybral mě a nechal mě v tom, 
ač nemálo lidí v redakci s mým vý-
běrem nesouhlasilo. A to předzna-
menalo mou éru, že už v zárodku 
byla ta Nemesis přítomna. Druhý 
obrovsky obtížný úkol byl, že jsem 
měl připravit Respekt na prodej. To 
bylo zadání od  Karla Schwarzen-
berga, nebo alespoň nějak snížit ná-
klady. Což byl další nemožný úkol, 
protože Respekt už neměl kde škr-
tat, byla to nesmírně chudá redakce 
a jediné, v čem mohl škrtat, by bylo 
propouštět lidi, což je prostě řezat 
do vlastního.

Dal se tedy za takové si-
tuace vůbec vnést do Re-
spektu nějaký vlastní otisk?
Samozřejmě že jsem takové 

ambice měl. Moje éra v  čele Re-
spektu byla hodně spojená se snahou 
o nějakou pestrost. Hodně se oteví-
rala komentářová rubrika autorům 
zvnějšku. Cíleně jsem vyvolával de-
batu a chtěl jsem, aby s námi lidié 

polemizovali. Můžu zmínit i památ-
nou vnitřní polemiku, která se pro-
lila na stránky Respektu, mezi Teo-
dorem Marjanovičem a  Markem 
Švehlou o „práva zvířat“. Pro mne 
je nezapomenutelná, ale čtenáři z ní 
asi byli zmatení.

Která témata byla za vašeho 
působení nejdůležitější?
Já jsem tehdy motivoval fi-

nančními odměnami odhalení. To 
bylo tak, že bude-li článek v  ji-
ných médiích, nebo dokonce v te-
levizi, dostane autor speciální 
prémii. Takže co platíte, to dostá-
váte. A Respekt přinášel odhalení 
spoustu a byl hojně citovaný. Psali 
jsme články typu Klausovo okolí, 
kde se pohybovali ruští podnikatelé 
spojení s Karlovými Vary, kteří byli 
zkoumáni kontrarozvědkou. V re-
dakci byla docela velká snaha zjiš-
ťovat věci zevnitř policie, protože 

to bylo Grossovo období, období 
pokusů o politické zásahy do poli-
cejního sboru. A co psal a zjišťo-
val Ondřej Kundra, to byly tehdy 
záslužné a  výjimečné věci. Úplně 
poslední text, než se za mnou za-
vřely v Respektu dveře, bylo třeba 
naše odhalení s Grossovým majet-
kem, se kterým sice původně při-
šla Mladá fronta DNES, nicméně 
Respekt Stanislava Grosse jako pre-
miéra dorazil tím, že zmapoval po-
divné podnikání jeho ženy. Když se 
na to zpětně dívám, tak si jednak ří-
kám, že téměř neminul týden, aby 
Respekt nepřinášel nějaké odhalení, 
které bylo více či méně zajímavé. 
Zpětně bych to označil za období 

velké nedůvěry redakce vůči poli-
tické elitě.

Předtím se politici těšili 
u redakce nějaké speciální 
důvěře?
Disident Jan Ruml by si 

to rozhodně nemyslel, jako mi-
nistr vnitra to od  Respektu do-
cela schytával. Václav Havel také. 
Ten dostal od Respektu za prodej 
svého paláce Lucerna možná nej-
tvrdší kritické komentáře, co jsem 
četl v tehdejším tisku, a dodávám, 
že zaslouženě. A  právě Havel to 
nesl nesmírně těžce, měl pocit, 
že ho „jeho lidé“ kritizují. A Janu 
Rumlovi, coby bývalému šéfredak-
torovi, to také nebylo příjemné, že 
mu jeho vlastní kmen dává takové 
kapky. Ale přes tuhle jakkoli ostrou 
kritiku vždy v redakci vládla určitá 
podprahová elementární důvěra, že 
pokud politici chtějí něco říct jen 
„off record“, tak to bude jen „off re-
cord“. Po opoziční smlouvě se tohle 
hodně proměnilo, a myslím, že ne-
návratně.

V čem?
Vznik mocenského bloku 

Zeman–Klaus byl děsný šok a za-
sel velkou nedůvěru v  politiku. 
To je stejné, co se v Americe říká 
o aféře Watergate – že tahle udá-
lost navždy zpřetrhala tu neviditel-
nou důvěru mezi mediálním a po-
litickým establishmentem. A tady 
u nás se to, myslím, datuje k tomu 
roku 1997, ke  švýcarskému kontu 
ODS, po kterém hned přišla opo-
ziční smlouva.

Jak se ta náhle zrozená ne-
důvěra projevila v psaní?
Že jsme k tomu přistupovali 

tak, jako že po nich jdeme. Že tihle 
autoři opoziční smlouvy jsou parta 
ohrožující principy demokracie – 
a oni jimi mnohdy byli. Zpětně se 
mi jistá část našeho psaní o prohni-
losti doby zdá trošku jako rychlé 
cukry, jako že jsme rychle vybudili 
určitý zájem o veřejné dění, který 
zase rychle pominul. Ale udělali 
jsme také velký kus práce v pokrý-
vání moderní historie.

Vznik 
mocenského 
bloku Zeman–
Klaus byl šok 
a zasel velkou 
nedůvěru 
v politiku.
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Například?
Petru Třešňákovi se poda-

řilo rozpovídat některé lidi, kteří 
podepsali spolupráci se Státní bez-
pečností, proč to udělali a jak na to 
zpětně pohlížejí. A neskromně ří-
kám, že můj text o pražském jaru, 
o roce 1969, „Mráz přišel zevnitř“, 
v něčem něco trefil. Brali jsme to 
jako součást poslání Respektu nebo 
jeho samizdatových kořenů, a poda-
řilo se nám zachytit svědectví pa-
mětníků. Tohle jsou ty texty, které 
na rozdíl od zmíněných „rychlých 
cukrů“, kauz politických odhalení 
dávno zapomenutých politiků, pře-
žijí.

Jezdilo se tehdy už do za-
hraničí na reportáže?
Vážně jsem byl zpětně pře-

kvapen, jak moc jsme jezdili do za-
hraničí, na to, jak jsme byli chudí. 
My jsme tehdy šetřili každou ko-
runu a  žili jsme hodně z  grantů. 
Po  každém grantu, který ně-
jaká ambasáda nabízela, jsme sko-
čili. Byli jsme tak třeba v Zambii, 
po vraždě režiséra Thea van Gogha 
byl Marek Švehla v Nizozemsku. 
Teodor Marjanovič, když byla slin-
tavka a kulhavka v Anglii, psal re-
portáž z Anglie. I předzvěst irácké 
bouře je podle mě v Respektu dobře 
zachycena.

Když se ohlédnete zpět, co 
považujete za svoji největší 
chybu?
Trochu lituju, že se nám 

tehdy lépe nepodařilo zachytit české 
zákulisí irácké kampaně, protože se 
na to už nikdo Václava Havla neze-
ptá. Čili tohoto spíše lituju, ale těch 
otištěných článků vůbec.

Když jste říkal, že jste po-
dle vás neměl správné vlast-
nosti a předpoklady na to, 
abyste Respekt v letech 
2002–2005 vedl, co jste tím 
myslel?
Tak začínal jsem, když mi 

bylo devětadvacet. Byl jsem děsně 
mladý a měl nějakou představu, kte-
rou jsem chtěl prosadit. Aby ta re-
dakce byla plná pestrých a různých 

osobností, od křesťanských konzer-
vativců až po úplný opak. Ale sa-
mozřejmě že to také skřípalo. Zní 
to dobře a jednoduše, když někdo 
řekne, že chce mít takovou rozmani-
tou redakci, ale vydržet s těmi lidmi 
pohromadě, aby ta porada k  ně-
čemu vedla, aby se neporvali, to bylo 
hrozně náročné. A zpětně vnímám, 
že jsem na to tehdy ještě neměl tr-
pělivost s lidmi.

A potom přišlo napadení
Vy jste ale také jako jediný 
šéfredaktor prošel velmi sil-
ným zážitkem, když vás ně-
kdo za práci Respektu na-
padl. Proč se to stalo?
Na konci roku 2003 a začát-

kem roku 2004 Respekt přinesl sé-
rii článků o vyděračských ganzích, 
které tehdy vypalovaly v Litvínově 
a v Mostě diskotéky a nabízely pak 
podnikatelům „ochranu“. Místní 
novináři o tom nepsali, byla to věc, 
která tam jako by visela ve  vzdu-
chu a nemluvilo se o ní. My jsme 
se o tom rozhodli napsat, což vedlo 
k tomu, že texty Respektu si lidé vy-
lepovali na sloupech. Údajný šéf to-
hoto podsvětí se poté velice snažil 
zjistit adresu Hany Čápové a Marka 
Pokorného, kteří byli autory textů. 
Podával na  ně trestní oznámení, 
chtěl potom nahlížet do toho spisu, 
jako že je poškozený, a chtěl se do-
stat k  jejich bydlištím. Byli jsme 
z toho hodně nervózní, protože to 
navíc vyšetřovala litvínovská policie, 
u které se zdálo, že má vazby na tyto 
lidi, takže se na výslechy chodilo jen 
s pasem, aby nikdo nezjistil jejich 
přesné adresy. A potom tedy přišlo 
napadení mě.

Co se stalo?
Byl jsem jako jediný dohle-

datelný, protože jsem byl v rejstříku 
coby jednatel společnosti, včetně 
adresy. Nejsilnější vyšetřovací verze 
byla, že útok souvisí s články, a to 
kvůli načasování, způsobu prove-
dení, motivu, působilo to jako kla-
sické zastrašování. Moji sousedi 
útočníka dokonce poznali a policii 
identifikovali. Ten člověk v první in-
stanci dostal nějaký trest, ale nikdy 

se nepřiznal, nikdy neřekl, kdo si ho 
objednal. V druhé instanci vyměnil 
advokáty, ti mu přinesli nějaké alibi, 
že byl někde na hokeji, a pro po-
chybnosti byl zproštěn. Asi bych ho 
ale také zprostil, nikdy tam nebyla 
stoprocentní jistota, že to byl on.

A z pozice šéfredaktora 
i z redakce Respektu jste 
odešel kvůli napadení? 
Nebo za tím bylo něco ji-
ného, proč jste se nakonec 
rozhodl pro právo?
Ne, spíše jsem byl hodně 

unavený. Bylo to ke konci už hodně 
konfliktní prostředí, ze všech těch 
důvodů, které jsem popsal. Redakce 
byla barvitá, silná, bylo hrozně zá-
bavné ty porady řídit, ale také 
strašně vyčerpávající. Často i s do-
hrami v kavárně, kde bylo třeba si 
některé konflikty vyříkat. A to už 
je potom čirá fyzika, že pokud tření 
spotřebovává víc energie než pohyb 
dopředu, tak asi musíte něco vy-
měnit. A v tu chvíli jsem to byl já. 
Říkal jsem si, že Respekt alespoň 
snad proplul tím divokým obdo-
bím, že se důvěra k šéfredaktorovi, 
doufám, obnovila a doporučil jsem 
jednoznačně Marka Švehlu, pro-
tože se mi zdálo, že Marek může 
být ta stmelující postava. Poté byl 
úplně geniální nápad oslovit Mar-
tina M. Šimečku. To si myslím, že 
také velmi pomohlo a  nakoplo to 
Respekt do dalších let.

Když se zpětně podíváte 
na svou šéfredaktorskou 
éru, co vám Respekt dal 
a vzal?
V roce 2005, když jsem kon-

čil, tak jsem si říkal, že už stejně 
vlastně víc v žurnalistice nikdy v ži-
votě nedokážu. Že deset let v Re-
spektu je a bude to nejdůležitější, co 
jsem mohl v žurnalistice dokázat. 
Jsem samozřejmě pyšný i na čtyři 
roky v  Hospodářských novinách 
a na čtyři roky v Lidovkách, ale ten 
Respekt, to bylo asi vážně to nejdů-
ležitější. 
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Václav Havel s britským premiérem Johnem Majorem.
(Květen 1992)

Národ s Václavem Havlem prožíval doslova každou zvýšenou 
teplotu. (Neonové srdce autora Jiřího Davida, odpůrci v něm 
viděli symbol nevěstince)
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konkrétní lidé – k tomu je ovšem zapotřebí nepod-
lehnout psychologickému sebeklamu o nenahraditel-
nosti. ,Obyčejný‘, více politický a samozřejmě přitom 
slušný prezident, který by svou autoritu nečerpal z re-
voluce, ale z uvážlivého působení v úřadě, by novému 
českému státu jistě slušel.“ Nikdo takový se neobjevil, 
neboť všichni – alespoň naoko – si přáli opět Havla.

Prezident z  roku 1993  se ale přesto od  svého 
předchůdce lišil. Skeptici říkají, že Havel se stal více 
úředníkem, podle realistů více tradičním politikem. 
Jeho kancelář se zprofesionalizovala, revoluční časy 
party kamarádů byly pryč. Nastupují lidé, s nimiž si 
už prezident netyká, kteří téměř nevystupují v médiích. 
Ubývá tiskových konferencí, vystoupení na veřejnosti 
ve svetru a džínsech. Jako své konzultanty si zve šéfa 
Komerční banky Richarda Salzmanna, ekonoma a bý-
valého ministra Tomáše Ježka, expremiéra Jana Strás-
kého a nyní již advokáta Mariána Čalfu.

Pokraj smrti
Česko v tom čase zažívá klidnější část svých transfor-
mačních let. Nejasnosti kolem dělení státu jsou pře-
konané, ekonomice se začíná dařit, pravicová vláda má 
v parlamentu silnou podporu. Prezident v této době 
není nijak zvlášť viditelný, hodně po-
zornosti se dostává samotnému Klau-
sovi. Přesto však Havel dost často udělá 
nebo řekne pro vývoj země něco velmi 
důležitého, což ale vztah mezi „prak-
tikem“ Klausem a „idealistou“ Havlem 
stále více vyhrocuje. Havel je z vrchol-
ných politiků jediný, kdo se výrazněji 
a  soustavně zastává Romů, kdo ote-
vřeně mluví o bolavých místech české 
historie. „Poválečný odsun sudetských 
Němců odsuzuji jako celek,“ prohlá-
sil v Respektu už v roce 1992. „Násilné vyhánění lidí 
je nemorální. Je to typická totalitní praktika. Násilí 
a zvěrstva, které ho provázely, nelze omlouvat ničím.“ 
Vlastně až dodnes se žádný jiný český politik k hrů-
zám vyhnání německých spoluobčanů takto otevřeně 
nevyjádřil.

V září 1993 Havel hostí britského spisovatele Sal-
mana Rushdieho, odsouzeného na dálku k smrti írán-
skými náboženskými fanatiky. Klaus se od návštěvy di-
stancuje a Havel mu vzkazuje: „Nalézání důvodů, proč 
je šikovnější nebo taktičtější si s Rushdiem raději nic 
nezačínat, je postoj, který hraničí s přitakáním zlu.“ 
Polovina devadesátých let je ale také poznamenaná 
do značné míry sílícími obavami o prezidentovo zdraví. 
Havel si už v roce 1990 přinesl do úřadu zdravotní pro-
blémy, získané hlavně předchozím vězněním za komu-
nismu. Po roce 1995 se prezidentův zdravotní stav zhor-
šil. Kvůli nalezenému nádoru mu byl odebrán kus plíce, 
v dalším roce jej pak postihl těžký zápal plic, prasknutí 
tlustého střeva a náhlá dramatická operace na dovolené 
v Innsbrucku. Havel v tom čase dvakrát málem zemřel.

Právě v čase nemocí a druhého sňatku se pre-
zident více uzavřel před okolím, zklidnil svůj život. 
Musel přestat kouřit, zásadně zpřísnit životosprávu, 
více odpočívat, v zimě jezdit na jih. Národ s ním za-
čal prožívat doslova každou zvýšenou teplotu, která 
pro prezidentův oslabený organismus znamenala ne-
bezpečí. Někteří Havlovi přátelé si začali stěžovat, 
že nová manželka Dagmar vytváří kolem prezidenta 
clonu, přes niž není snadné proniknout. Podle mno-
hých však situaci změnilo hlavně balancování mezi 
životem a smrtí, na něž se nedá zapomenout. „Jsem 
přesvědčená, že právě Dagmar mu tehdy zachránila 
život,“ říká k tomu Eda Kriseová. „To ona mu dodává 
sílu vydržet všechny zdravotní problémy.“

V opozici proti opoziční smlouvě
V čase vládní krize Klausova kabinetu koncem roku 
1997 je ale politik Havel opět naplno ve hře. V Rudol-
finu pronáší projev, v němž dosud nejostřeji kritizuje 
dosavadní průběh reformy a Klausovu roli v ní. (Po-
měry v Česku označuje jako mafiánský kapitalismus, 
Klausovu éru za „plnou pýchy kombinovanou s malo-
měšťáckým provincionalismem“.) Havel se do reformy 
národního hospodářství nikdy moc nepletl, pouze čas 

od  času upozorňoval, aby se trans-
formace příliš nezužovala na ekono-
miku, ale rozvíjela se všestranně v tra-
diční občanskou společnost s  úctou 
v právní řád. Špatný konec Klausovy 
vlády s vážným podezřením na korupci 
politických stran teď vnímal jako po-
tvrzení svých slov. V  tom okamžiku 
nečekal na další pokusy sestavit nor-
mální vládu a začátkem roku 1998 jme-
nuje guvernéra České národní banky 
Josefa Tošovského novým premiérem 

poloúřednické vlády.
Myslím, že tento postup byl chybný,“ říká dnes 

bývalý šéf ODA Jan Kalvoda. „Po pádu vlády měl pre-
zident vyzvat tutéž koalici, aby se pokusila sestavit ji-
nou vládu. Havel ale podlehl atmosféře účtování s Klau-
sem.“ Do víru událostí se Havel navíc vrhá v době své 
další prezidentské volby. „Tehdy se rozhodoval poměrně 
těžce,“ říká k tomu exkancléř Ivan Medek. „Byl po ne-
moci a pochyboval, zda bude mít na prezidentství ještě 
dost sil.“ Vládní krize a možnost více než kdy jindy 
předtím politiku státu ovlivňovat ale prezidentovi do-
daly energii k poslední kandidatuře. O půl roku poz-
ději však nastaly předčasné parlamentní volby a po nich 
netradiční rozdělení mocenských postů, na něž naopak 
Havel neměl vůbec žádný vliv – opoziční smlouva mezi 
ODS a ČSSD.

Ta najednou Havla postavila do nové role. Ne-
obvyklý mocenský pakt dvou nejsilnějších stran odsou-
val stranou prezidenta, menší politické strany, škodil 
demokratické soutěži i rozvoji občanské společnosti. 
Následující roky pak ukázaly, že na pokřivené poli-

Téměř šedesát 
lidí ze sta vyslo-
vilo obavu, že 
žádný z kandi-
dátů Havla ne-
může nahradit.
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tické scéně plní tak potřebnou roli opozice především 
Havel. Sice ne ve jménu klasického politického boje, 
ale ve jménu zachování demokracie.

Prezident šlapal opoziční smlouvě na paty ně-
kolikerým způsobem. S  pomocí Ústavního soudu 
a Senátu se mu povedlo zablokovat změny ústavy, 
které měly moc ODS a ČSSD dále posílit. Nešlo ale 
jen o zákony. Když získal podezření, že za lhostej-
nosti opozičněsmluvních partnerů se někdo snaží roz-
vrátit elitní policejní sbory, navštívil centrálu Útvaru 
pro boj s organizovaným zločinem, aby ji podpořil. 
Poté dokonce požádal tajnou službu, aby zjistila, kdo 
se snaží o  likvidaci těchto složek. Prezidenta poté 
podpořil i ministr vnitra Václav Grulich. „Naprosto 
chápu protesty proti tomu, že mluvím takto obecně 
a že nesnáším hory konkrétních důkazů. Já ale ne- 
jsem ani kriminalista, ani vyšetřovatel a ctím principy 
neviny. Proto nemohu konkrétně jmenovat. Vím, že 
to je hloupé, ale stále mně to připadá lepší než úplně 
mlčet a tvářit se, že se nic neděje,“ vysvětlil prezident 
svůj postup. Záhy se ukázalo, že za hlavní útočníky 
proti speciálním policejním útvarům považuje pre-
zident šéfa premiérových poradců Miroslava Šloufa 
a někdejšího šéfa středočeského úřadu vyšetřování Jo-
sefa Douchu, který byl od policie vyhozen pro kon-
takty s podsvětím.

Možná ještě více než na domácí scéně se nemocí 
oslabený prezident v tom čase angažoval v zahraniční 
politice. Z původního odpůrce vojenských paktů se stal 
postupem času přesvědčeným zastáncem NATO a je 
do značné míry jeho zásluhou, že se Česká republika 
stala v roce 1999 členem této obranné aliance. V Ev-
ropském parlamentu se energií hýřící Havel vyslovil 
pro vytvoření evropské ústavy, vznik druhé komory 
Evropského parlamentu a vlastní vojenské jednotky, 
která by mohla zasahovat i bez mandátu OSN. Jako 
jeden z prvních světových politiků také podpořil Če-
čensko v jeho zoufalém souboji s ruskou přesilou.

V realističtějších barvách
Třináct let je dlouhá doba a bylo by jistě divné, kdyby 
nějak občana Václava Havla nezměnila. Krátce před 
loňskými Vánocemi si Havel zamluvil pražský klub 
Rock Café a sezval si do něho desítky starých přátel. 
Večírek jako za starých časů, odmyslíme-li si věk pří-
tomných a spory o to, zda na pódiu mají zahrát i ti, 
o nichž vyšlo najevo, že v minulých letech donášeli 
na své kamarády estébákům.

Rozlučka s prezidentem dala i příležitost k bi-
lanci, jak jej třináct let na vrcholu moci změnilo. „Ab-
solutně ne,“ říká smířlivě někdejší Havlův kritik John 
Bok. „Vzdálil se některým lidem z disentu, obecně se 
nám ale neodcizil. I jako prezident chodil na koncerty 
Plastic People a i tenhle večer v Rock Café to doka-
zuje.“

Podobně pozitivně vyznívá rozhovor i s jinými 
Havlovými spolupracovníky z dřevních časů svobody. 

Žádné stížnosti, žádné nářky. Všichni chválí prezi-
denta i mnohé z toho, co udělal. Do kritičtějšího po-
hledu se pouští pouze Ivan Medek: „Co se nepovedlo? 
Poslední volby strašlivým způsobem poznamenala pro-
tiněmecká kampaň. Prezident k tomu mlčel a já chápu, 
že nechtěl zasahovat do předvolebního boje. Jen dou-
fám, že se k tomu později vyjádří. Druhá nejvážnější 
otázka zní: do jaké míry je KSČM jako dědičku KSČ 
možné považovat za demokratickou. Nejde o stanovy, 
ale o to, jak škodí tomuto státu. Tam bylo možné být 
vůči ní přísnější.“

Blíží se závěr. Václav Havel po třinácti letech 
definitivně odchází z Hradu. Byl to sice léta známý 
termín, ale přesto je teď řada lidí z toho faktu zasko-
čena. U tak silné a pozitivně vnímané osobnosti by 
ostatně jiná reakce byla s podivem. Nejde přitom jen 
o to, že Česká republika Havlovým odchodem při-
chází o jednu ze svých výrazných „značek“ či možná 
o tu vůbec nejvýraznější z nich. V průzkumu novin 
MF DNES i po třinácti letech vyslovilo téměř šedesát 
lidí ze sta obavu, že žádný z dalších kandidátů Havla 
nemůže nahradit, že tak dobrého prezidenta prostě 
na dlouhou dobu mít nebudeme. Co k tomu říct? Jis-
tou střízlivou útěchu snad dávají slova, která po Hav-
lově demisi v roce 1992 napsal do Respektu novinář 
Frankfurter Allgemeine Zeitung Berthold Kohler: 
„Bez Havla, Západem často přestylizovaného, obraz 
země trochu pohasl, zato je realističtější.“ 

POKUS O VRAŽDU NOVINÁŘKY 

Život a doba 
úředníka Srby
Zpráva o korumpování 
v Čechách
JaroslaV sPUrNý, Marek PokorNý, 22. 4. 2003

Blíží se napjatě očekávaná událost: rozsudek v procesu 
proti organizátorům nájemné vraždy novinářky Sabiny 
Slonkové. Hlavním obžalovaným je vysoký minister-
ský úředník Karel Srba (44). Muž, jehož příběh doko-
nale zosobňuje jednu tvář „českého snu“ svobodných 
postkomunistických let. 

Pondělí patnáctého
V pondělí 15. července loňského roku převzal nový 
ministr zahraničí Cyril Svoboda klíče od  Černín-
ského paláce. Kromě změny v osobě nejvyššího šéfa 
zaznamenalo sídlo českých diplomatů ten den ještě 
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dvě drobné události, jejichž význam vyšel najevo poz-
ději. Za generálním sekretářem Pavlem Jarošem při-
šla do kanceláře žena, která se dole ve vrátnici zapsala 
jako Eva Tomšovicová. Kromě této audience vyřídil 
pan Jaroš ještě poštu: napsal valašskomeziříčské sta-
vební firmě Block oznámení, že byla vybrána ke sto-
milionové rekonstrukci velvyslanectví v Záhřebu. Pak 
odjel na dovolenou do Řecka.

Korálky do mozaiky se posklá-
daly už za týden. Policie tehdy zatkla Ja-
rošova sekretářského předchůdce Karla 
Srbu a obvinila jej z přípravy vraždy no-
vinářky Sabiny Slonkové. Věc shodil na-
jatý vrah, vimperský bezdomovec Karel 
Rziepel. A definitivní bomba vybuchla 
po  výpovědi zatčeného prostředníka 
chystané vraždy – zmíněné návštěvnice 
z Černínu Evy Tomšovicové. Ta detek-
tivy nejen že dovedla až k Srbovi jako 
údajnému objednateli, ale do protokolu 
také dopodrobna vylíčila, jak jemu a jeho komplicům 
nosila v igelitových taškách milionové úplatky od růz-
ných firem za získání státních zakázek. Jedním z tako-
vých uplacených kšeftů byla prý i rekonstrukce záhřeb-
ské ambasády.

Doznání drobného zlodějíčka a neúspěšné pod-
nikatelky odstartovalo skandál, jehož zločinná a přitom 

téměř nemaskovaná podoba dosud na zdejší politické 
scéně neměla obdoby. Při domovní prohlídce Srbova 
luxusního statku ve Stochově u Kladna našli policisté 
na zadním sedadle Srbova vozu nelegálně drženou pis-
toli, dvě střílející tužky a osmadvacet milionů korun. 
U jedné tašky s více než pěti miliony měla policie díky 
originálním přelepkám ze vsetínské pobočky Komerční 
banky hned jasno: peníze pocházely z účtu firmy Block 

a vybrány byly pouhý den předtím. Slova 
Tomšovicové o uplacení více než desítky 
dalších zakázek nabyla na zásadní dů-
věryhodnosti.

Kriminalisté se proto hned ná-
sledující den nastěhovali na minister-
stvo zahraničí a  do  kanceláří firmy 
Certos, která pro ministerstvo orga-
nizovala veřejné soutěže. Případ do-
stal na stůl policejní rada Tibor Lévai, 
který po četbě zabavených dokumentů 
obvinil z korupce kromě Srby a jeho 

nástupce Jaroše ještě dalších deset lidí – podnika-
tele a ministerské úředníky. Nový generální sekre-
tář v Černínu Vladimír Zavázal okamžitě udělal re-
vizi všech smluv na rekonstrukci ambasád z poslední 
doby a došel k šokujícímu zjištění: většina prověřo-
vaných zakázek byla předražená až o desítky mili-
onů korun. 

Špion, jemuž uvěřili. (Karel Srba)

Policie Karla 
Srbu obvi-
nila z přípravy 
vraždy novi-
nářky Sabiny 
Slonkové.
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Organizátor přichází
Veřejná kariéra Karla Srby začala v roce 1995 nástupem 
do funkce šéfa finančního odboru ministerstva zdra-
votnictví. Dnes už si nikdo nevzpomíná, jak se tam 
vlastně ocitl. „Tehdy byl vítán každý, kdo měl zájem 
pracovat ve státní správě. Jediný požadavek byl čisté 
lustrační osvědčení a vzdělání – obojí, předpokládám, 
měl,“ říká tehdejší ekonomický náměstek ministerstva 
Ondřej Typolt.

O Srbově předlistopadové minulosti se moc 
neví dodnes. Původně strojní inženýr pracoval v osm-
desátých letech jako referent na ministerstvu lesního 
a vodního hospodářství a poté ve Výzkumném ústavu 
vodohospodářském. Po listopadu se stal ekonomic-
kým náměstkem Pražského domu techniky a záro-
veň začal podnikat. V roce 1993 se spolu s nynějším 
ředitelem Českého rozhlasu Václavem Kasíkem po-
dílel na založení Rádia Alfa – s nimi do toho šel také 
známý příbramský podnikatel Lubomír Kašák, je-
hož vražda loni korunovala policejně vyšetřovanou 
korupci na příbramské radnici. S Kasíkem pak Srba 
ve třiadevadesátém založil ještě prodejnu automobilů 
Autoglob. Spolupráce obou mužů končí v polovině de-
vadesátých let. „Pan Srba byl podnikavý, ale poté co 
odešel v roce 1995 na ministerstvo zdravotnictví, jsme 
se rozešli a prodejna šla do likvidace,“ vzpomíná ře-
ditel Kasík.

V roce 1996 nastoupil na ministerstvo nový ná-
městek – Jiří Čihař – a ten Srbu brzy vyhodil. Podle 
pozdějších zpráv se tak stalo kvůli podezření z ko-
rupce, ale pan Čihař důvody prozradit nechce. „Pode-
zření byla spousta, nicméně neexistují důkazy,“ říká. 
Ani nemohou – Srbovu kancelář navštívili před jeho 
odchodem zloději a totálně ji vybílili. Ztratilo se veš-
keré účetnictví a dokumenty. Policie pachatele nikdy 
nedopadla.

Přes neslavný konec prvního angažmá se Srba 
za pár měsíců vynořil ve vládním úřadu zase. V roce 
1998 jej přijal do služeb ministr zahraničí Jan Kavan, 
kterému nového pracanta doporučil šéf poradců pre-
miéra Zemana Miroslav Šlouf. „Znal jsem ho jako 
člena ČSSD a zdál se mi dobrým organizátorem,“ vy-
světluje své doporučení Šlouf.

Veřejnost se s organizátorskými schopnostmi 
Karla Srby mohla poprvé seznámit v říjnu 1999. Tehdy 
odvolaný ředitel vládního Konferenčního centra 
ve Štiříně Václav Hrubý zveřejnil telefonické hovory, 
v nichž ho jeden člen Šloufova poradcovského týmu 
Jaroslav Novotný vydíráním nutil ke křivopřísežnic-
tví. Šlo o známý případ sháňky po „důkazech“, které 
by podložily Zemanovo v opilosti vyřčené tvrzení, že 
„bývalý ministr zahraničí Josef Zieleniec si za státní 
peníze kupoval přízeň novinářů“. Protože Hrubý od-
mítl házet na Zieleniece lživou špínu, byl propuštěn. 
A Srba, který podle nahraných telefonátů celou akci 
organizoval, za odměnu povýšil na Kavanova gene-
rálního sekretáře. 

Tiše zabít nepřítele
„Z chování Karla Srby jsem měla dojem, že má výborné 
kontakty na tajné služby,“ říká ve své policejní výpo-
vědi korunní svědkyně Eva Tomšovicová. „Mluvil o své 
moci, o tom, že když ho někdo nechce poslouchat, tak 
má člověka, který jiného odpraví, mluvil o tom, že to 
umí udělat sám, jak umí vyndat játra z těla ven, jak má 
na různé lidi kompromitující materiály,“ vzpomíná To-
mšovicová. Tato vimperská majitelka malé účetní firmy 
ve výpovědích neskrývá, že se Srby bála, ale že jej záro-
veň obdivovala. S generálním sekretářem se prý setkala 
poprvé v roce 1999, kdy začala pracovat pro nového ře-
ditele zámku Štiřín Jiřího Zoufala.

Ať už Karel Srba říkal své společnici cokoli, 
pravdou je, že tajné služby hrály v  jeho životě vý-
znamnou roli a že se s řadou jejích členů či agentů se-
šel při svých korupčních aktivitách. Spolupráci s vo-
jenskou rozvědkou podepsal Srba v roce 1986. Jako 
agent vojenské rozvědky pak prošel speciálním výcvi-
kem. Absolvoval dvoutýdenní kurz přežití v náročných 
podmínkách, vysvětlili mu, jak rychle a tiše zabít ne-
přítele, absolvoval tři seskoky padákem. Jak napsala 
loni v srpnu MF DNES, byl „určen k výsadku a di-
verzní činnosti v západním Německu“.

Vypadá to, že si Srba se zpravodajskými službami 
za zády připadal nepostižitelný, a podle slov Tomšo-
vicové se bál jen svých „obchodních partnerů“, přede-
vším Kavanovy náměstkyně (a dnes šéfky jeho newyor-
ské kanceláře) Heleny Opolecké a Miroslava Šloufa. 
Na přátele z rozvědky a dlouhé prsty lidí kolem ní spo-
léhal ostatně do posledních chvil. V onen červencový 
den, kdy jej zatkla policie, naházel do auta své ženy bez-
mála třicet milionů korun a vypravil se za svým dob-
rým přítelem Karlem Spěváčkem. Nikdy tam sice ne-
dorazil – policie jej zatkla na cestě nedaleko Prahy –, ale 
v první výpovědi řekl, že jel Spěváčka prosit o pomoc. 
Tušil prý, že se něco děje, a doufal, že mu přítel svými 
kontakty pomůže.

Devětasedmdesátiletý obchodník s  ropou 
a zbraněmi Spěváček pracoval koncem osmdesátých 
let jako sekretář Varšavské smlouvy. To bylo velmi 
vlivné místo. Jeho držitel měl například přístup k mo-
bilizačním plánům všech zemí „tábora míru“ a mu-
sel úzce spolupracovat nejen s českou, nýbrž přede-
vším se sovětskou tajnou službou. „Seznámili jsme se 
v roce 1990 na konferenci podnikatelů,“ řekl Spěváček 
do protokolu o svých kontaktech s Karlem Srbou. Pak 
se prý léta neviděli. Opět je svedla dohromady až de-
vadesátimilionová zakázka na rekonstrukci ambasády 
ve Washingtonu pro kroměřížskou firmu VW Wachal, 
pro kterou Spěváček pracoval. 

Během posledních tří let zadalo ministerstvo 
dvanáct významných zakázek na rekonstrukci českých 
ambasád. Firmy vybírali oslovením, VW Wachal si 
vybrali do soutěže v šesti případech. Roli někdejšího 
sekretáře Varšavské smlouvy Spěváčka v  korupční 
kauze prověřuje policie i BIS. Ke své roli víc říct ne-
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mohl, na své pražské adrese nebyl čtrnáct dnů k za-
stižení. 

Vysoká laťka
„Nevíme, co přesně Srba jako agent pro rozvědku dě-
lal,“ sdělil nedávno veřejnosti ministr obrany Jaroslav 
Tvrdík. „Lidé, kteří s ním pracovali, prostě mlží,“ do-
dává. Mlžit může i ministr, jehož bratr pracoval rovněž 
ve vojenské rozvědce (před čtrnácti dny odešel na cen-
trálu NATO do Bruselu). Tvrdík nedávno kritizoval 
službu, kde si prý důstojníci kopírují pro své potřeby 
přísně tajné materiály a v níž pracuje skoro stovka lidí 
s propojením na komunistickou StB. Ministr obrany 
v návaznosti na aféru Srba sliboval, že službu úplně 
přebuduje. Připravují se nové prověrky, které si ten-
tokrát nebudou dělat špioni sami, ale speciální vojen-
ská komise. „Výsledky oznámím,“ říká stručně Tvrdík.

Co se tedy ví, je to, že Srba jako významný 
úředník Kavanova ministerstva spolupracoval oficiálně 
na vysílání vojenských špionů do zahraničí pod diplo-
matickým krytím. Dva špiony umístil přímo na mi-
nisterstvu. Tím samozřejmě porušoval zákony. Není 
možné, aby tuzemští špioni pracovali pod krytím v tu-
zemských úřadech a donášeli odtud informace svým 
šéfům. Toto omezení má jediný účel, 
zabránit, aby jedna zpravodajská služba 
neshromažďovala všechny dostupné 
i tajné zahraniční i domácí informace 
a nezískala tak nekontrolovatelnou moc.

Na špionských výsadcích do di-
plomatických křesel se Srbou zřejmě 
spolupracoval Miroslav Šlouf. V únoru 
1999 se oba muži sešli ještě se Srbovým 
řídícím důstojníkem Miroslavem An-
drem (pozdějším velvyslancem v Ka-
zachstánu) a o schůzce existuje ve vo-
jenské rozvědce zápis, který má Respekt k dispozici. 
Řeč šla o špionážních misích a o firmách využívaných 
vojenskou rozvědkou pro krytí svých aktivit. Je možné, 
že šlo o předzvěst kšeftu s vládním hotelem Český 
dům v Moskvě, kterážto transakce Srbovi o rok poz-
ději zlomila úřednický vaz.

Smlouva pronajímající Český dům jeho řediteli 
a zároveň špionovi Stanislavu Breiovi vznikla v roce 
2000 a podepsal ji ministr Kavan. Indiskrecí pak do-
kument unikl do novin a zřetelná nevýhodnost pod-
mínek okrádajících stát vzbudila veřejný zájem. Věcí 
se začali zabývat policisté. Jedna z vyšetřovacích verzí 
mluví o tom, že na kšeftu měli kromě Breie vydělat 
i Kavan se Srbou, a nějaké peníze měly jít i do kasy 
ČSSD; podle druhé verze se měl Český dům stát krycí 
firmou české špionáže v Rusku. Pravda může být obojí, 
je otázka, zda se ji veřejnost dozví, protože policie vy-
šetřuje případ bez výsledku skoro dva roky, a dokonce 
se jej pokusila odložit a jen na zásah státního zastupi-
telství se pokračuje dál. Aféra nicméně ukončila Sr-
bovu kariéru ve státních službách. Sekretář totiž vzal 

vinu za zpackaný pronájem na sebe a odešel z minis-
terstva. „Zvedl laťku pro státní úředníky nezvykle vy-
soko,“ ocenil tehdy jeho loajalitu Kavan.

Když ale o rok později nad Srbou spadla klec 
a coby podezřelý organizátor nájemné vraždy zmizel 
ve vazbě, Kavan – v té době už předseda Valného shro-
máždění OSN – se najednou ke své pravé ruce nechtěl 
znát: přijal ho na doporučení jiných, vůbec nic o něm 
nevěděl, o jeho aktivitách nic netušil… „Nebylo mi 
známo, že pan Srba pracoval pro vojenskou rozvědku,“ 
tvrdil například Kavan loni na podzim. Jenže na pře-
lomu tisíciletí dělal ministr Kavan (mimochodem člo-
věk, který donášel StB zprávy na své okolí už jako 
vysokoškolský student) koordinátora českých tajných 
služeb. Jak je koordinoval, když nevěděl o roli člověka 
přidělujícího špionské výjezdy přímo na jeho vlastním 
ministerstvu? Jaké měl informace? „O tom se s vámi 
bavit nebudu,“ říká Kavan. „Ostatně většina těch in-
formací spadá mezi utajované skutečnosti.“ 

Formální dokonalost
Vraťme se od tajných služeb zpět „do civilu“ – do zá-
kulisí jednoho českého vládního úřadu z počátku tře-
tího tisíciletí. Už bylo řečeno, že korupční chobot-

nici na ministerstvu zahraničí prozradil 
vlastně jeden člověk: Karel Rziepel, 
který se počátkem července loňského 
roku přišel vimperské policii svěřit 
s šokující objednávkou vraždy. Od něj 
vedla stopa k Tomšovicové a dál. Nebýt 
Rziepela, rozvětvená mafie kavanov-
ských časů by zřejmě nebyla odhalena 
ani novým ministrem. Navenek se to-
tiž Srbovým obchodům nedalo nic vy-
tknout. Na stavby v zahraničí se zákon 
o zadávání veřejných zakázek nevzta-

huje, a ministerstvo tak mohlo zadat zakázku komu-
koli bez výběru. Srba – a pak jeho nástupce Jaroš – ale 
této pravomoci nevyužívali a stavbaře vybírali vždy 
na dálku – přes poradenskou firmu Certos. Její šéf To-
máš Pfeffer je také jeden z dvanácti lidí trestně stíha-
ných za účast v Srbově korupční skupině.

„Mnohokrát jsem upozorňoval ministra Kavana 
i jeho náměstkyni Helenu Opoleckou, že Srba – když 
byl ještě pouhý provozní šéf – dělá šílené věci. Kavan 
mne vyslechl, slíbil, že se podívá, a nic,“ vypráví Sr-
bův předchůdce na postu generálního sekretáře Zdeněk 
Matějka. Kavan nakonec Matějku odvolal. Padlý úřed-
ník přesto nesdělil své vážné výhrady policii. Proč? „Ne-
měl jsem v ruce důkaz a taky jsem se snažil být loajální,“ 
vysvětluje Matějka. Stejně jako z řady dalších, i z něj 
mlčenlivá loajalita spadla až po zatčení Srby. „Tady je to 
zvláštní tím, že jsou výjezdy. I když člověk dělá za málo 
peněz, hojí se tím, že vycestuje ven. A když někdo dělá 
problémy, nikam se nedostane či jen do nějaké díry,“ 
vysvětluje ticho v Černínu bývalá ředitelka finančního 
odboru Helena Knížková.

Na špionských 
výsadcích do 
diplomacie se 
Srbou zřejmě 
spolupracoval 
Šlouf.
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Jak to, že ministr Kavan přes všechno upozorňo-
vání neudělal vůbec nic? Kromě verze, že nad Srbou dr-
žel ochrannou ruku mocný šéfporadce premiéra Šlouf, se 
nabízí ještě jedno vysvětlení: že i Kavan byl do korupce 
namočen. Tuto možnost posiluje také nález učiněný loni 
po jeho odchodu z ministerstva. Při výměně bezpečnost-
ních sejfů v září 2000 nechala Kavanova sekretářka omy-
lem otevřít i ministrův osobní trezor a v něm podřízení 
úředníci našli několik obálek s penězi. Při výpovědích 
o množství a původu peněz se exministr zamotával – nej-
dříve přítomnost bankovek v sejfu popřel, pak tvrdil, že 
to byly „diety a sponzorské příspěvky na kampaň“, a když 
zjistil, že by měl v tom případě na krku daňový únik, při-
šel s verzí vlastních úspor. Nejasné je i množství: Kavan 
se postupně ustálil na tvrzení, že šlo o „maximálně čtvrt 
milionu korun“, TV Nova však loni uvedla, že šlo nej-
méně o jeden a půl milionu – a byly opět v originálních 
balíčcích z banky. Podle dalšího zdroje byly obálky do-
konce nadepsány slovy „Pan ministr“ s uvedením sumy. 
Zjistit pravdu je nemožné: oficiální zápis o otevření tre-
zoru se ztratil a nikdo z bývalých Kavanových úředníků 
si už nic nepamatuje. 

Soud byl odročen
Po  odchodu z  ministerstva se začala 
odvíjet zatím poslední část Srbova pří-
běhu. Úředník, jehož jméno bylo při 
aféře s  Českým domem v  novinách 
skoro denně, se vytratil z veřejné scény. 
Na světlo ho opět po pár měsících dra-
maticky vytáhla právě reportérka Slon-
ková: v Mladé frontě DNES otiskla dvě 
reportáže o Srbově velkém majetku, je-
hož původ nebyl vyhozený úředník 
schopen přesvědčivě doložit (prý mu 
otec – předlistopadový aparátčík – našetřil milion do-
larů do krabice od bot). Novinářskou sérii Slonkové pak 
přerušilo Rziepelovo udání a zmíněný červencový zátah 
na vražedné spiklence. Od té doby se v tisku mnohokrát 
spekulovalo o otázce, proč Srba tak amatérsky ohrozil 
svůj korupční byznys. Je vůbec možné, aby se člověk 
jeho kombinátorských schopností vydal cele do ruky 
ženě, kterou sotva znal a která začala mluvit na prvním 
policejním výslechu? Mohl by korupčník pohrávající si 
s desítkami milionů najmout na špinavou práci narko-
mana a ztroskotance Rziepelova formátu?

Na tyto otázky musí odpovědět probíhající pro-
ces. Jeho dosavadní díly potvrzují to, co bylo zveřejněno 
už v začátcích vyšetřování. Žaloba stojí na svědectví Evy 
Tomšovicové, která Srbu viní z úplatků a vražedné ob-
jednávky. Srba od počátku říká, že je nevinen. Peníze 
má od otce. Na fotku Slonkové ze svého pracovního 
stolu napsal „likvidace“ kvůli tomu, aby nezapomněl, 
že se jí chce pomstít ostrým článkem. A podrobné in-
formace o rodině novinářky sháněl proto, aby chystaný 
článek nebyl nepřesný. Podle Srbova advokáta Miro-
slava Kříženeckého je celý proces „hrou zpravodajských 

služeb“, které se prý snaží zničit Srbu, protože hodně 
věděl. Co hodně? „To vyjde najevo při procesu,“ odpo-
vídá Kříženecký.

Policie spiknutí proti Srbovi odmítá. Zároveň ale 
nevyšetřuje ani verzi, že by Srba pracoval na příkaz vyš-
šího bosse. Přitom právě tohle bylo jednou z prvních vy-
šetřovacích hypotéz: že Slonkovou chce zavraždit ně-
kdo z hlavounů kolem zakázky na stavbu dálnice D47, 
protože se novinářka – možná i nevědomky – přiblížila 
k nějakému nebezpečnému odhalení. Policie tuto stopu 
později bez vysvětlení opustila a nezaujalo ji ani to, že 
Tomšovicová ve své výpovědi několikrát zdůrazňuje 
klíčovou roli Miroslava Šloufa. „Vím, že Srba dostával 
nějaké příkazy od pana Šloufa… Jednali spolu… Do-
mnívám se také, že se dělili o peníze…,“ říká Tomšo-
vicová na mnoha místech. Přestože podobná její slova 
na adresu Srbových spolupracovníků byla pro postižené 
vstupenkou do vazby a do procesu, Šlouf zatím nebyl 
ani vyslechnut.

„V této fázi jeho výpověď nepotřebuji,“ říká po-
licejní rada Lévai. Jak je ale možné pominout korunní 
svědkyní stigmatizovaného muže? „Už jsem vám odpo-
věděl,“ říká suše Lévai.

Když byl Srba zatčen a praskla 
korupce na ministerstvu zahraničí, oče-
kávalo se, že je to začátek velkého vyšet-
řování, které by mělo objasnit všechny 
podezřelé kontrakty éry premiéra Mi-
loše Zemana – od nápadu koupit stí-
hačky Gripen přes zakázku na dálnici 
až po prodej stomiliardového ruského 
dluhu podezřelé společnosti Falkon Ca-
pital. Vyšetřování korupce ohledně stí-
haček bylo odloženo, u Falkonu ani ne-
začalo, a pokud jde o dálnici, je v běhu, 

s tím, že policie vyslýchá jen nižší úředníky a vládě 
se chce úplně vyhnout. Stejně je to u Srby, policie se 
kloní k názoru, že šlo o one man show, že za Srbou ni-
kdo nestojí. „Já věřím, že policie dělá svou práci dobře 
a poctivě,“ říká k tomu ministr vnitra Stanislav Gross. 
„A k zakázkám, o kterých hovoříte, se nebudu vyjad-
řovat – to by bylo složité.“

Napjatě sledovaný proces, který by mohl ledacos 
v sítích kolem Srby osvětlit, ale zřejmě jen tak neskončí. 
Advokát Kříženecký opakovaně kritizoval, jakým způso-
bem jsou vedeny výslechy svědků. „Soudce vede případ, 
jako by byl dopředu přesvědčen o vině mého klienta,“ 
říká advokát. A soudce Slavomír Cirhan – jako by chtěl 
jeho obvinění potvrdit – nechal ve čtvrtek přečíst pře-
pis odposlechu dialogu advokáta se Srbovou manželkou 
Markétou. Rozhovor vedený dávno po činu evidentně 
nesouvisel s plánovanou vraždou: Kříženecký v něm jen 
nevybíravě napadá státního zástupce Barnabáše Lišku, 
který tehdy Srbově manželce odmítl povolení k návštěvě 
ve vězení. Svůj krok soudce nijak nekomentoval. Takže 
Kříženecký podal okamžitě na vrchní soud stížnost pro 
podjatost a proces byl odročen na neurčito. 

Na fotku 
Slonkové napsal 
„likvidace“, aby 
nezapomněl, 
že se jí chce 
pomstít ostrým 
článkem. 
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HOSPODAŘENÍ NA ÚŘADU VLÁDY 

A do druhé  
nohy, Miloši
Marek ŠVeHla, 18. 8. 2003

„Já prostě nebudu odpovídat na to, kolik hrušek, mi-
nerálek nebo třeba alkoholu se spotřebuje na Úřadu 
vlády…, a já to ani nevím.“ Píše se rok 1999 a mluvčí 
Zemanovy vlády Libor Rouček odpovídá Respektu 
na otázku, o kolik litrů alkoholu více nebo méně než 
za  předchozích kabinetů se nakupuje pro potřebu 
Úřadu vlády a zda je pravda, že ministři s premiérem 
pijí alkohol i o přestávkách vládních schůzí.

Dnes jsme o čtyři roky dál a nejen nynější po-
slanec Rouček, ale také všichni ostatní daňoví poplat-
níci se konečně mohou dozvědět, jaký je účet. Nej-
vyšší kontrolní úřad minulý týden zveřejnil výsledky 
šetření toho, jak se za Zemana ve Strakově akademii 
hospodařilo – a také holdovalo alkoholu. Výsledky už 
proběhly novinami. Kontroloři našli nelegální útratu 
za více než šest milionů korun. Alkoholu a cigaret se 
kupovalo tolik, že to kontrolorka NKÚ Jana Krejčová 
komentovala slovy: „To jsem ještě neviděla.“

Nutno přitom dodat, že jsme toho už z té doby 
viděli mnohé. V úřadě, kde se psaly estébácké hano-
pisy na kolegy z vlády (akce Olovo), vyráběly falešné 
důkazy na diskreditaci politických protivníků (aféra 
Štiřín) a kde pánem byl Miroslav Šlouf, jsou pracovní 
pitky za erární peníze dalším kamínkem do mozaiky 
zemanovského bujného papalášství.

Naštěstí je to za námi a zůstává trochu směšná 
trapnost – ve srovnání s miliardami z jiných kšeftů 
možná pro někoho i malichernost. Domů si peníze 
Zeman neodnesl, prostě je prolil hrdlem a prokouřil, 
řeklo by se. I za tuhle zlodějnu by ale nebylo špatné 
někoho potrestat. Pro novináře včetně Respektu z toho 
pak plyne jedno poučení: nenechat se příště odbýt dr-
zou odpovědí mluvčího a dotahovat práci do konce. 

Odměna pro poslušné
Srba byl dvakrát policií vyšetřován, v obou případech 
neúspěšně. Ovšem policisty, kteří se na tom neúspěchu 
podíleli, čekal zvláštní postup.

Jako první dostala policie na  stůl proslavený 
případ zámku Štiřín. Srbův podíl na vydírání ředitele 
Hrubého si vzal na starost vyšetřovatel Otakar Verner. 
Zdálo se to snadné: na zveřejněných nahrávkách (je-
jichž pravost nikdy nikdo nepopřel) se tehdejší Zema-
nův poradce Jaroslav Novotný k vydírání organizova-
nému Srbou otevřeně přiznává. Policejní ředitel Jiří 
Kolář sliboval tvrdý a nekompromisní postup směrem 
do „nejvyšších politických míst“. Nic z toho se však neko-
nalo: koncem roku Verner vyšetřování odložil s tím, že 
se žádný trestný čin nepodařilo prokázat. Pak povýšil: 
na Grossově ministerstvu mu byl přidělen post správ-
ního rady v odboru koncepce a organizace ministerstva 
vnitra. „S vyšetřováním Srby to nemá nic společného, 
na shledanou,“ utíná Verner okamžitě rozhovor.

Ten méně známý případ vyšetřovala policie 
na podzim roku 2000. Šlo o případ sedmisettisícového 
dluhu za dostavbu rodinného domku v Černém Volu 
u Prahy, který zanechal Srba u firmy B+M. Srba za od-
puštění dluhu spolumajitelům firmy Lubomíru Boro-
vému a Josefu Moravcovi údajně slíbil dvacetimiliono-
vou státní zakázku na opravě Thomayerovy nemocnice 
v Praze. Když zakázka nepřicházela, Borový nabídku 
korupce udal. Na případu pracoval vyšetřovatel La-
dislav Županič a také ho odložil. „Nedalo se dělat nic 
jiného, nebyly žádné důkazy,“ vysvětluje dnes. Krátce 
po verdiktu odešel Županič od policie a stal se Srbovým 
podřízeným na ministerstvu zahraničí. Byl jmenován 
členem zvláštního odboru, který měl na starosti bez-
pečnostní kontroly na zastupitelských úřadech po celém 
světě. 

To, že by jeho přechod měl souvislost s přípa-
dem, popírá. „Případ jsem odložil v prosinci 2000, 
nabídku jsem dostal až v únoru 2001,“ říká Županič. 
Nové místo mu prý dohodil „kamarád od ministerských 
hasičů“. Další pachuť vyvolává, že se Županič v po-
lovině listopadu – dva dny poté, co případ zveřej-
nila média – před svědky sešel se Srbou večer v Malo-
stranské kavárně. „Možná to bylo nestandardní. Ale 
za svých jedenáct let u policie jsem takto postupoval 
často. Když jdete s obviněným na pivo, tak z něj často 
vytáhnete, co potřebujete,“ obhajuje svoje jednání Žu-
panič. 

Na ministerstvu ovšem vydržel pouhé tři mě-
síce. „Měl jsem devět tisíc čistého a jako kompenzaci 
přislíbeno, že budu často jezdit po ambasádách, kde 
jsem měl vyhodnocovat bezpečnostní rizika. Nakonec 
mi ale řekli, že si mám vše zjistit z internetu,“ stě-
žuje si. Nyní podniká jako zprostředkovatel v oblasti 
kultury. „Odchod od policie bylo moje nejhorší životní 
rozhodnutí, přišel jsem i o šestitisícovou měsíční rentu. 
A myslíte, že kdybych stranil Srbovi, tak dnes stále by-
dlím v 1+1 na sídlišti?“ 
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EXEKUTORSKÝ BYZNYS 

Otevřete, tady 
exekutor!
Bič na tuneláře 
a podvodníky už zasáhl 
každého dvacátého 
z nás
HaNa ČÁPoVÁ, 21. 3. 2005

Co má společného sochař David Černý a nezaměst-
naná romská matka Eva Sagasserová? Roman Krištof 
z Mezinárodní organizace pro migraci a Pavel Jakubík 
z Vrbic? Měli drobný dluh, jehož placení se nevyhý-
bali. Nechtěli krást. Právě to z nich udělalo snadnou 
kořist exekutorů. Nikoli tuneláři a podvodníci, ale pře-
devším lidé nedbalí či v nouzi se tady totiž stávají ter-
čem exekuce. Její soukromí vykonavatelé za tři a půl 
roku své existence zásadně změnili veřejný život: na-
vštívili už každého dvacátého z nás. A ty, které to po-
tkalo, rozhodně neměli radost.

Obraz první. Výtvarník David 
Černý sedá na motorku. Právě mu při-
šel úřední dopis nadepsaný: Usnesení 
o exekuci. Jede tedy zjistit, kolik má 
platit, za  co a  komu. Exekuční úřad 
sídlí v honosné bílé vilce na pražské 
Bílé Hoře. Ujímá se ho statný mladík 
a vede jej do malé místnosti v suterénu. 
Tady se David Černý dozví, že před pár 
lety zůstal dlužen pět stokorun za plyn 
v ateliéru. Byl tehdy zrovna v Americe 
a místnost v podkroví půjčil známému. „Je pravda, že 
jsem nechodil k soudu,“ říká. „Nepřipadalo mi to důle-
žité, šlo o málo peněz. Navíc ten dům přestavěli a ate-
liér se stal součástí nového podkrovního bytu.“

Teď je umělec srozuměn s tím, že dluh prostě 
na místě uhradí a bude pokoj. Čeká ho ale překvapení. 
Vinou nákladů soudu a především exekuce se ze stoko-
run dluh zvýšil na 33 tisíc. „Tak jak to uděláme?“ ptá 
se dlužníka další svalovec, který se mezitím postavil 
do dveří mrňavé místnosti a vyzývavě poklepává pěstí 
do veřejí. Výtvarník navrhuje, že zaplatí bankovním 
převodem. „Dobrá, to je možnost,“ říká vykonavatel. 
„Ale necháte nám tady zatím ten mobil, ze kterého 
jste před chvílí volal, a tu motorku, na které jste při-
jel.“ Telefon a klíčky zůstávají tedy na stole a všichni 
tři muži jedou autem do nejbližší banky. Tam David 

Černý vyplňuje exekutorům šek a pak na motorce od-
jíždí – stěžovat si své advokátce. „Nelíbila se mi ani 
vysoká částka, ani způsoby vykonavatelů,“ vzpomíná 
na svůj zážitek teď po půl roce. „Ale ona mi řekla, že 
jakmile to je v rukou exekutorů, nejede přes to vlak. 
To je prý konečná bez možnosti odvolání. Tak jsem 
to nechal být.“

Zákon o soudních exekutorech – navržený unio- 
nistickými poslanci Pavlem Němcem, Pavlem Svobo-
dou a lidovcem Janem Grůzou – platí od září roku 
2001. Prošel vítán pravicovými stejně jako levicovými 
politiky, ale bez valného zájmu veřejnosti. Pár zmínek 
o něm se objevilo v Hospodářských novinách, jinak se 
k němu vyjadřovali jen jeho předkladatelé a tehdejší 
ministr spravedlnosti, dnes ombudsman Otakar Mo-
tejl. Co se od zákona čekalo? Především to, že sou-
kromí exekutoři budou dluhy vymáhat s větším nasa-
zením než dosavadní úředníci ze soudů. A že tak zmizí 
trapná situace, kdy společenské normy a praxe chrání 
víc neplatícího dlužníka než jeho věřitele. Nový zákon 
zainteresoval exekutory finančně na úspěšném vymá-
hání pohledávek – a stanovil, že jejich plat, náhradu 
výdajů i ztrátu času bude místo státu platit dlužník. 

Kromě této přímé motivace penězi dal zá-
kon exekutorům také některé nové možnosti. Stali 
se, stejně jako třeba policisté, chráněnými veřejnými 
činiteli. Mohou na každý účet a do každé evidence. 
Na rozdíl od předchozí praxe se převod majetku dluž-
níka stal datem vyhlášení exekuce neplatný. Exeku-

tor si může vzít zámečníka a vstoupit 
do  bytu i  kamkoli jinam, pokud má 
podezření, že tam je dlužníkův maje-
tek. Zároveň je možné dát jakýkoli jeho 
majetek do dražby. Exekutoři zasahují 
bez předchozího varování – o exekuci 
se člověk dozví až ve chvíli, kdy je vy-
hlášena. Nemá tedy ani tušení o tom, 
že se chystá. Přijetím tohoto zákona 
jsme se přidali k  21 zemím – napří-
klad k Polsku, Slovensku, Maďarsku, 
Francii či Belgii  –, které vymáhání 

dluhů svěřují soukromníkům. „Zákon má zabránit 
tomu, aby ti všeho schopní ,neplatiči a tuneláři‘ zneu-
žívali nejednoznačné právní úpravy,“ sliboval za před-
kladatele zákona Pavel Svoboda. „Soukromníci budou 
aplikovat dynamičtější postupy a účinnější prostředky,“ 
doplnil je Otakar Motejl.

Ze slov politiků si ale málokdo dovodil, že ruka 
zákona může dopadnout také na něj. Jde přece o „vše-
hoschopné neplatiče a tuneláře“. Tedy jaksi mimoděk 
se předpokládá, že mířit se bude na zloděje a podvod-
níky. Těch mezi námi zas tolik není. Přesto se po-
čet exekucí zvýšil ze čtyř tisíc v roce 2001 na 155 tisíc 
v loňském roce. Vzniklo 119 exekučních úřadů. Cel-
kem se s exekutory za tři a půl roku existence zákona 
setkalo 349 881 lidí – tedy asi každý dvacátý dospělý 
člověk.

„Než vyjedeme, 
zjistíme si, co je 
to za člověka. 
Snažíme se najít 
místo, kde je 
nejzranitelnější.“
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Ze dvora exekutorského úřadu Josefa Cingroše 
vyjíždí bílá dodávka. Vydáváme se spolu s ní brněn-
skými ulicemi. Jsme zvědavi, kde se asi octneme. Kdo 
bude ten dlužník? Jaké tvůrčí postupy vykonavatel 
užije, aby peníze vrátil věřiteli? A kdo je vlastně ten 
věřitel? Dodávka zastavuje nedaleko brněnského cen-
tra před ošumělým patrovým domem. „Dobrý den, 
hledám paní Holubovou Květoslavu,“ volá vykonavatel 
Petr Chudoba, když se konečně otevře jedno z oken. 
Za chvíli se dole u domovních dveří schází celá rom-
ská rodina a zve nás přátelsky dál. „Máte úkol?“ volá 
od sporáku snacha paní Holubové na právě přichá-
zející dcerku. „Jsem z exekutorského úřadu magistra 
Cingroše. Je na vás vedena exekuce vůči Jihomorav-
ské plynárenské,“ začíná Petr Chudoba a nechápavé 
pohledy přítomných ho vedou k jasnější řeči: „To zna-
mená, máte asi nějaký dluh za neplacení plynu.“ „No 
a co?“ pořád ještě nechápe paní Holubová. „Domlu-

víme se, jakým způsobem jste tu částku – 43 tisíc ko-
run – schopna zaplatit,“ říká vykonavatel. „Všichni jste 
na podpoře, vidím, že žádné věci k zabavení tu také 
nemáte – tak přijďte zítra k nám do kanceláře a domlu-
víme splátkový kalendář,“ loučí se s rodinou.

Vypadá to správně a spravedlivě. Chudá rodina 
házela placení za plyn léta za hlavu, tak teď bude hezky 
splácet z podpory, jak je v jejích silách. Ale na ulici je na-
jednou všechno jinak. „Po třech stovkách by to spláceli 
dvacet let,“ neguje Petr Chudoba překvapivě nedávno 
učiněnou nabídku splátkového kalendáře. „Takže pro-
dáme ve dražbě jejich dům. Oni to sice zatím neví, ale 
na katastru nemovitostí už je exekuční blokace. Otázka 
je jen to, jestli dům v  romské lokalitě někdo koupí 
a za kolik.“ Rodině paní Holubové tak hrozí, že skončí 
definitivně na ulici. O několik tisíc její dluh zvýší ná-
klady soudu, další tisíce zaplatí exekutorovi. Petr Chu-
doba odhaduje, že jejich práce vyjde tak na 30 tisíc ko-
run. Odhad domu nebude nijak vysoký, v prvním kole 
se bude prodávat za dvě třetiny a ve druhém dokonce jen 
za polovinu odhadní ceny. Sečteno a podtrženo, zbytek 
z prodeje po zaplacení dluhu a exekuce jistě na koupi no-
vého domku ani bytu stačit nebude. „Ptáte se, jestli je 
správná taková tvrdost?“ diví se exekutor Josef Cingroš. 
„Já to cítím právě opačně – od té rodiny je nemorální, 
že mají dům a přitom dluží za plyn.“ 

Třikrát a Horal
„Před tím, než někam vyjedeme, si zjistíme, co je to 
za člověka. Snažíme se najít místo, kde je nejzranitel-
nější,“ popsal svou strategii MF DNES vykonavatel 
Daniel Urbánek. Kolega Marián Vodička z pardubic-
kého exekutorského úřadu Arnošta Hofmana ho do-
plnil: „Přesně tak, vycítit slabé místo. Třeba jsme měli 
dlužníka, o kterém jsme zjistili, že má pěkné auto a že 
si na něj potrpí. Každý den ho leští, chodí kolem něj 
po špičkách a schovává ho před námi. Jednou jsme 
jeli kolem a zjistili, že to auto mu stojí před domem. 
Nechali jsme ho odtáhnout. Během pěti dnů tady byl 
a přivezl všechny peníze, které dlužil.“ 

Další pokus poznat blíž práci exekutorů, vě-
řitele a dlužníky tedy směřujeme do Pardubic, když 
tu mají takové sdílné vykonavatele. „Zítra pojedeme 
do Trutnova. Máme zakázku od města, budeme vy-
stěhovávat nájemníky z jejich bytů,“ popisuje Marián 
Vodička do  telefonu program na  příští dny. Koho 
město Trutnov stěhuje a proč si na tu práci najímá 
drahé exekutory, místo aby využilo svých nebo soud-
ních úředníků? „Je to brutální nástroj, ale jak jinak se 
má město dostat ke svému majetku?“ odpovídá otáz-
kou šéf městského bytového podniku Jan Karpíšek. 
„Soudní vykonavatel byl zahlcen prací, trvalo dlouho, 
než vystěhování proběhlo. Exekuce pohnuly tady tu 
oblast správným směrem.“ Trutnov se ke svému ma-
jetku dostává opravdu rychle a drsně. Za dobu exis-
tence soudních exekutorů už jim svěřil třetinu – 421 – 
ze svých 12 stovek nájemníků. „Třikrát nezaplatí, 

Vůbec nevím, jak z toho ven. (Pavel Jakubík se ženou před dražbou)

Přijďte zítra a domluvíme se, jak rychle vás vysypeme na ulici. 
(Exekutor u paní Holubové)

f
o

t
o

 l
U

d
V

ík
 H

r
a

d
il

e
k

f
o

t
o

 l
U

d
V

ík
 H

r
a

d
il

e
k



130

nemusí to být ani v kuse, a už může dostat výpo-
věď. V řadě případů to tak běhá,“ popisuje Jan Kar-
píšek. Splátkový kalendář, a  dokonce ani splacení 
celého dluhu těm, kdo už jednou mají vroubek, větši-
nou nepomůže. „Rada města chce byt obsadit někým, 
kdo za něj bude platit řádně,“ říká šéf bytového pod-
niku Karpíšek. Ale především – volné byty se nabízí 
obálkovou metodou za tržní nájem – minimální cena 
je dvoj- až trojnásobek ceny regulované (v Trutnově 
17 Kč za metr čtvereční).

Soud rozhodne, zda má člověk nárok na vystě-
hování s náhradou, nebo bez ní. Jako náhradní bydlení 
využívá město tři soukromé ubytovny. „Lidé tam platí 
mnohonásobně – zhruba pětkrát víc – než za nájem 
v bytě třetí čtvrté kategorie,“ říká Jan Karpíšek. „Pro 
ubytovnu jsou to sice jisté peníze, ale také podivní ob-
čané.“ V motelu Horal – sem směřuje většina vystěho-
vaných, dvě další ubytovny jsou totiž mimo město – si 
však na většinou romské rodiny nestěžují. Naopak. „To 
není pravda, že to jsou nenapravitelní neplatiči a do-
hoda s nimi není možná,“ říká recepční Miloslava Pe-
chalová. „U nás všichni platí, problémy s tím skoro ne-
jsou.“ Stačí ve vztahu k nim dodržet tři věci – slušné 
chování, jasná pravidla a  vstřícnost 
k  momentální nouzi. „Město s  námi 
jedná sprostě, jako s cikány,“ vysvětluje 
drobný muž na chodbě, proč tady platí, 
a městu neplatil. „Vidíte tu někde plí-
seň?“ ukazuje do svého pokoje. „Ve stát-
ním bytě jsem ji měl metr vysoko. Při-
šel se na to podívat celý byťák, a nic. 
Tak za co bych jim platil!“ Zároveň tu 
všichni vědí, že dluhy se nebudou tole-
rovat léta – ve smlouvě je jasně napsáno, 
že měsíc bez placení stačí na vyhazov. 
„A vidíte, platí všichni,“ vytahuje paní Pechalová peč-
livě vedený sešit. „Jsme přístupni tomu, že nemusí pla-
tit, když zrovna nemají. Přinesou zálohu a doplatí, až 
mít budou.“ Proč tohle – přísný a zároveň lidský pří-
stup – nedokázalo město, vždyť má celý sociální od-
bor? Radní Tomáš Hendrych (Volba pro město) tako-
vou debatu odmítá: „Jaká chyba naší sociální politiky? 
Nevidíte jejich chybu – nebyli schopni platit. Teď bydlí, 
platí, nějak se s tím dokázali poprat. Žádný mimořádný 
problém to není.“ 

Sladká odměna
Je tu ale ještě jedna otázka. Má advokát bytového pod-
niku a exekutorský úřad vydělávat právě na sociálně 
slabých lidech, kteří žijí tak tak z dávek? „Strhli mi 
už 4800 korun a teď jsem se dozvěděla, že mám platit 
dalších 19 600,“ říká Eva Sagasserová a na stole spo-
lečné kuchyně motelu Horal rozkládá papíry. Vdova 
se dvěma dětmi tu skončila kvůli 15tisícovému dluhu 
na nájmu – přesto, že si s městem dohodla splátkový 
kalendář a měsíčně podle něj na umoření dluhu po-
ctivě dávala tisícikorunu.

Za co tedy paní Sagasserová platí tolik dalších 
peněz? Zmíněných 4800 je honorář pro advokáta, na-
jatého bytovým podnikem. Téměř 20 tisíc si účtuje 
exekutor za pár dopisů, několik telefonů a jednu ná-
vštěvu v bytě. Není v tom žádný stěhovák ani sklado-
vání nábytku, paní Sagasserová se při pohrůžce, že 
pokud neodejde dobrovolně, bude ji to stát ještě mno-
hem víc, raději vystěhovala sama. Co si tedy exekutor 
účtuje? Za prvé svou odměnu. Je dána tarifem, v pří-
padě malých částek tři tisíce korun. Exekutor si ji při 
jedné návštěvě naúčtoval hned třikrát – za dobrovolné 
vyklizení bytu, za vymáhání dluhu a za odhad ceny 
věcí, které se v bytě nacházejí. Za druhé „ztrátu svého 
času“ – může si účtovat 200 korun na hodinu, počet 
hodin však záleží jen na něm, těžko to někdy někdo 
zkontroluje. Dlužník platí také cestu, jedno jestli slu-
žebním autem, nebo třeba autem z půjčovny. Za tři 
roky spolupráce s trutnovským bytovým podnikem vy-
dělal pardubický exekutor Arnošt Hofman na lidech, 
jako je paní Sagasserová, zhruba sedm milionů korun.

„Nadhodnocování práce exekutorů je věc, 
na  kterou si lidé často stěžují,“ říká mluvčí minis-
tra spravedlnosti, který na  exekutory dohlíží, Petr 

Dimun. „Sám prezident exekutorské 
komory Juraj Podkonický tohle zmi-
ňoval jako problém – někteří exekutoři 
se podle něj chovají jako na Divokém 
západě.“ Hned ale dodává, že částku 
kolem 15 tisíc považuje za úplně nor-
mální. „Činnost soudního exekutora 
je činností soukromého člověka  – je 
to výdělečná činnost – a sazebník není 
levný,“ říká. „Pokud dlužník riskuje, 
že se dostane až k exekutorovi, riskuje 
také, že z dluhu pět tisíc bude mít třeba 

čtyřnásobnou částku.“ 

Počkej, my ti ukážeme
Trutnovský příklad není vybrán náhodně: právě města 
a obce se vedle plynáren, zdravotních pojišťoven, lea-
singových společností a bankovních domů staly nej-
častějšími věřiteli, kteří se na exekutory obrací. Kromě 
vymáhání dluhů na nájmu a stěhování z bytů se hitem 
měst a obcí staly poplatky za odpad. Lidé totiž často 
vzdorovali proti tomu, že nově mají platit ne za sku-
tečný objem odpadu, ale za každého trvale hlášeného 
v bytě. Politici, místo aby lidem změnu vysvětlovali 
a zkusili je přesvědčit, sáhli rovnou po biči. Nechceš 
mlčet a spořádaně platit? Tak uvidíš, jak s tebou exe-
kutor zatočí.

Lidé se opravdu nestačili divit, když zjistili, že 
exekutorem vymáhaný dluh je padesáti- i stonásobně 
vyšší než ten původní – z 250 korun 12 tisíc, ze 125 ko-
run dokonce skoro 13 tisíc. Pár se jich proto obrátilo 
se stížností na ombudsmana a ten jim dal za pravdu. 
„Obec je povinna – jako správce daní a poplatků – vo-
lit jen takové prostředky, které sice umožňují vybrání 

Dlužník platí 
také služební 
cestu, klidně 
i autem 
z půjčovny.
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dlužné částky, ale přitom dlužníky co nejméně zatě-
žují,“ napsal ve své zprávě. Obce mají podle něj peníze 
vymáhat samy, a ne si hned najímat advokáta a exe-
kutora. Nejvíc ale ombudsmana rozzlobilo právě zdů-
vodnění drahého postupu, které uvedlo hned několik 
obcí: Trest pro neplatiče a výstraha pro ostatní. „Jsem 
nucen konstatovat,“ píše ombudsman, „že takové ne-
přímé exemplární trestání nemohu považovat za po-
stup, který je v souladu s principem dobré správy.“

Za odpad dlužil také Roman Krištof z Mezi-
národní organizace pro migraci. V jeho případě šlo 
o nedbalost, nikoli o nechuť platit. Trvalé bydliště 
má totiž v Brně, tam má platit za odpad, ale většinu 
času tráví v Praze. „Poštu si v Brně moc nepřebírám, 
jsem tam málo,“ říká. O exekuci se tak dozvěděl, až 
když mu zmizely peníze z účtu. „Mám účtů něko-
lik,“ říká Roman Krištof. „Nechápu, proč mi to strhli 
zrovna z toho, kde mám stavební spo-
ření.“ Kromě výdajů spojených s exe-
kucí tak totiž přišel o dalších zhruba 
11 tisíc korun. Exekuce je totiž důvo-
dem ke ztrátě státní podpory ke sta-
vebnímu spoření  – a  to za  celá léta 
jeho trvání. „Když exekutor dostane 
odpověď na svoji žádost o součinnost 
od banky, a když tam ty peníze jsou, 
tak okamžitě vydá exekuční příkaz, aby 
je zadržel. Neuvažuje přitom, co to je 
za účet,“ říká pražský exekutor Ota-
kar Kořínek. „Podle vás by si snad měl 
říct – přece nebudu člověku kvůli pěti 
stovkám rušit státní podporu a budu 
hledat dál? Ale co když už nikde nic 
nenajdu a pán si mezitím vezme sta-
vební úvěr? V konečném důsledku by 
to mohlo dopadnout na věřitele.“ 

Tak jsem tady, paní
Zážitek onoho odpoledne před půl rokem straší Ivanu 
Hrušovskou ze Strakonic ještě dnes. Cítila se chvíli 
jako Josef K. z Kafkova Procesu. Říkala rozumné věci, 
ale řízení běželo dál. „Volali mi do práce, že už jsou 
u mě v bytě a jdou dělat exekuci na Pavla Hrušov-
ského,“ vzpomíná žena. Marně ukazovala doklad 
o rozvodu, potvrzení o vypořádání společného ma-
jetku, marně opakovala, že bývalý manžel u ní už léta 
nebydlí. Našla i doklady, že elektronika, kterou chtějí 
odnést, patří jejímu současnému příteli. Vykonavatelé 
zabavovali zařízení jejího panelákového bytu dál a jen 
odsekli, že „nějaké papíry je nezajímají“.

Její přítel Roman Bulín volal policii, a když od-
mítla přijet, běžel pro strážce zákona osobně. „Exe-
kutor si je vzal stranou, něco jim pošeptal a oni zase 
se slovy: ,Když máte dluhy, tak to my vám nepomů-
žeme,‘ odešli,“ vzpomíná pan Bulín. Na odchodu mu 
ještě poradili, ať zkusí zajet za soudcem, který exekuci 
nařídil. Jel tedy za soudcem a dopadl podobně. „Prý 

exekutorům nemůže radit, kde mají dělat exekuci,“ řekl 
mi. Na rozloučenou soudce panu Bulínovi aspoň pora-
dil – pokud jste schopni dokázat, že věci nepatří dluž-
níkovi, podejte si tzv. vylučovací žalobu. Soud vám je 
pak zase vrátí. „Už jsem se domů nevracel, šel jsem ra-
ději do hospody,“ říká Roman Bulín.

Věci v hodnotě necelých 100 tisíc korun skon-
čily ve skladu věřitele, firmy Bogner Ocel ze Žebráku. 
Právě jí dlužil Pavel Hrušovský 120 tisíc korun. Zpět 
je paní Hrušovská dostala až za čtyři měsíce. Měla 
totiž štěstí a u soudu se jí podařilo prokázat, že věci 
opravdu nejsou bývalého manžela. Jenže kdo si ne-
chává doklady o nákupu léta? Její štěstí bylo, že vět-
šina elektroniky byla koupena poměrně nedávno a na-
víc na splátky – psané na jejího přítele. Odvézt si je ale 
musela na vlastní náklady.

„Nejsem člověk, který si zakládá na věcech, ože-
lela bych je,“ říká vyučená prodavačka. 
„Ale hrozně mi vadí, že k vám někdo 
může takhle vtrhnout, chovat se ve va-
šem bytě jako doma.“ Proto dala – kvůli 
neoprávněné exekuci  – na  už citova-
ného exekutora Otakara Kořínka trestní 
oznámení. Policie ho odložila. S občan-
skou žalobou se dostala až k Ústavnímu 
soudu, ani ten jí za pravdu nedal. Na-
psala stížnost exekutorské komoře  – 
byla zamítnuta. Zastal se jí až ministr 
spravedlnosti Pavel Němec, kterému si 
také stěžovala. Exekutor vysvětlil, proč 
šel do bytu bývalé ženy dlužníka tím, 
že podle výpisu z obchodního rejstříku 
(jako jednatel strakonických hokejistů) 
má trvalé bydliště na této adrese. Využil 
tedy starých dat. „Po přečtení spisu jsme 
učinili závěr, že exekutor musel vědět, 

že povinný má trvalé bydliště jinde,“ píše ředitelka od-
boru dohledu a stížností. Proto věc předala znovu kárné 
komisi exekutorské komory.

„Komora už jednou řekla, že jsem chybu neudě-
lal,“ říká Otakar Kořínek. „S názorem ministra nesou-
hlasím. Zápis v rejstříku je důvod k tomu, aby na ad-
rese byla provedena exekuce. Pokud se tomu chtěla 
paní Hrušovská vyhnout, měla včas upozornit na ne-
soulad mezi údaji v obchodním rejstříku a skutečností.“ 
Pražský advokát Václav Sládek, který zastupuje věři-
tele, dlužníky, i exekutory, má pro zdánlivě absurdní 
útok na byt bývalé manželky dlužníka vysvětlení. 
„Mohl to být psychologický nátlak na dlužníka. Dluž-
níci mají vztahy jako každý jiný a tlak na lidi z jejich 
okolí může přinést ovoce. Exekutor zatlačí na bývalou 
manželku – a čeká, že ona zatlačí něčím – a exekutor 
neví čím – na dlužníka. Třeba pak sežene nějaké pe-
níze a zaplatí,“ říká. „Je to postup, který se mně nezdá 
úplně košer, ale v praxi je často účinný. Nezapomeňte, 
že cílem exekutora, na kterém je existenčně závislý, je 
především dobýt peníze.“ 
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sedm lidí, z toho tři byli sociální demokraté. Jenže ne-
dlouho před volbami policejní inspekce obvinila vy-
šetřovatele této kauzy, že podváděl s cestovním příka-
zem (šlo o pár tisícovek) a mimo jiné mu byl zabaven 
počítač. Podle Kubiceho to ohrozilo další práci a šéf 
ÚOOZ už nechtěl takovému postupu, který považo-
val za politicky motivovaný nátlak, přihlížet. Proto se 
obrátil na poslance a předal jim zprávu, ve které byly 
zaznamenány různé poznatky vyšetřovatelů – od rele-
vantních po neověřené. Poslanci pak zprávu dali mé-
diím a vše bylo venku. Sociální demokraté to označili 
za atentát a cílenou snahu zlikvidovat jejich stranu. 

Jaroslav Spurný o  tom po  volbách napsal člá-
nek, kde mimo jiné stálo: „Podle Kubiceho zásah in-
spekce paralyzoval vyšetřování aféry biolíh i Mrázkovy 
vraždy. Detektivové cítí velký tlak a Kubice to už zná 
z minulosti. On sám byl obviněn ze zneužití pravomoci 
po úspěšném zásahu proti ruským mafiánům od Holubů 
v roce 1995. Obvinění ustál, ale jeho podřízený a šéf sa-
motného zásahu Zdeněk Macháček skončil po nástupu 
sociálních demokratů ve vazbě a až soud jej plně zbavil 
obvinění, že vydíral jistého podvodníka. Přitom vyšlo 
najevo, že za kriminalizací bojovníků proti mafii stál Jo-
sef Doucha, vysoce postavený policista, který musel sbor 
v půli devadesátých let opustit právě kvůli podezření ze 
spolupráce s mafií a který se po vyhazovu stal právním 
zástupcem několika mafiánů zatčených u Holubů. Ze-
manova vláda z něj přesto chtěla udělat policejního pre-
zidenta, ale kvůli velkému poprasku v médiích a na ve-
řejnosti z toho nakonec sešlo. ‚Nechci, aby se opakoval 
Macháček,‘ říká Kubice. ‚Tehdy jsem upozorňoval na ne-
smyslnost jeho stíhání nadřízené a ti se ho nezastali, nic 
neudělali. Tak jsem se teď obrátil na poslance.‘“

Udělejme teď výjimečně skok v čase a přenesme 
se na chvíli do léta 2007. V červenci přichází v kauze 
biolíh zvrat, který Respekt zachytil takto: „Po bezmála 
ročním vyšetřování plném politických bouří, tlaků 
na Kubiceho jednotku, výměn vlád, odposlechnutých 
tajemných telefonátů mezi politiky a policisty a třeba 
také dosud nevysvětleného varování korupčníků býva-
lým policejním prezidentem přišel minulý týden blesk 
z čistého nebe: státní zástupkyně Hercegová další práci 
na případu zastavila, protože prý nebyl spáchán žádný 
trestný čin. Tečka.“ 

Začátek roku 2006 přinesl jednu z nej-
vášnivějších předvolebních kampaní. 
Nebylo jasné, kdo zvítězí, ale sociální 
demokraté pod vedením Grossova ná-
stupce Jiřího Paroubka a občanští de-
mokraté s Mirkem Topolánkem v čele 
burcovali své voliče. Oba předsedové 

neměli daleko k razantnímu slovníku a emocionál-
ním výbuchům, takže to byl skutečně agresivní střet.

V redakčním komentáři před volbami stálo, že 
nejde o fatální volby. „Je nepochybné, že příští vládní 
tým se bude stavět kolem ODS nebo ČSSD v ně-
kolika variantách koalic. Dobrou zprávou je, že obě 
uskupení už ukázala schopnost vládnout, disponují 
řadou kvalifikovaných lidí a nevybočují z evropské 
struktury politických stran,“ psal Respekt. Varoval 
jen před tím, že Paroubek projevil ochotu vládnout 
s komunisty a v ODS je silné protievropské křídlo. 
I proto v komentáři také stálo, že „nejvíce hlasů bude 
třeba pro zelené a lidovce. V tuto chvíli jsou to oni, 
kdo dává největší jistotu pro postup po dobře našláp-
nuté cestě“. 

Vzhledem k těsnosti souboje redakce zároveň 
veřejnost varovala, že po volbách může přijít náročné 
období, kdy nebude snadné sestavit vládu. „Většina po-
volebních scénářů (ať už menší strany spolu s ODS 
či ČSSD, nebo v patové situaci velká koalice) bude 
od politiků vyžadovat maximální ochotu dohodnout 
se. Stejně tak ale bude třeba vůle ke  kompromisu 
i u voličů. Jde o to pochopit, že ne každý ústupek je 
hned zrada.“

Zastavte vyšetřování
Do již tak dramatické předvolební atmosféry ještě vý-
razně zasáhl šéf Útvaru pro odhalování organizova-
ného zločinu (ÚOOZ) Jan Kubice. Nedlouho před 
hlasováním občanů navštívil poslance a informoval je 
o tom, že v Česku dochází k prorůstání organizova-
ného zločinu do politiky. A policii je bráněno, aby jeho 
útvar vyšetřoval zásadní kauzy.

Konkrétně šlo zejména o vraždu kmotra Fran-
tiška Mrázka a vyšetřování kauzy biolíh. Policisté to-
tiž narazili na korupci při udělování licencí k výrobě 
lukrativního biolihu. Na začátku roku dokonce zatkli 

2006–2010
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2006–2010
Podle Jaroslava Spurného to je nepřijatelný ko-

nec příběhu. „V zásadním, nejednoznačném, ostře sle-
dovaném a politicky citlivém případu vynesla [Herce-
gová, pozn. ET] verdikt ,nevinen‘. Takové rozhodnutí 
by měl ale v případech, jako je biolíh, vynést jen sku-
tečný soud.“ Pokud tu má čtenář pocit, že už něco 
podobného v Respektu četl, tak má pravdu. V tomto 
postupujeme konzistentně. Stejná věta u  nás vyšla 
i v roce 2019, kdy státní zástupci nečekaně ukončili 
kauzu Čapí hnízdo Andreje Babiše. S touto kauzou 
se mimochodem Jana Hercegová také krátce potkala. 
V roce 2016 bylo jedno z posledních jejích rozhodnutí 
ve funkci vedoucí městského státního zastupitelství ur-
čení dozorujícího zástupce pro Čapí hnízdo. Vybrala 
Jaroslava Šarocha a zanedlouho odstoupila. 

Ale vraťme se zpět do roku 2006. Těžko sou-
dit, jestli volby ovlivnila Kubiceho zpráva, každopádně 
ODS získala rekordních 35,38 procenta hlasů, ČSSD 
o tři procenta méně. Jiří Paroubek byl šokován, dokonce 
mluvil o tom, že výsledek voleb neuzná. A rekordní vý-
sledek občanských demokratů – strana pod Topolánkem 
obdržela o deset procent více, než co jí naposledy do-
kázal přinést Václav Klaus – překvapil nejen Paroubka. 
V povolebním komentáři to Respekt vysvětlil 
tím, že se Topolánkovi „povedlo stranu zlid-
štit, a umožnit tak řadě lidí ji volit. ODS už 
totiž není národovecká bojůvka, ale pravicové 
uskupení s normálními klady a zápory.“

V konečném součtu ale pravice i le-
vice získaly shodně po sto hlasech, takže na-
stal politický pat a před politiky stála na-
jednou těžká hádanka, jak si s výsledkem 
poradit. Zaskočená byla i veřejnost, která 
nechápala, jak je možné, že pravice získala 
o dvě stě tisíc hlasů více než levice a má 
stejný počet mandátů. Lidovci pak měli za sedm pro-
cent hlasů dvojnásobek poslanců než zelení za procent 
šest. „Může za to volební zákon schválený za vlády 
opoziční smlouvy, který zvýhodňuje velké strany proti 
malým. ODS a ČSSD si tím sice na první pohled po-
mohly, v konečných počtech ale uškodily. Kdykoli to-
tiž budou chtít v budoucnu sestavit většinovou neko-
munistickou vládu, budou potřebovat malé strany typu 
lidovců a zelených. Ti teď ale tratí mandáty na příliš 
malých volebních obvodech,“ psal Respekt. A sestavo-
vání vlád komplikuje opozičněsmluvní úprava dodnes.

Jiří Paroubek dlouho odmítal postupovat kon-
struktivně a  nebylo jasné, co bude dál. Vzhledem 
k tomu, že nikdo nechtěl ustoupit, nabízela se varian- 
ta velké koalice ODS a ČSSD. Na rozdíl od opoziční 
smlouvy by šlo o otevřeně přiznané společné vládnutí 
bez destruktivních protisystémových tahů. Alespoň 
tak o tom politici v dobovém tisku mluví. Zrovna když 
šli sociálnědemokratičtí vyjednavači doladit poslední 
problémy s kolegy z ODS, přišla jim ze stranické cen-
trály zpráva, ať se okamžitě vrátí, protože už je do-
mluvená vláda ČSSD s lidovci. Zbývající hlasy dodají 

v dohodnuté podpoře komunisté, kteří ale ve vládě 
nezasednou.

Tohle nikdo nečekal. Kalousek totiž před vol-
bami rezolutně sliboval, že se nikdy nebude účastnit 
vlády s jakoukoli podporou komunistů. „Když bojujete 
o život, saháte po mimořádných prostředcích,“ vysvět-
lil svůj náhlý obrat Kalousek, podle něhož by bez sou-
hlasu se vstupem do Paroubkovy vlády došlo k likvi-
daci malých stran a změně systému.

V Respektu vyšel komentář, který postup šéfa 
lidovců kritizoval, protože by vtáhl do hry nejhorší sílu 
v politice – komunisty. „Není tedy pravda, že Kalousek 
chtěl zachránit zemi před další opoziční smlouvou, on 
se rozhodl stát u něčeho mnohem horšího,“ psalo se 
v něm zároveň s povzdechnutím, že Česko přichází 
o státníka, v něhož se Kalousek v posledních letech za-
čal proměňovat. „Každý, kdo se neutápí v dogmatech 
a nesleduje politiku jen od stolu v kanceláři, si musel 
této proměny všimnout. Sahala od korektního chování 
k partnerům i protivníkům přes srozumitelné reformy 
dávající lidovcům čitelnou, de facto moderní tvář až 
právě k ochotě stát za principy a riskovat kvůli nim.“

Paroubkova vláda ale nevznikla. I když nápad 
předsedy lidovců podpořily nej-
vyšší stranické špičky jako Cyril 
Svoboda či Jan Kasal, vzbouřily se 
regiony a Praze pakt se socialisty 
a komunisty zatrhly. Vše se vrátilo 
do patové situace.

V září byl Topolánek jme-
nován premiérem (prezident Vác-
lav Klaus mu vyjednávání kom-
plikoval, například mu zkrátil čas 
na domluvy), ale menšinový kabi-
net ODS důvěru nezískal. Úspěš-

nější byl až s druhým pokusem. Vláda složená z ob-
čanských demokratů, lidovců a zelených získala důvěru 
v lednu 2007, když dva poslanci ČSSD Miloš Melčák 
a Michal Pohanka opustili sál, takže vládě stačilo sto 
hlasů.

Přeběhlíci sehráli důležitou roli i v prezident-
ské volbě, která proběhla na začátku roku 2008. Vác-
lav Klaus obhajoval a proti němu se postavil ekonom 
Jan Švejnar. Průběh volby zásadně ovlivnilo to, že si 
zákonodárci odhlasovali veřejné hlasování. Najednou 
bylo mnohem těžší udržet při životě různé zákulisní 
obchody.

Mimo jiné i proto nevyhrál Klaus už v prv-
ním kole. Kolem volby probíhala řada dramatických 
i komických událostí, straníci se vzájemně doprová-
zeli na toalety, aby měli jistotu, že tam někdo někoho 
„nepřesvědčí“ k jiné volbě, než určila partaj. Někte-
rým poslancům chodily v dopisech nábojnice a vý-
zva, ať nejdou hlasovat, nebo příště nějaká skončí 
v nich. Do médií unikla nahrávka z hotelové kamery, 
která beze zvuku zachytila jednání lobbisty a jednoho 
z nejbližších spolupracovníků Miloše Zemana Miro-

„Takové rozhod-
nutí by měl ale 
v případech, 
jako je biolíh, 
vynést jen 
soud.“



134

slava Šloufa s kancléřem prezidenta Václava Klause 
Jiřím Weiglem atd. Do volby výrazně zasáhli i před-
stavitelé katolické církve. Biskupové jako Dominik 
Duka či Jan Graubner přemlouvali lidovecké po-
slance a senátory, ať podpoří Klause. Výměnou za to 
prý proběhnou církevní restituce. Kardinál Vlk na-
opak lidoveckým zákonodárcům doporučil, ať volí 
podle svého uvážení.

Klausovi stačilo k vítězství získat jeden hlas na-
víc. A to se mu podařilo. V druhé volbě nepřišla hla-
sovat zelená poslankyně Olga Zubová, kterou po ně-
kolik kritických hodin nikdo nemohl najít – později 
řekla, že se jí „udělalo nevolno“, vypnula si telefon 
a zůstala doma. A změna názoru socialistického po-
slance Evžena Snítilého. K jeho změně názoru Re-
spekt posléze napsal, že je to zřejmě „oběť známého 
politického nadháněče Miroslava Šloufa, který v řa-
dách své domovské ČSSD otevřeně verboval hlasy 
v Klausův prospěch. Jedna věc, která zapadla – Sníti-
lého spolupráce s totalitními službami, jež se teď pro-
bírá jako žhavá novinka, žádnou novinkou není. Už 
v roce 1997 ji odhalil tehdejší opoziční předák Miloš 
Zeman ve svém legendárním kufříku tajných doku-
mentů, které podle Zemana dokazovaly ,náběh na po-
licejní stát v České republice‘. Na Snítilého tam byla 
složka, včetně jeho krycí estébácké přezdívky Roman. 
Brzy ale vyšlo najevo, že kufřík je propagandistickým 
tahem, který sestavili Zemanovi lidé, tedy i poradce 
Šlouf. Že by nyní Snítilého upozornil, že toho má více 
a ke zveřejnění?“

V komentáři Respekt také uvedl, že představy 
lidí, kteří říkají, že v druhém období bude Klaus smíř-
livější, jsou naprosto liché. „Víc než dlouhé analýzy 
odkryje Klausův přístup jedna historka z Pražského 
hradu. Po zvolení prezident slíbil rozhovor do hlav-
ních zpravodajských relací všech televizí. Té veřejno-
právní se ale bez omluvy vyhnul, evidentně proto, že 
jako jediná o něm netočila oslavné reportáže. Václav 
Klaus zkrátka nezapomíná. Možná by nebylo marné 
se v tom od něj trochu přiučit.“

Každopádně zážitek zákonodárců z této volby 
byl natolik zdrcující, že se zvítězila myšlenka zavést 
přímou volbu. Je sice nejistá, ale pořád bude lepší než 
tohle poslanecké „kupčení“ s volbou hlavy státu.

Justiční mafie
Vláda a veřejnost ale neměly klid. Na povrch se totiž 
vynořil asi největší skandál vlády Mirka Topolánka, 
který později dostal název justiční mafie. V krátkosti 
šlo o to, že se policie začala zabývat možnou korupcí 
člena vlády Jiřího Čunka (viz str. 142). A když už pří-
slušní žalobci dokončovali obžalobu šéfa lidovců, na-
řídila jim nejvyšší státní zástupkyně Renata Vesecká, 
aby případ předali jinému kolegovi – který pak vyšet-
řování po krátkém studiu rozsáhlého spisu ukončil. 

Média, včetně Respektu, přinášela řadu odha-
lení, která svědčila o tom, že šlo o mocenský zásah. 

Spekulace pak potvrdila dozorující státní zástupkyně 
Zlatuše Andělová, která u soudu vypověděla, že ji ně-
kolikrát na schůzku pozval místopředseda Nejvyššího 
soudu Pavel Kučera a poradce Úřadu vlády ČR Pavel 
Němec, kde jí bylo nejdříve naznačeno, že „situace je 
vážná, stabilita vlády by měla mít přednost před nezá-
vislostí justice“. Vše se dělo s vědomím Vesecké. Na-
víc ti státní zástupci, kteří postup v kauze kritizovali, 
byli okamžitě odvoláni ze svých postů.

Vláda skandály ustála, Jiřího Čunka nakonec 
donutili k rezignaci jeho straničtí kolegové, ale pře-
devším kvůli vnitrostranickým sporům.

Nicméně ani potom si Topolánkův kabinet klidu 
moc neužil. Ačkoli jsme od začátku roku 2009 po-

prvé získali prestižní a náročné předsednictví Evrop-
ské unie, kterého se vláda zhostila poměrně úspěšně, 
prosadil Jiří Paroubek několikrát hlasování o nedůvěře 
vládě. V březnu tak kabinet padl, když proti kabinetu 
hlasovali i Vlastimil Tlustý a Jan Schwippel z ODS 
a Věra Jakubková s Olgou Zubovou, které byly sice 
zvoleny za Stranu zelených, ale v té době už měly pod 
patronací rostoucí kombinátorské hvězdy do té doby 
neznámého podnikatele Jaromíra Soukupa svou De-
mokratickou stranu zelených. 

Respekt to komentoval slovy Marka Švehly: 
„Jistě neuděláme chybu, když pád Topolánkovy vlády 
zařadíme do zlatého fondu českého umění, jak si vlád-
nout. Největší reklama naší možné obratnosti, vtipu 
či inteligence, jakou kdy země mohla dostat – před-
sednictví Evropské unie –, se změnila v manifestaci 
nesrozumitelnosti, nezodpovědnosti a cynismu. Proč 
nešlo vládu shodit až za tři měsíce, kdy už by to byla 
jen naše vlastní kaše?“

Respekt přechází na magazínový formát. (Zleva Anna Soumarová 
– ředitelka Respektu, Martin M. Šimečka a Zdeněk Svěrák)

f
o

t
o

 a
r

C
H

iV



135

Poměrně rychle vznikla úřednická vláda a pre-
miérem se stal někdejší šéf statistického úřadu Jan Fis-
cher. Ta vydržela u moci až do řádných voleb v květnu 
2010.

Jak už je z popisu událostí patrné, počet afér 
a politikaření přerůstal únosnou mez. A i proto Re-
spekt v lednu 2010, tedy pár měsíců před parlament-
ními volbami, psal: „Velké strany nejsou zrozeny 
k tomu zůstat věčně velké. Možná je to banální kon-
statování v zemi, která relativně nedávno zažila pád 
partaje, jež si věčnou existenci a nekončící moc vepsala 
do svých ústav a na své prapory. Nicméně velkým stra-
nám, které se tu zrodily potom, jako by ono varování 
nedocházelo. Hovořit dnes o pádu ODS a ČSSD by 
bylo předčasné, nicméně nespokojenost veřejnosti s po-
litikou dosáhla rozměrů naznačujících, že je čas řešit 
otázku, co by jejich propad způsobil.“ 

V tom samém komentáři jsme pak dodali, že to 
může vést k tomu, že voliči tradičních stran si řeknou, 
že je lepší nevolit. „Prostě si řeknou, že je to všechno 
na houby a nejlepší je nemít s tím nic společného. To 
pak posiluje šance různých extremistů, kteří mohou 
slibovat tvrdá řešení, pořádek a izolaci Česka.“

Ve volbách se to potvrdilo, sociální demokraté 
získali těsně nad 22 procent, občanští demokraté do-
konce ještě o dvě procenta méně. ODS tak 
klesla oproti posledním volbám o 15 pro-
cent a ČSSD o deset. Do sněmovny se dále 
dostali komunisté, TOP 09 a populistická 
formace Věci veřejné. Agresivní politika Ji-
řího Paroubka vedla k tomu, že s ním ni-
kdo nechtěl vládnout, a vznikl tak kabinet 
ODS s Petrem Nečasem v čele a novou pra-
vicovou stranou TOP 09 (tu v roce 2009 
založil Karel Schwarzenberg s odpadlým 
lidovcem Miroslavem Kalouskem) s popu-
listickým uskupením Věci veřejné. V čele 
této strany byl tandem podnikatele Víta Bárty a ně-
kdejšího novináře Radka Johna. Strana v podstatě ne-
měla program, šlo o uskupení sbírající body na kritice 
poměrů v zemi.

Jenže aféry pokračovaly, řešila se korupční aféra 
na ministerstvu životního prostředí, po níž Respekt 
v prosinci 2010 znovu varoval: „Současný stav, kdy se 
měsíc co měsíc odhaluje větší a větší kauza, nemůže 
systém vydržet. Nelze totiž lidi tak dlouho vystavo-
vat beznaději. Kdo chce, aby demokratická společnost 
přežila, ten má o čem přemýšlet. Ostatně si to uvědo-
muje i premiér Nečas, který v již zmiňovaném rozho-
voru pro Respekt řekl, že mimo jiné i kvůli korupci 
,Češi nikdy nedostali možnost se se svým státem zto-
tožnit, vzít ho za svůj‘.“

Nečas v jednom ohledu jednal příkladně. Kdo-
koli, kdo byl nějak zapleten do afér, víceméně záhy 
odstupoval. Ale kauz bylo mnoho a  vedle nich se 
dlouhodobě vlekly skandály spojené s Věcmi veřej-
nými. Redaktor MF DNES Jaroslav Kmenta vý-

bornými investigativními články odhaloval, jak tato 
strana využívá bezpečnostní agenturu svého předsta-
vitele Víta Bárty k prosazování své vůle. Respekt pak 
vyjevil praktiky uvnitř VV, kde na sebe vůdčí před-
stavitelé v boji o moc navzájem chystali různé denun-
ciační kampaně, mělo docházet k uplácení poslanců, 
aby zůstali loajální a podobně. 

Změny v Respektu
V tomto období také do Respektu proniká stále více 
témat spojených s rostoucím zájmem Kremlu o tu-
zemské firmy, informace z armády či politiky. Investi-
gativní články Ondřeje Kundry například detailně 
popsaly jeden z  největších špionážních skandálů. 
Ruský agent Rachardžo totiž získal velmi dobrý pří-
stup k českým armádním špičkám a vynášel důvěrné 
informace.

Z témat nepolitických Respekt plní zejména 
články související s dopady probíhající ekonomické 
krize. Tedy jak se žije lidem, kteří přišli o práci (viz 
článek na str. 147), či občanům, kteří se dostali do spi-
rály exekucí. Přibývá znovu textů, které se věnují po-
třebě zdravotnické a vzdělávací reformy. Výraznější 
prostor dostávají i články zachycující emancipaci žen, 
kterým udává tón Silvie Lauder.

Redakce také zjišťovala, 
proč stále roste touha po norma-
lizačních seriálech a  zábavných 
šarádách. Tento trend se nastolil 
v druhé polovině devadesátých let 
a drží dodnes. Časovou linku také 
drží nekonečné debaty o ochraně 
životního prostředí a míry bezzá-
sahovosti v Národním parku Šu-
mava. Respekt jako v předchozích 
letech podporuje variantu nechat 
přírodu přírodě.

Pokud jde o dění v redakci, tak to bylo v tomto 
období bohaté na události. V první polovině roku 2006 
se majitel Karel Schwarzenberg domluvil s podnikate-
lem Zdeňkem Bakalou, že ten se stane novým většino-
vým majitelem. Nedlouho poté byl ředitelem Respektu 
zvolen novinář Miloš Čermák. Jeho nová koncepce 
časopisu ale zaskočila redakci natolik, že kompletně 
všichni dali výpověď. Z dramatické situace se našlo 
východisko, když skončili ve funkcích jak Čermák, tak 
šéfredaktor Marek Švehla. Toho ve vedoucí pozici na-
hradil Martin M. Šimečka, který byl do té doby šéfre-
daktorem největších slovenských novin SME. 

Situace se uklidnila a Respekt se vrhl do dalšího 
vývojového stadia. Na podzim roku 2007 se změnil 
časopis z novinového formátu na časopisecký. Přibylo 
článků i autorů. Na konci roku 2008 se ale Martin M. 
Šimečka rozhodl z  postu šéfredaktora odejít. Cítil 
únavu a chtěl se více věnovat vlastnímu psaní. Za sebe 
si jako náhradu vybral autora těchto řádek, který se stal 
šéfredaktorem v lednu 2009. 

„Velké strany 
ODS a ČSSD 
nejsou zrozeny 
k tomu zůstat 
věčně velké.“ 
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STAV ČESKÝCH LESŮ 

Vědci varují:  
Lesy hynou
A zachránit je zdá  
se tak snadné
tomáš PaVlíček, Jan SteJSkal, 10. 7. 2006

Normálnímu houbaři to možná nepřijde, ale 260 čes-
kých vědců má jasno: pokud se nezmění hospodaření 
v našich lesích, hrozí, že tyto lesy odumřou. Oslabené 
a stále nemocnější smrkové porosty nemohou do bu-
doucna vzdorovat změnám klimatu, valnou část jich 
zničí vichřice a zbytek padne za oběť škůdcům; opuš-
těnou lesní půdu pak spláchnou zá-
plavy. Tuto smutnou vizi sepsaly naše 
vědecké kapacity do  oficiálního sta-
noviska, v  němž prozradily i  viníka 
neutěšeného stavu: jsou to prý zdejší 
lesáci, kteří pořád vidí v  lesních po-
rostech jen plantáže na dřevo a zdroj 
rychlého zisku. Rozhořel se spor o to, 
co dál s českým lesem.

Pro stromy nevidí les
Šedovlasý muž v bílé košili s pronikavým pohledem 
působí v záplavě zelených uniforem nepatřičně. Josef 
Fanta, profesor na univerzitách ve Wageningenu, Am-
sterodamu a Českých Budějovicích si přišel do sálu 
na pražské Novotného lávce poslechnout své kolegy, 
které jako jeden z autorů vědeckého apelu kritizo-
val. Venku hřeje slunce turistického léta, tady se pro-
bírá národní lesnický program – čili budoucí „poli-
tika“ v českých lesích na léta dopředu. „Situace vlastně 

není špatná, přirůstá nám víc dřeva, než těžíme,“ zní 
od řečnického pultu. Profesor Fanta nedokáže skrýt 
rozladění. „Pořád jim nedochází ta cesta do pekel,“ říká 
na adresu přítomných. „A vlastně se není proč divit: 
jsou to špatně vzdělaní lidé, které vede jenom ekono-
mický kalkul.“ Právě z těchto důvodů se podle profe-
sora Fanty hospodaří v našich lesích stále postaru. Pro 
lesáky je tím správným – protože nejvýnosnějším – pří-
stupem snaha vysázet, pokud možno, co nejvíc rychle 
rostoucích smrků a kácet je v jednoduchých, levných 
holosečích.

Z  ekologického hlediska je to ovšem ničivá 
praxe. Jak je možné, že to tuzemští hospodáři nevědí? 
„Komunisté rozprášili zdejší vynikající lesnickou školu, 
která od třicátých do padesátých let minulého století 
přecházela z průmyslového využití lesa na šetrné hos-
podaření. Na univerzitách pak úplně zrušili obor les-
nická ekologie,“ vysvětluje Fanta. Podezíravý postoj 
vůči všemu, co zavání ekologií, podle Fanty na rozdíl 
od západní Evropy přetrvává. „Čeští lesáci mají za to, 
že nikdo nerozumí lesu lépe než oni sami. Někteří 
z nich sice uznávají, že stav porostů není nejlepší, ale 
jakási stavovská hrdost jim brání přiznat, že si za to 
můžou sami,“ soudí další z účastníků konference Ja-
romír Bláha z Hnutí Duha. „Nemůžeme myslet jenom 
na ekologii,“ odpovídá těmto a podobným kritikům 
od pultíku na Novotného lávce jeden z příslušníků le-
sáckého stavu, „v lese taky žijí lidé a my potřebujeme 
výnosy z prodeje dřeva, abychom udrželi venkovské 
obyvatelstvo, které v lesích pracuje.“

Pohrdání přírodou a nevědomost nakonec při-
vedly české lesy na pokraj zkázy. Tak to aspoň tvrdí 
zmíněný vědecký apel, který Fanta spolupodepsal. Jako 
léčbu přitom vědci doporučují vyloučit holoseče, ne-
chávat na místě část pokácené biomasy, sázet víc list-
náčů a jedlí. Tedy nástroje uznávané i v evropských 
zemích jako běžný způsob šetrného hospodaření. 

Přesto zdejší apel vyvolal rozzlobe-
nou reakci z oficiálních míst. Ve Vý-
zkumném ústavu lesního hospodářství 
a myslivosti, který spadá pod minis-
terstvo zemědělství, sepsali odpověď: 
Nic zvláštního se neděje – dočteme se 
v textu podepsaném ředitelem ústavu 
Petrem Zahradníkem –, to jen hrstka 
lidí neznalých věci zkreslila a vytrhla 
z  kontextu pár znepokojivých infor-
mací. V osobním kontaktu je ovšem ře-

ditel Zahradník mnohem mírnější: „Profesora Fantu 
i některé další do jisté míry uznávám,“ říká. „Já sám 
bych dokument podepsal, ale vadí mi, když říká, že se 
blížíme katastrofě, za kterou nesou zodpovědnost vý-
hradně lesáci. To není pravda – většinou se jedná o zá-
těže z minulosti a lesníci dnes dělají, co můžou, aby 
to napravili.“ Nápravu vidí Zahradník téměř shodně 
s vědeckými kritiky, ale „jako profesionál a praktik“ 
dodává, že to nejde udělat ze dne na den.

Pohrdání pří-
rodou a ne-
vědomost při-
vedly české lesy 
na pokraj zkázy.

Nakonec budu mít desetkrát víc, i se strakapoudem. (Milan Hron 
ve svěřeném lese)
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Nedělejte nám z toho paseku
Na předměstí Hradce Králové v bezprostředním sou-
sedství lesa se tyčí typicky socialistická budova zlid-
štěná dřevěným obložením. Tady sídlí státní podnik 
Lesy České republiky, který má na starosti víc než 
polovinu zdejších lesů. Uvnitř na návštěvníka ode-
všad dýchá symbolicky zelená barva – z  mramoru 
na schodech, křesílek, a dokonce i kachlíků na zá-
chodě. Drobný muž v uniformě adjunkta, úřední řečí 
výrobně-technický náměstek, Vladimír Krchov nabízí 
čaj a ujišťuje, že firma už částečně doporučení českých 
vědců plní. „Sázíme víc listnáčů, než po nás žádá lesní 
zákon. A smrky jsme omezili.“ Zjevně ne dost, protože 
podle Státního zemědělského intervenčního fondu šlo 
v minulých dvou letech na vysazování smrků víc do-
tací než na všechny ostatní stromy dohromady. Takže 
i když se podle odborníků pro pěstování smrku hodí 
jen asi 11 procent českého území, dává se na jeho vý-
sadbu čtyřikrát víc.

Stejně problematické je to i s kácením na velkých 
plochách. „Holosečné hospodaření se v naprosté vět-
šině případů omezuje na jeden hektar,“ ujišťuje Vladi-
mír Krchov. Zákon skutečně nedovoluje udělat najed-
nou větší díru do lesa, ale i stokrát sto metrů je podle 
vědců až moc. „V přírodě najdete holiny velké nanejvýš 
půl hektaru,“ říká Jakub Hruška z České geologické 
služby, „na větším prostoru se totálně mění charakter 
vegetace, vítr si tam dělá, co se mu zlíbí, stromky těžko 
zakořeňují.“

Co stojí strakapoud a bažina
Osmdesát kilometrů od Hradce, na Svitavsku, se táh-
nou další lesy, ale hospodaří se v nich jinak než ve stát-
ním podniku. Obce, které lesy restituovaly, se spojily 
do sdružení a najaly si zkušeného správce. Milan Hron 
se spolu s námi brodí blátem na cestě, kudy náklaďák 
sváží hromadu kulatiny. Pařezy po obou stranách uka-
zují, odkud se dřevo bere, ale les přesto zůstává lesem, 
žádné holoseče na obecním pozemku nenajdete. Přesto 
majitelé neprodělají. „V první fázi z toho špatně zalo-
ženého smrkového lesa vytěžím tak 30–50 procent, 
to znamená, že zisk je nižší než u holoseče,“ přiznává 
Milan Hron. Výhody probírky se podle Hrona začínají 
střádat po čase. Vykácenou paseku by musel uměle za-
lesňovat, ožínat trávu a stromky natírat, kdežto v pro-
světleném porostu stačí, aby smrkové semenáčky cíleně 
doplňoval listnáči. „V konečné bilanci dosáhnu pětkrát 
až desetkrát vyššího zisku než Lesy ČR,“ odhaduje 
Hron. „Kromě toho jsou věci, které se ekonomicky 
těžko počítají. Třeba to, že na starším stromě zůstane 
strakapoud, který ožírá hmyz, nebo když v lese ne-
cháte bažinu, a vodou nasáklé stromy pak nenapadne 
kůrovec.“

Potvrzuje se ale i  to, že ze začátku je ekolo-
gické hospodaření náročnější. „Duby, buky a jedle jsou 
ve zdejších lesích v menšině, takže si na nich s radostí 
pochutnají brouci a houby.“ Sazenice jsou podle Hrona 

dražší a pomaleji rostou. Musí se také oplocovat proti 
zvěři. „Tohle měla být moje chlouba,“ ukazuje smutně 
na zrezavělé bučky ohryzané od myší. Na druhé straně 
podle Hrona tato dřina stojí za to, přinejmenším proto, 
že listnáče lépe snášejí klimatické změny, při vichřici 
se nelámou tak snadno jako smrky, a když se krajem 
přežene kůrovec, zarazí ho spíš než smrkové mono-
kultury. 

PODEZŘELÉ OBCHODY EXPREMIÉRA 

Grossův  
tajemný sponzor
Nitky vedou 
do Babišova impéria
JaroSlaV SPurný, 8. 10. 2007

Tajemným pomocníkem bývalého premiéra Stanislava 
Grosse při nákupu mnohamilionového balíku akcií 
společnosti Moravia Energo jsou lidé z okolí miliar-
dáře Andreje Babiše. Muže, který získal svůj majetek 
hlavně díky verdiktům sociálnědemokratických vlád 
a o jehož dobrých vztazích s Grossem u moci se vy-
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trvale spekulovalo. Dostupné informace naznačují, že 
transakce s akciemi pro Grosse se připravovala roky. 
Rozklíčování se může stát zásadní zprávou o tom, jak 
vynalézavě se v Česku korumpovali politici.

Pole neorané
Klíčové jméno zní Josef Mráz (42). Od roku 2004 člen 
dozorčí rady společnosti Key Investments, jejíž sloven-
ská pobočka Grossovi údajně půjčila třináct milionů 
korun na jeho velkolepý akciový obchod, a od letoš-
ního dubna ředitel pro kontrolu a vnitřní audit Ba-
bišova holdingu Agrofert. Josef Mráz ovšem pracuje 
pro Babiše už bezmála dekádu, na jaře jenom povýšil.

Teď musíme kvůli přehlednosti popsat vztahy 
pravděpodobných aktérů Grossova obchodu, jehož 
kolotoč velkých peněz vyvolal minulý týden poprask 
a spekulace o expremiérově možné korupci. Josef Mráz 
se na přelomu tisíciletí, po nástupu sociálních demo-
kratů k moci, stal finančním ředitelem společnosti 
Benzina – dceřiné společnosti státního Unipetrolu. 
Mráz byl součástí velké personální změny ve strate-
gickém podniku, kterou dala Zemanova vláda moc 
nad Unipetrolem do rukou Babišových lidí. O tři roky 
později byl Mráz jmenován finančním 
ředitelem Aliachemu, ve kterém vlastní 
Babiš padesát procent akcií, druhou 
půlku držel Unipetrol. V  roce 2002 
se Mráz stává šéfem společnosti AGF 
Trading, dceřiné společnosti Babišova 
Agrofertu, a letos povýšil na post klí-
čového manažera v  samotném Ag-
rofertu. Křeslo dozorčí rady Key In-
vestments neopustil.

V dozorčí radě bratislavské po-
bočky Key Investments, která Grossovi 
půjčila, sedí David Dvořák. I  on prošel společně 
s  Mrázem Benzinou a  několika dalšími nástupky-
němi společnosti Chemapol. On i Mráz se sešli ve fir-
mách s Pavlem Švarcem, člověkem, o němž už roky 
nikdo nepochybuje, že je Babišovou prodlouženou ru-
kou ve státních podnicích: napřed v Unipetrolu, teď 
ve strategickém Čepru.

Další střípek do mozaiky: společnost Key In-
vestments vznikla v roce 1999 pod názvem SI Asset 
Management. S příchodem Josefa Mráze v roce 2004 
se přejmenovala a změnila majitele – noviny tehdy 
přinesly zprávu, že za ní stojí silný investor, ale kdo 
jím byl či je, se nepodařilo zjistit. Slovenská pobočka 
vzniká o rok později. Zajímavý je fakt, že v obchodním 
rejstříku nenajdeme udělení licence k půjčování peněz 
– stala se společnost Grossovým věřitelem nelegálně? 
„Nebudu to nijak komentovat,“ říká člen představen-
stva Michal Královič.

Je známo, že Gross koupil akcie od sociálního 
demokrata Roberta Sýkory – na přelomu tisíciletí ná-
městka na ministerstvu průmyslu. Ten akcie Moravia 
Energo počátkem roku 2000 odkoupil za směšných tři 

sta tisíc korun od společnosti Czechpol Energy. Tato 
firma byla v roce 2004 zlikvidována. Její generální ře-
ditel a jeden z hlavních majitelů Petr Neoral vlastní 
dodnes další společnosti, dvě z nich, Edimex a Inergo, 
sídlí už několik let v pražské Růžové ulici, hned vedle 
společnosti Key Investments. „Ty domy jsou propojeny, 
lidé se tu samozřejmě znají,“ říká recepční v sídle Key 
Investments.

Spolužáci z Chemapolu
Všechny výše zmíněné informace vyvolávají podezření, 
že se obchodníci s Grossovým podílem ve společnosti 
Moravia Energo znají a že šlo o dlouho připravovanou 
akci a možný úplatek pro politika za jeho vstřícnost.

Pro úplné vysvětlení se musíme vrátit do minu-
losti a začít v roce 1996. Tehdy přichází bývalý tenista 
Milan Šrejber, přes své fondy privatizuje Třinecké že-
lezárny a do funkce ředitele podniku povolává sloven-
ského podnikatele Tomáše Chrenka. Všichni si ještě 
pamatujeme tehdejší aféru ODS s falešnými sponzory. 
Skutečným dárcem patnáctimilionového příspěvku 
do stranické kasy nebyl fiktivní Lájos Bács, ale Šrej-
ber. I možný důvod Šrejbrovy štědrosti se našel. Vláda 

Václava Klause schválila pro Třinecké 
železárny půlmiliardovou státní do-
taci na odstranění ekologických škod. 
Po odhalení totožnosti dárce Šrejber 
prodal své akcie Tomáši Chrenkovi, 
muži, který dnes vlastní většinový balík 
Moravia Energo, kde se stal Gross letos 
minoritním majitelem. S přiklepnutou 
půlmiliardou hospodařil už Chrenek.

Jak do toho všeho zapadá Babiš? 
Koncem devadesátých let jej s Chren-
kem spojoval hlavně Chemapol, který 

prostřednictvím společnosti Silas vlastnil významný 
podíl v Třineckých železárnách a nezbavil se ho ještě 
nějakou dobu poté, co nástupce Chemapolu – Alia-
chem – ovládl Babiš. O vztazích dvou dnešních mi-
liardářů nevíme skoro nic. Fakt je ten, že stejně jako 
si našel Babiš vrátka k tuzemským politikům, uměl si 
Chrenek a jeho lidé vyšlapat cestu ke slovenské vládě 
a hlavně její zásluhou se stali téměř výhradními do-
vozci uhlí a železné rudy z Ukrajiny na Slovensko.

Koncem minulého tisíciletí se v hlavách majitelů 
(část z nich je dodnes skryta za firmami, jejichž vlast-
níky neznáme) relativně prosperujících Třineckých že-
lezáren zrodil plán na fúzi všech ostravských oceláren: 
pod taktovkou soukromé třinecké železárny se měly 
spojit státní a zadlužené Vítkovice a Nová huť. Chre-
nek a další majitelé Třince by se tak stali skoro mono-
polním výrobcem oceli v Česku. Jednou z osob, která 
o případné fúzi rozhodovala, byl ministerský náměs-
tek Robert Sýkora. V tu dobu také dokumentují mé-
dia několik Grossových návštěv (v čele poslaneckých 
delegací) ostravských a třineckých železáren, setkání 
Grosse a Chrenka i Grossovy sliby podpory ocelář-

Je podezření, 
že se transakce 
s akciemi 
pro Grosse 
připravovala 
roky. 
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ství. K fúzi ale nakonec nedošlo pro nesouhlas minis-
tra průmyslu Miroslava Grégra.

Počátkem roku 2000 založil Chrenek společně 
s firmou Czechpol Energy společnost Moravia Energo. 
Pár dnů po založení prodala firma Czechpol skoro tře-
tinový podíl v Moravia Energo Robertu Sýkorovi – 
za zmíněných tři sta tisíc korun. Proč tak levně? Pod-
nik se od počátku velmi slibně rozvíjel, dnes tvoří jeho 
základní kapitál šedesát pět milionů korun a jeho tržní 
hodnota je odhadována na stamiliony. Czechpol se brzy 
zbavil i dalších akcií Moravia Energo, koupil je advokát 
Miroslav Jansta, šedá eminence sponzoringu sociální 
demokracie (stál za dodnes řádně nevysvětlenou dvace-
timilionovou půjčkou pro ČSSD, jejíž poskytovatel byl 
pak za nevysvětlených okolností málem zabit nájemným 
vrahem). Jansta akcie Moravia Energo vzápětí prodal 
Chrenkovi, cenu neznáme a stejně tak nevíme, za ko-
lik je advokát koupil od Czechpolu, takže neznáme ani 
rozdíl, který mu eventuálně zůstal v kapse.

Fúze oceláren Chrenkovi nevyšla, ale další akce 
už ano. Poté co Špidlova vláda oddlužila před priva-
tizací státní Vítkovice a Novou huť, požadoval – jak 
tehdy tvrdil kvůli státnímu zvýhodnění konkurentů – 
pro svůj podnik dotaci. Proti byl premiér i jeho ministři, 
s dotací oceláren ostře nesouhlasila i Evropská komise. 
„Je to proti evropským předpisům,“ tvrdil třeba ministr 
průmyslu Milan Urban. Od tohoto tvrzení uběhlo čtr-
náct dnů a vláda obrátila a přiklepla Chrenkovým žele-
zárnám dvoumiliardovou dotaci, kterou zdůvodňovala 
Chrenkovými argumenty – nemůžeme zvýhodnit jen 
některé ocelárny, musíme rozdělit peníze spravedlivě 
všem. Gross byl tehdy vlivným místopředsedou vlády.

Ani Czechpol nemusel litovat, že tehdy prodal 
dnešní Grossův podíl Sýkorovi tak levně. Jako distri-
butor elektřiny vzápětí vydělal na politiky posvěcených 
smlouvách se státním koncernem ČEZ na dodávky 
elektřiny významným průmyslovým podnikům. „Fo-
renzní audit ukázal, že smlouvy byly pro ČEZ velmi 
nevýhodné,“ tvrdí dnes bývalý šéf ČEZ Jaroslav Míl. 
Spokojeni mohli být všichni, jen státní ČEZ, tedy my 
všichni, na tomto obchodu tratil.

Já ho tam nechci
Popis všech operací a kontaktů není samozřejmě dů-
kazem o sofistikované korupci Grosse. Zkusme si ale 
všechna fakta rozebrat. Jaká byla třeba Mrázova role 
v půjčce Grossovi? „Nebudu to nijak komentovat,“ říká 
předseda představenstva Key Investments Daniel Brz-
kovský na otázku, jestli půjčku pro Grosse prosazoval 
Babišův manažer Josef Mráz. Na další dotaz, jak je 
možné, že se na jedné adrese setkal majitel firmy, která 
před sedmi lety akcie Grossovu předchůdci prodala, se 
společností, která na ně Grossovi půjčila peníze, Brz-
kovský odpovídá, že je to jen náhoda.

Babiš tvrdí, že se v půjčce pro Grosse neanga-
žoval. Grossův mobil je nedostupný a Petr Neoral od-
jel podle své sekretářky domů na Moravu a ani on ne-
zvedá telefon.

Nevíme přesně, jak to s Grossovými akciemi 
opravdu bylo. Média naznačují, že už v roce 2000 mohl 
být Gross akciemi uplacen za prosazování Chrenko-
vých zájmů, cenné papíry jen zůstaly na pár let „za-
parkovány“ u prostředníka Sýkory. Jak se do operace 
„akcie pro Grosse“ zapletla Key Investments, zda to 
má něco společného s Babišovými dobrými vztahy 
s  bývalým premiérem, zase nevíme. Šlo o  splátku 
za Grossovu vstřícnost v dobách, kdy se Babiš pokou-
šel koupit Unipetrol?

Gross musel před dvěma lety opustit politiku, 
protože nedokázal vysvětlit majetkové poměry své ro-
diny a ulpělo na něm podezření, že obchody jeho ženy 
byly financovány z kuplířských peněz. Tehdejší premiér 
nedokázal ani vysvětlit, kde vzal necelý milion na byt. 
Teď je stejně nepřesvědčivý u částky řádově vyšší. Půj-
čila mu prý investiční společnost. Ale v okamžiku, kdy 
se ukáže, že společnost drží akcie jako zástavu za půjčku 
a Gross nemůže s cennými papíry disponovat, zaplatí 
za něj kdosi tajemný prostřednictvím německé banky. 
Majoritní majitel Moravia Energo Chrenek pak dekla-
ruje, že Grosse v podniku nechce, že jeho akcie vykoupí, 
a bývalý premiér má – aspoň na papíře – otevřenou cestu 
k legálním milionům – pod něž se dají schovat ty, které 
si mohl vydělat braním úplatků.

Grossovy peníze opět prošetřuje policie. Nutno 
říct, že jí aktéři grossovské operace pátrání velmi ztí-
žili. Grossovi půjčila slovenská společnost, policie bude 
muset zdlouhavě a složitě žádat o mezinárodní právní 
spolupráci. Totéž ji asi čeká při hledání toho, kdo dluh 
zaplatil, podle médií přišly peníze z německé banky. 
Nadějí možná je, že pokud byla tahle transakce čer-
notou, je do ní zapleteno tolik lidí, že někdo z nich 
může – třeba kvůli konkurenčnímu boji – nakonec 
promluvit. 

PREZIDENTSKÁ VOLBA 

Rozděleni  
volbou
Druhé dějství  
souboje o Hrad
Jan brabeC, ondřeJ kundra, 18. 2. 2008

Už zdálky je vidět rudě přeškrtnutý obrázek bomby. 
Několik hochů sbírá podpisy pod petici Ne radaru 
a hned v první kolonce se pyšní jménem novopečené 
kandidátky na prezidentský úřad Jany Bobošíkové. 
Stojíme u brány Pražského hradu a po týdnu napja-
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tého očekávání a gangsterského koloritu vyjednávacích 
taktik parlamentu se bude za chvíli opakovat volba 
hlavy českého státu. Tentokrát to na žádné drama ne-
vypadá. Všichni tuší, kdo vyhraje, a dohadují se spíš 
o tom, jak dlouho to bude trvat.

Láska k republice
Hradčanským náměstím se pomalu trousí poslanci 
a senátoři a rozdávají první úsměvy skupince dych-
tivých novinářů s fotoaparáty. Mezi nimi se v rámci 
marketingu novinového gigantu MF DNES proplétá 
několik dívek s ošatkami čerstvých koláčků. „Ty s mar-
meládou jsou vynikající,“ přesvědčuje jedna z nich. Dál 
už je to jen rutina: policejní doprovod, prohlídka pod 
detektorem a předsálí Španělského sálu nasvícené ost-
rými reflektory s desítkami nachystaných kamer. Dra-
matická volba z minulého týdne přilákala na Hrad 
nové tváře zahraničních zpravodajů. Mezi mramory 
předsálí je slyšet změť jazyků zpravodajů: vedle ang-
ličtiny a němčiny také maďarština či ruština.

Všichni se těší. Ostře sledované představení za-
čne už za chvíli, ale zatím tady panuje téměř kaváren-
ská atmosféra a číšníci skoro nestačí uspokojit nával 
u bufetu. Poslanci a senátoři popíjejí 
kávu a pečlivě studují noviny. Žurna-
listé rozbalují notebooky a po týdenní 
pauze si vesele sdělují zážitky. „Už 
mám čtyři hodiny obličejů,“ pochva-
luje si „ulovené“ záběry jeden z nich 
s kamerou. „Čekám už jen na vítězně 
zvednuté ruce.“

Chvíli před desátou se všechno 
dává do pohybu. Novináři s mikrofony 
prchají směrem ke  vchodu, protože 
právě přichází novinka dnešních vo-
leb, komunisty navržená černě oděná kandidátka Jana 
Bobošíková v doprovodu Pavla Kováčika z KSČM. 
„Přišli jsme podpořit Václava Klause,“ oznamují hned 
u  vchodu svůj postoj „trojského koně“ komunisté. 
„Prostě se Jan Švejnar stal první obětí amerického ra-
daru,“ ušklíbá se Miroslav Grebeníček. Opodál zkla-
maně přihlíží sociální demokrat David Rath. I on sází 
na „hladký průběh“ dnešního dne: vzhledem k tomu, 
co „spáchali komunisti, není už co řešit“. 

Jenže v kuloárech mají jeho spolustraníci jiný 
názor a pouští se do řešení „restů“ z minulého týdne: 
Jiří Paroubek prý oznámí vyloučení Evžena Snítilého 
z klubu ČSSD za jeho absenci během minulé volby 
a obviní ho z braní úplatků, protože se chystá zved-
nout ruku pro Klause. „Kdybych tady přede všemi se-
bou švihnul na schodech, tak mám po problémech,“ 
vysvětluje vyděšeně chumlu novinářů dramatický oka-
mžik z minulého týdne poslanec Snítilý, kterého dnes 
čeká vyloučení z klubu ČSSD. „Moje politická karié- 
ra prostě končí.“ Hlas dá Klausovi, protože ho „zná“. 
S „dobrými pocity“ z dnešní volby přichází s úsměvy 
mezi novináře i ministr vnitra Ivan Langer. Ten byl 

minulý týden označován za hlavního viníka záku-
lisního dusna (na veřejnost například pronikla jeho 
výhrůžka zeleným „ty půjdeš bručet“). A kdo půjde 
bručet dnes? „Někdo teda určitě,“ říká suverénně mi-
nistr. „Nechte se překvapit, já policii věřím.“ U vstupu 
do sálu čeká na svého šéfa vedoucí prezidentské kan-
celáře Jiří Weigl. O žádném ovlivňování voleb neví: 
jeho čerstvě prozrazená schůzka s Miroslavem Šloufem 
prý rozhodně nic neznamenala. „Popřál mi k naroze-
ninám a vedli jsme nezávazné řeči,“ vysvětluje tlume-
ným hlasem Weigl.

Překvapivou novinkou dnešní volby je problém 
Strany zelených: dosud kompaktní partaji chybí po-
slankyně Olga Zubová. Její nepřítomnost dále posi-
luje šanci Václava Klause na znovuzvolení. „Může to 
znamenat i počáteční rozkol ve straně,“ říká smutně 
Kateřina Jacques.

Na další úvahy už ale není čas: Václav Klaus právě 
začíná už za  svou kariéru „pátý kandidátský projev“ 
a pouští se do zaplněného pléna zákonodárců pěkně zos-
tra. „Jsem zastrašován a označují mě za muže včerejška,“ 
duní Pražským hradem repliky ke kritice odpůrců z mi-
nulých dní. „Je nám předepisováno, jak smíme jíst a pít. 

Bude zakázáno kouřit, ale drogy budou 
povoleny. Na radnici budou chodit páry 
k registraci, ale instituce klasické rodiny 
bude na vyhynutí,“ varuje prezident před 
budoucností, kterou on rozhodně nepre-
feruje a nabízí místo ní svou „celoživotní 
lásku k republice“.

Jan Švejnar v projevu vyzdvihuje 
svou touhu být prezidentem „bez ba-
riér a populismu“ a mimo jiné vzkazuje 
svému publiku, že v případě úspěchu 
bude usilovat o to, aby Češi za pět let 

volili prezidenta přímo. „Jsem proti vulgaritě a nečis-
tým metodám,“ zní sálem reakce Klausova konkurenta 
na události posledních dní.

Pro mladé
Je fakt, že dnešnímu klání předcházel dosti divoký tý-
den. Vzájemné obviňování z blokování volby, kulky 
a střelný prach ve schránkách politiků, záhadně se hrou-
tící delegáti, obviňování z korupce, odporující si prohlá-
šení a viditelně se prohlubující příkop mezi jednotlivými 
tábory. Kdo jen trochu sledoval šest kol prezidentské 
volby, musel být mírně řečeno zmaten. Hustou mlhu 
umocňoval fakt, že na rozdíl od volby před pěti lety 
tentokrát neměli do hradních kuloárů přístup novináři 
a zákulisní boj se odehrával zcela beze svědků.

Zkusme si přesto připomenout, o co jednotlivé 
partaje v prezidentské volbě hrály. Na ODS a zelených 
si toho nešlo nevšimnout. Na každém kroku z nich 
bylo cítit, že zvolení svého kandidáta si přejí prostě 
proto, že ho upřímně obdivují. „Je to náš zakladatel, 
strůjce našeho úspěchu, vážíme si ho,“ vysvětloval své 
ano pro Václava Klause poslanec ODS Tomáš Dub. 

Hustou mlhu 
umocňoval fakt, 
že do hradních 
kuloárů neměli 
přístup novináři.
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„Pan Švejnar je příjemný člověk, šíří kolem sebe in-
spirativní atmosféru,“ chválila naopak svého favorita 
zelená poslankyně Věra Jakubková.

Důvody sázky na Klause, nebo Švejnara byly ale 
samozřejmě pestřejší. Část ODS kolem premiéra Mirka 
Topolánka pracovala s obavou, že Klausovo nezvolení 
by mohlo vést k vnitrostranickým šarvátkám, na jejichž 
konci by mohl být pád ministerského předsedy a roz-
pad trojkoaliční vlády. U zelených je třeba připome-
nout politickou shodu. Švejnar stejně jako oni (a na roz-
díl od Klause) podporuje hlubší integraci Evropské unie, 

přeje si rychlé přijetí eura a obdobně vidí třeba i problém 
globálního oteplování. „Slibovali jsme si, že s ním přijde 
pozitivní změna v pohledu na řadu politických témat,“ 
říká zelený ministr školství Ondřej Liška.

Jisté je, že obě koaliční strany o svých favoritech 
ani na chvíli nepochybovaly. A v tom se ODS i zelení 
zásadně lišili od lidovců, kteří byli od začátku rozdě-
leni na dva tábory. Ten kolem předsedy Jiřího Čunka, 
místopředsedkyně lidoveckých poslanců Michaely Šoj-
drové a místopředsedy Senátu Petra Pitharta podpo-
roval Švejnara. Naopak všichni ministři KDU-ČSL 
pod vedením šéfa rezortu financí Miroslava Kalouska 
a řada lidoveckých poslanců a senátorů byli pro Klause. 
Lidovečtí volitelé byli tedy logicky středem intenziv-
ního zájmu jak ODS, tak zelených.

Zelení lidovce přesvědčovali, že Švejnarův po-
hled na svět je bližší jejich politice než Klausův, ODS 
od začátku hrála na mnohokrát zmíněnou obavu, že 
Klausův neúspěch vyvrcholí pádem koalice. Pro li-
dovce to znamenalo hodně – třeba destrukci zákona 
o vyrovnání se státu s církvemi, na němž křesťanským 
demokratům hodně záleží.

Každopádně nakonec byla ve shánění podpory 
úspěšnější ODS – zcela jistě i proto, že vidí budouc-
nost strany v těsnějším přimknutí k ODS.

Opoziční socialisté sice podporovali Jana Švej-
nara, ale podobně jako lidovci neprojevovali žádné pře-
hnané emoce. Část z nich se netajila nadějí, že Švej-
narův triumf před nadcházejícími krajskými volbami 
oslabí koalici a zvýší šance ČSSD na dobrý volební 
výsledek. Ale byl tu i další moment. „Chtěli bychom 
v budoucnu získat více mladých středových voličů. 
A právě ty nám mohl pomoci přinést člověk, jako 
je pan Švejnar,“ vysvětluje místopředseda poslanců 
ČSSD David Rath další argument, proč sázejí na li-
berálního ekonoma.

Socialisté byli až na již zmíněného poslance Sní-
tilého jednotní, ale další cíl, vyjednat v rámci švejna-
rovské koalice podporu u komunistů, ztroskotal na celé 
čáře. Komunisté neustále měnili názory a nakonec na-
sadili svoji kandidátku Janu Bobošíkovou. Ve finále 
nepodpořili ani Klause, ani Švejnara a potvrdili do-
jem, že nemají nejmenší chuť hledat s kýmkoli jaký-
koli kompromis. „Většina KSČM si nepřeje vytažení 
z politické izolace, k čemuž jim mohla přispět aktivní 
podpora Švejnara. Raději si stále hrají svoje vlastní hry 
a upřednostňují staré myšlení,“ vysvětluje v předpoko-
jích Španělského sálu komunistický postoj místopřed-
seda lidovců a Švejnarův podporovatel Marián Hošek.

Neholené struhadlo
A jak to vypadalo na vlastní oči? „Vládní koalice vy-
padá jak dva týdny neholené struhadlo. Lidem se už 
nelíbí další utahování opasků a neustálé lži o ekono-
mickém zázraku. Jsme svědky likvidace sociálního 
státu,“ volá komunista Miroslav Grebeníček v posla-
necké rozpravě. Senátor Martin Mejstřík vyjmeno-

Muž včerejška s celoživotní láskou k republice. (Staronový prezident 
Václav Klaus)

Přišla jsem to sem trochu zkultivovat. (Jana Bobošíková)

Za pět let to rozjedeme znovu. (Zelení K. Jacques a M. Bursík)
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vává snad všechna pochybení občanských demokratů: 
sprosté SMS, výhrůžky, „grandiózní úplatek 135 mi-
liard církevních restitucí výměnou za hlas pro Václava 
Klause“. Čas běží, je poledne a předsedající vyhlašuje 
přestávku na oběd. Poslanci v čele se zakaboněným 
Jiřím Paroubkem opouštějí sál. Hlad mají i novináři 
a v okolních hospodách se diskutuje o tom, jak dlouhá 
ta pauza nakonec bude. Zákonodárci musí vymýšlet 
nový protitah, protože komunistická kandidátka Jana 
Bobošíková právě z  prezidentské volby odstoupila. 
„Chtěla se jen zviditelnit,“ je slyšet směrem k dochá-
zející europoslankyni s kyticí karafiátů v náručí. „Náš 
cíl se splnil,“ říká nadšeně manžel kandidátky, podni-
katel Bobošík. „Šlo nám o kultivaci volby.“

Mezitím vše jednoznačně směřuje do  finále. 
Jsou dvě odpoledne, poslanci se právě dohodli na tom, 
že budou volit veřejně, a hlasování začíná. Před vel-
koplošnou obrazovkou hrozen publika vlastně už jen 
čeká, ve kterém kole Václav Klaus zvítězí. Na všech je 
vidět únava. Hosté, poslanečtí asistenti, zaměstnanci 
parlamentu a prezidentské kanceláře a novináři čím dál 
častěji sbíhají po schodech zapálit si cigaretu, na stol-
cích se objevují první sklenice s vínem. Slečna s dlou-
hými vlasy z dlouhé chvíle ťuká pár akordů na klavír 
uklizený pod sloupy v předsálí, lednice s limonádami 
v bufetu se pomalu vyprazdňuje. První dvě kola končí 
stejně jako minulý týden.

Okolo půl šesté se sálem ozývá ohlušující po-
tlesk. Je dobojováno: prezidentem republiky se stává 
Václav Klaus. Na všech tvářích je vidět úleva, politici 
ve smršti záblesků z fotoaparátů pronášejí první ko-
mentáře. Premiér Topolánek neskrývá dojetí. Jan Švej-
nar zdvořile gratuluje svému soupeři, Václav Klaus se 
v projevu o protikandidátovi ani nezmíní.

Po hodině se Pražský hrad vyprazdňuje, ve Špa-
nělském sále jsou vidět už jen prázdné lahve s mi-
nerálkou, na jednom ze stolů leží zapomenuté brýle. 
Slečna z obsluhy sbírá do památníku podpisy, u šatny 
se z proudu poslanců a senátorů snad všech politic-
kých uskupení ozývá „čau“, „to byla ale bitka“, „dobrá 
práce“, „uvidíme se ve Vladislaváku“, nadšený Jan Vi-
dím z ODS ukazuje kolem sebe vítězné gesto se vzty-
čeným palcem. „Paroubek odcházel jak spráskaný pes,“ 
libuje si jeho kolega Marek Benda. Z volby spěchá 
i Miroslav Topolánek. Jak jako premiér viděl volbu 
prezidenta a její průběh? „To si snad děláte srandu, jak 
bych ji měl asi vidět,“ vyráží ze sebe vztekle. „Prostě 
úspěch. A bez pomoci komunistů.“ 

JUSTIČNÍ MAFIE

Topolánek  
to věděl
Proslulé vyšetřování 
vicepremiéra Čunka 
kvůli korupci zametla 
pod koberec politická 
moc. Respekt zís-
kal informace o taj-
né schůzce ministra 
spravedlnosti Jiřího Po-
spíšila s dvěma muži, 
kteří jej tlačili k tomu, 
aby případ ohrožující 
existenci vlády zastavil. 
Indicie vedou do kan-
celáře premiéra Mirka 
Topolánka.
ondřeJ kundra, 9. 3. 2009

První březnové úterý vládne v kuloárech Poslanecké 
sněmovny napjatá atmosféra. Opozice se pokouší svo-
lat mimořádnou schůzi. Probírat na ní chce „útok“ 
vládních politiků a  nejvyšší státní zástupkyně Re-
naty Vesecké na nezávislost zdejší justice. Zdánlivě 
jde o starou věc: předloňskou úspěšnou snahu předsta-
vitelů moci zastavit přes své utajené spojence v justici 
vyšetřování bývalého lidoveckého vicepremiéra Jiřího 
Čunka, které ohrožovalo existenci vlády. Tuto operaci 
doprovázela svého času i profesní likvidace všech, kteří 
se na postup mocných nebáli veřejně upozornit. Napo-
sledy, a v tom je aktuálnost současného rozruchu, byl 
kvůli této kritice před dvěma týdny odvolán šéf libe-
reckých státních zástupců Adam Bašný.

„Kauza Jiřího Čunka vytvořila vážná pode-
zření na manipulaci a na politické ovlivňování justice 
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v České republice,“ hřímá od mikrofonu místopředseda 
Poslanecké sněmovny Lubomír Zaorálek (ČSSD). „To 
si dovolil říct pan Bašný a byl odvolán. Ministr Pospí-
šil zasáhl v jeho prospěch, ale to je málo. Vláda musí 
odvolat paní Veseckou a celou věc začít řádně řešit.“ 
Z koalice se k tématu nikdo nevyjadřuje, následuje 
tedy hlasování. V něm koalice vítězí poměrem 76 : 69 
hlasům a tento bod je vyřazen z programu. Hned nato 
zasedání končí a poslanci se rozcházejí domů.

Podobně vládní politici postupovali i v minu-
losti. Jakýkoli pokus otevřít veřejnou parlamentní roz-
pravu o znásilnění justice mocnými muži exekutivy 
ve věci Čunek odbývali s tím, že „pro to nejsou žádné 
důkazy“, a tedy „není co probírat“. Stejně argumento-
vali i nyní. Nicméně teď na světlo vy-
pluly informace, po kterých problém 
zásadního útoku na českou justici už 
jednoduše odbývat nepůjde.

Noční schůzka
Indicie, že se někdo z vládních poli-
tiků snaží zastavit vyšetřování Čunkovy 
korupce, tu máme už od srpna 2007. 
Tehdy se poprvé objevila – později 
u soudu potvrzená – informace o třech 
schůzkách, na nichž se provládní emi-
saři (viz rámeček) pokoušeli přinutit os-

travskou krajskou žalobkyni Zlatuši Andělovou, aby 
zpomalila nebo zastavila pro vládu nebezpečné vyšet-
řování. Když se ani napotřetí nepodařilo Andělovou 
přesvědčit, aby její lidé upustili od Čunkova trestního 
stíhání, vstoupila do případu přímo nejvyšší státní zá-
stupkyně Vesecká a zastavila věc jinak (viz rámeček).

Od začátku samozřejmě nedávalo logiku, proč by 
Vesecká zasahovala ve prospěch Čunka a Topolánkova 
kabinetu sama od sebe. Nicméně až dosud chyběly jed-
noznačné důkazy, že to dělala na příkaz politiků. Re-
spekt teď ale získal zásadní informace, které ukazují, 
že na začátku zastavení pro vládu výbušné kauzy vi-
cepremiéra Čunka, a tím pádem i na začátku umlčení 
zdejší spravedlnosti, stáli vládní politici z okruhu pre-

miéra Mirka Topolánka. A není vylou-
čeno, že možná i sám premiér.

Cíl utajované schůzky byl jasný: 
donutit ministra spravedlnosti, aby za-
bránil Čunkovu vyšetřování. Tři vy-
soce důvěryhodné, na sobě nezávislé 
zdroje z prostředí zdejší justice a po-
litiky Respektu popsaly, že třem výše 
zmíněným schůzkám mezi Veseckou 
a spol. a žalobkyní Andělovou před-
cházela ještě jedna klíčová schůzka. 
Proběhla zhruba dva měsíce po  za-
čátku Čunkova vyšetřování, na pře-

Cíl utajované 
schůzky byl 
jasný: donutit 
ministra 
spravedlnosti, 
aby zabránil 
Čunkovu 
vyšetřování.

Přítelkyně na telefonu. (Renata Vesecká)
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lomu roku 2006 a 2007. Došlo k ní v půl jedenácté 
večer, v jedné z kaváren poblíž pražské budovy minis-
terstva spravedlnosti. Schůzky se účastnil ministr spra-
vedlnosti Jiří Pospíšil (ODS) a dva další muži. Podle 
jednoho ze zdrojů Respektu měl být jedním z mužů 
blízký politický spojenec premiéra Mirka Topolánka – 
náměstek ministra zdravotnictví Marek Šnajdr (ODS). 
Pospíšil oba muže přijal s tím, že se k němu prý objed-
nali jako pověřenci premiéra. Hlavním tématem roz-
hovoru mělo být to, jak zpomalit Čunkovo vyšetřo-
vání, aby to neohrozilo existenci vlády.

Oba muži podle informací Re-
spektu Pospíšilovi předložili ve třech ko-
piích na hlavičkovém papíru ministerstva 
spravedlnosti dopředu sepsanou minist-
rovu stížnost na porušení zákona ve věci 
Čunek. Plán byl, že ihned po případném 
oficiálním obvinění vicepremiéra z ko-
rupce půjde Pospíšilova stížnost k Nej-
vyššímu soudu s odůvodněním, že poli-
cie udělala v Čunkově vyšetřování řadu 
chyb. Kdyby soud Pospíšilovi vyhověl, 
což v minulosti ministrům činil, vláda 
by byla zachráněná – vyšetřování kauzy 
Čunek by se vrátilo na začátek a bylo by 
značně zpochybněno.

Pospíšil se ovšem podle našich zdrojů odmítl 
nočnímu nátlaku podřídit, naopak hned kontaktoval 
premiéra s otázkou, zda byl nátlak veden s jeho vě-
domím. Mirek Topolánek mu to – opět podle našich 
zdrojů – na osobním setkání údajně popřel.

Samotného ministra se nám s otázkami ohledně 
této schůzky podařilo zastihnout v kuloárech sněmu pár 
minut před zastavením rozpravy na téma Bašný. Ptáme 
se ho, zda se tenkrát skutečně tlaku vzepřel a jestli by 

okolnosti schůzky nemohl blíže objasnit. Na to ministr 
upadá v dlouhé minutové mlčení. „To nejsem způso-
bilý komentovat,“ říká pak značně rozechvělým hlasem. 
„Dostal jste mne, jsem z toho naměkko.“ Že ke schůzce 
došlo, ministr nevyvrací. „Já vám to v tomto směru ne-
budu komentovat,“ říká. „Mám k tomu jenom jednu 
větu a ta je pravdivá, premiér po mně tyto úkony ne-
chtěl. Dál k tomu nebudu víc dodávat.“

Na otázky, kdo tedy „úkony“ chtěl a jak na tyto 
informace později premiér reagoval, už Pospíšil ne-

odpovídá. Blíže nechce objasňovat ani to, 
proč se oba muži na schůzce údajně za-
štiťovali premiérem a proč se s nimi sešel 
v noci a mimo svůj úřad. Místo jasných 
odpovědí Jiří Pospíšil naopak schůzku 
předčasně končí a odchází do poslanec-
kých kuloárů.

Vzápětí na místě kontaktujeme ná-
městka Šnajdra, který přihlíží sněmovnímu 
jednání. „To je nesmysl. Takové schůzky 
jsem se neúčastnil, žádný tlak jsem na ni-
koho ve věci Čunek nevyvíjel,“ odpovídá 
náměstek Šnajdr na otázku po své účasti 
na  schůzce s  Pospíšilem. Pak okamžitě 
ukončuje rozhovor a odchází shánět pre-

miéra. „Mirku, potřebuji s  tebou nutně mluvit,“ volá 
náměstek Šnajdr o pár vteřin později na ministerského 
předsedu a rychle ho odvádí do veřejnosti nepřístupné 
části Poslanecké sněmovny. Asi po třech minutách pre-
miér z uzavřené místnosti rychle vychází a míří k opodál 
stojícímu ministru spravedlnosti. „O tamtěch věcech si 
ještě musíme vážně promluvit,“ říká Pospíšilovi podráž-
děným hlasem a míří i s ochrankou pryč. „Nebudu vám 
dávat žádné vyjádření,“ odmítá přitom bezprostřední po-
kus Respektu oslovit ho. Později reaguje na několik do-

Haló, tady mafie

listopad 2006: Policie začíná 
prověřovat podezření, že starosta 
Vsetína a novopečený senátor Jiří 
Čunek vzal v roce 2002 úplatek.
prosinec 2006: V  jedné 
z  pražských restaurací se schází 
ministr spravedlnosti Jiří Pospí-
šil se dvěma muži, jedním z nich 
má být údajně náměstek ministra 
zdravotnictví Marek Šnajdr. Oba 
se mají zaštiťovat premiérovým 
pověřením a mají ministra žádat 
o zpomalení Čunkova vyšetřování. 
Pospíšil to odmítá.
leden 2007: Detektivové žá-
dají Senát, aby Čunka zbavil 

imunity a vydal k trestnímu stí-
hání.
6. 2. 2007: V  ostravské restau-
raci Rusticana se schází místo-
předseda Nejvyššího soudu Pa-
vel Kučera a  poradce Úřadu 
vlády ČR Pavel Němec s  do-
zorující žalobkyní Čunkovy 
kauzy Zlatuší Andělovou a  zjiš-
ťují, jak je práce na  vicepremié- 
rově případu daleko.
7. 2. 2007: Senát zbavuje Jiřího 
Čunka imunity.
28. 2. 2007: Nejvyšší státní zástup-
kyně Renata Vesecká svolává dru-
hou schůzku s  Andělovou, opět 
jsou přítomní Němec a  Kučera. 
V brněnském hotelu Internacional 
byla Andělová znovu dotazována, 

jak se případ vyvíjí, a bylo jí prý na-
značováno, aby její lidé s pátráním 
nijak nespěchali. Kučera v té sou-
vislosti podle Andělové například 
použil argument: „Ve  vládě jsou 
problémy a bylo by dobré, kdyby se 
to ještě o tři měsíce protáhlo.“ Ony 
„problémy“ představovala násle-
dující past: koaliční zelení žádali, 
aby trestně stíhaný Čunek odešel 
z vlády, on však odejít sám odmítal 
a premiér Topolánek jej kvůli lidov-
cům nechtěl sám vyhazovat; vyhlá-
sil proto, že jej odvolá až v případě, 
že se trestní stíhání promění v ža-
lobu. Podráždění lidovci prohlásili, 
že bude-li Čunek odvolán, nepod-
poří jejich strana klíčovou reformu 
veřejných financí, kterou v té době 
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tazů zaslaných SMS zprávou. „Nevím o žádné takové 
schůzce,“ píše premiér. „Na žádné otázky odpovídat ne-
míním. To, v čem já žiji, je válka se zlem. Jste nepřítel.“

Kdo zvítězí
Co v kauze Čunek znamená „být nepřítelem“, napo-
sledy na vlastní kůži poznal šéf libereckých žalobců 
Adam Bašný. Loni v zimě v proslovu na konferenci 
protikorupční organizace Transparency International 
veřejně zkritizoval politicky motivované zastavení Čun-
kovy kauzy s tím, že tak exekutiva s pomocí 
nejvyšší státní zástupkyně Renaty Vesecké 
pošlapala vládu práva. Za tuto kritiku byl 
Bašný, podobně jako před ním několik dal-
ších žalobců po celé zemi, odvolán.

Před moderní budovou libereckého 
státního zastupitelství stojí dva starší muži 
a vychutnávají si odpolední cigaretu. „Řekl 
jim pravdu do očí, ale co z toho má? Teď si 
nahoře balí věci a je sesazenej,“ říká první 
z nich svému kolegovi, jednomu z místních 
zaměstnanců. „To je jasný. Za pár dní to 
utichne a co se změní? Nic, za vším se za-
vře voda a půjde se dál, akorát bez něj,“ při-
takává druhý muž.

Zuří boj o zdejší justici. Ve hře je, zda spravedl-
nost bude dále znásilňována, či ne. Člověk, o kterém 
se vede tato rozprava, si právě ve své kanceláři ukládá 
věci do papírové krabice. „Rozhodně nelituji, že jsem 
to udělal,“ říká v tu chvíli už bývalý šéf libereckých ža-
lobců Adam Bašný. „Stálo mě to sice místo, ale zase se 
tím otevřela šance na očistu státního zastupitelství.“

„Pro politiky i starší generaci státních zástupců 
je pan Bašný nebezpečný,“ říká bývalý ministr sprave-
dlnosti a jedna ze zdejších respektovaných postav jus-

tice Karel Čermák. „Patří k nové generaci státních zá-
stupců. Chápání práva se neučil od komunistů, neučil 
se tedy sloužit mocným. Naopak nebojí se jít proti nim 
a upozorňovat na jejich chyby. Tím je ohrožuje, a proto 
ho exemplárně potrestali, aby tak zastrašili i další po-
dobně smýšlející zástupce.“ Pohled na dosavadní pří-
pady Adama Bašného skutečně ukazuje, že se nebojí 
„jít proti mocným“ a obvinit i vysoce postavené poli-
tiky nebo policisty. V poslední době například zastře-
šoval obvinění dvaceti tří zastupitelů včetně liberec-

kého primátora za podezřelé a výrazně 
pod cenou prodané městské pozemky. 
Nebo nechal zatknout bývalého ředitele 
liberecké policie a jeho tři kolegy za při-
jímání úplatků od libereckých politiků 
výměnou za „zneškodnění“ stop ve věci 
jejich dopravních přestupků.

Podle Karla Čermáka, Adama 
Bašného nebo bývalého vrchního olo-
mouckého žalobce Iva Ištvana, který 
byl dříve odvolán za  stejnou věc jako 
Bašný, se dnes každopádně vede zásadní 
boj o podobu zdejší justice. Jde v něm 
prý o to, zda v justici zvítězí lidé, kteří 
zřejmě na objednávku politiků ohýbali 

právo podle aktuálních politických potřeb, nebo se 
prosadí ti, kdo ustupovat politickým tlakům odmítají 
a důsledně trvají na naplňování spravedlnosti. Aby zví-
tězila druhá možnost, je prý nutné požadovat vyvození 
odpovědnosti u politiků, kteří se na manipulaci justice 
podíleli i vůči nejvyšší státní zástupkyni.

Loajální muž
Jak tento zápas dopadne, lze teď jen těžko předvídat. 
Jisté nicméně je, že několik špiček zdejší justice už nyní 

Topolánkův kabinet schvaloval.
7. 5. 2007: Došlo ke  třetímu se-
tkání mezi Andělovou a Veseckou, 
Kučerou a Němcem.

„Situace je vážná, stabilita vlády 
by měla mít přednost před nezávis-
lostí justice,“ sdělil zde Kučera An-
dělové, když naznačila, že vicepre-
miér půjde zřejmě před soud.
8. 6. 2007: Vesecká odebírá kvůli 
„procesní chybě“ vyšetřování pří-
padu Čunek přerovskému žalobci 
Radimu Obstovi a  předává ho 
do Jihlavy žalobci Arifu Salicho-
vovi. Děje se tak několik dní před 
očekávanou obžalobou vicepremiéra 
kvůli podezření z korupce.
11. 6. 2007: Žalobce Salichov pro-
čítá během dvou dnů tři tisíce stran 

spisu a odvolává z vyšetřování pří-
padu Čunek hlavního detektiva 
Milana Šošovičku.
7. 8. 2007: Žalobce Salichov zasta-
vuje stíhání vicepremiéra Čunka 
s tím, že „skutek se nestal“. Sali-
chovovo zdůvodnění je postaveno 
především na  údajné nedůvěry-
hodnosti korunní svědkyně a také 
na tom, že vzal za své některé zna-
lecké posudky doručené obhajo-
bou, což je podle právníků přístup 
opravdu ojedinělý.
srpen 2007: Brněnská policie 
dostává anonymní e-mail, který ji 
upozorňuje na nestandardní postup 
Vesecké v celé kauze. Detektivové 
s ním jdou za příslušnou brněnskou 
městskou žalobkyní Milenou Ho-

jovcovou a chtějí se na věc podívat 
blíže; Hojovcová jim další vyšet-
řování zakazuje a policie musí pří-
pad odložit.
začátek září 2007: Olo-
moucký vrchní žalobce Ivo Ištvan 
ministru spravedlnosti Pospíšilovi 
na  dvouhodinové schůzce popi-
suje, jaký tlak byl na jeho podří-
zenou Zlatuši Andělovou vyvíjen 
během tří schůzek.
2. 11. 2007: Ministr spravedlnosti 
Pospíšil odvolává žalobce Ištvana 
kvůli nespecifikovanému úniku 
informací z jeho úřadu a obratem 
na jeho místo jmenuje brněnskou 
žalobkyni Hojovcovou.
20. 12. 2007: Někdejší nejvyšší 
státní zástupkyně Marie Benešová 
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čelí vážnému podezření, že se začaly chovat jako krimi-
nálně-mocenská mafie: na konspirativních schůzkách si 
domlouvají zastavení politicky citlivých případů a pro-
fesně likvidují všechny, kteří se jim v tom postaví.

Pod okny rozlehlé pražské kanceláře druhého 
nejvýše postaveného státního zástupce v zemi hučí 
ranní dopravní špička. Že místnost obývá mladý ža-
lobce, tu není nijak znát – velké kožené sedačky, tmavý 
nábytek, obrazy akademických umělců. Na toto místo 
Vlastimil Rampula (39) nastoupil před dvěma lety, 
jmenovala ho sem nejvyšší žalobkyně 
Vesecká. Oba spolu dříve pracovali 
v Hradci Králové, kde Vesecká pro-
fesně začínala. Jmenování Rampuly 
na prestižní místo vrchního pražského 
žalobce vzbudilo v části odborné veřej-
nosti rozruch. Ani ne tak kvůli Ram-
pulovu mládí, ale především kvůli 
tomu, že na tento důležitý a náročný 
post byl jmenován muž, který do  té 
doby neměl na svém kontě žádné vý-
razné profesní úspěchy.

Vzhledem k tomu, že Renata Vesecká avizovala 
Rampulovo jmenování jako nutný krok k oživení do té 
doby neúspěšně vedeného úřadu (pod Rampulovým 
předchůdcem Jiřím Kulvejtem skutečně vázlo vyšet-
řování závažných případů), vyvolalo Rampulovo jme-
nování otázku, jakými profesními vlastnostmi ji zaujal. 
„Proč si mě paní Vesecká vybrala, nevím,“ říká ve své 
kanceláři žalobce Rampula. „Jak si to vysvětluji já? 
Těžko říct, například komunikativnost nebo loajalita.“

Jako vrchní státní zástupce jde zatím Rampula 
spíše ve šlépějích svého předchůdce, vyšetřování žád-
ného velkého případu se moc nezrychlilo. Svoji loa-
jalitu naopak prokázal zatím dokonale. Například 

tím, že za kritiku Vesecké doporučil svému podříze-
nému Jiřímu Křivancovi Bašného odvolání. Proč na-
vrhl likvidaci někoho, kdo projevil v boji za spravedl-
nost odvahu? „Státní zástupce nemá co komentovat 
kauzy, které neřeší. Nemá pro to dostatek informací, 
aby o tom mohl kompetentně mluvit,“ říká Rampula. 
Jenže Bašný přece nekritizoval „kauzu jiného kolegy“, 
vystoupil proti manipulativním zásahům špiček justice 
do řádného vyšetřování ostře sledovaného případu. „Já 
to vidím tak, jak jsem řekl,“ říká Rampula. A co říká 

podezřelým schůzkám v čele s Vesec-
kou a manipulaci justice? „Nemyslím 
si o tom nic,“ říká žalobce.

Jak věc „vidí“ Renata Vesecká, 
není možné zjistit. Ačkoli původně Re-
spektu přislíbila na téma Bašný rozho-
vor, krátce před uzávěrkou ho „z časo-
vých důvodů“ zrušila. Získat odpovědi 
pak už od ní nebylo možné.

Dokud to neprojde
Očistit státní zastupitelství, tak jak 

o tom mluví žalobci Bašný nebo Ištvan, je teď hodně 
v rukou politiků. Ministr spravedlnosti Jiří Pospíšil se 
na začátku justiční mafii vzepřel a teď vystoupil v Baš-
ného prospěch, když zkritizoval jeho odvolání a pro-
pustil jeho přímého nadřízeného Křivance, který ho 
na Rampulovu žádost sesadil. Chystá v cestě za očis-
tou justice další kroky – třeba odvolání žalobce Ram-
puly nebo Renaty Vesecké? „Ty věci kolem pana Baš-
ného řeším, nebudu to teď více komentovat,“ říká jen 
stručně ministr Pospíšil.

Premiér Topolánek svůj podíl na  politickém 
manipulování případu Čunek odmítá, vážné indicie, 
že to dělali lidé kolem něj, tu ale jsou. Jaké kroky tedy 

Zuří boj o justici. 
Ve hře je, zda 
spravedlnost 
bude dále 
znásilňována,  
či ne.

obviňuje sedm špiček české jus-
tice, že jsou „zákulisní soudní ma-
fie“, která nestandardně ovlivňo-
vala Čunkovo vyšetřování.
leden 2008: Sedm špiček zdejší 
justice v čele s nejvyšší státní zá-
stupkyní Veseckou žaluje Marii 
Benešovou za její výrok o „justiční 
mafii“ s tím, že to výrazně ohrozilo 
jejich „dobrou pověst“.
5. 6. 2008: V případu „justiční ma-
fie“ padá verdikt, ve kterém soudce 
Vojtěch Cepl zamítá stížnost Ve-
secké a spol. a potvrzuje, že vysocí 
představitelé justice v čele s Vesec-
kou a Kučerou vicepremiérovo vy-
šetřování skutečně manipulovali.
19. 2. 2009: Ústecký krajský státní 
zástupce Jiří Křivanec odvolává li-

bereckého žalobce Adama Bašného 
za jeho veřejně pronesenou kritiku 
„justiční mafie“ na konferenci pro-
tikorupční organizace Transparency 
International. Bašný zde ke kauze 
Čunek řekl: „To, co nalomilo dů-
věru laické i  odborné veřejnosti, 
byla velmi odůvodněná podezření 
o  zmanipulovanosti vyšetřování, 
o  těch prapodivných schůzkách, 
vysvětlovaných jako běžná spole-
čenská setkání, jednou dokonce 
doplněných o vyzkoušení si nového 
automobilu lobbisty a bývalého mi-
nistra spravedlnosti. Bohužel, exis-
tuje oprávněná obava z politicko-
-ekonomických vlivů v justici. Byli 
jsme svědky takového velmi váž-
ného podezření.“

3. 3. 2009: Vrchní soud v  Praze 
ruší Ceplův verdikt, odůvodnění 
dosud není veřejné. Případ justiční 
mafie se tak opět vrací na začátek.

dodatek z  října 2019: 
Chvíli ještě pokračoval ping-pong 
mezi soudy, vrchní soud rozhodl, 
že se musí Benešová omluvit, ale 
po  jejím dovolání Nejvyšší soud 
omluvu zrušil a poslal soudům zpět 
k dalšímu rozhodnutí. Poté se ale 
Benešová se žalovateli domluvila, 
že oni jí vrátí peníze, které jim vy-
platila na základě předchozího ver-
diktu za náklady na soudní řízení 
a ona nestáhne svou omluvu. 
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plánuje na očistu justice? To od Mirka Topolánka ne-
lze zjistit, na dopředu domluvené e-mailové otázky od-
mítl odpovědět s tím, že už k věci nemá co říct. Další 
politici ODS nic podnikat nechystají. „Nebudu v tom 
nic dělat, nevidím k tomu důvod,“ říká například šéf 
ústavně právního výboru Poslanecké sněmovny Marek 
Benda (ODS). „Obecně zastávám názor, že nejvyšší 
státní zástupkyně by měla mít ještě větší možnosti 
směrem ke svým podřízeným, když s něčím nebude 
spokojená, a vláda ještě větší možnost úkolovat ji.“

Očista státního zastupitelství je teď hlavně 
v rukou politiků. Jak se zachovají, není zatím jasné. 
Koaliční zelení opakovaně manipulaci justice kritizo-
vali, před časem dokonce volali po odvolání Renaty 
Vesecké. Pak od toho ustoupili. Obnoví teď po kauze 
Bašný tento svůj požadavek a budou chtít vysvětlení 
i od premiéra? „Ten případ neznám do hloubky,“ říká 
šéf poslaneckého klubu zelených Přemysl Rabas. „Po-
čkám si na detaily, teď k tomu nebudu zaujímat ně-
jaký jasný postoj.“

Opozice se naopak nechce vzdát. Její představi-
telé říkají, že „budou věc zařazovat tak dlouho na jed-
nání sněmovny, dokud to neprojde“. Jestli se plně po-
daří objasnit role Vesecké a  Topolánka, bude nyní 
každopádně záviset i na aktivitě zástupců justice.

„Hodně“ i kvůli tomu, že když jejich profesní 
svazy nedávno otevřeně vystoupily proti odvolání ža-
lobce Bašného a kritizovaly v té souvislosti dlouho-
dobou manipulaci zdejší justice, ministr spravedlnosti 
se podvolil jejich tlaku a Bašného se zastal. V tomto 
směru prý chtějí pokračovat dál. „Budeme se na to ptát 
ministra spravedlnosti a dalších politiků a budeme žá-
dat jejich jasné vysvětlení,“ říkají shodně špičky Soud-
covské unie ČR a Unie státních zástupců ČR. „Roz-
hodně to teď nenecháme usnout.“ 

EKONOMICKÁ KRIZE 

Můj život bez 
práce
Jak vypadá krize 
v jednom z nejchudších 
koutů bohaté země
Petr třešňák, tomáš SaCHer, 4. 5. 2009

„Holka musí vystudovat, děj se co děj,“ zdůrazňuje 
Lubomír Kalinec. Urostlý sedmačtyřicetiletý muž, 
který provádí návštěvu z Prahy opuštěnou tovární ha-

lou ve Vrbně pod Pradědem, už pár měsíců řeší pro-
blém, který trápí stále více Čechů. On i  jeho žena 
přišli v rozhoupaných časech krize o práci a v rodin-
ném rozpočtu rázem chybí spousta peněz. „Jak mi je? 
Strašně,“ říká s pohledem na vyhaslé sklářské pece, 
u kterých strávil sedmadvacet let. „Ta práce mě bavila 
jako žádná jiná.“ Jsme na Bruntálsku, v jednom z nej-
chudších regionů země. Ve Vrbně, kde se místní skláři 
v zimě stali prvními zdejšími oběťmi celosvětové re-
cese, dosáhl počet lidí bez práce téměř šestnácti pro-
cent. Ekonomové hlásí, že brzy bude ještě hůř. A platí 
to pro celou Českou republiku: tento region, podobně 
jako další v Evropě, čeká možná největší vlna neza-
městnanosti od druhé světové války.

Pan Kalinec za čtyři měsíce poznal život bez 
práce celkem důkladně. Aby měl na splátky svého domu 
a uživil dceru na vysoké škole, musel sáhnout hluboko 
do úspor, prodat část majetku a vzdát se spousty věcí. 
Jeho životní styl se od základu proměnil, ale strategie 
pro těžké časy zůstává stejná: utáhnout opasek a vytr-
vale hledat nové možnosti. Recept propuštěného skláře 
budou možná v budoucnu potřebovat i lidé, pro které 
jsou dnes jeho problémy zcela nepředstavitelné. Jak jsme 
vlastně na těžké časy připraveni?

A pak to přišlo
Poslední zápis na nástěnce v tovární hale Crystalexu 
nese předvánoční datum: vyzývá všechny odboráře, 
aby si ve vrátnici vyzvedli kolekci. Když skláři snědli 
čokoládu a vrátili se v lednu do továrny, vyslechli si 
nečekanou zprávu: výroba končí a s ní i práce pro více 
než sto lidí. „Přišlo to úplně bez varování, předtím se 
říkalo, že fabrika má nasmlouvané zakázky na dva roky 
dopředu,“ diví se dodnes Lubomír Kalinec. V příběhu 
pádu českého sklářského průmyslu, který stáhla pod 
hladinu hospodářská krize, dluhy, špatný management 
a zastaralý design, skončilo na dlažbě přes tři tisíce 
lidí. K jejich smůle právě v regionech s vysokou neza-
městnaností a nízkou životní úrovní, jako je Bruntál-
sko, Českolipsko nebo Vsetínsko.

Sedmadvacet let života a kvalifikace, o kterou nikdo nestojí. 
(Lubomír Kalinec v zavřených vrbenskýchh sklárnách)
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Na  pana Kalince po  výpovědi padla bezna-
děj. „Chodil jsem spát co nejpozději, abych se nebudil 
v pět ráno, jak jsem byl zvyklý do skláren,“ vzpomíná 
na první týdny v nové situaci. „Ale ten zvyk se nedal 
zlomit. Vstával jsem pořád v pět, zapínal internet a pro-
hlížel nabídky zaměstnání.“

Bylo to neradostné čtení. Brzy zjistil, že v ře-
mesle, které podědil po dědovi a pradědovi, se nechytí. 
Neúspěšně žádal o místo ve sklárnách v Karlových Va-
rech, jeho kolegové se ptali v německých sklárnách, ale 
všude marně. Manuálně zručný Kalinec pak obcházel 
všemožné jiné zaměstnavatele – firmu na plastová okna, 
výrobce sádrokartonu, bruntálskou továrnu na žárovky 
Osram, stavební firmy, stavby silnic…

„Nikde nic,“ shrnuje otec rodiny. „Hodně špatně 
jsem to nesl, zvlášť v té dlouhé zimě. Všude byl sníh, 
nedalo se nic dělat, jen sedět doma a koukat na televizi. 
Můj táta dřevorubec vždycky říkal: ,Když bude nejhůř, 
běž dělat do lesa.‘ Vzpomínal jsem na to a čekal na jaro.“

Jistotu nemá nikdo
Je čím dál jasnější, že současná světová krize přichází 
ve  třech vlnách. Postupka je jednoduchá: banky  – 
firmy – zaměstnanci. U těch posledních by měla krize 
skončit a právě oni ji asi odnesou nejvíc.

Už to začalo: pokles důvěry 
v trhy, škrty a propad poptávky prak-
ticky po všem, světem proběhl podle 
čerstvých průzkumů největší nárůst ne-
zaměstnanosti za poslední čtvrtstoletí. 
Absolutní počty nezaměstnaných jdou 
do desítek milionů a v Americe a řadě 
evropských zemí jsou nejvyšší od dob 
ropné krize ze začátku osmdesátých 
let. Daleko nemusí být ani doba, kdy 
jediným srovnatelným měřítkem bude 
statistika z druhé světové války. Hned několik evrop-
ských zemí dnes hlásí dlouho nevídaná dvouciferná 
čísla, v Litvě dosahuje nezaměstnanost čtrnácti pro-
cent, ve Španělsku se blíží dokonce osmnácti.

Situace se přitom stále zhoršuje. Ve Spojených 
státech, kde krize začala, přibývá podle statistik každý 
týden šest set tisíc nových žadatelů o dávky státní pod-
pory v nezaměstnanosti a stejné množství pracovních 
míst mizí každý měsíc nenávratně z trhu. Jde o nejrych-
lejší tempo za posledních padesát let a stejně rekordní 
jsou podle expertů i šance na to, že se propuštěným ne-
zdaří rychlé nalezení nového místa.

„O práci přichází lidé napříč odvětvími, v tom je 
tato krize výjimečná,“ pokyvuje hlavní ekonom Poštovní 
spořitelny Jan Bureš.„Jedinými nedotčenými místy zů-
stalo školství, zdravotnictví a státní úřady,“ říká Bureš 
a přidává další nepříjemnou vyhlídku: krize dopadá nej-
větší měrou na otevřené země stojící na exportu a na ty, 
jejichž blahobyt mají v posledních letech na svědomí 
především zahraniční peníze. Obě kritéria splňuje 
Česko bezezbytku.

Škrtám tlustým fixem
Přesto je v České republice zatím brzy na katastrofický 
scénář. Nynější, zhruba osmiprocentní nezaměstnanost 
pamatují statistiky i z podzimu roku 2006, kdy přitom 
hospodářství rostlo o pět procent. „Zahraniční investice 
v Česku jsou poměrně zdravé a díky propojení s evrop-
ským trhem můžeme být jedni z prvních, kteří se okle-
pou z nejhoršího,“ uklidňuje Jan Bureš. Důležitou roli 
bude podle něj do budoucna hrát i známý fakt, že české 
domácnosti i firmy jsou oproti jiným evropským zemím 
relativně málo zadlužené.

Lidí bez práce bude přesto podle všeho přibývat. 
Kritická hranice, kdy nová místa nepřibývají, ale ani ne-
mizí, se v Česku podle expertů pohybuje na úrovni tří-
procentního hospodářského růstu. Nedávno zveřejněné 
předpovědi Světové banky přitom mluví o tříapůlpro-
centním minusu a také české banky už dnes odhadují, že 
do konce roku bude bez práce každý desátý Čech. „Kri-
tické období bude pro firmy trvat ještě zhruba půl roku, 
ale může to být i déle,“ říká hlavní ekonom UniCredit 
Bank Pavel Sobíšek. „Přitom pokud by se recese vlekla 
a trvala rok nebo rok a půl, nevydrží ani řada zdravých 
podniků a skončí podobně jako sklárny a textilky.“

Krizový scénář pro příští měsíce se tak může tý-
kat mnoha lidí. Málokdo si přitom dopředu domýšlí, co 

mu vlastně taková událost přinese. Do-
káže vůbec vyjít s mnohem nižšími pří-
jmy? Jaký to bude vlastně život? Bude 
mít dost vůle chytit se znovu, nebo 
upadne do letargie a skončí v depresivní 
pasti dlouhodobé nezaměstnanosti?

Rodina Kalincova si smůlu vy-
brala do dna. Kromě otce přišla totiž 
o práci i sklářova manželka, která v pod-
niku pracovala jako účetní. Před kra-
chem brala kolem třinácti tisíc čistého, 

její muž – vedoucí hutě – si přišel s prémiemi na jedna-
dvacet. Podpora v nezaměstnanosti, počítaná procentem 
z původního platu, postupně klesá, až se zhruba za půl 
roku zastaví na minimálních dávkách hmotné nouze. 
V realitě domácnosti pana Kalince, kde se ani jednomu 
z manželů nepodařilo po čtyřech měsících najít stálou 
práci, to už dnes znamená měsíční propad v příjmech 
o plných šestnáct tisíc korun.

„Nevyjdeme,“  přiznává lakonicky nezaměst-
naný muž. Rodina bydlí v domku, který ještě splácí 
sklárnám (3500 měsíčně), a živí dceru na vysoké škole 
v Ostravě. „Její ubytování, doprava, jídlo a kapesné nás 
stojí sedmdesát tisíc korun ročně. Ale hned po propuš-
tění jsme si řekli, že vzdělání dítěte je nejdůležitější 
a všechno mu podřídíme,“ objasňuje priority sklář. Něco 
málo měl našetřeno, takže začal rodinný rozpočet doto-
vat z úspor. Brzy se ale přiblížil železné rezervě (dvacet 
tisíc na pohřeb pro každého), nezbylo tedy než utáhnout 
šrouby ještě víc.

Lubomír Kalinec prodal svou celoživotní radost, 
zahrádku, kde dvacet let trávil veškeré volné chvíle, sklí-

Hrnec zelňačky 
nebo levný 
guláš na tři dny. 
Na jídle začali 
oba propuštění 
manželé šetřit.
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zel ovoce a pěstoval zeleninu ve skleníku. Manželé si 
odepřeli pravidelné výlety do divadla, kina a na kon-
certy, omezili cesty autem, nakupují ve slevách a týdenní 
výdaje na potraviny srazili ze dvou tisíc na šest set ko-
run. „Dřív jsme každý den vařili jiné jídlo, teď uděláme 
hrnec zelňačky nebo guláše z levného masa a jíme ho 
tři dny,“ shrnuje Lubomír Kalinec.

Těžké časy jsou cítit všude. Po sklárně přišlo pro-
pouštění v dalších podnicích a podhorské město při-
šlo o náladu. „Tady bývala ještě donedávna pohoda, 
zahrádkáři seděli venku, kecalo se, lidi se v hospodě 
předháněli, kdo komu zaplatí štamprli,“ vzpomíná pro-
puštěný sklář. „Teď je to pryč.“ Změnu atmosféry zazna-
menala i starostka Vrbna pod Pradědem Helena Ku-
delová (ČSSD). „Během krize se víc nadává, lidé jsou 
doma, tržby v obchodech jdou dolů,“ shrnuje. „Krimi-
nalita nám zatím nestoupá, ale všimla jsem si, že přibývá 
vandalismu a agresivity mladých lidí. A největší strach 
mám, že nezaměstnanost ještě zrychlí vylidňování re-
gionu. Problém je, že my jako město máme minimální 
možnosti, jak s ní bojovat.“

Svázané ruce v podobné situaci 
hlásí prakticky všechny radnice, které 
přišly o klíčového zaměstnavatele. Ně-
kteří regionální politici nabírají více lidí 
na úklidové nebo zahradnické práce pro 
město, klíčovou roli ale musí podle sta-
rostů sehrát erár. Přemýšlejí dnes poli-
tici o tom, jak problémovým regionům 
pomoci a zajistit lidem bez práce co nej-
větší šanci na nové místo?

Prevence za deset miliard
„Situace je vážná, alespoň prozatím ale 
není důvod k panikaření,“ říká v kuloá-
rech sněmovny dosluhující ministr práce 
a sociálních věcí Petr Nečas. „Česko má 
dnes třetí nejnižší nezaměstnanost v EU a poslední čísla 
ukazují, že k žádnému dramatickému nárůstu nedo-
chází,“ pokračuje. Politici se podle odcházejícího mini-
stra rozhodně neflákají. Nečas připomíná, že sněmovna 
schválila snížení sociálních odvodů firem a zrychlení 
daňových odpisů, udržení pracovních míst má zajistit 
i podpora exportu přes státní záruky úvěrů či přímé vý-
vozní půjčky. „Úřady odpouštějí penále za dlužné sociál- 
ní pojištění a lidé si můžou rozložit splátky nadlouho 
dopředu,“ vypočítává Nečas. Základní myšlenka vlády – 
kterou by měl podle Nečase zachovat i Fischerův ka-
binet – zní: nepřidávat sociální dávky, firmy co nejvíc 
motivovat, aby další lidi nepropouštěly.

Prevence před vyhazovem má v praxi znamenat 
především několikanásobně vyšší rozpočet na státem 
placené rekvalifikace nebo různé vzdělávací kurzy za-
městnanců. Firmy by tak namísto vyhazovu mohly ne-
potřebné lidi posílat právě tam. S plány ministerstva ales- 
poň v tuto chvíli souhlasí i opoziční sociální demokraté. 
Většinu peněz přitom může Česko získat ze zásob EU.

Spolu s rekvalifikacemi se ale na stole začínají ob-
jevovat i další návrhy, které zatěžují už tak zadlužený 
státní rozpočet. „Jde o dočasné prodloužení vyplácení 
podpory a rozšíření podmínek pro ty, kdo na ni mají 
nárok,“ vypočítává Nečasův protějšek z ČSSD Zdeněk 
Škromach opatření, která by měla rozpočet přijít zhruba 
na deset miliard korun. Do hry ale zároveň vstupují ra-
zantní globální změny. „Miliony lidí, od bankéřů z Wall 
Street po čínské imigranty, budou muset hledat zcela jiné 
druhy zaměstnání,“ glosuje celosvětovou situaci v jed-
nom z minulých vydání týdeník The Economist. A i tady 
hraje roli stát: třeba ve Spojených státech jde především 
o vytvoření tří a půl milionu pracovních míst díky avi-
zované podpoře zelených technologií.

V realitě dnešního Česka experti opakují bez 
bližších podrobností přesun lidí z  výroby do  služeb 
a dodávají, že po průmyslu automobilovém a elektro-
průmyslu asi čekají potíže i hutnictví a strojírenství. Jisté 
zůstává pouze to, že největší problémy budou mít i na-
dále regiony jako Bruntálsko, vzdálené od obchodních 

a administrativních center země.

Osobní řešení
Na svazích Jeseníků mezitím konečně 
roztál sníh. „Není to nádhera?“ ukazuje 
z mýtiny v kopcích uprostřed lesa Lu-
bomír Kalinec výhled na Vrbno. Na jaře 
skutečně došlo na otcova slova a on dnes 
brigádničí v  lese. Minulý týden čis-
til svažitou paseku od ořezaných větví, 
dnes ho čeká výsadba několika set ma-
lých smrčků. „Jaro je balzám,“ pochva-
luje si dělník. Modré oči mu v poledním 
slunci září spokojeností, ale pro jeho ro-
dinu tato lesní štace zdaleka neznamená 
happy end. Jde jen o čtyřtisícový přivý-
dělek, který mu umožňují pravidla po-

bírání podpory.
Čast nezaměstnanosti se tady na severu Mo-

ravy zatím ukazuje být čím dál větší. Vrbenská lisovna 
plastů právě minulý týden dala výpověď dalším de-
větadvaceti zaměstnancům – od začátku roku jich je 
více než sto. „Tady vůbec nemám šanci,“ kroutí hla-
vou jednačtyřicetiletý Martin Pešat, jeden z propuště-
ných. „Musíme si s manželkou vážně promluvit o tom, 
jestli neodejít. Ona se ve Vrbně narodila, takže se jí ne-
chce, ale já tady nevidím žádné vyhlídky. Všichni moji 
spolužáci z větších měst jsou na tom líp,“ říká Pešat.

Pokud svou ženu přesvědčí a  odejdou, bu-
dou další z šesti set lidí, kteří za posledních deset let 
Vrbno opustili. „Bruntálsko se stává domovem pro se-
niory,“ pokyvuje nad desetiprocentním poklesem popu-
lace starostka Helena Kudelová, „žádný mladý člověk, 
který si udělá vysokou školu, tu nemůže zůstat, protože 
nenajde práci.“

Zajímavé je, že Vrbno nevolá po obvyklých tu-
zemských řešeních venkovské chudoby – průmyslových 
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investicích a montovnách. Industriální éru má město 
za sebou. Před deseti lety do zdejších továren jezdili děl-
níci z dalekého okolí, ale v poslední době jedna po druhé 
krachují. „Lít peníze do automobilek je nesmysl,“ zlobí 
se nad současnými politickými recepty propuštěný sklář 
Lubomír Kalinec, jinak stálý volič sociální demokracie. 
„Důležité je podle mě podporovat zemědělství, všude 
kolem je úrodná půda.“ Podobný názor má i starostka 
Kudelová, která by ráda viděla pro místní větší uplat-
nění v lese, jak to bývalo dříve. Jenže okolní lesy stejně 
jako pole ovládají mamutí firmy najímající si z městských 
prosklených kanceláří levné zahraniční dělníky. „Pro Vr-
benské je tady čím dál méně práce,“ stěžuje si starostka. 
A je vidět, že žádné jasné řešení pro své město nevidí.

Lubomír Kalinec ovšem řešení své osobní krize 
nemůže odkládat. Úspory docházejí a dcera je teprve 
ve druhém semestru. „Pořád věřím, že sklárnu někdo 
koupí a znovu rozjede,“ říká nezaměstnaný muž. „Ale 
spoléhat na to nemůžu. Přihlásil jsem se do Bruntálu 
na několikaměsíční rekvalifikační kurz na svářeče. To 
je profese, po které je na internetu pořád ještě poptávka. 
Pár měsíců to zabere, ale věřím, že do Vánoc budu práci 
zase mít.“ 

KDO OVLÁDÁ KRAJ 

Kmotr z panství 
Hluboká
Jeho pověst vládce 
jižních Čech z něj 
dělá skoro mytickou 
postavu. I reálný 
příběh Pavla Dlouhého 
ale ukazuje život 
v Česku v nečekaných 
odstínech.
marek šVeHla, 20. 9. 2010

Byť se to zvenku nezdá, restaurace Hubert v Hluboké 
nad Vltavou patří ke středobodům Jihočeského kraje. 
Zásluhu na tom má zdejší štamgast Pavel Dlouhý, je-
den z mužů, které před rokem tehdejší předseda ODS 
Mirek Topolánek označil za kmotry.

Dlouhý je předsedou jihočeské agrární komory, 
členem představenstev nebo dozorčích rad dalších dva-
nácti podniků, hlubockým místostarostou. Všude tam 
bychom ho ale hledali spíš marně. Jihočeský „kmotr“ 
úřaduje u Huberta v lokále plném paroží, vycpaných 
jeleních hlav a dalších mysliveckých trofejí. Na při-
lehlém parkovišti má rezervované stání co nejblíže 
ke vchodu do restaurace, uvnitř pak své stálé místo 
u jednoho z hospodských stolů.

K Hubertovi přijíždí ve svém stříbrném terén-
ním porsche obvykle před polednem, poobědvá a za-
čne vyřizovat agendu. Přesněji řečeno přijímat hosty, 
kteří sem za  ním jezdí, protože potřebují pomoci, 
poradit nebo se jen zeptat na jeho názor. Na poradu 
k Hubertovi jezdí třeba i jihočeský hejtman nebo jeho 
zástupce, primátor Českých Budějovic, šéfové velkých 
jihočeských podniků, politici z Prahy. Když do jižních 
Čech jede ředitel podniku Lesy ČR, napřed zamíří 
k Hubertovi, a teprve potom na krajský úřad za hejt-
manem. K Hubertovi se jel nedávno poradit i kandidát 
na ombudsmana Jan Zahradník, kterého zajímalo, jak 
by se dala získat co největší podpora. Hostitel hodně 
dbá i na rituál – třeba když jihočeského vicehejtmana 
a šéfa jihočeské ODS Martina Kubu při setkání líbá 
na tváře.

Ale nejde jen o držitele důležitých funkcí nebo 
zlatých kreditních karet, kteří parkoviště u Huberta 
plní svými velkými terénními auty. K Hubertovi do-
cházejí i Hlubočtí, kteří potřebují vyjednat něco ko-
lem svého podnikání, získat od města pronájem, by-
dlení nebo třeba sehnat protekci pro dítě. „Od všech 
lidí tady slyšíte – to musíš projednat napřed u Huberta 
s Pavlem,“ říká jeden z místních obyvatel.„Přijetí má 
tady svůj rituál,“ vysvětluje další z rezidentů Hluboké, 
který se jednou k Hubertovi vypravil. „Zeptáte se číš-
níka, jestli má pan Dlouhý čas. Číšník vás pak vyzve, 
abyste čekal. Zajde za Dlouhým, sdělí mu žádost o při-
jetí a čekajícímu hostovi oznámí rozhodnutí. Dlouhý 
pak přijde a zdvořile si vyslechne, o co jde. Někdy pak 
s úsměvem prohodí: ,Proč jsi za mnou nepřišel dřív?‘“

Tahle uctivost a přívětivost má ale evidentně 
své limity. Pokud totiž lidé o Dlouhém mluví, tak jen 
pod příslibem striktní anonymity. „Všichni jsou mu 
tady zavázáni už jen kvůli tomu, co pro město udě-
lal,“ říká jedna z místních obyvatelek. „Zároveň ale 
má hodně lidí pocit, že ta pomoc není zadarmo. Že 
se pan Dlouhý jednoho dne ohlásí a bude něco chtít 
na oplátku on a že by pak bylo hodně těžké odmítnout. 
Proto tam někteří lidé radši nejdou.“ 

Občan Dlouhý 
Kdo ví, jestli Topolánek s označením „kmotr“ stře-
lil od boku. (Sám expremiér se na toto téma odmítl 
s Respektem bavit.) Detailnější pohled na svět Pavla 
Dlouhého ale naznačuje, že se minimálně v jisté sym-
bolické rovině docela trefil. Dlouhý si pečlivě pěstuje 
pověst člověka, za kterým může kdokoli přijít a požá-
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dat o pomoc. Svým místem v restauraci u hlavní sil-
nice dokonce vypadá jako muž, co na své spoluobčany 
vyloženě čeká. Každý z návštěvníků se přitom stává 
součástí široké sítě známých, jejichž pomoc bude po-
třebovat zase někdo jiný. „Jednou mi pan Dlouhý za-
volal a chtěl, abych něco udělal pro zvolení jedné dámy 
do Rady Českého rozhlasu,“ vypráví jeden z poslanců 
ODS. „Řekl jsem, že udělám, co budu moct. Přitom 
mi nedávalo logiku, k čemu on potře-
buje své lidi v Radě Českého rozhlasu. 
Když jsem ho pak víc poznal, tak mi 
to došlo: prostě chce mít na co nejvíce 
místech své lidi, nebo si mě prostě jen 
zkoušel, jestli mu pomůžu a on si mě 
bude moct mezi své lidi zařadit.“

Pavel Dlouhý také dbá na pověst 
spořádaného hlubockého občana, který 
sponzoruje místní základní školu a dět-
ské centrum volného času, aby měly 
zdejší rodiny levnější zájmové kroužky 
pro děti. Je starostlivým otcem, který pravidelně chodí 
svému desetiletému synovi na školní besídku. Svého 
syna má přitom v normální hlubocké škole, přestože 
kousek za jeho domem sídlí soukromá škola s výukou 
v angličtině.

Jeho soukromý život provází zvláštní kombi-
nace okázalosti a hry na „prostotu“. Jak rád zdůraz-

ňuje v rozhovorech, bydlí ve fádním rodinném domě 
postaveném svépomocí koncem 80. let. I po městě ale 
prakticky výhradně jezdí v některém ze svých dvou 
porsche. Se svojí manželkou se na veřejnosti prakticky 
neobjevuje, sdílí s ní ale dům a také kancelář. Ta je ofi-
ciálně napsaná na manželčinu spediční firmu, ve sku-
tečnosti se však jedná pouze o činnost na živnostenský 
list a nic nenasvědčuje tomu, že by reálně fungovala. 

Kancelář sídlí v honosně zrekonstruo-
vaném schwarzenberském dvoře v cen-
tru Hluboké. Na chodbě před kance-
láří návštěvníka ohromí vycpané hlavy 
afrických zvířat, včetně buvola, hro-
cha, nosorožce a  slona. Uvnitř spe-
diční kanceláře (kde ale majitel zrovna 
není) se pak návštěvník může zabo-
řit do kožené sedačky nebo se usadit 
na stoličky vyrobené ze sloních nohou 
– nic překvapivého u člověka, který si 
podle svých známých libuje v cestách 

za lovem do Afriky.
Život Pavla Dlouhého zkrátka vypadá jako 

jedna velká záhada. Jeho známí také pořádně nevědí, 
čím se vlastně živí, když pořád vysedává v restauraci 
a chodí po honech a podobných radovánkách. Mezi 
lidmi v Hluboké má pověst boháče, jemuž v okolí pa-
tří kdeco včetně vyhlášené Schwarzenberské obory 

Jeho soukromý 
život provází 
kombinace 
okázalosti a hry 
na „prostotu“.

Náš delegát ve složitém světě, kde každý něco potřebuje. (Pavel 
Dlouhý uprostřed)
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za městem, kde na honech utužuje kontakty s praž-
skými potentáty. S tímto majetkem to ale patrně ne-
bude až tak horké: obora patří státním lesům, stejně 
jako ostatní lesní plochy v okolí a Dlouhý si v ní maxi-
málně objednává komerční střelbu (třeba teď na pod-
zim má objednanou jednu naháňku divokých prasat 
za dva tisíce eur na den). Ani pohled do katastru ne-
movitostí neukazuje na člověka, který za posledních 
dvacet let shromáždil víc pozemků než Schwarzen-
bergové za tři sta let, jak se nedávno o Dlouhém vy-
jádřil český ministr zahraničí. Pavel Dlouhý a jeho 
manželka mají v pozemkových rejstřících jen několik 
zápisů, které co do rozlohy nestojí moc za řeč.

Sám Dlouhý dal v poslední době dva rozho-
vory novinám, v nichž o sobě mluví jako o obyčej-
ném místostarostovi malého města a jako svůj zdroj 
obživy zmiňuje členství v představenstvech a dozor-
čích radách. Na druhou stranu většinou jde o akciovky 
s neprůhlednými vlastníky, jejichž majitelem může být 
z velké části „kmotr“ osobně. To se možná týká i pro-
slulého Rybářství Třeboň, kam Dlouhý rád jezdí na lov 
kachen nebo bažantů a podle svědků se bez protestů 
nechává titulovat „pan majitel“.

Tomu všemu dominuje pověst 
Dlouhého jako mocného vládce již-
ních Čech, který řídí krajský úřad i bu-
dějovickou radnici a vzbuzuje strach 
u každého, s nímž reportér Respektu 
na  Budějovicku mluvil. Přesněji ře-
čeno – strach smíšený s úctou a obdi-
vem. (Dodejme ještě, že Pavel Dlouhý 
rozhovor s Respektem podmínil tím, 
jak se mu budou zamlouvat předem za-
slané otázky. Na e-mail, že otázky se 
budou týkat posledních dvaceti let jeho 
života, už nereagoval.)

Dlouhý Půr 
V jižních Čechách se podle všeho nerozdělují miliardy 
jako při zbrojních zakázkách. Ani tu místní „kmotři“ 
nejsou podezřelí z napojení na tvrdou kriminalitu typu 
obchodu se ženami jako v severních Čechách. Pavel 
Dlouhý – ať už řeči o jeho bohatství jsou nebo nejsou 
pravdivé – dokázal něco jiného: díky svým kontaktům 
v mocné zemědělské lobby vytvořil pozoruhodnou kli-
entelistickou síť, která do značné míry ovládá politický 
a ekonomický život na jihu Čech.

Dlouhý se zjevuje na scéně začátkem 90. let jako 
ředitel nenápadného, ale důležitého Školního země-
dělského podniku Hluboká. Má za sebou studia země-
dělské ekonomiky v Budějovicích a práci zootechnika 
v JZD Lišov, městečku mezi Budějovicemi a Třeboní. 
Na začátku 90. let se stává společníkem ve dvou ma-
lých obchodních firmách, nyní už zaniklých, které zů-
staly jeho jedinou přiznanou podnikatelskou činností. 
Ale i když oficiálně nepodnikal, patřil evidentně k ne-
mnoha lidem, kteří se v českém kapitalismu rychle 

rozkoukali. Sám ovšem o této době nikdy veřejně ne-
mluvil, musíme se tedy spokojit s dostupnými doku-
menty a s tím, co – pod příslibem anonymity – říkají 
lidé z jeho okolí.

Šéfovat státnímu statku se na začátku 90. let 
mohlo zdát jako ztracený čas, opak byl ale pravdou. 
V té době se formuje nový, dosud více nepopsaný fe-
nomén agrární lobby, která už tehdy ukousla výrazný 
kus moci v novém státě. Šlo o kamarády ze zeměděl-
ských škol, státních statků a JZD, myslivce, kteří tužili 
své kontakty na pravidelných lovech, kam zvali další 
„užitečné“ lidi. Dlouhý je v té době rozhodně jedním 
z nich. Osobně zná prvního polistopadového minis-
tra zemědělství Bohumila Kubáta i jeho nástupce Jo-
sefa Luxe, kamarádí se se šéfem pozemkového fondu 
a vlivným lidoveckým poslancem Karlem Machem.

Dlouhý stejně jako další ředitelé státních statků 
začíná vyřizovat restituce a jako všichni lidé v těchto 
pozicích má možnost tuto proceduru různě kompliko-
vat. V mnoha případech se místo půdy vydávají resti-
tuční nároky, které lze na pozemkovém fondu smě-
nit za jinou nemovitost. Každý, kdo měl tehdy ponětí 
o tom, co je územní plán, o nevyhnutelném bohatnutí 

Česka, stavebním boomu, možnosti 
přeměnit zemědělskou půdu na  sta-
vební parcely a měl známé na pozem-
kovém fondu, věděl, že jde o skutečný 
poklad. Nenápadná směna zeměděl-
ského pozemku za stavební znamenala 
vydělat na metru půdy stokrát, později 
i tisíckrát víc. Lidé s dobrými kontakty 
proto restituční nároky od často dezori-
entovaných restituentů kupovali a mě-
nili je za stavební pozemky. Nakolik to 
dělal Dlouhý, není známo, měl k tomu 

ale ideální podmínky: přehled o restituentech a podle 
mnoha hlasů i dobré známé na pozemkovém fondu.

Dlouhého známí jsou přesvědčeni, že právě 
tehdy přišel k penězům. Pokud je to pravda, musel 
to dělat velmi obezřetně a promyšleně pomocí smluv 
o smlouvách budoucích nebo utajených podílů u lidí, 
kterým může věřit.

Každopádně lidé kolem něj nápadně rychle zbo-
hatli. Například Josef Půr, hlubocký občan a Dlou-
hého kolega ze zemědělské univerzity, pod niž školní 
státní statek patřil. Půr zakládá koncem roku 1992 
firmu Agriprod. Na jaře 1993 pak Agriprod uzavírá 
s Dlouhým a jeho statkem smlouvu o vypořádání ná-
hradní restituce. Tato smlouva, na niž Respekt nara-
zil v archivech, poměrně názorně ukazuje, jak to tehdy 
lidé s konexemi dělali. Agriprod koupil restituční ná-
rok od paní Marie Němcové a nechal si jej ohodno-
tit částkou 3,3 milionu korun (třeba položku „krmiva 
a steliva“ odhad cení částkou 352 tisíc korun).

Dlouhý jako ředitel podniku, který má restituci 
vypořádat, za to nabízí rozlehlý schwarzenberský dvůr 
a vedlejší stavební parcelu v centru Hluboké hned pod 

Smlouva 
názorně 
ukazuje, jak 
Dlouhý tehdy 
nakládal 
s restitucemi.
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zámkem – v celkové hodnotě 3,1 milionu korun. Jde 
o tentýž schwarzenberský dvůr, kde má nyní Dlouhý 
kancelář a sbírku afrických vycpanin na zdech. Na volné 
parcele Agriprod postavil dnes největší hlubocký hotel 
Podhrad, kde je Dlouhý také častým hostem. Oba ob-
jekty teď mají hodnotu řádově stovek milionů korun.

Agriprod je v  současnosti na  Hluboké zda-
leka největším zemědělským podnikem a kromě zmí-
něného schwarzenberského dvora a hotelu Podhrad 
vlastní obrovskou zemědělskou usedlost s chovem koní 
Vondrov nebo rozlehlou louku pod zámkem, na níž se 
dnes hraje golf. I tuto louku pomáhal Půrovi zajistit 
Dlouhý – pomocí svých pák v městské radě.

V roce 1993 Dlouhý a Půr vstupují do politiky – 
první zakládá na Hluboké ODS, druhý ČSSD. A jak 
ukáže budoucnost, politickými konkurenty jsou jen 
naoko. Oba spolu sedí v radě města, navíc z Hluboké 
přenáší spojeneckého ducha i do nedalekých Budějo-
vic a na úroveň kraje. Tam se dějí podstatně důleži-
tější věci než v malé Hluboké, a především Dlouhý si 
to evidentně uvědomoval.

Přesuňme tedy děj příběhu do Českých Budějo-
vic, což není daleko – z Hluboké nějakých deset minut 
autem. V 90. letech nebylo nijak zvlášť patrné, že by 
se Pavel Dlouhý dokázal v budějovické politice prosa-
dit. ODS byla zdaleka nejsilnější strana ve městě a žila 
tehdy sporem dvou skupin. V čele jedné stál Miroslav 

Beneš, druhou neformálně vedl Jiří Vlach.
Beneš přece jen držel prim: byl primátorem 

města, zatímco Vlach trávil čas v Praze coby mís-
topředseda sněmovny. Podle pamětníků patřil tehdy 
Dlouhý do Vlachova křídla, zatímco s dominantním 
a podle řady lidí i panovačným Benešem si vůbec nero-
zuměl. Přesto se po tzv. sarajevském atentátu – pokusu 
části ODS sesadit kvůli korupčnímu skandálu tehdej-
šího šéfa strany Klause – rozhodl ve straně setrvat, 
zatímco Vlach odešel do nově vzniklé Unie svobody.

Miroslav Beneš se po volbách na jaře 1998 stává 
poslancem a odchází do Prahy. Vedení budějovické 
ODS svěřuje do rukou zubařky Zuzany Vystrčilové, 
která v komunálních volbách získává navzdory celo-
partajnímu rozkolu a prohraným parlamentním vol-
bám rekordních 37 procent hlasů. ODS je ale zahnaná 
do kouta, všichni jsou proti ní, spojují se s komunisty, 
a tak místo do vedení města putuje Klausova strana 
v Budějovicích do opozice. „Byla jsem přesvědčená, 
že pouhých devět let od listopadu se nenajde demo-
kratická strana, která by šla do koalice s komunisty, 
ale stalo se,“ vzpomíná dnes na ty časy Zuzana Vy-
strčilová.

Ani ztráta moci však do budějovické ODS smír 
nepřinesla. Tentokrát proti sobě stojí Beneš a středo-
školský učitel matematiky, majitel soukromého gym-
názia Jan Zahradník, který o jeden hlas vítězí a stává 

A k čemu se bude hodit tahle známost? (Zleva Zahradník,  
ministr Vondra a starosta Jirsa u Huberta)
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se pak i prvním a také úspěšným kandidátem strany 
na hejtmana. ODS ve městě sice nevládne, je však velmi 
populární a směřuje k dalšímu volebnímu vítězství.

Jiná politika 
Není přesně jasné, jak se to stalo, ale v té době už je 
Pavel Dlouhý i v Budějovicích pojmem. Běžně se mluví 
o jeho vlivu na řadu rozhodnutí, ví se o jeho dobrých 
kontaktech v jiných stranách, s nimiž jsou jiní členové 
ODS rozhádaní. Ví se taky o jeho známostech na mi-
nisterstvu zemědělství a všech podstatných úřadech 
v Budějovicích, které mají vliv na zemědělskou čin-
nost, pozemky a stavební aktivitu města. Tehdy, ně-
kdy na přelomu tisíciletí, začalo být normální jezdit 
se radit na Hlubokou. „Všichni kolem mě říkali, jak 
velké má Dlouhý styky a jak je bohatý. Říkali – to by 
Dlouhý chtěl, to by nechtěl. Přitom šlo spíš o drobnosti 
– jednotlivé zakázky a další aktivity města,“ vypráví 
Zuzana Vystrčilová. „Mně ale připadalo, že není až 
tak významný. Vlastně jsem nikdy nerozuměla, proč 
se Dlouhého všichni tak báli.“ 

Vznikem krajů, ekonomickým vzestupem Česka 
a blížícím se vstupem do EU rapidně přibývá peněz 
na různé investice a budějovická ODS 
se tehdy podle pamětníků začíná mě-
nit. Přibývají členové, brzy je ovšem 
zřejmé, že nejde o  spontánní vstupy 
lidí nadšených pro politiku, ale spíš 
řízené nábory mezi znesvářenými kří-
dly, jež se snaží přetáhnout vliv na svoji 
stranu. Přicházejí lidé, kteří se už ne-
chtějí unavovat diskusemi dlouho 
do noci, spíš vedou zákulisní jednání, 
počítají hlasy, vytváří si spojence růz-
nými politickými obchody.

V jisté míře je toto chování přirozené v každé 
politické straně, kritické hlasy v Budějovicích jsou ale 
přesvědčeny, že v ODS to přesáhlo únosnou míru a že 
se tehdy začala měnit z ideového rozhodovacího cen-
tra ve spolek lidí, kteří si přes „politiku“ chtějí zajistit 
přístup k veřejným penězům, mít vliv na rozdělování 
veřejných zakázek. To se dá samozřejmě těžko doká-
zat, běh dalších událostí mu ale dává spíš za pravdu.

Zuzana Vystrčilová vypráví, že Pavla Dlouhého 
nikdy osobně neviděla. On nechodil na schůze vedení 
regionální ODS ani na schůze budějovického zastu-
pitelstva, ona zase nejezdila na porady k Hubertovi, 
o nichž slýchala z vyprávění svých kolegů. Přesto je 
přesvědčená, že změna v ODS tehdy probíhala podle 
promyšleného plánu sestaveného na Hluboké. Usuzuje 
tak z toho, že noví lidé postupovali velmi uvážlivě. Ne-
tlačili se přímo do vysokých pozic, v první linii chtěli 
nechat známé tváře a sami pak obsadit místa v zastu-
pitelstvu, z nichž by byli schopni radu města kontro-
lovat a pomalu ovlivňovat.

Je o tom přesvědčená i kvůli příhodě, která se 
stala krátce před volbami 2002. Tehdy ji jako kan-

didátku na primátorku kontaktovali dva mladší čle-
nové ODS, spojenci Pavla Dlouhého Jan Špika (poz-
dější poslanec) a František Jelen (dnešní náměstek 
primátora). Dali si s ní schůzku v restauraci a tam jí 
předestřeli svůj plán: může se stát primátorkou, po-
kud podpoří dosazení nových lidí z ODS na voli-
telné pozice na úkor lidí od Beneše. Vystrčilová tehdy 
odmítla podobnou dohodu udělat, sama odstoupila 
z kandidátky a definitivně odešla z politiky. „Vždy si 
do čela vybírali někoho, kdo měl kredit a přitom byl 
ochoten plnit zadání, a to já nechtěla. Bylo mi jasné, 
že šlo o snahu ovládnout zakázky, o propojení poli-
tiky s byznysem. Nikdy nepadlo jméno Dlouhý, ale 
byla jsem přesvědčena, že se ta dohoda rodila na Hlu-
boké.“ Dnes se zdá, že její odhad může být trefný: 
Špika i Jelen jsou v současnosti blízkými spolupracov-
níky Dlouhého. Špikovi dělal Dlouhý na velmi malý 
úvazek poslaneckého asistenta (aby získal legitimaci 
do parlamentu), Jelen znovu kandiduje za ODS v ko-
munálních volbách.

Když Vystrčilová dohodu odmítla, ODS na ná-
vrh hejtmana Zahradníka navrhla na primátora Ju-
raje Thomu, archeologa, který nepatřil mezi Dlouhého 

lidi, uměl se ale přizpůsobit. Podle Vy-
strčilové se ODS začala zásadně pro-
měňovat. „Výběr kandidátky pro volby 
do  roku 1998 trval do  jedné v  noci. 
O  každém místě se dlouze diskuto-
valo, zvažovaly se varianty. Volilo se 
v několika kolech. Později začalo být 
vše během hodiny dvou hotové. Kan-
didáti neměli potřebu se představit. 
Na  schůzi se přinesly hotové návrhy, 
které mně neznámí mladí lidé bez pro-
blémů odhlasovali.“ 

Vymstí se vám to
„Byl to zvláštní pocit. Všichni o něm mluvili, ale ni-
kdo ho na vlastní oči neviděl,“ odpovídá Juraj Thoma 
na otázku, kdy se s Dlouhým poprvé setkal. Pak vzpo-
míná, jak ho vezl tehdejší hejtman Zahradník v roce 
2002 představit k Hubertovi jako kandidáta na primá-
tora. „Řekl mi, že setkat se s Dlouhým je důležité, a já 
to víc nezkoumal. Podobně mluvili všichni.“ Thoma 
na to dál vzpomíná takto: „Když jsme přijeli na Hlu-
bokou, seděl Dlouhý u svého oblíbeného stolu a mlčel. 
Zahradník prohlásil, že má dobrého kandidáta na pri-
mátora, a já se posadil. Dlouhý se nezeptal na mé ná-
zory, na nic a prohlásil něco jako – tak když si to pan 
Zahradník přeje, tak já mu jeho přání splním.“ Proč 
ale vůbec jede hejtman ukazovat budoucího primátora 
místostarostovi Hluboké? „Jel jsem budoucího primá-
tora představit předsedovi agrární komory,“ brání se 
Zahradník. Tahle věta je důležitá: odvolávání se na své 
šéfování agrární komoře totiž slouží Dlouhému k ob-
hajobě toho, proč do tolika věcí mluví a proč za ním 
tolik lidí jezdí.

„Byl to zvláštní 
pocit. Všichni 
o něm mluvili, 
ale nikdo ho 
na vlastní oči 
neviděl.“
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Po této příhodě následovalo téměř osm let kom-
plikovaného soužití, během nichž Thoma napřed jako 
náměstek primátora a pak tři a půl roku jako primátor 
řešil agendu, kde podle svých slov spíš jen tušil zájmy 
Dlouhého, než že by si tím byl jist. Vzpomíná třeba 
na to, jak od svých kolegů slyšel, že Dlouhý nelibě 
nese, že ODS v roce 2006 neuzavřela velkou koalici 
s ČSSD. Důvod je podle řady lidí ten, že právě tyhle 
široké koalice hrály Dlouhému do karet: mohl vše do-
hodnout, uplatnit kontakty, jednal na všech frontách, 
dával sliby na všechny strany.

Další střet se podle Thomy odehrál, když 
firma Bosch chtěla investovat v Budějovicích do vý-
vojového centra a nemohla se s pozemkovým fon-
dem dohodnout na  získání parcely. Když si pak 
Thoma jako náměstek primátora na pozemkovém 
fondu zjišťoval, v čem je problém, vymluvili se úřed-
níci na právní komplikace, zatímco neformálně mu 
řekli, aby se do toho nemíchal, protože to má „ošet-
řené“ Dlouhý. Nebo když rada města 
vybírala alternativního dodavatele 
vody a Dlouhý si Thomu podle jeho 
slov pozval na  Hlubokou a  prohlá-
sil, že s výběrem nesouhlasil. „Nevě-
děl jsem proč a vyzýval jsem ho, ať 
řekne, že v tom má nějaké obchodní 
zájmy. Dlouhý pak prohlásil – je mi to 
jedno, ale vymstí se nám to.“ 

Tuhle hru plnou nejasných řečí, 
tajemných náznaků, narážek na  vliv 
a moc „Hluboké“ popisují všichni po-
litici, s  nimiž člověk v  Budějovicích 
mluví. „Je obtížné rozlišit, co je na něm 
mytického a co reálného,“ krčí rameny 
jeden z nejaktivnějších opozičních po-
litiků na budějovické radnici Svatomír 
Mlčoch ze Strany zelených. „Každý, kdo se tu zabývá 
komunální politikou, slýchá, jak je Dlouhý důležitý.“ 
Jako řadový člen zastupitelstva se prý s Dlouhým ni-
kdy nesetkal a neví o něm ani nic oficiálního. „V po-
litickém zákulisí se ale říká, že o řadě věcí se rozho-
duje na Hluboké, o každé důležité personální změně, 
o každé větší zakázce. Po detailech jsem se nepídil. 
Nám vadí, že se ODS chová k městu jako majitel vět-
šinového balíku akcií. A Dlouhý je pro nás v tomto 
směru vedlejší.“ 

Nutno říct, že primátor Thoma nebyl žádný 
oponent Dlouhého. Podle znalců budějovických po-
měrů byl poměrně spolehlivým členem křídla uvnitř 
ODS spojovaného s Dlouhým. „I když měl Thoma 
s Dlouhým nějaké střety, nikdy to nepřinesl do za-
stupitelstva, nikdy se nesnažil opřít o opozici. Cho-
val se jako součást systému,“ říká Mlčoch. Na druhou 
stranu nebyl slepým vykonavatelem nějakých zákulis-
ních pokynů z Hluboké ani horlivým návštěvníkem 
porad u Huberta. V mnohém si dělal svoji politiku a to 
se mu nevyplatilo.

Poslední střet Thomy s Dlouhým přitom slouží 
jako největší důkaz moci Dlouhého. Celé to pů-
sobí poněkud bizarně: Thoma se jako primátor do-
stal do konfliktu s  tajemníkem magistrátu Zdeň-
kem Řeřábkem. Ten měl pověst arogantního hulváta 
a opilce, také však kamaráda Dlouhého ještě z dět-
ství v Milevsku. Hlavně byl ale jeho páka na magis-
trátní úředníky a nejrůznější povolení. Thoma roky 
Řeřábka toleroval, potom však dospěl k názoru, že je 
třeba jednat. „Za poslední půlrok jsem se kvůli tomu 
třikrát vypravil na Hlubokou a říkal Dlouhému, ať si 
Řeřábka uklidní, nebo mu najde jiné místo. Dlouhý 
prohlašoval, ať na to zapomenu.“ Koncem dubna pak 
Thoma Řeřábka se souhlasem krajského úřadu (to 
předepisuje zákon) odvolal.

O měsíc a půl později ODS udělala něco, nad 
čím každý politický analytik zakroutí hlavou: čtvrt 
roku před komunálními volbami svého primátora z dů-
vodů nejasných „pochybení“ odvolala a jeho místo pře-

pustila lidovcům. Šéf jihočeské ODS 
a  Dlouhého nejdůležitější spojenec 
Martin Kuba říká, že primátor šel proti 
vlastní straně a chystal se stejně kandi-
dovat za někoho jiného, to však působí 
jako velmi uměle vymyšlený argument. 
Thoma a další lidé z budějovické poli-
tické scény jsou naopak přesvědčeni, že 
šlo o pomstu za odvolání Řeřábka a de-
monstraci síly Pavla Dlouhého. Odvo-
lání vlastního primátora podle mno-
hých dokládá skutečnou sílu, jíž Pavel 
Dlouhý disponuje.

Bratrstvo 
Popis momentální situace na jihu Čech 
tedy nemusí vypadat úplně optimis-

ticky. Mnozí veřejně činní lidé v Budějovicích vyslo-
vují jméno hlubockého místostarosty šeptem nebo jen 
křestním jménem, aby nebylo jasné, o kom se mluví. 
Na druhou stranu díky Topolánkovu loňskému útoku 
na „kmotry“ se tabu a strach začínají přece jen trochu 
drolit. V Budějovicích je minimálně jeden místní no-
vinář – Richard Vlasák z Deníku, který nebojácně píše 
vůči Dlouhému otevřeně kritické články, a restauratér 
Ladislav Vrábel, který na svém webu (nejlepsipizzave-
meste.cz/cb) publikuje vše, co se spory na magistrátu 
souvisí. „Před rokem měli lidé strach říct nahlas jeho 
jméno. Díky Topolánkovi se to ale změnilo, teď už se 
tolik nebojí,“ říká Vrábel.

Každopádně do novin má ale drtivá většina lidí 
pořád strach o zvláštním hlubockém místostarostovi 
otevřeně mluvit. A když, tak maximálně pod slibem 
anonymity a vesměs o věcech, které se spíš jen tradují. 
Několik oslovených podnikatelů, u nichž Respekt od-
hadoval, že mohli při své práci na Dlouhého narazit, 
a mají s ním tedy nějaké hmatatelné zkušenosti, jakou-
koli debatu – i anonymní – předem kategoricky vylou-
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A najednou zazvonil telefon
S bývalým šéfredaktorem Martinem M. Šimečkou 
o českém národním pokladu
erik tabery / foto milan Jaroš

začal bych chronologicky. já ten příběh 
znám, ale pro čtenáře: jak ses vlastně do re-
spektu dostal?
Byl jsem dlouhé roky, z toho pak posledních 

sedm let šéfredaktorem ve slovenského deníku SME. 
Situace tam se ale stala neúnosnou a po neshodách 
s vydavatelem jsem se rozhodl odejít. Vůbec jsem ne-
věděl, co budu dál dělat, do médií na Slovensku nebylo 
kam jít. Říkal jsem si ale, že se nějak uživím, že půjdu 
dělat cokoli, klidně třeba kopáče. V ten samý den, kdy 
jsem si balil v redakci věci do krabice, najednou za-
zvonil telefon. Z Respektu mi volal Marek Švehla, že 
u nich v redakci slyšeli, že odcházím ze SME, a jestli 
bych nechtěl do Respektu, že hledají šéfredaktora. 

to zní kapku neuvěřitelně.
No mě skoro kleplo. Zaslechl jsem, že se v Re-

spektu něco děje, ale ani ve snu mě nenapadlo, že je 
napadne mě oslovit. Za pět minut nato volal Karel 
Schwarzenberg a říká: „Potřebuju vás v Praze, přijeďte 
hned, pošlu pro vás letadlo.“ To jsem mu vymluvil, 
že žádné letadlo nechci, že si sednu normálně na vlak 
nebo přijedu autem.

takže jsi vyrazil směr praha.
Docela vyděšený, co tohle všechno má zname-

nat. Detaily toho, že je v Respektu průšvih a redakce 
se vzbouřila, jsem se dozvěděl, když jsem tam dorazil 
a sešel se s majiteli, Karlem Schwarzenbergem a Zdeň-
kem Bakalou. Ti mě přemlouvali, abych to vzal, po-
třebovali situaci v redakci uklidnit.

a přemluvili.
No, v podstatě mi nedali moc na výběr. Chtěl 

jsem čas na rozmyšlenou, ale oni na mě tlačili, abych 
se vyjádřil hned. Během deseti minut pak sepsali pro-
hlášení, které šlo okamžitě do médií – že se situace 
v Respektu řeší tímhle způsobem. 

respekt jsi znal jak dobře?
Četl jsem už Informační servis, který se tenkrát 

do Bratislavy dostával různými složitějšími cestami. 
Pamatuji se, že se mi líbilo, že u vás v Česku má někdo 
ambici dělat dobrou, férovou novinařinu.

A samozřejmě jsem pak průběžně četl i Re-
spekt, ne každé číslo, ale cenil si ho, byla to vždycky 

z českých novin moje první volba. Ale jinak jsem znal 
Respekt spíš zpovzdálí; z osazenstva jsem se osobně 
potkal jen s Ivanem Lamperem, kterého jsem ale viděl 
naposledy asi tak dvacet let nazpátek. Takže první, co 
jsem mu řekl, když jsme se pak po těch letech viděli, 
že zestárnul. A on se smál, že prý já taky.

Bylo v každém případě jasné, že se všem, ma-
jitelům i redakci, ulevilo, že respekt bude 
pokračovat. 
Já jsem byl naopak v úplné panice, protože jsem 

si říkal: „Co já tady zmůžu? Vždyť tihle lidé vědí o no-
vinách naprosto všechno!“ V každém případě jsem ale 
už tušil, že tahleta nabídka, která přišla jako blesk 
z jasného nebe, mi nejspíš změní život. 

Sekat odstavce
když jsi do respektu přišel, měl jsi před-
stavu, co bys chtěl do časopisu vnést?
Mým úkolem, zadáním bylo převést časopis 

z novinového formátu na magazínový. To byla hlavně 
technická záležitost. Zároveň jsem věděl, že potřebu-
jeme k Respektu přitáhnout ženské čtenářky. Ne že by 
byl do té doby tematicky výhradně mužský, ale muži-
-čtenáři silně převažovali, to bylo jasné i z průzkumů. 
Respekt zkrátka potřeboval dostat širší záběr.

čím ses čtenářky tedy snažil přitáhnout?
Výrazně jsme rozšířili kulturní rubriku a zavedli 

inteligentní, lifestylovou rubriku Trendy, plus esejis-
tickou přílohu. Chtěl jsem, aby se časopis četl dvojím 
způsobem, zepředu nebo odzadu, a přitom byl kom-
patibilní.

Šly tyhle změny lehce, nebo ztuha?
Ztuha šlo hlavně to, aby se redaktoři naučili 

dělat odstavce, psali totiž strašně dlouhé fláky textu, 
nedalo se to učíst. Ono to zní banálně, že čtenář po-
třebuje ke čtení odstavce. Je to ale taky o stylu psaní. 
Když prostě píšeš krátké odstavce, nutí tě tyhle sek-
vence k promyšlenější stavbě toho textu.

Teď ale vážně. Pro mě bylo hrozně důležité, že 
jsme o změnách debatovali uvnitř redakce. Třeba s Iva-
nem, tebou a dalšími jsme bloumali celé dny po lese 
a o časopise se bavili. Byly to hodiny a hodiny hovorů 
o tom, čím má ten časopis být.
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jak reagovali čtenáři, teď nemyslím na obsah, 
ale na grafickou změnu? Byli naštvaní, že jim 
bereme klasický respekt?
To bylo hodně zajímavé. Tím vlastně navazuji 

na otázku předtím, jestli se změny rodily lehce, nebo 
ztuha. Grafická podoba se totiž rodila velice těžce, 
v podstatě nadvakrát. Zkrátka šlo o velmi radikální 
změnu a samozřejmě vládla oprávněná obava, že or-
todoxní čtenáři ji nevydýchají a od Respektu odejdou. 

Těch hlasů, kterým se stýskalo po starém for-
mátu, pak v reálu bylo v podstatě nesrovnatelně méně 
než těch, kteří ten nový přivítali. Je pravda, že někteří 
rušili i předplatné, nicméně ma-
gazín začátkem září 2007 vyšel 
a jeho prodej vyskočil na pětadva-
cet tisíc, což byl z patnácti opravdu 
úspěch, a už se pak na nich více-
méně držel. Byl to jeden z nejpří-
jemnějších šoků mého života, že 
se tohle povedlo. Ta proměna Re-
spekt zachránila.

pro tebe to byl taky ná-
vrat do české společnosti. 
jak na tebe lidé reagovali?
Musím říct, že k  mému 

překvapení hodně vstřícně. Já 
jsem do české společnosti vhupnul 
celkem přirozeně i proto, že jsem 
tu měl spoustu kamarádů. A spolu 
s  tím jsem celkem přirozeně 
vhupnul i zpátky do češtiny, která 
je vedle slovenštiny moje druhá 
mateřština. Z  toho opětovného 
používání češtiny, v mluvě i psaní, 
jsem měl až dětinskou radost.

Na  druhou stranu ne všechno bylo růžové, 
po Praze šly třeba drby o tom, jak lítám z Bratislavy 
do práce Bakalovým letadlem a bydlím tady v pě-
tihvězdičkovém hotelu.

Bylo ještě něco, co tě překvapovalo?
Zjistil jsem, že české společnosti moc nerozu-

mím, byť jsem si do té doby myslel, že ano – důvodem 
bylo to, že mi chyběla detailní znalost české minulosti, 
tedy mám na mysli hlavně devadesátých let. I proto 
jsem se rozhodl, že nikdy nenapíšu politický komen-
tář o zdejší politice, právě proto, že mi chybí ten hlubší 
vhled daný tím, že jsem tu nežil.

a bylo naopak nějaké téma, kterému ses chtěl 
věnovat, psát o něm?
Já jsem jako šéfredaktor hlavně editoval, autor-

sky jsem moc nepsal, pouze editorialy, na těch jsem si 
dával hodně záležet, a sem tam nějakou esej.

V každém případě byl přerod Respektu v ma-
gazín a souboje o jeho budoucnost hrozně náročným 

obdobím, po  dvou letech jsem byl fyzicky na  dně 
a  na  psaní bych stejně neměl sílu. Vrátil jsem se 
k němu, až když jsem skončil coby šéfredaktor a v Re-
spektu zůstal jako editor a redaktor.

za tvého působení vyšel asi nejlegendárnější 
text v historii respektu, o případu Milana 
kundery. jak jsi to prožíval?
Dodnes považuji za největší chybu to, že jsme 

za Kunderou nejeli, i když by to znamenalo, že nás 
vyhodí ze dveří. Měli jsme se o to prostě pokusit, ne 
se spokojit jen s faxem, který jsme mu poslali, aby se 

k věci vyjádřil. V každém případě 
smršť, která se strhla, hysterické 
reakce od lidí, kteří ani text ne-
četli, to mě šokovalo. Prostě 
žádná sebereflexe naší minulosti, 
kdy mnozí selhávali, ale jen hys-
terické výpady, protože jsme se 
dotkli modly.

Já už jsem něco podob-
ného zažil na  Slovensku, když 
jsem šlápl na kuří oko slovenské 
společnosti textem o jazyku, kde 
jsem srovnal češtinu se slovenšti-
nou a slovenštinu obvinil z nacio-
nalismu. Polovina národa mě za-
čala nenávidět, že jsem Slováky 
ponížil. Což byla samozřejmě 
úplná blbost.

proč tě české reakce na kunde-
rův případ šokovaly?

Měl jsem o zdejší společ-
nosti lepší mínění. Až dnes se 
ukazuje, že ty reakce byly vlastně 

logické, stačí se podívat na to, jak hystericky Češi re-
agují třeba na Gotta. Ta hysterie je ve zdejší společ-
nosti hluboko usazená. Nicméně šokoval mě i odpor 
světové intelektuální elity od Salmana Rushdieho až 
po Bernarda-Henriho Lévyho; Kundery se zastávali 
a nás obviňovali z nemravnosti. To bylo pro mě další 
velké zklamání. Že místo jasného rozumu platí tento 
divný typ spřízněnosti. A hlavně za situace, kdy valná 
většina z nich ten text vůbec nečetla.

lituješ toho, že ten článek vyšel?
Ačkoli ten text vyvolal šílenství, tak toho ne-

lituju.

ještě pojďme zpátky. jak ti tedy ten „blesk 
z čistého nebe“ změnil život?
Z šéfredaktorství jsem sice odcházel dost poni-

čený, ale s Respektem jsem prožil nejzajímavější, nej-
intenzivnější etapu svého života a poznal skvělé lidi. 
Vím, že to nemáte v redakci rádi, ale budu vždycky 
tvrdit, že Respekt je český národní poklad. 
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čilo s tím, že nechtějí přijít o práci, veřejné zakázky, 
komplikovat si život.

Hledat odpověď na  otázku, nakolik je tahle 
obava reálná, je samozřejmě těžké. Střízlivě vzato, 
Dlouhého vliv je dnes mnohem větší, než byl v 90. le-
tech. Tehdy budoval možná velmi důkladnou kliente-
listickou síť, neměl ale tak velký vliv na politiku jako 
dnes. V minulých deseti letech kolem sebe shromáž-
dil skupinu lidí, která drží zcela zásadní díl politické 
a ekonomické moci v jižních Čechách.

Patří do ní mladý lékař Martin Kuba, předseda 
jihočeské ODS, člen městské rady, zástupce hejtmana 
pro investice, dopravu, evropské fondy. Sedí v dozor-
čích či správních radách nebo představenstvech pat-
nácti společností – například poloviny jihočeských 
nemocnic. Dalším je Zdeněk Blažek – šéf městské 
teplárny, předseda extraligového klubu Mountfield 
a dalších pěti firem. Třetím důležitým mužem je člen 
ODS Miroslav Dvořák, šéf podniku Motor Jikov, 
předseda krajské pobočky hospodářské komory a člen 
vedení dalších dvaceti čtyř firem. Také sem patří ředi-
tel střední zemědělské školy a člen městské rady Bře-
tislav Kábele.

Kuba, Blažek a  Kábele vedou 
každý jednu členskou organizaci ODS 
v Budějovicích a dokázali za poslední 
roky přivést přesně takové množství 
členů, aby jihočeskou ODS s přehle-
dem ovládli. Systém hlasování totiž 
umožňuje, že s  relativně malým po-
čtem lidí je možné ovládnout celý kraj. 
Hlasuje se v několika stupních a vždy 
rozhoduje většina. Stačí tedy dispo-
novat dostatečně silnou základní or-
ganizací, která získá většinu hlasů 
na úrovni města. A kdo ovládne Budějovice, ovládá 
v jižních Čechách tradičně celý kraj, protože v Budě-
jovicích je víc členů ODS než ve zbytku kraje.

Do vedení nejdůležitějších městských firem si 
Kuba a spol. dosadili své lidi, takže například u ne-
mocnic volí manažery a tím mají pod dohledem sto-
milionové investice, o nichž manažeři rozhodují. Ne-
musí jít ale o okamžitý užitek. „Snaží se mít všechno 
pod kontrolou,“ říká Mlčoch. „Sdružují své bratrstvo 
pro své budoucí aktivity a my nevíme, jaké budou.“ 
Oponenti Dlouhého se například obávají privatizace 
městských podniků. To je třeba důvod, proč s obavami 
koukají na Dlouhého angažmá v nedaleké Třeboni, 
kde je vedený coby předseda představenstva Rybářství 
Třeboň. „Mám obavu, že si vyhlédl třeboňské lázně,“ 
tvrdí jeden z místních politiků, který se také bojí uve-
řejnit své jméno. „Dlouhý má vliv na třeboňskou ODS. 
Společně s ní dosadí neschopného ředitele lázní. Ten 
je zadluží a oni pak už jen řeknou, že nezbývá nic ji-
ného než privatizace.“ 

Pavel Dlouhý ale neovládá jen ODS. V řadě fi-
rem s ním a jeho spojenci sedí lidé z ČSSD, od li-

dovců nebo z KSČM, případně jejich rodinní přísluš-
níci, čímž vzniká pouto, které se přenáší i do politiky. 
V budějovické politice tak panuje jinde nepoznaná 
idyla. Koalice se různě kříží a kromě zelených šlo do-
sud jen výjimečně narazit na vážnější kritiku. Přitom 
například systém veřejných zakázek ve městě je velmi 
neprůhledný. Město nevyužívá internetové aukce, vý-
běrová řízení svazuje podmínkami výhodnými pro 
konkrétní firmy, mnohdy zužuje výběr jen na  ně-
kolik uchazečů. Podezřele často tak vítězí omezený 
okruh firem, mezi nimi i dříve nevýznamná hlubocká 
firma MANE, jejíž majitelé bývají také hosty u Hu-
berta nebo na honech s Pavlem Dlouhým. „Na kraji 
i ve městě vítězí šest firem,“ říká bývalý primátor Juraj 
Thoma a vzápětí připouští, že on sám pro změnu to-
hoto systému mnoho neudělal. „Uvažoval jsem o elek-
tronických aukcích, neměl jsem ale sílu je prosadit.“ 
Thomova náměstkyně, rovněž odvolaná, Ivana Pope-
lová k tomu dodává: „Kdybychom se to snažili změ-
nit, ODS by nás okamžitě odvolala. Chtěli jsme mít 
klid a neustále přistupovali na kompromisy.“ Nutno 
dodat, že Thoma a Popelová dnes kandidují za konku-
renční politické hnutí, řeči o propracovaném systému 

dělení se o zakázky a vyplácení provizí 
za jejich přidělování jsou však v budějo-
vických politických a podnikatelských 
kruzích zcela běžné.

Posledním úspěchem Pavla 
Dlouhého je jeho veleúspěšný zátah 
na evropské dotace, po privatizaci 90. 
let a státních zakázkách další důležitý 
zdroj veřejných peněz. I tady funguje 
propracovaný systém, jehož nitky se – 
alespoň se zdá – sbíhají v restauraci Hu-
bert. Pokud to tedy skutečně promýš-

lel Pavel Dlouhý, pak opět dokázal uvažovat nad jiné 
rychle a prozíravě. V ODS se traduje, že někdy před 
krajskými volbami v roce 2008 zavolal Dlouhý tehdej-
šímu poslanci Tomovi Zajíčkovi a sdělil mu, aby složil 
svou dlouhé roky vykonávanou funkci předsedy jiho-
české ODS, protože ji potřebuje pro někoho jiného. 
Když se pídil po tom proč, dozvěděl se, že Dlouhý 
počítá s tím, že stranický šéf regionu bude rozhodo-
vat o tom, kdo v radě kraje dostane na starosti agendu 
evropských fondů.

Ať už to je nebo není pravda, Zajíček po volbách 
skutečně rezignoval (on říká, že kvůli prohře ODS) 
a na jeho místo se dostal Dlouhého nejdůležitější spo-
jenec v ODS Martin Kuba, který vzápětí obsadil post 
zástupce hejtmana pro finance včetně evropských pe-
něz. Dotace z EU přitom tvoří největší balík peněz, 
o nichž kraje rozhodují. Ředitelem Úřadu regionální 
rady, který rozhoduje o žádostech o evropské dotace, 
se stal mladý právník z Hluboké Jiří Trnka.

Ve stejném čase zakládá jeho bratranec, rov-
něž rezident Hluboké Jan Šmidmayer firmu G-Pro-
ject, která se specializuje na sepisování žádostí o dotace 

Systém 
umožňuje, 
že kraj může 
ovládnout malá 
skupina lidí.
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z EU. Šmidmayer přitom nedlouho předtím pracoval 
v rámci civilní vojenské služby na hlubockém měst-
ském úřadě, kde se učil první žádosti o dotace sepiso-
vat. G-Project brzy získává pověst nejúspěšnější po-
radenské firmy. Také ale nejdražší, podle informací 
některých žadatelů si účtuje i deset procent z ceny do-
tačního projektu, zatímco jiné firmy běžně do tří pro-
cent.

Nakolik šlo o předem promyšlený systém, nelze 
dokázat. Každopádně Hluboká se přímo před očima 
mění ze zapadlé obce kolem známého zámku v lu-
xusní, bohatými lidmi vyhledávané místo k bydlení. 
Nejde ale jen o boháče typu fotbalisty Poborského, 
hokejisty Prospala, předních budějovických lékařů 
nebo podnikatelů, kteří tu platí za parcely tolik jako 
v Praze. Dlouhý s pomocí starosty Jirsy vymysleli plán, 
jak do Hluboké nalákat davy turistů. Utrácí desítky 
milionů za cyklostezky, soukromníci dokončili velký 
sportovní areál, farmu s jezdeckým oddílem, luxusní 
rehabilitační centrum, teď plánují univerzitu. Vše se 
staví a opravuje pomocí dotací. Hluboká se stala jasně 
nejúspěšnějším žadatelem o evropské dotace. „Pro-
stě jsme byli nejlépe připraveni,“ vysvětluje to starosta 
Hluboké Tomáš Jirsa.

Podezření, že se na téhle „přípravě“ zásadně po-
dílel i Pavel Dlouhý, se ale komunálním politikům v již-
ních Čechách těžko vyvrací. „I České Budějovice za-
dávaly své žádosti G-Projectu,“ říká bývalá náměstkyně 
primátora Ivana Popelová. „Vědělo se, že jsou úspěšní, 
navíc tu byl tlak z nitra ODS, ať to dáváme jim.“ 

O evropské peníze prostřednictvím G-Projectu 
úspěšně žádaly hlubocké firmy, v nichž je zastoupený 
Dlouhý (například České lesy, kde je předsedou do-
zorčí rady) nebo jeho dlouholetí spolupracovníci a ka-
marádi (MANE, Agriprod).

K tomu ještě epilog: Jiří Trnka byl na jaře zatčen 
s podezřením, že nedovoleně manipuloval s žádostmi 
o dotace. Kraj proto vyplácení peněz zastavil a nechá 
zřejmě projekty posoudit znovu. Trnka byl mezitím 
propuštěn a kraj ho zřejmě nechá pokračovat v práci. 
Případ dál vyšetřuje pražská policie v obavě, že bu-
dějovická kriminálka je pod vlivem Pavla Dlouhého.

Něco změnit
Jak to tedy bude dál? Nejvíc rozruchu bylo kolem jiho-
české ODS v červnu, kdy se Martin Kuba na kongresu 
snažil získat místopředsednické křeslo. Tenhle prů-
nik do nejvyšších pater celostátní politiky se Kubovi 
a Dlouhému nakonec nepovedl (šéf ODS Nečas zřejmě 
i pod vlivem špatné pověsti Jihočechů a obavy z Dlou-
hého sám delegáty žádal, aby Kubu nevolili), v jižních 
Čechách se ale nic nemění. Až na Jana Zahradníka 
už v Českých Budějovicích z ODS odešli všichni vý-
znamnější členové této strany činní v 90. letech. Ne-
dávno se Budějovicemi inspirovali i v Písku a Strako-
nicích, kde také místní podnikatelské skupiny přivedly 
do strany tolik nových lidí, že kompletně změnily ve-

dení, prosadily své kandidáty do voleb a zakládající 
členy, kteří v obou městech dělali dlouholetou a úspěš-
nou komunální politiku, odsunuly na okraj nebo při-
měly k odchodu.

Dlouholeté členy, jako je například zmíněný bý-
valý předseda jihočeské organizace Tom Zajíček, při-
tom ohromilo, s jakou razancí se tohle nepřátelské pře-
vzetí strany děje. „Přišel jsem na schůzi a spoustu lidí 
jsem tam neznal. Vytáhli předem sestavenou kandi-
dátku s tím, že se o ní bude bez rozpravy hlasovat jako 
o celku. Teprve když jsme se ozvali, že se to nesmí, 
četli jednotlivá jména zvlášť a hned si je schvalovali.“ 

Nejde přitom jen o politiku. Zdeněk Blažek, šéf 
budějovické teplárny, Dlouhého kamarád a jeden z hlav-
ních aktérů ovládnutí budějovické ODS lidmi kolem 
Kuby a Dlouhého, provedl podobně nepřátelské převzetí 
v občanském sdružení HC České Budějovice, sdružují-
cím mládežnický hokej v tomto městě. Do organizace, 
která do té doby fungovala na bázi rodičovského nadše-
nectví a vzájemné důvěry, přinesl letos v květnu na vý-
roční schůzi bezmála dvě stě nových přihlášek, na místě 
za ně zaplatil členské příspěvky a pomocí připravených 
plných mocí kompletně nechal změnit správní radu 
sdružení. Tím například získává i možnost rozhodo-
vat o šesti milionech ročně, které se zavázal na příštích 
deset let vyplácet mladým budějovickým hokejistům 
ČEZ. Sdružení založené předtím na konsenzu teď do-
stává úplně jinou dimenzi. „Udělal to stejně jako před-
tím v ODS. Teď mohou změnit všechno, co chtějí – vy-
vést peníze, hráče, cokoli,“ zlobí se bývalý ligový hráč 
a funkcionář mládežnického hokeje Karel Pražák. „Jde 
o lidi, kteří se točí všude, kde jsou nějaké veřejné pe-
níze.“ Zdeněk Blažek na svém postupu nevidí nic div-
ného: „Obrátili se na mě lidé, kteří chtěli, aby se něco 
změnilo. Teď nastane nová éra řízení, mladé hokejisty 
začnou vychovávat profesně zdatní lidé.“ 

Je to ještě ODS? 
Jaké tedy plyne z příběhu Pavla Dlouhého poučení? 
Jde ještě vůbec v jižních Čechách o ODS, když ideje 
ustoupily nesmlouvavému dělení pozic a stranu opou-
štějí lidé, kteří zosobňovali tradici a kontinuitu? „Přes 
všechny problémy je to pořád ODS. Pořád je to strana, 
která nebude zvyšovat daně. A  rozkrádat se bude 
vždy,“ míní odstavený lídr jihočeské ODS z 90. let 
Miroslav Beneš. Další zakládající člen, Tom Zajíček 
z Písku, si myslí, že ODS se zmocnili lidé, kteří ji pou-
žívají jen jako nástroj k prosazení svých ekonomických 
zájmů a vedení v Praze by to mělo řešit rázně. „Třeba 
i celému oblastnímu sdružení odejmout licenci a říct 
– znova a pod naší kontrolou,“ říká Zajíček.

Místopředseda pro chod strany Pavel Blažek ale 
takový radikální krok nepovažuje za reálný: „Naše je-
diné kritérium jsou volby. Ty ukážou, jestli kritizo-
vané struktury jako v Budějovicích mají podporu vo-
ličů, nebo ne. Pokud ano, budeme to respektovat. Jestli 
ne, zreformují se pak samy.“ 
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Ten narůstající tlak ve společnosti se dal 
téměř nahmatat. Série skandálů, která 
se na politické scéně objevovala řadu 
let, debata o regionálních kmotrech, 
kteří svírají ODS a ČSSD, v kombi-
naci s podezřelými aktivitami Věcí ve-
řejných vzbuzovaly u veřejnosti pocit 

únavy a zloby zároveň. Jak už bylo řečeno v předcho-
zím vstupu, Petr Nečas se snažil aféry svých kolegů řešit 
rychle, často odcházeli z postů během pár dní. Na řadu 
problémů ale nestačil.

V listopadu 2011 v Respektu vychází investiga-
tivní text Ondřeje Kundry a Jaroslava Spurného „Zničte 
dokument 1439“. V něm se mimo jiné uvádí: „Tajná lis-
tina skrývá návod šéfů pražského městského státního 
zastupitelství žalobkyni Šárce Pokorné, aby se nesna-

žila vyšetřit, co se skrývá za podezřením z korupce, 
které na přelomu roku smetlo z ministerského křesla 
Pavla Drobila, současného místopředsedu ODS a blíz-
kého politického spojence premiéra Petra Nečase. Do-
kument č. 1439, který má Respekt k dispozici, zároveň 
žalobkyni upozorňuje, že vzepřít se tomuto ‚doporu-
čení‘ není možné.“ Pod dokumentem byla podepsána 
na předchozích stranách již zmiňovaná Jana Hercegová.

Byl to další z řady textů, který dokazoval podivné 
praktiky, jež se odehrávaly kolem vrchního státního zá-
stupce Vlastimila Rampuly a dalších státních zástupců. 
Ti totiž často nechávali největší politické kauzy padat 
pod stůl. Článek vyvolal velký ohlas a evidentně i zdě-
šení u  některých aktérů. Po  publikování zjištění se 
na redakci obrátila policie, že chce znát jméno člověka, 
který nám dokument předal. To jsme odmítli. Redak-

erik tabery

Parlament schválil předčasné volby a Andrej Babiš byl připraven. 
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2011–2019
toři byli zváni k výslechům, kde jim bylo sděleno, že 
můžeme dostat pokutu za odmítnutí vyzrazení zdroje, 
případně si policie pro něj přijde do redakce sama. Ne-
bylo to tak plané varování, nedlouho předtím podobně 
policejní komando vtrhlo do České televize.

Odmítli jsme s tím, že jsme postupovali ve ve-
řejném zájmu. Policie nás informovala, že můžeme být 
obviněni z napomáhání trestnému činu nadržování. Ji-
nými slovy, tady už hrozili vězením. 

Redakci byla skutečně udělena pokuta. Proti ta-
kovému postupu jsme podali stížnost k soudu. A uspěli. 
Soud konstatoval: „Svoboda projevu má nadnárodní 
rozměr a  je mj. zakotvena v mezinárodních smlou-
vách o lidských právech. (…) Jakýkoli zásah do tako-
výchto svobod má být na základě zákona a rovněž má 
být předvídatelný pro občany, aby mohli v míře odpo-
vídající daným okolnostem mít představu o důsledcích 
jejich jednání.“ A i vzhledem k tomuto faktu není na-
místě nutit Respekt „k prolomení zásady ochrany no-
vinářského zdroje“. Respekt nejen ochránil zdroj, ale 
pomohl i očištění zdejšího systému státních zástupců. 

Rok 2011 je rovněž rokem odcházení Václava 
Havla a přicházení Andreje Babiše. Jednou z posledních 
velkých aktivit prvního polistopadového 
prezidenta bylo natočení filmu Odchá-
zení podle své vlastní divadelní hry. Šlo 
o skutečné loučení, protože v prosinci 
téhož roku Havel zemřel. Respekt vy-
dal zvláštní vydání, ve  kterém mimo 
jiné stálo: „Václav Havel svou roli jaké-
hosi architekta moderního českého státu 
splnil, protože neúnavně obhajoval zá-
kladní pilíře, bez kterých nemůže de-
mokratická společnost přežít: pluralitní 
politická soutěž, nezávislá justice, silná 
občanská společnost a pevné zahraniční svazky.

To nejcennější však definoval už před více než 
čtyřiceti lety. Nelze jinak než následovat ,svůj každo-
denní, aktuální a riskantní úkol, úkol nikoli národní, ale 
prostě lidský‘, tedy být aktivním občanem a nespoléhat 
se, že to zařídí člověku někdo jiný. 

Jestli někdo ztrácí nenahraditelného spojence, tak 
jsou to disidenti a utlačovaní lidé všude na světě. Ha-
vel byl jejich nejvytrvalejším advokátem. My ostatní to 
máme ve svých rukou a i díky Václavu Havlovi o dost 
lehčí. Děkujeme.“

Zapomenout se nedá tak snadno
Z „jiného“ světa přichází na scénu Andrej Babiš. Ně-
kdejší spolupracovník StB a člen KSČ zakládá spolek 
Akce nespokojených občanů 2011. Očividně byl znepo-
kojen, že se na politické scéně objevila strana, na kte-
rou neměl kontakty a jejíž šéfové měli záměr pomáhat 
přes politickou moc sami sobě a svému byznysu – Věci 
veřejné. Babišovi tak v podnikatelském rozletu hrozila 
konkurence, což si nemohl dovolit. Začal kabinet kri-
tizovat za korupci, a protože byl dostatečně „zábavný“, 

získal mediální prostor, o kterém se mu zřejmě nesnilo. 
Vzhledem k tomu, že v minulosti byl Babiš symbolem 
klientelismu, byla to absurdní situace.

Respekt k tomu tehdy v říjnu 2011 napsal: „Pod-
nikatel Babiš neprochází katarzí, aby nám řekl: Chy-
boval jsem a teď chci splatit dluh. Vystavil by se tak 
ostatně hrozbě vyšetřování. Oslavovat či chválit jeho 
chuť zlepšit českou společnost však ani při nejlepší vůli 
nejde. Ať se snaží a dělá, co může, zapomenout se nedá 
tak snadno. Tedy jak vidno dá, ale nemělo by se.“

Pozitivní odezva byla nicméně tak silná, že opus-
til svou představu, že kvůli komunistické minulosti 
a privatizačním aktivitám během divokých devadesá-
tých let nebude mít u voličů šanci, a rozhodl se vstoupit 
do politiky. V roce 2012 zakládá stranu a stává se jejím 
lídrem. Následující rok kupuje vydavatelství Mafra a se 
dvěma celostátními deníky v zádech se z něj stává mi-
mořádně vlivný muž. Kromě ekonomické síly – druhý 
nejbohatší člověk v zemi – má najednou i mediální do-
sah, který později neváhá využít.

V Respektu se k tomu mimo jiné psalo: „An-
drej Babiš tvrdí, že nezničí svou investici zasahová-
ním do obsahu novin. V listu, který už vlastní, tedy 

v 5plus2, ale vycházejí články viditelně 
psané na jeho podporu. Virtuální cena 
vydavatelství Mafra tak poklesla hned 
v tu minutu, kdy byla podepsána kupní 
smlouva. Doteď byly totiž jeho tituly 
občas chybující, ale nezávislé. Teď víme, 
že minimálně o jedné politické straně se 
z titulů Mafry nedozvíme nic špatného.“ 
Což se také stalo. 

Nyní na chvíli Babiše opusťme. 
Začátek roku 2013 výrazně ovlivnila 
volba prezidenta. Šlo o první přímé hla-

sování veřejnosti, takže nikdo netušil, jak se voliči za-
chovají. Dlouho se zdálo, že nejsilnějším kandidátem je 
někdejší úřednický – a v úřadu velmi oblíbený – premiér 
Jan Fischer, ale tomu se nepodařila volební kampaň. 
Příliš taktizoval, nechtěl jasnými postoji přijít o voliče 
a nepůsobil přirozeně.  

Prostor opanoval Miloš Zeman, který se odpo-
činutý vrátil ze svého azylu na Vysočině, kam původně 
podle svých slov odešel na definitivní penzi. Ale mož-
nost znovu ovlivňovat věci se ukázala jako neodolatelně 
lákavá. V kampani před prvním kolem zvládal dobře 
debaty, jako vždy dokázal strhnout voliče. Uplynulo už 
deset let od jeho ostudného konce v čele vlády. Lidé 
zapomněli a média moc nepřipomínala, kdo že se to 
vrací k moci.

Do druhého kola s ním postoupil Karel Schwar-
zenberg, který měl za sebou velkou podporu mladých 
lidí, umělců a některých médií. Zároveň ale byl v té 
době členem nepopulární vlády, která kvůli ekonomické 
krizi zaváděla úsporná opatření. V druhém kole tak Ze-
man získal 54,80 procenta hlasů a Schwarzenberg 45,19. 
Respekt to komentoval takto:

Soud: 
Není nutné 
Respekt nutit 
k prolomení 
zásady ochrany 
zdroje.
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„Poslední dny před hlasováním se vrátily na po-
litickou scénu praktiky, jež jsme považovali za už za-
pomenuté. Jedna lež stíhala druhou a Karel Schwar-
zenberg se dostal do situace, kdy jen odrážel nesmysly 
o svých nacistických spojencích, touze vracet majetek 
vyhnaným Němcům či o tom, jak vyhazuje lidi z bytů 
v domech, které vlastní. Vždy se to ukázalo jako ne-
pravda, ale fakt, že se kníže musel bránit, a nikoli nasto-
lovat vlastní témata, sehrál v zápase velkou roli. Vrchol-
ným Zemanovým trikem byl inzerát v deníku Blesk, 
jenž vyšel v den voleb a byl rovněž plný lží. Zadal jej 
advokát Vladimír Zavadil, bývalý důstojník StB. Stejné 
praktiky provozovali před více než deseti lety různí ko-
munističtí aparátčíci, které měl Miloš Zeman na Úřadě 
vlády. V tom se tedy nic nemění.

Nikdo by však neměl žít v iluzi, že tohle roz-
hodlo volby. Mělo to nezanedbatelný význam, ale už 
před tímto útokem se síly přeskupovaly ve prospěch 
Zemana. Schwarzenberga táhlo dolů břemeno vládní 
odpovědnosti a spolupráce s Miroslavem Kalouskem. 
Zeman také přesně odhadl, co je v kampani podstatné 
– televize. Pomohly mu hned tři aspekty: 1. Česká te-
levize nepustila během voleb na svou obrazovku novi-
náře z tištěných médií, a protože se sama bojí být kri-
tická, nečelil Miloš Zeman žádným opravdu ostrým 
otázkám na jeho zapletení se s organizovaným zločinem 
a na skandály jeho mocenské praxe. 2. Televizní debaty 

byly tak mírné, že si tam říkal, co chtěl, a nikdo s tím 
nic nezmohl. 3. Schwarzenberg byl nevýrazný.

Zeman navíc – za pomoci celé rodiny svého spo-
jence Václava Klause – postavil finiš kampaně na omí-
lání vzkazu, že jeho protivník je ,cizinec‘, možná do-
konce Němec či ,Rakušák‘, a vlastně něco jako zrádce. 
Bylo to nebývalé svinstvo, ale fungovalo skvěle. Stačilo 
zajít do menších měst či obcí a vyslechnout si fámy, 
které se šíří. Nebylo to daleko od zvěstí z 19. století, že 
Židé provádějí rituální vraždy. Tuto hanbu už nikdo ze 
Zemana a Klause nesmyje. To, co udělali, se nedá pře-
jít nějakým ,co jsme si, to jsme si‘, když skončí kampaň. 
Všechny Zemanovy řeči o potřebě povolebního smíření 
zůstanou jen prázdnou frází.“

Návrat Miloše Zemana na  scénu odstartoval 
úspěšnou éru populistů. Vývoj uspíšilo žhavé léto. Tři-
náctého června 2013 totiž vybuchla na politické scéně 
pomyslná puma. Na řadě míst Prahy včetně Úřadu vlády 
zasáhla policie a státní zástupci. Důvodů bylo hned ně-
kolik. Zaprvé mělo ze strany lidí kolem premiéra dojít 
k uplácení tří poslanců ODS, aby výměnou za vlivné po-
sty neshodili Nečasovu vládu. Současně byla šéfka kan-
celáře premiéra Nečase – a jak se ukázalo i jeho tajná 
milenka – Jana Nagyová obviněna, že přes své postavení 
a osobní známosti přesvědčila muže z vedení vojenské 
tajné služby, aby pro ni dali sledovat Nečasovu tehdejší 
manželku, čímž se Nagyová chtěla dostat k nějakým 

Premiér Petr Nečas, a tím pádem celá vláda, musí odejít. 
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kompromitujícím věcem a donutit svého milence k roz-
vodu. Rozsáhlý policejní zásah původně spustilo vyšet-
řování akcí zdejších podnikatelů zapletených do kliente-
listických sítí, během sledování a odposlechů ale policisté 
narazili právě na Nagyovou. Policie také uvedla, že tato 
Nečasova nejbližší spolupracovnice měla vydat tajnou 
zprávu BIS jednomu z oněch problematických podni-
katelů Ivu Rittigovi, který ji často navštěvoval. 

V komentáři, který bezprostředně po zásahu ná-
sledoval, Respekt napsal, že nejzávažnější je linka do-
kládající sledování premiérovy manželky a  zneužití 
k tomu tajných služeb: „Premiér Petr Nečas, a tím pá-
dem celá vláda, musí odejít. Jakákoli další alternativa je 
pro tuto zemi špatná. I kdyby se našel jen jediný člověk 
v této zemi, který by uvěřil Nečasovu tvrzení, že jeho 
pravá ruka Jana Nagyová nechala sledovat Radku Ne-
časovou z dobrých pohnutek, nic to nemění na tom, že 
porušila zákon. A ne jen tak ledasjaký. Vojenští zpravo-
dajci nemohou přijímat zadání od úřednice a nemohou 
sledovat soukromou osobu, protože si to prostě usmyslí.“

Případy dodnes řeší soudy, pravomocné odsuzu-
jící verdikty padly jen v případě zneužití tajných služeb.

Aféra vedla k pádu vlády – Petr Nečas rezignoval. 
ODS si vybrala za premiérku Miro-
slavu Němcovou, ale Miloš Zeman se 
rozhodl nerespektovat výsledek voleb 
a jmenoval vládu ze svých kamarádů. 
Parlament následně schválil předčasné 
volby. A Andrej Babiš byl připraven.

Dokonalý pakt
V předvolebním komentáři na pod-
zim 2013 Respekt napsal: „Je však 
třeba jasně říct, že Andrej Babiš do vysoké politiky ne-
patří. Je velkým rizikem pro zdejší politický systém, a to 
hned z několika důvodů.“ Mezi ty důvody mimo jiné 
patřila příliš velká koncentrace moci a střet zájmů: Ba-
biš-politik mohl rozhodovat o věcech, ze kterých měl 
pak výhodu a zisk Babiš-podnikatel. Dále redakční ko-
mentář zdůraznil, že útoky ANO na tradiční strany, 
které je prý třeba vymést, jsou chybné, protože klasické 
strany mají alespoň základní vnitřní debatu a kontrolu. 
„Babiše uvnitř jeho hnutí nekontroluje nikdo, všechny 
své kolegy si vybral, a když neuspěje, může mu to být 
vlastně jedno.“ 

Podle redakce by bylo dobře, kdyby se po čase 
vystřídaly u vlády ideové proudy a pravici nahradila 
ČSSD s Bohuslavem Sobotkou v čele. „Ze současné 
volební nabídky ale vycházejí jako nejzajímavější dvě 
strany. Nalevo je to Strana zelených a napravo TOP 
09.“ Ve  volbách nakonec ČSSD získala necelých 
21 procent a ANO 18,65 procenta. Obě strany spolu 
sestavily koalici, doplněnou o lidovce, kteří se po pauze 
vrátili do sněmovny. 

Na webu Respektu byl k ANO výrazně smířli-
vější Jan Macháček, který v listopadu (tedy už po vol-
bách) napsal: „Když teď leckdo varuje před babišizací 

Česka, mohl by si vzpomenout, že ještě před pár týdny 
hrozila akutní a úplná zemanizace Česka. Ať si každý 
odpoví na otázku, co je vlastně horší. Skoro se mi zdá, že 
lidem, kteří se děsí zemanizace státu a babišizace státu 
stejným dílem, nezbývá než přemýšlet o sebevraždě.“ 
Macháček později opustil novinářskou profesi a přešel 
k Andreji Babišovi, aby mu vedl stranický think tank 
Institut pro politiku a společnost.

Nicméně ve své radosti z hráze proti „zemani-
zaci“ se Jan Macháček spletl: právě Babiš totiž umožnil 
zemanizaci státu v míře, která by se samotnému pre-
zidentovi za normálních okolností nikdy nepodařila. 
Naplno se oba muži ve své spolupráci rozjeli poté, co 
v roce 2017 vyhrál Babiš volby a vládu sestavil se slabou 
sociální demokracií za přímé podpory KSČM a ne-
přímé podpory SPD.

Zeman využil tzv. uprchlické krize, kdy do Ev-
ropy v nekonečném proudu přišly statisíce uprchlíků vy-
hnaných z domova léta se táhnoucí krutou válkou v Sý-
rii, aby v zemi vyvolal pocit strachu z cizinců a vzdoru 
proti západní Evropě, která hlásala vstřícnost potřeb-
ným. Babiš se k tomu přidal a společně rozpoutali hru 
na my a oni. Tedy rozumní Češi versus nerozumná Ev-

ropská unie. Zeman přitom hraje otevřeně 
proruskou a pročínskou politiku, které se 
premiér tolik neúčastní – což je třeba oce-
nit –, nicméně v tom svému partnerovi ani 
nebrání.

A v roce 2018 sehrál Babiš zásadní 
roli ve znovuzvolení Miloše Zemana pre-
zidentem, když ho podpořil a on tak těsně 
porazil protikandidáta Jiřího Drahoše.

Když se v roce 1991 srazily nad At-
lantikem tři povětrnostní fronty, pojmenovali meteo-
rologové tu událost Dokonalá bouře. Spojení Babiše 
a Zemana vytvořilo jakýsi dokonalý pakt. Pokud čte-
nář došel až sem po chronologickém čtení tohoto spe-
ciálu, tak byl svědkem řady politických zápasů a afér. 
Správa země je lidským, tudíž nedokonalým dílem. 
Všude na světě jsou lidé, kteří se za každou cenu snaží 
získat moc, vliv či peníze a polistopadové Česko není 
samozřejmě výjimkou. Někdy se tu negativním věcem 
spojeným s takovými nezřízenými ambicemi dařilo čelit 
lépe, jindy hůře. Jenže propojení byznysu, médií a insti-
tucí, které si místo kontroly pomáhají, vytvořilo téměř 
neohrozitelný pakt.

Politikům tady málokdy zlomilo vaz špatné vlád-
nutí, končili spíše kvůli aférám. Andrej Babiš ale vstou-
pil do politiky ve chvíli, kdy už byl druhým nejbohatším 
mužem v zemi. Na rozdíl od svého někdejšího spojence 
Stanislava Grosse nepotřebuje nelegální příjmy, svou 
firmu Agrofert prostě propojil se státem. Je to vlastně 
legální systém, který mu přináší velké výhody (příjmy ze 
státních dotací, strach konkurence) a vliv. Hnutí ANO 
opustili v průběhu času všichni trochu kritičtější čle-
nové, a tak dnes platí to, co řekl reportérům Financial 
Times: „Ta strana jsem já.“

Zeman a Babiš 
společně 
rozpoutali hru 
na my a oni.
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Díky pomoci Miloše Zemana a  díky mlčení 
svých médií neškodí Babišovi v očích jeho stoupenců 
žádné aféry. Vše se snadno relativizuje, vydává za spik-
nutí, kampaň. Když prokazatelně lhal o Čapím hnízdu, 
jeho voličům to nevadilo. A když už hrozila politická 
krize, řekl prezident, že Babiše jmenuje premiérem zas 
a znovu, i kdyby se dělo cokoli.

Krajina jako houba
Z nepolitických témat v Respektu dominovala zejména 
sociální a ekologická. Přibývá článků zachycujících do-
pad zdejšího tragického systému exekucí, který se stal 
likvidátorem šance desítek tisíců lidí na důstojný život. 
Pokračovalo – bohužel – i psaní o rasistických útocích 
na zdejší Romy, případně o tom, jak se rodiny postižené 
útoky s následky vyrovnávají. Jeden z nejsilnějších textů 
na toto téma vyšel v červnu 2012 od Hany Čápové. Titu-
lek nesl „Natálka v zemi bez zrcadel“ a popisoval život ro-
diny Natálie Kudrikové, dívenky, kterou tři roky předtím 
(jako dvouleté dítě) popálil na osmdesáti procentech těla 
včetně obličeje oheň způsobený zápalnou lahví hozenou 
do domu Kudrikových čtyřmi zdejšími rasisty. Stále více 
prostoru dostávají texty o nesnášenlivosti na sociálních sí-
tích, nárůstu populismu a šíření tzv. fake news.

Mimořádný ohlas měla reportáž „Děti úplňku“ 
od Petra Třešňáka, ve které popisuje vlastní zkušenost 
ze života s autistickou dcerou. Článek měl tak silný do-
pad, že kolem něj nakonec vznikla nevládní organizace, 
která se snaží zlepšit nelehkou situaci rodin s takto po-
stiženými dětmi. Petr Třešňák rovněž několikrát získal 
cenu Psychiatrické společnosti ČLS JEP za nejlepší pří-
spěvek týkající se problematiky duševních poruch, du-
ševního zdraví a psychiatrické péče.

Jedny z prvních textů o změně klimatu se v Re-
spektu objevují v polovině devadesátých let. Vycházejí 
články od Václava Cílka, který na problémy s oteplová-
ním nevěřil. Naopak například Bedřich Moldan v roce 
1995 vyzýval k větší aktivitě v boji se změnami klimatu.

Postupem času článků na toto téma přibývá a po-
chybnosti mizí. Vycházejí články, které předpovídají, že 
Česko může mít problémy s umírajícími lesy a mizející 
vodou. Například v roce 2007 v textu nazvaném „Za-
chraňte vodu“ Respekt v úvodu píše: „Představte si čes-
kou krajinu jako houbu na mytí tabule. Zatím je pěkně 
nacucaná – stačí ji trochu zmáčknout a do vodovod-
ních kohoutků teče přesně tolik vody, kolik potřebu-
jeme. To ale nebude trvat věčně. Vědci už nějaký čas va-
rují střední Evropu před výraznou změnou počasí, která 
,houbu‘ v létě vysuší a nadělá nám pořádné problémy.“ 

Experti v článku nabízejí řešení, které by nám 
dnes, kdyby ho někdo vyslyšel, pomohlo: „Klíčový úkol, 
který Česko musí v každém případě vyřešit, zní: zadržet 
vodu v krajině. Země samotná to už dlouho nedokáže. 
Intenzivní zemědělské hospodaření, spojené s odvod-
ňováním polí, vysoušením mokřadů, rozoráváním mezí 
a umělým hnojením, způsobilo, že po českých polích 
se každá dešťová kapka sveze do nejbližšího potoka.“ 

Klíčový je to úkol i dnes. Mnoho se totiž neudělalo. 
A také o tom Respekt píše v roce 2019.

V některých ohledech se zdá, jako kdybychom se 
vraceli na začátek. Po celých třicet let Respekt s kritic-
kým komentářem sledoval touhu omezit veřejnost při 
posuzování vlivu staveb na životní prostředí. Za An-
dreje Babiše (s podporou většiny stran) prošlo. Kdysi se 
oslavovalo přijetí zákona o svobodném přístupu k in-
formacím, dnes se opět mluví o jeho osekání. Justice 

Redakce Respektu 2019
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je znovu pod tlakem, liberálové opětovně dostávají 
anonymy, že budou viset a Miloš Zeman zase agre-
sivně útočí na Respekt. Nicméně vše špatné je k ně-
čemu dobré a v Česku se probudila občanská společnost 
jako nikdy předtím. Symbolem se pak staly masivní de-
monstrace organizované sympatickým spolkem Milion 
chvilek pro demokracii. 

V  tomto časovém období Respekt neprochází 
turbulentními událostmi. Stal se součástí vydavatelství 

Economia, kde vycházejí mimo jiné i Hospodářské no-
viny či Aktuálně.cz. Redakce zavádí dvakrát do roka 
velké literární přílohy, začaly vycházet kulturní přehledy 
Sezona či speciály, jako je tento. Respekt také vstoupil 
do digitálního světa aplikací na smartphonech či pro-
střednictvím Amazonu.

Rok 2019 byl od roku 1993 nejúspěšnějším ro-
kem, prodaný náklad časopisu překročil 37 tisíc a čte-
nost skočila nad 180 tisíc čtenářů. 
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EXEKUČNÍ BYZNYS 

Naleť nám 
a plať!
Z vymáhání dluhů se 
stal superbyznys. Přišel 
čas zastat se dlužníků.
Hana čáPoVá, 17. 1. 2011

Když Barbora Marešová zaslechla melodii poštovského 
panáčka, vyšla na silnici před dům a pošťačka jí předala 
dopis s pruhem. Mají to už jako zaběhaný rituál: Mare-
šovi mají malou farmu na samotě u Loun a o zeměděl-
ské agendě komunikují s úřady docela často. Tentokrát 
však byla na obálce místo známých adres hlavička exe-
kutora Kamila Košiny. Překvapená matka tří dětí proto 
dopis otevřela rovnou na místě a zběžná četba ji přibila 
k zemi. „Návrh na nařízení exekuce pro 10,00 Kč,“ stálo 
v dopise. Desetikorunu po ní chtěl Dopravní podnik 
města Ústí nad Labem, věc svěřil najatému advokátovi 
a ten zase exekutorovi. Výsledek: Mare-
šová měla do 15 dnů poslat na exekuto-
rův účet 11 904 korun. Když se opozdí, 
bude platit ještě víc, bezmála 17 tisíc.

„To je nějaká hloupost,“  táhlo 
ženě hlavou. Na  přelomu tisíciletí ji 
sice revizor skutečně několikrát přistihl 
v  městském autobuse bez lístku, ale 
pokuty dávno zaplatila. Protože Mare-
šová patří k lidem, kteří si „papíry“ ještě 
po  letech nechávají v  šuplíku, mohla 
rozložit na stole výpisy z účtu vedle po-
kut. Po chvilce porovnávání čísel ji čekalo nemilé pře-
kvapení. Opravdu našla to, co stálo v exekučním návrhu. 
Měla dopravnímu podniku zaplatit 810 korun, poslala 
však jen osm stovek. Přirážku za jízdu načerno zapla-
tila, na desetikorunu, kterou jí revizor přičetl za jízdné, 
zapomněla. Následujících sedm let se nic nedělo, nikdo 
ji na opomenutí neupozornil. Teď najednou chce exe-
kutor 1200krát víc.

Rodina s  malými dětmi, která navíc přesta-
vuje domek, celkem pochopitelně tolik volných peněz 
na účtu neměla. Nezbylo než se vypravit za rodiči a po-
prosit je o půjčku. Splácení ukusovalo z rozpočtu rodiny 
několik dalších měsíců. Barboru Marešovou mnohokrát 
napadlo: To přece není fér. Proč má advokát doprav-
ního podniku a exekutor tolik peněz za tak málo práce? 
Vždyť udělali jen to, že mi poslali dopis o exekuci a pak 
o jejím skončení. A proč mě dopravní podnik nebo jeho 

advokát na drobný dluh neupozornil ještě před exekucí? 
Přece jim muselo být jasné, že deset korun bych poslala 
obratem. Stále víc v ní sílilo podezření, že právo není 
v tomto případě nástroj spravedlnosti, ale nástroj k za-
jištění bezpracného a tučného výdělku.

Zároveň v Marešové tento zážitek vyvolal úzkost. 
Kde ještě mohou číhat drobné, na které jsem zapomněla 
a doženou mě až znásobené odměnou advokáta a exe-
kutora, strašilo ji. „Obvolala jsem soudy v místech, kde 
jsem kdy bydlela,“ říká. „Ptala jsem se, zda tam proti 
mně něco nemají, abych případně stihla dluh zaplatit 
dřív, než soud nařídí exekuci.“ Nic se nenašlo, ale úz-
kost stejně zůstala.

Její pocity si dneska umí představit řada z nás. 
Exekuce postihla v novém tisíciletí více než dva a půl 
milionu lidí. Mnoho z nich právě proto, že na něco za-
pomněli nebo o něčem nevěděli. Jiné proto, že si ne-
všimli nefér ujednání při podpisu úvěrové nebo jiné 
smlouvy. Většina neměla nic proti zaplacení skutečného 
dluhu. Šokující byla ale výše částky, kterou si účtovali 
vymahači. Stali jsme se totiž svědky a často zároveň 
i oběťmi grandiózního byznysu. Jde v něm o to vytvořit 
dluh a potom ho za velké peníze – na účet dlužníka – 
vymoci. Nástroje, které měly původně sloužit ochraně 
věřitelů, začaly sloužit chytrákům, kteří dlužníky jako 
na běžícím páse vyrábějí a ždímou. Legalizují to slovy, 
která znějí rozumně, ale ve skutečnosti jde o morální 
kýč – to je jedno, že byli podvedeni, dluží, tak ať si ne-

vyskakují a koukají platit.

Tisíc způsobů, jak stvořit dluh
Byznys kolem dluhů se už rozrostl 
do skutečně hrozivého rozměru. Ředi-
telka Úřadu práce v Liberci Kateřina Sa-
dílková si loni všimla pozoruhodné věci. 
Jejím podřízeným přibyla nová činnost – 
co chvíli odpovídali soudcům nebo exe-
kutorům na dotaz, zda a  jak vysokou 
podporu dostávají úřadem práce evido-
vaní lidé. Součet těchto dotazů ji vyděsil. 

Liberecký kraj eviduje 25 tisíc lidí bez práce. Za rok při-
šlo 22 tisíc dotazů na jejich finanční situaci. Dá se před-
pokládat, že skoro každého člověka bez práce na Libe-
recku čeká exekuce, některé i několik exekucí. „Lidí, 
kteří kvůli nevědomosti nebo nepozornosti padli do fi-
nanční tísně, přibývá,“ říká Sadílková.

Podobný jev s největší pravděpodobností pozo-
rují také v jiných regionech. Sadílková byla ale příkladně 
aktivní a vyrazila lidem na pomoc. Sehnala lektory pro 
cyklus seminářů o finanční gramotnosti a  s pojízd-
nou učebnou se vydala na cestu po městech a obcích 
kraje. Její pouť přerušily povodně, které loni v létě Li-
berecko postihly. Ale ne nadlouho. Sadílková se totiž 
na vlastní kůži přesvědčila, že právě po povodních je 
třeba s lidmi o pastech, které na ně mohou chystat úvě-
rové společnosti, mluvit více než kdy jindy. Vyrazila to-
tiž se dvěma stovkami lidí bez práce na pomoc zapla-

Dlužníků 
ubývá, a tak 
si musí další 
podnikatelsko- 
-právnická 
mafie vyrobit.
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veným obcím. „V holínkách jsem vypadala jako jedna 
z obětí záplav,“ říká Sadílková. „Co chvíli mě zastavil 
nějaký agent se slovy: Jestli potřebujete, zítra vám při-
vezeme 50 tisíc. Nic nemusíte dokládat, žádné potvrzení 
o zaměstnání nebo příjmu.“ Jména firem, které nabízely 
půjčky, si už nepamatuje. Zato ví, že jedna nabídka byla 
horší než druhá, s vysokými úroky a poplatky. Sadíl-
kovou pobouřilo, že úvěrové firmy chtějí těžit z neštěstí 
druhých. Seminář se proto během několika dní rozběhl 
znovu a soustředil se hlavně na postižené obce a rady, 
na co si dát při uzavírání půjčky pozor. „I kdybychom 
před dluhovou pastí zachránili jediného člověka, i tak 
je to super,“ shrnuje Sadílková.

Jenže představa, že stačí pečlivě vybrat mezi více 
a méně výhodnými úvěry a už není čeho se bát, bo-
hužel neplatí. Riziko, že člověk jen na chvíli poleví 
v pozornosti a v tu ránu přijde k dluhu, číhá obrazně 
za každým rohem. Je řada způsobů, jak vyrobit dluž-
níka. Jen namátkou. Někteří klienti Pražské plynáren-
ské se například nestačili divit, když je obeslal exekutor. 
Žili v dobré víře, že když mají u firmy na jedné straně 
přeplatek a na druhé nižší nedoplatek, rozdíl jim při-
jde poštou. Omyl, o zaslání přeplatku si měli požá-
dat a nedoplatek zaplatit. Kdo si upomínku nevyzvedl, 
třeba proto, že se přestěhoval, toho našel až exekutor. 
Pozadu nezůstává ani firma Telefónica. Klidně pošle 
výzvu k zaplacení pokuty, kde se den odeslání dopisu 

shoduje se dnem splatnosti pokuty. Penále tak musí 
zaplatit každý, i kdyby pokutu poslal v tu samou vte-
řinu, kdy rozlepí dopis. Za pár dní od odeslání do do-
ručení dopisu jde o pakatel. Jenže, co když si absurdity 
nevšimne, pošle jenom čistou pokutu a za pár let ho 
potká to, co Barboru Marešovou kvůli desetikoruně?

Riskantní je i obyčejný leasing auta. Stačí, aby ho 
člověk platil trvalým příkazem v bance a nevšiml si, že 
v potřebnou dobu tam právě nemá peníze. Pak se mu 
může stát, že na něj doma zazvoní vymahač leasingové 
společnosti. Dlužník se omluví a peníze hned druhý den 
pošle. Nestačí se ale divit, že obvyklá částka tentokrát 
nestačí. Za návštěvu vymahače má totiž zaplatit de-
set tisíc korun. A že se mu to nelíbí? Ustanovení, které 
to umožňuje, přece podepsal jako součást leasingové 
smlouvy. Pak stojí před dilematem – má nefér peníze 
zaplatit, anebo se soudit? Soudní obranou totiž riskuje 
prohru, po níž bude platit ještě mnohem víc.

Pro zarážející vynalézavost tvůrců dluhů stojí 
za připomenutí případ, který Respekt popsal loni na jaře. 
Mezi více než sedmi sty napálenými byl i zkušený pod-
nikatel Jiří Svoboda. Založil novou firmu, brzy nato do-
stal poštou papír, který připomínal formulář statistického 
úřadu. Nezkoumal ho, vyplnil údaje, podepsal se a v při-
ložené obálce tiskopis odeslal. Teprve když mu došla fak-
tura na dva a půl tisíce korun, zjistil, že si omylem objed-
nal zveřejnění firmy na portálu brněnského EO Servisu. 

Zapomněla zaplatit deset korun. Dluh za sedm let narostl 
na 11 904 Kč. (Barbora Marešová) 
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Svoboda zaplatil, vypověděl smlouvu a myslel, že tím je 
vše vyřízeno. Omyl, brzy mu došla další faktura, tento-
krát už na bezmála 70 tisíc korun. EO Servis mu sdě-
lil, že na jeho portálu být nemusí, ale smlouvu podepsal 
na dva roky, tak ať uhradí peníze za tu dobu. Svoboda 
peníze neposlal a teď žije v nejistotě, zda se EO Servis 
rozhodne je po něm třeba i po letech vymáhat.

Byznys místo spravedlnosti
Pro pochopení těchto namátkou vybraných příkladů je 
třeba trocha teorie a návrat do minulosti. Především, 
v Česku je častý názor, že co člověk jednou podepíše, to 
si má také až do dna vylízat. Lidé, kteří smlouvu signují, 
jsou přece svéprávní a za své činy nesou odpovědnost. 
Měli si smlouvu dobře prostudovat. Neblahé konce to-
hoto přístupu jsme mohli na prvních stránkách novin 
sledovat právě před rokem. Zoufalí klienti společnosti 
ACM Money unesli jejího advokáta a chtěli po něm, 
aby zastavil dražbu na jejich dům. Půjčili si totiž nece-
lých 300 tisíc korun a firma po nich chtěla vrátit čtyři-
krát víc. Částku nafoukla kouzlením s různými poku-
tami a penále. Například nabídla klientům zvýhodněné 
splátky, aby jim pak po několika měsících oznámila, 
že podle „všeobecných podmínek“ 
smlouvy a „dodatku ke smlouvě“ na ně 
neměli nárok. Vrcholem bylo, když za-
čaly dlužníkům chodit jejich splátky 
nepřevzaté zpět, aby jim pak věřitelská 
firma za pár měsíců oznámila, že kvůli 
neplacení úvěru vydraží jejich dům. 
Pro všechny tyto postupy našla firma 
ve smlouvě bod, který ji k tomu oprav-
ňuje. Dlužníci v existenčním ohrožení 
se obrátili na soud, ten se jich ale neza-
stal (věc stále není uzavřena, řeší ji od-
volací soud). Pak jim praskly nervy a vzali spravedlnost 
do svých rukou. Soud jim za únos uložil podmínku.

Zároveň se v Česku rozmohla praxe, že řada 
smluv má takzvanou rozhodčí doložku. To znamená, 
že případný spor mezi dlužníkem a  věřitelem bude 
řešit rozhodce, a nikoli soud. Jenže rozhodce se hodí 
pro řešení sporů mezi dvěma stejně silnými partnery. 
Pro vztah mezi firmou, která vždy tahá za delší konec, 
a drobným klientem se nehodí. V praxi se to projevuje 
tak, že rozhodce v podstatě vždy rozhoduje ve prospěch 
firmy, která ho najímá. „Někteří rádoby rozhodci mají 
vazby na podnikatele a těžko lze předpokládat jejich ne-
závislost,“ vystihl podstatu už před časem soudce praž-
ského vrchního soudu Ladislav Derka. Zatímco tedy 
k soudu jde člověk s nejistotou, jak jeho spor rozhodne, 
u rozhodce má jistotu – mám to prohrané, dá za pravdu 
silnějšímu.

Bezprostředním impulzem, který rozjel byznys 
s dluhy, byl ale zákon o soudních exekutorech z roku 
2001. Navrhli ho poslanci Unie svobody Pavel Němec 
a Pavel Svoboda spolu s lidovcem Janem Grůzou. Po-
litici napříč stranami i veřejnost jejich „bič na všeho 

schopné neplatiče a tuneláře“ vesměs vítali. Slibovali 
si od něj, že soukromí – a penězi motivovaní – exeku-
toři budou dluhy vymáhat s větším nasazením než do-
sud úředníci soudů. A že skončí doba, kdy se dlužník 
směje věřiteli.

Jenže místo slibovaného biče na podvodníky se 
exekuce staly postrachem drobných dlužníků. Začaly 
si je masově najímat zdravotní pojišťovny, leasingové 
společnosti, plynárny, dopravní podniky, banky, stejně 
jako města a obce. Advokáti a exekutoři brzy zjistili, že 
nejsnazší výdělek přinášejí drobní zapomnětlivci, lajdáci 
a lidé v nouzi. Velcí dlužníci, kteří si mohou najmout 
šikovné právníky, zůstali mimo ohnisko jejich zájmu. 
Třeba loni proběhlo zhruba 600 tisíc exekucí a malé 
dluhy, do 20 tisíc korun, tvořily 70 procent z nich. Právě 
u malých dluhů je částka, která náleží věřiteli, zanedba-
telná v porovnání s tím, kolik dostane od dlužníka ad-
vokát a exekutor.

Byznys, který s minimální námahou přináší velké 
peníze, brzy přitáhl silné hráče. Třeba dlužníci praž-
ského dopravního podniku mají proti sobě bývalého mi-
nistra vnitra a dnes advokátskou mediální hvězdu To-
máše Sokola. Do dluhového byznysu se zapojil také ten, 

kdo mu kdysi pomohl otevřít dveře, Pa-
vel Němec. Spolu s bývalým šéfem exe-
kutorské komory Jurajem Podkonickým, 
nechvalně proslulým tím, že si od svého 
známého pod cenou koupil vilu v exe-
kuční dražbě, skočil po vymáhání dluhů 
Všeobecné zdravotní pojišťovny (v hod-
notě 430 milionů korun).

Rozjela se mašina, která si zvykla 
polykat tučná sousta. Jenže drobných za-
pomnětlivců ubývá, lidé si dávají větší 
pozor, aby na ně žádný rest nečekaně 

nevyskočil. Kruh se uzavírá. Když dlužníků ubývá, 
je třeba vyrábět další. Právě Tomáš Sokol se na tom 
účinně podílí jako rozhodce. Mezi klienty Společnosti 
pro rozhodčí řízení, kde je předsedou představenstva, 
patří třeba firmy Home Credit či Provident nabízející 
lidem „výhodné“ půjčky.

Zaslouží oškubat jako kuře
Vraťme se k příběhu Barbory Marešové. Ústeckému do-
pravnímu podniku připadl jen zlomek vymožené částky, 
získal svých deset korun a k tomu 74 korun na úrocích. 
Soudní výlohy činily 600 korun. Exekutor Kamil Ko-
šina dostal odměnu 3600 korun a paušální náhradu ho-
tových výdajů, třeba poštovného, 4200 korun (počítáno 
s daní z přidané hodnoty). Celkem si přišel na 7800 ko-
run. Advokát Jan Kačer, kterého si najal dopravní pod-
nik nejen pro tento případ, ale na všechny dlužníky, si 
účtoval nejvíc – 8200 korun. Protože Barbora Marešová 
zaplatila v patnáctidenní lhůtě, dostal z toho 3400 ko-
run za „právní zastoupení v exekučním řízení“. Se zbý-
vajícími 4800 korunami za „právní zastoupení při pro-
vádění exekuce“ se musel rozloučit.

Byznys 
s dluhy došel 
tak daleko, 
že likviduje 
samotné 
věřitele.
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Zkusme se nyní vyptat jednotlivých aktérů vy-
máhání bagatelního dluhu, jak případ vidí oni. Začněme 
u dopravního podniku, jehož akcionářem je město Ústí 
nad Labem. Proč Marešovou neupozornil na opomenutí 
a místo toho věc směroval k exekuci? Podle mluvčího 
Milana Knotka firma nechtěla platit za dopis (poštovné 
činí 27 korun). „Náklady na upomínky před exekucí jdou 
k tíži společnosti, nikoli dlužníka,“ říká Knotek. „Navíc 
nám to žádný právní předpis neukládá.“

Advokát Jan Kačer, který dopravní podnik za-
stupoval, argumentuje podobně. Upomínat dlužníky 
by stálo čas a peníze. Ústecký dopravní podnik řešil 
více než 200 případů měsíčně, a kontaktovat dlužníky 
by proto prý ani nestihl. „Kdybych s každým navazo-
val kontakt, nedělal bych nic jiného,“ vysvětluje Kačer, 
proč rovnou žádal soud o nařízení exekuce. „Neměl jsem 
to ve smlouvě a neměl jsem k tomu ani žádný jiný dů-
vod. Jsem advokát dopravního podniku, ne povinného, 
a když mi řekne, dej to na exekuci, nebudu za jeho zády 
dělat nějaké brikule.“

Jenže zatímco dopravní podnik je k osudům dluž-
níků jen lhostejný, advokát Kačer je v jiné pozici: čím hůř 
pro dlužníka, tím lépe pro něj. Je pro něj černou můrou, 
že se dlužník o svém restu dozví dřív, než soud nařídí 
exekuci. V takovém případě totiž nedostane ani korunu. 
Dopravní podnik mu žádný honorář za vymožený dluh 
nedá, peníze mu přiřkne až soud v rámci exekučního ří-
zení. Taková je jejich smlouva a taková je, ke škodě dluž-
níků, běžná tuzemská praxe. Ještě na počátku 90. let mi-
nulého století byl zástupce věřitele povinen soudu doložit, 
že dlužníka vyzval k zaplacení – říkalo se tomu poslední 
pokus o smír. Tato povinnost ale z právní úpravy zmizela.

Kačer reaguje na konstatování, že po Marešové 
nechtěl dluh před exekucí proto, že by nedostal ani ko-
runu, trochu podrážděně. Ale souhlasně. „No výborně, 
každému dlužníkovi pošlu dopis za 27 korun, všech 
více než 200 lidí měsíčně budu informovat, aby si zašli 
na dopravní podnik a zaplatili dluh, nebo na ně přijde 
exekutor,“ říká Kačer ironicky. „No a co pak? Budu mít 
leda tak dluhy na poštovném. To bych si rovnou mohl 
jít hledat jinou práci.“

Za  pozornost stojí také fakt, kolik si advokát 
za tak jednoduchý případ, jakým bylo vymožení dluhu 
od Barbory Marešové (stejně jako od jiných dlužníků 
dopravního podniku), účtuje. V žalobách o dluh u do-
pravního podniku nejde o žádný skutečný spor. Dělají se 
jako přes kopírák, stačí do stejného formuláře jen zadat 
jiná data. Přitom si advokát například u dluhu do tisíce 
korun může účtovat 4500 korun, u dluhu šest tisíc korun 
9600 korun. Tyto částky určuje vyhláška ministerstva 
spravedlnosti. Jenže vyhláška počítá s tím, že do pau-
šálu se musí vejít jednoduché i složité případy. Na fakt, 
že s vymáháním tisíců drobných dluhů má advokát jen 
minimální práci, vůbec nepamatuje. „Jestli bych to ne-
mohl dělat laciněji? To si stěžujte na ministerstvo sprave-
dlnosti, to vydalo vyhlášku, podle které si odměnu počí-
tám,“ argumentuje Kačer. „Proto jsem studoval, abych si 

za práci účtoval, co mi náleží. Třeba jste tak spravedlivá, 
že byste si to neúčtovala. Ale já takový nejsem.“

Smlouva s ústeckým dopravním podnikem za-
jistila Kačerovi opravdu hezký příjem. I kdyby většina 
z více než 200 dlužníků měsíčně zaplatila v patnácti-
denní „levnější“ lhůtě, přišel by si zhruba na 800 tisíc 
korun měsíčně.

Advokát si své vysoké příjmy od dlužníků, pro 
které bývá jeho odměna většinou citelným zásahem 
do rozpočtu, umí sám před sebou obhájit. „Za lidskou 
blbost je to naprosto přiměřené,“ říká. „Když se někdo 
nechá chytit při jízdě načerno a neumí si ani vyřešit po-
kutu, zaslouží si, aby byl oškubaný jako kuře.“

Odměna
Nejen odměna advokáta, ale také odměna exekutora se 
dlužníkům prodraží. Při vymáhání nízké částky exe-
kutor obvykle účtuje 3600 korun jako svou odměnu 
a 4200 korun jako náhradu hotových výdajů. Teprve 
u vyšších dluhů se odměna počítá na procenta z vymá-
hané částky (do tří milionů korun 15 procent, do 40 mi-
lionů korun deset procent).

Odměnami exekutorů se v  roce 2007 zabýval 
Ústavní soud. Nález byl průlomový. „Odměna exeku-
tora by měla záviset na skutečně odvedené práci,“ shodlo 
se celé plénum, tedy všichni soudci. Soud zároveň uložil 
ministerstvu spravedlnosti, aby změnilo vyhlášku o od-
měnách exekutorů. Tehdejší náměstek ministra sprave-
dlnosti Jiřího Pospíšila a dlouhodobě jeho blízký spolu-
pracovník František Korbel však rovnou řekl, že ústavní 
soudce respektovat nebude. „Vnímáme to jako součást 
diskuse, ne jako kategorický imperativ,“ prohlásil Kor-
bel. Ministerstvo nakonec změnilo vyhlášku tak, že 
když dlužník dobrovolně zaplatí, dostane exekutor po-
lovinu dosavadní odměny. To se však týká jen vyšších 
dluhů, pro drobné dlužníky vyhláška nezměnila vůbec 
nic. Ministerstvo do ní totiž napsalo, že minimální od-
měna exekutora jsou právě tři tisíce (bez DPH), jež si 
exekutoři účtovali i předtím.

Je absurdní, že někteří exekutoři ctí Ústavní soud 
více než ministerstvo spravedlnosti. Třeba viceprezident 
exekutorské komory Jiří Prošek účtuje při dobrovolném 
zaplacení jen 1500 korun. „Nález Ústavního soudu je 
jasný,“ říká. „A je závaznější než ministerská vyhláška.“

Většina exekutorů však tak jako jejich viceprezi-
dent neuvažuje. Naopak dělá vše pro to, aby jejich byz-
nys byl co nejvýnosnější. Ukázkovým příkladem jsou 
znovu pokuty u dopravního podniku. Řada lidí jich má 
více a nic nebrání tomu, aby advokát a exekutor pokuty 
vymáhali jako jeden dluh. Většinou to ale nedělají. Na-
příklad v Praze advokát Tomáš Sokol a exekutor Ju-
raj Podkonický. Vymáhají každou pokutu v odděleném 
sporu. Rozdíl je citelný. Pro ilustraci, když má dluž-
ník pět pokut, advokát a exekutor ho mohou přijít buď 
na necelých 12 tisíc, nebo skoro na 60 tisíc korun.

Advokát Tomáš Sokol nechce o slučování pohle-
dávek ani slyšet. Argumentuje tím, že by to dalo práci 
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a zákon to neukládá. „Dlužník je ten poslední, na koho 
by měl být brán ohled,“ tvrdí. „Nebude poroučet věřiteli, 
nemá si co vyskakovat, má platit. Majetkoví delikventi si 
žádný zvláštní servis nezaslouží.“ O tom, že by ho slučo-
vání pohledávek připravilo o citelnou část příjmu, se Sokol 
bavit nechce. Nechce prozradit ani to, kolik na vymáhání 
dluhů pro pražský dopravní podnik vydělává. „Sám to ne-
vím,“ říká. „A i kdybych to věděl, tak vám to neřeknu. To 
je moje věc, do toho nikomu nic není.“ Například předloni 
prošlo exekucí na 200 tisíc pokut za černou jízdu. I kdyby 
Sokol účtoval každému dlužníkovi jako svou odměnu jen 
tři tisíce korun (a ne 4500 korun, které reálně může), jsme 
na grandiózních 600 milionech korun.

Dlužníků se také v tomto případě zastal Ústavní 
soud. Před rokem apeloval na soudce, že to mají být 
oni, kdo budou jednotlivé případy spojovat.  „Ve ve-
řejnosti rezonuje, že situace, kdy vymáhané původně 
dlužné částky jsou nepatrným zlomkem nákladů řízení, 
je nespravedlivá a neracionální,“ míní ústavní soudci. 
Ale hlavně, byznys s dluhy už podle nich zašel tak da-
leko, že se obrací proti samotnému smyslu vymáhání 
dluhů – tedy uspokojení věřitele. Když je totiž advokát 
a exekutor příliš drahý a dlužník se vypořádává s jednou 
exekucí za druhou a pokaždé jim musí zaplatit, na další 
dluh v pořadí mu už peníze často nezbudou. Ústavní 
soudci varují, že zájmy věřitelů, jejich legitimní očeká-
vání, že dluh bude vrácen, jsou v ohrožení. 

EXEKUČNÍ BYZNYS 

Pan Zrcátko  
musí platit
Příběh muže, který 
dluží advokátům 
a exekutorům statisíce 
za to, co se nestalo
Hana čáPoVá, 8. 10. 2012

Václav Langer (36) dluží za jízdy načerno skoro milion 
korun. Je v tom krutý paradox – jako „zvlášť těžce po-
stižený člověk s potřebou průvodce“ může jezdit měst-
skou dopravou zadarmo nejen on, ale i ten, kdo ho do-
provází. Jenže Václav Langer v jisté etapě svého života 
nebyl schopen prokázat se průkazkou, která osvobo-
zuje od jízdenek. Po smrti matky se muži, trpícímu 
paranoidní schizofrenií, rozpadl svět a  on skončil 
na ulici. Průkaz ZTP/P ztratil a v tramvaji se mno-

hokrát potkal s revizorem. Brzy se rozjela mašinerie 
exekucí. Dnes muži hrozí, že bude až do smrti posí-
lat část svého invalidního důchodu advokátní kance-
láři Brož, Sokol a Novák, inkasní společnosti Tessile 
Ditta a exekutoru Juraji Podkonickému. Jak je možné, 
že statisícový dluh se v této zemi nalepí i na člověka, 
který má právo jezdit zdarma?

A pak promluví
Drobný muž v teplácích a kostkované flanelové košili 
nejistě přešlapuje a kouká do země. Jsou to teprve dva 
týdny, co po letech na ulici zase bydlí. Místnost v bý-
valé hospodě kousek od Slaného není zrovna útulná, 
páchne vlhkostí, neuměle zazděnou vanu a záchod od-
děluje papundeklová deska. Modro-bílou kuchyň, gauč 
a stůl mu sem nastěhovala Taťána Morrowová s man-
želem. Václav Langer měl neuvěřitelné štěstí, rodina 
překladatelky a amerického misionáře mu totiž před 
několika lety po náhodném setkání začala pomáhat. 
Naposledy tím, že mu sehnala laciné bydlení.

Trvalo léta, než se bezdomovec žebrající před 
kostelem svatého Václava na  pražském Smíchově 
a  Morrowovi sblížili. „Václava si všimla moje ma-
minka,“ vypráví Taťána Morrowová. „Pustila se do něj, 
že je přece mladý, tak proč žebrá a nepracuje.“ Muž ne-
odpověděl, jen gestikuloval a nesrozumitelně huhlal. 
Paní usoudila, že je chudák asi němý, a cestou kolem 
mu vždycky dala nějaké drobné. Pak mu řekla, kde by-
dlí, Václav si pro milodary začal chodit k jejímu domu. 
„Nechodil nijak často, párkrát do měsíce,“ vzpomíná 
Morrowová. „Když zazvonil, seběhli jsme dolů s pa-
desátikorunou.“

Pak si rodina řekla, že na pomoc lidem na ulici 
tu přece máme instituce. „Vzali jsem ho s manželem 
do Naděje. Znali ho tam, dali mu jídlo a čaj,“ vypráví 
žena. „Když jsme jeli zpátky na Smíchov, nechal to 
v tramvaji.“ Manžel se rozzlobil: „Proč žebráte, když 
nemáte hlad?“ V tu chvíli mladý bezdomovec vytáhl 
z kapsy zrcátko, přidržel si ho před obličejem a s po-
hledem na  sebe sama promluvil. „Zlobil se a vyčí-
tal nám i světu: ‚Neumím se o sebe postarat a nikdo 
nepomáhá. Vy jste bohatí, máte peníze. Tak proč mi 
nepomůžete a  místo toho mě někam vezete?‘“ líčí 
Morrowová. „Nejdřív nás napadlo, tak on mluví, pod-
váděl nás a předstíral, že je němý.“

Když se Taťána Morrowová později zamyslela, 
došlo jí, že když musí mluvit se zrcátkem, bude zřejmě 
nemocný. Po čase Václav zazvonil znovu a od té doby 
už si v průjezdu domu, i když jen útržkovitě, poví-
dali. A příběh se začal skládat. Naposledy žil s mat-
kou a sourozenci v městysi Zlonice kousek od Prahy. 
Od dětství se léčil na psychiatrii, s paranoidní schi-
zofrenií. Když mu umřela matka, byl právě v léčebně. 
Rodina mu nic neřekla, nestihl pohřeb a dům sou-
rozenci promptně prodali. Václav se neměl kam vrá-
tit a začal se potloukat po Praze. Další souvislosti se 
daly pochopit z písemností, které Václav Morrowovým 
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ukazoval nebo si je u nich schovával, aby je neztratil. 
Občas u nich nechal také invalidní důchod a chodil si 
pro menší částky, říkal, že mu ho bratři, se kterými se 
čas od času vidí, jinak seberou.

Miliardy za razítka
Letos na začátku roku se Morrowovi dozvěděli, že 
muž s průkazkou invalidy, která ho opravňuje jezdit 
zadarmo, má neuvěřitelné množství – přinejmenším 
padesát osm – pokut za černou jízdu pražskou dopra-
vou. Neblahá praxe českých dopravních podniků, které 
svěřují vymáhání drahým advokátům a exekutorům, 
udělá z přirážky v řádu stokorun dluh násobně vyšší. 
A inkasují ho známé firmy. Exekutor Juraj Podkonický 
má za každou exekuci bezmála osm tisíc korun – Lan-
ger by mu celkem poslal přes čtyři sta tisíc. Advo-
kátní kancelář Brož, Sokol a Novák, případně inkasní 
firma Tessile Ditta (vymáhala dluhy v letech 2008–
2011, pak musela skončit i proto, že ekonomický ře-
ditel dopravního podniku Martin Horák byl zároveň 
v jejím představenstvu a žil z lukrativní zakázky) si 
účtují dalších v průměru osm tisíc korun. To je v sou-
čtu znovu zhruba čtyři sta tisíc korun z peněženky in-
validního důchodce.

Dnes už všichni víme, že v byznysu s pohledáv-
kami vůči černým pasažérům se točí miliardy korun. 

Pro představu – jen za léta 2008, 2009 a 2010 podal 
pražský dopravní podnik na čtyři sta tisíc exekučních 
návrhů. Pokud by exekutor všechny peníze vymohl, 
měl by doma dvě a půl miliardy korun (zbývajících 
sedm set tisíc korun by státu odvedl v podobě DPH). 
Na podobně závratnou sumu by si přišli také advokáti 
v takzvaném nalézacím a exekučním řízení. Přitom 
víme, že tyto „formulářové žaloby“ nevyžadují skoro 
žádnou práci.

„Naštvalo mě to,“ vzpomíná paní Morrowová 
na  chvíli, kdy zjistila, že její chráněnec by měl až 
do konce života platit za přestupky, kterých se dopustil 
jen nedopatřením, protože se kvůli své nemoci nedo-
kázal sám o sebe postarat a bránit. Dnes Václav Lan-
ger posílá na účet exekutora tisíc pět set korun měsíčně, 
z invalidního důchodu mu zbývá osm a půl tisíce korun, 
takzvaná nezabavitelná částka. Má štěstí, že důchod 
dostává složenkou. Pokud by mu začal chodit na účet 
(a to se kvůli reformě ministra práce Jaromíra Drábka 
může stát, každý by měl mít v budoucnu na příjem pe-
něz od státu účet a bankovní kartu), nemusel by mu exe-
kutor nechat podle stávajících zákonů vůbec nic.

Sklízejí, co zaseli
Taťána Morrowová začala kontaktovat odpovědné lidi. 
Zjistila, že Langerovým opatrovníkem je městys Zlo-

Po letech na ulici už zase bydlí. Mluvit dokáže Václav 
Langer jen na svůj odraz v zrcátku.
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nice. Ten však o tuhle roli vůbec nestál, když na rad-
nici z ničeho nic přišlo rozhodnutí soudu, který je určil 
opatrovníkem, starosta jen zíral. Měl sice matné po-
vědomí o tom, že Langer a jeho rodina kdysi ve městě 
žili, ale to bylo všechno. Vzpomněl si jen, že mu místní 
říkali „Pan Zrcátko“, ale netušil, kde by ho měl hledat. 
Obec se proto odvolala, že opatrovníkem být nechce, 
soud však její odvolání zamítl. Nezbylo nic jiného než 
se role chopit. Městem najatá advokátka začala usilo-
vat o to, aby Langerovy dluhy co nejvíc snížila. Po-
dařilo se jí zrušit několik exekucí – díky námitce, že 
kvůli zdravotnímu stavu se nemohl hájit a nebyl před 
soudem řádně zastoupen. Tahle námitka se ovšem dá 
použít jen někdy, většina exekucí proto běží dál. Služby 
advokátky už stály město víc než sto tisíc korun. „Jsme 
opatrovník, tak nám nezbývá než platit,“ říká starosta 
Antonín Chochola. „Už se o tom mluvilo na zastupi-
telstvu, lidem se to nelíbí, i když to zatím trpí.“

Morrowová zkusila jít na věc z jiné strany. Po-
slala dopis přímo dopravnímu podniku a prosila ho, 
aby Langerovi vzhledem k jeho psychickému stavu 
a průkazce ZTP/P dluhy odpustil. Vedoucí odboru 
přepravní kontroly Josef Hocek odpověděl, že stor-
nuje přirážku za poslední černou jízdu z letošního jara, 
se staršími věcmi už prý ale nic nenadělá, protože je 
podnik dal advokátům, a je tedy třeba obrátit se na ně. 
Začalo marné kolečko – sekretářka za přepážkou, pra-
cující pro advokátní kancelář Brož, Sokol a Novák, je-
nom vytiskla seznam přestupků a dlužné částky a po-
slala Morrowovou k exekutorovi Podkonickému. Tam 
jí další sekretářka řekla, že dlužník může požádat 
o sloučení exekucí a ušetří. Částek pro advokáty ho to 
však nezbaví. Morrowová, kterou už nezištná starost 
o cizího muže stála spoustu času, nakonec usoudila, že 
věci jsou příliš komplikované a nechá je v rukou měs-
tem najaté advokátky. Ta se teď probírá stohy papírů 
a hledá, co by se ve které kauze dalo napadnout. Je to 
mravenčí práce se značně nejistým výsledkem. 

Určitou naději do sporu vnáší například praž-
ský advokát Michal Kojan, který se exekucemi zabývá. 
„Ten případ je nestandardní, zvažoval bych proto ne-
standardní řešení,“ říká. Nejlepší by podle něj bylo ob-
rátit se znovu na dopravní podnik. „Není pravda, že 
nemůže dělat nic, protože věc předal právnímu zá-
stupci. Naopak, dal exekuční návrh a tento návrh může 
vzít také kdykoli zpět. Je to totiž právě dopravní pod-
nik, kdo udílí svému advokátovi pokyny, jak má postu-
povat, a ten je povinen se jimi řídit,“ vysvětluje Kojan. 
„Pokud paní napsali, že to nejde, tak proto, že nechtějí, 
ne proto, že nemohou.“ Důvod neochoty je na druhou 
stranu velmi průzračný. Kdyby vzal dopravní podnik 
exekuční návrhy zpět, hrozí mu, že místo dlužníka za-
platí statisíce za advokáta a exekutora sám. Podle advo-
káta Kojana teď dopravní podnik sklízí, co sám zasel. 
Nic mu totiž nebránilo vymáhat celý dluh najednou, 
s jednou částkou pro advokáta a jednou pro exekutora, 
dlužníkovi by tím ušetřil stovky tisíc korun.

Smeták přinesu
Je konec září a v příbytku v prostorách bývalé restau-
race začíná být pomalu zima. Ti, kdo Václavu Lange-
rovi pomáhají, ale slibují, že už brzy dostane kamna, 
s nimiž tuto zimu zvládne.

Václav se po  chvíli ve  svém novém domově 
osměluje. Přestává huhňat a němě gestikulovat a sahá 
do kapsy po zrcátku: „Jak je možné, že mám průkaz 
a oni mi strhávají peníze. To nechápu.“ Zrcátko znovu 
mizí v kapse košile a Václav se mění v němého. Pyšně 
otevírá dvířka kuchyně, aby ukázal, jak má uklizeno, 
a gesty Taťáně Morrowové sděluje, aby mu nezapo-
mněla přivézt poklice k hrncům a smeták. Před mě-
sícem si tato žena najednou neuměla představit, že za-
tímco její rodina spí v útulné ložnici, nemocný člověk 
stráví další zimu na ulici. Starosta Zlonic už sice z jejího 
podnětu začal shánět bydlení v nějakém domě s pečo-
vatelskou službou, míst je však málo, a tak se neví, zda 
a kdy se tam Václav bude moci nastěhovat. Morrowová 
proto našla levný nájem. Osamělé bydlení ve vsi, kde 
nikoho nezná, a  skoro každodenní dojíždění ženy, 
která mu pomáhá ve svém volném čase, ale nemůže tr-
vat věčně. Václav se proto chystá s Morrowovou vyrazit 
za starostou Zlonic, aby jeho situaci vyřešil.

Znovu sahá po  zrcátku: „Když jste starostovi 
řekla, že spím venku a chodím špinavý, co on na to řekl? 
Zítra za ním půjdeme, aby mi řekl, jak to se mnou bude, 
jak se to bude řešit.“ Morrowová slibuje, že druhý den 
dorazí hned ráno. Před odjezdem dává Václavovi po-
slední rady: „Umyjte se, nebojte se používat teplou vodu, 
to není tak drahé.“ Pak reaguje na Václavovu gestikulaci: 
„Smeták nezapomenu, mám to napsané.“

Interní dohoda
Předseda dozorčí rady dopravního podniku, praž-
ský zastupitel za TOP 09 Jiří Pařízek, sice postup 
svých lidí schvaluje, uznává nicméně, že případ Vác-
lava Langera je přece jen výjimečný. „Je tam duševní 
postižení, jednal neúmyslně,“ uvažuje Pařízek nahlas. 
„Možná by stálo za to oslovit s tak mimořádným pří-
padem přímo představenstvo dopravního podniku. 
Ať někdo doloží Langerův zdravotní stav. Nic nesli-
buji, uvidíme.“ Advokát Tomáš Sokol nechce prozra-
dit, zda by jeho kancelář chtěla po dopravním pod-
niku stejné peníze jako po dlužníkovi. Z jeho slov se 
ale dá vytušit, že jistý prostor pro jednání tu je: „Je 
to interní věc, dohoda mezi advokátem a klientem.“ 
Pak zbývá exekutor Podkonický, jenž by po doprav-
ním podniku mohl chtít 58krát svých bezmála osm 
tisíc korun. „Nedovedu říct přesnou částku, kterou 
bychom po dopravním podniku v případě zastavení 
exekucí chtěli,“ říká Podkonického zástupce Jiří Ko-
márek. Rozhodně by to však podle něj nebylo 58krát 
osm tisíc korun: „Odhaduji, že by to dokonce byly spíš 
jen tisíce než desetitisíce korun.“ 
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ANDREJ BABIŠ V POLITICE 

Nelžu a mám 
maso v hnízdě
Co – a koho vlastně 
– může přinést 
do politiky výrazný 
úspěch Andreje Babiše
iVana SVobodoVá, 21. 10. 2013

Překvapením nadcházejících voleb je úspěch potra-
vinářského a chemického magnáta Andreje Babiše. 
Druhý nejbohatší člověk Česka brázdí zemi na vlně 
lidové naštvanosti, luxuje protestní hlasy a svoje hnutí 
ANO už v průzkumech dostal na druhou příčku za ve-
doucí sociální demokraty. Stačí mu k tomu málo. Že-
hrat na politické konkurenty, slibovat, že změní k lep-

šímu úplně všechno, a říkat: Já nelžu. Další záměry 
a cíle se z něj dolují obtížně.

Tajemství a zvířátka
Padesát kilometrů od Prahy leží rozlehlá farma s do-
minantní stavbou ve tvaru čapího hnízda, ke statku 
patří dalších 74 hektarů polí a pastvin. Pozemky a pů-
vodní zchátralý lihovar v místě dnešní farmy koupil 
před pár lety přes jednu ze svých firem Andrej Babiš 
a od roku 2010 tu po velkorysé přestavbě stojí areál 
s hotelem a restauracemi, bazénem, bowlingové dráhy, 
tenisové kurty, sídlí tu golfová akademie, v ohradách 
se pasou domácí zvířata a koně, na nichž si návštěv-
níci mohou vyjet nebo si objednat projížďku kočárem. 
U rozlehlého rybníka je vybudována umělá pláž pro 
slunění a farma nabízí i možnost rybaření.

„Pan Babiš tu není, jezdí sem jen někdy,“ říká 
zaměstnanec farmy. Na stožárech u vrátnice do areálu 
obehnaného plotem vlaje kromě české vlajky také vlajka 
Evropské unie, která je zmíněna i na cedulce umístěné 
na plotě – z evropských fondů získala farma na rekon-
strukci 50 milionů korun pro posílení cestovního ruchu, 
služeb a podnikatelskou infrastrukturu. V udržovaném 
areálu je naprostý klid, kromě pár zaměstnanců u do-
bytka tu nikdo není. „Teď tu nemáme nikoho ubyto-
vaného, ale o víkendu bylo plno, bylo tu zavřeno kvůli 

To riziko tu je. (Andrej Babiš)
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svatbě,“ informuje číšník v prázdné restauraci. Projet se 
na koni nebo si zajít do bazénu možné není, všechny 
aktivity slouží jen těm, kdo se na farmě ubytují v jed-
nom ze 30 hotelových pokojů – noc přijde na sedm 
a půl tisíce. Za dva mátové čaje a dva dezerty přináší 
číšník účet na 535 korun. Na posílení cestovního ruchu 
pro veřejnost přijíždějící na výlet to tu tedy moc nevy-
padá. I podle personálu slouží statek ponejvíce pro fi-
remní akce.

Jinak než „Babišova farma“ se tu místu neříká, 
v obchodním rejstříku však jméno Andreje Babiše ne-
figuruje. Společnost Farma Čapí hnízdo, a. s., vznikla 
přeměnou jedné jeho firmy chvíli před udělením do-
tace, má anonymní akcie, a jméno vlastníka je tedy ne-
dohledatelné. Důvod, proč by se byznysmen – a mi-
mochodem i odpůrce anonymních akcií – ve farmě 
schovával, se hledá těžko. Kromě možnosti, že malá 
společnost uspěje v dotačním řízení s žádostí o pod-
poru lépe než firma, za níž stojí magnát vlastnící pod-
nik s odhadovanou cenou 40 miliard korun.

„Nevíme, komu společnost patří, dotace byla 
přidělena za bývalého vedení a za hejtmana Bendla, 
kdy se ještě anonymní akciovky ne-
zkoumaly,“ vysvětluje úřednice Regio-
nálního operačního programu Střední 
Čechy Martina Semelková. Ředitel 
farmy a člen představenstva Jan Ga-
venda jméno vlastníka rovněž nepro-
zradí. „Neptal jsem se, nikdy jsem se 
o to nezajímal,“ říká o svém zaměst-
navateli, „a taky vám to nechci říct.“ 
Předseda představenstva František 
Šlingr též „nevidí důvod“, proč by něco 
takového sděloval. Kdo to ale vědět musí a měl by to 
i prozradit, je majitel potravinářsko-chemického hol-
dingu Agrofert, jehož reklamní cedulka visí na plotě 
hned vedle informace o evropských fondech, Andrej 
Babiš.

Špatná paměť
Ve svetru a džínech působí Andrej Babiš ve stanici me-
tra Palmovka jako mladík. Rtuťovitě a neúnavně po-
bíhá už druhou hodinu s krabicí koblih ze své pekárny 
Penam zabalených v pytlíku s logem hnutí ANO a na-
bízí je cestujícím. Výjevu bedlivě přihlíží muž z Babi-
šova týmu, který v okamžiku, kdy je krabice v šéfově 
ruce prázdná, pohotově přiskočí s další. Tohle dělá An-
drej Babiš už několik dní a pořád ho ještě překvapuje, 
jak v metru fouká. Rozeznat směry v dopravním pro-
středku, který je pro něj značně nezvyklý, se už jakž 
takž naučil, podle spolupracovníků již zvládá i nákup 
jízdenek v automatu. Andreji Babišovi nelze upřít, že 
vzal kampaň vážně a jeho vystupování se zlepšilo. Stále 
sice místo koncepčních vizí chrlí nesouvislý sled vět, 
když se v televizní debatě dostane do úzkých, začne 
místo odpovědí útočit, ale v médiích omezil počet vul-
garismů a působí svižněji než dřív.

Andrej Babiš ve  vchodu do  metra cestujícím 
plamenně opakuje, co říká na  všech místech kam-
paně: že on nelže a  nekrade a  na  rozdíl od  jiných 
stran všechno splní – dá lidem práci, nižší daně, při-
vede investory a zlepší čerpání evropských fondů, sil-
nice i podmínky pro zemědělce. „Říkal jsem jim, ne-
kraďte, serou na to, tak tam musím jít sám,“ odpovídá 
se skromným úsměvem na otázku po svých motivech 
pro cestu do sněmovny. Investice prý zajistí věhlasem 
úspěšného podnikatele u zahraničních firem: „Přišel by 
snad McDonald’s za Sobotkou? Ne, za Babišem přišel, 
ať jim dodávám hovězí,“ chlubí se největší dodavatel 
masa v zemi. Zabírá to, lidé s koblihami v ruce pokyvují 
hlavami a kdosi řekne, že by ho chtěl za premiéra. „Já 
chci být ministr financí. Teď ještě ne, nejspíš budeme 
v opozici, ale příště už volby vyhrajeme,“ říká Babiš.

Koblihy jsou pryč a lídr ANO zamíří na další 
stanici, kde už čekají spolupracovníci s novými kra-
bicemi. Ve vagonu visí jeho fotografie, na níž sděluje 
voličům, že trvá na podrobných majetkových přizná-
ních politiků. „S Čapím hnízdem nemám nic společ-
ného,“ tvrdí Babiš. „Nevím, komu to patří.“ Nevědět, 

komu patří společnost, která se trans-
formovala na anonymní z jím vlastněné 
firmy a sídlí v prostorách, jež před lety 
koupil, nezní moc věrohodně. „Půjčil 
jsem té společnosti přes 400 milionů 
na stavbu farmy, ale jméno majitele ne-
znám. Mám tam jen pronajatou jednu 
budovu, to je vše,“ říká Babiš. Půjčit 
stamiliony někomu, jehož totožnost mi 
není známa, není o nic věrohodnější, 
zvláště pak u zkušeného byznysmena, 

který chce být správcem státní kasy. „Nevím to z hlavy, 
farmu mají, myslím, nějací advokáti. A jestli mi už 
vrací? No vidíte, zatím nevrací, ono jim to tam moc 
nejde,“ usmívá se Babiš. Ale zmínka o tom, že Čapí 
hnízdo je tedy neúspěšný projekt, který svými cenami 
odrazuje návštěvníky, se mu nelíbí. „Je tam ekocent-
rum, které navštěvují děti. A na farmě jsme nedávno 
měli na akci 1300 lidí z Raiffeisenbanky, to není neú-
spěšné,“ říká lídr ANO. Krátká jízda mezi stanicemi se 
chýlí ke konci a Babiš před vystoupením slíbí, že jména 
svých věřitelů z Čapího hnízda zjistí a pošle v textové 
zprávě. Taková zpráva však nikdy nepřijde.

Rozkročení
Rozpory nejsou u Andreje Babiše ničím neobvyklým. 
Muž, jenž dnes vzývá transparentní chování, vděčí 
za obchodní úspěch i politikům, kteří mu šli na ruku 
při privatizacích, výkupu rezerv obilí nebo schvalová-
ním podezřelých fúzí na antimonopolním úřadě – jak 
už v minulosti Respekt popisoval. Nyní tento byznys-
men, vedený ve svazcích StB jako agent (odmítá to 
a soudí se) a také bývalý člen KSČ („chtěl jsem dob-
rou práci“), vstupuje přes výrobky svého podnikatel-
ského „impéria“ do životů lidí od snídaně přes benzi-

Andrej Babiš:  
„S Čapím 
hnízdem nemám 
nic společného. 
Nevím, komu 
patří.“
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novou pumpu až po večeři. Má pod sebou trh s masem 
a uzeninami, mlékárenskými výrobky, biopaliva a vel-
kou část chemického průmyslu. Jeho zatím poslední 
investicí byl už notoricky známý nákup vydavatelského 
domu Mafra, který vydává MF DNES a Lidové no-
viny.

Na  to, jak se nakonec politik Babiš zapíše 
do historie, si musíme ještě počkat, ale už dnes je 
možné se podívat, jak před volbami vypadá jeho hnutí 
ANO. Zásadní zprávu z útrob strany přináší její bývalá 
místopředsedkyně Hana Greplová. „O stranické de-
mokracii nemůže být řeč, ANO je podnikatelský pro-
jekt Agrofertu, kde tvrdě vládne Andrej Babiš. Když 
se ekonomický místopředseda hnutí zajímal o ekono-
mické podklady, Babiš se mu vysmál, že až sežene 
sponzory, může se zajímat. Vše se řídilo jeho heslem 
– Já platím, já rozhoduji,“ popisuje paní Greplová. Ne-
může dosvědčit, jaké záměry Andrej Babiš a jeho spo-
lupracovníci z Agrofertu mají, ale je si jistá, jak říká, 
že bohulibé určitě nejsou.

Andrej Babiš ovšem byl schopný dostat na kan-
didátní listiny respektované lidi, například bývalého 
rektora Masarykovy univerzity a bývalého senátora Ji-
řího Zlatušku nebo někdejšího ředitele vinohradského 
divadla, diplomata a polistopadového velvyslance Mar-
tina Stropnického či známou právničku Helenu Vál-
kovou. Důležitou otázkou zůstává, zda a jak moc se 
budoucí poslanci hnutí ANO, za nímž nelze vysledo-
vat žádnou ukotvující myšlenku, názorově shodnou při 
hlasování ve sněmovně. Ani Andrej Babiš nedokáže 
svou stranu zařadit na levici či pravici, prvky v pro-
gramu hnutí odpovídají obojímu vidění světa – po-
dle Babiše spadá strana do politického středu a je ši-
roce rozkročená na obě strany. „Ten program se dělal 
dost narychlo, nepočítali jsme s předčasnými volbami,“ 
vysvětluje programový manažer strany a jeden z kan-
didátů Martin Komárek, bývalý novinář. „Původně 
jsme na podzim plánovali naslouchací tour, kde zjis-
tíme, co chtějí lidé, a program sestavíme poté. Mu-
seli jsme ho udělat bez toho, bylo to hodně narychlo, 
vznikal po nocích a zčásti po e-mailu.“ Autorem škol-
ských bodů je například Jiří Zlatuška, zahraniční po-
litiku sestavoval Martin Stropnický, a protože neměli 
ve straně jiného odborníka na kulturu, dával dohro-
mady i tuto oblast. Andrej Babiš stojí za ekonomikou 
a zemědělstvím.

Už před volbami je patrné, že s názorovou jed-
notou bude mít hnutí ANO ještě nějakou práci. Zahra-
niční politika je v pojetí Martina Stropnického proev-
ropská, Andrej Babiš však často EU kritizuje, staví se 
proti další integraci a slovníkem euroskeptiků zmiňuje 
nutnou „suverenitu země“. „Některé věci ještě mezi se-
bou musíme probrat, ale náš program platí, chceme být 
srozumitelným a spolehlivým unijním partnerem,“ říká 
Martin Stropnický. Podobně byl viditelný rozpor mezi 
šéfem hnutí Babišem a školským expertem Zlatuškou. 
„Nemáme lidi do firem. Protože dnes je ve společnosti 

pocit, že když nemá člověk maturitu, tak je nula,“ stě-
žoval si ještě před pár měsíci na zbytečné a neprak-
tické vzdělávání mládeže Andrej Babiš. Jiří Zlatuška 
naopak dlouhodobě propaguje dobré a co nejširší vzdě-
lání i pro lidi mířící do manuálních profesí. „Andrej 
Babiš má oblasti, kterým se věnuje, a pak ty, kde není 
doma. A v těch se nechá přesvědčit. Nezažil jsem, že 
by třískl do stolu se slovy, že to všechno platí, tak bude 
rozhodovat,“ říká Jiří Zlatuška.

Za to, že se ve sněmovně hnutí nerozdělí a ne-
bude zdrojem přeběhlých poslanců, nedává ruku 
do ohně nikdo, ani Andrej Babiš. „To riziko tu je, 
to víme, ale nemá to řešení,“ připouští Andrej Babiš 
na tiskové konferenci, kde minulý týden jako jedinou 
možnou věc pro jednotu klubu představil „desatero 
morálních principů“, jimiž by se lidé zvolení za Babi-
šovu stranu měli řídit. Kromě závazku neodštěpit se 
a představit po zvolení do sněmovny soupis svého ma-
jetku je tam pro budoucí poslanecký tým muže z Ča-
pího hnízda i bod: Nebudu lhát. 

STRACH Z MIGRANTŮ 

Pan Šibenice
Našli jsme muže, který 
přinesl na demonstraci 
šibenici a pak zmizel
Hana čáPoVá, 24. 8. 2015

Dvě stovky lidí v parku na pražském Vyšehradě pokle-
kají na kolena. Předseda krajně pravicové Národní de-
mokracie, antisemitský publicista Adam B. Bartoš před-
říkává do mikrofonu přísahu: „… slibujeme, že budeme 
bránit naši zemi před nepřáteli vnitřními i vnějšími… 
Blaničtí rytíři, našli jsme je, v našem nitru.“ Nálada je 
patetická, kdo jsou ti nepřátelé, je klečícím jasné. „Ve-
třelci“, kteří „kradou, znásilňují a vraždí“, vláda, jež se 
chová „šíleně“, když dopustí, aby uprchlíci „infikovali 
národ a rozložili homogenní bílou populaci“, a polisto-
padový liberální režim, který „brzy padne“.

„Mám husí kůži z toho, co se tu říkalo,“ bere 
do ruky kytaru Tomáš Ortel, jehož stejnojmenná ka-
pela loni skončila v první desítce posluchačského hla-
sování o Českého slavíka. Dav si s ním pobrukuje text 
„nebudu ti lhát, i ty se budeš bát, pro Alláhovu slávu, 
uříznou ti hlavu, mají jen o to snahu, zastavme šílen-
ství“. Právě tenhle song je z Ortelovy tvorby nejpopu-
lárnější, na YouTube má skoro dva miliony zhlédnutí.

Je polovina srpna a uprostřed davu, který přišel 
na Bartošův v pořadí již třetí tábor lidu, postává nená-
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padný černovlasý muž v kraťasech a triku. „No ano, 
jsem to já,“ přiznává třiačtyřicetiletý technik Vladimír 
Heřman trochu překvapen a zároveň trochu potěšen, že 
byl poznán coby muž, který na první tábor přinesl dře-
věnou šibenici a způsobil tím celostátní poprask. „A vi-
díte, nejsem žádný nácek, žádná pleška. Jsem úplně nor-
mální člověk.“

Ať to vidí
Pražský rodák Vladimír Heřman, dnes vedoucí ser-
visního střediska se čtyřmi zaměstnanci, kteří opravují 
výtahy a vysokozdvižnou techniku, se nikdy o politiku 
nezajímal. Zhruba před rokem ho ale z příčin, jež sám 
nedokáže přesně popsat, začaly neodolatelně přitahovat 
zprávy o uprchlících. Začal je sledovat a fascinovaně pro-
čítal převážně xenofobní a vystrašené diskuse pod články.

Ze židle ho zvedl na konci června premiér Bo-
huslav Sobotka, když se vrátil z Bruselu s tím, že sice 
nepřistoupíme na evropské kvóty, protože migrace 
má zůstat v rukou národních vlád, ale jsme ochotni 
do konce roku přijmout 1500 běženců. „Víme, že jich 
bude víc, a víme, že mezi nimi mohou být různí zlo-
činci. Cítil jsem se ohrožen,“ říká Heřman. „Připa-
dalo mi to jako zrada národa.“ Zapát-
ral na internetu a spolu s partnerkou, 
účetní Martinou Kardovou, vyra-
zil poslední červnový den na Palac-
kého náměstí, na  demonstraci, kte-
rou pořádal Blok proti islámu. Tady 
se cítil mezi svými, souzněl s heslem 
na transparentu „Podpora muslimské 
imigrace není humanismus, ale vlasti-
zrada“ i s vypjatými slovy zakladatele 
bloku, přírodovědce Jihočeské univer-
zity Martina Konvičky: „Jsme vojáci, 
jsme ve válce a my ji vyhrajeme.“

Druhý den však byl zklamaný. „V médiích ne-
bylo o demonstraci skoro nic,“ vzpomíná. „Řekl jsem 
si, že musím udělat něco, co tohle téma zvedne.“ Pří-
ležitost se nabízela hned druhý den, na táboru lidu, 
který pořádal Adam B.  Bartoš. Heřman vyrazil 
do obchodu, nakoupil čtyři laťky po dvou metrech, 
popadl tažné lano z auta, udělal na něm katovskou 
smyčku, kterou se vedle dračí a liščí naučil na dět-
ském táboře. Absolvent strojní průmyslovky a kutil, 
který se chlubí precizností, se nezapřel. Šibenice měly 
být tak vysoké, „aby se daly opřít o zem a nemusely se 
pořád držet ve vzduchu“, a zároveň rozkládací, aby se 
daly převážet hromadnou dopravou. Spojil tedy laťky 
šrouby a vyzdobil nápisy: „Za vlastizradu“ a „Lide 
český, povstaň“.

Na demonstraci v dolní části pražského Vác-
lavského náměstí s sebou vzal kromě partnerky ještě 
kamaráda Jana, kolegu z práce. Toho prý šibenice i je-
jich velikost zaskočily. „Myslel, že přinesu něco ma-
ličkého,“ směje se Heřman. „Držet jednu z šibenic se 
mu moc nechtělo, ale říkal jsem mu – neblbni, když 

už jsem se s tím dělal…“ Zároveň ho uklidňoval, že 
„kdyby to měl být problém, tak nám policajti řeknou“. 
Nikdo si jich ale nevšímal. „Všechno bylo v pohodě, 
tak jsme byli vysmátí, nechali jsme se fotit,“ vzpo-
míná. „Když pak šel průvod k vládě, pan Bartoš ši-
benice chválil a říkal, abychom s nimi šli dopředu.“

Nikdo prý samozřejmě nechtěl věšet uprchlíky. 
„Na šibenicích bylo napsáno ,pro vlastizrádce‘ a pod 
těmi si každý může představit, koho chce,“ rozpráví 
Heřman. „Ale na druhou stranu, jen ať je uprchlíci 
vidí. Tomu, co je na nich napsané, nerozumějí, a když 
je uvidí, aspoň sem nebudou chtít.“

Kýžené zviditelnění se Vladimíru Heřmanovi 
každopádně povedlo. Šibenic byly plné noviny, mini-
str vnitra Milan Chovanec reagoval okamžitě. „Šibe-
nice k demokracii nepatří, to si musí uvědomit i po-
licie,“ napsal na Twitter. „Budu požadovat důsledné 
vyšetření zásahu, případně vyvození personálních po-
stihů.“ Odbor vnitřní kontroly policie však nakonec 
konstatoval, že se policie chovala správně, když proti 
šibenicím s takto formulovanými nápisy nijak neza-
sáhla.

Vladimír Heřman se ale z rizika, že ho čekají 
problémy s policií, zhroutil. „Měl jsem 
depresivní stavy,“ přiznává. Zavolal 
známému, že „mu jdou po krku“, ať ši-
benice vezme a někam odveze, kdyby 
si pro něj policie přišla. „Nechtěl jsem 
raději ani vědět, kam je dal,“ říká. Pak 
si začal načítat na  internetu, kdo je 
vlastně vlastizrádce. Trvalo týden, než 
se odhodlal aspoň zajít k právníkovi 
a vyptat se ho, jak si stojí. Ten ho ujis-
til, že může být v klidu, protože aby byl 
naplněn paragraf o vyhrožování smrtí, 

musel by mít konkrétní člověk důvodnou obavu.
Teď už mu otrnulo a je spíše rozhořčen. „Jsem 

normální člověk, netrestaný, žádný rasista nebo extre-
mista. Jsem vlastenec, který chce, aby se v téhle zemi 
dalo žít, ne aby mi nějaký muslim podřízl hrdlo,“ 
horlí. „A někdo mi bude hrozit, že dostanu osm let? 
To je pomalu na podání žaloby na média a všechny, 
kdo to rozmázli. Měl jsem opravdu psychické pro-
blémy z toho, co rozpoutali.“

Trojský kůň
Důsledky, které jeho čin měl, Vladimíra Heřmana vy-
strašily a druhý Bartošův tábor lidu o tři týdny poz-
ději raději vynechal. Bál se mimo jiné, že by ho policie 
mohla poznat a přece jen sebrat. Kuráž je však zpátky 
a dnes na Vyšehrad přišel s partnerkou a dalším kole-
gou z práce, Petrem. Honzu prý manželka nepustila.

Uprostřed demonstrantů odlepuje lepenku 
z nových latěk, spojuje je matkami, tentokrát na nich 
má i čísla a šipky, protože poprvé laťky špatně smon-
toval, a než si toho všiml, vlastizrádci chvíli viseli 
vzhůru nohama. Na jednu konstrukci zavěšuje plakát 

„A vidíte,
nejsem žádný
nácek, žádná
pleška. Jsem
úplně normální
člověk.“
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s nápisem „EU rovná se CCCP, Lide český, povstaň“, 
na druhou vzkaz Miloši Zemanovi: „Pane prezidente, 
děkujeme, že hájíte zájmy 80 % občanů.“ Slibuje si 
od toho, že prezident jeho vzkaz uvidí, a protože je 
ješitný, udělá mu dobře a proti uprchlíkům bude vy-
stupovat tak tvrdě jako dosud. „Zeman nás může za-
chránit,“ říká Heřman. V prvním kole prezidentské 
volby dal sice hlas Vladimíru Franzovi, protože s te-
továním po celém těle „by Česko opravdu zviditelnil“, 
až ve druhém volil Zemana.

A udělal dobře. Zeman mu totiž mluví z duše 
tak silně, že je občas těžké rozlišit, zda na nějakou 
úvahu přišel Heřman sám, nebo ji převzal od prezi-
denta. Bojí se uprchlíků z Blízkého východu a Afriky, 
protože, jak řekl prezident, mohou mezi nimi být bo-
jůvky, které „nám vyhodí Pražský hrad do povětří“, 
nechce islám v Česku, protože například přijímáním 
lidí z Libye, řečeno slovy prezidenta, „usnadňujeme 
Islámskému státu jeho expanzi do Evropy“. A „kdyby 
nám tu někdo začal podřezávat krky“, zachoval by se 
prý Vladimír Heřman tak, jak řekl Zeman: „Předpo-
kládám, že vy i já bychom vzali pušku a šli bojovat.“

Zatímco prezident svými výroky zkušeně uho-
dil na citlivou strunu, Vladimír Heřman svoje stra-
chy bytostně prožívá. „Už nějakou dobu mám vnitřní 
pocit, že bude válka nebo něco takového,“ svěřuje 

se po  skončení demonstrace v  zahradní restauraci 
u sklenky dobrého rumu. Partnerka Martina Kar-
dová pokyvuje, že Vláďovy předpovědi se plní a je 
třeba je brát vážně. „Nemluvme hned o politice, uvedu 
příklad odjinud. Tancujeme, standardy a latinu, říkal 
jsem Martině, uvidíš, že nám to půjde,“ argumentuje 
Heřman. A povedlo se: pár chodí do tanečních pro 
dospělé a několika pražských tančíren už šestým ro-
kem, nepouští se sice do žádných soutěží, ale podle 
učitelů a známých se neustále zlepšuje.

Do života dvojice, která nemá děti, protože se 
oběma předchozí vztahy rozpadly, a když zjistili, že 
chtějí být spolu, bylo už prý na potomky pozdě, vstou-
pila politika teprve nedávno. Zatímco předtím cho-
dili minimálně jednou týdně tančit, pravidelně jezdili 
na dovolenou na jih Bulharska k tureckým hranicím 
a Vladimír se věnoval své zálibě v kutilství a autech 
Alfa Romeo 156 (modré vystřídalo nedávno vysněné 
červené), dnes kromě toho doma probírají uprchlíky. 
Obvykle to prý vypadá tak, že každý sedí u svého po-
čítače a Vladimír spustí „přes otevřené dveře“ mono-
log, ve kterém mu partnerka přizvukuje či oponuje.

V případě lidí z Blízkého východu a Afriky 
nejde podle Vladimíra Heřmana o žádnou pomoc, 
ve skutečnosti jde o pokus plíživě obsadit a opano-
vat naše území. „Budeme poraženi zevnitř, trojskými 

Jen prezident nás může zachránit. (Heřman – zprava – s kamarádem 
Janem, demonstrace na Václavském náměstí, 1. července 2015)
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koni, až nás obsadí, nebudeme schopni se bránit,“ 
míní. „Pak se tu bude dít to, co vidíme ve Francii, 
kde islamista zaútočil na průmyslový závod a hlavu 
majitele pověsil na plot, a ve Švédsku, kde eritrejští ža-
datelé o azyl ubodali dva lidi v obchodním domě,“ va-
ruje. Jenže právě Švédové mají podle nedávného prů-
zkumu Eurobarometru k uprchlíkům nejpozitivnější 
vztah, zatímco naopak Češi je vnímají nejhůř z celé 
Unie a sociologové to vysvětlují faktem, že jich tu žije 
málo, a nemáme s nimi tedy moc zkušeností. Podle 
Heřmana je však tenhle soud propaganda. Švédská 
náklonnost k běžencům má prý jinou logiku: uprch-
líků je tam už tolik, že jejich názor významně ovlivnil 
výsledky průzkumů.

Právě na svou logiku technicky vzdělaného člo-
věka je Heřman pyšný. Schopností myslet logicky se 
prý liší od lidí, kteří se uprchlíků zastávají. „Sluníčkáři 
studovali většinou humanitní obory, v poslední době 
jich vzniklo spousta a myslím, že jim tam všelijaké ta-
kové věci hustí do hlavy,“ vysvětluje. „Ti, kdo nevní-
mají nebezpečí, mi připadají jako nějací jehovisti. Ale 
oni si to také uvědomí, jen možná bude pozdě.“ A sli-
buje poslat odkaz na dvě na YouTube zveřejněná videa, 
která každému otevřou oči. „Pak s námi možná už 
nepůjdete jako novinářka, ale jako jedna z nás,“ říká.

Na prvním z nich kolegy z oboru odsuzovaný au-
tor Philippe Rushton propaguje svou knihu Rasa, evo-
luce a chování, která objevuje, že IQ afrických černo-
chů se průměrně pohybuje na hraně mentální retardace. 
Druhé je o tom, že přijímání migrantů škodí jejich do-
movským zemím, protože je opouštějí ti nejvzdělanější 
a nejschopnější. Z videí, jejichž odkazy našel v inter-
netových debatách pod články o uprchlících, si Heř-
man odnesl jasný názor. Asijci mu nevadí, protože jsou 
chytří, Ukrajinci mají plus, že jsou Slované, a „cikáni“ 
jsou naši. „Tihle všichni jsou nám bližší, jsou to křes-
ťané nebo ateisti, taky pijí alkohol,“ končí úvahy Heř-
man. „A teď si představte, co ti muslimové – za chvíli 
nebudeme moci prodávat alkohol, protože se jim bu-
deme klanět. Salámovou metodou nám budou po kous-
cích ubírat. Nakonec se budeme bát postavit si na Sta-
roměstském náměstí náš vánoční strom a přítelkyně už 
nebude moct nosit sukně a podpatky.“

Revoluce
Zpočátku nechce Vladimír ani slyšet o tom, že by pro-
zradil své příjmení. Partnerka mu rozumí. „Nerad ve-
řejně vystupuje, má problém se individuálně projevo-
vat i v menších skupinách,“ říká. „Proto je mi jasné, 
jak strašně ho otázka uprchlíků musí drtit, jak se musí 
cítit ohrožený, když šel na shromáždění se šibenicí.“

Pak ale ve Vladimírovi převáží pýcha nad tím, 
co dokázal. „Myslím, že právě kvůli šibenicím se téma 
uprchlíků rozmázlo,“ tvrdí. „Ten symbol mezi lidmi re-
zonuje, na poslední demonstraci skandovali pověsit, po-
věsit.“ A touha propagovat svoje myšlenky. Vedle od-
sunu uprchlíků, vystoupení z Evropské unie a přímé 

demokracie v duchu Tomia Okamury (zvažuje, že by 
vstoupil do jeho strany, a předpokládá, že by tam byl 
po svém vystoupení se šibenicemi žádanou posilou) patří 
k jeho snům ještě „revoluce a vítězství lidu“.

Co si pod tím představuje? Místo věčného do-
hadování by chtěl vládu jedné strany, či ještě lépe, 
samojediného prezidenta. „Samozřejmě by to mohlo 
vést k diktatuře,“ říká. „Ale i Řím viděl svou poslední 
záchranu v diktátorovi.“

„Až budeme slavit vítězství revoluce, vyndám 
šibenice z úkrytu. Budou to šibenice památeční,“ za-
sní se. „Nechám je postavit třeba na náměstí Repub-
liky, aby je budoucí vlastizrádci dobře viděli.“ Pak se 
vrátí do reality. Pochlubí se tričky, která nechal udě-
lat pro svou partnerku a kolegy z práce. Je na nich 
vzpínající se kůň, rytíř s napřaženým kopím a štítem, 
vyzdobeným českým lvem, v ruce. V nich se chystají 
vyrazit na další, říjnový, tábor lidu. Možná budou i ši-
benice. 

ČESKO-ČÍNSKÉ VZTAHY 

Čínská lekce
Policie nebývale 
omezila naši svobodu. 
Kdo to nařídil?
JaroSlaV SPurný, kateřina šafaříkoVá, 4. 4. 2016

Čeští vládní politici si dlouho přejí, aby se Česko stalo 
ekonomickou branou Číny do Evropské unie. Minulé 
dny ukázaly, co tato bombastická idea znamená a co ji 
doprovází. Nejenže není jasné, čím nám budou čínské 
investice prospěšné, ale podpisy smluv doprovázelo Hra-
dem a vládou nařízené uzavření velkých veřejných pro-
storů a policejní manévry, které podle řady renomovaných 
právníků porušovaly ústavní právo občanů na svobodný 
projev politického názoru. To vše kvůli tomu, aby na čín-
skou prezidentskou delegaci nedosáhl ani závan protestů.

„Vlastně se nic dramatického nestalo. Netekla 
krev, nikdo neskončil za své názory ve vězení a zaká-
zaná demonstrace se konala o pět set metrů dál,“ říká 
ústavní právník Jan Kysela. „Přesto si myslím, že policie 
porušovala během návštěvy čínského prezidenta ústavní 
práva českých občanů.“

Aktivisté z  mnoha iniciativ skutečně nehlásí 
žádná vážnější zranění, podle oficiálních zpráv po-
licie bylo za tři dny protestů zadrženo pouze třináct 
lidi, z toho jeden čínský příznivec čínského prezidenta, 
a všichni byli po sepsání krátkého protokolu propuštěni. 
Přesto aktivisté, právníci i politici bijí na poplach. „Tato 
země zažila po letech závan totality a hrozí jí nebezpečí, 
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že skončí pod vlivem Číny nebo Ruska,“ tvrdí dlouho-
letá politička Miroslava Němcová (ODS). A podobný 
názor má někdejší disidentka a švagrová bývalého pre-
zidenta Dagmar Havlová. „Mám skutečně obavu z toho, 
že policie hlídala čínskou delegaci před naší demokracií 
a že se může stát, že nás začne chránit před demokracií 
vůbec,“ říká ironicky.

Jednotlivé příběhy desítek či možná stovek 
„ústrků“ opravdu na první poslech nikoho nezvednou 
ze židle. Tak třeba Barbora Gardelková vyvěsila ve svém 
bytě na Kampě z okna tibetskou vlajku. Vlajka mířila 
do průčelí Lichtenštejnského paláce, kde ten den za-
čínalo setkání prezidenta Si Ťin-pchinga s  českými 
politiky. A policisté nelenili, přinesli si štafle, vylezli 
do okna prvního patra čtyři metry nad zemí a sym-
bol, kterým paní Gardelková chtěla vyjádřit svůj ne-
souhlas s čínskou politikou, prostě vzali. Drobná tma-
vovláska vyběhla na ulici a trvala na tom, ať jí policie 
vlajku vrátí. „Chtěla jsem, aby ji Si Ťin-pching viděl, byl 
to můj osobní protest vůči němu. Vlajku 
mi vrátili, ale až večer. Policie mi upřela 
možnost svobodně vyjádřit svůj názor,“ 
říká žena.

Jan F. je jeden z těch, kdo zažil 
scénu, kdy mu u dveří zazvonila dvojice 
policistů a přinutila jej sundat z okna 
malou tibetskou vlajku. Pokud to prý 
neudělá, bude „řešen“, tedy odveden pro 
podezření z „přestupku nebo trestného 
činu“. „Docela mě to vyděsilo,“ říká Jan 
F. a podle právníků, například advokáta 
Stanislava Devátého, policisté v tomto 
případě zneužili své pravomoci. „Za-
prvé seriózně nezdůvodnili, jakým způ-
sobem ohrožuje vlajka něčí bezpečnost,“ 
vysvětluje Devátý, „a zadruhé, nevím, 
jaký trestný čin by dotyčný spáchal, kdyby vlajku vyvě-
sil znovu. Pokud to policisté vědí, mají povinnost jasně 
sdělit, jaký paragraf je porušován, a nesmějí vyhrožo-
vat nějakým nejasným řešením.“ Jan F. se chystal podat 
stížnost, ale nakonec – mimo jiné proto, že si incident 
nenahrál – nechává věc být a kvůli obavám z potíží se 
zaměstnavatelem si nepřeje ani zveřejnění svého jména.

Vozit po Praze billboard s Václavem Havlem 
a  dalajlamou v  době Si Ťin-pchingovy návštěvy je 
neškodně provokativní činnost. To si aspoň mysleli 
Jana Leitkepová, Vladan Brož a další signatáři petice 
Chceme zůstat součástí demokratického světa. Pro poli-
cii se to během návštěvy čínského prezidenta stalo velmi 
rizikovou aktivitou. Přesto, že aktivisté neporušili žádný 
dopravní předpis, byli dva dny cílem vytrvalých policej-
ních kontrol.

Studenti FAMU zase na průčelí své školy vyvě-
sili dvě tibetské vlajky v den, kdy čínský prezident jed-
nal na nedalekém Žofíně. Krátce nato se dva policisté 
v civilu přišli zeptat na děkanát fakulty, zda jde o školou 
povolenou výzdobu, a upozorňovali, že se „ty vlajky ne-

líbí Číňanům“. Škola prapor nesundala, ale o policejní 
vizitě se mezi studenty bouřlivě diskutovalo a akade-
mický senát FAMU dospěl k závěru, že se policie do-
pustila „bezprecedentního narušení práva na svobodu 
vyjadřování“. FAMU teď žádá „řádné prošetření po-
stupu policie od policejního prezidia a ministerstva vni-
tra“ a veřejné vysvětlení incidentu.

Nepovolená demonstrace
Policejní manévry, stovky trasou se přesunujících čín-
ských vítačů, které často chránila zdejší policie – do-
konce se záměrně snažila „odclonit“ české aktivisty 
svými transportéry, aby projíždějící čínský prezi-
dent nezahlédl ani kus tibetské vlajky nebo kritického 
vzkazu –, vzbuzovaly několik dnů vášnivé debaty nejen 
na FAMU, ale také v médiích, na sociálních sítích, mezi 
politiky i právníky. Kdo policejní manévry a porušování 
ústavních práv odsouhlasil? Kdo k němu dal pokyn?

Odpověď na tuto otázku se bude nejlépe rozplé-
tat od původně povolené protestní de-
monstrace na  Hradčanském náměstí, 
na kterou pak policisté nepustili v den 
konání 29. března ani živáčka. Demon-
strace za lidská práva v Číně a za soli-
daritu s Tibetem se tak nakonec ode-
hrála v přilehlé ulici a tisícihlavý dav se 
po hodině odebral do kilometr vzdále-
ného parku – stále na dohled Hradu. 
Opět se zdánlivě nic nestalo. Nad hla-
vou demonstrujících sice kroužil řvoucí 
vrtulník, lidé s tibetskou vlajkou, kteří 
se od demonstrace odpojili, byli často – 
podle svědectví, jež má Respekt k dispo-
zici – perlustrováni policisty bez vysvět-
lení důvodu, ale nikdo nebyl zatčen ani 
nijak šikanován. Podstatné podle práv-

níků ovšem je, že znemožnění demonstrace na Hrad-
čanském náměstí bylo protiústavní.

„Byla na to použita dopravně-inženýrská městská 
vyhláška o uzavření cest a silnic. Přesně takové použí-
vali komunisté, aby zakázali demonstrace v minulém 
režimu,“ připomíná advokát Jan Kalvoda, který se „za-
kázané“ demonstrace účastnil od počátku.

Policie dnes tvrdí, že Hradčanské náměstí uza-
vřela na základě povolení dopravního odboru pražského 
magistrátu ze dne 21. března. Magistrát ten den vy-
dal dokument umožňující „přechodné úpravy provozu 
na  pozemních komunikacích na  Hradčanském ná-
městí“ po žádosti policejního útvaru na ochranu ústav-
ních činitelů. Jenže o dva dny později vydal povolení 
k demonstraci.

„Magistrát neviděl v  omezení provozu, které 
umožnil policii, žádný problém pro demonstranty. Je 
zřejmé, že policie na Hradčanském náměstí magist-
rátní dokument zneužila k uzavření náměstí,“ říká práv-
ník Kalvoda. A s tímto vývodem souhlasí i Jan Kysela. 
„Ústavní právo na shromáždění nemůže být v žádném 
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případě omezeno účelovou vyhláškou,“ tvrdí Kysela. 
Kdo tedy demonstraci a na základě jakého výnosu za-
kázal?

V čele demonstrace, přímo u zátarasů na Hrad-
čanském náměstí stáli Martin a Kateřina Bursíkovi, 
manželé Havlovi, Jan Kalvoda a  ti všichni tvrdí, že 
od policistů bránících náměstí slyšeli, že plochu nechal 
zavřít kancléř Hradu Vratislav Mynář. „Nic jsem s tím 
neměl společného, obraťte se na tiskového mluvčího,“ 
odpovídá Respektu přes SMS Mynář. Mluvčí Jiří Ov-
čáček přichází s vysvětlením, že „Hradčanské náměstí 
bylo uzavřeno, protože bylo součástí bezpečnostního 
perimetru, který byl vymezen při přípravách státní ná-
vštěvy čínského prezidenta. Jeho uzavření nemělo žád-
nou souvislost s ohlášenou demonstrací.“

Kdo a kdy perimetr vymezil? Existuje nějaký do-
kument, který by rozhodnutí o bezpečnostní zóně pro-
kazoval? Jiří Ovčáček si pamatuje jen to, že „se to stalo 
po poradách Hradu a policie“, a odkazuje na policejní 
prezidium. Policejní prezident Tomáš Tuhý vzkazuje ústy 
svého mluvčího Jozefa Bocána, že bezpečnostní opatření 
byla připravena dlouho dopředu a k překvapení tazatele 
se odvolává na zmíněný dopravně-inženýrský dokument 
z magistrátu z 21. března. A na námitku, že dokument 
nemohl být prostředkem ke zrušení demonstrace, od-
povídá, že policie nemá žádné informace o tom, že by 
porušila zákon, nebo dokonce ústavní právo. Svolavatelé 
demonstrace na Hradě se rozhodli podat stížnost na ma-
gistrát a chystají i žalobu ke správnímu soudu.

Máš vlajku, ukaž občanku
Účastníci demonstrací a protestů informovali minulý tý-
den na výzvu Respektu o svých zkušenostech. Příběhy 
svědčí o tom, že většina těch, kdo si dovolila vyjádřit 
nějakým náznakem nesouhlas s čínským režimem, byla 
českou policií perlustrována a popotahována.

„Když se objevila informace, že čínský prezident 
bydlí v hotelu Hilton, šel jsem se na místo podívat. Ze 
všech stran byl přístup k Hiltonu hlídán policejními 
hlídkami, které nepouštěly nikoho, kromě čínských ví-
tačů. Několik set metrů od Hiltonu, již za Hlávkovým 
mostem, padla policistům do oka moje taška, na které 
jsem měl připevněnou tibetskou a tchajwanskou vlajku. 
Policisté ke mně přišli a legitimovali mě. Na můj dotaz, 
proč tak činí, spontánně odpověděli: ,Protože tady máte 
tibetskou vlajku.‘ Teprve když jsem protestoval, že to 
není důvod, vytáhli paragraf a zdůvodnění chráněným 
objektem v okolí,“ popisuje svou zkušenost Jan Vinš.

„Mému kamarádovi Ondřeji Mazurovi sebrali 
čínští vítači tibetskou vlajku, on je dohnal a vzal si ji 
zpět. V  ten okamžik jej zatkli policisté, že zaútočil 
na Číňany. Číňany nechali naopak být. Odvezli nás 
do Bartolomějské a spolu s námi sebrali na ulici paní, 
která vyšla náhodně z paneláku podívat se, co se děje,“ 
vzpomíná Jan Rovenský.

Při všech těchto policejních zákrocích bylo podle 
shody právníků odpíráno ústavní právo projevit politický 

názor. Policejní šéf  Tomáš Tuhý je přesvědčen, že jeho 
muži zvládli akci „dobře“. „S dalšími soudy počkejme 
na vyhodnocení kontrolních orgánů Policie ČR,“ odpo-
vídá policejní prezident přes mluvčího.

Tři policejní zdroje nezávisle na sobě Respektu 
sdělily, že zabavování tibetských a dalších „protičín-
ských“ vlajek vycházelo z přímé instrukce vedení po-
licie krátce před návštěvou. Policejní prezident i mini-
str vnitra takovou instrukci popírají. „Žádnou takovou 
informací v souvislosti s vlajkami nedisponuji,“ tvrdí 
ministr vnitra Milan Chovanec. Jak si vysvětluje dů-
slednost policistů při zabavování konkrétně tibetských 
vlajek a perlustraci jejich majitelů? Na to Chovanec ne-
odpovídá; jen ohlašuje, že „všechny případné excesy bu-
dou prošetřeny“.

Policejní postup proti demonstrantům otevřel 
také na vládě ministr kultury Daniel Herman. Pova-
žoval zákroky proti českým aktivistům za „příliš tvrdé“ 
a proti „čínským provokatérům“ za „příliš měkké“. Her-
man se ministra vnitra zeptal, zda se zásahy policie pro-
šetří. Přidali se k němu se stejnou žádostí šéf justice 
Robert Pelikán, předseda lidovců Pavel Bělobrádek 
a ministr zahraničí. Chovanec to slíbil. 

ROZHOVOR 

Nechtěla jsem, 
aby na mě  
rodiče mluvili 
vietnamsky
Se Zuzanou Vuovou 
o vyrůstání v Česku, 
modrých očích a cestě 
z mosteckého sídliště 
do OSN
andrea ProCHázkoVá, 23. 10. 2017

skutečně jste přiletěla do  české republiky 
jen kvůli volbám?
Dá se říct, že ano. Volit je pro mě privilegium. 

Dlouhou dobu jsem si myslela, že to je možnost, kterou 
já nikdy nezískám. I když jsem se narodila v Česku, 
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teprve před deseti lety jsem získala české občanství 
a kvůli tehdejším zákonům jsem se vzdala vietnam-
ského. Ze začátku jsem české občanství vnímala pře-
devším jako možnost snadněji cestovat, protože jsem 
dříve nemohla jezdit se spolužáky na školní zájezdy 
po Evropě. Čím jsem ale starší a čím víc trávím čas 
v  zahraničí, uvědomuji si, že volit je pro mě jedna 
z nejdůležitějších příležitostí, jak reálně ovlivňovat 
směřování České republiky.

jakou roli hraje fakt, že pozorujete české dění 
ze zahraničí?
Díky životu v  zahraničí jsem získala určitý 

nadhled. Najednou nelze přehlédnout, že se v České 
republice máme až na výjimky v celosvětovém po-
rovnání poměrně dobře. Pocházím z Mostu, takže 
vím, že to není otázka všech. Jsou tu lidé, kteří žijí 
na úrovni životního minima. Nyní trávím čas přede-
vším mezi aktivními lidmi na univerzitách a v me-
zinárodních organizacích. Ale v Mostě nebylo au-
tomatické zajímat se o politické dění nebo se bavit 
o volbách. A právě proto si uvědomuji, jak moc dů-
ležité je zvolit si politickou reprezentaci, která bude 
podporovat aktivní mladé lidi.

několikáté volby se říká, že by mladí lidé 
měli začít chodit k volbám. ale nyní se zdá, 
že když už se rozhýbali, házejí velmi často 
hlasy antisystémovým stranám.
To je podle mě výsledek dlouhodobého ne-

zájmu politických stran o  mladé lidi. V  minulosti 
jsme v Česku neměli příliš mnoho stran, které by vy-
loženě cílily na prvovoliče a mladé. V poslední době 
jsem mezi mladými zaznamenala snad největší debaty 
o politice. A to je něco, co vnímám pozitivně. Mimo 
jiné tyto volby politickým stranám konečně ukázaly, 
jak důležité je nepodceňovat tuhle skupinu voličů, dis-
kutovat s nimi a zajímat se o ně – už jen z toho důvodu, 
aby jim je příště opět nevyfoukly podobné antisysté-
mové strany, které mladí volili často pouze z protestu.

proč mají mladí pocit, že by měli v současné 
době proti něčemu protestovat?
Myslím si, že si někdy ani neuvědomují možný 

dopad voleb. Politika je pro ně synonymem znechu-
cení. Nikdo jim nevysvětluje, že politika je spojena se 
vším okolo nás – ať už chceme nebo ne. Politika ne-
jsou jen debaty ve sněmovně, ale třeba i to, jestli dosta-
nou studenti slevu na MHD, jestli budeme mít čistou 
ulici. Bohužel se nepodařilo mladým lidem vysvětlit, 
že politika netvoří žádnou oddělenou část světa, která 
se jich netýká.

kdo by jim to měl vysvětlovat?
Možná není otázkou, kdo by jim to měl vysvět-

lovat, ale jak. Na českých školách ani mimo ně ne-
probíhá diskuse. Vím to i ze své osobní zkušenosti. 
Studovala jsem na mosteckém gymnáziu, ale nakonec 
jsem se rozhodla dostudovat střední školu v Americe. 
Na gymplu jsem měla samé jedničky a přitom jsem 
si připadala, jako kdybych se vůbec v ničem nevyví-
jela. Tak jsem odjela do Nevady, a i když ta škola ne-
byla jedna z nejlepších, naučila jsem se tam diskutovat 
a mluvit o svých názorech. Ze začátku se mi stávaly 
celkem komické situace. Někdo se mě zeptal, co si 
myslím o nějaké knížce, a já začala hledat odpověď 
v učebnici literatury. Možná že se to dnes zdá úplně 
mimo, ale já vážně byla zvyklá z českého vzděláva-

ZUZANA VUOVá
Narodila se v Mostě, do patnácti let měla jen vietnam-
ské občanství. Uprostřed studia mosteckého gymná-
zia odletěla dostudovat střední školu do Ameriky, kde 
zůstala i tři roky po maturitě a vystudovala Pomona 
College v Kalifornii. Kromě toho absolvovala London 
School of Economics and Political Science ve Velké 
Británii. Je první českou delegátkou mládeže při Orga-
nizaci spojených národů a od ledna i pracovnicí OSN 
v Libanonu. Podepsala smlouvu na dvouletou misi 
v Keni. Přednáší na středních školách a v neziskových 
organizacích po celé České republice. Patří k první ge-
neraci vietnamských žen narozených v Česku, ovládá 
pět jazyků a žila na deseti místech světa.
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cího systému výhradně na memorování. Proto neu-
stále říkám, jak důležité je kritické myšlení a student-
ské parlamenty, které vytvářejí prostor pro diskusi. Už 
na střední se naučíte spolupracovat s jinými lidmi a do-
jít ke kompromisu. Samozřejmě že ne vždy to funguje 
skvěle. Ale to je přesně to – nemá to fungovat vždy po-
dle našich představ. Neznamená to, že když dám hlas 
konkrétní straně, pokaždé vyhraje. Demokracie také 
není pořád ideální a podle našich představ, proto po-
važuji za důležité se s tím seznamovat už na školách.

Zkouška trpělivosti
jak se stala česká Vietnamka z Mostu první 
českou mládežnickou delegátkou v osn?

Vždy mě bavily cizí jazyky a  mezinárodní vztahy. 
A protože jsem si chtěla zlepšit angličtinu a překo-
nat trému z veřejného vystupování, přihlásila jsem se 
do studentského modelu OSN. Po pár měsících jsme 
jely na národní kolo přímo do sídla OSN, kde jsme 
byly s kolegyní zvoleny ostatními delegáty za nejlepší 
účastnice. A shodou okolností Česká rada dětí a mlá-
deže v tu dobu dělala první ročník vý-
běru mládežnických delegátů za Čes-
kou republiku. Den před uzávěrkou 
jsem si této možnosti všimla a přihlá-
sila se.

Myslíte si, že jsou cizí jazyky 
v mezinárodní politice a v di-
plomacii zárukou úspěchu?
Určitě jsou velmi důležitým fak-

torem. Zvlášť pro navazování vzájem-
ných vztahů. Bez toho, že politik či di-
plomat umí mluvit plynně alespoň jedním světovým 
jazykem, se diplomacie a zahraniční politika vážně dě-
lat nedají.

V současnosti jste stálou pracovnicí osn 
v libanonu. co vše jste musela absolvovat?
Je to tak trochu zkouška trpělivosti. V  roce 

2014 jsem se ani nedostala na pohovor na post pra-
covníka v OSN. O rok později jsem to zkusila znovu 
a vybrali mě mezi čtyřicet nejlepších kandidátů z při-
zvaných členských států, které jsou zastoupeny v Se-
kretariátu OSN.  Prošla jsem písemnou zkouškou 
na ministerstvu zahraničí. A za sedm měsíců mě po-
zvali na ústní pohovor. Takže až za rok jsem se „jen“ 
dostala na seznam uchazečů o práci v OSN. A bohu-
dík jsem měla to štěstí, že jsem už za pár měsíců do-
stala nabídku na dočasnou pozici v Libanonu, kde nyní 
řeším sociální otázky týkající se členských států arab-
ského světa.

kolik pětadvacetiletých se kromě vás v osn 
nachází?
Méně než dvě procenta. Věkový průměr za-

městnanců OSN je čtyřicet čtyři let, každý si o mně 

ze začátku myslel, že jsem stážistka. Někteří byli do-
konce tak překvapení, že jim jde nějaká stážistka vy-
světlovat rozpočet na příští rok, že měli občas problém 
brát mě vážně. Dnes už se s tím bohudík nesetkávám.

podle průzkumu cVVM z minulého roku 
důvěra v mezinárodní organizace, především 
v evropskou unii, je poměrně nízká. doká-
žete odhadnout proč?
Domnívám se, že lidé tady mezinárodním insti-

tucím nerozumějí. A není se čemu divit, protože ob-
čas představují složité struktury. A kde se o nich vážně 
vyučuje? Možná něco říkají učitelé ve školách, ale je 
to spíše abstraktní. Někteří Češi mají informace o me-
zinárodních institucích jen z titulků senzacechtivých 
článků, k tomu nevidím ani snahu politiků kompliko-
vané věci vysvětlovat. Lidé si tak nedokážou předsta-
vit reálné dopady jejich fungování. Například očkovací 
kampaně OSN proti dětským nemocem značně přispěly 
k vymýcení neštovic a ke snížení výskytu dětské obrny 
o 99 procent.

a jak to, že tu nikdo včetně českých 
politiků o těchto úspěších nemluví?

Protože úspěchy si politici raději 
přivlastňují. Peníze z evropských fondů 
také přispívají k rozvoji Česka, ale ni-
kde to neslyšíme. A negativní věci po-
litici raději házejí na abstraktní organi-
zace, které ale ve výsledku tvoříme my 
všichni. Vadí mi, jak nejen Češi mají 
pocit, že někdo za nás změnu zařídí. 
Je to na nás a na našich politicích, aby-

chom s návrhy sami přišli. Chápu, že jsou lidé často 
frustrovaní, že nevidí výsledky okamžitě. Změnu ze 
dne na den však neuvidíte – je to proces, který vyža-
duje čas a trpělivost.

a liší se tento přístup u mladé a starší gene-
race?
Myslím, že ano. I podle posledních průzkumů 

společnosti MEDIAN jsou mladí přes všechny sociál- 
ně-ekonomické faktory více proevropští než jejich ro-
diče. Je to způsobeno tím, že dnešní mladá generace 
má více příležitostí, které jsou spojeny s naším člen-
stvím v Evropské unii a jiných organizacích. Pravdě-
podobně někdy pojedou na  Erasmus nebo vycestují 
z Česka bez víza.

Snažila jsem se být „česká“
jaké to je být Vietnamkou v české republice?
Když jsem byla malá, strašně jsem se styděla 

za svůj původ. Dlouhou dobu jsem byla jediná Viet-
namka ve třídě, takže nějaké rozdíly děti nemohly ne-
vnímat. A dodnes si pamatuji ten pocit, když spolu-
žáci nějak naráželi na to, že jsem Vietnamka. Neuměla 
jsem na tyhle rasistické poznámky reagovat. Dnes bych 

Rozhodně to 
není tak, že by 
nás všichni brali 
jako součást 
Česka.
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se s nimi o tom snažila bavit, ptát se jich, proč ta-
kové věci – jako je přirovnávání k ilegálům, pašerákům 
nebo poznámky o šikmých očích – říkají. Ale tehdy 
jsem se snažila být ve všem takzvaně česká. Nechtěla 
jsem, aby na mě rodiče před přáteli mluvili vietnamsky, 
a styděla jsem se za to, že nemám modré oči. Zpětně 
toho vážně lituji. Kvůli těmto narážkám jsem cítila tlak 
na to, abych zapadla, a úplně jsem zanevřela na viet-
namskou komunitu, což se nyní snažím napravit.

změnilo se vnímání vietnamské komunity 
v česku?
V dnešní době je poměrně běžné, že vietnam-

ské děti jsou součástí každé třídy. Proto se vztahy 
mezi Vietnamci a Čechy v určitém ohledu normali-
zují. A vidíme tu spoustu mladých kreativních Viet-
namců, kteří už nejsou „ti z té večerky“. Ale rozhodně 
to není tak, že by nás všichni brali jako součást Česka. 
Stává se mi, že na mě někteří lidé na ulici pokřikují 
rasistické narážky. Když jsem si byla nedávno zařizo-
vat pas, postarší paní prohodila, že „už se nám sem ti 
migranti snad nastěhovali“. Mrzí mě to, protože kam-
koli přijdu, říkám, že jsem z České republiky. Někdy 
si říkám, co víc bych musela udělat, aby mě tito lidé 
brali jako Češku.

a dokážete odhadnout, proč se s tím tady 
i po tak dlouhé době soužití s vietnamskou 
komunitou setkáváte?

Nejspíše to souvisí s negativitou, kterou v Česku před 
pár lety rozpoutaly zmínky o migrační vlně. Přijde mi, 
že jsme jako společnost připustili, aby se začaly tolero-
vat nenávistné projevy. Ale nemyslím si, že by to bylo 
horší než v minulých letech – jen ti, kteří tuto nevra-
živost celou dobu tajili uvnitř sebe, mají najednou po-
cit, že nyní mohou říkat rasistické poznámky nahlas.

zaznamenala jste z komunity českých Viet-
namců ohlasy na svou práci?
Jednou jsem byla na besedě, na kterou dorazilo 

poměrně mnoho mladých českých Vietnamců. A jedna 
Vietnamka se mě zeptala, jak mou práci v OSN vnímají 
rodiče. V tu chvíli mi vůbec nedošlo, proč se ptá. Víte, já 
mám velmi liberální a chápavé rodiče, a nikdy mi nebrá-
nili dělat, co jsem chtěla. Odpověděla jsem, že poslední 
impulz stát se mládežnickou delegátkou OSN mi dal můj 
otec. Po debatě za mnou tato Vietnamka přišla a řekla mi, 
že díky mně má pocit, že může v životě dělat, co chce. 
A jako argument pro své rodiče používá můj příběh.

takže je pořád ve vietnamských rodinách za-
kořeněno, že žena by neměla být příliš vý-
razná?
Když jsem rodičům sdělila, že se budu v lednu 

stěhovat do Nairobi v Keni, jejich první reakce byla, že 
po dokončení dvouleté mise mi už nezbývá příliš času 
na vdávání. Takže je to spíše otázka generace našich 

rodičů. Někteří mi po bakaláři dokonce říkali, abych 
už nestudovala, protože by se mě muži mohli bát. Tak 
jsem jim odpověděla, že už se mě báli předtím. 

OVLIVŇOVÁNÍ SOUDŮ 

Pozor, volá Mynář
Jak se pravá ruka 
prezidenta snaží 
ovlivnit soudce
ondřeJ kundra, andrea ProCHázkoVá, 7. 1. 2019

Hovor, který vedl kancléř českého prezidenta Vratislav 
Mynář jednoho květnového dne roku 2015 v restauraci 
nedaleko Pražského hradu, patřil k těm, které se nikdy 
neměly provalit na veřejnost. S ústavním soudcem Voj-
těchem Šimíčkem tehdy probíral hodně nezáživné téma 
jménem služební zákon. Ve skutečnosti však šlo o časova-
nou bombu. Prezident Miloš Zeman chtěl zákon zrušit, 
Šimíček měl o něm spolurozhodovat a Mynář se ho snažil 
v jeho rozhodování ovlivnit. Podle informací Respektu to 
nebyla jediná podobná aktivita šéfa Zemanovy kanceláře.

Kancléř nikdy nestál na rozdíl od některých dal-
ších spolupracovníků Miloše Zemana v jeho pozadí. 
O svých schůzkách a telefonátech se soudci však nikdy 
veřejně nemluvil. Není divu – zákulisní zásahy do jus-
tice výrazně překračují pravomoci jeho funkce a připo-
mínají další rozměr faktu, že v bezprostřední blízkosti 
hlavy českého státu se pohybují rizikoví lidé.

Dvakrát „ne“
Málokterá norma prezidentu vadila tak jako služební 
zákon. Po letech odkladů ho v roce 2014 schválila pod 
tlakem Evropské unie Sobotkova vláda, cílem bylo 
omezit vliv politiků na státní správu a více ji profesio-
nalizovat. Šlo o složitě lepený kompromis, žádná jiná 
vláda včetně Zemanovy ho kvůli zachování politického 
vlivu na úředníky nechtěla přijmout.

Zeman zákon veřejně kritizoval. Mluvil o něm 
jako o „zku*veném“, při svých výjezdech do krajů mezi 
občany vypichoval, že zavádí funkce tzv. politických 
náměstků a že půjde o stranické trafiky. Znalci poli-
tických kuloárů v téhle souvislosti upozorňovali, že 
Zemanovi ve skutečnosti o obsah ani tak nejde, ale že 
si z normy udělal terč k ostřelování Sobotkovy vlády, 
s jejímž premiérem byl ve střetu.

Po schválení zákona parlamentem ho Zeman 
vetoval a Poslanecká sněmovna musela sehnat 101 po-
slanců, aby prezidentův nesouhlas přehlasovala. Hrad 
reagoval podnětem k Ústavnímu soudu a dožadoval 
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se zrušení zákona. Vedle politických náměstků Ze-
man vytýkal i údajnou protiústavnost jeho přijetí. Soud 
rozhodoval na začátku července 2015, Mynář požádal 
o schůzku se soudcem Šimíčkem zhruba měsíc a půl 
před finálním verdiktem.

Proč si Mynář vybral Šimíčka a zda mluvil s ně-
kterým z dalších ústavních soudců, není jasné. Soudce 
byl v úřadě zhruba rok, jmenoval ho do něj prezident 
Zeman, Mynář mohl sázet na to, že Hradu bude za-
vázán, což zvyšuje šanci, že se mu podvolí. O  zá-
konu rozhodovalo všech 15 soudců Ústavního soudu. 
A podle informací Respektu z justičních kruhů kanc-
léř po Šimíčkovi chtěl, aby na plénu soudu prosazo-
val úplné zrušení zákona nebo alespoň některých jeho 
pasáží, což se nakonec nestalo. Hrad totiž svoji bitvu 
u Ústavního soudu prohrál.

Podruhé se kancléř Mynář soudci ozval v říjnu 
2017 kvůli případu, který se týkal Lesní správy Lány 
a soudce Šimíček jej měl na starost jako zpravodaj. 
Zatímco tlak na soud ve věci služebního zákona bylo 
politikum, případ Lány mohl představovat pro My-
náře bezprostřední ohrožení. Státní zastupitelství 
v červnu 2017 obvinilo šéfa Lesní správy Lány Miloše 
Baláka a jednoho dalšího člověka ze sjednání výhody 
při zadání veřejné zakázky, při veřejné soutěži a veřejné 
dražbě – jinými slovy, že protiprávně přihráli lukra-
tivní zakázku vybrané firmě.

Balák byl muž, kterého do úřadu bez výběro-
vého řízení dosadil právě za Lány zodpovědný Vrati-
slav Mynář. Média spekulovala, zda se žalobci časem 
nezaměří i na kancléře. Ten zkoušel krátce po zatý-
kání přímo v místě, kde zasahovala policie, zjišťovat, 
co se stalo. Později začal Hrad tvrdit, že stíhání Baláka 
a spol. je nezákonné, a stejně jako u služebního zákona 
se obrátil na Ústavní soud. Hrad se domáhal zrušení 
rozhodnutí soudu nižší instance k příkazu k prohlídce 
prostor a pozemků spravovaných Lesní správou Lány 
a vydání zajištěných věcí.

Jednalo se o dokumenty zabavené policií s pode-
zřením, že prokazují manipulaci s jednotlivými veřej-
nými zakázkami. Získané písemnosti byly pro policii 
důležité – kdyby o ně rozhodnutím Ústavního soudu 
přišla, zkomplikovalo by to vyšetřování. Ani v tomto 
případě Hrad neuspěl, soud mu nevyhověl.

Své schůzky s  Mynářem Šimíček potvrzuje 
s tím, že byly dvě. „Kancléř Vratislav Mynář na první 
schůzce naznačil, jaké rozhodnutí by se panu prezi-
dentovi ve věci služebního zákona líbilo. Ve druhém 
případě jsem se formou SMS zprávy nejprve ubezpe-
čil, že tématem schůzky nebude žádný případ, který 
Ústavní soud projednává nebo bude projednávat. Te-
prve po ujištění, že tomu tak určitě nebude, jsem se 
schůzkou souhlasil. Bavili jsme se na úrovni společen-
ské konverzace, nicméně v závěru mi pan kancléř po-
ložil abstraktní právní otázku, na kterou jsem odpově-
děl odkazem na jeden plenární nález. Poté jsem si však 
prošel všechny své nevyřízené spisy a v jednom z nich 

jsem zjistil, že se ve skutečnosti o tak abstraktní otázku 
nejednalo, neboť to byla stížnostní námitka. O tom, že 
na mne tyto schůzky neměly žádný vliv, nejlépe svědčí 
to, jak jsem v obou případech rozhodoval,“ říká soudce.

Ani v jednom ze zmiňovaných případů soudce 
nehlasoval ve prospěch Hradu – u služebního zákona 
dokonce napsal společně se soudkyní Kateřinou Ši-
máčkovou tzv. disent, ve kterém důrazně vysvětlují, 
proč by zákon měl zůstat v parlamentem schválené 
verzi, v případě Lán prezidentovu stížnost Šimíček od-
mítl jako neopodstatněnou.

Značné škody
Zásahy Vratislava Mynáře do justice jsou opakované 
a trvají již několik let. V březnu 2016 kancléř adreso-
val bývalému předsedovi Nejvyššího správního soudu 
Josefu Baxovi dosud nezveřejněný dopis, jenž se týkal 
zrovna projednávaného případu u Nejvyššího správ-
ního soudu. Dopis kancléř odůvodnil „potřebou pana 
prezidenta“ a zcela konkrétně u Baxy sondoval jeho 
názor ve věci Plzeňské teplárenské, která v západo-
českém Chotíkově v roce 2013 na pokyn kraje začala 
stavět spalovnu komunálního odpadu za dvě miliardy.

Ekologické iniciativy na stavbu od počátku po-
dávaly sérii žalob, čímž bránily jejímu dokončení. Va-
dilo jim, že místní úřady si od Plzeňské teplárenské 
před stavbou nevyžádaly povinnou studii, která by 
zhodnotila vliv spalovny na životní prostředí, a místo 
pálení odpadu prosazovaly jeho ekologicky šetrnější 
třídění. Spalovna mezitím odpad pálila ve zkušeb-
ním provozu, nicméně kolaudaci provozu nemohla 
kvůli probíhajícímu sporu dokončit. Případ se v roce 
2015 dostal až ke Krajskému soudu v Plzni, který dal 
za pravdu ekologům. Řekl, že spalovna získala sta-
vební povolení z důvodu chybějícího posudku v roz-
poru se zákonem, a přitakal ekologickým organizacím, 
které od začátku tvrdily, že město i místní úřady celou 
dobu investorovi napomáhaly a nerozhodovaly v pří-
padu nezávisle.

Proti verdiktu se Plzeňská teplárenská následně 
obrátila až k Nejvyššímu správnímu soudu. V tu chvíli 
jeho předsedu kontaktoval hradní kancléř. „Pověřil mě 
pan prezident, abych vás požádal o názor k této zá-
ležitosti,“ napsal Mynář Baxovi. V dopise není přímo 
uvedeno, jak má Baxou vedený soud rozhodnout, lze 
to ale vyčíst z jeho dikce. Mynář píše, že Zeman se 
při jedné z návštěv Plzeňského kraje dozvěděl o kom-
plikacích při dokončení spalovny a „značných ekono-
mických škodách“, které hrozí, pokud by projekt nebyl 
uveden do plného provozu.

Motivace Hradu v případě teplárny není jasná. 
Prezident se na veřejnosti nikdy netajil, že spalování 
odpadu považuje za ekologický model, a mohl chtít 
pomoci jedné z provozoven, která se dostala do po-
tíží. Odstranění právních překážek bylo časem vý-
hodné i pro holding EPH miliardáře Daniela Křetín-
ského, který s Plzeňskou teplárenskou chtěl fúzovat. 
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Podobně jako Ústavní soud ani Nejvyšší správní soud 
nakonec kancléři nevyhověl.

Předseda soudu Baxa Mynáře v dopise zřetelně 
odmítl s  tím, že o  takové věci nemůže být žádán. 
A odpověděl, že se nemůže ze své pozice vyjadřovat 
ke konkrétním otázkám případů, které NSS rozho-
duje. Kancléře přitom informoval, že rozhodnutí má 
stejně v rukou konkrétní soudní senát. Ten v květnu 
2016 potvrdil, že stavební povolení bylo získáno v roz-
poru se zákonem, a dal za pravdu krajskému soudu 
i ekologům. „Na soud se obracejí různí lidé a chtějí, 
abychom nějak rozhodli. Ale to, že to udělal i pan My-
nář, tedy vysoký státní úředník, který by měl vědět, 
jak soudy fungují, mi přišlo zvláštní,“ hodnotí dnes 
soudce Baxa.

Zcela legitimní
Zákon o Kanceláři prezidenta republiky vymezuje fun-
gování kancléře jasně. Podle něj obstarává věci spo-
jené s výkonem funkce prezidenta stanovené ústavou 
a zákony a zajišťuje protokolární povinnosti. Politické 
spory se někdy v politice řeší neformálně, patří k tomu 
i různé neveřejné schůzky. Kontaktování soudců nic-
méně Mynářovi předchůdci označují 
za výrazně za hranou. „Že bych dělal 
něco takového, si nedovedu předsta-
vit, je to něco neuvěřitelného. Vypadá 
to jako vytváření určitého tlaku na ty 
soudce,“ říká bývalý kancléř Václava 
Havla Luboš Dobrovský. „Je to nepří-
pustné. Ani prezident by se neměl sna-
žit na soudce v kauzách působit, natož 
nějaký úředník z kanceláře prezidenta, 
který nemá absolutně žádné oprávnění 
se soudní mocí, která má být nezávislá, 
diskutovat případy. To by bylo za na-
šich časů na odstoupení z funkce,“ doplňuje Dobrov-
ského jeho nástupce u prezidenta Havla Ivo Mathé. 
A podobně to vidí i kancléř Václava Klause Jiří Weigl: 
„Takové aktivity jsme tedy nevyvíjeli. Samozřejmě že 
jsme také nebyli vždy spokojení s rozhodováním na-
šich případů, ale nehledali jsme cesty, jak přesvědčovat 
soudce, aby rozhodli v náš prospěch.“

Podle bývalé místopředsedkyně Ústavního soudu 
Elišky Wagnerové by prezident ani jeho kancléř neměli 
vyslovovat svá přání, jak by měly soudy rozhodovat. „To 
do politické komunikace nepatří, není to jeho úkol. An-
gažmá politiků se vyčerpá tím, že učiní podání k sou-
dům. Vytelefonování a obcházení jsou zcela nepatřičné,“ 
říká Wagnerová.

Kancléř Mynář na svých kontaktech se soudci 
nevidí nic divného. „Pokud hovořím s představiteli jus-
tice, tak proto, abych je informoval o stanoviscích, po-
stojích a postupu prezidenta republiky. To je zcela legi-
timní součást mé práce na pozici vedoucího Kanceláře 
prezidenta republiky. Proti jakýmkoli spekulacím se 
proto co nejostřeji ohrazuji,“ napsal Respektu Mynář. 

Mluvčí prezidenta Jiří Ovčáček na otázku Respektu, zda 
prezident o Mynářově činnosti ví, neodpověděl.

Většinu delikátních hovorů se soudci vede My-
nář ústně či telefonem, dopis na Nejvyšší správní soud 
je výjimkou. Ústní komunikace má nespornou výhodu 
v tom, že lze jen velmi obtížně zjistit, že ke kontaktu 
došlo a co kancléř chtěl. Nepřijatý hovor od Mynáře na-
šel loni na svém mobilním telefonu i ústavní soudce Jan 
Filip. Svěřil se s ním předsedovi Ústavního soudu Pavlu 
Rychetskému – a telefonát údajně popsal jako souvise-
jící s návrhem, který mu už nějakou dobu leží na stole 
a který má opět co do činění s prezidentem Milošem 
Zemanem.

Letos v  únoru to budou už dva roky, kdy 
na Ústavní soud dorazil prezidentův návrh na zrušení 
části zákona o střetu zájmů. Těmto pravidlům, jež ome-
zují přístup firem vlastněných členy vlády k některým 
státním podporám a komplikují jim vlastnictví médií, 
je ve zkratce přezdíváno „lex Babiš“. Zeman normu kri-
tizoval už od jejího přijetí v rámci obrany svého spo-
jence a současného premiéra Andreje Babiše, který se 
díky pravidlům musel alespoň formálně zbavit většiny 
majetku.

Případ „lex Babiš“ byl přidělen 
právě Janu Filipovi, kterému se Mynář 
snažil dovolat. Rozhodnutí zatím stále 
nepadlo, což se Hradu nelíbí. Z čeho 
Filip vyvodil, že s  ním Mynář mohl 
chtít mluvit o této věci, nechce soudce 
upřesňovat. Na otázky Respektu soudce 
neodpověděl, přes své asistenty pouze 
vzkázal, že se nechce k živým přípa-
dům, jež má aktuálně na  stole, nijak 
vyjadřovat.

Vedle Filipa Mynář loni volal 
i předsedovi Městského soudu v Praze 

Liboru Vávrovi. Ten hovor přijal, a to ve chvíli, kdy jeho 
soud řešil vydání ruského hackera Jevgenije Nikulina. 
O Nikulinovo vydání se v právním souboji tehdy pře-
tahovaly Spojené státy a Rusko. V USA byl ruský ha-
cker obviněn z krádeže dat na různých sociálních sítích 
a tamní vyšetřovatelé byli přesvědčeni, že zná i pozadí 
operací ruské kybernetické války proti Západu.

Rusové na Nikulina naopak vytáhli několik let 
starý prohřešek, kterého se dopustil ve své vlasti a u ně-
hož bylo vyšetřování původně odloženo – Rusové ho 
znovu otevřeli až v době, kdy se ruský hacker dostal 
do Prahy a hrálo se o jeho vydání do USA. Prezident 
Zeman o Nikulinovi jednal se svým ruským protějškem 
Vladimirem Putinem a chtěl mu vyjít vstříc.

Jednou z  cest, jak to uskutečnit, byl pražský 
městský soud. Kdyby rozhodl, že Nikulin má skončit 
v Moskvě, a ne ve Washingtonu, tehdejší ministr spra-
vedlnosti Robert Pelikán, jenž byl v Nikulinově případu 
osobou s konečným slovem (a zároveň osobou, u níž My-
nář prokazatelně zjišťoval, jak se zachová), by se náhle 
ocitl pod větším tlakem. Předseda městského soudu Vá-

Vedle Filipa 
Mynář volal 
i předsedovi 
Městského 
soudu v Praze.
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vra Respektu řekl, že s ním chtěl Mynář o Nikulinovi 
mluvit, ale prý až ve chvíli, kdy už verdikt padl. „Volal mi 
to ráno, zajímalo ho, jak jsme rozhodli,“ říká Libor Vá-
vra s tím, že už si další podrobnosti nepamatuje. Měst-
ský soud nakonec umožnil Nikulinovo vydání do USA.

Tři spojenci
Funkci kancléře zavedl do úřadu prezidenta republiky 
hned její zakladatel Tomáš Garrique Masaryk. Svým 
kancléřem udělal pražského starostu Přemysla Šámala, 
který na Hradě sloužil dvacet let, a to i Masarykovým 
nástupcům Benešovi a krátce také Háchovi. Šámal se 
těšil respektu, historici ho popisují jako muže, který 
byl oddaný humanistickým ideálům první republiky. 
V dobách míru zajišťoval Masarykovi kontakt s růz-
nými byznysmeny a byl jeho prodlouženou rukou k dů-
ležitým politickým aktérům, v dobách bojů proslul svojí 
odvahou. Za první světové války řídil domácí odboj, 
na začátku té druhé stanul ve vedení odbojové organi-
zace Politické ústředí. V roce 1940 ho zatklo gestapo, 
zemřel o rok později na následky mučení.

Po  pádu komunismu chtěl na  prvorepubliko-
vou tradici navázat Václav Havel, do pozice kancléře si 
vesměs vybíral lidi buď s disidentskou 
minulostí, nebo s jasnými politickými 
názory – ať už šlo o Karla Schwarzen-
berga, Ivana Medka, Luboše Dobrov-
ského nebo Iva Mathého. Jeho nástupce 
Václav Klaus s sebou na Hrad přivedl 
ekonoma Jiřího Weigla, svého dlouho-
letého spolupracovníka, rovněž člověka, 
který byl jasně politicky vyprofilovaný. 
Mynář při svém nástupu do  funkce 
v roce 2013 tak čitelnou stopu neměl.

Sice se již nějaký čas pohy-
boval v okolí Miloše Zemana, vedl pro něj od roku 
2010 Stranu práv občanů Zemanovce, k politice se ale 
moc nevyjadřoval. V jednom z mála čistě politických 
rozhovorů, které Mynář dal médiím, mimo jiné pro-
hlásil, že jeho prioritou je „bojovat za práva občanů, 
což žádná jiná strana nedělá“. Dveře k Zemanovi po-
mohl Mynářovi otevřít lobbista a bývalý komunistický 
aparátník Miroslav Šlouf, který se Zemanem tvořil 
dvojici především v dobách jeho premiérství. Společně 
s Mynářem a dalším Zemanovým poradcem Marti-
nem Nejedlým je pojilo přátelství, několik let spolu, 
jak upozornil týdeník Ekonom, jezdili na vodu. My-
nář a Nejedlý postupně Šloufa přerostli a jeho místo 
u Zemana ke Šloufově nelibosti plně obsadili. Když 
byl Zeman před šesti lety poprvé zvolen do úřadu, šli 
s ním na Hrad už jen oni. Šlouf zůstal mimo, Zeman 
mu vyčítal, že ho kvůli své kontroverzní pověsti při-
pravil ve volbách o hlasy.

Čím přesně Mynář Zemanovi učaroval, nevíme. 
V devadesátých letech se tento stavební ekonom ži-
vil byznysem, v rodných moravských Osvětimanech 
vybudoval lyžařský areál a s pomocí evropské dotace 

i penzion. Postupně se věnoval byznysu s odpady, pak 
byl ve firmách specializujících se na vymáhání pohle-
dávek, které pracovaly pro pražský dopravní podnik 
nebo skupinu ČEZ. Mynář loni napsal do majetko-
vého přiznání, že vlastní celkem 125 pozemků, nemo-
vitosti a má 13,5 milionu na účtu v bance.

Před soudem
Pamětníci mohou potvrdit, že během Havlovy i Klau-
sovy éry platilo, že prezidentská kancelář ani její šé-
fové nebyli zatíženi velkými aférami. S Mynářovým 
příchodem na Hrad se to zásadně změnilo. Kancléř už 
pět let úřaduje bez bezpečnostní prověrky. O udělení 
na stupeň přísně tajné požádal podle pravidel Národní 
bezpečnostní úřad ke konci roku 2013, ale úřad mu 
prověrku odmítl dát, protože jeho osobu vyhodnotil 
jako bezpečnostně nespolehlivou. Důvody nebyly ni-
kdy oficiálně sděleny.

Důsledky stopky od NBÚ jsou pro Mynáře ne-
příjemné, nesmí se seznamovat s  utajovanými sku-
tečnostmi a nesmí být vpuštěn na summity NATO, 
kterých se účastní prezident. Aby předešel vykázání 
za dveře, byla v roce 2014 odvolána jeho účast na se-

tkání Severoatlantické aliance ve Velké 
Británii.

Na Hradě Mynář proslul papa-
lášskými manýry. Zpravodajský web 
Aktuálně.cz například před dvěma a půl 
lety popsal, že Hradní stráž mu musela 
vzdávat poctu salutováním, i když na to 
neměl na rozdíl od prezidenta, ústav-
ních činitelů nebo zahraničních ná-
vštěv nárok. Jindy měl zase chtít, aby 
mu Hradní stráž otevřela Jelení příkop, 
aby si v něm mohl zaběhat. Nebo měl 

nechat uzavřít na noc východní bránu Pražského hradu 
u Černé věže, protože v té době nedaleko bydlel a chtěl 
v místě minimalizovat provoz. Mynář tyhle bizarnosti 
vždy popíral coby nesmysly.

Mezi lidmi, kteří ho znají, má Mynář pověst 
pragmatického byznysmena. MF DNES před časem 
zanalyzovala zakázky, které spadají pod Mynářem říze-
nou hradní kancelář, a zjistila, že 25 zakázek za 440 mi-
lionů šlo k firmám, které mají blízko k Mynářovi nebo 
lidem, jež dosadil do Lán. Jde třeba o advokátní kance-
lář Jestřáb a Tomanek, která dostala zakázku za 4,4 mi-
lionu na právní služby. Stejná kancelář předtím My-
nářovi zprostředkovala nákup jeho pražské vily a také 
sponzorovala Zemanovu kampaň.

Další advokáti Michal Halva a Peter Olejár, kteří 
stojí v čele kanceláře Halva & Olejár, dostali zakázku 
za necelé dva miliony, advokát Halva v minulosti My-
nářovi pomáhal se získáním evropské dotace na jeho 
penzion v Osvětimanech. Řada zakázek v Lánech je 
rozdělena na menší, vejdou se tak pod zákonný limit, 
nad který zákon nařizuje veřejnou soutěž. Díky tomu je 
Hrad mohl zadat konkrétním firmám. Když byl na to 

Dvacet pět 
zakázek šlo 
k firmám 
majícím blízko 
k Mynářovi 
a jeho lidem.
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v minulosti Mynář dotazován, novináře odbyl s tím, že 
ho ruší. Později Mynář na web Hradu napsal, že cílem 
článků je „poškozovat v očích veřejnosti Pražský hrad 
a tím i prezidenta“.

Před Vánocemi se měly soudy zabývat rizikovostí 
kancléře veřejně, na městský soud podal žalobu kvůli 
neudělení bezpečnostní prověrky. Projednávání bylo od-
loženo na konec letošního ledna. 

SOUDNÍ SPOR S PREMIÉREM 

Sama proti 
premiérovi: 
Nespojujte ji 
s námi!
Reportáž z obce, jejíž 
obyvatelka porazila 
Babiše
iVana SVobodoVá, 16. 9. 2019

U rohového domu na hlavní ulici obce Koloveč právě 
zavírá Jana Filipová petlicí dřevěné dveře od malého 
obchodu, který tu chystá k otevření. Přišla sem ještě 
přeměřit regály kolem zdí, aby věděla, kolik metrů oz-
dobné krajky bude potřebovat na jejich okraje, a jde 
se nachystat na další rozhovor. Za chvíli sem za ní 
na Domažlicko do jejího kolovečského domku přijede 
redaktorka z pořadu ČT 168 hodin a bude se jí ptát, jak 
se jí žije, když jí fanoušci Andreje Babiše neustále po-
sílají e-mailem, poštou i na sociálních sítích výhrůžky 
a nadávky, protože přivedla – a s úspěchem – k soudu 
jejich oblíbeného politika.

Jana Filipová podala žalobu na ochranu osob-
nosti poté, co ji – spolu s dalšími demonstranty, kteří 
vloni kousek od sněmovny manifestovali svou nespoko-
jenost s jeho vládou – premiér označil za lidi, kteří jsou 
k demonstrování proti němu najati za peníze. „Ti lidé 
jsou zaplaceni, jsou to političtí odpůrci na objednávku,“ 
řekl premiér vloni v červenci. Po úspěšné žalobě Jany 
Filipové, které se jeho slova dotkla, je Babiš od předmi-
nulého pátku prvoinstančně odsouzen k omluvě za lživé 
tvrzení – což odmítl a chce se odvolat.

„No ano, dostávám sprosté a zlé zprávy, ale tady 
v Kolovči mi nikdo nic špatného neřekl,“ vysvětluje 

Jana Filipová, „a nikdo se mě na to ani neptá. Nevím, 
co si tu o tom sousedé vlastně myslí.“ Ví o dvou třech 
lidech, které ta zpráva potěšila, ale většinový názor 
téměř tisícihlavé obce na svou aktivitu – ať už účast 
na  demonstracích Milionu chvilek pro demokracii 
nebo soud s Babišem – odhaduje jen z toho, jak Kolo-
večtí volí. „Možná části lidí moc sympatická nebudu, 
ale nikdo se ke mně nechová nijak zle,“ říká o obci, 
v níž ANO Andreje Babiše dostalo v posledních par-
lamentních volbách 40 procent hlasů (druhá byla SPD 
s 10,7 procenta a třetí ODS s 10,5 procenta).

Co si tedy lidé v  západočeském městysu o své 
sousedce a jejím vítězném rozsudku, že premiér nesmí 
pomlouvat občany, vlastně myslí?

Nic zadarmo
Na  lavičce kousek od budoucího Koloniálu U Jany 
sedí na podzimním slunci skupina šesti lidí a klábosí. 
Mladá žena s dítětem na klíně, tři starší ženy a asi še-
desátiletý muž mluví o tom, že tu ten obchod za chvíli 
vznikne, všimli si, že „ta paní“ už na něj umístila ná-
pis, že v něm mimo jiné bude sběrné místo peří k vy-
čištění. Ani jeden z nich nechce říct své jméno, pro-
tože „to ne, to by byla ostuda po Kolovči“, a jak se 
redaktoři Respektu při dvoudenním pobytu v Kolovči 
přesvědčí, neochota se představit bude rys, který bude 
celou návštěvu provázet. „Viděli jsme to v televizi, že 
ta paní vyhrála nad Babišem,“ usmívá se mladá žena, 
„ale čeho se ten spor týkal, to jsem buď nezaslechla, 
nebo nepochopila, nebo zapomněla. Nevím.“ Ukáže 
se, že to pořádně nepochopil nikdo ze sousedů na la-
vičkách, a po vysvětlení, o co šlo, jen krčí rameny. „To 
je její věc, ne naše,“ říká starší paní, „mně se Babiš líbí, 
já vždycky říkám, že my důchodci máme díky němu 
lepší život, když nám přidal peníze.“ Jestli je dobře, že 
soud pojmenoval fakt, že politik nesmí šířit lži o obča-
nech, to prý nevědí. „To asi vidí každý jinak, já nevím, 
já se o politiku nezajímám. Volit jsem byla jen jednou, 
našeho starostu,“ říká mladá žena.

Kousek od nově zateplené a natřené školy sedí 
na lavičce vousatý třicátník – do notýsku redaktorů se 
nechá zapsat pouze pod iniciálami V. K. „Nechci být 
v novinách, to by tak ještě scházelo,“ říká V. K. „A ještě 
o takové věci, o té paní a o Babišovi, to v žádném pří-
padě.“ Podle něj totiž, když o tom všem přemýšlel, prý 
není možné, aby Jana Filipová spolu s dalšími občany 
chodila demonstrovat zdarma. Takže Babiš má po-
dle něj pravdu, když říká, že jsou ti lidé najatí, a ten 
soud nemohl být spravedlivý. „Vím to proto, že přece 
žádný Čech nedělá nic zadarmo. Proč by to kdo dě-
lal? Já bych zadarmo demonstrovat nešel. A podle mě 
nikdo. Jo třeba za tisícovku, to by byla jiná, ale jinak 
ne.“ Kdo demonstrantům ty peníze dodává a kolik by 
to asi muselo být při čtvrtmilionové účasti, to prý neví, 
ale „asi nějaké takové síly existovat musí“.

Když viděl Janu Filipovou v televizi, matně si 
vybavil, že už ji v Kolovči někde zahlédl. On sám žil 
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mnoho let v jiném městě a slušně si vydělával v Ně-
mecku, pak ale přišel o papíry na auto, když nadýchal 
při kontrole THC, a měl s Německem utrum. „Teď pra-
cuju v agropodniku, ten nepatří Babišovi, ale vím, že 
Babiš je slušný člověk.“ Zlevnil důchodcům jízdné a ti 
se teď, jak V. K. říká, dostanou autobusem „za šest ko-
run tam, kam předtím jeli za třicet. To je přece frajer. 
Teď už důchodci nemusí po odpadkových koších hle-
dat prázdné lahve, aby měli na jízdenky,“ ukáže na koš 
u školy. A dřív je tu hledali? „Nikdy jsem je neviděl, ale 
určitě ano. Kde bychom byli bez Babiše? V pytli jako 
do té doby. Ekonomicky nás zvedl.“ V. K. sám k volbám 
nechodí, volil prý jen jednou v životě Zelené, a to jen 
proto, že mu to řekla matka, ať to udělá. „Ona je za-
hradnice, tak se jí Zelení líbili. Teď bych volil Babiše. 
Ale nebudu, protože to nemá cenu, jeden hlas.“

Ze školy se trousí žáci. „Ne, o tom nám ve škole 
neříkali, ani doma,“ říkají asi třináctileté děti, jeden 
chlapec ale viděl v televizi, „že ta paní něco vyhrála 
nad Babišem. Něco kvůli demonstracím, moc to ne-
chápu, ale jestli vyhrála po právu, tak je to dobře, ne?“ 
usmívá se.

Ředitelka Základní školy Koloveč Romana 
Šeterlová ochotně vyjmenovává, že se žáci průře-
zově podle vzdělávacích programů samozřejmě učí 
také o právech a povinnostech občanů, takže se do-
zvědí také o právu občanů se soudit. O případu sou-

sedky, která se brala za svá práva u soudu s premiérem 
země a uspěla, paní ředitelka ví, všimla si toho v médi-
ích. „Všimla jsem si toho já jako občan, nevšimli jsme 
si toho jako instituce, a pokud vím, s žáky jsme o tom 
tedy nemluvili. Já neučím občanskou nauku, takže 
nemám kde se s nimi o tom bavit, a učitel občanské 
nauky je momentálně na týdenní otcovské dovolené.“ 
A až se z ní příští týden vrátí, je pravděpodobné, že 
živý příklad občanských práv z domku kousek od školy 
zařadí do výuky? „To nevím,“ odpovídá ředitelka. „Jak 
si učitel aktualizuje výuku, to je na něm.“

Rodáci a ti druzí
Procházka obcí ukáže, že lidé tu paní Filipovou sku-
tečně moc neznají. Bydlí tu teprve od roku 2015, kdy 
si tady po rozvodu koupila malý domek. Pár lidí ji za-
znamenalo kolem poslední prezidentské volby: rozvě-
šovala letáky pro Jiřího Drahoše. Koloveč ale z 65 pro-
cent volila Miloše Zemana, takže už v té době si mnozí 
řekli, že jim tu v obci zkrátka přistál „agent pražské 
kavárny“. Věta „nebudu k tomu nic říkat, protože ji 
osobně neznám, tak nevím, jak to s tou demonstrací 
bylo“ plyne z úst většiny oslovených lidí. U Lišáka ale 
sedí i paní, která se představuje jako Danka, a její part-
ner, „mánička“, s šátkem uvázaným přes dlouhé šedé 
vlasy, se představuje jako „Indián, odjakživa Indián“. 
Oba jsou tu, jak říkají, „teprve dvacet let“. „A pořád nás 

Chci ostatním dodat odvahu. (Jana Filipová)
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berou jako náplavy, nezapadli jsme, protože tady jsou 
ti lidé mentálně… no, nějak jiní,“ vysvětluje Indián. 
„Takže ta paní, co je tu teprve čtyři roky, tady žádné 
zastání mít nebude. Tady, kdo není rodák z Kolovče, 
toho neberou. A navíc když jde proti Babišovi.“ Paní 
Danka své sousedce, jak říká, moc fandí. „Držím jí 
palce, je dobrá, že to dotáhla do konce. Jediné, co mi 
vadí na tom soudu, je, že to k ničemu nebude. Měl by 
odstoupit, ale neodstoupí.“

Indián to poslouchá a kroutí hlavou – ne že by 
měl v oblibě Andreje Babiše, ale, jak se ukáže, pova-
žuje to všechno za zbytečné tlachání. On, který vy-
rostl v undergroundu, zasněně vzpomíná na kapelu 
Aktual s Milanem Knížákem, na další lidi a muzi-
kanty z undergroundu, na to, jak byli všichni stíhaní 
a jak „bolševici změnili dráhu mého života a to jim ni-
kdy nezapomenu, hajzlům“. „Ale Babiš, to je mi jedno, 
do toho se nepletu a ta paní, co ho porazila u soudu, je 
mi jedno. Jediné strašné zlo jsou bolševici,“ říká.

Blíží se večer a  to redaktory Respektu čeká 
schůzka se starostou obce Václavem Perglem (nezá-
vislý, za STAN). V telefonátu vedeném ještě z Prahy 
přislíbil večerní setkání. Pracuje 
v Praze, denně dojíždí a  v obci úřa-
duje jen o pátcích. Teď ale změnil ná-
zor. „Myslím, že by to stačilo probrat 
jen rychle po telefonu,“ odpovídá sta-
rosta na  telefonní dotaz, v kolik ho-
din se schůzka uskuteční. „Setkání je 
zbytečné. Nepřeju si, aby se v jednom 
článku mluvilo o obci a zároveň o pří-
padu paní Filipové. Nebo ať se o tom 
klidně mluví, ale bez starosty. Buď bu-
dete psát o obci a k tomu se můžeme 
sejít, nebo o tom soudu paní Filipové, a k tomu jako 
starosta nemám co říct.“ A jak se tedy dívá na rozsu-
dek, podle nějž nesmí premiér lhát o jiných lidech, jako 
občan? „Nevím, jestli veřejná osoba v tomto případě 
lhala, z čeho čerpala. Nevěřím, že paní Filipová vzala 
za demonstraci peníze, to ne, ale nedostal je opravdu 
nikdo? To nevím, nebyl jsem tam,“ říká starosta, který 
se slovu „Babiš“ důsledně vyhýbá po celou dobu ho-
voru.

Večer v hospodě Šumava se ukazuje, že soud 
Jany Filipové s Andrejem Babišem tu všichni zazna-
menali. Ale moc pochopení pro paní Filipovou nemají. 
„A víte jistě, že ty peníze nevzala?“ ptá se muž, který 
spolu s ostatními stolovníky hlavně zjišťuje, za „jakou 
stranu“ ten článek o jejich obci vzniká. „Za koho píšete? 
Za ANO, za ODS, za jakou jste tady politickou stranu?“ 
ptá se muž, který je vůdčí osobností u stolu štamgastů, 
a vysvětlení, že novináři naopak nesmí být členy poli-
tických stran, že o nich mají povinnost psát nestranně 
a nezaujatě, ho nepřesvědčuje. „Kdyby vás neplatily po-
litické strany, kdo by vám dával výplatu?“ říká.

Do restaurace přichází skupina žen, právě jim 
skončil volejbal na hřišti u školy a přišly si sem ještě 

posedět – jako každou středu. Usměvavé, veselé ženy 
různého věku se na dotaz, co říkají rozsudku ve sporu 
Filipová–Babiš, jen usmívají a koukají po sobě. „No, já 
myslím, že ta paní měla právo se soudit, když měla po-
cit, že o ní někdo lže,“ říká mírná tmavovláska. Mladá 
blondýnka s culíkem s tím ale nesouhlasí. „Ten soud je 
naprosto zbytečný,“ prohlásí rázně. „Když někdo dělá 
politické aktivity, tak musí počítat s tím, že o něm ně-
kdo něco řekne, že je takovej nebo makovej, nebo že 
bere peníze. Já bych s tím tedy počítala. A chci říct, že 
jsem rodačka a vůbec si nepřeju, aby to bylo s Kolovčí 
spojované. Ona není rodačka, tak proč to spojujete,“ 
namítá. Slovo si pak bere žena v čele stolu (později se 
dozvídáme, že to byla starostova manželka): „Nezlobte 
se, nemáme na vás čas,“ říká. Debata je u konce.

Všechno se pomotalo
Ráno na městském úřadu sedí jako každý den tajem-
ník Josef Štibraný. O tom, že po obci chodí novináři 
a mluví s lidmi, už od starosty ví a zná i téma hovoru. 
„K tomu nic říkat nebudu, to mi nepřísluší,“ odpo-
vídá na otázku, jak smýšlí o soudní aktivitě paní Fili-

pové a o rozsudku nad premiérem. „Po-
kud nemáte dotaz k chodu úřadu, tak 
jako tajemník nemám k čemu se vy-
jádřit. A jako občan se vyjadřovat ne-
chci. Proč? Protože nechci.“ Promlu-
vit si o soudním sporu obyvatelky obce 
odmítá i místostarosta obce Petr Hájek 
(STAN). „To je soukromá věc té paní 
a mě to vůbec nezajímá. Na  shleda-
nou,“ říká.

Zdá se, že paní Filipová tu 
v moc přátelské atmosféře nežije. Lidé 

u piva v restauraci u hřiště spekulují, proč to asi tomu 
Babišovi udělala, když je tak dobrý politik, a „jestli-
pak měla stavební povolení, paní Čistá, když měnila 
okna v domku, to by se mělo zjistit“. Pak se na výzvu 
hospodského přepočítají – kdo je tady pro Babiše? Vy-
chází to šest pro a dva proti – hospodský a jeho syn, 
něco ke třiceti. Ten hovor sousedů jen tiše poslouchá. 
„Proti té paní nic nemám, soudit se v takovém pří-
padě – proč ne,“ říká později. „Ale vadí mi, že je to 
všechno k ničemu, Babiš se stejně neomluví. Omluvil 
se snad Zeman za Peroutku? Neomluvil. A taky mu 
to nařídil soud. Tady to dopadne stejně, v tomhle státě 
nic nefunguje,“ dodává.

I v restaurantu u hřiště je velkým tématem fakt, 
že paní Filipová „není Kolovečanka“. A na co jsou tady 
vlastně tak hrdí, že mezi sebe do Kolovče nepočítají 
hned tak někoho? „Být Kolovečan, to si musíte něčím 
zasloužit, tím, jaký jste a co děláte. To se každému ne-
podaří,“ říká starší muž. „Na to jsme hrdí.“

Nedůvěra a  uzavřenost jsou v  Kolovči znát 
na každém kroku. Dvě studentky maturantky u kos-
tela, které o případu své sousedky dosud nic neslyšely, 
odmítají říct i to, do jakého města odjíždějí za stu-

„Doba se změ-
nila, ale ti lidé, 
pohraničníci 
a estébáci, od-
tud nezmizeli.“
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diem. „To jsou osobní údaje, to vám neřekneme,“ na-
mítá blondýnka. „Máme obavy,“ špitne její kamarádka. 
A z čeho, co by se mohlo stát? „To právě nevíme, ale 
co když něco ano.“ Místní fotbalový funkcionář – jako 
všichni ostatní beze jména – stráví nejdelší část ho-
voru pokládáním otázek, které mají novináře prověřit. 
„Za koho tu jste? Jak jste přijela? Kdo vás pozval? To 
vás pozvala ona, že? Proč jste tu doopravdy, ale nelžete, 
přece tu opravdu nejste kvůli článku sama za sebe.“ 
O soudu paní Filipové mluví jako o „útoku na Babiše“.

Docela jiná atmosféra panuje v  kolovečském 
Muzeu řemesel, jehož pompézními prostorami pl-
nými sběratelských kousků provádí turisty jeho maji-
tel Martin Volf. Janu Filipovou, jak říká, trochu zná, 
byla tu na prohlídce, a on jí fandí. Je však skeptický – 
podle něj ty davy na Letné a i ten soud nakonec naže-
nou body Andreji Babišovi, protože, jak říká majitel 
muzea, „tady se všechno pomotalo a platí jinak, než 
by mělo“. „Vezměte už jen to, kdo tu dostává státní vy-
znamenání – třeba Jarek Nohavica, kterého mám moc 
rád jako hudebníka. Dobře, měl dostat cenu za mu-
ziku, ale vyznamenání, u něhož se předpokládá mo-
rálka? A takhle po kapkách se tu mění hodnoty. Lidi 
už nechtějí demokracii, chtějí silnou osobnost,“ říká 
pan Volf, „nemůžou ani pochopit, že ještě někdo má 
nějaké ideály a jde s nimi zadarmo na náměstí. Tady 
paní Filipová zastání mít nebude.“

Podle majitele muzea je ale i v Kolovči spousta 
lidí, kteří Janě Filipové fandí. Ale nikdy to neřeknou 
nahlas, protože se bojí Babiše: buď oni, nebo někdo 
z jejich rodiny totiž podniká, a nechtějí si to rozhá-
zet s úřady, které by na ně mohl „Babiš poslat“, jak se 
domnívají.

„Ale za tím není jen Babiš,“ usmívá se živnost-
ník Rudolf – víc o sobě zveřejnit nechce – o pár ulic dál. 
„Ani já neřeknu veřejně, že jezdím na Letnou, podepsal 
jsem Milion chvilek, obdivuju paní Filipovou a rád bych 
byl odvážný jako ona. Nejsem, protože žiju naknap, ti 
lidé, co tu volí Babiše, jsou moji zákazníci a já nemám 
zájem o finanční kontroly. I když mám všechno v po-
řádku, nechci se tím zdržovat,“ vysvětluje Rudolf. Byl 
kdysi chvíli na vojně v Domažlicích a ty lampasáky a lidi 
z posádky pohraničníků potkává prý dodnes na úřa-
dech. „Doba se změnila, ale ti lidé, pohraničníci a esté-
báci, odtud nezmizeli,“ říká. „A já tu míním dál v klidu 
žít. Těším se zase na Letnou, jezdím tam pravidelně. 
Zase se nadechnu, popovídám si s lidmi a pak zalezu 
zase do Kolovče žít tak, jak jsem žil dosud.“

To neklapne
Jana Filipová v kuchyni zavěšuje vlastnoručně vyro-
bené náramky z korálků na šperkařský stojan, který 
pak přenese k sobě do obchodu. Jaký sortiment tu li-
dem chybí, si budoucí provozovatelka koloniálu zjišťo-
vala v anketě – lístky s otázkami umístila do čekárny 
u doktora, na úřad i k obchodu s potravinami. „My-
slím, že když lidé uvidí, že sem chci dodat to, co jim 

chybí, třeba galanterní zboží, tak snad budou rádi. 
Určitě se přijdou ze zvědavosti podívat do obchodu, 
a když mě lépe poznají, bude to snad dobré,“ plánuje, 
jak se začlenit mezi své sousedy.

Ke spolku Milion chvilek a vůbec k aktivnímu 
občanskému životu se dostala úplně náhodou: v době 
posledních prezidentských voleb jí kamarádka poslala 
zprávu, že Jiří Drahoš, protikandidát Miloše Zemana, 
je iluminát. Hleděla prý na to „jako zjara“ a začala si 
zjišťovat, kde se taková zpráva vzala. A objevila tak ne-
konečný svět dezinformačních webů a facebookových 
skupin. „Do té doby jsem se o takové věci nezajímala, 
ale když jsem viděla, co všechno existuje za nesmysly 
a manipulace, řekla jsem si, že se s tím musí něco dě-
lat,“ vzpomíná Jana Filipová.

„Vychovaná jsem byla vojákem z povolání, k žád-
nému občanskému aktivismu jsem nikdy neměla blízko, 
slovo ,disident‘ jsem například slyšela, až když začal lis-
topad 1989.“ A tak se na jednom z mítinků Jiřího Dra-
hoše nabídla jeho štábu, že by s něčím pomohla, jestli 
je třeba, a stala se v jeho kampani dobrovolnicí. Aby 
všechno pochopila lépe, zašla si i na konferenci o fake 
news a dezinformacích. A dnes, jak říká, už si je jistá, 
že „jsme v čistokrevné hybridní válce“.

Nechceme problémy
Na stole leží dva dopisy, které přinesla ráno pošťačka. 
V jednom jí podepsaná pisatelka z Plzně vyčítá, že 
jde proti Andreji Babišovi, který toho tolik dokázal. 
V druhém jí anonymní pisatel přeje, aby ji „sežrala ra-
kovina“. Mladší dcera matku požádala, ať se přejme-
nuje, protože jí dělá ostudu, ale starší dcera napsala 
na Facebook, že je na maminku pyšná. Za ní se teď 
chystá na návštěvu – jede do Plzně pro garnýže do ko-
loniálu a chce se za dcerou stavit v hotelu, kde dělá ser-
vírku. Jedeme s ní.

„No ano, asi jsem na ni pyšná, vyhrála soud 
s premiérem a kdo má taky celý den mámu v televizi,“ 
říká devětadvacetiletá Kateřina. „Ale taky se o ni bo-
jím. A štve mě. Každý má normální mámu, proč ne 
já,“ dodává najednou trochu nabroušeně. „To opravdu 
nemůžeš o víkendu uvařit a pozvat děti na oběd jako 
jiné mámy? Proč musíš místo toho pořád někde lí-
tat s transparenty? Co když kvůli tobě přijdu o práci? 
A brácha chce podnikat, co když bude mít kvůli tobě 
problémy? Nemůžeš toho už nechat?“ obrací se na za-
raženou matku, které po tváři sjíždí slza. „To asi ne-
klapne, promiň,“ odpovídá dceři tiše, když si ji nená-
padně utírá.

„Pořád je tu zakořeněný ten strach, i třicet let 
po listopadu a i v mladých lidech,“ říká pak Jana Fi-
lipová před hotelem, už v lepší náladě – ozvala se jí 
skupina aktivistů, že jí přijedou pomoci s dokončová-
ním obchodu, udělalo jí to radost. „Ale myslím, že ten 
strach ze špatné země bude u lidí menší, když vidí, že 
soudy daly za pravdu obyčejné ženě proti premiérovi,“ 
shrnuje svůj případ. „To lidem mohlo otevřít oči.“ 
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Radosť 
z novinár
činy
matúš koStolný,  

šéfredaktor denníka n

Založiť noviny je zážitok, z ktorého 
sa nespamätáte dlho. Myslím si, že 
asi nikdy. Jedny som zakladal pred 
piatimi rokmi a dodnes ma to drží.

Založiť noviny počas revo-
lúcie, to musí byť ešte stokrát väč-
šie dobrodružstvo. Založiť noviny, 
úspešné noviny, je totiž zážitok slo-
body, ktorú ste si práve vybojovali. 
A keď sa to deje v momente, keď slo-
bodu získava celá krajina, musí to byť 
sila, ktorá sa nestratí. 

Respekt má v  sebe svoj slo-
bodný začiatok zapísaný. Vidieť ho 
bez ohľadu na to, že zmenil formát, 
rozsah, papier a aj takmer celú redak-
ciu. Som si istý, že to vidia a cítia aj 
jeho čitatelia.

Radosť z objavovania
Ja však vidím ešte jeden znak. 
Rozoznám ho, lebo ho sám každý deň 
zažívam v našej redakcii. Aj dnes cí-
tim z Respektu radosť z novinárčiny. 

Znovu vymyslieť, čo bude 
hlavná téma. Znovu sa pýtať tie 
správne otázky, byť zvedavý a túžiť 
sa dozvedieť, prečo sa to stalo a kto je 
za to zodpovedný. Znovu prísť s vtip-
nou titulkou, výrečným titulkom, ale 
aj odhaliť, že niečo nie je dostatočne 
overené, že niekde to škrípe v texte, 
v logike rozprávania príbehu alebo 
niečo jednoducho ešte nie je dosť 
dobre vyzdrojované. 

Presne tak by mala fungovať 
dobrá redakcia. 

Poviete si, že to je predsa sa-
mozrejmé. Ale verte, že to tak nie je. 
Novinárčina je remeslo, veľa vecí sa 
dá naučiť. Ak vám však chýba radosť 
a nadšenie doplnené kritickým od-
stupom a schopnosťou priznať si, že 
niekedy robíte aj chyby, vaše noviny 

či časopis budú iba obyčajným infor-
mačným servisom, ktorý rutinne za-
chytáva, čo sa včera stalo. Takých sú 
po svete stovky. 

A potom sú tu aj stovky ta-
kých, ktoré sú vyslovene zlé. Také, 
kde nie je ani sloboda, ani radosť 
a ani nadšenie, ale iba robota, spl-
nené plány a popísaný papier.

Slovenská stopa
Keď Respekt vznikal, mal som 14 
rokov. Začal som chodiť na  gym-
názium v Bratislave a priznávam, že 
som ho nečítal. Ani si nepamätám, 
že by ho v  Bratislave bolo možné 
zohnať. Postupne som ho však začal 
objavovať. 

Z minulých výročí mám naštu-
dované stručné dejiny Respektu, jeho 
prvých autorov, historky zo začiat- 
kov. A dnes si dovolím povedať, že 
Respekt poznám. Som jeho predpla-
titeľom, čítam ho a mám to šťastie, 
že niektorých v redakcii aj stretávam.

Vnímam aj to, že Respekt nie 
je len jeho dnešná redakcia, ale aj ľu-
dia, ktorí ním prešli. Mnohí z nich si 
v sebe aj dnes nesú ten respektovský 
zážitok, a asi preto čítam aj ich.

Slovenskou spojkou v  Re-
spekte a vôbec mojou osobnou spoj-
kou v tomto príbehu je Martin M. 
Šimečka. Najskôr bol mojím šéfre-
daktorom, potom kolegom v Prahe 
a  teraz som mu šéfredaktorom ja. 
Cez neho vidím druhú polovicu de-
jín Respektu.

Keby som bol zaťažený na slo-
venskú národnú pečať Šimečka by 
jednu takú zanechal v Respekte a ten 
časopis by preto od jeho vstupu do re-
dakcie mohol byť vlastne tak trochu 
aj náš.

Počúvam to dodnes: To, keď 
sme debatovali v  Respekte… Mu-
síme to poriadne prediskutovať, sad-
nime si a mali by sme skúsiť zapojiť 
celú redakciu, lebo tak sme to robili 
v Respekte a podarilo sa nám preko-
nať aj krízy. V Respekte by sme skú-
sili urobiť toto... Na prvý pohľad by 
sa mohlo zdať, že to môže parádne li-
ezť na nervy. Ale priznávam, že som 
to zámerne prehnal a stlačené do jed-
ného odseku to vyzerá hutnejšie, ako 
to je v realite. Plus: Ako verný čita-

teľ Respektu tým slovám rozumiem 
a viem si dokonca aj predstaviť, čo 
tým Milan myslí.

V každom prípade je fajn ve-
dieť, že z tej istej Bratislavy, kde som 
ja Respekt na začiatku roku 1990 ne-
videl, to nakoniec ani dnes do redak-
cie v Prahe nie je príliš ďaleko. Pre-
pojenie našich redakcií a  príbehov 
slobodných a nezávislých redakcií sa 
ešte zvýraznil, keď v našej redakčnej 
rade sedel súčasný šéfredaktor Re-
spektu Erik Tabery. (Toto môžete 
vnímať aj ako oneskorené priznanie, 
že autor nie je ani náhodou nezaujatý.)

Digitálne svetlo a klasický text
Je to paradox, ale 30ročný Respekt 
je pre mňa aj dnes symbolom začiat-
kov. Bol to prvý časopis, ktorý som 
si predplatil na iPade, dlhé roky som 
ho tak v nedeľu na obed čítal a dnes 
ho mám stiahnutý priamo v telefóne.

Chvíľku som si myslel, že 
presne to je dôležité, aby mali mé-
diá a novinári nádej na prežitie. Že 
zvíťazia tí, ktorí budú mať najlepšie 
aplikácie, najlepšie sa prispôsobia po-
trebám digitálneho sveta. 

Je to celkom určite tak, ak za-
spíte dobu, môže byť už neskoro. Pí-
šem to z redakcie, ktorá väčšinu svo-
jej energie venuje webu, aplikáciám 
na mobiloch a všetko robí pre to, aby 
získala nových digitálnych predpla-
titeľov. 

Pozorne sledujeme každého 
jedného, ktorý nám pribudne, sna-
žíme sa mu ponúknuť to, čo u nás hľa-
dal a nie len že pre neho píšeme svoje 
texty, ale snažíme sa s ním aj diskuto-
vať, pýtať sa ho na názor. Prispôsobu-
jeme svoje titulky aj články displejom 
na mobiloch, lebo tam nás číta stále 
viac ľudí a nie sú zvedaví na to, ako 
pekne sme to zalomili do novín alebo 
na obrazovku počítača.

Súčasne ale dnes už viem, že 
iPad, mobil, aplikácia môžu byť per-
fektne vyparádené, ak však nemáte 
obsah, je vám to úplne na nič. Lebo 
nakoniec rozhoduje práve ten. A slo-
boda, radosť z novinárčiny a nadše-
nie písať, pýtať sa a skúšať pochopiť 
veci okolo nás rýchlejšie a lepšie ako 
ostatní. Inak, presne preto stále čítam 
Respekt. 



Benefiční koncert na podporu programu Dobrý start do života

JIŘÍ ŠUST Ostře sledované postřižiny, suita z hudby k filmům Jiřího Menzela (arr. Mirko Krebs)

MILOŠ BOK Anděl Páně, suita z hudby k filmové pohádce

LUBOŠ FIŠER Sinfonia Fišeriana, suita z motivů filmové hudby (arr. Mirko Krebs)

4. prosince od 19.30 hodin
Smetanova síň Obecního domu v Praze

SYMFONICKÝ ORCHESTR HL. M. PRAHY FOK
dirigent Peter VRÁBEL

Vstupenky od 300 Kč objednávejte nawww.unicef.cz

FILMOVÉMELODIE PRO UNICEF
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