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Socialismus a druhá věta 
termodynamická
JIŘÍ PANCÍŘ, PREZIDENT KULTURNÍ KOMISE ČR

iberté, égalité, fraternité. Volnost, rovnost, bratr-
ství; toto heslo lidstvu vložila do vínu nechvalně 
známá Velá francouzsá revoluce. Již od samého 

počátu bylo vša zřejmé, že mezi těmito slovy, lépe řečeno 
názorovými postoji, existují vnitřní rozpory. Vždy totiž lze 
dosáhnout porou v jednom z nich pouze oleštěním vý-
znamu druhých dvou. Důsledem byl i vzni tří oddělených 
myšlenových proudů, teré vyústily ve vzni tří hlavních 
politicých platforem. První slovo se stalo principem libe-
rálů, druhé socialistů a jejich odnože omunistů, třetí pa 
principem řesťansé demoracie.

Abychom mohli rozhodnout, teré z uvedených hnutí je pro 
poro lidstva nejvýznamnější a teré poro naopa brzdí, 
je možné se uchýlit  vědě. A to ne  vědám společensým, je-
jichž výsledy jsou vždy poplatné době a vládnoucí ideologii, 
ale  vědám přírodním, teré jsou vůči atuálním politicým 
hnutím invariantní. Podívejme se, ja na tento problém odpo-
vídá součást fyziální chemie, statisticá termodynamia.

První věta termodynamicá nám říá, že množství energie, 
teré lze studovanému uzavřenému systému připsat, je on-
stantní.  Energii není možné z ničeho vytvořit, lze jen měnit její 
povahu. Mnohem důležitější je vša druhá věta termodynamic-
á. Ta říá, že z energie, terou máme  disposici, lze sutečně 
využít jen její malou část, tzv. volnou či Gibbsovu energii. 
A veliost této energie závisí riticy na míře uspořádanosti 
daného systému, terý studujeme. Čím je systém volnější a ne-
vyváženější, tedy čím větší jsou rozdíly mezi jeho jednotlivými 
členy, tím více volné energie má  dispozici pro svůj další rozvoj. 

Čím jsou jeho členové více (energeticy) zrovnoprávněni, tím 
ztrnulejším se stává.

Mírou této uspořádanosti je tzv. entropie. Ta je tím nižší, 
čím jsou větší rozdíly mezi jednotlivými elementy. A druhá věta 
termodynamicá říá, že podmíny  jaéoliv změně systému 
vyžadují co nejnižší entropii, tedy co největší nerovnost mezi 
jednotlivými členy, co největší míru individuality. Je to právě 
nerovnost mezi jednotlivými prvy systému, terá je určující 
podmínou pro jeho rozvoj. Bohužel v aždém uzavřeném 
systému entropie postupně roste, jeho prvy se vzájemně vy-
rovnávají a výsledem je po čase rovné rozdělení energie, což 
bude mít za následe smrt neboli záni systému. Vždyť právě 
ve smrti jsme si všichni rovni. 

Další důležitý princip učeně zvaný „dissipace energie“ nám 
říá, že při jaémoliv přerozdělení energie se její část nevratně 
ztrácí už samotným atem přerozdělování, že tedy množství 
„přerozdělené energie“ je vždy podstatně menší, než je množství 
energie, terá je  přerozdělení  dispozici. Z toho plyne, že 
přerozdělování je nejúčinnější způsob, ja zcela neefetivně 
ztratit i tu malou část volné energie, terou náš systém má 
ještě  dispozici. A tato ztráta je podle termodynamiy jev 
nevratný.

Naštěstí náš svět netvoří uzavřený systém a proto v něm 
byl umožněn vzni života, vzni člověa. Jsou to právě živé 
systémy, teré umožňují entropii loálně snižovat. Jsou to 
právě lidé, teří svou cílevědomou prací a hlavně svou indivi-
dualitou umožňují jít proti této druhé větě. A shrneme-li tyto 
termodynamicé poučy, dojdeme  jednoznačnému závěru: 
Hybným principem zvyšování Gibbsovy energie je svoboda 
a rozdílnost. Jejím snížením až  nule je rovnost.

Apliace této poučy na současnost je očividná. Tam, de se 
socialisticá rovnost rozvinula v té nejodpornější formě, v SSS 
a jeho satelitech, došlo e zhroucení hospodářství zevnitř. Ale 
z toho neplyne, že v zemích ač ve své podstatě apitalisticých 
apliace mírnějších forem socialismu  hospodářsému ra-
chu nepovede. Už teď jsou socialisticé „vymoženosti“ Němeca 
a Francie temným varováním.

A situace u nás, dyby jen to přerozdělování… Ja je možné 
omentovat, že jeden nový ministr má „inderstube“ řeznic-
ého psa zatímco druhý se nestydí veřejně prolamovat svou 
olaboraci s bolševiem. Že lidé, jejichž názorů a odvahy jsem 
si vždy nesmírně vážil, se nyní bojí psát cooliv proti současné 
vládě. Že bývalý president, terý byl v roce  dosazen na 
trůn pouze díy masivní podpoře omunisticých poslanců, se 
naprosto nestydí na půdě Filosoficé faulty arlovy university 
odpovědět na otázu, proč neusiloval o zrušení omunisticé 
strany, že „ve společnosti nebyla vůle  taovému rou“. 

Pojďme se raději bavit o druhé větě termodynamicé…
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Knížákova  smršť 31
MILAN KNÍŽÁK, GENERÁLNÍ ŘEDITEL NÁRODNÍ GALERIE V PRAZE

Velým hitem současného Česa 
jsou „reality shows“. Televizní 
stanice vytvářejí idoly z blbců. 

Asi si myslí, že národ je ta dementní, 
že si nic jiného než blbce nezaslouží.

dyž jsem se před desítami let se-
známil s jógou a její filozofií, dozvěděl 
jsem se, že jednou ze záladních 
podmíne pro vývoj 
člověa je pobývat 
v dobré společnos-
ti, tzn. tam, de 
zásadní lidsé 
hodnoty mají 
svou cenu. Jóga 

zdůrazňovala, 
že člově má 
být oblopen 
p o z i t i v n í m i 
jevy a pozitiv-
ními jedinci, 
aby se pod vlivem taovéhoto prostředí 
stával lepším. To není naivní tvrzení, má 

svůj hluboý smysl. Naše současná 
onzumní (světová) společnost 

se rozhodla snižovat laťu ta 
nízo, aby si aždý připadal 
jao hrdina. A za tento pocit 
musí platit.

V době, dy hlavní česé 
souromé televizní stanice 

přetéají bahnem „reality 
shows“, opět zlamala Česá 
televize. Připomínám to, co 

aždý ví, že je placená 
z peněz všech obyvatel 

vlastnících tele-
vizní přijímač a že 
poplaty byly prá-
vě zvýšeny. Česá 
televize se chová, 
jao dyby sou-

romé stanice neexistovaly. Pro tu část 
národa, terá nesnáší trapné prezentace 
uvězněné supiny primitivů, nenabídla 
žádný valitní program, i dyž měla 
jedinečnou šanci zísat mnoho nových 
diváů. Je to další důaz toho, že Česá 
televize je drahý, neschopný a arogantní 
olos, terý by měl být v této podobě 
určitě zrušen. Ale vím, že se to nestane, 
poněvadž mnoho politiů si v ČT hřeje 
svojí polívčiču.

Zúčastnil jsem se začátem listopadu 
v alifornii onference ředitelů velých 
světových muzeí. Americá muzea měla 
problém s náupem italsých vyopá-
ve, ale to není podstatné, zmiňuji se 
o tom jen vůli souvislostem. Podstatné 
v tomto případě bylo, že se objevil jeden 
() novinář, jehož otázy zapříčinily, že 
onference téměř dvě hodiny disutovala 
o tom, jaým způsobem bude na noviná-

NÁ
ZOR

Y A
 KO

ME
NTÁ

ŘE

Nuda a lenost stvořily filozofii
Z nudy jsem také vymyslel práci
Po ránu zpívají ptáci
Divoká koťata v záhonu lilií roznášejí vůni
Do zakousnutých ptáků
Můj osud je příběh obrácených vlaků
(jen u tvých nohou sedět a zpívat)
Zbytečné životy odhodit do středu moře
Kde voda spaluje lidská hoře
Možná z těch životů oheň něco stvoří
Jsem ten co se tvé jemnosti koří
Raci s křídly létají pozpátku

Sjíždím svět na růžovém selátku

(vision)
Teď hádám z kávových sedlin
Tohle dílo spasí svět
Umění je virus
Šíří sněť
Vyhladí lidstvo za pět let

(postface)
Vzhůru psanci jež svět hnět
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ře reagovat. Jen aby se proboha nědo z přítomných 
nevyjádřil nevhodně. Strach z otáze novinářů se 
stal největším tématem třídenní onference. Fat, 
že nezvolení, většinou nevzdělaní a samozvaní no-
vináři vládnou většině tohoto světa, mě připadá 
obzvlášť degradující.

Během této onference jsem měl příležitost si 
znovu prohlédnout řadu americých umělecých 
muzeí a byl jsem zděšen stavem tamějších umělec-
ých děl. Jsou ve své většině zcela zničena restaurá-
torsými zásahy. Něteré obrazy jsou umyty ta, že 
se vůbec nepodobají jiným obrazům téhož autora. 
Viděl jsem (napřílad) embrandtův obraz, terý 
možná byl dysi originálem, ale dnes je něčím, co 
nelze zařadit v podstatě niam.

Umělecá muzea se stávají nedílnou součástí 
zábavního průmyslu a podle toho se chovají. 
Soutěží v míře zápůjče i v tom, do udělá větší, 
dražší a bombastičtější výstavu. Bude-li se pora-
čovat tímto způsobem dále, ta po chvíli budou 
všechna umělecá díla vypadat stejně. Při neustá-
lém cestování budou muset být stále restaurována 
a opravována, až na nich bude všechno nové. A ta 
naši potomci mají šanci uvidět embrandtovy ob-
razy, teré už nebudou od embrandta, Manetovy 
ne od Maneta atd. atp. atd. atp…

apela Atual, terá předznamenala un-
dergroundové hudební ativity v tehdejším 
Česoslovensu a jejíž pilotním členem jsem 
byl, vydala CD s nahrávami písní, teré tehdy 
patřily  undergroundovým hitům, ale nebyly 
nidy nahrány. motrem CD se na mou žádost 
uvolil být prezident republiy Václav laus. Byl 
jsem převapen, ja se prezidentovi v rocovém 
lubu Vagon v Praze na Národní třídě líbilo a ja 
ho spontánně tamější nevybrané a nědy docela 
drsné publium přijalo. V novinách a v Česé 
televizi se objevila tato událost zcela zreslena. 
I dyž všechno bylo normální a spontánní, média 
to oamžitě zneužila  trapným speulacím.

Přestože se cítím Václavu lausovi blízo, 
myslím, že dovedu být v názoru na něj docela 
nestranný. Nejsem člově, co chválí své blízé, 
spíše naopa, na ty, co jsou mi blíže a teré mám 
rád, bývám daleo přísnější. Přesto musím prohlá-
sit, že čím dál tím více se přesvědčuji, ja dobrým 
prezidentem Václav laus je. Stačí se jen podívat 
na uvážlivost, s terou rozdává státní vyzname-
nání (a ro od rou je v tom lepší). ovněž jeho 
otevřená ritia problematicých oblastí EU je ne-
smírně důležitá. Dává totiž světu najevo, že jsme 
samostatně uvažující útvar a ne hejno nohsledů, 
teří za aždou cenu hledají „nějaého velého 
bratra“. A navíc laus není, oproti předešlému 
prezidentovi Havlovi, ani trochu elitářsý. Je 
ochoten podstoupit téměř aždé politicé rizio. 
Ze všeho, co dělá, je jasné, že mu jde o tuto zemi. 
A to i tam, de se třeba mýlí.
níme ragmenty: iří ancíř

God save our motherland
IVANA HASLINGEROVÁ

Nidy od rou  mně nepřipadala situace v naší re-
publice ta nestabilní, ta ponižující a ta bezvýchod-
ná. A co je horší, že s největší pravděpodobností nás 

nečeá výrazná změna ani po volbách, neboť díy nědejšímu 
Havlovu ústavnímu soudu nebyla schválena změna volebního 
záona z poměrného na většinový. Nejen naše republia, ale 
celá Evropa je podivně rozmazaná a řítí se něam, odud 
není rozumného návratu. Situace ve Francii jasně uazuje, 
že systém politicého vládnutí zavedený v EU je, bohužel, 
zneužitelný a často až protismyslný. Pařížsé noci rudnou 
automobilovými pochodněmi a nido neví, ja problém 
přistěhovalecých potomů rychle vyřešit. Vše nasvědčuje 
tomu, že multiulturalismus v taovém rozsahu povede e 
atastrofám.

Snad nejzávažnějším problémem poslední doby u nás je 
uvalení nucené správy na VZP, terý probíhá podle podobného 
scénáře, jao uvalení nucené správy na IPB, na terou doplatili 
daňoví poplatníci stamiliardami orun. Uvalení nucené správy 
na VZP znamená převzetí souromých finančních zdrojů ve výši 
 miliard č ve zdravotním pojištění, teré si platí občané, mi-
nistrem athem. Nechci domýšlet, co taová oncentrace peněz 
a s tím související moci udělá v ruách ta ambiciózního politi-
a. V aždém případě nucená správa nad VZP znamená první 
ro  naplnění politiy socialistů  zestátnění zdravotnictví, 
 postupné lividaci souromých léařů, útou na ostatní 
zdravotní pojišťovny a zestátnění nemocnic. Důsledy tohoto 
rou znamenají popření vývoje uplynulých šestnácti let, desta-
bilizaci zdravotnictví namísto nápravy jeho problémů, omezení 
dosavadní svobodné volby léaře, snížení úrovně a dostupnosti 
léařsé péče, odchod lientů od VZP a zhoršení její finanční 
situace. Se soustředěním obrovsé moci do ruou ministra souvisí 
rozšíření atmosféry strachu, vyhrožování a manipulace celou 
společností.

Za tuto situaci a další vývoj ve zdravotnictví přebírá v plné 
míře zodpovědnost předseda vlády Jiří Paroube, terý dotora 
atha na post ministra prosadil přes varování opozice i prezidenta 
republiy. Populisticý premiér si možná myslí, že mu ath bude 
na postu ministra zdravotnictví dobře sloužit, ale obávám se, že 
se přepočítal. athova ctižádost je nebetyčná, pod jejím vlivem 
je schopen téměř všeho. Nebylo by žádným převapením, dyby 
se pousil ve svém veliášství podfounout i svého chlebodár-
ce a nechtěl se stát premiérem. To nemluvím o jeho projevech, 
teré jsou nesmírně, nědy až patologicy, vulgární. Obávala 
bych se taovému člověu svěřit hlídání svého psa, natož naše 
zdravotnictví. 

Tato rize ve zdravotnictví, stejně jao další neuvěřitelné 
sandály z poslední doby (Zgarba, rejčíř, Unipetrol, uprchlí 
vrazi) usvědčuje vládu z naprostého selhání v záladních po-
vinnostech, teré má vůči občanům Č. 

Bůh ochraňuj naši zemi!
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Intelektuálové 
a socialismus

VÁCLAV KLAUS, PREZIDENT ČESKÉ REPUBLIKY

Poládám za samozřejmé, že čtenáři 
znají mírně provoativní (protože 
nemilosrdně zobecňující), ale 

velmi vlivný a významný,  let starý 
článe „nteletuálové a socialismus“. 
Zajisté vědí i to, že jej napsal F. A. von 
Haye v poněud zmatené a výrazně pro-
socialisticé době po druhé světové válce, 
dy převládala víra v sociální inženýrství 
a eonomicé plánování a hluboá nedů-
věra v tržní eonomiu. Předpoládám 
taé, že si mnozí z nás vzpomínají na 
Hayeovu definici inteletuálů jao 
“professional second-hand dealers in ide-
as““, teří jsou hrdi především na to, že 
nemají „žádné speciální znalosti“, teří ne-
jsou ochotni převzít „přímou odpovědnost 
za praticé záležitosti“ a teří doonce 
ani nemusejí být „příliš inteligentní“ na 
to, aby vyonávali své „poslání“. Haye 
argumentoval, že  „inteletuálové se 
spoojují se zprostředováním šíření 
myšlene originálních myslitelů oby-
čejným lidem, teré nepovažují za 
sobě rovné¨. Haye – před více než půl 
stoletím, tj. před dnešním rozmachem 

eletronicých médií – si byl vědom 
ohromné moci inteletuálů vytvářet 
veřejné mínění. Prorocy varoval, že 
„je pouze otázou času, než se názory 
inteletuálů stanou řídící silou politiy“. 
To je platné dnes neméně než v době, 
dy to napsal.

Intelektuály zajímají  vize 
a utopie, proto se stávají 

socialisty

Nabízí se otáza, jaému druhu idejí 
dávají inteletuálové přednost. Jsou 
inteletuálové ve své volbě idejí, 
jimiž se zabývají, neutrální? Podle 
Hayea nioli. Inteletuálové neza-
stávají a nešíří všechny druhy idejí. 
Naopa demonstrují jasné a v jistém 
smyslu velmi srozumitelné preference 

pro něteré z nich. Inteletuálové dávají 
přednost idejím, teré jim zajišťují za-
městnání a výděle a teré zvyšují je-
jich moc a prestiž. Inteletuálové hledají 
ideje se zvláštními vlastnostmi. Hledají 
ideje, teré posilují roli státu, protože stát 
je obvyle jejich hlavním zaměstnavate-
lem, sponzorem nebo donátorem. Podle 
Hayea navíc „roste síla idejí úměrně je-
jich obecnosti, abstratnosti a vágnosti“. 
Proto není převapující, že se inteletu-
álové zajímají převážně o abstratní, ne 
přímo apliovatelné ideje. V tomto způ-
sobu myšlení mají omparativní výhodu. 
Nejsou dobří v detailech. Nemají ambi-
ce řešit problém. Nezajímají se o až-
dodenní věci obyčejných lidí. Haye 
to říá jasně: „Inteletuála nezajímají 
technicé detaily nebo praticé obtíže. 
Zajímá se o vize a utopie“. A protože 
socialisticé myšlení vděčí za svůj pů-
vab svému „vizionářsému charateru“ 
(a já bych dodal nedostatu realismu 
a své utopicé povaze), má inteletuál 
slon stát se socialistou. Podobným 
způsobem ve známém eseji „pium inte-

letuálů“ analyzoval aymond Aron ne-
jen rozdíl mezi revolučním a reformním 
způsobem uvažování, ale rovněž – což je 
v tomto ontextu důležitější – rozdíl mezi 
slonem  „prozaicosti“ nebo  „poezii“. 
Zatímco „prozaicý model myšlení postrá-
dá vznešenost utopie“ (oger imball), 
socialisticý přístup je – slovy Arona 
– „založený na poezii neznáma, budouc-
nosti a absolutna“. Ja tomu rozumím já, 
přesně to je sféra inteletuálů. Něteří 
z nás by dodali, že „poezie absolutního je 
nelidsá poezie“.

Komunističtí politici intelektuály 
potřebovali jako své společníky 

Ja již bylo řečeno, inteletuálové 
chtějí posílit svou prestiž a moc. 
dyž jsme v éře omunismu narazili na 
myšleny Hayea a Arona, neměli jsme 
žádné potíže jejich poselství porozumět. 
Posytli nám toli užitečné vysvětlení 
zvláštního postavení inteletuálů v naší 
vlastní společnosti a tehdejší době. Naši 
inteletuálové to samozřejmě slyšeli 
neradi a uznat to nechtěli, protože byli 
oprávněně velmi nespoojeni s absencí 
inteletuální svobody, teré si aždý 
inteletuál vysoce cení. omunističtí 
politici vša inteletuály jao své spo-
lečníy potřebovali. Potřebovali jejich 
„obchodování s idejemi“ pro vytváření 
příznivého veřejného mínění, pro ob-
hajobu svého nelidsého, iracionálního 
a neefetivního režimu. Potřebovali je-
jich schopnost nabízet obecné, abstratní 
a utopicé ideje. Obzvláště potřebovali 
jejich ochotu zabývat se hypoteticou 
budoucností namísto ritiy reality, 
terá byla mnohem méně růžová. 

Inteletuálové v té době – a ne-
myslím tím éru stalinsého teroru – ale 
šťastní nebyli. Byli hluboce nespoojeni 
se svým vlastním příliš malým blaho-
bytem. Byli frustrováni omezeními, jimž 
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museli čelit. Jejich pozice v omunistic-
é společnosti byla nicméně relativně 
vysoá a paradoxně velmi prestižní. 
omunističtí vládci při svém svévolném 
a voluntaristicém způsobu naládání 
s lidmi inteletuály využili a zneužili 
a byli ochotni jim to nahradit. Tím se 
ale inteletuálové dostali do ožehavé 
pozice. Nebyli „hodnoceni“ (nebo oce-
ňováni) neviditelnou ruou trhu, nýbrž 
velmi viditelnou ruou vládců tehdejší 
společnosti.  mé velé lítosti  řada in-
teletuálů nechtěla nebo nebyla schopna 
nebezpečným důsledům tohoto uspo-
řádání rozumět. 

Intelelektuálové protestovali proti 
omezením, která pro ně  přinesl trh 

Nebylo pro mne proto žádným pře-
vapením, dyž po pádu omunismu, 
v naší náhle svobodné zemi, de byla 
praticy přes noc odstraněna předchozí 
omezení lidsé svobody, první frustro-
vaná a otevřeně protestující supina 
byli inteletuálové, tedy „žurnalisté, 
učitelé, publicisté, rozhlasoví omentátoři, 
spisovatelé románů a umělci“ (použiji-li 
Hayeova slova). Inteleletuálové pro-
testovali proti – pro ně – nepříjemným 
omezením, terá přinesl trh. Velmi 
rychle zjistili, že svobodná společnost 
(a svobodné trhy) nemusejí využívat jejich 
služby natoli, ja byli zvylí v minulosti. 
Pochopili, že jejich oceňování neosobní-
mi silami nabídy a poptávy může být 
nejen méně příznivé než jejich vlastní 
sebehodnocení (obert Nozic správně 
řel, že „inteletuálové se považují za nej-
hodnotnější lidi“), ale i méně příznivé než 
hodnocení politiů a byroratů starého 
režimu. Stali se proto prvními viditelnými 
a hlasitými ritiy nové svobodné společ-
nosti, o níž jsme my snili celá desetiletí.
Připouštím, že byli ve své elitisticé 
ritice trhu a nedostatečně „lidsých“ 
záonů nabídy, poptávy a cen relativně 
úspěšní. Zvláště na počátu – a obávám 
se, že se od té doby příliš mnoho nezmě-
nilo – byli ritičtí vůči tržní eonomice 
(a nedostatu peněz v jejich prospěch) 
více než zbyte naší společnosti, protože 
–  jejich velému převapení – se ži-
votní úroveň normálních občanů zvý-
šila, přinejmenším relativně, více než 
jejich vlastní. Schumpeter měl pravdu, 
dyž v nize „apitalismus, socialismus 
a demoracie“ () postřehl, že „zásluhy 
apitalismu nespočívají v zajištění hedváb-
ných punčoch pro rálovny, ale v tom, že 

je mají i prosté dívy 
v továrně a že na to 
vydávají stále méně 
úsilí“. Tuto jednodu-
chou pravdu hodně 
inteletuálů není 
ochotno přijmout.
Systém volného 
trhu neodměňuje 
„ani nejlepší, ani 
nejchytřejší“ (John 
. Williams), ný-
brž ty, teří jaým-
oli způsobem či 
formou uspoojují 
přání a preference 
ostatních. Lze sou-
hlasit s Hayeem, že 
nido nedoáže lépe 
než trh zjistit „míru 
příspěvu jednotlivce  celovému produ-
tu“. Dobře víme i to, že systém volného tr-
hu neodměňuje ty „nejctnostnější“, ani ty, 
teří věří, že si to nejvíce zaslouží. Není 
proto divu, že inteletuálové, teří sebe 
oceňují velmi vysoo, trhem opovrhují. 
Trhy oceňují inteletuály jina, než by 
si oni přáli, a navíc fungují bez jejich 
dozoru. Proto jsou inteletuálové pode-
zíraví  volnému trhu a dávají přednost 
tomu, dyž jsou veřejně podporováni. 
Proto upřednostňují socialismus. Tyto ar-
gumenty nejsou nové, ale naše zušenost 
z prvních dnů po tzv. sametové revoluci 
byla v tomto ohledu více než výmluvná. 
To, co se stalo, bylo učebnicovější, než 
dooli z nás očeával.

Pád komunismu automaticky 
nevede k systému, který bychom si 

přáli

V prvním desetiletí . století se už ne-
soustřeďujme výlučně na socialismus. 
Existuje známé rčení, že bychom neměli 
vybojovávat staré, již neexistující bitvy. 
Poládám tuto myšlenu za důležitou, 
i dyž nechci říci, že je socialismus de-
finitivně mrtev. Domnívám se vša, že 
existují přinejmenším dva důvody, teré 
ospravedlňují naše dnešní zaměření se 
i na jiné ideologie. První je rozdíl me-
zi tvrdou a měou verzí socialismu; 
druhou je vzni nových „ismů“ zalo-
žených na podobných neliberálních 
či antiliberálních názorech. Poud 
jde o první problém, lze onstatovat, 
že „tvrdá verze“ socialismu – omu-
nismus – poražena byla. Je to pro nás 
velé vítězství, teré nás vša nesmí 

uchlácholit, protože pád omunismu 
automaticy nevede  systému, terý 
bychom si přáli. Určitě samo o sobě 
nejde o vítězství idejí lasicého (ne-
bo evropsého) liberalismu. Obávám 
se naopa, že se patnáct let po pádu 
omunismu „měá verze“ socialismu, 
sociáldemoratismus, stala – pod růz-
nými názvy jao sociální stát či sociál-
ně tržní hospodářství – dominantním 
modelem eonomicého a sociálního 
systému současné západní civilizace. 
Je založena na velé a paternalisticé 
vládě, na extenzivní regulaci lidsého 
chování a na daleosáhlé redistribuci 
příjmů.

Intelektuálové milují socialismus

Ja vidíme v Evropě i v Americe, inteletu-
álové taový systém milují. Posytuje jim 
peníze a sladý život. Dává jim příležitost 
být vlivný a být slyšen. Západní svět je stále 
dost blahobytný na to, aby podporoval 
a financoval hodně z jejich nepraticých 
a nědy přímo bezúčelných činností. Může 
si dovolit luxus zaměstnávání velého po-
čtu inteletuálů, teří používají „poezii“ e 
chvále existujího systému,  prosazování 
onceptu pozitivních práv,  obhajobě 
předností onstrutivicého lidsého 
záměru (oproti spontánnosti lidsého jed-
nání),  podpoře jiných hodnot, než jaými 
jsou svoboda a demoracie. Současné verzi 
světového socialismu potřebujeme porozu-
mět, protože staré oncepty mohou opo-
míjet něteré líčové vlastnosti toho, co se 
olem nás děje. Doonce můžeme zjistit, že 
poračující užívání termínu socialismus 
může být zavádějící.
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Neliberální ideje začaly být  šířeny  
ve jménu ideologií nebo „ismů“

Po úplné disreditaci omunismu a v mo-
mentě nepopiratelné rize evropsého 
sociáldemoratismu se stal explicitní 
socialismus pro většinu inteletuálů 
málo atrativní. Dnes je obtížné najít 
na Západě inteletuála, terý chce být 
„ in“ a mít vliv, a stále se hlásí  soci-
alismu. Explicitní socialismus ztratil 
svou přitažlivost a my jej dnes nesmíme 
považovat za svého hlavního rivala.
Neliberální ideje začaly být formulo-
vány, šířeny a zvěstovávány ve jménu 
ideologií nebo „ismů“, teré se sta-
romódním, explicitním socialismem 
nemají – přinejmenším formálně a no-
minálně – nic společného. Tyto ideje 
vša jsou v mnoha ohledech podobné. 
Stále je v nich omezování lidsé svobo-
dy, stále se nabízí ambiciózní sociální 
inženýrství, stále se vrací „vynucování 
dobra“ těmi, do se cítí být vyvoleni (T. 
Sowell), stále je doporučováno vytlačo-
vání standardních demoraticých 
metod alternativními politicými 
procedurami. Stále je v nich pocit nad-
řazenosti inteletuálů a jejich ambicí.
Mám na mysli environmentalismus (s je-
ho heslem první Země, místo principu 
první svoboda), radiální humanrightis-
mus (založený – ja přesně argumentuje 
de Jasay – na neodlišování práv a righ-
tismu), ideologii „občansé společnosti“ 
(nebo omunitarismu), jenž není ničím 
jiným než novou verzí postmarxisticé-
ho oletivismu, terá chce privilegia 
pro různé organizované supiny a tím 
– v podstatě – refeudalizaci společnos-
ti. Mám na mysli i multiulturalismus, 
feminismus, apoliticý technoratismus 
(založený na nestruturované zášti 
 politice a politiům), internacionalis-
mus (a zvláště jeho evropsou variantu 
nazývanou evropeismus) a rychle šířící 
se fenomén rostoucího vlivu nevládních 
politicých organizací, terý nazývám 
NGO-ismus.

Všechny tyto ismy představují 
náhradní ideologie za socialismus. 
Všechny dávají inteletuálům nové 
možnosti, nový prostor pro jejich čin-
nosti, vytvářejí nová volná místa na 
trhu idejí. Čelit těmto novým ismům, 
odhalovat jejich sutečnou povahu 
a zbavovat se jich může být obtížnější 
než v minulosti. Může to doonce být 
ompliovanější než bojovat se starým, 

explicitním socialismem. aždý chce 
mít zdravé životní prostředí; aždý chce 
přeonávat osamělost uprostřed frag-
mentované postmoderní společnosti 
a účastnit se bohulibých ativit různých 
lubů, sdružení, nadací a charit. Téměř 
aždý je proti disriminaci založené na 
rase, náboženství nebo pohlaví; řada 
z nás je proti přílišné moci státu apod. 
Uázat nebezpečí těchto přístupů proto 
znamená fouání proti větru.

V Evropě se intelektuálům podařilo 
udržet si velmi silný  společenský 

status

Tyto alternativní ideologie – s jejich 
nejasnou, nestabilní a ještě nepopsanou 
potenciální synergií – jsou úspěšné 
zvláště tam, de proti nim neexis-
tuje dostatečný odpor. Nacházejí 
úrodnou půdu tam, de země (nebo 
celý ontinent) dlouhotrvajícími ole-
tivisticými sny podopávaly svobodu 
(a svobodné trhy). de se inteletuá-
lům podařilo zísat a udržet si velmi 
silný hlas a společensý status. Mám 
teď samozřejmě na mysli spíše Evropu 
než Ameriu. Je to Evropa, de jsme 
svědy vytlačování demoracie postde-
moracií, de nadvláda EU nahrazuje 
demoraticá uspořádání v člensých 
zemích EU, de se Hayeova „paravlá-
da“, spojená s organizovanými (proto-
že organizovatelnými) zájmy, úspěšně 
prosazuje, a de doonce řada liberálů 
při své oprávněné ritice státu nevidí 
nebezpečí prázdného evropeismu 
a hluboé (nebo doonce stále hlubší) 
byroraticé unifiace evropsého 
ontinentu. Evropané tlesají formální-
mu otevírání ontinentu, ale nevidí, že 
zrušení hranic bez sutečné liberalizace 
lidsých avitit „pouze“ posouvá vládu 
nahoru, tj. na úroveň, de neexistuje 
demoraticá odpovědnost a de jsou 
rozhodnutí činěna politiy jmenovaný-
mi politiy, nioli politiy zvolenými 
občany ve svobodných volbách.

Co dělá lidskou společnost skutečně 
s vo b o d n o u ,  d e m o k rat i c ko u 

a prosperující

Evropsá ústava byla pousem ustavit 
tento systém i v právní formě. Byla po-
usem jej onstitucionalizovat. Proto je 
ta důležité, že francouzsé a nizozem-
sé referendum tento proces zastavily, 
že přerušily onen zdánlivě nezvratný 
proces směrem e „stále těsnější vropě“, 

že uvedly do pohybu disusi – v euro-
speau nazývanou – „obdobím reflexe“. 
Nepředpoládám, že tato povolená sho-
ra organizovaná reflexe dojde ta daleo, 
aby odhalila sutečné příčiny současných 
evropsých problémů. Otevřela vša ale-
spoň dveře. Měli bychom tuto příležitost 
využít a připomenout si, co dělá lidsou 
společnost sutečně svobodnou, demo-
raticou a prosperující.

Je to politicý systém, terý nesmí 
být ničen postmoderní interpretací 
lidsých práv (s jejím důrazem na pozi-
tivní práva, s její převahou supinových 
práv a nároů nad individuálními právy 
a odpovědnostmi a s její denacionalizací 
občanství), oslabením demoraticých 
institucí, teré mají nenahraditelné 
ořeny výlučně v národních státech, 
„multiulturalitou“ způsobenou ztrátou 
potřebné oherence různých sociálních 
entit a celoontinentálním „dobýváním 
renty“ (rent-seeing), teré je umožněno 
rozhodováním na úrovni vzdálené jed-
notlivým občanům, de jsou rozptýlení 
voliči ještě rozptýlenější než ve svrchova-
ných národních státech.

Je to eonomicý systém, terý ne-
smí být pošozován nadměrnou státní 
regulací, rozpočtovými schody, exce-
sivní byroraticou ontrolou, pousy 
zdoonalovat trhy prostřednictvím 
onstruování „optimálních“ tržních 
strutur, vysoými dotacemi privilego-
vaným nebo chráněným odvětvím a fir-
mám, nepružností pracovního trhu apod.
Je to sociální systém, terý nesmí být 
přehlušen nejrůznějšími typy přeá-
že, zbytečně štědrými sociálními 
dávami, mohutným přerozdělováním 
a rozsáhlým státním paternalismem.
Je to systém idejí, terý vychází ze svobo-
dy, osobní odpovědnosti, individualismu 
a přirozené péče o jiné.

Je to systém vztahů mezi jednotlivými 
zeměmi, terý nesmí být založen na faleš-
ném internacionalismu, na nadnárodních 
organizacích a na nepochopení podstaty 
globalizace a externalit. Musí být zalo-
žen na dobrém sousedství svobodných, 
svrchovaných zemí a na mezinárodních 
patech a dohodách.

Otcové zaladatelé Mont Pelerinsé 
společnosti – Haye a Friedman 
– vždy trvali na usilování o to, co se 
zdálo být politicy nemožné. Měli 
bychom v tomto úsilí poračovat.
 (Mezitituly vložila redace)
nímy ragmenty: iří ancíř
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Kulturní filantropie ještě existuje
JIŘÍ PANCÍŘ

Ředitel Národního divadla, aad. arch. 
Daniel Dvořá, ředitel Synotu Lotto, Petr 
Mioša, a ředitela holdingu Synot, 

ateřina Luisa Daňhelová, podepsali v Zem-
sém salonu Národního divadla DAOVACÍ 
SMLOUVU V HODNOTĚ  MILIÓNŮ OUN 
pro provoz Národního divadla. Podle slov ge-
nerálního ředitele Národního divadla je to pro 
divadlo velmi citelná pomoc, za níž může usu-
tečnit jednu luxusní inscenaci. Podpis smlouvy 
se usutečnil příznačně pod dohledem sochy 
„ibuše ve věštecém vytržení“ Michala Gabriela 
a podle slov ředitele Dvořáa to byla její spole-
čensá premiéra. Nezbývá než doufat, že Libuše 
bude při podobných acích ve vytržení  co nej-
častěji a než si přát, aby taových firem, pro něž 
je ultura objetem sponzorování, bylo více. Ani 
v ulturním civilizovaném světě není totiž stát 
schopen sám sponzorovat všechny ulturní po-
činy, terých by si měli všichni lidé vážit a teré 
tvoří „rodinné stříbro“ aždého národa.  Bohužel 
v současné době praticy neexistují Maecenati, 
Vanderbildové, Carnegiové či Hlávové a proto je 
o to záslužnější počin Synotu Lotta.
níme ragmenty: iří ancíř

„árodní divadlo vidím jao nenahraditelnou instituci česé ul-
turní scény a doonce i scény evropsé a poládám si proto za čest 
možnost podporovat právě tuto instituci,“ řela uisa aňhelová 
anielu vořáovi (vpravo) po podepsání darovací smlouvy. levo 
etr ioša
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Vztah Islámu a Evropy je daleko 
složitější, než si kdo myslel

IVANA HASLINGEROVÁ

V poslední době se v důsledu 
stále častějších teroristicých 
útoů dostává do popředí 

otáza multiulturalismu. Vysytují se 
stále častěji hlasy, že chybou vyspělých 
států v minulosti bylo, že naivně povo-
lily ta velou migraci muslimů a navíc 
naivně očeávaly vdě od těchto mig-
rantů a jejich přizpůsobení se západní 
řesťansé ultuře. Uázal se vša 
pravý opa. Vztah islámu a vyspělých 
řesťansých zemí je nesmírně složi-
tý. Daleo složitější, než si do myslel. 
Významným prvem u muslimů je fa-
talismus, hluboá víra v posmrtný ži-
vot. Proto si neváží života pozemsého 
ta, jao řesťané, a jsou v zájmu víry 
ochotni zabíjet doonce i děti. Protože 
migrace v minulosti již nastala a navíc 
s rostoucí globalizací se jí nevyhneme 
ani do budoucna, zamýšlejí se snad 

všichni rozvážní politici světa nad tím, 
ja se s prolínáním ultur vypořádat, 
aby tyto integrace nezůstaly nezvlád-
nuté a nevedly  stále větším tragédiím. 
Ja by se s tímto závažným problémem 
vypořádal člen Poslanecé sněmovny 
Parlamentu Č Václav Nájemní, terý 
jao člen Zahraničního výboru jezdí 
často v rámci služebních povinnosti do 
ciziny a může proto z vlastní zušenos-
ti porovnávat život občanů v zemích 
ta zvaného třetího světa i v zemích 
vyspělých, o tom jsme si povídali v jeho 
útulné pracovně v Poslanecé sněmov-
ně. Podle něho existují dvě cesty – po-
rozumět islámsé ultuře a zároveň 
bez sentimentality hledat racionální 
obranu proti jejím výstřelům:

¯ Vážený pane poslanče, nedávno 
zasedala Organizace spojených 

národů a radila se mj. i o pomoci 
zemím třetího světa. Co si o tom 
myslíte Vy? Ja byste jim nejlépe 
pomohl? 
Zemím třetího světa je možno pomoci 

především tím, že se jim umožní volně 
obchodovat, což je bolestné. Žádná ze-
mě nepřipustí ráda nějaou onurenci. 
Země, teré ovládají trhy, nesníží rozsah 
svého vlivu. Už proto, že by jim to přines-
lo vnitřní obtíže, třeba i volební neúspě-
chy vládní garnituře. Dát peníze nestačí, 
odpustit dluhy zemím, teré stejně nemo-
hou platit, je taé málo. Veliým, a možná 
rozhodujícím problémem je změna men-
tality, životního stylu, společensé stru-
tury. Je třeba vzdělání, trh taé potřebuje 
svobodu. Nejvýznamnějším činitelem 
bývá často náboženství. ozsah tohoto 
článu neumožňuje podrobněji se zabý-
vat příčinami problémů třetího světa. Je 
ale v zájmu „bohatých“ pomoci chudým, 
protože pomoc třetímu světu rozšíří trh 
pro všechny jeho účastníy. Obchod 
právě proto, že potřebuje svobodu, při-
spívá  demoratizaci tržních poměrů 
i v chudých totalitních systémech třetího 
světa. Jde to pomalu a nesnadno, ale je to 
cesta. ozhodně lepší, než bez hluboých 
znalostí bohorovně radit, ja „to“ mají de 
dělat. Pomoc chudým tohoto světa je ne-
smírně obtížný, dlouhodobý proces.

¯ Jaý máte názor na oexistenci 
východních a západních ultur 
v prostředí západní civilizace?
Uazuje se, že soužití odlišných ul-

tur není ta jednoduché, ja se zdálo. To, 
že se objevili islámští teroristé narození 
na Západě a celý život žijící v prostředí 
západních ulturních vlivů, vytváří 
novou situaci. Prostředí v tradičně tole-
rantních, otevřených státech se radia-
lizuje. Situace zasahuje vnitřní politiu, 
objevují se protiislámsé ace, posilují 
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se nacionalisticé a rasisticé složy 
společnosti, což se může s dalšími dů-
sledy projevit ve volbách. To je zlé. Ale 
právě to asi teroristé chtějí! 

¯ Je tu ale atuální otáza Tureca, 
teré žádá o vstup do Evropsé 
unie. Ja byste toto řešil? 
Tureco je loální velmoc, vyspělý 

stát toužící dostat se do Evropy. Podle 
mne jiná cesta není. Tureco prostě 
nelze pominout. Integrace ale přináší 
velé problémy. Na mou otázu při 
rozhovorech s turecými politiy, jaý 
bude vztah islámsého práva šaríja a ev-
ropsého práva, odpovídali, že to nebude 
problém, že jsou seulární stát. Není to 
zdalea pravda, šaríja s mnohasetletou 
tradicí má velý vliv. Ptal jsem se rov-
něž turecého pozorovatele v EU, zda se 
hodlají integrovat do západní společnosti. 
To popřel. Většina Turů vytváří velé 
omunity, něteří mladí se ani neučí 
cizí jazyy. Myslím si, že jiné cesty, než 
posilování vztahů Evropa – Tureco a Tu-
reco – USA, není. V opačném případě by 
se Tureco jistě obracelo logicy e svým 
východním sousedům. Ja z toho ven? 
S poorou. Nevím. aždopádně recept 
je posilovat obchodní a ulturní vztahy, 
ale nespěchat. Vztah islámu a Evropy je 
nesmírně složitý. Daleo složitější, než si 
do myslel. Chce to obezřetnost, respet, 
porozumění, čas.

¯ Říáte, že bychom měli usilovat o co 
nejširší míru obchodních ontatů, 
aby se ultury prolnuly v co největ-
ší míře. Profesor Zelený ale varuje 
proti přílišnému prolínání, protože 
muslimství a řesťanství jsou příliš 
odlišné ultury…

Souč asné t rag icé 
události, zejména sebe-
vražedné útoy radiál-
ních islámsých fanatiů, 
jsou velmi freventovány 
v mediích. Novum je to, 
že  sebevražedným úto-
ům deoli jsou ochotni 
i muslimové, teří jsou už 
narozeni v západní Evropě, 
de na ně celý život působi-
lo tamní prostředí. Myslím 
si, že existuje něco, čemu 
se říá „arogance bílého 
muže“, neschopnost ob-
jetivně posoudit suteč-
nost. Vládne domněna, 

že muslimští imigranti budou vděčni za 
možnost žít v bohatých evropsých ze-
mích či Americe. Ta to není. Ortodoxní 
muslimové se nepovažují za nějaé pro-
sebníy, jejich hluboá víra jim umožňuje 
životní jistotu, sebevědomí. Myšlenová 
rozháranost postmoderní Evropy je jim 
cizí. Viděl jsem ve světě, ja sromně 
muslimové žijí. Islámsý svět, islámsá 
ultura je daleo méně seulární, než 
západní svět. Významným prvem je 
u muslimů fatalismus, hluboá víra v po-
smrtný život. Ja se uazuje, vliv Západu 
je menší, než se všeobecně předpoládalo. 
V současné době se zdá, že je radiální 
islám přitažlivý pro velé množství lidí, 
aby se mohla vytvořit záladna pro útoy 
na západní civilizaci: Je dost lidí, teří 
jsou ochotni v zájmu radiálního islámu 
obětovat majete i život. Samozřejmě, je 
možno tento potenciál zneužívat na coo-
li… Jsou dvě cesty, ja se s tímto problé-
mem vypořádat  – rozumět 
islámsé ultuře a zároveň 
bez sentimentality hledat 
racionální obranu. Je 
třeba zlepšit omuniaci 
mezi špičovou vědou 
o islámu a vojensým 
a pol it ic ým světem 
Západu. V zahraniční 
politice bychom měli více 
spolupracovat s odborníy 
z univerzit, abychom znali 
historii a myšlení tamních 
obyvatel. Jestliže budu 
jednat obchodně napří-
lad s Čínou, měli by být 
v delegaci lidé, teří umějí 
čínsy a znají Čínu. Při 
jednání s muslimsým 
světem bychom měli více 

spolupracovat s Ústavem pro meziná-
rodní vztahy.

¯ Zahraniční výbor Poslanecé sně-
movny podle Vás málo spolupra-
cuje s Ústavem pro mezinárodní 
vztahy? 
Myslím, že pro práci našeho 

Zahraničního výboru je více potřeba 
jednat nejen s politiy, ale i se zdroji 
teoreticého myšlení – myslím tím na-
přílad Ústav pro mezinárodní vztahy, 
univerzity. Všude na světě je nedostate 
propojení politicých a vojensých ací 
s vědecým poznáním. Je třeba respeto-
vat zvláštnosti odlišných ultur, odstranit 
„aroganci bílého muže“.

¯ V USA je ale nepředělávali z řes-
ťanů na muslimy. Představte si, že 
by chtěli z Vás v Turecu udělat 
muslima jenom proto, že byste tam 
bydlel? 
Chápu, že to nejde. Navíc pro ně, za 

opuštění islámu, může být i trest smrti. 
Chyba velých států v minulosti byla, že 
naivně povolily ta velou migraci. Je to 
opět ta zmíněná „arogance bílého muže“. 
Myslely si, že imigranti budou vděčni, ale 
oni to neumějí už ze své podstaty. Pro 
muslimu je napřílad nenošení šátu 
obdobou toho, jao by naše žena chodila 
nahoře bez. Proto je tento požadave 
pro ně nepřijatelný a už vůbec je naivní 
si myslet, že to bude pro ně osvobození, 
za něž nám budou vděčné.

¯ Přesto se předpoládá, že do - let 
se druhá generace těchto lidí vzdělá 
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a zaplaví Západ levnými vědci a in-
teligencí... 
Je to časovaná bomba. Manžel ama-

rády působil na univerzitě v Princetonu 
a tam už bylo   Asiatů velice pilných 
a inteligentních, ale většinou silně spja-
tých se světem svého původu. Zísávají 
převahu díy své píli, sromnosti a cti-
žádosti. Jestli se ale budou chtít včlenit do 
západní společnosti, je otáza. Svět po . 
září je jiný, musíme si lást otázy nejen 
o vztahu muslimů a západní civilizace… 
Musíme se naučit respetovat jiný pohled 
na život, než máme my.

¯ Poud Vám rozumím, oni nechtějí 
přijmout ulturu hostitelsé země 
a vytváření buně je nebezpečné 
pro hostitelsou zem. Ja byste 
tedy řešil imigrační problémy?
Možnost, aby se lidé sdružovali 

a dodržovali své zvyy, je problematic-
á. S mnohasetletou tradicí poslouchají 
islámsé učence. Jim dělá rozoš dodr-
žovat ortodoxii, zatímco u nás je tla na 
modernizaci círve, na rušení celibátu. 
Oni berou jao očistný proces být or-
todoxními muslimy a hemžení západní 
civilizace je jim cizí. Protože se nevyhne-
me prolínání ultur, je nutné, aby tyto 
integrace nezůstaly nezvládnuté.

¯ Uazuje se ale, že prolínání ultur 
nebezpečné je, protože ti nejnebez-
pečnější teroristé jsou právě mladí 
muslimové narození v Anglii.
Podstatou atentátů je především 

pohrdání lidsými životy, a to doonce 
dětsými. Oni věří naprosto jednoznačně 
v posmrtný život. Ani odborníci nejsou 
schopni zaujmout jednoznačné stanovis-

o.  tomu se ještě připojuje politia. 
Jestliže vůči nim budete tolerantní, 
můžete prohrát volby. Poud v de-
moraticých státech začnete toto 
omlouvat, ta Vás to smete a posílí 
se extrémní pravicové strany. Blair 
dělá dobře, že přitvrdil. Na islámsé 
ultuře je spousta rásných věcí, ale 
oexistence ultur není jednoduchá 
a přistupujeme  tomu obecně zatím 
velmi naivně. Myslím si, že dyby 
byli emigranti rozptýleni, spíše by se 
přizpůsobili našemu životnímu stylu, 
jenže se nesmíme dostat do rozporu 
s chartou lidsých práv. Při vstupu 
muslimů do jiných ultur je obvylé 
utvářet usupení, nábožensou obec. 
Myslím si, že oddělit politiu a ná-

boženství je v prostředí islámu téměř 
nemožné, vždy se obě oblasti v dějinách 
prolínaly. Co bude dál, nevím. Vím, 
že otáza multiulturalismu je dnes 
obrovsy disutována. Speulace jsou 
možné, ale sem se nehodí. Poud by se 
muslimové integrovali, stali se členy 
běžné západní společnosti, situace bude 
jednodušší. V Latinsé Americe je znač-
né procento obyvatel arabsého původu, 
nija extrémně se vša, romě určitého 
antiamerianismu, zatím neprojevují.

¯ dyž již hovoříme o muslimech 
a Asiatech, nemohu nezmínit su-
pinu, terá je u nás největší, omy. 
Co si myslíte o nich?
I tady se uazuje větší rozdíl ultur, 

než jsme ochotni si přiznat. Myslím si, 
to není jen můj názor, že hlavní rozdíl 
je v tom, že omové žijí dnes, zítře je 
zajímá méně. Pro ně je rodina nesmírně 
důležitá, patrně nidy by nedali nioho 
ze svých blízých do domova důchod-
ců, o všechno se rozdělí, zatímco my 
jsme, podle nich, studení a chamtiví. 
Něco jim přeotně násilím vnucovat, 
dyž oni cítí svojí podstatou něco ji-
ného, nejde. Vyprávěl mi moderátor 
romsé hudební supiny, terá vystu-
povala s úspěchem v Paříži, že zatím 
co on běhal, sháněl dáry, omové se 
veselili a stihli vše, co vydělali, utratit. 
S lehým srdcem vstupovali do letadla 
a tropili si žerty ze svého uštvaného 
moderátora. dyby se omové chtěli 
včlenit do společnosti, chtěli dělat ari-
éru, udělali by to. Jsou naprosto stejně 
inteligentní jao ostatní ulturní 
supiny. Ostatně všimli jste si toho, 
že v lidové poesii, v literatuře nide 

neexistuje hloupý om? Asi to chce čas, 
toleranci, ale taé ochranu tradičních 
zvylostí česé společnosti. Pomáhat, ale 
se znalostí věci, bez pocitu nadřazenosti, 
bez pozitivní disriminace.

¯ J s t e  d l o u h o l e t ý m  č l e n e m 
Zahraničního výboru Poslanecé 
sněmovny Parlamentu Č. Co 
poládáte za největší úspěch, pří-
padně, co Vás nejvíce mrzí?
V zahraniční politice se nám, poslan-

cům, povedlo něoli onrétních věcí. 
Napřílad zahájení splácení syrsého stát-
ního dluhu, což bylo sjednáno v úspěšném 
dlouhém rozhovoru s presidentem Sýrie 
Bašárem Assadem, dojednání výstavby 
eletrárny v Argentině, to jen z poslední 
doby. Bohužel, noviny napsaly pouze 
o našich „výletech“. Totéž se stalo i při 
informování našich občanů o práci při 
projetech zalesňování. Např. v olumbii 
se povedlo i naší zásluhou zalesnit již  
ha. Pozitivní zprávy novináři o politicích 
nepíší, píší jen o negativních věcech vzbu-
zujících rozladěnost a závist. Mám radost 
z něterých vyřešených petic – např. 
  podpisů při obnově natáčení pořa-
dů dechovy v ČT. Myslím si, ač sám jsem 
jazzofil, že i starší generace má právo na 
svoji hudbu, nejen teenageři. Všimli jste 
si, že dyž lidé vstávají do práce, hlavně 
ti dospělí starší, teří nemohou spát, 
televize hraje hudbu pro teenagery, teří 
v tu dobu procitají jen za použití násilí? 
Problém zušeného poslance je v tom, že 
může udělat spoustu dobrých věcí pro lidi, 
ty nejvýznamnější jsou vša často osobní 
a nelze se jimi chlubit. Je tu ale uspoojení, 
že lze pomoci, a to za to stojí.

 Vážený pane poslanče, děuji za 
rozhovor.
nímy ragmenty: iří ancíř
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Socialistická vláda není schopna 
pomáhat skutečně potřebným

ALENA PÁRALOVÁ, STÍNOVÁ MINISTRYNĚ PRÁCE A SOCIÁLNÍCH VĚCÍ ODS

Vládní návrh „árodní oncepce 
rodinné politiy“ je značně for-
mální, neonrétní a prola-

mativní a nevybočuje ta z řady četných 
národních ačních plánů, oncepcí a dal-
ších vládních programových doumentů. 
Jistotu mladých lidí při zaládání rodin 
snižuje především rostoucí zadlužení ze-
mě a vysoá nezaměstnanost způsobená 
politiou vlád ČSSD.

Spolu s ODS souhlasím se záměrem 
vytvořit všestranně příznivější spole-
čensé lima i podmíny pro rodinu. 
Domnívám se vša, že onrétní vládou 
navržené roy většinou  tomuto cíli 
nesměřují. ovněž souhlasím s vytvo-
řením podmíne pro větší zapojení otců 
v rodině. Např. s tím, aby se mohli rodiče 
během aždé nemoci dítěte vystřídat ta, 
aby oba měli náro na pobírání příspěvu 
při ošetřování člena rodiny. Tento ro 
odstraní znevýhodnění žen s malými dět-

mi na trhu práce. Se záměrem umožnit 
rodičům rozdělit rodičovsou dovolenou 
a čerpat ji po částech až do osmi let vě-
u dítěte rovněž souhlasím. odiče ta 
budou mít možnost čerpat rodičovsou 
dovolenou např. při nástupu dítěte do . 
třídy záladní šoly. Dále to může být 
výhodné pro rodiny s více dětmi.

Se záměrem zasahovat do ompetencí 
samosprávy a ditovat obcím, teré jsou 
zřizovateli mateřsých šol, jaý režim 
mateřsé šoly mají mít, ale souhlasit 
nemohu. Např. s návrhem přimět mateř-
sé šoly e změně provozní doby. Jsme 
přesvědčeni, že samosprávy obcí by měly 
mít možnost rozhodovat v souladu s on-
rétními místními podmínami. ovněž 
nesouhlasíme se záměrem zavést plošné 
přídavy na děti. Za lepší finanční podpo-
ru rodin s dětmi než přímé posytování 
sociálních dáve považujeme snižování 
daní na záladě odpočitatelné položy 

na aždé dítě. onrétně navrhujeme 
odpočitatelnou položu  č na oso-
bu a  č na aždé dítě. Záměr vlády 
vypracovat věcný návrh efetivnějšího 
zajištění výživného pro děti z neúplných 
rodin zde existuje již něoli let. Všechny 
poslanecé návrhy byly v Parlamentu za-
mítnuty. Domníváme se, že by se měla 
především zlepšit práce policie a soudů, 
teré by měly důsledně a tvrdě postiho-
vat neplatiče výživného. V Č vyrůstá 
v současné době přibližně   dětí 
v ústavní péči. V porovnání s ostatními 
evropsými státy je tato situace alarmují-
cí. Vládní oncepce nenabízí řešení. Opět 
se odládá s tím, že bude stejně jao v mi-
nulosti pouze zadáno vypracování studií, 
oncepcí a metodi. V oncepci chybí 
větší důraz na podporu rodin, teré se 
dostaly do obtížné situace tím, že se sta-
rají o svého těžce zdravotně postiženého 
nebo staršího člena. To považujeme za 
přílad neschopnosti socialisticé vlády 
pomáhat sutečně potřebným. 

Vláda rovněž nezvládá vysoou 
nezaměstnanost. Sociálnědemoraticé 
recepty boje s nezaměstnaností selhaly! 
Vysoá  nezaměstnanost, terá se v po-
slední době opět pohybuje olem půlmi-
liónu lidí bez práce, jen signalizuje, že 
ouzelnicé triy se statistiami a silác-
á slova Jiřího Parouba nestačí. Česá 
republia potřebuje sutečnou daňovou 
reformu, terá by pomohla snížit vysoou 
nezaměstnanost. Za záladní podmínu 
eonomicého růstu, snížení nezaměst-
nanosti a zvýšení životní úrovně našich 
občanů považuji snížení současné vysoé 
daňové a povinné pojišťovací zátěže pro 
všechny občany. Vládní návrh změny zá-
ona o dani z příjmů je jen osmeticou 
úpravou současného špatného daňového 
systému. ODS je odborně i politicy při-
pravena taovou  reformu realizovat!
níme ragmenty: vana aslingerová
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Evropa nechce sociální model, 
který je spojen s její ústavou

MICHAL HASLINGER

atifiační proces evropsé 
ústavy byl v tomto roce neja-
tuálnějším tématem Evropsé 

unie. Nad tím, jaé jsou perspetivy 
EU po zamítnutí ústavy, se zamýšleli na 
semináři Centra eonomiy a politiy 
(CEPu) tvrdý a nemilosrdný předseda 
polsé Občansé platformy Jan oita 
a předseda jejího česého protějšu, 
ODS, Mire Topoláne. Seminář měl 
příznačný název „Perspetivy EU po 
zamítnutí evropsé ústavy“ a mode-
roval jej president Česé republiy 
Václav laus.

Podle Jana oity problém není 
v tom, že byla zamítnuta Evropsá ústava, 
neboť se tím nic nezhroutilo, ale v tom, 
že zmizely naděje na úspěch evropsých 
projetů zvláště ve Francii. Nastala obava, 
že v současných podmínách může být 
těžší být úspěšný v reálných projetech 
EU, jao je trh služeb a jeho jednota. 
„rancie, nglie a ěmeco vedou ego-
isticou národní politiu. nelidňující je 
to, že v důsledu toho naděje na rozhodo-
vání v  lesá. harateristicé pro ně 
je, že úsilí zavést naše eonomiy na vyšší 
úroveň nazývají „sociálním dampingem“. 
dyž chceme snížit daně, abychom byli 
onurenceschopnými, říají, že děláme 
daňový damping. estliže politia vel-

ých evropsých zemí používá protitržní 
dotríny  tomu, aby uázala, že je v  
něco dobrého, nejde těmto zemím věřit. e 
proto potřeba sjednotit ty, teří věří ve spo-
lupráci mimo vropsou ústavu. třední 
a východní vropa by měla projevit společ-
nou iniciativu s návodem, ja vyjít z ri-
ze. Je nutné zachovat zásady solidarity. 
Jina projet EU nemá smysl. Vítězství 
egoismu nepovede niam. yní vše vede 
směrem  prohlubující se rizi,“ rozhořčil 
se oita a dodal, že nědy slyšíme, že 
odmítnutím ústavy se EU rozdělí na dvě 
části. Tito politici nám vyhrožují: „a 
vy, vropané, nebudete ústavu ratifiovat, 
ta my (rancie, ěmeco a olandso) 
utvoříme tvrdé jádro a vy zůstanete na 
oraji. odlete se, neboť poud chcete 
peníze z , řenou ám bohatí dost.“ 
Tento argument o nebezpečí pro Evropu 
se používá různě a byla by to sebevražda 
pro ty, teří by se rozhodli tvrdé jádro 
vytvářet. „á-li nědo taové záměry, ne-
věřím mu. opa mám burcovat lidi, aby 
šli hlasovat o textu, o němž vím, že nebude 
platit? ožpa nemáme jiné problémy? Ti, 
teří plánovali použít ústavu  vyřešení 
svých problémů, utrpěli obrovsou po-
rážu a nyní nejsou schopni dát odpověď 
na rizi, terou sami vyvolali,“ onstato-
val oita. Poud ale jde o samotnou EU, 
ta Poláci mají podle něho z EU obrovsé 
výhody, teré nespočívají v penězích, ale 
v tom, že jsou schopnější než Francouzi 
a Němci a zaplavují evropsé trhy. Polští 
studenti mohou studovat na evropsých 
univerzitách, zatímco před vstupem do 
EU byli disriminováni. Polsé firmy 
mají nižší provozní nálady a vyhrávají 
velé zaázy. Nedávno to byly napřílad 
zaázy na tramvaje v Němecu. Věří 
proto ve smysl EU jao jednoho celu. 
Nebojí se doonce ani federalizace, neboť 
pa by bylo vše zoordinováno do jedno-
ho centra. „udu mít radost, budeme-li 

mít společnou evropsou politiu,“ uzavřel 
oita. 

Prezident Václav laus v roli mo-
derátora semináře podotl, že z úst pa-
na oity zazněla celá řada argumentů 
trochu jiných, než v naší domácí disusi. 
U nás nido nedisutoval problematiu 
evropsé ústavy pod úhlem egoismus 
versus solidarita. Je to eurooptimisticý 
pohled vyplývající ze silného předpola-
du, že jaási solidarita je vůbec možná 
a že ji chceme. U nás solidaritu nido 
neočeává, doonce ani ti, teří mlží 
a slibují pečené holuby do úst. 

Mire Topoláne onstatoval, že 
si velmi pozorně vyslechl projev Jana 
oity, ve terém velmi pregnantně po-
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psal zejména institucionální možnosti ře-
šení situace vznilé odmítnutím Evropsé 
ústavní smlouvy. „oita flagrantně popsal, 
co nechce. lně souhlasím s jeho názorem, 
že bychom se všichni v vropě měli zaměřit 
spíše na problémy blízé občanům a až-
dodennímu životu. icméně odmítnutí 
evropsé ústavy nás staví před možnost 
hlouběji prozoumat nejenom příčiny toho-
to onrétního rou, ale taé dlouhodobější 
tendence evropsého integračního procesu,“ 
uvedl Topoláne a dodal, že by se rád za-
měřil zejména na eonomicé aspety, 
hrozby a příležitosti vyplývající z tohoto 
rou pro budoucnost Česé republiy 
a našich občanů. Nově přistupující země 
vědí, že nás USA neohrožuje, že socia-
listicý model Evropy nelze přijmout 
a že Evropa je nemocná nedostatem 
onurence, ne nesolidaritou. Evropsá 
ústava byla nástrojem elit pro uchování 
dominance a vlivu a je naštěstí mrtvá. 
Společně s Polsem a dalšími „novými“ 
zeměmi jsme v situaci, dy jsme vstup do 
Evropsé unie přivítali zejména jao pří-
ležitost v nejlepším slova smyslu standar-
dizovat společensé a eonomicé procesy 
a vrátit se na vývojovou trajetorii opuš-
těnou omunisticým ovládnutím našich 
zemí. Chtěli jsme mít možnost volného ob-

chodu, pohybu osob, zboží, služeb a api-
tálu, chtěli jsme participovat na výhodách 
vnitřního trhu atd. Jasnou prioritou nás 
všech, tedy česým, stejně jao polsým 
či slovensým národním zájmem číslo 
jedna ovšem bylo a je postupně srovnat 
eonomicou a životní úroveň našich 
zemí s původními zeměmi EU. 

A zde se dostáváme podle Topolána 
 prvnímu velému otazníu spojenému 
s evropsou ústavou – je její odmítnutí 
v souladu či protiladu s tímto naším spo-
lečným, národním zájmem? A Topoláne 
vysvětlil, proč je odmítnutí ústavy 
v souladu s naším národním zájmem, 
přestože máloterý projet mohl těžo 
slíbit více dobra pro všechny: „vropsá 
ústava vyhlašuje plnou zaměstnanost, ros-
toucí upní sílu, záladní práva, svobodu, 
demoracii a sociální spravedlnost, rovnost 
a zářné zítřy. ezi řády taé slibuje, že 
se ‚zítra bude nalévat zadarmo‘. no, ho-
vořím o tazvaném evropsém sociálním 
modelu. e převapivé, že se na taové 
štědrosti nelze jednomyslně shodnout. 
ůvod je, že špatně zastírá výmluvnější 
označení: francouzso-němecý sociální 
model. e totiž nesmyslné tvrdit, že jej 
používá celá vropa. ení to poprvé, dy 
je francouzsý zájem, myšlena nebo poža-

dave nazván evropsým, jen aby toli 
nedráždil. ento ‚model‘ má ořeny 
v ortodoxním francouzsém socialis-
mu, přesněji v jeho gaullisticé verzi, 
v němecé sociální demoracii a odbo-
rovém hnutí a v řesťansé socialisticé 
tradici, terá – ač silnější v ěmecu 
– je i ve rancii stále živá.“

onečným výsledem této me-
zery – přebytu náladů práce pro 
zaměstnavatele nad hodnotou mzdy, 
terou dostane zaměstnanec – je 
to, že se trh práce nidy nevyčistí. 
Bez ohledu na to, ja zoufale se vlá-
dy snaží líbivými projety vytvářet 
pracovní místa, nezaměstnanost se 
stává chronicou. Během třiceti let 
od doby, dy se „sociální model“ stal 
politicou „nutností“, nezaměstnanost 
se vyšplhala z průměrných  procent 
na  procent ve Francii a více než 
 procent v Němecu. Nioho ta 
nemůže převapit, že tyto nemocné 
eonomiy nejsou schopny růst stej-

ným tempem jao sousední Španělso, 
Velá Británie, Nizozemí a sandináv-
sé země, natož pa nové člensé země 
z východní a střední Evropy, teré mají 
prospěch z efetu dohánění. EU se ta 
díy nezřízené ambici elit dostala do 
pasti. Média vyvolala hysterii a všechno 
ještě zompliovala. Na prezidenta lause, 
dyž hovořil o výnosech a náladech inte-
gračního procesu, útočila ja divá. Stačilo 
by přitom, dyby těch   zemědělsých 
dotací sjednotili pro všechny země a pa 
my i Poláci v EU uspějeme.

Prezident republiy Václav laus 
uzavřel, že francouzsé ne je příleži-
tostí dívat se na řadu věcí jina a není 
žádnou tragédií. Je otázou, zda byla 
našim projetem standardizace našeho 
prostředí po éře omunismu a čí zájem 
byl na vstupu do EU. Přeotná ratifiace 
v něterých zemích není vnímána jao 
důaz solidarity, ale toho, že z toho chtějí 
uvedené země těžit. Evropští politici se 
zabývají tím, zda ubozí Francouzi byli 
či nebyli desorientováni. Jen marginální 
názor mezi nimi je, že dobře věděli, co 
činí. Nemám taovou míru arogance, 
abych si dovolil pochybovat o tom, že 
Francouzi nevědí, co činí. Pro nás nidy 
nebylo hrozbou, že by nás ohrozila nad-
vláda Němeca či Francie, ale že budeme 
pod hrozbou evropsých socialistů, ma-
lých tlustých lidiče. Toho jsme se vždy 
báli. A to nesmíme připustit.
nímy ragmenty: iří ancíř

„ím, že ústavu evropsé národy odmítly, bylo doázáno, že Evropa nechce sociální 
model, terý je spojen s ústavou.  tom je uryta jasná světonázorová dominantní 
strategie. Evropa se propadá v globální onurenci a solidarita nenávratně mizí“, 
vysvětluje Václav laus. 
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Efektivní stát podle 
Ivana Langera

IVANA HASLINGEROVÁ

Pod záštitou předsedy Senátu 
MUDr. Přemysla Soboty 
a předsedy Výboru pro územní 

rozvoj, veřejnou správu a životní pro-
středí Senátu PČ Mgr. Jiřího Brýdla 
pořádala organizace eStat  („Efetivní 
stát“) v rytířsém sále Senátu národní 
onferenci „fetivní stát – partner 
samosprávy“. eforma řízení státní 
správy, naládání se státním majet-
em nebo vztahu státu  samosprávám 
patří podle předsedy Senátu Přemysla 
Soboty mezi témata, na nichž se 
mohou shodnout strany napříč poli-
ticým spetrem. Proto na onferenci 
vystoupili ja zástupci opozice, ta 
státu. Cílem onference bylo zamyšle-
ní a případné zahájení disuse na téma 
ja má vypadat opravdu efetivní stát, 
jaá v něm má být role samospráv 
a jaý vztah má mít stát a samosprávy 

 občanovi v moderním jednadvacá-
tém století. 

I dyž na onferenci vystoupila řada 
renomovaných řečníů včetně předsedy 
Senátu, projev místopředsedy PSP Ivana 
Langera byl nejonrétnější, neboť se 
v něm nezabýval efetivním státem 
jenom jao jaousi ficí, neonstatoval 
pouze jao většina ostatních, že státní 
správa je málo výonná, drahá a nepřá-
telsá  občanům, že neontrolovatelně 
roste přenos výonu státní správy na sa-
mosprávy bez odpovídajícího finančního 
zajištění, zvyšuje se míra veřejnoprávní 
regulace a s ní i množství formulářů a ra-
zíte, že se aždým novým záonem pro-
hlubuje chaos v našem právním řádu, že 
se stále více rozmáhá orupce, že stoupá 
nespoojenost a pocit frustrace občanů ze 
služeb posytovaných státem a že tento 
stav nelze charaterizovat jina než jao 

úto na samosprávu a rizi důvěry ve 
stát. Místo taového onstatování on-
rétně a jasně uvedl deset bodů, teré 
by  efetivnímu státu mohly vést. 
Uázal, že moderní úřady, bez nichž se 
efetivní stát neobejde, nejsou fice, ale 
naopa  šance pro  milionů občanů 
tohoto státu. Poud by politici přijali 
Langerův projet efetivního státu, 
pa by tento přestal být ficí, ale stal 
by se cestou, ja neplýtvat penězi a lid-
sým potenciálem, ja zůstat onu-
renceschopný, ja přicházet s novými 
nápady a moderními službami. 

A jak si to Ivan Langer představuje? 

Především chce přijmout „antiby-
roraticý záon“, dále pa tzv. „e-
-Government Act“, zavést „Institut 
manažerů veřejné správy“ a onečně 
ustanovit „Síť universálních úřadů - 
CZECH POINTů“. 

A co by zavedením těchto čtyř 
konkrétních institucí stát získal?

Antibyroraticý záon by byl efetivní 
nástroj ja pro trvalé odplevelování naše-
ho právního prostředí, ta pro zamezení 
bujení nadměrné byroracie. Provedla 
by se pomocí něj revize vešerých om-
petencí, teré jsou na samosprávných 
úřadech vyonávány v rámci přenesené 
působnosti. Ty, teré jsou vyonávány 
opaovaně nebo nadbytečně, by zrušil. 
Zde by přivítal angažování rajů. „estli 
bych něde přivítal zvýšenou legislativní 
iniciativu rajů, pa je to právě v této ob-
lasti, de ve spolupráci s prvostupňovými 
a odvolacími orgány mohou výrazně při-
spět  pročištění našeho právního řádu,“ 
uvedl doslova. 

Provedla by se  revize vešerých pro-
cesních předpisů, teré jsou používány 
v rámci výonu jednotlivých agend. 
A onečně by se zamezilo neontrolo-
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efetivního státu.
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vanému nárůstu počtu záonů a dalších 
právních předpisů.

Záon o eletronizací něterých 
úonů státní moci, tzv. „e-Govern-
ment Act“, je předpis, terý by umožnil 
zrovnoprávnit listinné a eletronicé 
doumenty a vést agendu eletronic-
y. dyž se  němu přidá záon o zřizo-
vání a správě centrálních registrů, pa 
můžeme podle Langera rychle dohnat 
v e-Governmentu alespoň aouso. 
Jeho schválení dovolí přijímat jen ta-
ové právní předpisy, jejichž agendu 
bude možné vést od přijetí záona 
i eletronicy. 

  A co je podstatné, odpovědnost za 
přípravu eletronizace agendy musí pod-
le Langera vždy nést navrhovatel právní-
ho předpisu. Nový právní předpis musí 
být zásadně připomínován i na těch 
úřadech, de bude agenda vyonávána 
na úrovni prvního a odvolacího stupně. 

Zrovnoprávnily by se ta listinné 
formy doumentů s eletronicými. To 
zlevní, zjednoduší a zrychlí úřadování, 
neboť všechno to, co půjde, budou poda-
telny přijímat v eletronicé formě a zby-
te oamžitě převedou do eletronicé 
podoby. Nemluvě o tom, že se vyřizované 
záležitosti budou lépe uchovávat v ele-
tronicých archivech a levněji postupovat 
mezi úředníy a úřady, přičemž daný 

úřední se už vícrát se  tomu nebude 
muset vracet. Vytvoří se omplexní 
systém centrálních registrů dat, terý 
umožní nejen lépe zajistit jejich ochranu, 
protože aždý přístup do něho bude cen-
trálně evidovaný, ale i zefetivnit jejich 
užívání pro různé stupně a druhy řízení. 
Pro data do centrálního registru si mů-
že sáhnout terýoli úřad v republice, 
terý  tomu 
b u d e  m í t 
oprávnění, a za 
s t a novených 
podmíne do-
once i aždý 
občan. 

I n s t i t u t  
m a n a ž e r ů 
veřejné sprá-
vy pro vedoucí 
ú řed ní  y s i 
Langer před-
stavuje ta, že   
j i m s t a nov í 
smluvní platy 
a smlouvu na 
dobu určitou 
,na - let, 
čímž  docílí, 
ž e  b u d o u 
s  ute č ný m i 
m a n a ž e r y 

veřejné správy, teří budou odpovědni 
za stanovené úoly a budou pracovat za 
odpovídající platy. 

Záon o státní službě musí být 
přehodnocen dále ta, že v něterých 
případech se záonem zruší místní pří-
slušnost úřadů.  Je nutné změnit i záon 
o správních poplatcích a stanovit v něm 
jejich rozpětí. Langer též navrhuje stano-

 edoucí projetu etat dvard ožušní (vpravo) otevírá onferenci „fetivní stát – partner samosprávy“. leva primátor stí 
nad abem etr andalovič, místopředseda oslanecé sněmovny  a stínový ministr vnitra  r. van anger, 
předseda enátu r. řemysl obota a předseda ýboru pro územní rozvoj, veřejnou správu a životní prostředí enátu 
 gr. iří rýdl

„šechno, co lze zrušit, zrušme a budujme moderní stát hodný . 
století,“ říá van anger řemyslu obotovi 
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vit finanční limity pro výon jednotli-
vých agend ve státě a na jednotlivých 
úřadech a nepřepočítávat tyto limity 
přes počet úředníů, neboť bychom se 
podle něj nedopočítali. Toto vše povede 
 tomu, že na úřadech zaplatí poplat-
ní valitní úředníy a nebude živit 
ty, teří se jen vezou. Z vedoucích 
pracovníů na úřadech se ta vytvo-
ří suteční manažeři veřejné správy 
s plnou odpovědností za svěřený úse, 
agendu a zaměstnance. A i dyž jim to 
bude velmi dobře zaplaceno, stát ušetří 
peníze. Langer dále navrhuje, aby byla 
do úřadování zapojena  „onurence“ 
ta, že by si mohly úřady v něterých 
agendách v dobrém slova smyslu on-
urovat.  Chce to docílit tím, že u „on-
urenčních“ agend navrhuje stanovit 
rozpětí správních poplatů a ponechat 
na příslušném úřadu – samosprávě, 
aby s ohledem na místní podmíny 
stanovila jejich výši. Při existenci ně-
terých centrálních registrů a evidencí 
navrhuje zrušit místní příslušnost. Na 
výon státní správy navrhuje stano-
vit finanční limity, neboť byroracie je 
schopna spolyat neonečné množství 
peněz. Efetivní stát si nemůže dovolit 
dávat na výon státní agendy více pe-
něz, než je schopen zaplatit. Efetivita 
výonu agendy se poměří množstvím 

peněz, teré bude nutné 
vynaložit. Možná se zjistí, 
že ta či ona agenda je ta 
drahá, že ji vlastně vůbec 
nido nepotřebuje a že 
občané jsou schopni si 
své zájmy ochránit sami 
bez státu. 

 S í ť  u n i v e r s á l -
ních úřadů – CZECH 
POINTŮ bude universál-
ní sítí ontatních bodů 
pro občany a to na úrov-
ni obcí, měst a rajů. Sem 
půjdou ušetřené peníze 
z centrální státní správy. 
Úřady obcí měst a rajů 
se pro občany stanou 
místem, de zísají veš-
eré údaje z centrálních 
registrů, de budou moci 
učinit jaéoli podání e 
státu, de si budou moci 
zontrolovat, ja se jejich 
věc na terémoli úřadu 
vyřizuje. Tuto dobře vy-
bavenou a profesionálně 
vedenou síť pa vhod-
ně doplňujme dalšími 
CZECH POINTY na poš-
tách, u notářů, exeutorů 
a třeba i v hospodářsých omorách. Z onference vyplynulo, že reforma 

řízení státní správy a vztahu státu  sa-
mosprávám patří  otázám, na nichž 
se mohou alespoň v něterých bodech 
shodnout strany napříč politicým 
spetrem. Doladem toho bylo, že pro 
nutnost analýzy dopadů nových práv-
ních předpisů se Ivan Langer částečně 
shodoval s vicepremiérem Martinem 
Jahnem, terý připomněl vládní plán 
na analýzy připravovaných záonů 
označovaný jao IA. Je to zrata 
anglicých slov pro přípravu nových 
záonů ta, aby neměly negativní 
dopad na ty, terých se to týá. IA 
by měla zlepšit přijímání záonů a za-
bránit tomu, aby byly v parlamentu 
výrazně přepracovávány. 

Podle IA by se analýzy, teré by mě-
li tvůrci záonů zpracovávat se zástupci 
podniatelů, měly  vztahovat od rou 
 na všechny záonné a od rou  
i na podzáonné normy. „edělám si ale 
iluze o tom, že všechna ministerstva budou 
s jásotem provádět tento proces, protože 
to bude představovat práci navíc,“ uzavřel 
s úsměvem Jahn.  
nímy ragmenty: iří ancíř

„ aždé normy by měly být určité varianty včetně varianty nulové, protože jejich 
analýzou lze dojít i  tomu, že připravovaná norma je v podstatě zbytečná,“ uvedl 
artin ahn.

„tevřme občanům co nejvíce dveří pro ontat se stá-
tem. e to totiž jejich stát. aový postoj opřený o tzv. 
ntibyroraticý záon, záon o zrovnoprávnění ele-
tronicých a písemných doumentů a o projet  
 je podle mne cestou  modernímu úřadu jao 
záladu efetivního státu,“ říá důrazně Ivan Langer 
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Ze života Klubu 
manažerek ČMA

JIŘÍ PANCÍŘ

lub manažere Česé manažer-
sé asociace (ČMA) žije posled-
ní dobou opravdu naplno. Jejich 

předsedyně PhDr. Lena Tomešová 
pro ně uspořádala přijetí u předsedy 
senátu MUDr. Přemysla Soboty spo-
jené s prohlídou nádherných prostor 
Valdštejnsého paláce, u primátora hl. 
města Prahy Pavla Béma v jeho primá-
torsé rezidenci a společensou aci v ja-
ponsé zahradě TOP hotelu Praha. Plní se 
tím jeden z cílů lubu – omuniace. 

„elý život jsem měl velmi ladný vztah 
 ženám, teré chtěly v životě něco doázat. 
eny  tlumí vášně mužů, aby ztlumily své 
vášně. enát by měl být manažerami 
milován, protože zamítá záony předlá-
dané oslanecou sněmovnou, teré jim 
ompliují podniání,“ uvítal manažery 
předseda Senátu Přemysl Sobota a pa již 
následovala bouřlivá disuse mezi přítom-
nými senátory a manažerami.

„dyž je člově na správné cestě, 
potává ty správné lidi. á potala jednu 
taovou osobu před dvěmi lety a bez její 
spolupráce by toto setání nebylo. roto 
jsem jí přinesla ytiču,“ směje se Lena 
Tomešová při předání ytice předsedyni 
Stálé omise Senátu pro rozvoj venova 
senátorce Václavě Domšové. 

Budova primátorsé rezidence byla 
v roce  dárem Pražsé spořitelny 
hlavnímu městu u příležitosti oslav je-
jích šedesátin. Nachází se v ní spousta 
umělecých děl, terá byla v roce  
reonstruována. Jediný primátor, terý 
ji využíval, byl dr. arel Baxa a nyní je po-
těšitelné, že ji zpřístupnil dr. Pavel Bém, 
terý v ní v horním patře bydlí. Nidy se 
v ní ale dosud nesešlo toli úspěšných žen 
– podniatele rou, manažere odvětví 
a to nejen Č, ale celé Evropy.  

V japonsé zahradě TOP Hotelu 
Praha se sešly manažery na tradiční 
lobouové párty. Moderátorem slav-
nosti byl arel Voříše, terý smel svým 
ovbojsým lobouem před rásou 
přítomných žen a  slovy francouzsého 
úsloví „a vším hledej ženu“ představil 
předsedyni lubu manažere dr. Len-
u Tomešovou (uprostřed) a poslanyni 
Poslanecé sněmovny Parlamentu Č 
Janu Čurdovou (ČSSD)

Jao již tradičně je vítaným hostem 
lubu manažere významný muž. Na 
lobouové párty to byl primátor hlav-
ního města Prahy Pavel Bém. Sníme ho 
zachycuje, ja se raduje, že přišel právě 
včas, neboť začínala působivá módní 
přehlída Lady Móda galerie Praha 
Zdeňy Sturnovsé, terá si odnesla 
mezinárodní cenu za módní mareting 
v Düsseldorfu. 
nímy ragmenty: iří ancíř
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SP ČR zásadně odmítá 
nový zákoník práce

JAROSLAV MÍL, PREZIDENT SVAZU PRŮMYSLU A DOPRAVY ČR

Vzhledem  něolialetému 
očeávání na zásadně novou 
úpravu pracovněprávních 

vztahů odpovídající . století a plně 
refletující požadavy eonomicých 
a společensých změn byla obsahu 
předloženého návrhu nového záoní-
u práce ve Svazu průmyslu a dopravy 
Česé republiy (SP Č) věnována 
zcela mimořádná pozornost. 

V požadavcích zaměstnavatelů 
na nový pracovní kodex byly 

zdůrazňovány zejména tyto  ákladní 
požadavky:

. Samostatná, omplexní, jednoduchá, 
srozumitelná a plně harmonizovaná 
záladní pracovněprávní úprava, zpra-
covaná s přihlédnutím  úmluvám 
Mezinárodní or-
ganizace práce, 
směrnicím ES, 
za hraničním 
zušenostem, 
poznatům 
z úrovně teorie 
ja ož i  apl i-
ační praxe při 

uplatňování dosavadního záoníu 
práce,

. plné naplnění záladního ústavní-
ho principu „aždý může činit, co není 
záonem zaázáno, a nido nesmí být 
nucen činit, co záon neuládá“,

. rozšíření smluvní volnosti účastní-
ů pracovněprávních vztahů,

. celové zpružnění a větší flexibilita 
v pracovněprávních vztazích,

. zásadně nové vymezení postavení 
zástupců zaměstnanců. 

Na záladě výsledů provedených 
posouzení a vyhodnocení více než  
připomíne  předloženému návrhu 
nového pracovního odexu z úrovně 
člensé záladny nezbývá, než s poli-
továním onstatovat, že uvedená oče-
ávání naplněna nebyla a proto SP Č 
zastupující   zaměstnavatelsých 
a podniatelsých subjetů působících 
v Česé republice, teré zaměstnávají 

na    zaměstnanců, nový zá-
oní práce zásadně odmítá a je toho 
názoru, že by měl být zásadně přehod-

nocen dosud zastávaný postoj e straně 
zaměstnavatelů jao neopomenutelnému 
sociálnímu partnerovi.

K zamítavému postoji SP ČR vedou 
zejména následující důvody:

. V obsahu předlože-
ného návrhu záoníu 
práce se negativně plně 
promítla nedostatečná 
a zcela nestandardní 
příprava, terá tomuto 
návrhu byla od samé-
ho počátu věnována. 
Byť šlo o přípravu 
nového odexu, 

jao zcela nové 
a zásadní právní 
úpravy v oblasti 
pracovněpráv-

ních vztahů, nebyla provedena analýza 
právní úpravy dosavadní, aby byl vytvo-
řen jednotný, oncepční zálad. Absence 
tohoto postupu neumožnila provést pří-
slušným orgánům státu, za široé součin-
nosti s příslušnými odborovými orgány 
a s příslušnými organizacemi zaměstna-
vatelů, valifiované vyhodnocení právní 
úpravy dosavadní, společně s požadavy 
praxe na právní úpravu novou, terá by 
měla být vypracována s přihlédnutím 
 požadavům příslušných meziná-
rodních doumentů a směrnic ES a na 
záladě vyhodnocení zušeností z práv-
ní úpravy v oblasti pracovněprávních 
vztahů v zahraničí. Výsledy tato 
provedené analýzy měly být záladem 
pro stanovení záladních principů nové 
pracovněprávní úpravy a pro společné 
hledání východise v případě odlišných 
přístupů  úpravě něterých otáze.

. Jao další nedostate a zcela ne-
standardní postup, terý se negativně 
odrazil v obsahu předloženého návrhu 
záona, bylo nevyhodnocení připomí-
ne  návrhu věcného záměru záoníu 
práce. V důsledu tohoto postupu nebylo 
dosaženo dohody ani o záladních pří-
stupech  přípravě nového pracovního 
odexu.

. Předložený návrh záoníu práce 
v převážné míře vlastně pouze „noveli-
zuje“ stávající pracovněprávní úpravu. 
Ve většině navrhovaných ustanovení je 
téměř doslovně přebírán původní text 
dosud upravující příslušnou problema-
tiu, což ve svých důsledcích znamená, 
že jsou i nadále onzervovány principy 
vycházející z odlišných eonomicých 
a společensých podmíne.

. Požadave na samostatnou práv-
ní úpravu návrh záoníu práce beze 
zbytu nesplňuje, neboť je zpracován 
metodou delegace ve vztahu e zhruba 
 ustanovením stávajícího občansého 
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záoníu, teré by dle návrhu záona 
měly být při úpravě pracovněprávních 
vztahů použity.

. S přihlédnutím e sutečnosti, že 
v současné době je připravován též zcela 
nový občansý záoní, je zcela nepřija-
telné, aby navrhovaná provázanost zcela 
nové právní úpravy – nového záoníu 
práce – se záladní občansoprávní úpra-
vou byla řešena navrhovaným způsobem, 
to je ve vztahu  současně platnému ob-
čansému záoníu. Taový postup 
v legislativní přípravě uvedených návr-
hů odexů předpoládán nebyl, návrhy 
měly být připravovány současně. Zvolený 
přístup již předem zásadním způsobem 
ohrožuje oprávněně požadovanou a za-
mýšlenou stabilitu nové pracovněprávní 
úpravy ve formě odexu, neboť by byla 
nezbytná její zásadní novelizace a to pa-
trně ve velmi rátém časovém rozmezí 
od jejího přijetí.

. Požadave na rozšíření smluvní 
volnosti účastníů pracovněprávního 
vztahu a plné naplnění ústavního prin-
cipu „aždý může činit, co není záonem 
zaázáno, a nido nesmí být nucen činit, 
co záon neuládá“ není v navrhovaném 
záoníu práce důsledně promítnut. 
I nadále převažují ustanovení ogentní 
povahy, terá vylučují možnost smluv-
ního ujednání. Ve srovnání s právní 
úpravou dosavadní nedochází  žádnému 
výraznému posunu v této oblasti, naopa 
zaměstnavateli toli ritizovaný současný 
stav se zachovává a nadále prohlubuje. 

V něterých případech snaha o libe-
ralizaci právní úpravy nebyla zvolena na 
záladě požadavů praxe a její realizace 
by mohla způsobit zaměstnavatelům 
naopa vážné problémy při zajišťování 
plynulých výrobních procesů (např. na-
vrhovaná úprava práce přesčas, pracovní 
pohotovosti apod.)

ogentnost něterých navrhovaných 
ustanovení současně podstatně zvyšuje 
nejen administrativní náročnost a tím 
i nálady zaměstnavatele, ale pro zaměst-
navatele obecně znamená další finanční 
zátěž a neúměrný nárůst mzdových 
náladů.

. Požadave na zásadní přehodnoce-
ní stávajícího postavení zástupců zaměst-
nanců – odborových organizací a rad 
zaměstnanců – naplněn nebyl. V návrhu 
záona je i nadále výrazně preferováno 
postavení odborových organizací, neboť 
je téměř beze změn přebírána dosavadní 
právní úprava jejich oprávnění, terá 

jsou v převážné většině přežitá 
a pro opětovné zaotvení v no-
vé úpravě pracovněprávních 
vztahů zcela vyloučená.

Současný právní stav 
postavení odborových orga-
nizací v pracovněprávních 
vztazích zapracovaný do ná-
vrhu záoníu práce je vša 
nadále neudržitelný, neboť 
dává odborům oprávnění bez 
ohledu na jejich sutečné po-
stavení, zejména v souvislosti 
s posílením smluvního prin-
cipu a dojednáváním dalších 
pracovních podmíne v o-
letivních smlouvách. Zaměstnavatelé 
i nadále požadují stanovení určitých ri-
térií, ze terých by byla zřejmá většinová 
vůle oletivu zaměstnanců, za terých 
budou odbory partnerem pro zaměstna-
vatele v pracovněprávních vztazích.

. V navrhované právní úpravě neby-
la dostatečně vyhodnocena ani stávající 
ochrana zaměstnanců v pracovněprávních 
vztazích ta, aby nová úprava vycházela 
pouze z požadavů mezinárodních dou-
mentů, terými je Česá republia vázána. 
Ochrana zaměstnanců stanovená nad rámec 
příslušných mezinárodních doumentů činí 
pracovněprávní vztahy rigidními, zvyšuje 
nálady práce a ve svých důsledcích zhor-
šuje postavení zaměstnance na trhu práce 
a neumožňuje ta dostatečnou a toli po-
třebnou flexibilitu pracovních vztahů, což 
by ve svém důsledu vedlo e snižování 
onurenceschopnosti firem.

. V návrhu nového záoníu práce 
již vůbec není zohledněn požadave, aby 
tato záladní pracovněprávní úprava by-
la maximálně jednoduchá a pro všechny 
uživatele zcela srozumitelná. Očeávání 
zaměstnavatelů by naplnila právní úpra-
va přehledná, stručná, jednoznačná, terá 
by stanovila jen záladní práva a povin-
nosti pro zaměstnavatele a zaměstnance 
v návaznosti na příslušné mezinárodní 
doumenty (směrnice Evropsé unie, 
úmluvy Mezinárodní organizace práce) 
a ústavní principy Česé republiy.

Zvoleným způsobem zpracování 
vša ani tento požadave naplněn nebyl. 
Navrhovanou právní úpravu lze hodnotit 
jao zcela nepřehlednou, zbytečně roz-
sáhlou a v mnoha případech nesrozumi-
telnou. V případě, že jsou zcela výjimečně 
navrhovány nové instituty, teré součas-
ný právní řád dosud neobsahuje, nejsou 
jednoznačně vymezeny.

V této souvislosti je nezbytné uvést, 
že ani Důvodová zpráva  předloženému 
návrhu záona se těmito otázami neza-
bývá. V mnoha případech v Důvodové 
zprávě buď požadované odůvodnění ab-
sentuje zcela, popřípadě je uváděno, ale 
jeho obsah je zřejmě e zcela jinému 
návrhu záona, protože rozvádí vari-
antní řešení. Návrh variantního řešení 
vša obsahuje pouze jedno ustanovení 
v návrhu záoníu práce.

. Oproti současné právní úpravě 
návrh záona vytváří předpolad pro 
zhoršení postavení zaměstnavatele, 
neboť jsou navrhovány úpravy, teré 
by pro zaměstnavatele znamenaly ne-
odůvodněný nárůst mzdových náladů 
a jeho další finanční zátěž (odstupné ve 
výši trojnásobu měsíčního platu, pří-
platy za práci ve ztíženém pracovním 
prostředí zvýšené něolianásobně, 
stoprocentní navýšení náhrady při od-
povědnosti zaměstnavatele za šodu na 
věci zaměstnance apod.).

Věříme, že vláda Česé republiy 
bude respetovat sutečnost, že za-
městnavatelsé organizace jsou neo-
pomenutelným sociálním partnerem 
a bude více zvažovat názory zaměst-
navatelů, teří mají zodpovědnost za 
růst eonomiy, zachování a prospe-
rity firem. Zaměstnavatelé se musejí 
vyrovnat se složitou situací globální-
ho a otevřeného trhu, ve terém mu-
sejí být onurenceschopni. Zároveň 
mají zájem na maximálním udržení 
zaměstnanosti včetně vytváření dal-
ších pracovních příležitostí. Vláda by 
si měla uvědomit, že se nejedná pouze 
o „zlé zaměstnavatele“, ale též o osud 
   občanů, terým posytují 
práci a obživu.
nímy ragmenty: iří ancíř
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Francie ovládla 
hotel Diplomat

IVANA PAMĚTNICKÁ

Francie ovládla hotel Diplomat, 
bohužel ale jen na jeden večer, 
v němž vedení hotelu připra-

vilo svým obchodním partnerům 
další recepci z cylu „ EUOPEAN 
STAS IN HOTEL DIPLOMAT“. Spolu 
s příslušnou ambasádou či obchodní 
omorou představuje v tomto cylu 
obchodním partnerům zábavnou for-
mou vždy jednu ze zemí Evropsé unie. 
Tentorát využilo příležitost prezen-
tovat loální speciality v pořadí třetí 
země z jihu Evropy – Francie, zastou-
pené Francouzso-česou obchodní 
omorou. Po přivítání ředitelem hote-

lu Diplomat, panem 
omanem Straubem 
(na obrázu vle-
vo), a prezidentem 
Francouzso-česé 
obchodní omory, 
panem Jean-Pierre 
Hottingerem (vpra-
vo), začal hlavní 
b o d  p r o g r a m u 
– působivý oncert 
ocitánsé supi-
ny pod vedením 
c ha r i smat ic é ho 
zpěváa Frederia 
For tese (sním  y 

dole). Tento výjimečný francouzsý 
umělec, mistrný zpěvá a hudební 
píše své písně jao jeden z posledních 
v jazyce známém dysi díy slavným 
trubadůrům celému světu ale dnes již 
zapomenutém – v jazyce z „Oc“ neboli 
ocitánsy. Jeho ocitánština vša 
značně přesahuje rámec výrazu regi-
ónu či follóru a jeho vystoupení zda-
lea nepřipomíná follór, ale v přímé 
onfrontaci s publiem svým syrovým 
zpěvem nabízí drsnou smyslnost oo-
řeněnou chutí bývalé Ocitánie.

 Dvaačtyřicetiletý rodá z Montpellier 
omponoval již během svých studií a po 

čase stráveném v severní Africe zaotvil 
v anadě, de jao první ocitánsý umě-
lec vydal album „omedia“ ve zmíněné řeči 
a stal se tím rázem známým. V roce  
se vrátil do vlasti s tím, že chce sdružit on-
tinenty i jejich ultury. Pečuje důladně o 
universálnost své tvorby a jeho dílo boří 
lišé.hudbou světa a taé hudbou duší. 
Jeho hudbu snad nejlépe popisuje ocián-
sé slovo „vomit“ vyjadřující složité pocity 
závratě a světabolu podtrženou melancho-
lií v hlase zpěváa. Svou inspiraci čerpá ze 
strany argentinsého tanga až po ciánsé 
rytmy střední Evropy, ale především neza-
pře Francouze a jejich šansony, teré jsou 
v jeho podání velmi působivé.

o působivém oncertu připravil pro ná-
vštěvníy ulinářsý zážite tým uchařů 
a curářů hotelu iplomat pod vedením 
šéfuchaře, pana ladimíra mejala. 
toly se doslova prohýbaly pod talíři plný-
mi ústřic, šeblí a dalších mořsých příšer 
a to vše zapíjeli hosté – přední zástupci růz-
ných firem, cestovních anceláří, předsta-
vitelé ambasád a ministerstev nejen zemí 
vropsé unie – vyniajícími francouzsý-
mi víny z regionu anguedoc-oussillon.
nímy ragmenty: vana aslingerová
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Zdeněk Burda, 
Manažer roku 2004

IVANA HASLINGEROVÁ

Ta jao aždoročně byly i letos 
na pražsém Žofíně vyhlášeny 
výsledy prestižní manažersé 

soutěže Manažer rou. Ti, teří zísali 
v této soutěži ocenění, jsou lidé, teří 
pro své společnosti dělají mnohdy 
neuvěřitelné věci. Nejvyšší ocenění 
Manažer rou  zísal předseda 
představenstva a generální ředitel 
společnosti Sansa CZ Ing. Zdeně 
Burda. Co za tímto oceněním stálo, 
co musel pro společnost Sansa udě-
lat, o tom a o dalších věcech jsme si 
s ním povídali v sídle jeho společnosti 
v Praze: 

¯ Vážený pane předsedo, hodnotící 
omise nejprestižnější manažer-
sé soutěže u nás Vás jmenovala 
Manažerem rou . Ze zu-
šenosti vím, že aždý, do zísá 
taové ocenění, musel pro podni 
udělat něco mimořádného. Co to 
bylo ve Vašem případě?
Záleží na tom, co do považuje 

za mimořádné. Snažím se dělat svoji 
práci, na terou mě najali majitelé na-
ší společnosti, co nejlépe. U taového 
olosu, jao je Sansa CZ, to znamená 
především umět olem sebe vytvořit 
supinu lidí ochotných a připravených 
dobře pracovat. Manažer společnosti 
s obratem  miliard orun se prostě 
nemůže zabývat detaily, ale na druhé 
straně musí vidět, dy něterý on-
rétní problém potřebuje jeho osobní 
přístup. Musí plně důvěřovat svým 
spolupracovníům, ale tvrdě vystoupit, 
dyž má pocit, že dooliv váhá. Druhá 
věc je schopnost přesvědčit své oolí 
o strategii firmy a vtisnout ji celému 
systému. Tato nyní napřílad otáčíme 
postupně naši firmu směrem  daleo 
eologičtějšímu pohledu na stavebnic-
tví a  nepoměrně silnějšímu acentu 

na bezpečnost práce. Nědy jsme zra-
zováni vlastní nedůsledností a chybami, 
ale celově se nám nyní daří společnost 
směřovat tam, am chceme. Za třetí mu-
sí být manažer svým způsobem trpělivý 
a pochopit, že ve velé společnosti zna-
mená otočení ormidlem teprve první 
ro  tomu, aby loď opravdu změnila 
směr své jízdy. A taé začáte práce, 
protože je třeba stále dohlížet na to, že 
ormidlo je opravdu nastaveno správně. 
Mohl bych poračovat – jde ale o jedno 
a já to necítím jao cosi mimořádného: 
líčem  úspěchu ve velé společnosti je 
trpělivá důslednost.

¯ Můžete představit společnost 
Sansa CZ? Čím vším prošla 
od svého vzniu? Od dy působí 
v Česé republice?

To by bylo velmi dlouhé povídání. 
Supina Sansa v Česé a Slovensé 
republice je součástí oncernu Sansa, 
terý je jedním z pěti největších svě-
tových stavebních usupení a sídlí ve 
Švédsu. V našem regionu se Sansa 
postupně onstituuje od rou , 
dy náš majitel převzal tehdejší IPS 
a od té doby soustavně expandujeme, 
ať již avizicemi dalších společností 
nebo zaládáním nových. Jsme největší 
stavební firmou v Č a na Slovensu 
zaujmeme, nepochybuji o tom, brzy 
třetí místo. Jsme schopni porýt veš-
eré stavební činnosti, zabýváme se 
project developmentem a dodávami 
technologií. 

¯ Ja se stane člově ředitelem taové 
společnosti? 
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anažer rou  deně urda (uprostřed) při slavnostním předání ocenění na 
pražsém ofíně. levo předseda vlády iří aroube, vpravo odstupující anažer 
rou  artin oman, generální ředitel firmy , a.s.
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Já jsem prošel stavební společností 
praticy od píy, začínal jsem v IPS jao 
stavbyvedoucí. Pro mne je to velá výho-
da, protože znám dobře naše lidi – jejich 
množství svělých ladů i jejich něteré 
zápory. Nyní mi to velmi pomáhá.

¯  Jaý největší přínos pro firmu vidí-
te v tom, že je součástí nadnárodní 
společnosti? 
Těch přínosů je řada – romě ne-

sporné hodnoty značy Sansa nám 
pomohlo třeba převzetí velmi preciz-
ního systému řízení rizi. Díy tomuto 
systému jsme schopni lépe posuzovat 
projety, respetive odhadovat hranici 
jejich efetivity. 

¯ Jaým způsobem se v Č zísávají 
zaázy? Co při nich působí největ-
ší problémy? Narážíte na orupci? 
Co připravujete v nejbližší době za 
stavby? 
Veřejné zaázy se soutěží stejně tvrdě 

jao v jiných zemích, de Sansa působí. 
Ve většině soutěží rozhoduje při splnění 
ritérií, jao napřílad držení certifiá-
tů a podobně, již jenom cena. To je do 
značné míry objetivní. Problémem jsou 
společnosti, teré nepostupují podle nás 
oretně, v soutěži dají nereálně nízou 
cenu a pa tlačí na investora, aby v rámci 
víceprací a dalších náladů vlastně za-
platil více, než oli nabízela v soutěži 
onurence. Toto chování je celem 
časté a pro aždého seriozního soutě-
žitele velmi nervující, protože se proti 
němu těžo brání. Co se týče orupce, 

máme celosupi-
nově platný Code 
of conduct a ten 
dodržujeme. 
Pravidla většiny 
soutěží orupci 
reálně znemož-
ňují, či spíše ji 
dělají nesmysl-
nou, protože není 
co ovl iv ňovat 
– poud je líčem 
cena nebo poud 
jsou jasná pravi-
dla soutěže a tým 
vyhodnotitelů je 
dostatečně širo-
ý, pa orupce 
z t r á c í  s my s l . 
V souromé sféře 
je otáza soutěží 

naprosto jasná a není o čem mluvit.
Staveb chystáme velé množství. Je 

třeba si uvědomit, že naše společnost má 
obrat soro třicet miliard orun ročně. 
Velou a rásnou stavbu teď právě reali-
zujeme v pražsých adlicích – to je no-
vé sídlo ČSOB. Doončujeme obchodní 
centrum Chodov a poračování dálnice 
D u Vyšova, zahajujeme stavbu nové-
ho přepravního uzlu pro Česou poštu 
v Brně, budeme modernizovat železnici 
mezi Červenou a Zábřehem na Moravě 
a ta dále.

¯ Na co jste Vy osobně nejvíce hrdý? 
Co se Vám naopa nepodařilo 
a proč?
Hrdý jsem na to, že se postupně daří 

měnit naši společnost směrem  podstat-
ně většímu vnímání oolí staveb, potřeb 
lidí, teří se potávají s naší činností 
a ruší je, potřeb přírody a její ochrany. 
Před více než roem jsme si zadali úol 
změnit firmu a její chování v tomto smě-
ru a první reálné výsledy se dostavují. 
Hrdý jsem napřílad na to, že jsme za 
posledních dvanáct měsíců snížili počet 
úrazů našich zaměstnanců o šedesát pro-
cent, to je opravdu velá věc a doazuje to, 
že certifiáty o bezpečnosti práce nejsou 
jen usy papíru. Určitě bych byl rád, dy-
by to všechno mohlo jít rychleji – jenže 
jao realista vím, že taner taé reaguje 
na otočení ormidla se zpožděním da-
ným jeho veliostí.

¯ Co byste udělal pro stavební společ-
nosti typu, jao je Vaše, dybyste 

byl ministrem průmyslu a obchodu, 
spravedlnosti či vnitra?
Já si opravdu myslím, že ty hlavní 

věci, teré jsou třeba, se hýbou vpřed 
– Stavební záon, onurzní právo, 
i o zmíněných atastrech právě běží 
disuse, ja zlepšit jejich financování. 
Daně se snižují, možná něco v odpiso-
vých pravidlech by stálo za změny. Ale 
to jsou opravdu detaily – podniatelsé 
prostředí v Česé republice je podstatně 
lepší, než ja vypadá v novinách. Ostatně 
– dyby nebylo, opravdu by do naší země 
směřovalo toli investic? Jistě ne.

¯ Vašim rédem je „Slušnost se vyplá-
cí“. Mohl byste uvést nějaý přílad, 
dy se Vám to potvrdilo? 
Potvrzuji si to denně a na mnoha 

úrovních. Snažím se toho hesla držet 
a vedu největší stavební společnost v ze-
mi. Taže to funguje.

¯ Vstup Č do EU pro Vás zřejmě 
neznamenal žádnou velou změ-
nu, dyž jste součástí švédsé fir-
my. Nebo se přece jen něco změnilo? 
Podniatelé si stěžují, že nejsou sla-
děny normy EU a naše a že mohou 
dostat pouty za jejich nedodržení. 
Máte taé ten pocit?
Slaďování norem EU a místních 

předpisů je problém ve všech zemích, 
u nás doonce možná menší nežli větší. 
Napřílad Británie patří mezi tradiční 
ritiy řady evropsých rozhodnutí, ale 
její sladění záonů s nařízeními EU je 
procentuálně podstatně větší, než u zemí, 
teré jsou považovány za tahouny integ-
race, napřílad Němeca či Francie. Před 
něolia lety napřílad na chvostu států 
v otázce integrace legislativy byla Belgie 
– sídelní země líčových orgánů Unie. 
Neumím tato detailně říci, že by nám 
hrozily nějaé pouty, ale obecně tvrdím, 
že tyto potíže jsou v našich podmínách 
většinou zveličovány. Poud vidím něja-
ý problém, ta ten se netýá ani ta EU, 
ale obecně ontinentální snahy regulovat 
podniání a život občana novými a přes-
nějšími předpisy. Mnohdy má jít o ochra-
nu malých a středních podniatelů, ale 
právě pro ně to jsou největší nálady 
a právě je to nejvíce postihuje. Je to pa-
radox, ale velá stavební společnost, jao 
jsme my, potřebuje nutně široou a velmi 
onurenční nabídu malých a středních 
firem v oblasti subdodáve. Taže, abych 
se vrátil  jedné dřívější otázce, poud 

deně urda přejímá v pražsém olem lubu ocenění od předse-
dy pražsé pobočy esé manažersé asociace ng. vo ajdoše
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bych pro velé společnosti něco udělal, 
pa lepší a volnější podmíny pro ty malé 
a střední. 

¯ Ja je to se zísáváním zaáze 
v cizině? Stavební firmy si stěžují, 
že nemohou vyhrát tendry, neboť 
i dyž podají lepší projet, vše 
ztrosotá na podmínce, že vali-
fiace proázaná v zemi původu 
neplatí. Taé na to narážíte?
Abych pravdu řel, soustřeďujeme se 

především na naše trhy, tedy na Česou 
a Slovensou republiu. Něteré naše 
divize a firmy nicméně úspěšně soutěží 
v cizině, napřílad Sansa BS staví ve 
Finsu či ve Slovinsu a v Itálii, taže 
necítím tento problém něja výrazně.

¯ Co říáte názoru, že Evropsá unie 
se onurenčně zničí tím, ja na své 
podniy uvaluje přísné předpisy 
a normy a mezi tím jí sem přijdou 
výroby od společností, teré toto 
nedodržují a díy tomu vyrábějí 
levněji. Týá se to taé stavebnic-
tví?

Předpisy, teré je nutno dodržovat, 
platí v celé Evropě popřípadě v jednot-
livých zemích stejně pro všechny, do 
na daném místě staví. Taže snižování 
onurenční schopnosti vůli vyšším 
náladům v této oblasti není. Problém 
je spíše v valitě či v úmyslném podce-
nění náladů během soutěže, ale to jsou 
problémy, teré nevyřeší žádná vláda. 
To je otáza onurenčního prostředí 
a schopnosti investora zajistit si dobře 
svou pozici.

¯ Podniatelé ve stavebnictví si ve-
směs stěžují na eoteroristy, vůli 
nimž se prodražují stavby až o de-

síty miliard orun. 
Máte taé s nimi pro-
blémy?
Tenhle problém se týá 

hlavně liniových staveb 
a největší zušenosti s tím 
mají spíše investoři než 
stavební f irmy. Nemám 
rád taová brutální slova, 
jao eoterorista. Pro lidi 
z průmyslu či stavebnictví je 
nědy velmi těžé pochopit 
postoj člověa, terý má 
jao prioritu ochranu pří-
rody. Často je složité najít 
ompromis – řešení, teré 
přinese více užitu a napáchá méně šod, 
je obvyle významně dražší a stát jao 
investor většiny infrastruturních staveb 
je v nelehé pozici. Obě strany se musejí 
neustále učit hledat taová řešení, protože 
extrém ten i ten je zničující. My nastou-
píme na stavbu až ve fázi, dy se investor 
s těmito supinami dohodne a během 
samotné výstavby máme pochopitelně 
zájem na tom, abychom oolí zbytečně 
nezatěžovali.

Jiná věc je, že za pláští eologie se 
nědy schovávají vyděrači, teří mají 
mnoho zelených argumentů, ale jde jim 
jen o výpalné. To je věc, terá mě oprav-
du trápí, ale nemá vlastně nic společného 
s ochranou životního prostředí. 

¯ Ja se staráte o Vaše zaměstnance, 
poud jde o rereace, pracovní růst, 
ariérní postup? 
Naše bohatství jsou lidé, jejich vzdě-

lání, schopnosti, obětavost. Na tom sta-
víme. Máme systém odměňování, terý 
hodně vychází z onrétních výsledů 
týmů, máme personální politiu, terá 
má jao hlavní cíl vyzdvihovat úspěšné 
lidi. Snad se to vždy daří – s jistotou ale 

toto neumí říci nido. Naše 
strategie ale je, zaplatit naše 
pracovníy co nejlépe. Jaou 
rereaci si pořídí, je opravdu 
jejich věc. My chceme, aby se 
vzdělávali, aby znali jazyy 
a poslední technologicé 
trendy, aby využívali své zna-
losti, aby dodržovali bezpeč-
nostní předpisy, byli vstřícní 
 oolí staveb a  přírodě.

¯ Vaše společnost jistě 
sponzoruje ulturní a spor-
tovní ace. teré?

Samozřejmě jsme významným 
sponzorem –  historicému partner-
ství s HC Slavia Praha, jsme nedávno 
přidali podporu Česého olympijsého 
týmu a něoli sezón podporujeme 
i nejlepší současnou česou lyžařu Šáru 
Záhrobsou. Jsme líčovým partnerem 
hudebního festivalu Smetanova Litomyšl, 
spolupracujeme s Národním muzeem 
a Národním technicým muzeem. Velmi 
dobře poračuje naše spolupráce s Nada-
cí Partnerství, což je největší tuzemsý 
nevládní donátor v eologicé oblasti. 
ozhodování o podpoře jednotlivých 
projetů v oblasti životního prostředí 
necháváme na odbornících. Objem po-
sytovaných peněz je, myslím, důazem, 
že naši podporu environmentálním ati-
vitám myslíme vážně

¯ Máte jao manažer taového olo-
su čas na nějaé oníčy? Co říá 
Vašemu vytížení rodina? 
Manažer, terý tvrdí, že pracuje 

šestnáct hodin aždý den, nezná soboty 
a neděle a s úsměvem dodá, že rodina 
trpí, ten si prostě neumí uspořádat 
práci, nevěří svým spolupracovníům 
nebo je worholi a to je vlastně nemoc. 
Já důvěřuji lidem, se terými pracuji. 
Zabývám se tím, čím se zabývat mám, ale 
chci, abych se ihned dozvěděl o potížích 
– pa je na mě, zda se do situace vložím 
či nioli. V tom jsem stritní. Nepletu se 
ostatním do práce, oni mají odpovědnost 
za výslede a ten mě zajímá. Ale mým 
výsostným právem je znát postup, ja se 
 výsledu dospěje, a poud se mi nelíbí, 
ta zaročit. Čas pro rodinu je svatý a mí 
blízcí jsou pro mě na prvním místě.

Vážený pane generální řediteli, 
děuji Vám za rozhovor.
nímy ragmenty: iří ancíř 
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Josef Krůžela – Manažer 
odvětví zdravotní a sociální péče
JIŘÍ PANCÍŘ

Uprostřed zeleného moře Bílých 
arpat, mezi opci nesoucími 
lasicá horsá jména jao 

Jestřabí hora, Velá a Malá amenná 
či Obětová leží zdály viditelný pro-
táhlý ostrůve jasně barevných budov – 
Lázně Luhačovice. Procháza zachova-
lou chráněnou rajinou Luhačovicého 
zálesí protaného říčami a potoy 
s čistým vzduchem je již sama o sobě 
léčebnou procedurou nejen těla, ale 
i duše. Ale nenechme se mýlit, zblíza 
uvítají návštěvnía exluzivní hote-
ly, léčebné domy a vily s vetoucími 
eři a zahradami a samozřejmě vůně 
lázeňsých oplate, zráta moderní 
lázně se vším všudy. Malou vesniču 
u říčy Šťávnice proměnila v jedny 
z nejrásnějších lázní minerální y-
sela Vincenta, jejíž léčebné účiny 
objevili lidé již v sedmnáctém století 
a inhalují ji, pijí a používají  uhliči-
tým oupelím. Lázně se chtějí stále víc 
líbit a proto si aždoročně pořizují na 
sezónu nový mae-up. Nejdříve jim 
s tím pomáhal starý uhersý šlechtic-
ý rod Serényiů a od rou  dává 

lázním moderní a zářící tvář aciová 
společnost Lázně Luhačovice, v jejímž 
čele stojí generální ředitel a předseda 
představenstva Ing. Josef růžela, CSc. 
Ten pro rozvoj lázní udělal toli, že byl 
v letošním roce oceněn prestižním ti-
tulem „Manažer odvětví zdravotní 
a sociální péče“. O tom, co všechno 
předcházelo tomuto jeho úspěchu, 
jsme si s ním povídali v jeho útulné 
pracovně s pohledem na olonádu 
a do lesů olem:

¯ Pane řediteli, ja vnímáte toto oce-
nění?
Ocenění, terého se mi za mou dosa-

vadní manažersou práci dostalo a jehož 
si velmi vážím, považuji za uznání nejen 
mé osobní činnosti, svých spolupra-
covníů, ale vnímám je i jao uznání 
vyniajících manažersých schopností 
olegů, teří působí v odvětví zdravotní 
a sociální péče.

¯ Co tomuto ocenění předcházelo?
Počáty tohoto, ja říáte, úspěchu se 

datují do období vzniu aciové společ-
nosti v roce  jao výslede uponové 
privatizace v období formování tržního 
prostředí v naší eonomice a zahrnují 
následující období jejího rozvoje.

Snad předcházející osobní zušenos-
ti z dlouholetého zahraničního působení 
ve vyspělých zemích, teoreticé znalosti 
řízení aciových společností zísané 
postgraduálním studiem na Univerzitě 
v New Yoru mi umožnily se rychle zo-
rientovat v nových podmínách v naší 
zemi. Přispěl  tomu zřejmě i osobní 
podíl na vypracování privatizačního 
projetu bývalého státního lázeňsého 
podniu v Luhačovicích, především 
z pohledu doonalého seznámení se se 
všemi aspety jeho dřívějšího fungová-
ní, majetové podstaty a zvláště toho, 

co je potřeba udělat, aby se v ne příliš 
vzdálené budoucnosti mohl srovnávat 
s podobnými zařízeními, teré působily 
v zahraničí.

¯ Říáte to, jao by byla hrača si jen 
ta zprivatizovat lázně a nebyly při-
tom žádné problémy…
Samozřejmě že problémy byly. Teprve 

s odstupem času je možné objetivně 
valifiovat jejich složitost a náročnost. 
Po provedené restituci  penzionů, pri-
vatizaci zařízení technicého charateru, 
terá nesouvisela bezprostředně s lázeň-
sou činností, a odloučených zařízení, 
terá byla převedena do majetu obcí, 
zůstal majetový zálad vzniu aciové 
společnosti. Ten představoval zastaralý 
fond ubytovacích a lázeňsých zařízení 
vyžadující ompletní obnovu a moder-
nizaci. Na záladě provedení finanční 
analýzy produčního potenciálu budou-
cí firmy, pasportu technicého stavu ob-
jetů a definice potřeb na jejich obnovu 
bylo možné vypracovat rámcový časový 
harmonogram jejich modernizace a při-
stoupit  ní v rozsahu vlastních finanč-
ních zdrojů. To rovněž předpoládalo 
začít intenzivní maretingovou činnost 
pro zísávání lientely, přeměnu dřívější 
organizace a řídící činnosti v nové společ-
nosti a především vypracování dlouho-
dobé strategie rozvoje firmy v  podmín-
ách tržní eonomiy v naší zemi.

¯ A co lidé? Ja vnímali tyto promě-
ny, nové podmíny a požadavy, 
teré byly na ně ladeny?
Vlastní projet privatizace přijali 

stávovou pohotovostí i protestními a-
cemi s pracovním nářadím v ruce před 
mou anceláří. Od počátu bylo jasné, 
že bez lidí žádná strategie ani oncepce, 
byť sebelépe myšlená, nemá naději na 
úspěch, zvláště v taovém odvětví, jao 
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jsou služby, bez nichž je nelze posy-
tovat. To vyžadovalo vést aždodenní 
úsilí o změnu v jejich myšlení a vědomí 
přesvědčováním o perspetivě firmy 
a jejich roli v ní. Ale i o tom, že spoojený 
záazní a host je pro úspěch firmy důle-
žitější než její ředitel. onrétní praticé 
výsledy činnosti společnosti, postupná 
modernizace zařízení, zlepšování pracov-
ního prostředí, lepší odměňování, shoda 
slov a činů ze strany vedení společnosti 
vůči zaměstnancům vedly  tomu, že se 
začaly lámat ledy. Je pravda, že něteří 
pracovníci odešli, aby se později vrátili. 
A ti, co zůstali, a byla jich většina, toho 
snad dnes nelitují.

¯ Od vzniu aciové společnosti v ro-
ce  uplynulo  let. Ja si dnes 
vaše firma stojí?
Lázně Luhačovice dnes patří svou 

ubytovací a léčebnou apacitou mezi nej-
větší lázeňsá zařízení v Č a na Moravě 
nesporně  nejhezčím. Disponujeme  
lůžy v  lázeňsých hotelech, z toho  
čtyřhvězdičových, a  penzionech, 
posytujeme služby téměř  tisícům 
hostů ročně oproti , tisícům v roce 
. Za uplynulé období jsme obnovili 
a zmodernizovali  objetů a zařízení 
náladem cca  mil. č. Další projety 
připravujeme. Hlavní léčebnou indiací 
jsou poruchy dýchacích cest dospělých 
a dětí. Léčíme rovněž poruchy zažíva-
cího, oběhového a pohybového ústrojí, 
jaož i diabetes. Naši lientelu tvoří 
převážně domácí pojištěnci a samo-
plátci. Máme rovněž zahraniční hosty 
z Němeca, aousa, Izraele a dalších 
zemí. Provozujeme vlastní cestovní 
agenturu, vydáváme noviny, vlastníme 
a dotujeme amenné Lázeňsé divadlo, 
staráme se a financujeme údržbu  ha 
lázeňsého areálu a  minerálních pra-
menů. Zísali jsme certifiát ISO :
, dvarát jsme se umístili mezi  
obdivovanými firmami Česé republiy. 
Víme, co chceme i ja toho dosáhnout, 
i dyž to není snadné.

¯ Ja se u vás projevil vstup Č do 
EU?
Vstup Č do EU jsme přivítali se 

střízlivým očeáváním, že tímto roem 
budou odstraněny bariéry, teré dříve 
bránily tomu, aby pojištěnci zdravotních 
pojišťoven zemí EU mohli využívat i naše 
lázeňsé služby. Současně jsme si vědomi 
toho, že to je dlouhá cesta  pochopení 

na jejich straně, že posytujeme nejméně 
ta valitní služby, jao zařízení v jejich 
zemích. Ale i na tuto alternativu jsme 
se v předcházejícím období systematic-
y připravovali. Modernizací objetů 
a zařízení, technologicým vybavením, 
zvalitňováním služeb, vzděláváním 
zaměstnanců ja profesním, ta jazyo-
vým. Z ohlasů a spoojenosti zahranič-
ních hostů můžeme usuzovat, že jsme 
postupovali správným směrem a dnes se 
můžeme srovnávat i s lázeňsými zaříze-
ními ve vyspělých zemích. o od vstupu 
Č do EU je rátá doba. V našem pří-
padě se zatím projevila v růstu náladů 
na různá opatření vyplývající ze směrnic 
EU v oblasti hygieny, gastronomie a s tím 
související administrativy. Věřím, že se 
to změní a že budeme moci ve větším 
rozsahu posytovat naše léčebné služby 
hostům ze zemí EU. Zatím tvoří   
naší lientely.

¯ V západočesých lázních převažuje 
názor, že na pobytech zdravotních 
pojišťoven prodělaly a že tři čtvrti-
ny příjmů pocházejí ze zahraniční 
lientely, i dyž tvoří polovinu hos-
tů. Nestaly se lázně jen rereačními 
zařízeními?
Nestaly a věřím tomu, že se ani nesta-

nou. Jedna proto, že lázeňství je staletí-
mi ověřená uniátní terapie léčení one-
mocnění a zdravotních poruch založená 
na využívání jedinečných přírodních 
léčivých zdrojů, teré se nacházejí ve 
středoevropsém prostoru, včetně Česa, 
a taé proto, že lázeňsá léčebná péče má 
svoje nezastupitelné místo v péči o zdraví 
člověa. Je dobré, že i zahraniční hosté 
jezdí do česých lázní především pro lé-
čebné účely, protože vědí, že přes všechna 
úsalí si léčebné procedury a zdravotní 
služby v našich lázních uchovaly vysoou 
profesionální úroveň. A to je to, vedle pří-
znivé ceny za tuto odbornou úroveň, za 
čím se vyplatí cestovat i tisíce ilometrů 
do našich zemí. To je jedna strána věci. 
Druhou je sutečnost, ž e  dy by lázně 
byly závislé jen na lientele našich zdra-
votních pojišťoven, ta by mnohé byly 
nuceny omezovat svoji činnost. A proto 
hledají, ja nahradit úbyte pojištěnecé 
lientely v důsledu úsporných opatření 
ze strany zdravotních pojišťoven. My 
v tomto směru nejsme výjimou, ale 
naopa. Z celového počtu celoročního 
využití našich apacit dnes patří   
samoplátecé lientele na rátodobé 

relaxační a regenerační pobyty a pouze 
zbývajících   tvoří omplexní a pří-
spěvová péče dospělých a dětí vysíla-
ných zdravotními pojišťovnami. V roce 
 pojem samoplátce v našich lázních 
nido neznal.

¯ Znamená to, že do lázní jezdí se 
zrereovat i mladší lidé?
Je tomu ta a jejich počty se ro 

od rou zvyšují. Je to zcela přirozené, 
protože jsou to ti, teří pochopili, že 
o své zdraví musejí pečovat již v době, 
dy je mají, a že je to návratná investice 
v podobě prevence případných onemoc-
nění. A lázně  tomu nabízejí přírodní 
prostředí a zdroje, infrastruturu ul-
turních, společensých i sportovních 
služeb pod profesionálním zdravot-
ním vedením. Naše pobytová nabída 
obsahuje  různých typů pobytů pro 
domácí a  pro zahraniční hosty růz-
ných profesních, věových i sociálních 
supin hostů. ombinace těchto typů 
pobytů s lasicou lázeňsou léčebnou 
péčí je cestou i do budoucnosti česého 
lázeňství.

¯ Jste sice souromý subjet, ale přes 
spolupráci se zdravotními pojišťov-
nami jste závislí i na politicých 
rozhodnutích. Co by pro vás mohla 
udělat vláda a politici obecně?
Není toho ta moc a není to ani ta 

obtížné. Stačilo by pochopit, že lázeňství 
je součást péče o zdraví člověa v naší 
zemi, terou potřebují i ti, teří nemají 
dostate prostředů, aby si ji mohli zcela 
uhradit. Pochopit, že do lázní jezdí a bu-
dou jezdit za upevněním zdraví rozumní 
lidé, teří jsou si vědomi jeho hodnoty 
a pro toto vědomí jsou schopni a ochot-
ni vynaložit své finanční prostředy. 
A v neposlední řadě, že pro privátní 
lázeňsé společnosti a podniy by měla 
platit stejná pravidla tržní eonomiy 
v oblasti náladů a cen za posytované 
služby, jao v případě podniů pod státní 
uratelou nebo v jeho vlastnictví.

¯ Co děláte po práci, máte nějaé 
speciální oníčy?
O oníčy by nebyla nouze. Chybí 

vša čas se jim věnovat. elaxuji za vo-
lantem auta, rád si zajdu do divadla nebo 
na oncert.

Pane generální řediteli, děuji za 
rozhovor.
nímeragmenty: iří ancíř
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V malebném městeču Nepomu 
nedaleo Plzně se nachází náš 
přední mezinárodní dodava-

tel a výrobce izolátorů a systémů pro 
rozvod eletricé energie UVAG C, 
spol. s r.o. Společnost vyrábí podpěrné 
izolátory pro venovní použití, prů-
chody, izolační ryty, potřebné spe-
cificé omponenty systémů, stavební 
díly do spínacích zařízení v průmyslo-
vém provedení a systémy pro ontrolu 
eletricého napětí. Na tom by nebylo 
nic pozoruhodného, poud by toto 
vše vyráběla z porcelánu. Ona byla 
ale první firmou u nás, terá to vše 
začala vyrábět z epoxidových živic. 
Byla založena v roce  jao dceřiná 
společnost raousé firmy UVAG 
International, terá je členem supiny 
TIEENBEG HOLDING. Hned 
příštím roem do ní nastoupil součas-
ný ředitel Ing. Zdeně Ulmann, te-
rého si aušané sami vybrali, neboť 
měl zušenosti s řízením podobného 
podniu vyrábějícím eletromotory 
– MEZ Mohelnice. Podni v té době 
zprivatizoval spolu se společností 
Siemens. Uázalo se, že aušané 

Zdeněk Ulmann: „Nebe nemá 
hranic. Nic není nemožné“

JIŘÍ PANCÍŘ

měli šťastnou ruu. 
Při nástupu začínal 
pan Ulmann s jed-
ním strojem a se  
spolupracovní  y, 
nyní má společnost 
již  zaměstnanců 
a stále se rozšiřuje. 
Meziroční přírůsty 
obratu činí pod jeho 
vedením poslední 
léta  . Není proto 
divu, že se probojo-
val v letošním roce 
do finále prestižní 
manažersé soutě-
že Manažer rou. 

O tom, co tomuto ocenění předcháze-
lo a co bylo po jeho nástupu do vedení 
uvagu nejtěžší, jsme si s ním povídali 
v sídle společnosti a pan ředitel vzpo-
mínal:

Snad nejtěžší bylo stabilizovat perso-
nál. Stále se sice hovoří o nezaměstnanos-
ti, ale do výroby se velmi těžo shánějí 
odborníci v technicých oborech. Sehnat 
onstrutéra, to byla práce renomované 
agentury. Řada valifiovaných mladých 
lidí vyjde z technicých oborů a dělá dea-
lery, neboť jim zahraniční firma nabídne 
oamžitě auto či jiné výhody. Západočeští 
občané navíc dojížděli pracovat přes 
hranice, v industriální zóně Borsá pole 
vyrostlo mnoho nových firem a není zde 
proto nija vysoá nezaměstnanost. Tři 
čtvrtiny našeho managementu dojíždí 
proto z Plzně. 

¯ Poud se nemýlím, ta jste měli vý-
hodu, že v době vzniu jste neměli 
v Č onurenci, což je pro začína-
jící firmu zřejmě výhodné…?
Neměli jsme sice v Č onurenta, 

ale museli jsme zase přesvědčit upují-
cí, že plasty jsou lepší nebo minimálně 

srovnatelné s porcelánem, že jsou nejen 
pevnější, ale navíc nejsou ta choulosti-
vé. Museli jsme lidem doazovat, oli 
plastových materiálů je pevnějších než 
ocel a proč jsou díy tomu používány 
v moderních automobilech a doonce 
letadlech. Napřílad brzdící lapy na 
řídla pro Airbus, teré se vyrábějí ve 
supině UVAG, byly dříve z duralu, 
ale protože jsou něteré plasty deset-
rát pevnější než ocel a vydrží extrémní 
teploty, jsou nyní z ompozitních mate-
riálů. Hledal jsem proto u nás obchodní 
partnery naprosto od nuly a jsem rád, že 
nyní činí náš obchodní podíl výrobů na 
česém trhu již přes  . Česý UVAG 
rovněž odpovídá za bývalé východní ze-
mě a Sandinávii. Vyrábíme taé pro 
významného němecého záaznía 
v Řezně. Jsou to velice přísní záazníci, 
teří provádějí záaznicé audity i přesto, 
že jsme certifiováni přímo raousým 
TÜVem. 

¯ Poud ale mají tyto materiály ta 
vysoou valitu, budou zřejmě hod-
ně drahé, zatímco aolín na výrobu 
porcelánu je levný…
Je pravda, že Eletroporcelán Louny 

používá pro výrobu porcelánových izo-
látorů levnou surovinu aolín a že jeho 
vstupní materiály činí olem   z celové 
ceny výrobu. U nás jsou plnivy řemi-
čité písy a nálady na ně jsou olem  
. To se samozřejmě promítne do ceny, 
ale i ta to stojí za to. Jina by je od nás 
neupovaly taové firmy jao ABB Brno, 
Alfa Union Praha, EGE Česé Budějovice, 
Eletrizace železnic Praha, Eltraf ralice, 
IVEP Brno, Leov Bílovice, egionální 
energeticé závody, Sécheron Praha, 
SEW Starý Plzenec a Siemens Drásov. 
A to nehovořím o dalších firmách jao 
ABB, Alstom, AEVA, Siemens, Moeller, 
o polsých firmách Eletrobudowa 
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atowice a Eletromontaż atowice, 
jaož i o rusém Joint Poweru.

¯ To jsou vlastnosti vašich umělo-
hmotných izolátorů opravdu ta 
dobré? 
Na záladě porovnatelných zouše 

se uázalo, že naše izolátory z epoxido-
vých živic mají dlouholetou životnost ve 
venovním prostředí v různých oblastech 
a jsou dnes valitní alternativou vůči tra-
dičnímu porcelánu. Vyžadují navíc menší 
údržbu než porcelánové, neboť odpadá 
čištění a ošetřování povrchu, mají lepší 
eletricé vlastnosti a mají delší povr-
chovou dráhu, čehož lze využít jao lepší 
užitnou hodnotu do zvláště extrémních, 
napřílad tropicých, prostředí. Ta na-
přílad moderní onstruce, nízá váha, 
toleranční přesnost, více alternativních 
provedení a bezúdržbové nároy, to vše 
jsou přednosti, teré při nové montáži 
či údržbě nabízejí inovační řešení v roz-
vodných sítích. Při venovním použití 
je velou výhodou snížení hmotnosti až 
v poměru :, jednoduchá tvárnost, lepší 
rozměrová stabilita, ratší výrobní lhůty 
při nižší zmetovitosti, menší rozměrové 
tolerance, vysoá mechanicá zatížitel-
nost zejména při použití jádra GF, 
štíhlé a esteticé onstruce, mnohdy 
i příznivější cena, neboť odpadá lepení 
ovových armatur.

¯ Dovedu si představit příjemnější 
montáž a údržbu umělohmotných 
izolátorů, ale přece jen ve mně 
nebudí důvěru, že vydrží plastové 
izolátory námrazy, větry, bouře ta, 
jao porcelán…
To se mýlíte. Tyto izolátory jsou na-

opa využívány obzvláště tam, de jsou 

namáhány těžý-
mi povětrnostní-
mi podmínami, 
např. na mořsém 
pobřeží, v prů-
myslových zó-
nách, v oblastech 
s vysoou vlh-
ostí, s písečný-
mi bouřemi nebo 
nízými teplota-
mi s námrazami. 
Extrémní me-
chanicá pevnost 
zejména pro pře-
nos vysoonapě-
ťových soustav je 

proázána mnoha experimenty. Odolnost 
těchto izolátorů vůči pošození a ele-
tricému oblouu v onečném stadiu 
přispívá  vyšší provozní bezpečnosti. 
Izolátory z umělých hmot mohou za-
chycovat vyšší mechanicá zatížení bez 
jejich pošození. Navíc existuje možnost 
jednoduché a rychlé opravy pošozených 
izolačních bariér. 

¯  Přesvědčil jste mne. Obraťme list. 
Co pokládáte za svůj největší úspěch 
a co se Vám naopak nepodařilo 
uskutečnit? 
Za největší úspěch poládám to, že 

se mi povedlo dosáhnout pozice, v jaé 
jsme. To, že se firma rozšiřuje a nabírá 
další pracovníy. Je to přínos pro občany 
i pro stát. I dyž mým životním rédem 
je, že nic není nemožné, přesto 
se mi jedna věc nepovedla 
usutečnit. Mateřsá firma 
nepřistoupila před lety na 
můj návrh a nechtěla investo-
vat – postavit nový závod na 
Borsých polích v Plzni. Dnes 
toho lituje, industriální zóna 
je vyprodaná a ceny pozemů 
jsou již něde jinde.Na záladě 
dosahovaných výsledů nyní 
o tom holding znovu uvažuje 
v horizontu dvou až tří let. 

¯ Vaše firma byla faticy 
v EU již před vstupem naší 
republiy do ní, taže jste 
asi nepocítili výraznou 
změnu po našem vstupu? 
Nebo se mýlím?
Mýlíte. Vstup do EU byl 

pro nás ulehčením, neboť ne-
musíme do celnic. Snížila se 

ta byroracie díy bezcelním přecho-
dům. Zvylosti v ní nám sice nebyly cizí, 
ale po vstupu do ní jsme stoupli v ceně 
i u našich obchodních partnerů. Nyní 
usilujeme o mezinárodní certifiaci 
a daří se nám zvyšovat zaměstnanost 
díy novým projetům. Mrzí mne 
pouze, že naše Poslanecá sněmovna se 
snaží být papežštější než papež a díy 
tomu musíme neustále sledovat doplňy 
norem. Nechápu, proč se prostě nepřepíší 
normy zaběhnuté v EU. Tato je to stále 
nepřehledné. ovněž ta Daňový záon 
má  doplňů a stále se mění dál a dál. 
Živí to daňové poradce, na teré menší 
podniatel nemá. 

¯ Co by pomohlo ze strany politi-
ů taovému typu firmy, jao je 
Vaše?
Nejvíce mne brzdí stále rostoucí 

byroracie. Je neomluvitelné, že ob-
chodní soudy Vám změnu jednoho 
jména v obchodním rejstříu vyřizují 
tři čtvrtě rou. ovněž mne pobouřilo, 
že na prověru z Úřadu bezpečnosti práce 
přijeli čtyři lidé. Jeden zontroloval plyn, 
druhý eletriu, třetí otel a čtvrtý sem 
ty tři přivezl. To jsem opravdu zíral, dyž 
porovnám, že můj management pro celý 
podni při obratu  milionů je tvořen 
sedmi lidmi. I na ontrolu životního pro-
středí jezdí plné auto lidí. A toto plýtvání 
platíme pa z daní místo toho, abychom 
mohli tyto peníze investovat do výroby 
a do maretingu. Pa se člově nediví, že 
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stát při taovém plýtvání potřebuje stále 
víc peněz a brání se snížit daně. Lidem 
a zejména našim politiům by slušelo 
trochu více poory.

¯ UVAG postavil velý závod v Čí-
ně. Neobáváte se, že nás zavalí její 
výroby?
Ve vlastním oboru se onurence 

z Číny neobávám. Problémy leží jinde. 
Trh je to velý a levná síla tam nebude 
stále. Číňané jsou řemeslně zdatní a mají 
obrovsou disciplinu. Řídím se heslem: 
„Nebe nemá hranic. Nic není nemožné 
a využít dobrých lidí lze všude na světě.“ 
Číňan, terý nyní vlastní   čínsého 
uvagu, byl chytrý, neboť založil své 
podniání na výrobě šolních miro-
sopů. Neboli na jednoduchém výrobu 
s velým odbytem. Nyní má sedmipat-
rovou továrnu na výrobu mirosopů. 
My nabízeli naopa drahý němecý 
výrobe, taže ho nido nechtěl. Při 
nedávné návštěvě Číny jsem se ho ptal, 
na oli směn dělají. Řel, že na dvě, 
ale zjistil jsem, že oni dělají dvanácty. 
Přitom tam stojí zástup dělníů před 
fabriou a dyž je nědo vyhozen, ta 
vezmou jiného. Je to Asie, záoníy 
práce tam nejsou. 

¯ dyž jste se již zmínil o záoníu 
práce, co říáte tomu novému? 
Ale vy vlastně nemáte odbory a je 
tudíž pro vás zřejmě banální zále-
žitostí…
Záoní práce není pro nás banální, 

neboť je to záon a musíte dodržovat jeho 
požadavy. Pouze přitom nevyjednávám 
s odbory. Sociální politia tu ale je i bez 
odborů. Mám zájem, aby zaměstnanci 
pracovali dlouhodobě, neboť ten, do 
se zapracovává, neodvede ihned plný 
výon. Všichni zaměstnanci mají proto 

po roce práce u firmy 
náro na . plat a pen-
zijní připojištění. Byla 
zde i veliá nemocnost. 
Nyní dáváme příplaty 
 č  platu, poud 
pracovní nestůně, 
a taé připlácíme za 
noční směny. Je samo-
zřejmostí, že zaměst-
nanci mají pracovní 
oděvy, teré jim pere-
me. Mají dále dotovaný 
pitný režim. Výsledem 
anonymní anety bylo, 

že zaměstnanci preferují z   dodato-
vou dovolenou a příspěvy na ní, taže ji 
posytujeme. aždoročně vyhodnocuje-
me nejlepší pracovníy a těm přispíváme 
na dovolenou.

¯  Jaký je Váš největší sen do budouc-
na?
Chtěl bych realizovat projet schvále-

ný holdingem na vytvoření společné fir-
my v usu. Mapoval jsem rusý trh, je 
tam rozbujelá byroracie a orupce, cla, 
velá rozloha a tím i transportní vzdále-
nosti. Mosva jedno z nejdražších měst 
na světě, navíc tam již většina západních 
firem je. Naše výroby samozřejmě ne-
jdou prodávat jao osmetia, protože 
osmdesát procent z nich jsou záaznicá 
provedení. Musíme proto vše předem se 
záazníem domluvit od designu po on-
struci, neboli záleží na osobním styu 
a my sami si musíme hledat partnery. 
Bylo by příjemné, aby tam trh pomohla 
mapovat státní agentura. 

¯ Pomáhá Vám 
na výstavách 
přítomnost ob-
chodních radů 
či ministrů? 
Něteré firmy 
si stěžují, že 
jiné země mají 
větší  pomoc 
v této oblasti…
Je pravda, že 

na specializované 
výstavě ELETO 
v červnu v usu 
se rozmáchli Italové 
a Č do toho inves-
tovala málo energie. 
Ministerstvo se sice 
podílí na oupi vý-

stavní plochy, což je pro první ontaty 
dostatečné. V usu ale musí vyjednávat 
člově znající mentalitu a jazy a po této 
stránce by určitě byla přínosná pomoc 
státních agentur, velvyslanectví a minis-
terstev, jao v minulosti dělali zástupci 
ministerstva zahraničního obchodu. 

¯ Nepomu je poměrně malé město, 
taže existence taové firmy, jao 
je vaše, je pro něj jistě přínosem. 
Podporujete nějaé jeho ativity či 
nadace?
Hospodaření nadací je často nepře-

hledné. Proto zásadně podporujeme 
přímo. onrétně v Nepomuu podpo-
rujeme místní dětsý domov.

¯ A naonec obligátní otáza. Ja 
trávíte víendy, máte čas na nějaé 
oníčy?
Víendy trávím doma v Ostravě. Mám 

rád dobrou hudbu a pravidelně navštěvuji 
Ostravsou operu. Nejvíc se mi líbí lasia 
– Verdi, Puccini... La Traviatu mohu vidět 
i pětrát po sobě. Mám rád hory a přírodu. 
V Besydech mám srubovou chalupu, de 
je pořád co dělat. Líbí se mi taé v italsých 
Dolomitech. Nedávno jsem tam byl s ro-
dinou. Přečtu si rád i dobrou nížu, ale 
času je bohužel málo, neboť stále musím 
chytat noviny z informačních technolo-
gií, jednat s banou, pojišťovnou, či řešit 
s managementem problémy výroby a o-
nečně to, co nás živí – obchod. Stále a celý 
život se něco musím učit. 

Vážený pane řediteli, děuji za 
rozhovor.
nímy ragmenty: iří ancíř
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Jan Adámek: „Rád bych si pohovořil 
s panem ministrem Ambrozkem 
o problematice odpadu“

JIŘÍ PANCÍŘ

V roce , dy se vláda velmi 
intenzivně zabývala otázami 
zlepšení našeho životního 

prostředí zdevastovaného minulým 
režimem, vznila na oraji Prahy 
malá firma Pragoelast, spol. s r.o., na 
výrobu pryžových výrobů z recylo-
vaných pneumati, teré od té doby 
nalezly uplatnění v mnoha činnostech 
a oblastech běžného veřejného i sou-
romého života. Tehdejší obrat firmy 
činil olem  -  milionů č a s osm-
nácti zaměstnanci firma vyráběla  
–  tun výrobů měsíčně. V roce 
 byl jejím řízením pověřen Ing. Jan 
Adáme, pod jehož vedením se začala 
firma rychle rozvíjet a nyní znamená 
doslova pohromu pro onurenci. 
Současná výroba činí více než sedm-
set tun měsíčně, obrat činí  milionů 
č a pracuje v ní cca  zaměstnanců 
ve větších prostorách a s moderním 
zařízením. Z granulátu vznilého 
recylací pneumati, terý naupují 
od smluvních partnerů, vzniají pod 
jeho vedením v Pragoelastu nejrůznější 
pryžové výroby – elasticá protipádo-
vá dlažba, línové náběhy, zámová či 
paretová dlažba a protisluzové sa-
molepicí pásy sloužící e zvalitnění 
bezpečnosti dětsých hřišť, chodníů, 
parovišť a pěších zón, speciální díly 
pro tlumení vibrací a hluu v olejové 
dopravě, vodicí speciální elementy pro 
eletrotechnicý průmysl a zejména 
pro mobilní operátory. Díy těmto 
úspěchům se Jan Adáme probojoval 
do finále prestižní soutěže „Manažer 
rou“. O tom, ja se mu povedlo té-
měř zosminásobit obrat i množství 
výrobů, jsme si s ním povídali v sídle 
společnosti v Praze-adotíně. A pan 
ředitel nám vysvětloval:

Důvodů je více. Především je zde vel-
mi dobrý pracovní oletiv, máme dob-

ře zabezpečenou 
vývojovou stránu 
věci a now-how od 
zahraničního maji-
tele, taže nemáme 
problémy s inves-
továním. Důležité 
dále je, že jsme si 
uvědomili, že zá-
azní je ten, do 
nás živí, a musíme 
si ho proto hýčat 
za využití nejno-
vějších maretin-
gových poznatů. 
Obchodní vztahy 
jsou totiž jednou 
dané a poud ně-
do naupuje po 
léta výroby, s nimiž je spoojen, ta dí-
y vrozené záaznicé lenosti si řene: 
„Proč bych upoval od něoho jiného, 
dyž jsem spoojený.“ Musí mít proto 
pocit, že od nás dostává něco lepšího než 
doposud a poud mu nabízíme něco stej-
ného, pa závisí na tom, ja to nabízíme. 
Proto ten důraz na mareting. Nyní platí 
doslova heslo, teré ta rádi provolávali 
omunisté, ač se jím nidy neřídili: „do 
chvíli stál, ten stojí opodál.“ Naše výroby 
dostávají navíc „zelenou“ pro svou eo-
logicou nezávadnost, a to díy využití 
recylované pryže, tedy výroby výrazně 
šetřící životní prostředí. Pro své uniát-
ní vlastnosti nacházejí stále větší oblibu 
v projetech dopravy, staveb, stejně jao 
v průmyslových i teleomuniačních 
řešeních. aždý z nás se jistě pohyboval 
po betonové dlažbě, žulových ostách 
nebo asfaltových chodnících. Všichni 
víme, ja jsou tyto povrchy ze zdravot-
ního hledisa pro svoji extrémní tvrdost 
nevhodné vůli enormnímu zatěžování 
loubů, a taé víme, ja v případě pádů 
umějí být bolestivé a nebezpečné. Proto 

je o naše „měé“ výroby velý zájem. 
Zejména pro sportoviště, rereační a re-
ondiční zařízení, fitness-centra, pěší 
zóny, pro obložení teras, balónů i ora-
jů chodníů jsou naše výroby ideální. 
Nacházejí uplatnění i jao podlahová 
rytina veřejných prostor s extrémním 
zatížením v obchodních a zábavních 
centrech, oddychových zónách a jinde. Je 
jen málo oblastí, de nelze využít výhod 
elasticých povrchů, jejich rozmanitosti 
rozměrů, tvarů, resp. barev a ta vý-
razně zpříjemnit chůzi a pohyb obecně. 
Patří  věcem, teré v sobě spojují vyso-
ou užitnou hodnotu, moderní evropsý 
trend, estetičnost i funčnost. Mají navíc 
vysoou trvanlivost, elasticitu, navíc vel-
mi dobře tlumí vibrace a hlu. 

¯ Z toho, ja Vás poslouchám, cítím, 
že jste přesvědčen o užitečnosti své 
práce ve firmě, terá zpracovává 
odpady. Nebo se mýlím?
Práce mne nesmírně baví a naplňuje. 

Je to rásné vidět, ja Vám před očima 
z pneumatiového odpadu vzniají 
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rásné barevné a užitečné věci. Mám 
sice mnohdy potíže s rodinou, abych jí 
vysvětlil, že tady nevysedávám jen proto, 
že mám úoly, ale že vidím smysl práce 
naší firmy, protože zpracovává to, co by 
se normálně hromadilo na sládách. Je 
rásné vědět, že děláte svoji práci nejen 
pro zis, ale že pomáháte přitom rajině 
a taé lidem v ní žijícím. Naše protipádo-
vé povrchy opatřené zespodu “změčo-

vacím profilem“ jim garantují bezpečný 
pád až z výšy tří metrů. Zejména 
v posledních letech roste poptáva 
městsých úřadů a investorů obecně na 
protipádové provedení dětsých hřišť 
s prolézačami, houpačami, šplhadly, 
hrazdami a podobně. Pro tyto případy 
zpracováváme onrétní nabídy podle 
požadavů záaznía. Výroby v této 
oblasti přitom doručujeme našim zá-
azníům na líč, tedy včetně položení 
odbornou partnersou stavební firmou, 
terá provede i případné doončovací 
práce a menší stavební úpravy. O naše 
výroby je stále větší zájem i v cizině. 
Náš export roste meziročně olem   
a v současné době vyvážíme mimo C 
přibližně   výrobů. 

¯ Pomohl Vám v této činnosti vstup 
do EU?
Řenu to nehezy a snad se na mne 

nebudou zlobit pánové z parlamentu 
a z „proevropsých“ organizací. Naší fir-
mě bylo a je jedno, jsme-li či nejsme v EU. 
onrétně pro nás je jedinou výhodou, že 
při exportu přes hranice máme nyní mé-
ně papírů. Já si strašně vážím pana pro-
fesora lause, terý je eonomicy velmi 
zdatný a terý prohlásil, že trh vyřeší vše. 
Troufám si tvrdit, že od rou  roste 
u nás toto tržní prostředí dvarát rychleji 
než v západní Evropě a doháníme ji, seč 

nám síly stačí. Bohužel nám poulhávají 
záony.

¯ Něteří odborníci tvrdí, že si 
Evropa ope hrob přílišnou nor-
mativní přísností na své podniy. 
Naši politici prý doonce uzáoňují 
přísnější eologicé požadavy, než 
požaduje EU. Vaše firma zpracová-
vá eologicý odpad, máte taé ten 

názor?
Environmentální po-

litia mne osobně tíží. 
Jsem původem z Moravy, 
narodil jsem se v podhůří 
Besyd a nesmírně si vážím 
přírody u nás. Tlesám, dyž 
přijme ministerstvo postupy, 
teré dobře a citlivě řeší sla-
dování odpadů a současně se 
zatravňují a ultivují slád-
y, taže dyž jedu oolo 
nich, nabudu dojmu, že do 
přírody patří odjaživa. Na 
druhé straně je to v ostrém 
ontrastu s tím, ja politia 

vlády funguje u problematiy odpadů 
obecně. Podívejme se na naši firmu - náš 
odpad zpracováváme v drtivé většině 
bez nároů na devastaci přírody zcela 
v souladu s eologicými doporučeními 
a normami. Přesto nám z vlastní výro-
by vzniá zhruba jedno a půl procenta 
zbytů a technologicého 
odpadu. Z  tun naší 
roční výroby to činí celem 
pět tunových amionů, je-
jichž obsah mohu legálně vy-
vézt na sládu nebo mohu 
nechat recylovat. Poud jej 
vyvezu na sládu, dostanu 
na to papír a zaplatím  č 
za tunu, zatímco recylace 
mne stojí minimálně  až 
 č za tunu. Musím totiž 
oupit  tun recylované-
ho granulátu zpáty. Ten 
je ale o tyto nálady dražší 
a přitom má výrazně horší 
vlastnosti než ten, terý jao původní 
recylovanou surovinu upuji pro naši 
výrobu ze zahraničí. Musel bych tedy 
platit za něco, co nechci, protože je to 
nevalitní a navíc drahé. Taže raději 
vyvezu odpad na sládu. Tato nám zá-
onitě narůstají slády, přičemž by jich 
mohlo být výrazně méně, čímž by se ušet-
řily prostředy na jejich úpravu. Nevím, 
zda se jedná o lobby firem vyrábějících 

pneumatiy. Tuto otázu bych rád položil 
ministru Ambrozovi na stůl. 

¯ Co by s tím ale mohl dělat?
Určitě existují ve světě vzory. 

V Němecu i aousu to funguje zce-
la jina, než u nás. V aousu musí 
napřílad výrobce z aždé prodané 
pneumatiy odvádět určitý malý obnos 
do zvláštního fondu a   z něj jde do 
rozpočtu společnosti, terá ji proazatel-
ně recyluje. Naše firmy, teré se zabývají 
recylací, vša podobné prostředy ne-
mají. Tyto společnosti mají výonné tech-
nologicé liny a schopný management, 
provoz vša stojí velé peníze, recylace 
je energeticy velmi náročná a údržba 
zařízení je nesmírně náladná. Nože na 
drtících mlýnech jsou ze speciální oceli 
a jedna sada nožů stojící  -   č 
vydrží na pár stove pneumati. Proto je 
cena granulátu u nás ve srovnání se zmí-
něnými státy vysoá a mělo by se v tomto 
směru našim firmám usnadnit podniá-
ní. U nás asi funguje gumárensé lobby, 
teré nechce odvádět více daní, teré jsou 
již ta značné, a pa tedy zpracovatelsé 
firmy nedostávají žádný příspěve navíc. 
Vede to pa  tomu, že dovážíme velmi 
levně granulát z Dánsa nebo SN a česé 
firmy pláčí, ja je tlačíme dolů s náup-
ní cenou. Dánové mají totiž podobnou 
podporu od státu jao v aousu. I po 

přičtení dopravních náladů amionem 
zaplatíme pouze , č za ilogram do-
vezeného valitního granulátu, zatímco 
u nás jsme schopni levněji oupit pouze 
ilogram granulátu nižší jaosti. Mrzí 
mne přitom, že dávám  Eur dopravní 
společnosti jen proto, že profouá naftu 
výfuem, zamoří prostředí a ničí dálnice. 
A to mají Dánové a Němci navíc drahou 
pracovní sílu! Je to začarovaný ruh, terý 
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by stál za to disutovat. Nevím, zda tuto 
sutečnost pan ministr Ambroze vůbec 
zná. ád si s ním zajdu popovídat. Chtělo 
by to ulatý stůl na vyšší úrovni a mys-
lím si, že by pan ministr mohl zaujmout 
podobné stanoviso, jaé bylo realizo-
váno v mnoha státech EU. Nepochybuji 
o tom, že má řešit mnoho problémů a že 
musí rozhodovat v rámci toho, co hoří 
a co může počat. V této oblasti by ale 
mohlo stát za to udělat vstřícný ro, 
protože v zahraničí to funguje. Zdá se že 
i Slovenso to vyřešilo. Přijalo opatření, 
že při jaémoliv prodeji nového výrob-
u, ze terého může vzninout odpad, 
dají výrobci něoli orun do státního 
fondu, terý spravuje nezisová organi-
zace, terá je v ontatu se zpracovateli 
těchto surovin. Já napřílad dovážím 
valitní surovinu ze  m vzdálených 
ošic. A opět se pálí nafta…

¯ Co říáte novému Záoníu prá-
ce?
Dostávám informace od Česé ma-

nažersé asociace (ČMA), co se děje na 
jednáních tripartity. Místopředseda vlá-
dy pan Jahn jednal se zaměstnanecými 
svazy a odbory a sončilo to fiasem. 
Mne to jao podniatele mrzí a dybych 
byl nadřízeným pracovníem, vyvodím 
rázné důsledy pro všechny tři zástupce. 
Je to naprosté plýtvání časem a penězi da-
ňových poplatníů.

¯ Problém ale není jednoduchý. oří-
še je v tom, co chce vláda udělat 
pro nezaměstnané lidi, ale taé, co 
chce udělat pro firmy. Buď je zatíží 
daněmi a obstrucemi ta, že bu-
dou mít co dělat, aby se legislativou 
propletly, a nebudou moci rozšiřo-
vat výrobu a zaměstnávat lidi, nebo 
se jim uvolní ruce a nezaměstnaní 
budou zísávat práci, stoupne vý-

roba a příjmy z daní do státního 
rozpočtu. Vy nemáte problémy při 
přijímání zaměstnanců? Nedělá 
Vám problémy současná ochranář-
sá legislativa pana Šromacha?

Samozřejmě, že dělá, a právě proto 
jsem se zlobil, že se pánové nemohou 
na něčem pořádném dohodnout. Přišel 
mi napřílad mladý zájemce o práci, 
terému nemohu nabídnout při ná-
stupu průměrný plat   č, ale na 
zušební lhůtu nabízím   č. On 
odpověděl: „Vy mi dáváte   č 
hrubého? To se Vám na to můžu vy-

ašlat, půjdu na pracá a tam dostanu 
 čistého a bez práce.“ Ale řeněte mi, 
terý šílený podniatel nabídne chlapci, 
terého vůbec nezná, ihned průměrný 
plat? Nebo přišel vyučený zámeční, 
já jsem zajásal. Zavolal jsem asistentu, 
ta sepsala smlouvu a za  dní přišel, že 
po něm chceme moc práce, že pracá je 
jednodušší. „Proč já bych dostával od 
Vás jedenáct tisíc orun čistého, dyž 
dostanu na pracáu čistého osm tisíc 
a jsem  hodin doma, zapálím si doutní 
a relaxuju.“ Co tomu říají úřady práce?! 
Vím, že jsou oblasti, de lidé chtějí pra-
covat a nemohou najít místo, ale i tam by 
to měla vláda řešit jinými pobídami, než 
vysoými dávami. Musejí si uvědomit, 
že se do nezaměstnanosti uchylují právě 
tito lidé, teří pracovat prostě nechtějí 
a pracovat nebudou, doud budou ta 
vysoé podpory. Zásadně je jednodušší 
něco dostat bez práce. Vláda by měla na-
lézt možnosti pro usnadnění přestěhování 
lidí za prací. Měla by jim nabídnout, že 
dyž se přestěhují napřílad z Mosteca 
do Prahy západ, dostanou příspěve ře-
něme   č na bydlení. Oni jim to pa 
odvedou na daních – sociálních, zdravot-
ních, daních z příjmu. Bylo by rozhodně 
lepší přispívat na zaměstna-
nost než bezmyšlenovitě 
rozdávat  –  tisíc ročně 
nezaměstnanému a vůbec 
neřešit jeho situaci, nechat 
to na něm. A ja myslíte, že 
ten dotyčný rozhodne ?? 

¯ Pan Špidla se dysi vy-
jádřil, že je mu slušný 
nezaměstnaný příjem-
nější, než neslušný živ-
nostní. A podle toho 
nasadil legislativu, aby 
ze živnostníů učinil 
nezaměstnané…

Stát by si měl uvědomit, že doonce 
i jím ta odsuzovaný švarcsystém ho 
nic nestojí, dežto nezaměstnané platí 
přímo ze svého rozpočtu. aždý i ten 
nejneslušnější živnostní nebo pracov-
ní na švarcsystém ho stojí nulu č, 
dežto aždý nezaměstnaný olem sta 
tisíc ročně a při půlmilionovém počtu je 
to  miliard vynaložených orun ročně 
na nezaměstnané. A to nepočítám platy té 
hory úředníů, teří tyto nezaměstnané 
evidují, „starají se o ně a opečovávají je“. 
Tady by měli jít osobní sympatie pánů 
Špidlů stranou. Ja by se za ty peníze vy-
lepšilo napřílad naše zdravotnictví! Je 
tu dále prostor i na zvalitnění výchovy. 
Paní Buzová by se svými úředníy moh-
la lépe pracovat s mládeží. oli dětí fe-
tuje? Zaměstnáte je pa ve firmě? Z nich 
se pa rerutují nezaměstnaní. oli dětí 
dnes ouří a pije? Nedávno moje dcera 
spočítala, že dyž vyouří rabiču ciga-
ret denně, proouří za ro soro   
č. A oli nezaměstnaných jsou uřáci 
a pijáci…

¯ Ano, souhlasím, ale obraťme list. 
Zbývá vám při ta náročné práci 
ještě čas na sebe, na oníčy, na 
rodinu?
Se čtrnáctiletou a osmiletou dcerou 

moc společných oníčů nemám, spíše 
se o ně zejména v dnešní době bojím. 
Miluji ale cestování a jsem rád, dyž mo-
hu vzít s sebou celou rodinu. Neodřenu 
si jedenrát ročně dovolenou u moře. 
Odpočinu si tam a během rou si do-
přávám letní i zimní víendy na česých 
horách a v česé přírodě, terou jsem  už 
jednou chválil

Vážený pane řediteli, děuji za 
rozhovor.
nímy ragmenty: iří ancíř
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Jaroslav Nožička: „Měl jsem 
štěstí na lidi a odvahu jít do rizika.“
 IVANA HASLINGEROVÁ

Na našich silnicích potáváme 
docela často oranžové stroje, 
teré odlízejí sníh, vyspravují 

díry nebo zametají. dyž si je pečlivě 
prohlédneme, najdeme na řadě z nich 
nápis – OBIT Jičín, Czech epublic. 
Je to logo česé firmy z umcajsova 
města, teré najdeme i na cisternách 
na pohonné hmoty, na vozech určených 
pro svoz domovního odpadu nebo na 
ropicích vozech či na ombinovaných 
feálních nástavbách. Přiznám se, že 
jsem byla zvědavá, co je to za firmu, 
terá vyrábí toli speciálních strojů. 
Zajela jsem se proto do Jičína podívat 
a byla jsem převapená. 

OBIT, s.r.o. je operativní výrobce 
převážně usových a malosériových za-
áze u výše zmíněných oborů. Nejedná 
se tedy o běžnou sériovou výrobu, ale 
mnohdy vyjíždí z brány firmy uniát 
„ušitý na míru“ podle požadavů zá-
aznía. Přiznám se, že toli pro mě po-
divných a veliých automobilů jao tady 
jsem nidy najednou v jednom podniu 
neviděla.

Napadlo mne, že se asi jedná o mon-
tážní závod, terý upuje a dováží 
jednotlivé části vozu ze zahraničí, jež 
jsou tady pa zaměstnanci montovány 
na náladní auta. Ředitel a jednatel 
společnosti Ing. Jaroslav Nožiča mne 
ale vyvedl z omylu. Mimo podvozů 
doáže firma vyrobit vše sama. Člově 
zde ta může pozorovat, ja se z usu 
plechu ze surového železa vytváří stroj, 
terý zametá a myje omuniace nebo 
na ně stříá asfalt. 

Položila jsem panu řediteli něoli 
otáze týajících se historie firmy, od 
samotných počátů po současnost.

¯ První otáza, terá člověu přijde 
na mysl, je, ja Vás napadlo posta-
vit v době pásové výroby obřích 

automobile 
nový závod 
na v ý robu 
tolia druhů 
speciá lních 
automobilo-
vých olosů?
Na počátu 

devadesátých let 
jsme si, jao zcela 
nová začínající 
firma, pronajali 
v pražsém stře-
disu Aademie 
v ě d  m a l o u 
v ý r o b n í  h a lu 
a začali vyrábět 
první zcela jednoduché stroje z oblasti 
zimní údržby silnic (sypače, radlice) 
a taé z oblasti bitumenových strojů (bi-
tumen je mezinárodní odborný název 
pro všechny modifiace láte obsahují-
cích asfalt a bitumenová technia souvisí 
s výstavbou nebo opravami silnic). Velý 
význam pro nás měla v té době spoluprá-
ce s němecou firmou Schäffer zabývající 
se taé bitumenovou techniou.

 Ze začátu jsme se taé zabývali pro-
dejem zahraničních výrobů na našem 
trhu. No, ono je to logicé, nelze jen máv-
nout ouzelným proutem a začít produ-
ovat stroje řízené počítačem, pracující 
s materiálem o teplotě oC apod. 

 Prioritou pro mne, inženýra strojaře, 
byla vša především výroba, i dyž je s ní 
spojeno více starostí, neboť o vlastní vý-
robe je potřeba dále pečovat, to ovšem 
znamená nejen jej prodat, ale i zodpoví-
dat za jeho fungování (napřílad posy-
tovat servis).

 Poud jde tedy o vlastní produci, za-
čali jsem těmi jednoduššími speciálními 
stroji, vyráběli jsme např. ocelové nádr-
že, ale i ompletní výroby na opravu 
silnic. Brzy jsem pochopil, že jeden nebo 

dva sortimenty jsou velmi nebezpečná 
věc. To jsme pocítili, dyž v SN začala 
recese, a ta se počet objednáve snížil 
na třetinu. V té době jsme proto začali 
s výrobou dalšího sortimentu, strojů na 
zametání omuniací. 

 Tahle tedy, stručně řečeno, začínala 
firma OBIT (název vznil jao zrata 
výrazu omunální a bitumenová techni-
a) a její boj o místo na česém i zahra-
ničním trhu.

 V roce  jsme dostali výpověď 
z prostor Aademie věd, de jsme dosud 
pracovali a bylo nutné sehnat prostory 
nové, přičemž finančně jsme na tom 
nebyli nejlépe. Přes všechny nesnáze 
jsme v roce  začali v Jičíně stavět 
první halu 

(na stavbu jsem si tehdy museli půjčit 
 milionů). Od té doby postupně reali-
zujeme náš záměr vybudovat technicy, 
technologicy a výrobně výonný zá-
vod.

 dyž se ještě vrátím  otázce založení 
firmy, vzpomínám si, ja jsem tehdy se 
třemi dalšími společníy podepisoval 
společensou smlouvu. Nemám z toho 
ani dnes dobré pocity. Člově vlastně 
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podepisoval něco a neměl tušení, co by 
to v budoucnu mohlo znamenat. To se 
uázalo, dyž odcházel první společní 
a taé dyž jsem pa postupně odupo-
val podíly ostatních. Jsem proto rád, že 
v ta ráté historii firmy je vidět nejen 
její rozvoj, ale i značné nadšení mnoha 
spolehlivých lidí. Od rou  se pů-
vodní počet –  zaměstnanců – zvýšil 
na současných  zaměstnanců OBITu 
Jičín a dalších  pracovníů ve firmách 
na OBIT navázaných.

¯ OBIT má již i dceřiné společnos-
ti?
OBIT má portfóliové firmy a má 

taé dceřiné společnosti. Vedle OBITu 
jsem založil specializovanou svářecí 
a zámečnicou firmu, terá má nyní 
 zaměstnanců. Máme i specializova-
nou firmu na hydrauliu, na eletriu, 
na propagaci a na dopravu. Tyto firmy 
tvoří specializované výrobní portfolio 
OBITu. 

¯ Proč to nemáte vše pod jednou 
střechou?
Protože je to lépe ontrolovatelné 

a méně se plýtvá, neboť aždé jednotlivé 
firmě jde o zis a tím, že hospodaří samo-
statně, neplýtvá na úor celu. Nejsem 
sice eonom, ale mně se toto řízení velice 
osvědčilo.

¯ A ty dceřiné společnosti? 
Pracují ve čtyřech státech. Na 

Slovensu OBIT–S, v Maďarsu 
OBIT-Hungária, V usu OBIT-PM 
a V aousu firma CLEEN. 

¯ dyž o tom hovoříte, ta se to zdá 
jao maličost, vybudovat továrnu 
a obchodní firmu. Není divu, že jste 
se probojoval mezi finalisty prestiž-

ní soutěže Manažer rou. 
Čemu přičítáte tento svůj 
úspěch nejvíce?

Největším štěstím by-
lo, že jsem potal čestné 
a odhodlané lidi, teří byli 
a stále jsou ochotni společ-
ně jít do rizia. Těch pár 
lidí, teří s námi začínali, 
šli do neznáma. Nyní se jim 
vrací to, co obětovali, dyž 
spali po mansardách.Ne-
mám vůbec na mysli spo-
lumajitele, ale především 
dělníy a lidi z výroby. 

Vše se zde profesionálně montuje, 
rozvíjíme nové směry v onstrucích, sil-
ně se věnujeme analýze a hlídání eono-
miy. Museli jsme též doplnit technologii 
úpravy povrchu před laováním. Vznila 
nová administrativní budova pro zázemí 
dělníů. A co je důležité, vyvíjí se i zahra-
niční obchod a od rou  začal prodej 
vlastních výrobů do zahraničí. Postupně 
jsme založili dceřiné společnosti a řadu 
obchodních zastoupení. 

¯ Zatím jste hovořil o třech sorti-
mentních oborech. Je jich dnes 
více? 
Nejdříve jsme vyráběli sypače vo-

zove, bitumenovou techniu, potom 
zametače, od rou  transportní 
techniu, v roce  přibyly nástavby 
na odvoz omunálního odpadu a záro-
veň feální a ombinované nástavby. Vše 
vznialo v postupných rocích, až se vše 
vyprofilovalo ta, že nyní aždá supi-
na funguje jao samostatné eonomicé 
střediso. Středisa si eonomicy vše 
vyhodnocují a na onci rou se dozvědí, 
ja by se uživila, 
dyby podniala 
samostatně. Ve 
finále se vyhod-
nocuje nejen to, 
zda nědo utratil 
za režii milion či 
dva miliony o-
run, ale taé, oli 
zísal zaáze a co 
vydělal. Pa pře-
rozdělujeme tu či 
onu částu. Nyní 
to chtějí vedoucí 
středise vyhod-
nocovat doonce 
po čtvrtletích, aby 
znali předem, co si 

mohou dovolit. Do rozpočtu středise 
jsou zaličovány i nálady na onstru-
ci, veletrhy… Představa je, že střediso 
bude v budoucnu malou firmou v ma-
teřsé firmě (něco jao v holdingovém 
uspořádání). Pod vedoucím středisa 
je profesní onstrutér, přibude techni, 
mistr a samozřejmě profesionální dělníci. 
Většina z toho funguje již nyní. 

Tím, že to vzniá přirozeným vývo-
jem, je to všemi chápáno jao něco zcela 
normálního a běžného. Život mě naučil, 
že diretivní zavádění reforem je špatná 
cesta. Z druhé strany je z eonomicého 
hledisa řada činností, teré je výhod-
nější centralizovat – servis, eonomia, 
účetnictví, náup materiálu atd. Za velmi 
důležité taé považuji, že sama „mateřsá 
firma“ má ve vínu taé dva sortimenty, 
a ta nežije z druhých, ale musí taé vy-
dělat. Mateřsou firmu tedy v podstatě 
tvoří moje osoba coby hlavní arbitr, 
jednatel, prourista, majitel.

¯ Vaše společnost vyrábí stroje ta 
říajíc „na míru“ podle požadavu 
záaznía. Vaše ceny za praticy 
ruční výrobu musejí být proto 
vysoé. Ja se vypořádáváte s on-
urencí, terá vyrábí sériové typy 
výrobů? 
Máte pravdu, že u nás je v podstatě 

výroba usová, nioli sériová. Zahraniční 
firmy se snaží o sériovost typových vý-
robů, teré prodávají jejich dealeři v jed-
notlivých zemích. Přemlouvají záaznía, 
aby si oupil právě to, co mají na sladě. 
My máme taé typové výroby, ale vedle 
toho výroby speciální. Silnice se nesy-
pou jenom solí, ale i štěrem a písem. 
Zahraniční sypače sypou především solí 
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nebo jenom solí a navíc jen dozadu a ne 
mezi první a druhou nápravu podvozu. 
Proto je o naše atypicé sypače zájem 
v horsých oblastech. Ceny ale nejsou 
nadsazené. Co máme zatím levnější než 
v zahraničí, je lidsá práce. Materiál je 
stejně drahý jao napřílad u němecého 
výrobce. Naše sypací nástavby jsou stále 
ještě levnější než zahraniční, i dyž jsou 
v něčem speciální. O něteré speciální 
nástavby-stroje, především z oblasti bi-
tumenového oboru, je slušná poptáva ze 
zahraničí. Tam je naše cenová výhodnost 
ještě marantnější. Obchodní zastoupení 
máme již v patnácti státech. 

¯ oli vlastních výrobů vyvážíte?
Je to zhruba třetina vlastní výroby. 

To znamená, že vyvážíme vlastní výrob-
y v hodnotě asi  mil. č. Z toho jde 
zhruba  mil. do zemí EU a  mil. do 
východoevropsých zemí. 

¯ Říáte, že máte zastoupení v pat-
nácti státech. Na jaé problémy 
v oblasti zahraničního obchodu 
nejvíce narážíte?
dyž si uvědomíte, ja je velé 

Němeco či Francie, ta je jasné, ja těžo 
se dá na ta obrovsém trhu prosadit. Je 
nesmírně náročné dostat se do tamní ob-
chodní sítě a oslovit cílového záaznía. 
Je navíc rozdíl mezi námi a mezi výrobci 
napřílad sušene. Těm stačí dostat se do 
již vybudované obchodní sítě supermar-
etů. U nás je největší problém dostat se 
jednotlivě e onrétnímu záazníovi. 
dyž už se  němu dostaneme, první 
jeho otáza zní, do bude dělat servis. 
Němcům je jedno, zda zaplatí o  
euro víc, ale pečlivě zoumají reference 
a služby. Nido si neoupí výrobe, dyž 

mu neproážete om-
pletně zajištěný servis 
v dané zemi. Velé 
firmy mají své drahé 
pobočy zahraniční-
ho obchodu, ale pro 
nás je příliš náladné 
zřizovat v mnoha 
zemích vlastní firmy 
s obchodní anceláří 
a servisní dílnou. 

Ř e š e n í m  b y , 
podle mého názoru, 
mohla být případná 
pomoc ministerstev. 
Obchodní radové by 
měli vytvářet pod-

míny pro malé česé firmy při vývozu 
jejich výrobů do EU. 

Navíc, náš sortiment se sládá ze šesti 
oblastí – zimní údržba silnic, bitumenová 
technia úpravy silnic, samosběrné za-
metače, sběr omunálního odpadu, trans-
portní cisterny, feální nástavby a oblast 
svozu pevných odpadů. A všechny tyto 
oblasti nemůžeme prodávat na jednom 
místě. Zahraniční obchod proto pro 
nás neznamená, že něoho najmu a za 
dva měsíce máme odbornía na prodej 
všech druhů nástaveb, teré vyrábíme. 
Přitom dobrá práce našich pracovníů 
v zahraničním obchodě vedla na ve-
letrhu v Mnichově  tomu, že jsme již 
prodali něoli výrobů přímo do SN. 
Naposledy samosběrný zametač silnic 
do městsých služeb Hambur. dyby 
obchodní radové pomohli firmám, jao 
je naše, s předváděcími acemi pro prodej 
výrobů, považoval bych to za výraznou 
pomoc. 

Taé by bylo velmi přínosné, aby nám 
poradili, na oho se v dané zemi či oblasti 
obrátit.

 
¯ Jestli tomu dobře rozumím, bylo by 

podle vás efetivnější, aby byli na 
místě v daných zemích odborníci, 
teří by zmapovali trh, a vy byste 
podle jejich informací mohli oslovit 
záazníy, o nichž víte, že mají zá-
jem o podobné typy produtů, jaé 
vyrábíte?
Přesně ta. Bylo by výborné, abych 

si mohl vybrat člověa v zahraniční po-
bočce ministerstva či onzulátu, terý 
by mi doázal pomoci s ontaty nebo 
s analýzou. Přitom by mohl i zprostřed-
ovat účast obchodního rady a pana vel-
vyslance na prezentační aci. Firmám, 

jao je naše, by velice pomohla pouhá 
přítomnost velvyslanců a obchodních 
radů při předvádění výrobů. Záazníci 
by se na nás dívali hned jina. Nemluvím 
o finanční podpoře, mám na mysli jen 
přítomnost těchto pánů na výstavách 
nebo předváděcích acích. 

¯  Poud byste chtěl pomoc od pana 
velvyslance a obchodního rady 
současně, pa to asi snadné nebude. 
Obchodní radové spadají totiž pod 
ministerstvo průmyslu a velvyslanci 
pod ministerstvo zahraničních věcí. 
Neboli mají protichůdné příazy... 
V těchto obchodních věcech je to šo-

da. Ministerstva by se měla dohodnout na 
společném postupu, alespoň v nepolitic-
ých otázách. 

¯ A co vládní agentury CzechInvest 
či CzechTrade?
dyž budu upřímný, význam těchto 

agentur uznávám v oblasti pomoci při 
přesvědčování zahraničního investora, 
aby investoval právě v Č. Pro malé 
a střední podniání v Č považuji jejich 
přínos za minimální. Tyto agentury napí-
ší napřílad, že dělají aci na Urajině, ať 
jim zaplatíme toli a toli, ony tam vylepí 
naše inzeráty a s námi tam pojedou. Na 
místě pa udělají malou ontratační 
výstavu – ale doslova od výrobců aut 
až po sušeny. dyby to udělaly pouze 
s podobně zaměřenými subjety, teré 
napřílad mají něco společného se silni-
cemi a přitom si neonurují, mělo by to 
pro nás smysl. Dosavadní způsob jejich 
práce pro nás ale smysl nemá.

¯ Co byste udělal, dybyste byl od-
povědným ministrem, pro podni, 
jao je Váš? Těch kroků by bylo 
určitě více…?
Snažil bych se změnit vymahatelnost 

práva, především záon o onurzním 
řízení. Investiční pobídy, teré platí 
jen pro zahraniční investory, považuji 
za přemrštěné. Podpora nadnárodních 
holdingů je nesrovnatelná s podporou 
česých firem. Větší podporu malému 
a střednímu podniání považuji za 
perspetivnější a z dlouhodobého hle-
disa i za stabilnější přínos pro česou 
eonomiu. 

Co nejdříve bych realizoval daňovou 
reformu. Pousil bych se najít formu 
investičních pobíde pro malé a střední 
firmy formou jednorázových ročních 
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daňových prázdnin výměnou za staveb-
ní a technologicé investice (třeba jednou 
za pět let). Pokusil bych se změnit 
přistup státu jako celku k podni-
katelům.

¯ Žije stát na Váš účet?
Myslím, že dyby mohly firmy dělat 

zápočet se státem nebo se státními or-
ganizacemi, bylo by to hodně zajímavé. 
Dále se domnívám, že záon o státních 
zaázách není dobrý. Všechna pravidla 
přece nemohou být stejná u zaázy za 
dva milióny a zaázy za dvě stě miliónů 
nebo dvě miliardy. S tím souvisí i určitá 
ochrana domácího trhu. Nemluvě o tom, 
co papírů a ověření musíte doložit do 
jedné soutěže. Zpracování podladů na 
zaázu za dva milióny je srovnatelné 
s vypracováním dvou diplomových pra-
cí. Jen obíhání všech podpisů a razíte 
do ní zabere neuvěřitelně času. Záony 
by měly být jednodušší. Vím, bojíme se 
orupce a zneužití moci. Já si ale myslím, 
že podvodníci budou, i dyž uděláme ty 
nejpřísnější záony. Asi bych raději po-
sílil ontrolní systém a dal lidem více 
důvěry. Určitě by mi nevadilo zavedení 
majetových přiznání, to je, podle mě, 
dobrý nápad v boji proti orupci. 

¯ Podniatelé si stěžují, že nový zá-
oní práce je zaměřený proti nim 
a posiluje sílu odborů snad ještě 
víc než za omunismu, což utlumí 
podniání a rozvoj firem. Máte taé 
ten pocit?
Já tu naštěstí odboráře nemám. 

Podle mne je to zbytečný mezičláne. 
Všichni zaměstnanci mohou přímo 
těmito dveřmi přijít e mně a já se jim 
snažím pomoci. Vím, že péče o lidi je 
velmi důležitá. Majitel-ředitel musí být 
především člově a musí vidět, že proti 
němu nestojí dělní, ale naopa, že mu po 
bou stojí jeho spolupracovní. Nemám 
problémy ani s nemocností, terá je 
u nás olem tří procent. Jsou to přede-
vším dlouhodobé nemoci, neboť život 
je nědy rutý. ovněž nemám problém 
s flutuací zaměstnanců. Za poslední 
tři roy odešli pouze dva zaměstnanci 
podniat souromě. Přesčasy dotuji for-
mou odměn. Zaměstnancům se vyplatí 
udělat práci v termínu a pa si mohou 
vybrat volno. Nový záoní by neměla 
být jednostranná norma a určitě by této 
normě prospěla široá disuse především 
pratiů, ne teoretiů.

¯ Ja motivujete spolupracovníy, 
aby nezneužívali nemocensou či 
sociální výhody?
Ať jde o mzdy či o sociální cítění, pře-

mýšlím o motivaci, terá musí mít zálad 
ve financích. Dnešní průměrná dělnicá 
výplata je u nás   č. 

Průměrný záladní plat přitom ne-
máme vysoý. Z onečné částy dělá   
nadstavba, terá se sládá nejen z prémie, 
ale i z mimořádné prémie nebo odměny 
v pololetí a na onci rou. 

aždý měsíc dávám  č na osob-
ní účet aždého zaměstnance úročený 
anuálně ,  a limitovaný pěti lety. Po 
tu dobu nesmí zaměstnanec udělat vážný 
průšvih pošozující jméno firmy. Jednou 
za ro vyvěsím, oli mají zaměstnanci 
na osobních účtech peněz. Lidé tomu dů-
věřují a já si vážím toho, že mi věří bez 
doumentu, že za pět let dostanou   
č. Buduji si  nim vztah vzájemné dů-
věry. Mladí chtějí většinou po pěti letech 
vyplatit vše, starší polovinu, nejstarší si 
šetří dál, do důchodu. Nahrazuje to jaési 
důchodové připojištění. 

Tyto motivační prvy vytvářejí nejen 
vztah zaměstnance a zaměstnavatele, ale 
především vztah  firmě, jao něco, co 
je zabezpečuje a co si musejí hlídat. Věří 
spolu se mnou, že musíme dovést firmu 
 úspěchu, aby doázala vyplatit peníze. 
Nechtěl bych, aby mne v hospodě po-
mlouvali a chtěli odejít. 

Taé prostředí, v němž lidé pracují, 
musí být příjemné. Budujeme proto 
nové sociální zázemí. Jednou za čtvrt 
rou pořádám otevřená setání se všemi, 
máme i vlastní ples s cenami v hodnotě 
až   č. Snažíme se o budování 
týmového ducha. Všem vedoucím jsem 
napřílad rozdal oranžové ošile, aby-
chom byli na veletrzích v jednotných 
barvách a měli odznáče 
s naší vlaječou. Tuto ma-
ličost ocenili všichni. 

¯ Zbývá Vám v tom 
olotoči místo na 
rodinu, na oníčy?
Mám rád lidi a společ-

nost a jsem schopen od-
počívat i v ní. Největším 
oníčem je pro mne va-
ření. Před pěti lety jsme si 
s rodinou postavili dome 
a těší mě, dyž mohu přijít 
domů a uvařit napřílad 
pro naši pětičlennou rodi-

nu svíčovou, achnu, husu, arlovarsé 
nedlíy, minuty. Manžela je učitela, 
a ta si to pochvaluje. Dcera rovněž učí, 
a to na druhém stupni češtinu a občan-
sou výchovu. Syn bude maturovat na 
strojní průmyslové šole v Jičíně a již 
nám zde v podniu pomáhá. Jezdí rád 
na veletrhy, byl bych rád, dyby sem po 
čase nastoupil. Nejmladší je ve druhém 
ročníu obchodní aademie, taé v Jičí-
ně. Mrzí mne, že na procházu s pejsem 
avalírem Vildou se dostanu málody a je 
přitom ta strašně hodný a rodinný, so-
ro jao já (smích).

Ale mám i chlapsé oníčy. Hrál 
jsem závodně hoej, nyní už jej hraji jen 
občas s luama. 

Snažím se taé přispívat na humani-
tární ace. aždý by měl mít v sobě pocit, 
že je rásné něomu pomoci. Snažím se 
proto adresně pomáhat, de to jen jde. Je 
to ale jiné, dyž přijde cizí firma a staví 
na zasíťovaném pozemu s daňovými 
prázdninami. Ta může pomáhat daleo 
víc. My začínali jina. Dáme-li třeba 

  na humanitární aci nebo 
  na sport, musíme přerozdělovat 
z jiných zdrojů. Naštěstí snad vidím do 
toho, ja prosperujeme, co tedy mohu 
vydat a co zaplatit zaměstnancům.

¯ Taže jeden syn bude v budoucnu 
onstruovat stroje, druhý dělat za-
hraniční obchod a vy jim  tomu 
budete vařit dobroty, aby se jim 
pěně pracovalo a firma vzvéta-
la…
To jsou silná slova. éž byste ale měla 

pravdu. Byla by to jednou rása, zatím to 
zůstává jen rásnou představou. 

Vážený pane řediteli, děuji za 
rozhovor.
nímy ragmenty: iří ancíř
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Prezident zahájil výstavu Lucase 
Cranacha na Pražském hradě

YVETA VALOVÁ

Uniátní výstavu umělce . 
století Lucase Cranacha st. 
(-) s názvem „ucas 

ranach a česé země“ zahájil v u-
dolfově galerii na Pražsém hradě 
sám president Václav laus. Jde 
o velolepou expozici přibližující  
Cranachových děl zapůjčených z řady 
souromých domácích i zahraničních 
sbíre i z řady institucí. I přes rozdílné 
názory na dílo ontroversního umělce, 
terý je jedněmi zatracován a druhými 
milován, patří jeho malířsé dílo  nej-
větším chloubám významných umě-
lecých sbíre a tato první souborná 
výstava jeho díla v Česé republice je 
bezpochyby největší událostí podzim-
ní výstavní sezóny. Výstavu pořádá 
Správa Pražsého hradu ve spolupráci 
s Národní galerií v Praze, taže spolu 
s panem presidentem otevíral výstavu 
i generální ředitel Národní galerie 
Milan nížá. 

„rávě v oamžiu, dy jsem se nade-
chl, abych začal omentovat ranacha, 
vrhli se na mne novináři s ta přízem-
ním dotazem, proč jsem odmítl jmeno-
vat atha ministrem. el jsem si ale, 
lid, nenechat se zasočit a myslet na 
vznosnější problémy, jao napřílad, ja 
může nížá vůbec přežít tuto výstavu, 
terou jdu právě zahajovat. ždyť ten 
od ranacha snad může snést jenom 
jeho ranné odunajsé období, ale star-
šího ranacha, horlivého luterána, terý 
vstoupil do povědomí jao malíř němecé 
reformace a přítel utherův, terý ale 
pro peníze maloval i atolicé obrazy pro 
udvía agellonsého, toho snést nemů-
že. o přece nemůže nížá přežít a to ne-
hovořím o sexu v ranachově a nížáově 
podání na jejich obrazech. sem opravdu 
zvědav, co na to řene,“ uvedl s úsměvem 
výstavu president republiy a předal slo-
vo profesoru nížáovi. 

„íal jsem si, 
že výstavu ucase 
atha (půvabný 
přebrept uazu-
jící, co bylo v té 
chvíli na radě 
tématem č í s lo 
j e d n a)  o t e v ře 
coby povolanější 
unsthistori pan 
president, terý je 
odborníem ne-
jen na ranacha, 
ja jsme se již na 
mnoha vernisá-
žích mohli pře-
svědčit, a já nebu-
du již muset nic doplňovat. nes vidím, 
že je doonce odborníem i na nížáa, 
neboť je mu jasné, že ten ranacha nesnáší 
jao ostatně všechna díla, co jsou v hradní 
galerii,“ odpověděl s úsměvem profesor 
nížá a dodal: „sem přesto rád, že po-
řádáme společně s radem výstavy, teré 
pomohou vyjasnit, jací lidé zde žili před 
námi. řál bych si, abychom měli stále ta 
dobrou náladu a uměli se s panem presi-
dentem špílcovat, protože dobrá nálada 
je cestou  úspěchu.  ranachovi ať ale 
mluví povolanější, jao je pan president 
nebo pani urátora.“ 

urátora výstavy PhDr. aliopi 
Chamoniolu souhlasila s panem presi-
dentem, že Cranach byl velice ontrovers-
ní osobností, ale podle ní právě tato jeho 
ontroversnost uazuje na jeho veliost. 
„ontroversnost ranacha spočívala mj. 
v umění jao produtu obchodu. romě 
toho, že byl ranach malířem, byl i zdat-
ným podniatelem vlastnícím veliou 
malířsou dílnu. ez této své dílny by 
nemohl i přes svou vysoou produtivitu 
uspoojit požadavy česých i moravsých 
mecenášů a objednatelů. apřílad moc-
ní té doby dávali své portréty provádět 

po desítách, tyto pa věnovali svým 
známým, a to nemohl provádět jeden 
člově. roto taé výběr z děl na výstavě 
nezahrnuje jen tvorbu jeho samotného, ale 
i jeho žáů a celé jeho dílny. eho přímí 
žáci malovali pod značou ořídleného 
hada tzv. xeroopie jeho umělecých děl či 
variace na ně. ejich práce je ta valitní, 
že i renomovaní unsthistorici si mnohdy 
nevědí rady, de ončí práce ranacha 
a de začíná jejich. nad jenom v obrazu 
oustevnía je jasně vidět samostatný 
ranachův ruopis. oderně zde světce 
znázornil na pozadí rajiny a to ta, že 
jeho postava již nezaujímá praticy celou 
plochu obrazu, ja bylo tehdy zvyem, ale 
velou část již zabírá propracovaná raji-
na,“ uvedla pani urátora a s úsměvem 
dodala: „oud jde o erotiu a ranachův 
vtah  ženám, na terý narážel pan presi-
dent, ta ranach byl jedna silně ovlivněn 
ürerem, jedna považoval ženu za a-
tivní element, terý dává věci do pohybu. 
rásným příladem toho je obraz dama 
a vy, ve terém va provouje dama, 
aby snědl jablo, a využívá  tomu svou 
žensou sílu. olenem ho postruje, laš-
uje s ním. ovněž ta na obraze ota 
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a jeho dcer je vidět, že za zázu odomy 
a omory mohou jeho dcery, teré opily 
ota vínem. a obrazu erovný pár zase 
mladá žena svádí starého muže a přitom 
mu rade měšec s penězi. uther využil 
těchto námětů jao varování. a obraze 
rista s dětmi na námět ible „nechte 
maličé přijíti e mně“ zase vysvětloval 
uther, že ta, ja se staráme o děti, ta 
se bude ristus starat o nás.“

orunou výstavy je podle pani 
urátory část zreonstruovaného 
Pražsého oltáře z atedrály sv. Víta 
s postavami sv. ateřiny a sv. Barbory 
a s fragmenty postav sv. Doroty a sv. 
Maréty. Horlivý reformátor Cranach 
zřejmě neodolal honoráři, terý dostal za 
oltář od Ludvía Jagellonsého, a vytvořil 
svostný oltář, terý byl během třicetile-

té vály rozřezán 
a uchován po u-
sech na různých 
místech. Teprve 
nyní se daří čes-
ým unsthis-
tor i  ů m t y to 
fragmenty opět 
znovu posládat. 
rátce potom, co 
byl . listopadu 
 v atedrále 
sv.Víta slavnost-
ně orunován 
na česého rále 
fa lcý urf iř t 
Fr i e d r ic h  V. , 

zmocni l i se tot iž 
chrámu alvinisté ve-
dení rálovsým a-
zatelem Abrahamem 
Scultetym a dala se 
předpoládat možnost 
„očištění“ atedrály od 
nevhodné „papisticé“ 
výzdoby. Proto ve 
snaze uchránit vzác-
ná díla byla něterá 
z nich přenesena členy 
Svatovítsé apituly 
a hradními úředníy 
do Svatováclavsé 
aple a do pater sa-
rist i í .  Něterých 
oltářů se ujali luteráni 
a přenesli je do svých 

staroměstsých ostelů. Cranachův 
obraz byl rozlámán na menší části, aby 
bylo možné ho přestěhovat na bezpeč-
né místo a bezprostředně po prohrané 
bitvě na Bílé hoře byly čtyři části oltáře 
uloženy do Obrazárny Pražsého hradu. 
Jeden velý fragment střední části oltáře 
a tři menší zůstaly na Pražsém hradě až 
do neblahé josefínsé dražby pozůstatů 
rudolfínsých sbíre v roce , dy byly 
tři menší usy prodány. Tehdy opustily 
Prahu, jeden z nich je dnes v unsthalle, 
druhý v Bavorsých sbírách v Mni-
chově, třetí před nedávnem zaoupila 
Národní galerie v Praze. Spodní část 
střední oltářní desy, největší dochova-
ný us, Prahu nidy neopustil a můžeme 

jej proto dodnes obdivovat v Obrazárně 
Pražsého hradu. Nový fragment oltáře, 
terý byl nalezen a vystaven, je připiso-
ván Anně Jagellonsé a další dceři císaře 
Maxmiliána Marétě.

Zbývá snad jen dodat, že na výstavě 
jsou uvedeny práce i stejnojmenného 
Cranachova syna. Z laicého pohledu 
jsou jeho obrazy výrazněji barevné. 
I přístup  symbolice je poněud mo-
dernější, než u otce. Napřílad cizolož-
nici před ristem vyjadřuje Cranach 
starší výrazem tváře, zatímco jeho syn 
již poodhalenou bradavou. Cranach 
syna velice miloval a po jeho smrti pou-
žíval signaturu letícího dráča již jen se 
slopenými řídly.

Výstava je v Obrazárně Pražsého 
hradu pro veřejnost otevřena od . října 
 až do . ledna , denně od . 
do . hodin.
nímy ragmenty: vana aslingerová

ucas ranach st. (ronach  – eimar ): v. ateřina a sv. arbora s frag-
menty postav sv. oroty a sv. aréty – část tzv. ražsého oltáře z atedrály sv. íta. 
míšená technia na lipovém dřevě,  × , cm. ozměrný oltář, terý původně zdobil 
apli sv. imunda. (otografie © iří opřiva, rchiv ražsého hradu)

rojev pani urátory byl ta působivý, že i odpůrci ranacha 
museli zatlesat.
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Langerovy Ceny Ď 
v Národním divadle

JIŘÍ PANCÍŘ

V  Národním divadle (ND) v Praze 
proběhlo pod záštitou ředitele 
Národního divadla architeta 

Daniela Dvořáa již po páté slavnostní 
udílení cen mecenášům tzv. „en “. 
Proč právě Ď? Protože slangem neří-
áme „ěuji i“, ale „a i “. Je to 
srdečné a ztrácí to formálnost. A protože 
zde jde o mecenáše, nioliv o sponzory, 
teří vždy vyžadují za dar protislužbu, je 
toto oslovení na místě. Na přelomu naše-
ho letopočtu žil v Říme aristorat Gaius 
Maecenas, přítel císaře Augusta a přede-
vším velý podporovatel umění a poorný 
obdivovatel rásy a doonalosti vztahů e 
všemu olem nás. V jeho šlépějích ráčejí 
současní mecenáši a jsme jim za to vděčni. 
Nosný projet vzdát hold nesobecému 
mecenášství vymyslel ichard Langer, 
mistr světa v délce tal-show, a jeho Ceny 
Ď se staly již symbolem díůvzdání česým 
mecenášům. Fragmenty si poládají za čest, 
že byly mediálním partnerem tohoto zásluž-
ného projetu.

Slavnostním podvečerem provázel 
profesor dětsé onologie Josef outecý, 
terý se setává často s mecenáši při zá-
chraně života dětí a terý je současně za-
níceným obdivovatelem rásy a umění. Je 
vášnivým sběratelem antivit, miluje zví-
řata. V ZOO Praha operoval mládě gorily, 
je spolumotrem dvou slonů, přispívá na 
peliány… Vpravo za prof. outecým 
jsou nachystána ocenění pro největší 
česé mecenáše.

Mecenášům v divadelnictví poděo-
val jao první ředitel ND architet Daniel 
Dvořá: „dyby nebylo mecenášů, bude 
zde olem nás velé .  emsém 
salonu árodního divadla je uvedeno, 
do a oli z nich dysi přispělo na jeho 
výstavbu. aže jsme v místě, de me-
cenášství má opravdu veliou tradici. 
enu  za tento ro se rozhodlo  dát 
svému generálnímu partnerovi, omerční 
bance, a.s.“ 

 Osobní nominace pana Dvořáa 
patřila Synotu Loto, a.s., jehož majitelé 
– rodina Valentů – pochopili, že ultura 
je přinejmenším stejně významná jao 
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sport. Cenu převzal Miroslav Valenta se-
nior. Dejvicé divadlo ji darovalo Altronu, 
a.s., Olomoucé divadlo Severomoravsé 
energetice, Těšínsé divadlo Třinecým 
železárnám, a.s., a Vrchlicého divadlo 
v Lounech Eletrostavbám Marup. 

Za pražsou ZOO předal mecenášům 
ZOO cenu Ď její ředitel Petr Fej: „ím 
jsem starší, tím více si vážím lidí se srdcem 
na pravém místě. hci poděovat áladní 
šole v ondýnsé ulici v raze za to, že 
aždá z jejich osmnácti tříd si vzala  adopci 
jedno zvíře.“ Ředitel šoly při přebrání ceny 
naopa poděoval panu Fejovi, že se žáci 
naučili díy tomu žít jiným způsobem po 
vzoru svatého Františa z Asisi. Vede to děti 
 tomu, aby se e aždému chovali ohledu-
plně. Brněnsá ZOO poděovala ČSA, 
Děčínsá Duhové energii a ZOO Olomouc 
Glaverbelu CZECH, a.s., terý umožnil 
používat sleněné voliéry. Za mimořádný 
počin rou udělil pan Fej osobní cenu Ď 
„óru dárců“, teří posílali SMS podporu 
pro zvířata po povodních. Cenu převzala 
Mgr. Pavlína alousová (horní sníme 
vpravo), terá vše organizačně zajišťovala. 
aždé zvíře v ZOO má ta své onto a heslo, 
na teré mu jde posílat peníze. Nejvíce SMS 
dostává slon. 

Ředitel Česé televize Františe 
Janeče poděoval celému občansému 
a nezisovému setoru v Č. 

Cenu srdce dostala od pana Feja 
Andreja Hasajnová, terá místo chování 
zvířáta v paneláu navštěvuje zvířáta 
v ZOO a poaždé něteré adoptuje. Již 
jich má šest. 

Mecenášům národních muzeí podě-
oval generální ředitel Národního muzea 
v Praze Jiří udla a za svoje muzeum 
vyhlásil mecenášem Orlen Česo, a.s. 
Ředitel Národního technicého muzea 
Ing. Tomáš upec ocenil Duhovou 
energii ČEZ. SOS architetury a lub 
za starou Prahu zísali rovněž ocenění, 
teré přebrala předsedyně lubu PhDr. 
ateřina Bečová. 

P r ofe s or  out e c  ý  u z av ř e l : 
„eshledávám různost mezi mecenáši. 
eny jsou relativní jao všechno na světě. 
oladem toho je, že z pěti největších filo-
sofů světa ladl aždý z nich důraz na jiné 
věci. odle ristotela vše spočívá v rozu-
mu, podle rista v lásce, podle arxe ve 
hmotě, podle reuda v žaludu a instein 
to uzavřel známu větou, že všechno je re-
lativní.“ Pan Dvořá podtrhl slova pana 
outecého, že všechno, co pomáhá o-
muoliv a deoliv, zasluhuje ocenění.

Všem naonec jao mecenášý dar 
zahrál virtuos na housle Pavel Šporcl.
nímy ragmenty: iří ancíř
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José Ortega: „Nechce-li západní 
civilizace zaniknout, musí bedlivě 

střežit lidské svobody“
IVANA HASLINGEROVÁFRA
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 „Já jsem já a moje okolnosti zasazené do prostředí“
José Ortega y Gasset z nihy „editace o uijotovi“

„dyž jsem loni četl, že uplyne  let od úmrtí osé rtegy, ani vteřinu jsem neváhal v tom, že musíme na u uspořádat o tomto 
výročí seminář. do bral rozum v šedesátých letech v éře omunismu, ten četl jeho „zpouru davů“ jao zjevení z čistého nebe. ěl 
pocit, že mluví právě  němu, že omunismus je jeden z projevů vzpoury davů a bylo to pro něj velmi obohacující. á dysi toli po 
té nize toužil, že jsem ji naonec sehnal alespoň v němčině a jsem šťasten, že v současné době mám od španělsého rále všechny 
rtegovy spisy, teré mi poslal druhý den ráno po večerním banetu, na němž jsem o něm hovořil.  nize se hovoří nejen o vzpouře 
davů, ale i o úolu naší doby. o je ten úol? oufám, že odpovědi na toto vše se dozvíme v následujících přednášách,“ uvádí 
president áclav laus. (leva profesor osef orbelsý, profesora nna ousová, ing. are ouže a oc. . echar)
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V tomto roce uplynulo padesát let 
od smrti španělsého filosofa, 
umělecého ritia a sociologa 

José Ortegy y Gasseta. Myslitele, terý 
svými idejemi zasáhl významně česou 
ulturu. Jeho nihu „zpoura davů“ 
četl v šedesátých letech s nadšením 
snad aždý, do chápal omunismus 
jao jeden z projevů této „vzpoury“. 
I dyž Ortega napsal mnoho dalších 
nih, esejí a článů, pro nás žijící za že-
leznou oponou a pro nás, teří jsme po-
ládali ztrátu ceny individua za obrov-
sý deficit, byla tato niha inspirující 
především v tom, že problematizovala 
dějinnou roli masy a vystupovala proti 
ideji VŘS. Četli jsme jedním dechem, 
že davový člově nemá morálu a pře-
vahu v davu v důsledu toho zísává 
primitiv. Hltali jsme názor Ortegy, že 
největší nebezpečí hrozící civilizaci je 
státní intervencionalismus a nejvyšší 
formou vlády je liberální demoracie.  
Nioho proto nepřevapilo, že právě 
prezident republiy, terý je horli-
vým zastáncem obdobných myšlene, 
uspořádal ve svém Centru pro politiu 
a eonomiu (CEP) seminář „Padesát 
let od smrti José Ortegy y Gasseta“ a že 
jej doonce sám moderoval.

Profesor Josef Forbelsý připomněl, 
že nyní je jiná situace než v době, dy psal 
Ortega „zpouru davů“, a že nihu musí-
me proto chápat v ontextu s dobou, v níž 
žil. Připomněl, že by si to zřejmě i on přál, 
neboť jeho všeobecně známým rédem by-
lo: „á jsem já a moje oolnosti zasazené 
do prostředí“. V roce , dy vyšla jeho 
niha, byl Ortega letým romanistou 
oddaným patnáct let starému státu a svůj 
zájem přenášel převážně na Paříž. U nás 
byla niha vydána v roce  v přeladu 
profesora Václava Černého a nepochyb-

ně to, že v ní problematizoval dějinnou 
roli masy, připomínalo situaci, terá se 
odehrála u sousedů před lety. Západní 
člově to ta silně nevnímal, protože tou 
zušeností neprošel. Proto měla niha 
v Americe menší ohlas než u nás, de v té 
době napřílad Olbracht psal o marxismu 
z usa, že je to astronomicá mapa, z níž 
možno určit postavení hvězd. V roce  
filosofové z oruhu olem Jana Patočy 
připomínali v edici Váhy ranný Ortegův 
titul „ol naší doby“. Cílem civilizova-
ného člověa je podle Ortegy budovat 
blahobyt, neboť člově tíhne od přírody 
 blahobytu. Hlavní civilizační nebezpečí 
chápe v roli státu. Za vše mluví jeho niha 
„Stát největším šůdcem“. Ortega cítil, že 
Španělso se ocitá mezi Evropou a Afriou 
a proto se již tehdy zaobíral otázou euro-
peizace. V nize „vropa a idea národa“ 
uvádí, že evropsý národ je především 
projet budoucnostní. 

Podle profesory Anny Housové, 
ředitely ústavu na Filosoficé faultě 
U, je Ortega Američan sobě navzdory. 
I dyž měl Ortega atedru filosofie ve 
Španělsu, v Latinsé Americe se cítil lé-
pe. V roce  zavítal na jeho přednášy 
doonce argentinsý president. Byl tam 
obdivován a to zejména ženami, teré po-
ládal za vzdělanější, než Španěly. Psal 
„ozhovory o ženách a lásce“ a různé ese-
je. S Vitorií o Cano navázal celoživotní 
přátelství. Měl tam mimořádnou odezvu 
ale současně byl autorem esejí, teré vša 
Američané nepřijímali. Napsal napřílad 
nihu „editace o mladém národě“, v níž 
sice předpověděl Americe budoucnost, 
Američanů se vša dotlo, že je poládá 
za nedospělé, protože upřel Americe dě-
jiny a vlastní myšlení. Ve „zpouře davů“ 
varuje před severoamericou průměrnos-
tí a proto tam tato niha ale nemá taový 

ohlas, jao u nás. Podle Američanů měl 
nadřazený pohled Evropana na Ameriu. 
Naonec se ale pro USA nadchnul.

 „áloco přesvědčilo svět o neudrži-
telnosti omunisticých idejí, jao miliony 
mrtvých, teré způsobily. edním, do před 
nimi varoval, ještě než  tomu došlo, byl li-
berálně onzervativní lasi rtega,“ uvedl 
svůj působivý projev ing. Mare Louže 

z CEPu a poračoval: „rtega studoval 
práva a filosofii egela a ietzeho a pro-
jevoval zájem i o politiu. ao poslanec 
v árodním shromáždění se zasazoval 
za republiánsé panělso. rancisco 
ranco mu proto zapověděl vstup do země, 
am se vrátil až v roce  a jeho pohřeb 
v roce  se proměnil v adridu v proti-
francovsou demonstraci.  době, dy psal 
„zpouru davů“, vropa prožívala rizi, 
terá se podle něho projevovala jao vláda 
davu.  davu v ní hovořil rtega z pohle-
du liberálního jedince.  davu se podle něj 
průměrný člově vzdával své jedinečnosti 
a nacházel štěstí v oletivu s ostatními. 
edinec nezísával ale pocit, že je vládcem 
sebe sama. avový člově bez přeáže 
rozšiřoval bezmyšlenovitě svá přání a pře-
vahu zísával primitiv. oderní člově ta 
trpěl syndromem rozmazleného dítěte. lita 
se sládala ze speciálně valifiovaných 
jedinců, teří od sebe hodně vyžadovali. 
asa je naopa dav, v němž aždý je bez 
zvláštních hodnot a cítí se stejně dobře 
jao ostatní.  ostátnění života považoval 
rtega za pohlcení spontánnosti státem 
a liberalismus poládal za jasnou sociální 
dotrínu, za princip, podle něhož veřejná 
moc omezuje sebe samu, aby ve státě, terý 
spravuje, se dobře žilo i jiným. polečnost 
je vždy aristoraticá. tivní člově se 
proto zdoonaluje. echce-li západní 
civilizace zaninout, musí bedlivě střežit 
lidsé svobody.  té době hrozil nástup 
nacismu v ěmecu i tálii a on poládal 
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hráz proti němu za možnou „státní ideu 
vropy“. uše národů se ale podle něho 
obrušovaly jedny o druhé, taže pluralita 
národů je pro vropu správná. yní by 
proto asi vropu označil za formu ohrožení 
lidsé svobody.“ 

Podle Doc. J. Pechara z Filosoficého 
ústavu AV názory Ortegy nelze posuzovat 
bez ohledu na dobu formování. První svě-
tová vála vyvolala chaos. Měla přímý vliv 
na vzni bolševicého režimu i nacismu. 
Proti tomuto zlu staví evropsou jednotu 
jao bytost, terá vědomě žije v budouc-
nosti. Nacionalismus je opačné hnutí než 
sjednocující proces, evropsá jednota je 
tedy pravým opaem. ritizuje, že veřejné 
mínění jedněch národů zasahuje do jiných. 
Sotva proto u Ortegy můžeme vyvozovat 
jeho virtuální postoj  EU. V té době za-
čala hrát roli masa jao taová a Ortega 
charaterizuje dav jao všechno to, co si 
necení sebe sama ani ve zlém ani v dob-
rém. Z davu se vymyá ten, do shledává, 
že sice není mimořádný, ale lade si otázu 
důvodů, pro teré by si mohl sebe sama 
cenit. Za nejvyšší formu vlády považuje 
liberální demoracii, terá nutí  soužití 
i s nepřáteli a slabšími. Je v ní dost místa 
pro ty, teří nežijí v souladu se státem. 
Největší nebezpečí hrozící civilizaci je 
státní intervencionalismus. Společnost 
národů a Varšavsou smlouvu chápal ja-
o dvě mrtvoly. Ortega ale nedostatečně 
zdůraznil rizi, v níž se davový člově 
tehdy ocital. Tím, že de facto ztratily svoji 
předchozí roli společensé třídy, do nichž 
byl davový člově zasazen.

President laus s úsměvem onsta-
toval, že „je bezva, že v dnešní chaoticé 
době jsme si mohli dopřát taový luxus 
semináře a taové zlidnění, jaé nám 
nabízí právě rtega. ozvěděli jsme 

se, že aždý si jeho 
nihu ‚zpora da-
vů‘ četl vzhledem 
 sobě. meričan 
v ní viděl šanci pro 
všechny, my o-
munismus a čtení 
rtegy bylo pro nás 
stavebními amín-
y toho, ja jsme 
brali rozum. roto 
je přijetí rtegy 
různé.  dyž není 
možné nezdůraznit 
jemně odstíněné 
názory rtegovy. 
Aby nedošlo  omy-
lu, že dyž rtegu 
ta chválím, změnil 
jsem své názory na 
. usím zdů-
raznit, že s rtegou 
nesouhlasím a to 
zásadně v jedné věci, 
a to s jeho názory na 
sjednocení vropy, 
terý je podle mne 
u něho projevem 
jistého snílovství.“
nímy ragmenty: 
iří ancíř 

„do chce znát můj názor na sjednocení vropy, doporučuji mu 
přečíst napřílad nihu, terou vydali olegové z u v pat-
řičné černé barvě pod názvem ‚rach evropsé ústavy‘ a terou 
jsem právě dostal do ruou.  dyž většinou do jejich publiací 
mluvím, tentorát jsem do ní nezasahoval a jsem v tom nevinně. 
ovněž ta jsem si nide netroufl opubliovat můj referát na 
adě vropy  ‚Inteletuálové a socialismus‘( článe publiován 
v tomto čísle ragmentů na str. , pozn. red.), aby mne ti, na 
teré mířím, neutratili,“ řel při příchodu na seminář u 
prezident áclav laus a pospíchal jej zahájit. 

„elevýzva  fatálnímu sporu s rtegou ohledně sjednocení vropy zde ale není. y 
ritizujeme laciný internacionalismus a institucionální uspořádání vropsé nie, ne 
vropu jao taovou. rtegova věta, že národ je intimitou, je moc hezá. rtega říá: 
‚á jsem já a oolnosti‘. ěřím, že současné oolnosti by ho přinutily říat o vropě 
něco jiného než snít o ‚státní ideji vropy‘. á jsem to spíše interpretoval, že ‚vropa 
není věc, ale  rovnováha‘,“  uzavřel prezident áclav laus
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Znovunalezení staré královské 
hrobky v katedrále sv. Víta

Tým odborníů vedený pracov-
níy Archeologicého ústavu 
AV Č objevil po mnohale-

tém bádání a za pomoci nejnovějších 
technologií pod hlavním oltářem 
chrámu sv. Víta místo původního 
uložení ostatů česého rále a řím-
sého císaře arla IV. Existenci staré 
rálovsé hroby zmiňují něteré 
archiválie a historicé ruopisy, její 
znovuobjevení pro současnou generaci, 
tedy přesná loalizace a nahlédnutí do 
jejích prostor, vša proběhlo až v břez-
nu letošního rou po pětileté přípravě. 
Již nyní je zřejmé, že se jedná o nález 
velého významu, na výsledy výzu-
mů i odpovědi na mnohé otázy vša 
bude nutné počat minimálně něoli 
měsíců. 

Zmíny o staré rálovsé hrobce 
se v literatuře vysytují opaovaně, její 
přesná podoba a poloha ale nebyly známé. 
Před pěti lety, v roce , byl v Archivu 
Pražsého hradu objeven onvolut plánů 
od architeta Josefa Mocera, na terých 
jsou zaresleny dvě různé hroby pod 
hlavním oltářem v chóru atedrály sv. 

Víta; v jednom 
případě se prav-
děpodobně jedná 
o doumentaci 
stavu, v druhém 
o návrh na ne-
u s  u t e č n ě n o u 
r e  o n s t r u  c i . 
Nedestrutivní 
průzum chóru 
byl v této situaci 
jedinou možnos-
tí, ja Mocerovy 
plány ověřit. Pro 
tento účel se v ar-
cheologii hojně 
používají geofy-
ziální metody, 

teré využívají rozdílných fyziálních 
a geomechanicých vlastností svrchní 
vrstvy zemsé ůry a vyhledávaných 
archeologicých objetů. 

Hroba je tvořena dvěma omorami 
o půdorysu nepravidelného obdélníu, 
teré jsou situovány pod chórem. Zabírají 
praticy celý prostor mezi hlavním ol-
tářem a oltářním stolem a leží za sebou, 
na ose západ–východ. Bylo prozoumá-
no i vybavení obou omor. Ve východní 
se vedle podpěrného pilíře nacházejí dvě 
dřevěné schrány s osterními pozůstat-
y. Stojí těsně u pilíře a na jejím víu je 
položena menší válcovitá nádoba taé 
z mědi či bronzu. Dno nádoby porývá 
tmavá hmota asfaltovitého charateru. 
Jde o anopu, tj. nádobu, v níž se ucho-
vávaly orgány zemřelého, nejčastěji 
srdce a moze. Při jižní stěně západní 
omory jsou přistaveny dvě poměrně 
rozměrné truhly z dřevěného masivu. 
Tyto poměrně rozměrné schrány zřejmě 
druhotně posloužily  úschově rozpad-
lých prázdných raví. Při průzumu se 
nepotvrdilo, že by obsahovaly osterní 
pozůstaty. 

Jde bez pochyby o původní rá-
lovsou hrobu, terou arel IV. 
vybudoval pro sebe a svou rodinu. Do 
rálovsé rypty byli nadále pochováváni 
čeští rálové, v . století pa panovníci 
z rodu Habsburů. Asi v roce  byla 
v lodi před chórem zahájena výstavba 
nové podzemní hroby zvětšené o nad-
zemní mauzoleum a všechny ostaty 
ze staré hroby sem byly přeneseny. 
Nová hroba prošla úpravami na onci 
dvacátých a na začátu třicátých let . 
století a je přístupná v rámci prohlídy 
atedrály. Do staré hroby byli nadále 
pohřbíváni příslušníci vyššího léru, 
členové Metropolitní apituly u sv. Víta, 
v . století i něoli arcibisupů. Od 
once . století do poloviny . století 
zřejmě používána nebyla a v šedesátých 
letech . století, dyž se v srpnu rou 
 prováděly spěšné stavební úpravy 
chóru pro oslavy . výročí založení 
apituly, byla vyčištěna a sanována. Pa 
se její stopa ztrácí, aby se po dlouhých  
letech opět objevila.

ltářiště atedrály, de byla hroba nalezena. níme: . rouz
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Nejúspěšnější dějový balet 
20. století Oněgin na scéně 

Národního divadla
YVETA VALOVÁ

Národní divadlo (ND) v Praze 
vyročilo do . sezóny su-
tečně naplno – uvedením slav-

ného baletu Johna Crana na motivy 
románu Alexandra Sergejeviče Pušina 
„Oněgin“. Balet ND ta navázal po titu-
lu „Zrocení zlé ženy“ v sezóně /
 na již započatou tradici v uvádění 
baletů světově proslulého choreografa 
Johna Crana, neboť balet Oněgin se 
řadí  vrcholným dílům tohoto autora. 
Je založen na slavném veršovaném ro-
mánu Alexandra Sergejeviče Pušina, 
sleduje příběh znuděného rusého aris-
torata Oněgina, terý odmítá lásu 
mladé dívy Taťány a dává přednost 
flirtování s její sestrou Olgou, snou-
benou nížete Lensého. O něoli 
let později si Oněgin uvědomí, že 
udělal chybu, je už vša příliš pozdě. 
Na první pohled tedy banální zápleta, 
avša Crano z ní udělal nejúspěšněj-
ší dějový balet . století. Jeho Oněgin 
vyžaduje expresívní herecé výony, 
brilantní taneční techniu a velmi 
hluboý smysl pro široé emoční vy-

jádření jednotlivých postav. romě 
přerásných roztoužených scén pas de 
deux Oněgina a mladé Taťány v podá-
ní sólistů ND Jiřího odyma a Terezy 
Podařilové obsahuje představení i vel-
mi působivé sborové taneční scény. 

Je dobré zdůraznit, že John Crano 
inscenuje balet velmi jasně a srozumitel-
ně, taže divá ani nemusí znát Pušinův 
román. Přiznám se, že jsem byla zvědavá, 
ja pomocí baletu vyřeší hlavní problém, 
zprostředovat publiu slavný obsah 
Taťánina dopisu Oněginovi. I toto na 
první pohled neřešitelné je tařa geni-
álně vyřešeno pomocí něolia snových 
scén. Mění se osvětlení a Taťána ve své 
fantazii vyvolává Oněgina, terý působí 
daleo vroucněji a romantičtěji, než při 
jejich sutečném setání. Zjevuje se v je-

jím pooji, tančí s ní vášnivé pas de de-
ux a odchází před svítáním. Taťána poté 
doončuje psaní a posílá je po své chůvě 
Oněginoví. Vyvrcholení druhého jedná-
ní a vlastně celého baletu je příladem 
doonalé jevištní inscenace. Na slavnosti 
v domě paní Larinové vystoupí sbor jao 
shromáždění omicých postav, teré se 
v rozích sálu shluují ve flirtující a vtip-
ující supiny. Před tímto rušným 
pozadím se odehraje Oněginův výstup 
plný bezohlednosti a znuděné nevycho-
vanosti ústící v hádu s Lensým. Ta je 
taé příčinou náhle ledové atmosféry 
a následující výzvy na souboj. 

Samotný souboj je pa vyjádřen 
stínohrou, v níž lze jen matně rozeznat 
zamlžené postavy obou mužů. Po téměř 
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o tragicého děje vládá rano mno-
ho humoristicých prvů, což umožňuje 
postavě něgina, terá by jina působila 
velmi pochmurně, představit se v přízni-
vějším světle a dodává i ostatním posta-
vám, zvláště aťáně, lidsé teplo. ři svém 
prvním výstupu sedí napřílad aťána na 
podlaze ve zcela nebaletní poloze a čte si 
nihu.

elmi dramaticy působí i scéna aťány 
a lgy s věštbou v zrcadle, jež jim má 
prozradit jejich budoucího ženicha. 
aťána, terá se hry účastní jen proti 
své vůli, přitom poprvé spatří něgina, 
jenž  ní přistupuje zezadu a dívá se jí 
přes rameno
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naturalisticy dramaticé výzvě a soubo-
ji následují ráté neobyčejně expresívní 
pasáže se zběsilými utrápenými pohyby 
obou sester, teré se svou choreografií 
podstatně liší od ostatních částí baletu. 
Pro tuto část Crano zvolil nejvýhodnější 
oamži.

Nejdůležitější částí baletu je ta, ja to 
má být, onec. Velé pas de deux Taťány 
a Oněgina, teří si mezitím vyměnili ro-
le. John Crano dysi tento výstup sám 
výstižně popsal: „a něginovi mne 
láalo především to, že se zde jedná záro-
veň o mýtus, vymyšlený příběh, a o živou 
situaci, do níž se lze i dnes snadno vcítit. 
lazeovaný světá, terý už není schopen 
citu, nechápe hodnotu ošlivého ačáta. 
dyž se ono posléze promění v labuť, chce 
dívu najednou zpět. aťána zase pozná, 
ja prázdný a nudou poznamenaný 
něgin ve sutečností je.  zatím co jí 
cit velí: ‚er ho‘, rozum jí radí: ‚dmítni 
ho!‘Přitom Crano uazuje Taťáninu 
nerozhodnost i to, ja těžé, doonce 
tragicé je její rozhodnutí.

 Premiéra baletu v Národním diva-
dle v Praze proběhla . a . listopadu. 
Pro milovníy baletu je jeho uvedení na 
pražsé scéně jistě radostnou zprávou 
a nezbývá než doufat, že pro podobné 
počiny se dostane Národnímu divadlu 
podpory nejen od sponzorů, ale i z Mi-
nisterstva ultury. Ať si ředitelé malých 
souromých divadel říají cooliv, přece 
jen aždý vyspělý stát podobnou národní 
scénu podporuje, neboť je zrcadlem do 
ultury daného národa a representuje ho 
navene víc, než si jsme možná ochotni 
připustit. 
 nímy oman ejot a vana 
aslingerová

„sem velice ráda, že šéf pro nás tento balet 
vybojoval. ro tanečnici je úžasným darem, 
dyž může vyjádřit pohybem toto drama,“ 
říá o roli aťány její hlavní interpreta, 
sólista baletu  ereza odařilová 

oznali byste v iřím odymovi světáa 
něgina?

mělecý šéf baletu  etr usa 
poládá něgina za vrchol díla ohna 
rana coby autora dramaticých baletů: 
„něgin patří  nejlepším dílům, terá by-
la na tomto poli vytvořena, a jsem rád, že 
raha nechybí mezi světovými veloměsty, 
terá tento lasicý balet uvedla. elý děj 
je podle mne zinscenován do podoby pl-
norevného baletního divadla. e to silný 
emocionální balet s výzvou pro sólové role. 
ýprava našeho něgina je stejná jao ve 
tuttgartu a tatáž inscenace probíhá rovněž 
v ondýně. ranova choreografie jde ruu 
v ruce se scénou i ostýmy podle lisabeth 
altonové. ožnost svobodné volby in-
scenace praticy neexistuje, neboť názory 
rana jsou do detailu chráněny copyrigh-
tem. le není to na šodu, neboť je to geniál-
ně vytvořené dílo. ranův talent vypravěče 
s citem pro jemné odstínění příběhu, jeho 
jasné dramaticé strutury a mimořádný 
způsob, jímž ovládal umění as de deux, 
si zísaly publium v ew oru během tri-
umfální sezóny v etropolitní opeře v roce 
.  rostoucími úspěchy podnial rano 
se tuttgartsým baletem zájezdy do celého 
světa a ty potvrdily pověst o „tuttgartsém 
baletním zázrau“. ohužel . června  
ohn rano nečeaně zemřel ve věu  let 
během zpátečního letu z úspěšného turné 
po .“ 

„ři roy jsem studovala choreografii šéfa 
tuttgartsého baletu ohna rana, abych 
ji mohla od prvního rou začít studovat 
se souborem .  dyž je přesně dodr-
žována choreografie baletu, je interpretace 
sólových partů u aždého tanečnía jiná 
a tomu je nutné dát prostor. rostor je 
pouze v detailech, v gestech. horeografie 
je jina ale rozepsaná do posledního pohy-
bu ruy. e doonce pamatováno i na to, 
poud je něterý umělec levotočivý. usí 
pa ale tančit celý výstup v protisměru a ne 
jej střídat. oto lasicé zachování je pro-
to, protože je to lasia neboli nadčasová 
záležitost. ouze líčení se změnilo od dob 
první inscenace,“ říá ane ourne, terá 
s umělci balet nastudovala

 lasicého baletu hraje velou roli 
osvětlení. ývoj jde bohužel  jednoduš-
ším nasvěcováním scén a málo osvětlova-
čů už starý způsob ovládá. roto byl pro 
osvětlení scény pozván světově uznávaný 
světelný designer teen järe, terý již 
třicet let dotváří atmosféru lasicých 
baletů. 
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