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álibou velké části české, 
hlavně starší, popula-
ce je nadávat takřka na 
všechno a vzpomínat, 
jak že to prý perfektně 

fungovalo za jejich mládí. Remcalům 
se nelíbí současný stav bezpečnosti, 
zdravotnictví a mnoha a mnoha dal-
ších věcí. V tomto případě je to spíš 
problém už špatně fungující hlavy. 
Před časem jsme se v jednom z Hrotů 
věnovali tématu, co všechno nefun-
guje, tentokrát jsme to vzali z druhé 
strany a podívali se, co naopak bez 
problémů funguje. Ukázalo se, že ta-
kových věcí jsou spousty a mnohdy je 
už ani nevnímáme a bereme je jako 
samozřejmost. Nejde jen o bezpeč-
nostní složky, ale mimo jiné i o již zmí-
něné zdravotnictví, alespoň některé 
jeho obory. Když už dostat infarkt, tak 
nejlépe v Česku,  takovou péči nedo-
stanete skoro nikde jinde. Více k té-
matu najdete v novém vydání týdení-
ku Hrot. 

Když infarkt, 
tak jedině v Česku

 Vadim Fojtík

Dřív to byl obor se špatnou pověs-
tí, kde se točilo obrovské množství 
peněz a ne vše se dělo v souladu se 
zákonem. Řeč je o kamenných her-
nách a kasinech. Obor už několik let 
drtí hlavně přísná regulace a online 
konkurence. Přesto se ještě najdou 
investoři, kteří věří, že i přes všechnu 
tuto nepřízeň je možné expandovat. 
Řeč je o nové „hazardní“ skupině Gelp 
Pavla Zákravského. Ten chce postup-
ně skoupit alespoň část konkurence 
a vybudovat novou, a hlavně renta-
bilní herní skupinu. Bude to ale ještě 
velký boj. 

Ten ostatně bude i ve zdravotnictví. 
Aktuálně se rozhořela bitka o státního 
pojištěnce mezi prezidentem a opo-
zicí na straně jedné proti vládnoucí 
koalici na straně druhé. Prezident Mi-
loš Zeman totiž vetoval zákon, který 
snižuje platby státu do zdravotnictví 
za státní pojištěnce. Ohrozil tak i vlád-
ní prioritu – automatickou valorizaci 
platby v následujících letech. 

Zdravotnictví jistě bude velkým 
tématem nejen v dalších měsících, 
ale i letech, stejně jako kybernetická 
bezpečnost. Útoky hackerů jsou stále 
častější a umějí napáchat obrovské 
škody. Aby se jim � rmy vyhnuly, mo-
hou si objednat vlastního hackera. Jak 
taková ochrana v praxi funguje, kolik 
stojí a na co se soustředit, vysvětluje 
v rozhovoru etický hacker a majitel br-
něnské � rmy Patron-IT Martin Haller.

V novém Hrotu najdete i další tex-
ty a nové informace, třeba o tom, jak 
vratné kelímky společnosti NickNack 
dobývají svět. Nebo o tom, proč v mi-
nulosti vznikaly státy a říše. Měsíc 
stará kontroverzní studie publikovaná 
v časopise Science Advances tvrdí, že 
nejsilnějšími státotvornými faktory 
v dějinách byli železný meč a osedla-
ný kůň. 

Přeji vám příjemné čtení letního 
dvojčísla týdeníku Hrot. Další číslo ča-
sopisu vychází 29. srpna. ×3
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C
elá republika v uplynu-
lých týdnech sledovala 
zdánlivě marný boj sto-
vek hasičů a dalších zá-
chranářů s rozsáhlým 

požárem v Českém Švýcarsku. Těžko 
si představit, že by se sebral obyvatel 
Brna nebo jiného města a jel s hašením 
pomáhat. Přesto se tisíce Čechů do po-
moci zapojily: prostřednictvím sbírky 
na pomoc obcím a obyvatelům, které 
požár přímo či nepřímo zasáhl. Jen pár 
hodin poté, co v národním parku vzpla-
nuly plameny, se přes platformu Donio 
vybraly tři miliony korun. Ale tím to ne-
skončilo. V polovině srpna evidovala 

platforma více než devět milionů korun 
od bezmála 8,6 tisíce dárců.

Právě v humanitární pomoci jsou Češi 
opravdovými mistry. Ať už jde o povodně, 
tornádo, nebo jiné pohromy a tragické 
události. Jakmile Putinovo Rusko na-
padlo Ukrajinu, spousta Čechů okamži-
tě začala do sběrných míst nosit léky 
a další zdravotnický materiál, dětskou 
výživu, plenky, hygienické potřeby a jiné 
nezbytné věci. Tuzemské humanitární 
organizace tak díky podpoře českých 
dárců doručily na Ukrajinu stovky tun 
humanitární pomoci, ale také vojen-
ského vybavení. „Dárcům patří velké 
poděkování, jsme rádi, že nečekají, až 

pomůže někdo jiný,“ řekla nedávno na-
příklad Miroslava Jirůtková z Českého 
červeného kříže.

Česko přitom od počátku ruské agrese 
patří mezi země, které se snaží Ukraji-
ně pomáhat v rámci svých možností co 
nejvíce. Důkazem jsou i peníze, které 
české domácnosti poslaly. A není jich 
rozhodně málo. Na konci června celková 
částka výrazně překročila čtyři miliardy 
korun. Nejvíce poslali lidé organizaci 
Člověk v tísni – téměř dvě miliardy ko-
run. Ukrajinské velvyslanectví od dárců 
obdrželo 1,3 miliardy. 

„Vlna solidarity v prvních týdnech 
fungování sbírky byla enormní a  je 

Na co můžeme 
být hrdí
SNAD KAŽDÝ DEN NA NĚCO NADÁVÁME. 
NA DOPRAVNÍ ZÁCPU. NA ÚŘEDNÍ BYROKRACII. 
NA NEKONEČNÉ ČEKÁNÍ V ORDINACI. POKUD 
ALE NĚCO FUNGUJE, JAK MÁ, BEREME TO MNOHDY 
JAKO SAMOZŘEJMOST. A ANI SI NEUVĚDOMUJEME, 
ŽE NÁM TO MOHOU V ZAHRANIČÍ ZÁVIDĚT…  

 Pavel Baroch, Jan Brož

 Profimedia.cz, Tomáš Novák
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pochopitelné, že podpora dárců se po-
stupně snižuje. Ukrajinci ale naši pomoc 
budou ještě nějakou dobu potřebovat, 
a proto jsme rádi, že na sbírkovém účtu 
peníze stále přibývají, i když pomalejším 
tempem,“ uvedla pro Aktuálně.cz Kris-
týna Bardová, mluvčí organizace Post 
Bellum, která od dárců zatím získala 
více než 330 milionů korun.

Ukrajina není jedinou zemí, které so-
lidární Češi pomáhají. Když na podzim 
2019 vypukly v Austrálii rozsáhlé požá-
ry, které až do jara 2020 postihly nejen 
tamní obyvatele, ale zejména jedinečnou 
australskou přírodu, vyvolalo to mimo-
řádnou vlnu solidarity po celém světě. 
Výjimkou nebyla ani Česká republika, 
tisíce lidí se rozhodly �nančně pomoct 
prostřednictvím Zoo Praha. 

Do konce července poslalo bezmála 
18,5 tisíce osob 23 271 246 korun. „To je 
opravdu neuvěřitelný výsledek,“ oko-
mentoval částku ředitel zahrady Miro-
slav Bobek. I když nejvíce peněz dorazilo 
zkraje roku 2020, peníze přibývají do 
současnosti. Pražská zahrada je zčás-
ti využila na bezprostřední pomoc pro 
popálená zvířata, ale především jako 
podporu na záchranu vzácných druhů.

Konto Míša
Solidární �nanční pomoc má v zemi už 
poměrně dlouhou tradici. Letos v květ-
nu tomu bylo přesně třicet let, co do 
tehdejšího Československa doputoval 
Leksellův gama nůž, načež ho převza-
lo oddělení stereotaktické a radiační 
chirurgie v  Nemocnici Na Homolce 
a 26. října 1992 byl novou technologií 
odoperován první pacient. Za bezmá-
la třicet let provedli lékaři na Homolce 
24 tisíc operací Leksellovým gama no-
žem. Vyšel na tehdy závratných sto mi-
lionů korun, byl pořízen z první porevo-
luční veřejné sbírky na konto Míša a stal 
se teprve osmým přístrojem v Evropě. 
Nemocnici ho tehdy propůjčila Nada-
ce Charty 77.

Konto bylo pojmenováno po třinácti-
letém Míšovi Budínském ze slovenské-
ho Martina, který v roce 1989 částečně 
ochrnul po krvácení do mozku kvůli 
cévnímu onemocnění. Další krvácení 
mohlo ohrozit jeho život. Pomoci mu 
mohl právě zákrok gama nožem, který 
ozařováním pomáhá při léčbě nádoro-
vých onemocnění či lézí v mozku.

Gama nůž byl tehdy dostupný ve 
Stockholmu, takže bylo zapotřebí zís-
kat na léčbu potřebné prostředky. Díky 
sbírce organizované právě Nadací Char-
ty 77, kterou inicioval tehdejší švédský 

velvyslanec v Praze Lars Aake Nielsson, 
se nakonec podařilo shromáždit velké 
množství peněz nejen na Michalovu 
operaci, ale také na nákup Leksellova 
gama nože pro Československo. Podle 
zakladatele Nadace Charty 77 Františka 
Janoucha sbírka svým rozsahem a dyna-
mikou předčila zřejmě i proslulý crowd-
funding na obnovu požárem zničeného 
Národního divadla.

Zákrok gama nožem, který je zkon-
struován speciálně pro operace v oblasti 
hlavy, spočívá v jednorázové aplikaci 
vysoké dávky záření přesně zacílené do 
chorobného ložiska, takže okolní tkáň 
zůstane ušetřena. Původní gama nůž 
pořízený ze sbírky dnes už na Homol-
ce není. V roce 2009 jej nahradil mo-
dernější model Perfexion a v roce 2019 
ještě novější typ Icon, který nemocnice 
pořídila z vlastních zdrojů za dvacet mi-
lionů korun.

„Před výměnou gama nože v roce 
2009 jsme léčili kolem 800 pacientů 
ročně. Nový typ Perfexion nám umožnil 

76,2

Kolik v Česku umírá dětí?
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tento počet okamžitě zvýšit o 200, takže 
poslední dekádu léčíme více než tisíc 
pacientů ročně. Celosvětový průměr 
je přitom kolem 300 pacientů ročně,“ 
řekl primář oddělení stereotaktické 
a radiační neurochirurgie Nemocnice 
Na Homolce Roman Liščák. „Jen v loň-
ském roce jsme touto metodou ošetřili 
1171 pacientů, což je historicky nejvyšší 
počet nemocných, a to i navzdory ome-
zením spojeným s pandemií,“ dodal.

Unikátní operace
České zdravotnictví stojí za výraznější 
připomenutí. Mnozí Češi mají sice ne-
dobré zkušenosti například s tím, že mu-
sejí dlouhé hodiny čekat před ordinací na 
banální prohlídku nebo na pohotovosti 
na zdánlivě jednoduchý zákrok, když jde 
ovšem o náročné, složité operace včetně 
transplantací nebo o péči o předčasně 
narozené děti, patří tuzemští specialisté 
a další zdravotnický personál k absolutní 
světové špičce – pokud se nenacházejí 
na úplném vrcholu.

důvodem vyšetření jsou přitom onko-
logická onemocnění.

K nejlepším zemím na světě patří 
Česko rovněž u přežití kojenců. Míra 
úmrtnosti poklesla za posledních dva-
cet let o více než polovinu. „Kojenecká 
úmrtnost v České republice dosahu-
je dlouhodobě velmi nízkých hodnot. 
Její trvalý pokles pozorujeme od počát-
ku osmdesátých let minulého století, 
kdy byla přerušena téměř dvacetiletá 
stagnace,“ uvedl před časem v jedné ze 
souhrnných hodnotících zpráv Ústav 
zdravotnických informací a statistiky.

Na soukromé zlínské oční klinice le-
tos na jaře zase provedli unikátní ope-
raci, která vrátila zrak dvacetileté stu-
dentce ze Znojemska. Zákrok spočíval 
v dočasné umělé rohovce, odstranění 
šedého zákalu pomocí laseru a implan-
taci umělé čočky. Zkušený primář Pavel 
Stodůlka, který zákrok provedl, upo-
zornil, že operace se tímto způsobem 
uskutečnila poprvé na světě. Poslední 
květnová kontrola navíc potvrdila, že 
byla úspěšná. Studentku přitom zrakové 
potíže trápily už od dětství. V posledních 
letech se její stav zhoršoval, až přestala 
vidět úplně.

Za uplynulých třicet let se díky po-
krokům v medicíně, ale i změnou život-
ního stylu razantně snížil počet úmrtí 
na infarkt myokardu. I tak jsou ale kar-
diovaskulární nemoci pro Čechy stále 
největší hrozbou. „S nadsázkou říkám, 
že nejlepší místo, kde dostat infarkt, je 
Česká republika. A není to tak daleko 
od pravdy,“ uvedl před časem v jednom 
z rozhovorů profesor Aleš Linhart, před-
seda České kardiologické společnosti. 
Dodal, že po celé republice jsou strate-
gicky rozmístěna kardiocentra – v kaž-
dém kraji minimálně jedno.

„Fungují 24 hodin denně, sedm dní 
v týdnu a po celý rok. Je v nich dostup-
ná služba intervenčních kardiologů. 
Pacienty s jasnými příznaky do nich 
záchranná služba směruje rovnou. Ta 
síť je skvěle organizovaná. Začalo to už 
před více než dvaceti lety sérií studií, 
které organizoval profesor Petr Widim-
ský. Prokázal, že tato intervenční léčba 
je daleko efektivnější než ředění krve 
podáváním léků. Proto to tak dobře fun-
guje,“ poznamenal profesor Linhart.

Vysokou úroveň českého zdravotnic-
tví potvrdila rovněž koronavirová pan-
demie, i když to bylo mnohdy za cenu 
nesmírného fyzického i psychického 
vyčerpání zdravotních sester a dalšího 
personálu. „Sestry a další zdravotnič-
tí pracovníci, kteří se spolupodílejí na 

Česká republika je například světovou 
jedničkou v počtu vykonaných robotic-
kých operací v oboru cévní chirurgie 
a už zmiňovaná Nemocnice Na Homol-
ce je světovým průkopníkem a jedinou 
nemocnicí v Česku, kde se robotické 
cévní operace dělají. V srpnu 1999 zde 
lékaři provedli první vyšetření pacienta 
pomocí pozitronové emisní tomogra�e. 
Šlo o vůbec první využití této metody 
nukleární medicíny v postkomunistic-
ké Evropě. 

Pracoviště na Homolce si po celou 
svou 23letou historii stále udržuje tu-
zemský primát v počtu provedených 
vyšetření a objemem poskytovaných 
služeb pořád patří k největším v Evro-
pě. Ročně tu lékaři vykonají více než 
osm tisíc vyšetření, loni jich bylo do-
konce téměř devět tisíc. Nejčastějším 

Česko patří od počátku ruské agrese 
mezi země, které se snaží Ukrajině 
pomáhat v rámci svých možností co 
nejvíce.
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ošetřovatelské péči, byli od nepaměti 
nepostradatelnou součástí celé spo-
lečnosti, základním kamenem našeho 
zdravotnictví. Ačkoli se dříve vaše práce 
nedostávala každý den do televizních 
novin a byla neprávem ve stínu jiných, 
tato pandemie ukázala a je toho důka-
zem, že vaše práce je neocenitelná a má 
velký celospolečenský význam,“ složila 
jim loni poklonu Alice Strnadová, ředi-
telka odboru ošetřovatelství a nelékař-
ských povolání ministerstva zdravot-
nictví a hlavní sestra ČR.

Dodala, že sestry a další pracovníci 
vykonávají tu nejzásadnější a každo-
denní práci s pacientem. „Pomáháte 
lidem zvládat zdravotní potíže, bolest, 
jste jejich oporou jak ve zdraví, tak pře-
devším v nemoci a v těžkých chvílích. 
Bez vás by české zdravotnictví nebylo 
tím, čím je a čím se dnes můžeme pyš-
nit,“ konstatovala Strnadová.

Nanoroušky i MHD
Během koronavirové pandemie se staly 
klíčovým ochranným prostředkem re-
spirátory a roušky. Ve velkém se vozily 
z Číny, ale stále více Čechů postupně 
dávalo přednost těm českým – z nano-
vláken, jejichž příběh včetně světové 
expanze se před patnácti lety začal psát 
na Technické univerzitě v Liberci. V čer-
venci 2004 obletěla celý svět senzační 
zpráva, že liberecká univerzita objevila 
technologický postup průmyslové výro-
by polymerních nanovláken a ve spolu-
práci s tamní �rmou Elmarco i zařízení 
pro jejich výrobu – Nanospider. 

Vedoucím univerzitního výzkumného 
týmu byl profesor Oldřich Jirsák. 

„Nanovlákna jsou všude kolem nás od 
počátku světa, jenomže jsou tak malá, 
že je nevidíme. Lidé je objevili díky stále 
dokonalejším mikroskopům a desítky 
let je zkoumali v laboratořích. My jsme 
jen společně s kolegy přišli na to, jak je 
průmyslově vyrábět,“ uvedl profesor 
Jirsák v srpnovém rozhovoru pro online 
zpravodaj Technické univerzity.

„Během své práce na univerzitách 
i v průmyslu jsem se svými kolegy dosáhl 
i dalších vědeckých výsledků. Průmyslo-
vý postup výroby nanovláken je jedním 
z nich a možná se v budoucnu ukáže, že 
je nejvýznamnější. Nanomateriály jsou 
fenomén, který má obrovskou budouc-
nost, a možná ještě ani netušíme, jakou 
mají perspektivu. Pronikají do mnoha 
průmyslových odvětví, uplatňují se ze-
jména v oblasti �ltrace a v textilním, 
leteckém a automobilovém průmyslu, 
ve stavebnictví, ale už i v medicíně. Jde 
skutečně o kvalitativně nový materiál, 
který je velmi odlišný od všeho, co bylo 
do té doby běžně k dispozici, a čeká na 
další aplikace,“ dodal.

Česko vyniká i v jiných oborech. Byť 
Češi často nadávají na úroveň městské 
hromadné dopravy, mnohá zahraniční 
města nám ji závidějí. Vyniká především 
pražský systém metra, tramvají a au-
tobusů, takže se MHD hlavního města 

pravidelně objevuje v desítce nejlepších 
na světě. Právě městská hromadná do-
prava české metropoli výrazně pomohla 
k tomu, aby ji britský magazín Time Out 
zařadil na šesté místo v anketě o nej-
lepší město světa, a dokonce na třetí 
příčku v anketě o nejkrásnější město. 
Praha se prosadila v konkurenci dvace-
ti tisíc měst. „Málokteré město vypadá 
tak dobře,“ uvedl britský novinář David 
Creighton.

Česká metropole je na předních mís-
tech také v jiných kategoriích a anketách, 
mezi nejlepší na světě patří dlouhodobě 
třeba pražská zoologická zahrada. A ješ-
tě jedno ocenění ze zvířecí říše: Česká re-
publika je oceňována ve výcviku záchra-
nářských psů, kteří například opakovaně 
pomáhali při hledání zavalených osob 
po zemětřeseních. Výborným „vývozním 10
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MAPY.CZ JSOU 
JEN JEDNÍM 
Z PŘÍKLADŮ, ŽE 
TUZEMSKÉ IT 
FIRMY DOKÁŽOU 
S DALEKO 
MENŠÍMI 
PROSTŘEDKY 
NEZŘÍDKA 
PŘEKONAT 
NADNÁRODNÍ 
KORPORACE.

Letos v květnu tomu bylo přesně třicet 
let, co do tehdejšího Československa 
doputoval Leksellův gama nůž.
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artiklem“ jsou rovněž čeští vojáci, kte-
ří se úspěšně zúčastnili nebo účastní 
mnoha zahraničních misí a operací – 
ať už pod hlavičkou OSN, NATO, nebo 
Evropské unie. Ceněna byla například 
protichemická jednotka.

Abyste nezabloudili
V době letních dovolených je rovněž 
zapotřebí připomenout, že nejeden čes-
ký turista dospěl v posledních letech 
v zahraničí k zajímavému poznání. Pro 
orientaci v neznámém prostředí intui-
tivně využije nejdříve aplikaci Google 
Maps. Ta funguje relativně dobře, pokud 
se cestovatel pohybuje po silniční síti. 
Kartogra�cké schopnosti globálního 
technologického gigantu však končí za 
dveřmi automobilu a turista, který by se 
na ně spoléhal, riskuje bloudění nejen 
po rozlehlých horách, ale třeba i v pří-
městském lesíku.  

V takovém případě se vyplatí pře-
pnout na tuzemskou aplikaci Mapy.cz 
od Seznamu. Ta je v mnoha ohledech 
výrazně přesnější nejen než Google, ale 
i další mapové aplikace. Na rozdíl od nich 
zobrazují Mapy.cz nejen silniční komu-
nikace, ale i lecjakou zapadlou pěšinku. 
Nebo třeba trasy elektrického vedení 
a další detaily, podle kterých se mohou 
především pěší turisté v krajině výborně 
orientovat. A to nikoli pouze v domácím 
prostředí, ale i v dalekém zahraničí. 

Jak vysvětluje manažer Mapy.cz Mar-
tin Jeřábek, tuzemské mapy vznikají na 
základě podkladů sestavených vlast-
ní kartogra�ckou redakcí. Při tvorbě 

světových map využívají podkladů vy-
tvořených komunitou OpenStreetMap. 
„Do těchto mapových podkladů může 
přispět prakticky kdokoli, kdo má po-
třebnou lokální znalost prostředí. Vý-
sledkem je následně skutečnost, že v ob-
lastech, kde je tato komunita aktivní, 
jsou dostupné podklady srovnatelně 
aktuální jako data, která připravuje naše 
profesionální kartogra�cká redakce,“ 
vysvětluje Jeřábek.

O Mapy.cz se stará tým osmdesáti 
lidí, od vývojářů přes kartografy, datové 
analytiky až po marketéry a překladate-
le. Podle Jeřábka jde přitom v podstatě 
o nekomerční službu. „I když nějaké zis-
ky máme, nejsou srovnatelné se zisky 
jiných produktů v portfoliu služeb Se-
znamu. Primární hodnota Mapy.cz pro 
Seznam.cz je však nepřímá, tedy uži-
vatelé, kteří zůstávají dál v ekosystému 

Seznamu, a data, která lze využít v dal-
ších produktech české internetové jed-
ničky,“ říká Jeřábek.

Nabídka aplikace se přitom neustá-
le rozrůstá, nedávno přibyla například 
upozornění na radary a tím plány týmu 
nekončí. „Velký potenciál ke zlepšení 
vnímám v rychlosti aktualizace báze 
komerčních subjektů, kam také směřu-
jí některé naše běžící aktivity,“ dodává 
Jeřábek. Mapy.cz jsou jen jedním z pří-
kladů, že tuzemské IT �rmy dokážou 
s daleko menšími prostředky nezřídka 
překonat nadnárodní korporace.

A přesto se občas v zahraničí vyplatí 
přepnout na mapy od Googlu. Funkci 
vyhledávání spojů veřejné dopravy to-
tiž Mapy.cz zatím nemají. Ta od Googlu 
zdaleka není dokonalá a nabízená spo-
jení jsou častokrát dost k ničemu. Ale 
přesto jsou nezřídka lepší než vlast-
ní aplikace místních dopravců, pokud 
vůbec existují. Čech na dovolené v za-
hraničí marně hledající v telefonu čas 
odjezdu autobusu si uvědomí, jak do-
konalou aplikací je domácí vyhledávač 
Idos.cz. Srovnání neplatí jen pro daleké 
destinace spadající do třetího světa, ale 
i mnoho zdánlivě vyspělejších zemí zá-
padní Evropy. 

Idos.cz však není úplně bez kontro-
verzí. Aplikaci vyvíjí společnost Chaps, 
která je od roku 2017 stoprocentní dceři-
nou �rmou Českých drah. Podle serveru 
zDopravy.cz zaplatil státní dopravce za-
kladatelům za Chaps 400 milionů korun. 
Panovaly ale pochybnosti, zda cena není 
přestřelená, a proti transakci vystoupil 
třeba i tehdejší premiér Andrej Babiš. 
Idos.cz přitom běží na portálu iDnes.cz,
který spadá pod vydavatelství Mafra. 
To patří do svěřenských fondů bývalé-
ho premiéra, a objevuje se tak i kritika, 
že kontroverzní politik na digitálních 
jízdních řádech vydělává. 

To však nic nemění na tom, že Idos.cz
je skvěle fungující produkt. Uživateli 
nabídne nejrychlejší a nejsmyslupl-
nější spojení ať už vlakem, autobusem, 
tramvají, nebo třeba přívozem. Obdobné 
služby jinde ve světě trpí řadou much, 
sice třeba vyhledají nejrychlejší spojení, 
ovšem s nesmyslným počtem přestupů. 
Takové patří k těm chytřejším, nezřídka 
nabídnou jen jakousi digitální podobu 
papírového jízdního řádu. A časy odjez-
dů navíc často ani nesedí se skutečností. 
Může se sice stát, že včas nepřijede ani 
spoj podle Idos.cz, aplikace však uži-
vatele mnohdy informuje i o zpoždění. 
Podobně dobře přitom funguje i o�ciální 
aplikace Českých drah. Kéž by bylo na 

Klesající kriminalita

Kriminalita v Česku má dlouhé roky 
klesající tendenci. Potvrdil to i loňský rok, 
kdy policie registrovala 153 533 trestných 
činů, což bylo o 12 292 skutků méně než 
předloni. Celková objasněnost dosáhla 
úrovně 57,3 procenta, což je meziroční 
nárůst o jedno procento.
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„Pan Značka“ Pavel Přílepek je 
manažerem turistického značení Klubu 
českých turistů a pod palcem má 
všechny stezky v Česku. 
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Rekordní transplantace

Chirurgové Institutu klinické 
a experimentální medicíny (IKEM) 
loni vyměnili rekordních 542 orgánů. 
Překonali tím dosavadní maximum 
z roku 2019. Lékaři v IKEM loni 
transplantovali 306 ledvin, 143 jater, 
41 srdcí, 39 slinivek, deset 
Langerhansových ostrůvků a tři tenká 
střeva. Celkem se v celé České republice 
v uplynulém roce transplantovalo 
809 orgánů, což je meziročně o 44 více. 
V IKEM tak provedli asi 66 procent ze 
všech transplantací v Česku. V roce 2020, 
který byl poznamenán epidemií covidu, se 
uskutečnilo 495 transplantací. 

12 13
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státního dopravce alespoň zčásti takové 
spolehnutí jako na jeho digitální služby. 

To jsou digitální vychytávky posled-
ních let. Česko je však pravděpodobně 
jedinou zemí na světě, kterou lze zcela 
bezdatově skrz naskrz projít výhradně 
díky sledování symbolů na stromech. 
A to už 133 let. Tak stará je totiž proslu-
lá turistická značka, o kterou už stejně 
dlouhou dobu pečuje Klub českých tu-
ristů (KČT). Propracovaný systém zna-
čených turistických tras nemá na světě 
obdoby. 

„Délka pěších tras je více než 43,6 ti-
síce kilometrů, u cyklotras je to přes čty-
řicet tisíc kilometrů,“ vypočítává v sídle 
KČT v centru Prahy Pavel Přílepek, jediný 
profesionální značkař. Ten se o rozsáh-
lou infrastrukturu samozřejmě nestará 
sám, k ruce má zhruba 1,8 tisíce znač-
kařů dobrovolníků, kteří po dvojicích, 
vybaveni šablonou, štětci, speciálně 
vyvinutými barvami, kartáčem a ma-
lou pilkou na bující zeleň, ve tříletých 
intervalech všechny trasy procházejí 
a značení obnovují. „Značka se očistí, 
přetře a uvede do rozměru deset krát 
deset. Když totiž strom roste, značka 
se roztahuje,“ popisuje práci značkařů 
Přílepek.

Občas musí klub obnovit značky i čas-
těji, třeba v případě těžby, přírodních 
katastrof, jako byla kůrovcová kalamita 
nebo aktuálně lesní požáry v Českém 
Švýcarsku. „V Hřensku budeme mít dost 
práce, komplikované je to i v tom, že po 

požáru nezůstalo vůbec nic, a tedy ani 
objekty, na které bychom mohli značky 
namalovat. Odhadujeme, že to bude ně-
kolik desítek kilometrů tras, které bude 
třeba znovu označit,“ říká Přílepek. Znač-
kaři coby znalci místního prostředí po-
máhali při požáru s orientací i hasičům. 

KČT získává na údržbu tras zhruba 
patnáct milionů korun ročně od minis-
terstva pro místní rozvoj a krajů, právě 
neočekávané přírodní události přitom náklady značně zvedají. O žádosti na de-

vět milionů korun pro letošní rok přitom 
ministerstvo ještě nerozhodlo. „I ceny 
značkařského materiálu přitom letí na-
horu,“ dodává Přílepek. 

Turistická značka je ale i úspěšný 
exportní produkt, členové klubu jezdí 
značkovat trasy třeba do Saska, Baná-
tu, a dokonce do okolí brazilského měs-
ta Batayporã, které je spojeno s Janem 
Antonínem Baťou a dodnes v něm žijí 
potomci československých zakladate-
lů. Proto je také ve Zlíně směrovka do 
Bataypory a v Bataypoře zase do Zlína. 
KČT se také už několik let snaží zajistit 
turistickým trasám legislativní ochranu, 
zatím však nebyl úspěšný. „Po změně 
vlády opět doufáme, že se nám to po-
daří, a naše snaha trvá,“ dodává Příle-
pek. A mimochodem, KČT spolupracuje 
i s týmem tvůrců Mapy.cz. ×

SBÍRKA SVÝM 
ROZSAHEM 
A DYNAMIKOU 
PŘEDČILA 
ZŘEJMĚ 
I PROSLULÝ 
CROWDFUNDING 
NA OBNOVU 
POŽÁREM 
ZNIČENÉHO 
NÁRODNÍHO 
DIVADLA.

Byť Češi často nadávají na úroveň 
městské hromadné dopravy, mnohá 
zahraniční města nám ji závidějí.
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SMRÁDEK, 
ALE BEZPEČNO
Česká republika je jedním 
z nejbezpečnějších států na 
světě. Sopky nesoptí, lidé 
se moc nevraždí, Němci 
pověsili �intu na hřebík 
a před Ruskem nás (snad) 
chrání NATO

 Václav Drchal

 Profimedia.cz

V Česku sice zdaleka všechno nefun-
guje, jak má, ale jedna věc nám oprav-
du nechybí –bezpečí. Dodavatelů jisto-
ty je celá řada: krotká příroda, funkční 
a naddimenzované zdravotnictví, mocní 
spojenci i samotní Češi, kteří nemají 
(alespoň tedy v porovnání s jinými) vel-
ké sklony k vraždění a páchání násilné 
kriminality. Plyne to z osobní zkušenosti, 
celé řady statistik, a dokonce z meziná-
rodních žebříčků.

Každý rok například vychází Světový 
index míru (Global Peace Index), který 
sestavuje mezinárodní think-tank In-
stitut pro ekonomiku a mír (Institute 
for Economics and Peace).

Letos (většinou se vycházelo z dat za 
rok 2021) skončila Česká republika na 
osmém místě. Nejlépe jsme byli šestí 
a nejhůře v celé historii žebříčku, jenž 
se sestavuje od roku 2008, šestnáctí.  
Jde o složitý index, který má celkem 
23 složek, mezi něž patří například úro-
veň násilné kriminality, vnímání násilné 
kriminality ve společnosti, počet vězňů, 
zbraní, policistů a vražd na obyvatele, 
zapojení do vnitřních i mezinárodních 
kon·iktů a samozřejmě také četnost 
teroristických útoků, podíl uprchlíků 
na celkovém počtu obyvatel či záliba 
domorodců v násilných demonstracích.

Holubičí povaha
Velmi slušně jsme na tom třeba v počtu 
vražd na obyvatele. V posledních letech 
je u nás na každých sto tisíc obyvatel za-
vražděno 0,7 člověka, což je pro srovnání 
o něco málo víc než ve Slovinsku, stejně 
jako v Rakousku, skoro dvakrát méně než 
ve Francii, Británii či na Slovensku (všech-
ny vyjmenované země mají 1,2 vraždy 
na sto tisíc lidí), devětkrát méně než ve 

Spojených státech a čtyřiašedesátkrát 
méně než na divoké Jamajce. 

Terorismus s výjimkou pokácených 
stromů páně Baldy známe jen z televi-
ze, demonstranti jsou v rámci možností 
slušní, uprchlíky jsme dlouho sveřepě 
odmítali (v příštím indexu si zjevně kvůli 
ukrajinské imigraci pohoršíme), zbraní 
je mezi lidmi relativně málo, ovšem po-
někud nám to kazí počet vězňů.

Aktuálně jich je v českých věznicích 
přes devatenáct tisíc a  dlouhodobě 
máme v přepočtu na počet obyvatel nej-
větší vězeňskou populaci v celé Evropské 
unii s výjimkou někdejších sovětských 
republik – Litvy, Lotyšska a Estonska. 
K tomu je ovšem třeba připojit dvě po-
známky. Spojené státy mají vězňů po 
přepočtu na obyvatele skoro čtyřikrát 

více než my a velikost naší vězeňské 
populace ovlivňují spíš přísné tresty 
(alespoň tedy na evropské poměry) než 
vysoký počet kriminálníků.

Smlouvy s ďáblem
Díky zdeptání Německa ve druhé svě-
tové válce, rozpadu Sovětského sva-
zu a vstupu do NATO v roce 1999 jsme 
také – doufejme, že válka na Ukrajině 
nevěští novou éru – konečně našli bez-
pečné místo v Evropě. Nebývalo to při-
tom pravidlem. 

Například za třicetileté války se počet 
obyvatel českých zemí snížil o třetinu 
(v některých místech Německa šlo, prav-
da, o polovinu až o dvě třetiny) a za to stá-

lo rovněž 20. sto-
letí: během první 
světové války ze-
mřelo přes 300 ti-
síc lidí, za první re-
publiky jsme měli 
nepřátelské vzta-
hy se všemi naši-
mi sousedy mimo 
Rumunska, druhá 
světová válka nás 
připravila o  dal-
ších minimálně 
122 tisíc lidí a z Mo-

skvy importovaný stalinismus sprovodil 
ze světa skoro devět tisíc Čechoslováků.

O zdravotnictví píšeme na jiném mís-
tě a také přírodu stačí zmínit jen krátce, 
protože její mírnost si sotva můžeme 
přičítat za zásluhu. Úplně postačí kon-
statovat, že sopky už několik set tisíc let 
nesoptí, zemětřesení rozbije nanejvýš 
pár skleniček a ani těch tornád a po-
vodní není tolik jako ve většině jiných 
zemí světa.

Vlastně se máme velmi hezky, tak 
hezky, že si to na konci roku 1943 neuměl 
nikdo snad ani představit. Beneš tehdy 
v Moskvě uprostřed válečné vřavy po-
depsal faustovskou smlouvu se Sovět-
ským svazem, a když ho za to generál 
de Gaulle o pár dní později během sou-
kromé rozmluvy peskoval, řekl mu bez 
jakýchkoli iluzí: „Podívejte se na mapu, 
Rusové se blíží ke Karpatům a západní 
státy dosud nejsou připraveny k vylodě-
ní ve Francii. Mou zemi tedy osvobodí 
Rudá armáda. Abych v ní mohl nasto-
lit svou vládu, musím se dohodnout se 
Stalinem.“ ×

„Abych mohl ve své zemi nastolit 
svou vládu, musím se dohodnout 
se Stalinem,“ tvrdil na konci roku 
1943 Edvard Beneš.

Nejbezpečnější 
státy světa (2022)

1. Island
2. Nový 
Zéland
3. Irsko
4. Dánsko
5. Rakousko
6. Portugalsko
7. Slovinsko
8. Česko
Zdroj: Institut pro ekonomii a mír



Ministerstvo školství v minulém týdnu 
vyvěsilo duhovou vlajku na podporu 
sexuálním menšinám. Učinilo tak v čase, 
kdy v hlavním městě vrcholí každoroční 
festival Prague Pride.

„Jedná se ze strany resortu o symbolic-
ké vyjádření podpory všem LGBT žákyním 
a žákům, studentkám a studentům, ale 
stejně tak zaměstnankyním a zaměstnan-
cům ve školství. Stejně tak chce minister-
stvo vyslat jasný vzkaz, že homofobie do 
školství, ale stejně tak do celé společnosti, 
nepatří,“ uvedlo ministerstvo. Resort se 
tak zařadil po bok dalších úřadů, které už 
v minulosti duhové vlajky vyvěsily, a většina 
Čechů to přijala očividně tak jako většinu 
nevýznamných věcí… Pravděpodobně si 
toho tedy ani nevšimla.

Říká se ale, že každá cesta do pekla bývá 
dlážděna dobrými úmysly. Platí to i v tomto 
případě? Pár argumentů by se našlo. Tak 
zaprvé. Hlavní budova ministerstva, v níž 
má kancelář i samotný ministr, je ve svých 
možnostech podpory dost omezena. Na 
vlajky má jen dva stožáry. A tak při každé 
příležitosti zdejší zaměstnanci řeší, kdo 
půjde dočasně z kola ven. Má viset vlajka 
České republiky? Vlajka Evropské unie? 
No ale co podpora Ukrajině? A teď navíc 
duhová vlajka? Ten, kdo o vyvěšení vlajek 
rozhoduje, to fakt nemá jednoduché. 
Ať podpoříte kohokoli, ty „sundané“ tím 
logicky naštvete… A samozřejmě se to stalo 
i tentokrát. 

Resort si ale sám naběhl i v jiné věci. 
V tiskové zprávě hovoří o LGBT menšině 
(lesby, gayové, bisexuálové a transse-
xuálové). To se ale některým aktivistům 
nelíbí a na sociálních sítích napsali, že tím 
ministerstvo v podstatě diskriminuje další 
skupiny obyvatel. Správně se má prý už 
psát LGBTQIA+, což zahrnuje i intersexuály, 
asexuály a vlastně všechny lidi, kteří se 
identifikují… Jakkoli, třeba jako koně nebo 
zastávka autobusu.

Říká se, že lidská blbost nezná hranic. 
A ono to fakt platí. Vidět je to jak na případu 
aktivistů, tak v případě ministerstva 
školství. ×

Více léků 
na vzácné nemoci
Na ministerstvu zdravotnictví poprvé 
zasedla speciální komise, která má do 
budoucna sloužit jako poradní orgán ke 
schvalování úhrady nákladných léků na 
vzácná onemocnění z veřejného zdra-
votního pojištění. Své zastoupení v ní 
mají ministerstvo, pojišťovny, odborné 
lékařské společnosti a pacientské or-
ganizace. Komise má hodnotit nákla-
dovou efektivnost i komfort pacienta 
a předpokládané přínosy léku pro jeho 
zdraví. Na základě posouzení pak dá 
ministrovi buď doporučující, či nedo-
poručující stanovisko. Očekává se, že 
činnost komise by mohla být výrazně 
rychlejší než dosavadní systém, kdy se 
byrokraticky náročně žádá o úhradu 
léků u pojišťoven. Jako první lék komise 
hodnotí Spinrazu, medikament určený 
k léčbě spinální svalové atro� e. Je velmi 
nákladný, cena jedné dávky se pohybuje 
kolem dvou milionů korun. VLB

Odškodné 
až po pěti hodinách
Letní chaos na evropských letištích oži-
vil debaty o polozapomenutém návrhu 
úpravy práv cestujících v letecké dopra-
vě, o kterém Evropa bezvýsledně jedná 
už od roku 2013. Podle magazínu Politi-
co čeští diplomaté potvrdili, že možná 
změna se vrací do hry v rámci českého 
předsednictví. Téměř dvě desetiletí už 
platí, že pokud se let zpozdí o více než 
tři hodiny, mohou cestující od dopravce 
požadovat odškodnění ve výši 250 až 

600 eur. Podle požadavků aerolinek by 
se však časový limit měl zvýšit na pět 
hodin. Dopravci argumentují tím, že tři 
hodiny jsou příliš krátká doba, během 
které nemají šanci stihnout nahradit 
porouchaný díl nebo přistavit náhradní 
letadlo. Vzhledem k odškodnění čas-
to převyšujícímu cenu letenky se jim 
tak vyplatí let úplně zrušit. V některých 
aspektech by se práva cestujících mohla 
i zlepšit. Pasažéři by mohli mít například 
nárok na občerstvení už po dvou hodi-
nách zpoždění místo současných čtyř 
hodin. Měl by se také vyjasnit pojem, 
co přesně znamenají nepředvídatelné 
události. Výmluva na nejasně de� nova-
nou vyšší moc umožňuje dopravcům se 
kompenzacím vyhnout. BRZ

ČERSTVÁ SEKANÁ
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Glosa

Došly nám stožáry

 Vladimír Barák

6,28 %
Zdražování úvěrů na bydlení v Česku 
pokračuje i v srpnu, jeho tempo ale 
výrazně zpomalilo. Průměrná úroková 
sazba hypoték se oproti červenci zvýšila 
jen o čtyři setiny procentního bodu 
a podle Fincentrum Hypoindexu dosáhla 
6,28 procenta.

„Za mne platí, 
že s ANO 

se nejedná.“
Zásadový šéf Prahy sobě 

Jan Čižinský varuje před 
koalicí ANO a ODS 

na magistrátu, kde – 
ještě jako lidovec – sám 

působil v koalici 
s hnutím ANO.

14
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Sýčkové 
jsou na vymření

Populace sýčků obecných v  Česku 
balancuje na hranici přežití, varu-
jí ornitologové z Ústavu biologie ob-
ratlovců Akademie věd ČR a  České 
společnosti ornitologické po monito-
rování letošní hnízdní sezony kriticky 
ohrožené sovy. V jádrové populaci v se-
verozápadních Čechách spočítali pouze 
62 mláďat u 26 párů, což je přibližně 
stejně jako loni, kdy jich objevili šesta-
padesát. V roce 2020 přitom sýčkové 
díky přemnoženým hrabošům vyvedli 
95 mláďat. Vědce znepokojilo také to, že 

v téměř polovině kontrolovaných hnízd 
zaznamenali neoplozená či zastuze-
ná vajíčka. Na vině může být chladné 
počasí, ale také příbuzenské páření, 
což v malé a izolované populaci sýčků 
může způsobovat sníženou schopnost 
reprodukce. BAR

Šmejc prodává 
SuperSport
Jeden z největších letošních obchodů 
s českou stopou dotáhl investor a šéf 
PPF Jiří Šmejc. Britskému hernímu 
obrovi Entain prodal dvě třetiny své 
nejcennější �rmy, sázkové kanceláře 
SuperSport. Obchod chorvatskou sáz-
kovou jedničku ocenil na 920 milionů 
eur, tedy zhruba 23 miliard korun. Za 
75 procent akcií tak Šmejc a jeho sku-
pina Emma Capital inkasují zhruba se-
dmnáct miliard korun. Obchod je kon-
struovaný tak, že obě strany vloží své 
podíly do nově zřízeného společného 
podniku Entain CEE, v němž budou dr-
žet akcie v daném poměru, tedy 75 : 25. 
Kapitálový vstup Entainu zajistí podle 
Pavla Horáka SuperSportu zcela novou 
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perspektivu dalšího rozvoje a růstu – 
jak organického, tak prostřednictvím 
nových akvizic. Emma Capital se na 
jejich realizaci bude aktivně podílet. 
V čele SuperSportu má i nadále setrvat 
tým kolem českého manažera Radima 
Haluzy. Entain je veřejně obchodovaný 
kolos, do kterého patří známé hazard-
ní značky jako Bwin, Coral, Crystalbet, 
Eurobet, Ladbrokes, Neds, Foxy Bingo, 
Gala, Gioco Digitale či Partypoker. PPN
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Svezte se Prahou
ve velkém stylu!
www.dpp.cz/jizdytram

Jízdu vám
můžeme zpestřit
hudební produkcí

či cateringem.

Cena od 4 900 Kč/hod. 

Pořízení bytu stojí 
třináct let dřiny

Pořízení vlastního bytu o ploše sedmde-
sát metrů čtverečních loni vyšlo obyva-
tele České republiky na 13,3 průměrné-
ho hrubého ročního platu. Oproti roku 
2020 je to o 1,1 průměrného ročního pla-
tu víc, a Česko se tak stalo zemí s nej-
méně dostupným vlastním bydlením 
v Evropě. Předposlední je Slovensko, 
kde na koupi takového bytu občané 
vynaloží 12,8 průměrného hrubého roč-
ního platu. Vyplývá to ze studie Deloit-
te Property Index 2022. Při porovnání 
evropských metropolí je Praha druhá 
od konce s 15,3 průměrného hrubého 
ročního platu. Hůře skončil Amstero-
dam, kde je zapotřebí dokonce 17,7 prů-
měrného ročního platu. BAR

Rekordní Tipsport

Jednička kurzového sázení v Česku, 
berounská skupina Tipsport, potvrdila 
pozici jedné z nejúspěšnějších tuzem-
ských � rem. Loni se jí, covidu navzdory, 
vedlo víc než dobře. Podle čerstvě zveřej-
něných výročních zpráv klíčových � rem 
skupiny, mezi které patří Tipsport.net, 
Chance a také Loterie Korunka, sku-
pina loni dosáhla zisku EBITDA přes 
5,2 miliardy korun. To stačilo na čistý 

bohatou, ani chudou. Ukázaly to výsled-
ky aktuálního šetření Centra pro výzkum 
veřejného mínění. Oproti loňskému roku 
se o pět procentních bodů zvýšil podíl 
těch, kteří uvedli, že se svými příjmy 
vycházejí obtížně – aktuálně to tvrdí 
45 procent lidí. Sedm procent dotáza-
ných uvedlo, že má jejich domácnost 
problém uspokojit základní životní po-
třeby, jako je jídlo, oblečení a běžné po-
třeby pro domácnost. Luxusní zboží si 
podle průzkumu nemohou dovolit při-
bližně tři čtvrtiny obyvatel. BAR
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„Za jmenováním 
Petra Mlejnka 
si stojím. Jde 
o profesionála 
s úctyhodným 
kariérním 
pro lem.“ 
Vít Rakušan 
sveřepě brání 
svůj výběr šéfa 
civilní rozvědky. 
Půjde o jeden 
z posledních 
výroků ve funkci 
ministra vnitra?

49 166
korun byla průměrná mzda v Česku 
včetně bonusů a odměn v letošním 
prvním pololetí. Je to o sedm procent více 
než ve stejném období loni. Vyplývá to 
z údajů platového portálu Profesia.cz.

Musk zbrojí na soud

Zakladateli automobilky Tesla zřejmě 
začíná naplno docházet, do jak vážné si-
tuace se vmanévroval svým lavírováním 
kolem už dohodnuté akvizice so ciální 
sítě Twitter. Zatímco ještě nedávno se 
vedení � rmy, stejně jako blížícímu se 
soudnímu sporu vysmíval, minulý týden 
prodal akcie své automobilky téměř za 
sedm miliard dolarů. Podle Muskových 
slov jde o přípravu na soudní prohru, kte-
rá by jej donutila Twitter podle předem 
domluvených podmínek koupit. Nerad 
by prý musel shánět hotovost prodejem 
akcií nevýhodně, pod tlakem. NEM

Jsme chudí, 
tvrdí pětina Čechů

Necelá pětina českých obyvatel – kon-
krétně osmnáct procent – hodnotí svoji 
domácnost jako chudou. Naproti tomu 
za bohatou má svou rodinu jedenáct 
procent lidí. Více než dvě třetiny oby-
vatel považuje svou domácnost za ani 16
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Svezte se Prahou
ve velkém stylu!
www.dpp.cz/jizdytram

Jízdu vám
můžeme zpestřit
hudební produkcí

či cateringem.

Cena od 4 900 Kč/hod. 

INZERCE  ‹ P20223307

Akcie nemají logiku
Ekonomická situace ve Spojených stá-
tech má daleko k selance. Centrální ban-
ka výrazně utahuje měnovou politiku 
a zároveň připouští, že tím může způ-
sobit recesi, �rmám zase dělají starosti 
zdražující se energie a pohonné hmoty. 
Americké akciové indexy přesto zažily 
úžasný červenec. Například index S&P 
500, zahrnující pětistovku největších 
�rem, si minulý měsíc oproti červnu po-
lepšil o devět procent. Podle ekonomů 
jde o nejlepší červencový výsledek od 
roku 1939. Příčin je více, mimo jiné třeba 
pokles výnosů amerických vládních dlu-
hopisů nebo víra investorů, že Fed v příš-
tích měsících ubere na přísnosti. NEM

zisk ve výši úctyhodných 3,6 miliardy 
korun. Většinu z toho navrhují zástupci 
společnosti vyplatit jako dividendu ma-
jitelům. Firmu vlastní třináct lokálních 
patriotů, kteří se na veřejnosti příliš ne-
ukazují. Nejviditelnějším z nich je šéf 
představenstva Vratislav Randa, který 
drží minoritní podíl. O dalších majitelích 
se toho příliš neví, snad jen to, že nejčas-
těji investují do nemovitostí v Berouně 
a okolí. Tipsport tak dál válcuje tuzem-
ský hazardní trh. Dvojka trhu Fortuna 
loni dosáhla zisku EBITDA kolem jedné 
miliardy korun. PPN
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Graf

Zdražování brzdí
Spotřebitelské ceny v Česku se v červenci 
meziročně zvýšily méně, než očekávali analy-
tici, a to téměř o půl procentního bodu. Ani tak 
výsledek 17,5 procenta není příliš optimistický. 
Naději do budoucna ovšem dává srovnání 
inflace v jednotlivých měsících. Zatímco na 
jaře meziměsíční inflace dosahovala téměř 
dvou procent, v červenci bylo oproti červnu 
„jen“ o 1,3 procenta dráž. NEM

Inflace v Česku
Meziročně (v procentech)

Zdroj: ČSÚ
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měřit s těmi nejvyspělejšími zeměmi na 
světě. Měli bychom to vědět všichni, tak 
ať to ví celý svět. Držím nám všem i naší 
krásné zemi palce!“

Vraťme se do současných dnů, re-
spektive na jeden z posledních Babi-
šových politických mítinků v Táboře. 
Jakmile zjistil, že se k jeho karavanu 
dostavili také jeho hlasití odpůrci, nebral 
si servítky: „To jsou fašisti a nacisti… To 
jsou voliči Spolu a PirStanu, to jsou lidi, 
který jsou nebezpečný, a já jsem zvědav, 
kde je policie? Proč neoddělí agresory od 
nás, proč tady chodí tyhle lidi?“ zaznívá 
z videa, které koluje po sociálních sítích.

O nějaké smířlivosti s opačným ná-
zorem nemůže být ani řeč. Naopak. Ba-
bišova vzteklá rétorika až nebezpečně 
připomíná agresivní proslovy diktátora 
Putina.

Nedostatek hlasů
Andrej Babiš si rozhodnutí o tom, jest-
li bude kandidovat v prezidentských 
volbách, nechává až na poslední chvíli. 
A není vůbec vyloučeno, že do souboje 
o Hrad nakonec vůbec nezasáhne. Tato 
varianta naopak postupem času narůstá, 
byť se to ještě může změnit – do voleb 
stále zbývá několik měsíců. 

Co je Babišův hlavní problém? Podle 
aktuálních průzkumů veřejného mínění 
by sice vyhrál první kolo, ale ve druhém 
to na nadpoloviční podporu vůbec ne-
vypadá. A Babiš rozhodně není typ člo-
věka, který by dokázal přijímat porážky. 
Ostatně už prohru v loňských sněmov-
ních volbách těžko skousával. Druhá 
porážka by pro něj znamenala osobní 
katastrofu. ×

Důchodci a marodi jsou vítězi aktuální 
energetické krize. Ve chvíli, kdy Česku 
začne v zimě docházet plyn, se bude 
osazenstvo nemocnic a domovů důchodců 
hřát v příjemných dvaceti stupních, zatímco 
lidé produktivního věku budou v kancelá-
řích a posléze i doma v obývácích mrznout 
při osmnácti stupních. Tak to alespoň 
naplánovalo ministerstvo průmyslu v nové 
vyhlášce pro vytápění při předcházení 
stavu nouze nebo ve stavu nouze.

Ovšem konec sarkasmu. Krok minister-
stva reagující na přiškrcování dodávek plynu 
do Evropy ze strany Kremlu a tím vyvolaný 
extrémní růst ceny je jedině správný, stejně 
jako je správné, že resort chce ohroženějším 
skupinám přitopit o trochu více. I tak bude 
v nemocnicích o dva stupně chladněji než 
v současnosti, a v ordinacích dokonce 
o čtyři, i když je otázka, zda si lékaři ze svých 
pracovišť doposud při 24 stupních zbytečně 
nedělali saunu. 

Úsporným opatřením se sice mohou 
vyhnout ti, kteří nejsou napojeni na 
centrální vytápění, s ohledem na současné 
ceníky dodavatelů energií lze však utáhnutí 
kohoutku vřele doporučit i jim. Odhaduje 
se, že snížení teploty o jeden stupeň 
znamená úsporu ve spotřebě o pět až 
deset procent. Osmnáct stupňů v ložnici 
nemusí být sice pro leckoho příjemných, 
ale taky nikomu neublíží. 

Inspirací pro zimomřivce může být 
manželka autora tohoto textu, která 
mu k nedávným narozeninám darovala 
praktický tlustý svetr. Investice do kvalitní-
ho výrobku z ovčí vlny sice také není malá, 
ovšem pořád výhodnější než financování 
putinovského vraždění dětí na Ukrajině 
skrze platby za plyn. ×

Glosa

Ušetřete, 
nakupte svetry

 Jan Brož

Je stále pravděpodobnější varianta, že 
šéf hnutí ANO prezidentskou kandidaturu 
nakonec neohlásí, protože mu nevychází 
druhé kolo voleb. A další porážku by už 
neskousl

Je samozřejmé, že se žádný český pre-
zident nemůže zavděčit všem. Aby mu 
v  průzkumech vyslovilo důvěru sto 
procent obyvatel, je nemyslitelné. I tak 
by se měla hlava státu alespoň snažit 
veřejnost spojovat. Zvláště v tak těžké 
době, jakou vzhledem k ruské agresi na 
Ukrajině a nebývalé vlně všeobecného 
zdražování právě prožíváme. 

Expremiér a předseda hnutí ANO An-
drej Babiš – toho času jeden z favoritů 
prezidentských voleb – ovšem zvolil ji-
nou cestu. Cestu konfrontace, rozdělová-
ní veřejnosti, poštvávání jedné skupiny 
proti druhé, prohlubování už tak značně 
hlubokých společenských příkopů. Ta-
kový člověk na Hrad nepatří.

Fašisti a nacisti
I kdyby se Babiš ze dne na den změnil, je 
málo pravděpodobné, že mu to většina 
jeho kritiků „sežere“. Expremiér se do-
stal do podobné situace jako dosluhující 
prezident Miloš Zeman, který se dlouhé 
roky paktoval s Kremlem, ale po napa-
dení Ukrajiny odsoudil Putinovu agresi. 
Jenže značná část veřejnosti mu tento 
názorový obrat stejně nevěří. Babiš se 
také dostal za hranici, odkud už není 
návratu. Společnost začal rozdělovat 
nedlouho po svém nástupu do politiky.

Přitom třeba v projevu k třicátému 
výročí sametové revoluce v listopadu 
2019 ve dvoraně historické budovy Ná-
rodního muzea to byl úplně jiný Babiš. 
Na závěr svého proslovu uvedl: „Pra-
cujme na úspěchu naší země všichni 
společně. Bez zbytečné zloby, agre-
se a nenávisti. Nemusíme spolu vždy 
souhlasit, nemusíme mít stejné názo-
ry. Jsme ale skvělá země plná skvělých 
lidí, kteří mají na to, světu dokázat, že 
ve všech aspektech života se můžeme 

Komentář

Vzteklý Babiš na Hrad nepatří

 Pavel Baroch

Babiš se dostal za 
hranici, odkud už není 
návratu. Společnost začal 
rozdělovat nedlouho po 
svém nástupu do politiky.
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Putinovo Rusko si v minulých letech oblíbilo 
mnoho umělců z celého světa. Některým 
imponoval silný, konzervativní vůdce, jiní 
do Moskvy utíkali z Evropy před vysokými 
daněmi a další prostě jen tolik nenávidí 
Západ, že je jim milejší i východní diktatura.

Bylo proto zajímavé sledovat, jak 
se postoje herců či muzikantů vyvíjejí 
po zahájení ruské dobyvačné války na 
Ukrajině. Třeba francouzský herec Gérard 
Depardieu, který převzal ruský pas přímo 
z Putinových rukou v roce 2013, se ruské 
agrese zalekl. Už na jaře vpád na Ukrajinu 
odsoudil; na Rusy ovšem nezanevřel úplně. 
Válka je prý vinou šíleného prezidenta, ale 
běžní lidé za ni nemohou. 

Známého komunistu a oikofoba, 
bývalého člena kapely Pink Floyd Rogera 
Waterse, ani ruská brutalita nepřiměla vzít 
na milost americkou vládu a zůstal Moskvě 
věrný. Minulý týden se nechal slyšet, že 
prezident Joe Biden je válečný zločinec, 
který dodávkami zbraní válku na Ukrajině 
schválně rozdmýchává. Větší starost 
v rozhovoru projevil o padlé okupanty než 
o tisíce mrtvých ukrajinských civilistů.

Zdaleka největší loajalitu Putinovi ale 
projevil herec Steven Seagal, který se 
už několik let honosí funkcí vyslance pro 
zlepšování americko-ruských vztahů. 
Seagal před týdnem navštívil separatisty 
na Donbasu a z výletu si přivezl jedno 
zjištění: celý svět se plete, na Ukrajině 
je všechno jinak, než se píše na Západě, 
a proto prý natočí válečný dokument. Není 
třeba pochybovat, že se snímek ponese 
plně v duchu ruské propagandy, a za to 
udělujeme „muži s cejchem smrti“ titul 
užitečného idiota roku. ×

Glosa

Muž s cejchem idiota

 Jan Němec

 Miroslav Zámečník

Lehké zpomalení dynamiky meziměsíční 
inflace není náznakem blížícího se 
vítězství. Bude třeba ještě přitlačit

Když se snaží, dovedou i lidé, kteří jsou 
proslulí svými sarkasmy, volit slova na-
tolik jemná, že v očích veřejnosti ne-
urazí příjemce, byť kritika je tvrdá. Bý-
valý guvernér ČNB Miroslav Singer takto 
v Hospodářských novinách rozebral, co 
si myslí o tom, jak bankovní rada ČNB 
rozhodla o ponechání sazeb na současné 
výši. Schovala se přitom za základ pro 
rozhodování používaný všemi centrální-
mi bankami a mezinárodními § nanční-
mi institucemi na světě, jenom protáhla 
horizont pro cílování in  ̈ ace z dosavad-
ních čtyř až šesti čtvrtletí o půl roku.

Nepřesvědčivý argument
Voilà, co se neukázalo? Samotným pro-
tažením by in  ̈ ace měla seshora doklou-
zat na konci takto protaženého období 
na dohled kýženého cíle dvou procent. 
Singer upozorňuje, že je klidně možné 
vzít si nějaký čas na rozhodnutí o dalším 
postupu a počkat, jak se situace vyvine, 
ale že se při krocení in  ̈ ační spirály nelze 
odvolávat na model, který je postaven na 
předpokladu, že se v delším horizontu 
dostane k rovnováze, protože je tak kon-
struován. Singer říká, že jej kdysi za jeho 
působení nemohli radní v ČNB použít 
ani při rozhodování o tom, jak naložit 
s rizikem de  ̈ ace. Jinak řečeno, nelze 
si jím ani tehdejší, ani současné kroky 
zdůvodnit a lidé, kteří DSGE modelům 
a jejich konstrukci rozumějí, berou tento 
typ argumentu jako „nepřesvědčivý“. 

In  ̈ ační očekávání jsou tady, nejen 
v Česku, ale třeba i v největší světové 
ekonomice, Spojených státech americ-
kých, a když se pořádně zahnízdí a sta-
nou se součástí chování a požadavků 
na mzdy a ceny, je velmi nákladné je 
srazit. Jedním z časných kritiků ame-
rické centrální banky je jeden z veliká-
nů amerického makra, bývalý ministr 
§ nancí Lawrence („Larry“) Summers. 

Komentář

Prodloužený horizont

Ač demokrat, upozorňoval už dávno na 
to, že Bidenův balíček z kraje roku 2021 
bude přilévat in  ̈ ačním tlakům, a nyní 
na to, že současná politika amerických 
centrálních bankéřů je příliš měkká, aby 
jádrovou in  ̈ aci (očištěnou o vliv cen po-
travin a energií) zkrotila. Reálné sazby 
jsou pořád negativní, ne že ne.

Podstata sdělení je stejná: při napja-
tém trhu práce a snahách protlačit do 
mezd alespoň část zvýšených životních 
nákladů je bláhové počítat s tím, že „in-
 ̈ ace požere samu sebe“, jak domácí po-

ptávku vytěsní v jiných oblastech pod-
zimní účty za energie a další položky, 
které jsou tvrdou součástí výdajů do-
mácností, jež nelze omezit. 

Válečná daň
Když člověk poslouchá vyjádření opozice 
nebo některých pretendentů na prezi-
dentský úřad, může propadnout dojmu, 
že proti in  ̈ aci se účinně bojuje cenovou 
kontrolou, snižováním příjmů státního 
rozpočtu přes redukci DPH a tlaky na 
výdaje poskytováním větších úlev než 
těch, které plánuje vláda. 

„Válečná daň“, o níž hovoří i samotní 
členové kabinetu, může za cenu rozko-
lísání podnikatelského prostředí v Čes-
ku přinést jednorázové příjmy a zalepit 
díry spojené s dodatečnými výdaji, ale se 
strukturálním de§ citem neudělá vůbec 
nic. Je to jako s tím protažením horizontu 
g3+ modelu ČNB: řešení se tím odsouvá 
do budoucna a zamlžuje to předvída-
telnost v rozhodování. Lehké zpomale-
ní dynamiky meziměsíční in  ̈ ace není 
náznakem blížícího se vítězství. Bude 
třeba ještě přitlačit. ×

In� ační očekávání jsou 
tady, nejen v Česku, ale 
třeba i v největší světové 
ekonomice, Spojených 
státech amerických.
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Hackeři na 
straně zákona
KYBERNETICKÉ ÚTOKY JSOU STÁLE ČASTĚJŠÍ 
A HACKEŘI UMĚJÍ NAPÁCHAT OBROVSKÉ ŠKODY. 
ABY SE JIM FIRMY VYHNULY, MOHOU SI 
HACKERA TAKÉ OBJEDNAT

 Jan Němec

 Tomáš Novák

S
lovo hacker má obecně 
spíš negativní nádech. 
Většina lidí si při jeho 
vyslovení vybaví kyber-
netický zločin, ukradené 

údaje o bankovních kartách nebo zcize-
ná data z  remních počítačových sítí. 
Méně už se ví, že existují také takzvaní 
etičtí hackeři. Jedním z nich je i majitel 
brněnské  rmy Patron-IT Martin Haller. 
Hackingu se věnuje od mládí, rozhodl 
se ale pro cestu, na které nemusí poru-
šovat zákon.

V čem se lišíte od hackerů 
„záporáků“?
Etičtí hackeři jsou lidé, kteří umějí totéž 
co zločinci. Jen místo toho, aby svými 
znalostmi škodili lidem nebo  rmám, 
pracují v jejich prospěch a jsou za to 
zaplacení. Jde jim o to, odhalit chyby 
v systémech dřív, než si jich všimnou 

a zneužijí je zločinci. Upozorňují na ně 
potenciální oběti, aby si mohly systémy 
dát do pořádku dřív, než dojde k nějaké-
mu problému.

Předpokládám, že etických 
hackerů bude podstatně méně než 
těch, kteří se zabývají kriminální 
činností. Máte přehled, kolik vás 
v Česku je, jaká je ve vašem oboru 
konkurence?
Nevím, nikdy jsem to nepočítal a nezjiš-
ťoval. Ale rozhodně je etických hackerů 
nedostatek a poptávka po jejich službách 
je větší než nabídka.

Jak jste se k této práci dostal vy?
Už od puberty mě bavilo hrát si s počíta-
či, věděl jsem, že se tomu chci věnovat. 
Líbilo se mi taky, jak hacking vypadal ve 
 lmech, říkal jsem si, že bych to jednou 
chtěl dělat taky.

Ve �lmech se ale objevují spíš ti 
záporní hackeři. Vy jste chtěl od 
začátku působit na té správné straně?
Ano. Jednak mě nelákalo páchat trest-
nou činnost, jednak mám rád svobodu 
a nechci se neustále bát a ohlížet přes 
rameno, jestli po mně nejdou.

Teď máte svou �rmu, která se 
etickým hackingem zabývá. Jakým 
problémům dnes podle vašich 
zkušeností čelí lidé i �rmy nejčastěji?
Je to hrozně široká oblast. V novinách 
se nejvíc píše o útocích typu ransomwa-
ru (škodlivý kód, který zamyká přístup 
k počítačům nebo šifruje jejich obsah, 
pozn. red.), kdy se zastaví nemocnice, 
úřad nebo  rma, kterým hackeři zašif-
rují data, to je ale jen jedna část.

Jaké jsou ty další, které se aktuál-
ně objevují často? 2120

 ROZHOVOR



HROT 

2120



Vy se věnujete jen �rmám, nebo 
umíte pomoci i běžným lidem?
Pracujeme jen s  rmami. Jsou zajíma-
vější, technicky so stikovanější, je tam 
větší tlak na rychlé vyřešení. Je to tedy 
i manažersky zajímavé. Navíc v těch-
to případech s problémem můžeme 
něco dělat, dokážeme ovlivnit, jak rych-
le dáme dohromady  rmu, která třeba 
přišla o data. Drobné podvody z našeho 
pohledu nejsou tak zajímavé, ale hlav-
ně s jejich řešením ani nemůžeme po-
moci. Lidé přišli o peníze a je na policii 
a bance, aby vypátraly viníka, respektive 
stoply převod peněz. My v tomto ohledu 
nemáme žádné pravomoci.

Jak moc jsou útoky cílené? Před-
pokládám, že při útocích na domácí 
počítače jde o „kobercový nálet“, 
rozhodí se sítě a čeká se, kdo se 
chytne. Jsou útoky na �rmy cílenější? 
Vybírají si útočníci �rmy, které se 
pokusí okrást nebo vydírat?
I u  rem je naprostá většina o náhodě. 
Existuje více způsobů, jak se do  rmy 
dostat. Jedna možnost je udělat to přes 
e-mail, vlastně stejně jako v případě 

U  rem pozorujeme třeba podvody, kte-
ré se souhrnně označují jako „business 
email compromise“, tedy podvody pro-
střednictvím zneužití  remních e-mailů. 
Ty probíhají tak, že útočníci ovládnou 
jen část komunikace v rámci  rmy, vět-
šinou mezi dodavatelem a odběratelem, 
tu sledují a v určité chvíli se do ní vloží 
a upraví e-maily. Cílem je získat peníze.

Jak toho dosáhnou?
Dělá se to tak, že hackeři upraví e-maily 
například tak, že když dodavatel posílá 
odběrateli fakturu, hackeři ji pozmění 
a odběrateli přijde dokument s falešným 
číslem účtu. Odběratel pak pošle peníze 
hackerům. O tomto se moc nepíše, ale 
u některých  rem to vidíme a často jde 
o částky v řádu stovek tisíc nebo milionů.

Na co by si měli dát pozor běžní 
lidé?
V tomto případě jde nejčastěji o podvo-
dy s platebními kartami, tedy klasický 
phishing, nebo podvody na různých ba-
zarech a inzertních portálech. 

Na phishing už někdy narazil asi 
každý. V čem spočívají podvody na 
online bazarech?
Když půjdete na Bazoš, Aukro nebo jiný 
podobný inzertní portál a něco tam vy-
stavíte, velmi brzo se vám někdo ozve, 
že má velký zájem. Ptá se, jestli je zboží 
ještě dostupné, tvrdí, že ho hned bere, 
že uhradí poštovné a už objednal i pře-
pravu. Pak vám pošle odkaz na webové 
stránky, které od vás chtějí zadání údajů 
o platební kartě. No a když to uděláte, 
ukradnou vám peníze z účtu. 

Četl jsem, že také existují databáze 
osobních údajů lidí, s kterými se mezi 
hackery obchoduje…
Ano, existují hackeři, kteří prodávají 
kradené identity lidí, tedy hlavně při-
hlašovací údaje k účtům na sociálních 
sítích. Pak se prodávají i další osobní 
údaje, třeba ve Spojených státech se 
stává, že si pak na tyto údaje podvod-
níci berou půjčky a úvěry. Obchoduje se 
také s napadenými domácími počítači, 
které se pak používají k dalším útokům, 
když chce hacker skrýt svou identitu. No 
a potom existují podvody… Nevím, jestli 
jde ještě o hacking, spíš bych to nazval 
sociální inženýrství.

Ty spočívají v čem?
Typicky to probíhá tak, že vám zavolá 
neznámý člověk, který se vydává třeba za 
technickou podporu Microsoftu. Snaží 

se vás přesvědčit, že máte v počítači 
virus a že vám musí pomoci. Pokud mu 
dáte přístup k počítači, buď vám rovnou 
ukradne peníze, nebo vás nasměruje do 
internetového bankovnictví a ukradne 
vám je tam. Četl jsem taky o případech, 
kdy zavolali podvodníci, kteří lidem na-
mluvili, že mají kompromitovaný ban-
kovní účet. Pak jim tvrdili, že je potře-
ba, aby si peníze vybrali z bankomatu 
a vložili je na jiný účet. V Americe do-
konce podvodníci okradeným zavolají 
i Uber, aby si k tomu bankomatu mohli 
dojet. Samostatná kapitola jsou podvody 
s kryptoměnami.

Páchají tyto podvody stejné 
skupiny hackerů, nebo se specializují 
každá na vlastní obor?
Každá tato trestná činnost je úplně jiný 
byznys. A ani oni mezi sebou se většinou 
„nekamarádí“ a neznají. Na tyto různé 
typy kybernetických útoků potřebujete 
jiné znalosti a schopnosti.

POSTOJ FIREM 
K BEZPEČNOSTI 
SE ZLEPŠUJE. 
S ROSTOUCÍM 
POČTEM ÚTOKŮ 
FIREM, KTERÉ 
TO CHTĚJÍ ŘEŠIT 
PREVENTIVNĚ, 
POSTUPNĚ 
PŘIBÝVÁ. 
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Jsou i úspěšné případy, v Evropě se ha-
ckeři zatýkali třeba na Ukrajině, ve Fran-
cii, v Bulharsku, Estonsku. Druhá věc ale 
je, že i když je viník známý, může trvat 
dlouho, i několik let, než se shromáždí 
potřebné důkazy a policie pachatele 
zatkne a soud odsoudí.

Když se vrátíme k vašemu byzny-
su, jak vnímají �rmy bezpečnost? 
Obracejí se na vás častěji kvůli 
prevenci, nebo si vzpomenou spíš až 
v momentě, kdy je pozdě a už jsou pod 
útokem?
Setkáváme se s oběma variantami, ale 
řekl bych, že se postoj  rem k bezpeč-
nosti zlepšuje. S rostoucím počtem úto-
ků  rem, které to chtějí řešit preventivně, 
postupně přibývá. Dříve byla tendence 
to podceňovat. Ale pořád platí, že vý-
znamná část našich klientů jsou spo-
lečnosti, které už jsou bez dat a musejí 
to akutně řešit.

Začněme prevencí. Když si vás 
�rma objedná, jak probíhá vaše 
práce, co v rámci bezpečnostního 
auditu řešíte?
Snažíme se pracovat co nejefektivněji –
za co nejméně času co nejvíce muzi-
ky. Díky tomu, že se dostáváme i k do-
konaným útokům, víme, jak tyto akce 
probíhají, co se při nich děje a jaké jsou 
aktuální trendy. Když přijdeme do  rmy, 
díváme se pak především na to, jak by 
dopadl její systém při útoku provedeném 
podle tohoto vzorce.

Takže neděláte kompletní audit?
Ne. Místo toho, abychom kontrolovali 
úplně všechno, díváme se na ty části, 
které se zneužívají. Protože hypoteticky 
je to ohrožení velice široké. V ideálním 
světě bychom se snažili vyřešit všech-
no, ale to by bylo časově extrémně ná-
ročné, takže řešíme ta kritická místa. 
Nejvíc dbáme na to, aby  rmy nepřišly 
o data, respektive o zálohy dat. To se dá 
zajistit poměrně jednoduše, a pokud 
toto ošetříte, nikdy nemusíte vyjedná-
vat s útočníky. A když je to vyřešeno, 
může se vylepšovat další zabezpečení. 
Ale žádná  rma nikdy nebude stejně 
zabezpečená.

V jakém smyslu?
Opatření se volí podle toho, jaká hrozí 
škoda. Jedna věc je, když přijde  rma 
a řekne, že by v případě odstávky kvůli 
kybernetickému útoku přišla o miliony 
denně. Pak dává smysl investovat mi-
liony do ochrany. Něco jiného je  rma, 

útoků na běžné lidi. Další varianta je, 
že útočníci nějak získají přístupové údaje 
do  remní sítě přes některého ze zaměst-
nanců. Najdou je třeba u něj na soukro-
mém počítači nebo jim je zaměstnanec 
prozradí prostřednictvím phishingu. 
Jiný způsob je útok přes zranitelnost 
systému  rmy. Například když se v něja-
kém softwaru objeví nová zranitelnost, 
útočníci napadnou  rmy, které tento 
software používají.

Čili hackeři vlastně i u �rem hrají 
dost na náhodu.
Ano. Když se pak dostanou dovnitř do 
sítě, zjistí si, koho chytili, a rozhodnou 
se, jestli budou pokračovat, nebo oběť 
„pustí“. Ale existují samozřejmě i výjim-
ky. Existovaly i velké hackerské skupi-
ny, které šly cíleně po velkých  rmách, 
od nichž chtěly miliony dolarů. Většina 
z nich ale byla nucena ukončit činnost, 
protože dělaly příliš velké vlny. Byl velký 
politický tlak to vyřešit.

Například?
Typický příklad byl loňský útok na ame-
rickou společnost Colonial Pipeline, což 

je největší provozovatel potrubní sítě 
na přepravu ropných produktů ve Spo-
jených státech. Ve stručnosti řečeno, 
kybernetický útok vedl k výpadkům čin-
nosti  rmy, což vyústilo v nedostatek 
pohonných hmot v části Spojených států 
a velkou nespokojenost veřejnosti. Tím 
se vytvořil tlak, aby se to začalo řešit na 
nejvyšších místech, apeloval na to i pre-
zident Joe Biden.

Mimochodem, jak velká je úspěš-
nost při hledání pachatelů kyberne-
tických útoků? Často je to přeshranič-
ní záležitost…

Martin Haller (35)

•  Vystudoval informační technologie na 
VUT v Brně.

•  V oboru IT pracoval už během studia, 
v letech 2009 až 2011 se jako freelancer 
věnoval správě sítí a serverů.

•  V roce 2011 založil společnost Patron-IT, 
která se věnuje počítačové bezpečnosti 
a etickému hackingu.
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Podle čeho vlastně hacker stanoví 
„vyvolávací“ cenu? Jak odhadne, 
jestli je adekvátní třeba �nanční 
situaci �rmy?
Útočníci chtějí nějakou částku a často 
netuší, jakou hodnotu pro vás data mají. 
U větších  rem si to mohou zjistit třeba 
z veřejně dostupných  nančních výkazů, 
aby lépe odhadli, o kolik mohou žádat. 

Asi to nejde zobecnit, ale doporučil 
byste opravdu zaplatit?
Jde o to, kolik hackeři chtějí peněz a ja-
kou hodnotu pro  rmu mají data. Pokud 
si je  rma cení třeba na milion a útočník 
chce řádově desítky tisíc, z racionálního 
pohledu dává smysl zaplatit. Pokud tedy 
pomineme morální pohled.

Řeší pak �rmy následky útoku? 
Hledají, kdo je za něj zodpovědný, 
a chtějí třeba nahradit škody?
Jak jsem říkal, vždycky tam existuje sdí-
lená odpovědnost a chyba jednoho uži-
vatele k dokonání útoku nestačí. Chybu 
pak většinou udělal také správce sítě, 
když útok včas neodhalil a nepostaral 
se o bezpečné zálohy. Bez viny není ani 

která řekne, že když se IT systém zastaví 
na týden, škody budou minimální – pak 
budou i investice nižší.

Jakých útoků se �rmy nejvíc 
obávají, respektive proč si vás 
objednávají?
Například případy pozměněných faktur 
s námi  rmy moc řešit nechtějí. Tam si 
stačí dobře nastavit proces, jak postu-
povat třeba při změně čísla účtu pro 
platby, proces schválení a ověření. Jiná 
věc je ransomware.

Dá se na útoky ransomwarem 
připravit jinak než poučit zaměstnan-
ce, aby neklikali na podezřelé odkazy 
v e-mailech?
Cílem útočníků je zašifrovat data a pak 
dostat peníze za jejich dešifrování. 
K tomu je potřeba kompromitovat síť 
a získat v ní nejvyšší oprávnění. Takže 
to, že nějaký zaměstnanec kliknul na 
odkaz v e-mailu, je jenom část příbě-
hu. Protože zaměstnanec si může kli-
kat, jak chce, ale stejně nikdy nezastaví 
celou  rmu. 

Uživatel nemá oprávnění k mazání 
dat, nemá se jak dostat k zálohám, to 
může jen administrátor. Takže útočníci 
začnou u jednoho zaměstnance, ale pak 
postupují dál, aby se dostali do celé sítě.

Postupují různé hackerské skupi-
ny při tomto typu útoků stejně?
Mají podobný modus operandi, a exi-
stují dokonce manuály, jak se to dělá. 
Hackerské skupiny potřebují nové lidi, 
které musejí zaškolovat. Tito „brigádní-
ci“ ale nejsou žádní raketoví vědci, aby 
vymýšleli vlastní unikátní postupy. Je 
to jako fastfood, sekají to jako hambur-
gery a postupy jsou jednoduché a velmi 
podobné. Čili když přijdeme za zákaz-
níkem, kontrolujeme citlivá místa právě 
na základě těchto manuálů, postupů. 
Vyřeší to drtivou většinu hrozeb.

Chtějí od vás zákazníci i dokonalej-
ší zabezpečení? Třeba proto, že se 
obávají cíleného útoku a ztráty dobré 
pověsti kvůli úniku dat?
O to až takový zájem není. V případě cí-
leného útoku už nejde o „brigádníky“, 
kteří budou postupovat podle manuálu, 
ale o experty, kteří na tom mohou trávit 
třeba i několik měsíců a útok bude da-
leko so stikovanější. 

Obrana je pak taky daleko dražší 
a u běžných  rem nedává smysl. Jejich 
data nikoho nezajímají. Z jejich e-mai-
lů se můžete s nadsázkou dozvědět 

maximálně informace o intimních vzta-
zích ve  rmě, proč by je někdo kradl?

Pak jsou tu případy, kdy se �rma 
ozve až po útoku. Mediálně nejzná-
mější byl v poslední době útok na 
Ředitelství silnic a dálnic, určitě je 
jich ale mnohem více. Kolik jste jich 
řešili vy?
Máme za sebou kolem stovky takových 
případů.

Jak vypadá postup při záchraně 
dat?
Firma nám zavolá, že má problém a ne-
funguje. Pak ale existuje několik scéná-
řů, jak moc byl útok tvrdý. Jde o to, jestli 
nefunguje celá  rma, nebo jenom část, 
a také jestli útok přežila nějaká data, 
nebo ne. Když podniku zůstanou zálo-
hy dat, všechno opravíme z nich a pak 
zpracujeme na síti. Zjistíme, jak se tam 
útočníci dostali, a opravíme chyby tak, 
aby se to už neopakovalo.

A když zálohy nemá nebo nejsou 
kompletní?
Pokud data nemá, je to opravdu pro-
blém. Pak je potřeba se rozhodnout, jestli 
s útočníky vyjednávat, což je ale na  rmě 
samotné. Někteří šéfové řeknou, že nic 
platit nebudou, protože vyjednávat se 
zločinci je pro ně morálně nepřijatelné. 
Pak se začíná od nuly nebo se použijí 
starší zálohy, jsou-li k dispozici. Druhá 
možnost je, že vyjednávat chtějí. 

Skutečně se dá u hackerů vyjednat 
sleva?
Ano, může se podařit srazit požadova-
nou částku na nižší úroveň. Když pak 
 rma zaplatí, pošlou jí dešifrovací klíč 
a potom pokračujeme podobně, jako by-
chom měli zálohy. Opět je tedy potřeba 
ošetřit díry v systému, aby se problém 
neopakoval.

Jaká je pravděpodobnost, že když 
zaplatím, data skutečně dostanu? 
Dodržují hackeři slovo, aby si uchova-
li jakousi kredibilitu?
Pokud by vám data nedali, rozkřikne 
se to a už nikdo nezaplatí. To oni sa-
mozřejmě nechtějí. Takže i když jsou 
stovky útočníků, kteří se tím zabývají 
a kteří se mezi sebou neznají, obecně 
se to dodržuje. 

Nám se ještě nikdy nestalo, že by  r-
ma, která zaplatila, data nedostala. Může 
se stát, že se data nepodařilo ani s klíčem 
kvůli nějaké chybě dešifrovat komplet-
ně, ale to je jiná věc.

PŘIJDE MI TO 
AŽ ZVLÁŠTNÍ, 
ALE ASI JSEM 
NEZAŽIL, ŽE BY 
FIRMA BYLA 
NAŠTVANÁ NA 
TOHO ČLOVĚKA, 
KTERÝ PROBLÉM 
ZPŮSOBIL.
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ředitel, protože zřejmě adekvátně ne-
zkontroloval práci svého podřízeného 
přes IT nebo mu neposkytl potřebné 
 nance na dobré zabezpečení. Ale kdo 
zaplatí škody? 

Většinou nikdo, protože jsou to za-
městnanci, kteří jsou ze zákona chráně-
ni a zodpovídají jen do určité výše… Ve 
výsledku to jde na konto majitele. Přijde 
mi to až zvláštní, ale asi jsem nezažil, že 
by  rma byla naštvaná na toho člověka, 
který problém způsobil.

Projevila se nějak na aktivitě 
hackerů válka na Ukrajině? Na jejím 
začátku se někteří odborníci báli 
kybernetických útoků i v Evropě jako 
součásti bojů na kybernetickém poli.
Z úspěšných útoků, které se tu odehrá-
ly, s Ruskem nic nesouvisí. Všichni ha-
ckeři mají svoji práci a není to tak, že by 
seděli, nudili se a čekali na válku. Kvůli 
kon«iktu se neznásobí aktivita hackerů 
na dvoj- nebo trojnásobek. Sice na Ukra-
jině na začátku proběhly nějaké útoky, 
ale část z nich byla dlouho předem při-
pravená. Na druhou stranu ani Rusko asi 
nechtělo přelévat kybernetický kon«ikt 
mimo Ukrajinu.

Jak se naopak díváte na akce 
Anonymous proti Rusku, které byly 
hlavně zpočátku kon�iktu populární?
Anonymous nemají konkrétní vede-
ní, každý může být Anonymous, když 
se za něj prohlásí. Navíc v souvislosti 
s Anonymous se často zveřejňovaly fa-
lešné zprávy. Tvrdili například, že hackli 
a ukradli databázi  rmy Danone kvů-
li tomu, že nechtěla opustit ruský trh. 
Všichni posílali odkazy na zveřejněnou 
databázi, ale nikdo se ani neobtěžoval 
si ten soubor stáhnout. Místo pěti giga-
bajtů měl pět megabajtů… 

Když se do něj podíváte a všude vidíte 
slova „test, test, test“, je jasné, že nejde 
o reálná data, ale nejspíš o nějakou tes-
tovací databázi. Podobně byla kachna 
informace o hacknutém televizním vy-
sílání. Nebyly k tomu žádné detaily, o co 
šlo, jaký typ šíření signálu to zasáhlo, na 
jak dlouho…

Takže to byla nafouknutá bublina?
Ne úplně. Na druhou stranu jsou pak 
skupiny, které neměly pozornost médií, 
ale dělaly skutečné věci. Třeba Network 
Battalion 65 napadají ruské  rmy a kra-
dou a šifrují jim data. Dělají to dobře a je 
to kvalitní práce, ale nic se o nich nedo-
čtete, protože nenosí masku na obličeji 
a nedělají velkohubá prohlášení. ×25
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O 
málokom se na českém 
investičním trhu dnes 
mluví tolik jako o po-
měrně nové investiční 
skupině Progresus, za 

kterou stojí známý insolvenční správ-
ce Lukáš Zrůst a jeho společník Lukáš 
Foral. A to v dobrém i ve zlém. 

Oba muži tomu také výrazně napo-
mohli, když vsadili na okázalý marketing 
a nebývalý mediální humbuk. Oslovují 
tím drobné i větší investory a zároveň 
hlasitě propagují zejména udržitelný de-
velopment a svou vlajkovou společnost, 

výrobce dřevostaveb RD Rýmařov, kte-
rého koupili před dvěma lety.  

Od papeže k Bartoškovi
Dali o sobě vědět zejména na letošním 
Mezinárodním �lmovém festivalu v Kar-
lových Varech, kde se zařadili mezi největ-
ší partnery. Jejich party v hotelu Imperial 
patřila k těm nejopulentnějším, které 
byly během letošního ročníku k vidění. 

Jen několik dní předtím majitelé sku-
piny Progresus zazářili také na prestižní 
charitativní dražbě magazínu Forbes, 
kde se zařadili mezi ty vůbec nejštědřejší 

donátory. Na dobročinné účely pořídili 
už dříve také třeba bílé lamborghini po-
svěcené papežem Františkem. Publikují 
videopodcasty s českými osobnostmi 
z různých oborů, pronikají na titulní 
strany časopisů, účastní se nejrůzněj-
ších odborných i charitativních akcí, 
řadu z nich �nančně podporují, spolu-
pracují s vlivnými českými byznysmeny.

Právě tento nákladný a velmi excen-
trický komunikační styl ale zároveň 
provokuje a vyvolává otázky. Na poza-
dí všeho je dvojice mladých podnika-
telů, skupina s historií kratší než dva 

Peníze 
na dřevo
NA ČESKÝ INVESTIČNÍ TRH VPADLI 
JAKO VELKÁ VODA. SKUPINA 
PROGRESUS SÁZÍ NA EKOLOGICKÝ 
DEVELOPMENT, STOVKY MILIONŮ 
Z DLUHOPISŮ A HLASITÝ MARKETING, 
KTERÝ PROVOKUJE  

 Pavel P. Novotný

 Profimedia.cz
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roky a také dluhopisy za stovky milio-
nů korun. Ačkoli se na webu skupina 
prezentuje padesátiletou zkušeností, 
ani jednomu ze společníků ještě nebylo 
osmatřicet. Pojivem příběhu je nicméně 
zajímavá vize ekologického a udržitel-
ného developmentu, jehož srdcem má 
být právě výrobní podnik v Rýmařově. 

„Marketingové aktivity skupiny Pro-
gresus jsou zaměřené na budování zna-
losti značky a seznámení veřejnosti 
s našimi vizemi. Rozpočet je srovna-
telný s náklady na marketing jiných in-
vestičních společností v našem oboru 

podnikání,“ vysvětluje Lukáš Zrůst. Výši 
marketingového rozpočtu konkretizovat 
nechce, oslovení marketingoví odborní-
ci nicméně odhadují letošní náklady na 
komunikaci skupiny Progresus na nižší 
desítky milionů korun. 

Podle Zrůsta se náklady na propagaci 
odvozují od obratů klíčových společnos-
tí, tedy RD Rýmařov a výrobce a distribu-
tora probiotik, společnosti Harmonelo. 
Obě �rmy mají podle něj obrat každá 
kolem miliardy korun. 

Druhá jmenovaná vyrábí probiotika 
a zároveň funguje jako prodejní MLM 

síť (multilevel marketing) a z veřejných 
zdrojů není možné její hospodářské vý-
sledky ověřit, výroční zprávy zatím ne-
jsou k dispozici. 

Klon DRFG i Accolade
Marketingový mix v mnohém připomíná 
začátky realitní skupiny Accolade Milana 

Výrobce dřevostaveb RD Rýmařov koupil 
Lukáš Zrůst v roce 2020. Akvizici mu 
pomáhali financovat Valovi, majitelé 
rodinné firmy Siko. Aktuálně má firma 
obrat přes miliardu korun. 

HROT 
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přivedla skvělá zkušenost. Sám jsem si 
totiž před několika lety nechal dům od 
RD Rýmařov postavit a byl jsem nadšený. 
Když pak ve �rmě docházelo ke generač-
ní obměně, neváhal jsem a vstoupil do 
ní,“ popisuje hlavní motivaci k založení 
skupiny Progresus Zrůst.

Jeho o tři roky mladší společník Lukáš 
Foral pochází z brněnské podnikatelské 
scény. Ačkoli se vyučil uměleckým ko-
vářem, od mládí se pohybuje v prostředí 
investic. Spolupracoval s Alešem Mich-
lem a Petrem Stuchlíkem v jejich fondu 
Quant a dodnes se angažuje v brněn-
ském startupovém akcelerátoru Opi-
fer, který na sebe upozornil mimo jiné 
nákupem obchodního centra Futurum 
na okraji Brna nebo spoluprací s býva-
lým šéfem ČEZ a investorem Martinem 
Romanem v rámci ostravského startu-
pu Expletio. 

Foral kromě toho udává dlouhole-
té zkušenosti s realitním byznysem ve 
Spojených arabských emirátech.

„Lukáš byl mimořádně šikovný ob-
chodník, pracovitý, vytrvalý a akční. 
Klienti jej měli moc rádi. Ale je to mladý 
kluk, nemohl jsem mu nabídnout další 
rozvoj, navíc chtěl dělat věci s vyšším 
výnosem, a tedy i rizikem. To už nebylo 
nic pro konzervativní fond,“ vzpomíná 
na něj investor a někdejší zakladatel 
Fincentra a kandidát na pražského pri-
mátora Petr Stuchlík.

Zrůst s Foralem byli přátelé dlouhá 
léta před založením skupiny Progresus. 
Zatímco Zrůst se zaměřuje zejména na 
strategii a chystané akvizice, Foral má 
na starosti výkonné řízení skupiny a de-
veloperské projekty. 

„Fakticky se na řízení podílíme kaž-
dý z poloviny a teď děláme potřebné 
kroky pro to, aby tento fakt re¥ektoval 
i obchodní rejstřík,“ říká k tomu Lukáš 
Foral. Zatím je totiž jediným zapsaným 
vlastníkem mateřské entity Progresus 
invest holding právě Lukáš Zrůst.

Zároveň se obklopili renomovanými 
právníky z advokátní kanceláře BBH 
a spolupracují také s vlivným advoká-
tem Radkem Pokorným.

Kromě oživení samotného výrobního 
podniku v Rýmařově hlavní vize obou 
mužů směřují právě k developerským 
projektům. 

Na papíře mají zatím tři obří pražské 
projekty na výstavbu zcela nových rezi-
denčních čtvrtí a jeden bytový projekt 
v jižních Čechách v obci Kaplice. Část po-
zemků už mají zasmluvněnou, například 
od Rytířského řádu Křižovníků s červe-
nou hvězdou, jinde zase spolupracují 

Kratiny nebo brněnské investiční sku-
piny DRFG Davida Rusňáka. I oni patří 
k významným partnerům �lmového 
festivalu ve Varech. Identický postup, 
jak se zviditelnit, není náhodný. Marke-
tingovou ředitelkou skupiny Progresus 
je Dana Kryńska, která předtím zastáva-
la stejnou pozici právě v Accolade. Část 
prodejců dluhopisů v minulosti zase 
prošla skupinou DRFG, která stejně jako 
Progesus má své kořeny v Brně. 

I tato provázanost a nejrůznější his-
torické vazby na další subjekty na trhu 
vytvářejí jistá pnutí.

Trh je navíc stále pošramocený me-
dializovanými kauzami, jako jsou kra-
chy skupiny Arca Investments, módní 
skupiny C2H Michala Mičky, Growing 
Way Ondřeje Janaty a některých dalších. 
Investoři v těchto příbězích nenávratně 
utopili miliardy korun a teď jsou mno-
hem obezřetnější.  

Oba zakladatelé skupiny Progresus 
ale zmínku o těchto investičních prů-
švizích neslyší rádi a rozhodně odmítají 
jakákoli přirovnání k jejich chystaným 
projektům.

„Je potřeba si uvědomit, že od roku 
2013 padlo pouze 1,2 procenta veřejných 
dluhopisů. Kauzy byly výrazně mediali-
zované a věříme, že lidi přiměly k opatr-
nosti. My sami apelujeme na investory, 
aby se dobře seznámili s prospekty dlu-
hopisů a řídili se doporučeními ČNB,“ 
říká Zrůst. Podle něj Progresus stojí 
na pevných základech, a hlavně jasné 
a dlouhodobé vizi, jak a do čeho chce 
skupina investovat.   

„Dbáme na to, aby naše projekty byly 
urbanisticky promyšlené, a klademe dů-
raz na udržitelnost. V rámci skupiny se 
snažíme jít cestou maximální soběstač-
nosti. Naším cílem je doplnit výrobu 
domů i vlastní pilou, lesem, a tak uzavřít 
dodavatelský řetězec. Je to dlouhá ces-
ta, ale nehodláme z ní uhnout,“ vypráví 
muž, který i přes svůj relativně nízký 
věk – letos na jaře mu bylo 37 let – není 
v českém byznysovém prostředí žád-
ným nováčkem. 

Vystudovaný doktor práv z pražské 
Univerzity Karlovy Lukáš Zrůst je totiž 
zároveň známým insolvenčním správ-
cem se zvláštním povolením. To mu 
umožňuje řídit krachy opravdu velkých 
�rem, podobné oprávnění má v Česku 
jen 32 subjektů a osob. Zrůst řešil napří-
klad úpadek strojírenské říše Jana Svět-
líka Vítkovice Heavy Machinery, e-shopu 
Zoot a také známého kraslického výrob-
ce hudebních nástrojů Amati-Denak. 
I díky tomu se dostal do styku s velkými 

rybami českého byznysu – Janem Svět-
líkem, Martinem Ulčákem, Tomášem 
Raškou či Jaroslavem Strnadem. 

Správce byznysmenem
Právě kontakt s vrcholným domácím 
byznysem z poněkud nevděčné pozice 
insolvenčního správce v něm vypěstoval 
touhu postavit se také na druhou stra-
nu. Tedy na stranu byznysu a vlastních 
projektů.  

„Role insolvenčního správce je za-
jímavá práce, ale velmi únavná. Buď 
likvidujete, nebo dělíte na části, ale ne-
budujete. A já potřebuji něco tvořit. Ke 
koupi společnosti RD Rýmařov, která je 
ústředním bodem našeho zájmu, mě 28 29
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třeba s olomouckým byznysmenem a de-
veloperem Josefem Lébrem. 

Jen v Praze má jít o 1,5 milionu metrů 
čtverečních, na kterých má v příštích 
šesti letech vzniknout ekologicky šetrné 
bydlení pro pět tisíc lidí na bázi dřevosta-
veb. Potenciální obrat z těchto projektů 
skupina odhaduje na 26 miliard korun.

Složitá ekonomika
Jejich velké ambice ale zároveň pro-
vázejí otázky ohledně ekonomiky sou-
časných projektů skupiny a načasová-
ní těchto investic. Poslední zveřejněné 
celoroční výsledky společnosti RD Rý-
mařov z roku 2020 hovoří o tržbách těs-
ně přes miliardu korun a zisku EBITDA 
přes čtyřicet milionů. V roce 2019 přitom 
�rma propadla do provozní ztráty přes 
190 milionů. Čísla za loňský rok zatím 
nezveřejnila. Podle všeho ale budou ob-
ratově zhruba kopírovat rok 2020, avšak 
ziskovost negativně ovlivní očistné účet-
ní, právní a obchodní operace. 

Firma pod vedením Zrůsta osekala 
některé prodejní kanály, které jí uku-
sovaly část marží, a oprávkovala někte-
ré problematické pohledávky. Fabrika 
a navazující obchodní model procházejí 
restrukturalizací pod vedením nové-
ho ředitele Jiřího Buchala, který sbíral 
ostruhy třeba ve sklárnách ve Světlé, 

kde spolupracoval s továrníkem Lubo-
rem Cervou.   

„Neznám přesně aktuální ekonomiku 
RD Rýmařov, ale v minulosti se vědělo, 
že podnik není dobře řízený a má velké 
problémy. Nicméně v obecné rovině ur-
čitě jde o velmi zajímavý a perspektivní 
obor. O podobné �rmy v regionu je mezi 
investory značný zájem,“ říká k tomu šéf 
nejmenovaného středoevropského fon-
du, který se zaměřuje právě na středně 
velké,  většinou výrobní �rmy.  

Společnost koupil Zrůst zhruba před 
dvěma lety za cenu, která podle někte-
rých informací z trhu překročila sto mi-
lionů korun, od tří původních majitelů 
v čele s Františkem Příkaským. Původ-
ně kolem fabriky kroužil třeba Igor Fait 
a jeho Jet Investments, ale z prodeje 
nakonec sešlo. Krátce nato se na scéně 
objevil Lukáš Zrůst a hledal pro pro-
jekt spoluinvestora. Jednal na toto téma 
údajně například se zbrojařem Micha-
lem Strnadem, developerem Luďkem 
Sekyrou, zakladatelem DRFG Davidem 
Rusňákem nebo zmiňovaným investo-
rem Martinem Romanem. 

Nakonec se ale dohodl na spoluprá-
ci s rodinou Valových, vládci výrobce 
koupelen Siko. Přesněji řečeno s jejich 
rodinným fondem Lucros. Valovi však 
nakonec zůstali pouze v pozici �nan-
cujícího partnera, když Zrůstovi půjčili 
65 milionů korun na akvizici podniku. Po 
roce se nechali vyplatit s domluveným 
úrokem dvacet procent a jejich spolu-
práce tím skončila. 

Jejich pozici Zrůst následně nahra-
dil neméně nákladným dluhopisovým 
�nancováním. Podle Zrůsta se mu ale 
náklady na pořízený kapitál z trhu daří 
držet na úrovni kolem dvanácti procent.  

Z dluhopisů prý k dnešnímu dni zís-
kal přes 320 milionů korun. Část z nich 
zamířila na výplatu fondu Lucros, část na 
stabilizaci a rozvoj podniku v Rýmařově 
a také na pořízení pozemků pro budoucí 
development. 

A další peníze z trhu skupina, kterou 
dnes tvoří čtyři desítky většinou prázd-
ných �rem, nabírá. Měsíčně údajně dva-
cet až třicet milionů korun. Zároveň prý 
šéfové jednají i se zahraničními investič-
ními fondy, které by mohly do skupiny, 
popř. některých jejích projektů vstoupit. 

Aktuálně prý probíhají klíčová jedná-
ní s potenciálními partnery a investory, 
i proto jsou oba muži na případnou ne-
gativní publicitu extrémně citliví. Ačkoli 
jim mnozí konkurenti na trhu mimo zá-
znam rádi dávají nálepku „junk“ bondů, 
tedy rizikové investice, Zrůst věří, že 
investory dokáže přesvědčit, že jejich 
plány dávají smysl. Trh chce uklidnit 
i nějakou formou silnějšího zajištění 
dluhopisů.  

Také počítá s tím, že na úroky z dlu-
hopisů si vydělá už jen samotná fabrika 
svou zvýšenou produkcí i vyšší marží 
a ekonomice celého investičního soukolí 
pomůže také růst cen pozemků, které 
Progresus kupuje (nebo zasmluvňu-
je) pro potřeby svých developerských 
projektů. 

Důležitou indikací ale budou výsledky 
výrobního podniku v letošním roce. Fir-
ma si totiž v materiálech pro investory 
namalovala plán už letos zvýšit obrat 
na 1,6 miliardy korun, tedy růst prak-
ticky o padesát procent. Stejně tak by 
se EBITDA �rmy měla vyhoupnout nad 
sto milionů korun. 

Tyto předkrizové plány však bude 
velmi obtížné uhájit v dnešní napjaté 
realitě. Proti nim jdou válka na Ukra-
jině, související rostoucí ceny energií, 
dřeva, ale také vysoké úroky a prudké 
ochlazení hypotečního trhu. 

„Víme, že podmínky na trhu nám teď 
zrovna nepřejí. Ale dlouhodobá vize je 
správná. Navíc  fabrika je vyprodaná na 
rok dopředu. Jsme ve výrobě i obchodu 
efektivnější. Myslím, že i tyto podmínky 
nám ve �nále mohou svým způsobem 
pomoci,“ říká k tomu Zrůst na závěr. 
Nicméně jednoduché to někdejší insol-
venční správce mít určitě nebude. Pokud 
selže, supů, kteří si na něm s gustem 
pochutnají, je na trhu více než dost. ×

Skupina Progresus na sebe letos 
hlasitě upozornila na Mezinárodním 
filmovém festivalu Karlovy Vary, kde 
se zařadila mezi největší partnery. 
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30
studentů má podle informací Hrotu 
stále Vysoká škola politických 
a společenských věd.

zjistit a veri�kovat, kdo je členem akade-
mického senátu školy, jenž rektora podle 
zakládacích dokumentů volí. A rovněž 
zda Kysilka skutečně může být rekto-
rem, když s tím nesouhlasí většinový 
vlastník. Webové stránky školy nejsou 
aktualizované, lidé uvedení v seznamu 
akademických senátorů již se školou 
několik let nespolupracují. Sám Kysil-
ka seznam senátorů Hrotu neposkytl.

Kdo tam pracuje?
Informace se rozcházejí i v tak základ-
ní věci, jako je personální zabezpečení 
instituce. Zatímco podle většinového 
vlastníka školy Kapitána již v institu-
ci nepracují žádní zaměstnanci, neboť 
kvůli navyšujícímu se dluhu všechny 
úvazky ukončil, Kysilka tvrdí, že je stá-
le zaměstnancem a rozhodně prý není 
jediným. „Zaměstnancem školy jsem 
od roku 2016. A pokud pan Kapitán dal 
všem zaměstnancům výpověď, patrně 
je o tom zapomněl informovat. Ani já, 
ale ani další akademičtí pracovníci jsme 
žádnou výpověď nedostali, dokonce ni-
koho z nás neinformoval ani o podání 
návrhu na insolvenční řízení,“ napsal 
Kysilka v prohlášení na Facebooku. In-
formace o akademických pracovnících 
by měl mít Národní akreditační úřad pro 
vysoké školství, který má možnost na-
hlížet do státem spravovaného Registru 
docentů a profesorů a rovněž by měl od 
školy v pravidelných zprávách dostávat 
informaci o personálním zabezpečení. 

DRAMA V REŽII 
OKAMUROVCŮ
Kutnohorská vysoká škola politologie 
může přijít i o státní souhlas

 Vladimír Barák

 Shutterstock.com

Academia Rerum Civilium – Vysoká škola 
politických a společenských věd, sídlící 
v Kutné Hoře, bojuje o přežití. Týdeník 
Hrot o tom informoval v minulém čísle 
(32/2022). Kvůli velkým dluhům na ni byl 
podán insolvenční návrh a podle větši-
nového vlastníka jí už není pomoci. Si-
tuací na škole se nyní kromě Národního 
akreditačního úřadu pro vysoké školství 
začalo zabývat i ministerstvo školství, 
mládeže a tělovýchovy pod vedením 
Vladimíra Balaše (STAN). 

Úředníci resortu rozhodují, zda škole 
neodebrat státní souhlas. V takovém pří-
padě by musela okamžitě skončit. Zvrátit 
by to ale ještě mohl nový záhadný kupec.

Kutnohorské „schizma“
Článek Hrotu o kutnohorské ostudě 
vzbudil velké množství reakcí. Kromě 
současných studentů se redakci ozvali 
i bývalí absolventi či učitelé. A bobříka 
mlčení prolomil i Vladimír Srb, menši-
nový majitel školy s desetiprocentním 
podílem, který podle bývalých rektorů 
i současného většinového vlastníka Mi-
chala Kapitána nese za kritickou situaci 
v instituci hlavní vinu. Srb redaktorovi 
Hrotu opakovaně nebral telefon, roze-
psal se však v obsáhlém vyjádření na 
sociální síti Facebook. 

„Pokud se kdokoliv rozhodne projít 
internet, zjistí, že ani jeden absolvent 
školy v její historii nebyl nikdy ozna-
čen jako plagiátor, jako rychlostudent 
nebo by se v souvislosti s ním objevila 
jakákoliv zmínka o podvodném jednání 
během studia. Naopak, škola má pres-
tižní absolventy (…). A i v budoucnu, ať 
se stane se školou cokoliv, se budou tito 
absolventi objevovat ve všech funkcích 
našeho politického systému. Lepší vi-
zitka pro profesní vysokou školu není 
a jsem na ni patřičně hrdý,“ píše Srb, 

podle kterého škola byla za doby, kdy 
byl jejím jednatelem, v dobré kondici 
a nedlužila ani korunu. 

Do problémů se prý dostala až v době, 
kdy její majoritu drželi jiní vlastníci. Nic-
méně i ze současného dění je zřejmé, že 
na škole nepanuje standardní atmosféra. 
Srb totiž svůj příspěvek publikoval na 
o�ciálním pro�lu školy, který byl jen oka-
mžik poté přejmenován na „neo�ciální 
pro�l“. Připomeňme, že nejvýznamnější 
absolventkou školy je Helena Langšád-
lová (TOP 09), která se vypracovala až na 
ministryni pro vědu a dodnes je členkou 
akademické rady školy.

V instituci tak pokračuje dvouvládí. 
Na jedné straně stojí většinový majitel 
a jednatel Michal Kapitán (podle ob-
chodního rejstříku vlastní devadesáti-
procentní podíl), bývalý vlivný člen SPD 
Tomia Okamury, který byl podle svých 
slov oklamán bývalými majiteli, když 
mu před nákupem školy nebyly podá-
ny veškeré informace o rozsahu dluhů. 
A na druhé politolog Vladimír Srb spolu 
s jeho někdejším asistentem a vedoucím 
knihovny školy Josefem Kysilkou, který 
byl v minulých týdnech údajně zvolen 
rektorem. Slovo údajně je záměrné – stav 
ve škole je natolik chaotický, že nelze 30 31
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pohledávky přihlášené do insolvenč-
ního řízení,“ říká Hrotu. Oproti tomu 
Srb s Kysilkou se školu snaží, alespoň 
podle svých slov, zachránit. „Z pověření 
majitelů jsem zahájil jednání o možné 
dohodě s několika věřiteli a věřím, že se 
podaří dohody dosáhnout. Ale kdyby ne, 
jak jsem již sdělil příslušným státním 
orgánům, máme pro zbývající studen-
ty zajištěno dostudování na jiné vysoké 
škole,“ uvádí Kysilka. „Nebojím se pro-
blémy řešit, a i to, že jsem si nechal při 
prodeji školy vlastnický podíl a zůstal až 
do zásahu neoprávněných osob do stu-
dijního programu zaměstnancem, my-
slím dokazuje, že jsem nikam neutíkal 
a chtěl se dále podílet na řešení všech 
případných ekonomických problémů. 
Stejnou nabídku jsem nyní učinil i no-
vému panu rektoru Kysilkovi a udělám 
maximum pro záchranu studentů i ško-
ly, pokud to bude možné. Pokud ne, chci 
se podílet na důstojném ukončení jejího 
fungování,“ říká Srb. 

Kysilka již dříve Hrotu řekl, že pro ško-
lu našel kupce. Ten by prý byl ochoten 
splatit veškeré dluhy a dále ji rozvíjet. 
Jméno však neprozradil. Podle informací 
Hrotu je oním záhadným kupcem opět 
jeden z vlivných členů SPD. Pro toho je 
údajně lukrativní státní souhlas, kterým 
škola disponuje a který je jinak obtížné 
získat. Státní souhlas je prakticky povo-
lením ze strany státu, aby �rma mohla 
provozovat vysokou školu. 

Pokud je tomu skutečně tak, menši-
nový vlastník Srb i „jeho“ rektor Kysilka 
nyní hrají o čas. Národní akreditační 
úřad pro vysoké školství již totiž rozhodl 
o tom, že se školou zahajuje řízení o od-
nětí akreditace studijního programu. 
Pokud by se tak stalo, škola již nesmí 
v daném studijním programu politologie 
nadále vyučovat či pořádat závěrečné 
zkoušky. Nezůstalo ale jen u toho. 

„Úřad dále na základě zjištěných sku-
tečností předává podnět ministerstvu 
školství, mládeže a tělovýchovy, aby 
prošetřilo a zvážilo, zda jsou naplněny 
skutkové důvody k odejmutí uděleného 
státního souhlasu,“ uvedla instituce. Mi-
nisterstvo se takovým podnětem musí 
zabývat. Pokud škole nakonec souhlas 
odejme, ta de�nitivně končí. Podle in-
formací Hrotu má škola ještě asi třicet 
studentů. Na základě zákona jim v pří-
padě odebrání akreditace či státního 
souhlasu musí vysoká škola zabezpe-
čit dostudování na jiné škole s platnou 
akreditací daného studijního programu. 
Kutnohorská VŠ již nesmí přijímat nové 
studenty.  ×

složení komisí pro státní zkoušky – po-
zváni byli ti, kdo v komisi podle zákona 
zasednout nemohou, zkoušek se na-
opak nemohli jako zkoušející účastnit 
ti, kteří byli řádně akademickou radou 
do komise schváleni. I podle vyjádření 
pana bývalého rektora Vicena v článku 
Hrotu nebyla minimálně část státních 
zkoušek, organizovaných lidmi kolem 
pana Kapitána, v souladu se zákonem 
a vnitřními předpisy školy,“ napsal Jo-
sef Kysilka. 

Pro úplnost tedy dodejme kompletní 
vyjádření exrektora Vicena pro Hrot. „Ob-
hajoby jsem nesvolal. S jejich průběhem 
jsem nesouhlasil, a proto jsem se nepo-
depsal ani na protokoly o obhajobách,“ 
říká Vicen. To jednatel Kapitán přiznal, 
na protokoly o obhajobách i diplomy se 
prý podepsal osobně, neboť coby jedna-
tel zastával i pozici rektora. Obhajoby 
prací byly podle něj legální. Případný 
spor o platnost zkoušek by tak musel 
rozhodnout až soud.

Hraje se o čas
Otázkou zůstává, co bude se školou dál. 
Většinový majitel a jednatel Kapitán sdě-
lil, že žádné zásadní kroky již nepodniká. 
„Čekáme na soud a jmenování insolvenč-
ního správce. Ten následně rozhodne, 
jakým způsobem budou vypořádány 

„Úřad ověřil, že od května 2022 nejsou 
do Registru docentů a profesorů hláše-
ni zaměstnanci vysoké školy, kteří mají 
studijní program dle platné akreditace 
zajišťovat, respektive nejsou hlášeni žád-
ní jiní zaměstnanci v základním pracov-
něprávním vztahu,“ informovala Aneta 
Lednová, mluvčí ministerstva školství, 
pod které úřad spadá. Informace státní 
autority v tomto tedy dává za pravdu 
spíše Michalu Kapitánovi.

Velký spor se vede o tak zásadní věc, 
jako jsou státnice. Celkem dvanáct stu-
dentů a studentek obhajovalo bakalář-
ské práce na začátku července v Praze. 
Obhajoby se konaly v sídle jiné �rmy Mi-
chala Kapitána, neboť budova v Kutné 
Hoře již byla uzamčena z důvodu nepla-
cení nájemného. Státnice však rektor 
Kysilka i menšinový vlastník kritizují 
a prohlašují za neplatné. 

„Na společné schůzce v Praze s teh-
dejším rektorem Vlastimilem Vicenem 
prosadil jednatel Kapitán zcela zbytečně 
do funkcí dvou prorektorů své přátele 
ze skupiny kolem pana poslance Jiřího 
Kobzy ze strany SPD – pana Petra Žan-
tovského, bývalého kandidáta za SPD 
do Senátu, a pana Tomáše Doležala, 
asistenta pana poslance Jiřího Kobzy 
z SPD. Zároveň se bez vědomí kohokoli 
ze zaměstnanců školy rozhodlo o změně 

Perla Kutné Hory? Spíše ostuda. 
Zdejší vysoká škola kvůli dluhům 
míří do insolvence.

Zatímco podle 
většinového 
vlastníka školy 
Kapitána již 
v instituci 
nepracují žádní 
zaměstnanci, 
neboť kvůli 
navyšujícímu se 
dluhu všechny 
úvazky ukončil, 
Kysilka tvrdí, 
že je stále 
zaměstnancem 
a rozhodně prý 
není jediný.30 31
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Nemalou část hráčů přebral kamenným 
provozovnám rostoucí a složitěji regu-
lovatelný online sektor. A do toho přišel 
covid. „V roce 2020 jsme měli provozov-
ny zavřené 120 dní, v roce 2021 dokonce 
150 dní,“ říká v kanceláři s výhledem na 
Staroměstské náměstí Pavel Zákravský. 

Majitel tuzemské sítě šesti desítek 
kasin a heren Gelp někdejší eldorádo ne-
zažil. Jednačtyřicetiletý podnikatel tou 
dobou působil ve facility managementu 
a telekomunikacích a do nalomeného 
byznysu s kontroverzní pověstí vstoupil 
až v roce 2018, tedy v době, kdy už platil 
současný, přísný zákon o hazardních 
hrách, provozovatelé standardně odvá-
děli daně a mnoho obcí herny poměrně 
tvrdě regulovalo až k nulové toleranci. 
Zákravský sám sebe označuje za čistě 
byznysového investora druhé genera-
ce po první generaci otců zakladatelů 
z devadesátých let, kteří často neměli 
problém jít až na hranu zákona a ob-
čas i za ni. 

P
řed deseti lety byl tvrdý 
hazard v Česku na vrcho-
lu. Letitá nečinnost státu 
i silná lobby hazardníků 
vedly k tomu, že Češi ke 

konci roku 2011 měli na výběr z více než 
sta tisíc automatů. Z výnosů někteří ma-
jitelé heren neodváděli daně a podle 
vlastního uvážení poslali část zisku buď 
na �nancování vlastních koníčků, nebo 
více či méně důvěryhodným neziskov-
kám, které se pak veřejně zasazovaly 
o zachování neprůhledného systému 
takzvaných odvodů na dobro a další zá-
jmy svých chlebodárců.  

Bylo zřejmé, že situace je neudržitel-
ná, a dnes jsou divoké časy dávno pryč. 
Postupem let stát i samosprávy herny 
a kasina stále více a občas až zbytečně 
tvrdě přiškrcovaly. Počet elektronic-
kých videoloterijních terminálů, takzva-
ných technických her, klesl na necelých 
33 tisíc. Starší, „hloupé“ výherní auto-
maty zmizely z trhu úplně s rokem 2017. 

TVRDÝ 
HAZARD 
DOSTAL 
RÁNU. 
ALE NEPADL
Kamenné 
herny a kasina 
drtí přísná 
regulace, online 
konkurence 
i špatná pověst. 
Nová skupina 
Gelp Pavla 
Zákravského 
chce přesto 
expandovat 

 Jan Brož

 Tomáš Novák
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pobírajícím dávky či dlužícím alimenty 
a do kterého se mohou zapsat sami hrá-
či nebo to mohou udělat jejich rodiny, 
očistila trh od patologických gamblerů. 
Takových je v populaci podle Národního 
výzkumu užívání návykových látek 2,4 
procenta, přičemž u 1,3 procenta je riziko 
vysoké. Podle studie je u technických land 
based her riziko patologického chování 
stále nejvyšší, anonymní online prostředí 
ovšem kamenné herny dotahuje. 

Je otázkou, zda se gambleři přesouvají 
právě na internet nebo třeba do černých 
heren, v povolených kasinech a hernách 
se však podle Zákravského vyskytují mini-
málně. „Jako provozovatelé takové hráče 
ani nechceme. Závislý hráč je neštěstí pro 
rodinu a komunitu. Jako každý byznys 
však chceme hráče, který je předvídatelný 
a chodí pravidelně. Závislý hráč v kasinu 
jednorázově prohraje velké peníze a pak 
dlouho nepřijde,“ říká Zákravský. Podle 
něj školený personál hráče s podezřelým 
chováním vyzývá k odchodu. 

Tuzemský trh je třeba rozdělit na vnit-
rostátní a příhraniční. Kasina v pohraničí 
se koncentrují výhradně na návštěvníky 
z Rakouska a Německa, kterým poskytují 
o něco více služeb, zábavy či občerstve-
ní a nabízejí i jiné typy her. Gelp se s vý-
jimkou jediného kasina soustřeďuje na 
domácí klientelu, byť určité speci�kum 

představuje hlavní město Praha, kde se 
kvůli vysokému počtu turistů jinak para-
lelně fungující světy setkávají. Typickým 
návštěvníkem „vnitrostátního“ kasina je 
tak podle Zákravského dnes muž mezi 
třiceti a pětačtyřiceti roky, který chodí 
hrát jednou až třikrát do měsíce. „Zajde 
si s klukama na pivo a pak zajdou spo-
lečně do kasina na automaty nebo živou 
hru. Nechá tam určité peníze, aniž by se 
zadlužil a existenčně ho to ohrožovalo. 
To je absolutní většina hráčů,“ popisuje 
Zákravský. 

s obviněným podnikatelem Michalem 
Redlem.

Právě na základech Helvet Group vzni-
kl nynější Gelp, který Zákravský stopro-
centně ovládá. Současná společnost však 
podle jeho slov nemá s Helvet Group už 
nic společného. „Sám nehraju automaty. 
Každá krize ale představuje příležitost 
a takovou byla změna hazardního zákona, 
který zásadně změnil podmínky pro pro-
vozování hazardních her. To vytvořilo tlak 
na provozovatele, který už část trhu neby-
la schopna ustát. Jednu síť provozoven, 
která chtěla skončit, jsme proto převzali 
a na tom vnikl Gelp,“ popisuje Zákravský. 

O rok později následovala akvizice 
zbývajících provozoven kdysi význam-
né společnosti Campa Net a za další rok 
Gelp pohltil i síť kasin Sport Games. Po-
dle výroční zprávy má dnes společnost 
5,2procentní podíl na trhu podle počtu 
provozovaných land based her, tedy her 
v kamenných pobočkách. V tržbách je 
podle Zákravského pětkou za letitými 
vládci – Admiralem, Forbesem, Bonve-
rem a Kajotem. Ačkoli covidové lock-
downy byly i pro Gelp značnou ranou, 
podle Zákravského společnost přežije 
a loňský rok uzavřela s „černou nulou“ 
v podobě necelých šesti milionů zisku. 
Zároveň pandemie přinutila i další pro-
vozovatele přemýšlet o prodeji, a Gelp se 
tak vrací k původnímu záměru postup-
ně konkurenci pohlcovat. „Vrátili jsme 
se k plánu akvizic, tento rok bychom 
chtěli ještě jednu udělat. Směrujeme to 
na čtvrtý kvartál,“ říká Zákravský, který 
však zatím nechtěl být konkrétní.

Deset miliard do kasin
Navzdory online konkurenci, pandemii 
i přísným obecním vyhláškám předsta-
vují kasina lákavý, byť rizikový byznys. 
V tuzemských kasinech a hernách se 
stále protočí poměrně dost peněz. Jejich 
podíl na celkových příjmech z hazardu 
sice kontinuálně klesá a pryč je doba, kdy 
kamenná kasina a herny schlamstly přes 
polovinu trhu, podle Zprávy o hazardním 
hraní v České republice však z celkových 
33,7 miliardy korun příjmů hazardních 
�rem v roce 2020 připadlo na land based 
technické hry devět miliard. Další mili-
ardu tvoří živé hry, tedy takové, u nichž 
je nutná přítomnost krupiéra. Stále tak 
představují největší podíl z hazardního 
koláče, byť bod zlomu, kdy se dominant-
ním typem hazardu v Česku stanou on-
line hry, už nejspíš není daleko. 

Přísná regulace, jako bylo třeba za-
vedení registru vyloučených osob, kte-
rý znemožňuje vstup do kasin lidem 

Jediný příslušník druhé generace
V pomyslné druhé generaci je však Zák-
ravský s Gelpem jediným členem. Žádná 
jiná nová skupina se v tradičním o¬ine 
hazardu na trhu neprosadila a poslední 
léta nepřežila ani část veteránů. Třeba 
Slot Group karlovarského krále hazardu 
Milutina Periče skončila před třemi lety 
v insolvenci. Skupina Synot miliardáře 
Iva Valenty se zase stále více zaměřuje 
na internet a jiné oblasti podnikání, které 
s hazardem nijak nesouvisejí, například 
turismus. Z trhu zmizela i skupina Helvet 
Group, která měla dříve nejasné zahra-
niční vlastníky, naposledy ji však podle 
obchodního rejstříku ovládal zlínský 
právník Václav Petrásek. Jeho jméno se 
objevilo v kauze Dozimetr v souvislosti 

Pavel Zákravský odvážně vstoupil 
do nalomeného hazardního byznysu, 
se kterým neměl předtím nic 
společného. Jeho síť kasin Gelp 
vidí v krizi šanci a plánuje akvizice. 
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v Česku a povoleny zůstanou už jen hry 
živé. Ty jsou však vzhledem k nákladům 
na personál, ale třeba i nárokům na zna-
losti hráče pro provozovatele výrazně 
méně ziskové než videoloterjiní termi-
nály a podle Zákravského se je samo-
statně nevyplatí provozovat. 

Překvapivé proto je, že živých her na 
rozdíl od těch technických přibývá. Vy-
světlení přináší loňské hodnocení mini-
sterstva �nancí o dopadech hazardního 
zákona. Podle dokumentu se zákon jako 
celek osvědčil, autoři však navrhují vzít 
v úvahu několik drobných úprav. Šimon 
Blecha z ministerstva �nancí potvrzuje, 
že resort si vzal doporučení k srdci a na 
úpravách zákona pracuje. „Nicméně 
v momentální fázi je předčasné hovořit 
o jednotlivých parametrech navrhované 
úpravy,“ uvádí Blecha. 

Ministerská analýza doporučuje 
změny týkající se hlavně online sekto-
ru a míry zdanění. Technické hry, stejně 
jako relativně nezávadné loterie jsou to-
tiž dnes zdaněny poměrně tvrdě. Z rozdí-
lu mezi přijatými sázkami a vyplacenými 
výhrami odvádějí 35 procent, zatímco 
zbytek odvětví jen 23 procent. Je otázka, 
zda stát bude chtít otevřít citlivé téma 
daní, určité úpravy však ministerstvo 
navrhuje i v regulaci heren a kasin. 

Pro oba typy provozoven totiž dnes 
platí různé podmínky. Prestižněji vní-
maná kasina mohou mít otevřeno ne-
přetržitě a limit na maximální sázku je 
stanoven na tisíc korun, zatímco v her-
nách s omezenou otevírací dobou jen 
na stovku. Podmínkou pro provoz kasi-
na je přitom mimo jiné i živá hra. Podle 
ministerské analýzy to vede ke vzniku 
„kvazikasin“, kdy provozovatelé heren 
rozšířením o živou hru usilují o status 
kasina s příznivějšími podmínkami. Re-
sort tak dává v úvahu, zda podmínky 
nesjednotit. Otevřené přitom nechává, 
zda to má být směrem k přísněji regu-
lovaným hernám, nebo do benevolent-
nějšího režimu v kasinech.  

Provozovatelé by samozřejmě oce-
nili o něco volnější pravidla. Za extrém 
označuje Zákravský například povin-
nost, aby z každého hracího místa bylo 
vidět na hodiny. Lze však pochybovat 
o tom, do jaké míry si politici troufnou 
vyhovět a negativně vnímanému sektoru 
uvolnit uzdu. Ve výsledcích přitom nic 
nenasvědčuje tomu, že by zájem Čechů 
o gambling upadal. Celkově vsazená 
částka rok od roku roste, i v covidovém 
roce prosázeli v souhrnu 393 miliard 
korun. Jde tedy jen o to, jak se jednotlivé 
typy hazardu o peníze rozdělí. ×

z technických her končí v obecních po-
kladnách, které si tak v souhrnu i v co-
videm utlumeném roce 2020 přišly na 
4,9 miliardy korun. Část obcí proto ha-
zard toleruje, třeba jen na vyhrazeném 
území. Přesto představuje tvrdé potírání 
odvětví se špatnou pověstí pro mnoho 
politiků velké lákadlo na voliče a nulová 
tolerance je spíš pravidlem než výjimkou. 

Podle Ondřeje Krátošky z tiskového od-
dělení ministerstva vnitra evidoval resort 
k poslednímu dni loňského roku celkem 
670 obecních vyhlášek regulujících ha-
zard na svém území. „Z toho ve 486 pří-
padech se jednalo o úplný zákaz provo-
zování hazardních her,“ dodává Krátoška.

Jen v Praze zmizí po vypršení pře-
chodného období v  roce 2024 dva-
náct procent ze všech technických her 

Takoví podle něj oceňují společenské 
prostředí kasina a internetové hraní je 
neláká. „Pořád je spousta hráčů, kteří 
rádi chodí do kasina a nechtějí na in-
ternet. To jsme si vyzkoušeli, když jsme 
nabídli hráčům kamenných heren, že se 
mohou registrovat a můžou hrát online. 
Takových bylo ale asi jen pět deset pro-
cent. Někteří hráči zkrátka potřebují to 
prostředí, sednout si spolu a popovídat 
si. Takoví jsou a budou,“ řekl před časem 
v rozhovoru pro týdeník Hrot i majitel 
Synotu Ivo Valenta. 

Stát chystá změnu zákona
Příležitostí, kde si zahrát, bude přitom 
nejspíš dál ubývat, což představuje šanci 
pro kasina, která regulatorní tlak usto-
jí. Pětašedesát procent výnosů daně 

Počet živých her

PŘÍJMY ZE HRY (v mld. Kč)*
VLOŽENO CELKEM (v mld. Kč)

ČEŠI A HAZARD
Kolik je v Česku automatů a kolik v nich protočí hráči ve srovnání s jinými typy hazardu?
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Technické hry land based
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* rozdíl mezi sázkami a vyplacenými výhrami
Zdroj: Zpráva o hazardním hraní v České republice
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dokonce můžete získat pocit, že už ani 
nejste v Česku. Ale zpět k výletu. Naším 
cílem je vrch, jehož jméno prozrazuje, 
že se nacházíme v kraji, kde žije stále 
populárnější „ostravský tygr“. Ano, jde-
me na Kozubovou (982 metrů), jíž vévodí 
rozhledna, která je zároveň věží pěkně 
udržované kaple svaté Anny. A pod ní 
leží další sympatický horský hotýlek 
s vlastním pivem. 

Lesk a bída dotací
Když se vrátíme do Dolní Lomné, může-
me navštívit Zážitkové centrum Ursus 
nebo areál Matice slezské. Obojí je zá-
žitek, byť dost paradoxní. 

Jméno první atrakce napovídá, že 
půjde o expozici věnovanou zdejší pří-
rodě, jejímž nekorunovaným králem je 
medvěd. Expozice je velmi interaktiv-
ní a zajímavá, leč cosi tu chybí. I objekt 
Matice slezské na první pohled vzbuzu-
je velké naděje. Vypadá totiž jako malý 
skanzen. A skanzen to taky je, jenže spíš 
v pejorativním slova smyslu. Pokud če-
káte prohlídku, chyba lávky, mimo dva 
větší festivaly a několik menších akcí 
tady chcípl pes. Na to, že má jít o insti-
tuci pečující o dědictví slezské kultury, 
je to bída. Když se podíváte, jaké dotace 
tu dostávají od eráru, zvedne vám to tlak. 
Něco podobného se po chvíli dostaví 
i v Ursusu. Stačí přijít na zahrádku, kde 
mají být hrátky s vodou, nebo si chtít dát 
lungo v kavárně propagované na webu. 
Nic z toho nenajdete, poněvadž to vy-
schlo, zašlo, polámalo se, dokafovalo 
a nikdo se už nestará. 

Celé to tu vyhlíží, jako by někdo přišel 
s hezkým projektem, získal na něj dost 
evropských i národních peněz, vybu-
doval ho… a pak už nic, vůbec nic. Že by 
dotace vyschly, nebo je to moc práce? 

Náladu vám naštěstí spraví skvě-
lá péče místních obcí o  veřejná 

PO MALEBNÉ 
SLEZSKÉ 
STOPĚ
Východní část 
Moravsko-
slezských 
Beskyd leží na 
historickém 
území Slezska 
a je neobyčejně 
malebná. A není 
zde nouze 
o roztodivné 
paradoxy

 Ladislav Mrklas

 Ladislav Mrklas

Server Mapy.cz již několik let zobrazuje 
historické hranice Čech, Moravy a Slez-
ska neboli tří hlavních částí „zemí Ko-
runy české“. Východní část Moravsko-
slezských Beskyd kromě bývalé zemské 
hranice nabízí ještě dvojí současnou 
hranici – česko-polskou a česko-sloven-
skou. Pro historika, geografa a milovníka 
zajímavostí je už to dost velkým láka-
dlem, aby tento odlehlý kout navštívil. 

Nejmalebnější částí jsou pochopi-
telně beskydské stráně táhnoucí se po 
obou březích říčky Lomné. Její údolí je 
autem dostupné jedinou a nekonečnou 
silnicí, která se táhne od Bocanovic přes 
Dolní a Horní Lomnou až po rozcestí 
Kyčmol. Pár set metrů pod ním najde-
me mimořádně zajímavé místo – hotel 
s minipivovarem. Ochutnat zdejší zla-
tavý mok stojí za to. 

Stráně nad Lomnou svou příkrostí 
připomínají některá alpská či karpat-
ská údolí. Jsou pochopitelně mnohem 
nižší (850–1070 metrů nad mořem), ale 
to jim na jejich majestátnosti nikterak 
neubírá. Nástupy do nich člověka do-
nutí ke slušnému výkonu. Příkladem 
je nástup z osady Přelač, odkud se zpo-
čátku skoro po čtyřech vyráží směrem 
na Muřinkový vrch. Odměnou za ná-
mahu je kouzelné místo s kaplí Panny 
Márie, jejíž název napovídá, že už se 
nacházíte na slovenském území. Je tu 
i odpočinkové místo, kříž, pramen pitné 
vody a ohniště. 

Z Muřinkového vrchu se můžete vy-
dat různými směry a po různých zna-
čených cestách. Dojdete tak například 
na nejvyšší místní kotár – Velký Polom 
(1067 metrů), odkud můžete vyrazit do 
poslední železniční stanice na území 
Česka s názvem Mosty u Jablunkova. 
Anebo se můžete vydat rovnou do slo-
venské CHKO Kysuce či přes rozcestí 
Čuboňov do Kyčmolu. Ani na jedné z tras 
se nebudete nudit, neboť budete pořád 
kráčet bohatým lesem, kde nenarazíte 
na žádné kůrovcovou kalamitou zdevas-
tované smrčiny. To je v našich horách 
poměrně velká vzácnost. Zdejší lesy 
naštěstí nejsou monokulturami. Tvoří je 
směs listnáčů, především buků, javorů 
a jasanů, a jehličnanů, mezi nimiž vedle 
smrku nechybějí ani jedle. 

Jinou zajímavou trasu najdete nad 
Dolní Lomnou. Řada místních názvů 
jako Kykula, Kyčera, Firůvka, Glovčín 
nebo Urbáška dokládá jazykově pest-
ré osídlení tohoto koutu země. Občané 
s polštinou jako mateřským jazykem tu 
tvoří podstatnou část populace. Podle 
jmen na náhrobcích místních hřbitovů 36 37
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Nadmíru 
turisticky 
atraktivní část 
země s velkým 
rozvojovým 
potenciálem 
patří k politicky 
nejodcizenějším 
územím.



s velkým rozvojovým potenciálem pa-
tří k politicky nejodcizenějším územím. 
V tom se blíží severozápadním Čechám. 
A tak tu lidé bez ohledu na mateřský ja-
zyk volí různé protestní formace, dnes 
hlavně Babišovo ANO a Okamurovu SPD, 
což nemůže vyrovnat ani silnější posta-
vení KDU-ČSL. 

Vysvětlení je několik. Jedná se o evi-
dentně periferní území, které se ve všech 
možných podobách liší od centra. I tudy 
procházely dějiny s mnoha traumatic-
kými zážitky. Po roce 1989 tu krachla 
významná část největších zaměstna-
vatelů a nastala velká nejistota. Vidíme 
zde zhoubný vliv špatných dotací bez 
důsledného tlaku na to, aby pomáha-
ly opravdu dlouhodobě. A s tím vším 
souvisí rapidní stárnutí a vylidňování. 

Nic z toho by vás však nemělo odradit 
od alespoň pětidenní návštěvy. Stojí to 
za to. Tak vyrazte, Beskydy a Jablunkov-
sko na vás čekají s hojnou a otevřenou 
náručí. ×

Fascinující Trojmezí
Atraktivní částí je i česko-polsko-slo-
venské Trojmezí. K němu se nejlépe do-
staneme z vísky Hrčava. Ta dříve patřila 
k obci jménem Javořinka, která byla po 
první světové válce přiřazena k Polsku. 
Leč místní, povětšinou česky mluvící, 
obyvatelstvo tak dlouho protestovalo, až 
byla Hrčava roku 1924 přičleněna k Čes-
koslovensku. Silniční spojení s ním však 
získala až po dalších více než čtyřiceti 
letech.  

Trojmezí leží na výběžku připomínají-
cím úzkou nudli vedoucí do Polska. Míří 
sem davy turistů ze všech stran. Po cestě 
se nad vámi tyčí nejvyšší silniční most 
celého Slovenska. Na Trojmezí najdete 
několik kosmopolitních hospůdek a far-
miček, které nabízejí pestrou středoev-
ropskou směsici regionálních piv, vín, 
uzenin, sýrů, medu a jiných pochutin. 
Navíc kolem sebe pořád vidíte pasou-
cí se stáda, skutečné producenty části 
těchto dobrot. Kšeftu tu vládnou Poláci 
a Slováci, čeští Slezané jsou poněkud 
pozadu, což je zjištění, k němuž záhy 
dojdete nejen tady. 

Drahoš, Babiš a jiní
Vcelku málokdo si vzpomene, že nej-
slavnější současnou osobností s míst-
ními kořeny je Zemanův prezidentský 
protikandidát Jiří Drahoš. Tomu slouží 
ke cti, že rodný Jablunkov patřil k ne-
mnoha místům, kde dokázal Zemana 
porazit ve druhém kole. 

Jedním z paradoxů východní části 
Beskyd a Jablunkovska je fakt, že nad-
míru turisticky atraktivní část země 

prostranství. Milovník pořádku a všu-
dypřítomných truhlíků s begoniemi 
a muškáty zaplesá. Nádhera! A pak je 
tu i pozitivní stránka veřejné podpory. 
Mnohé z místních starších i fungl no-
vých hotelů a penzionů byly vybudová-
ny za účasti státu nebo kraje. A fungují 
a jsou opravdu výstavní, přitom vkusné 
a funkční. Inu, privátní je prostě privátní. 

Proti Turkům
Jablunkovským průsmykem vedou klí-
čové železniční a silniční komunikace 
spojující Česko a Slovensko. Průsmyk 
hrál strategickou roli již od středově-
ku. U Mostů u Jablunkova proto najde-
me soustavu menších opevnění, která 
byla budována na hranicích s Uherským 
a Polským královstvím od 16. do počátku 
19. století. Jejich cílem byla obrana proti 
turecké expanzi. I dnes můžete navštívit 
zachovalé pozůstatky Velké šance, kde 
před několika lety vzniklo i mimořádně 
zajímavé návštěvnické centrum, které 
nabízí např. 3D modely opevnění mění-
cího se v čase. 

Škoda že pro zdejší personál jako by 
platilo cimrmanovské „neměl rád lidi, 
tak si otevřel hospodu“. Když si jako ná-
vštěvníci chcete vystřelit z miniaturního 
modelu děla, který je tu od toho, aby se 
z něj střílelo, musíte být opravdu hodně 
asertivní, abyste tuto možnost dostali. 
Proč bylo nainvestováno tolik veřejných 
peněz, když to takhle skřípe? Možná by 
prospělo, kdyby návštěva nebyla zdar-
ma. Památka by získala více peněz na 
investice a návštěvníci by za placené 
vstupné žádali lepší zacházení.

I dnes můžete navštívit zachovalé 
pozůstatky Velké šance, kde před něko-
lika lety vzniklo i mimořádně zajímavé 
návštěvnické centrum, atraktivní je 
i česko-polsko-slovenské Trojmezí 
(vpravo nahoře).
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zdravotníků. To je za současné situace, 
kdy se zdravotnictví vzpamatovává z co-
vidu-19, mělo by se připravovat na novou 
vlnu covidu, musí se postarat o ukrajin-
ské uprchlíky a čelíme rekordní in�aci, 
naprosto nepochopitelné,“ říká Kubek. 
Negativně se k novele vyjádřil i předse-
da Sdružení ambulantních specialistů 
Zorjan Jojko nebo Martin Engel, před-
seda Lékařského odborového klubu.

Valorizace v ohrožení
Prezident svým vetem ale ohrozil ji-
nou vládní prioritu, a to konkrétně va-
lorizační mechanismus, kterým se má 
platba za státní pojištěnce upravovat 
automaticky v následujících letech, již 
bez zásahu politiků. „K novele snižují-
cí platbu za státní pojištěnce byl totiž 
zároveň připojen pozměňovací návrh 
obsahující transparentní valorizační 
mechanismus. S jeho využitím měl být 
příspěvek za státní pojištěnce každoroč-
ně automaticky valorizován obdobným 
způsobem jako v případě valorizace dů-
chodů, tedy na základě vývoje reálných 
mezd a in�ace,“ vysvětluje ministerstvo 
�nancí. Ministři �nancí a zdravotnictví 
Zbyněk Stanjura (ODS) a Vlastimil Válek 

BOJ O STÁTNÍ 
POJIŠTĚNCE
Prezident 
Miloš Zeman 
vetoval zákon, 
který snižuje 
platby státu do 
zdravotnictví za 
státní pojištěnce. 
Ohrozil tak 
i vládní prioritu –
automatickou 
valorizaci platby 
v následujících 
letech

 Vladimír Barák

 Profimedia.cz

Minulý týden prezident Miloš Zeman 
vrátil do Poslanecké sněmovny novelu, 
kterou dříve schválily obě parlamentní 
komory a podle níž mají po lednovém 
zvýšení ve zbytku roku klesnout stát-
ní platby do zdravotnictví za důchod-
ce, děti, studenty nebo nezaměstnané, 
kterých je v Česku zhruba 5,9 milionu.

Podle návrhu platby klesnou na ná-
sledujících pět měsíců na 1487 korun. 
Aktuálně přitom stát za každého svého 
pojištěnce platí 1967 korun měsíčně. Za-
tímco částku 1967 korun prosadila tehdej-
ší vláda Andreje Babiše (ANO), a reagovalo 
se tak i na výjimečné roky s covidem-19, 
sníženou částku schválil současný kabi-
net na návrh ministra zdravotnictví Vlas-
timila Válka (TOP 09). Cílem vlády bylo 
ušetřit čtrnáct miliard korun, a naplnit tak 
přísliby o vládě úspor, se kterými strany 
vládní koalice vyhrály volby. 

Prezident svým vetem pouze stvr-
dil kritiku, kterou zákon počastoval již 
v únoru v rámci svého vystoupení při 
projednávání státního rozpočtu. Zákon 
tehdy označil za „tupý škrt“. Podobně 
argumentuje i v průvodním dopise, se 
kterým zákon nyní vrací Sněmovně. „Jde 
o opatření, které za současné nepříznivé 
ekonomické situace bude mít negativní 
dopad na kvalitu a dostupnost zdravotní 
péče. Vážné argumenty, a to i k rozšíře-
ní návrhu zákona nad rámec původní-
ho vládního návrhu zákona, vznesla ve 
svých vystoupeních v Poslanecké sně-
movně i řada poslanců – lékařů, uvědo-
mujících si složitost současné i budoucí 
situace ve zdravotnictví a poukazujících 
na to, že přijatá zákonná úprava ohrožuje 
zachování kvality a dostupnosti zdravot-
ní péče a vůbec neřeší jejich nezbytné 
zlepšování,“ píše prezident.

Hlava státu se ale opírá o prognózy 
pojišťoven a rovněž o vyjádření dalších 
aktérů ve zdravotnictví, například Čes-
ké lékařské komory (ČLK) nebo odbo-
rových svazů. Již dříve se proti snížení 
plateb vyjádřil třeba prezident ČLK Milan 
Kubek. „Může to dopadnout i na platy 
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126
miliard korun zaplatil stát 
za státní pojištěnce v roce 2021.



sepsal veřejně na svém internetovém 
blogu. Podle něj jsou v současnosti dvě 
třetiny příjmů ve zdravotnictví předví-
datelné na základě modelací publiko-
vaných ministerstvem �nancí či Čes-
kou národní bankou, ale jedna třetina 
podléhá dopředu jen těžko předvída-
telné politické dohodě – prostřednic-
tvím platby za státní pojištěnce. „Takový 
systém je nestabilní, není možné v něm 
plánovat, a není tedy možné dělat do-
hody na horizont přesahující jeden rok. 
Automatická valorizace plateb za státní 
pojištěnce podle růstu reálných mezd 
a cen v předchozím období znamená, 
že v systému, kde třetina prostředků 
visela nepředvídatelně ve vzduchu, je 
náhle předvídatelné vše. Navíc bude za 
státní pojištěnce zajištěn dlouhodobý 
stabilní růst včetně ochrany proti vyso-
ké in�aci. Proč tedy všichni neoslavují? 
Dlouhodobá stabilita je totiž vykoupena 
jedním těžkým rokem. Tím bude rok 
2023, který však musíme nějak zvlád-
nout,“ argumentuje Kvaček.

Schillerová chystá barikádu
Poslanci by se k vetu prezidenta měli 
sejít v následujících týdnech. Předsed-
kyně Sněmovny Markéta Pekarová Ada-
mová (TOP 09) již uvedla, že poslanci 
prezidentovo veto přehlasují. Potřebují 
k tomu 101 poslanců, vládní koalice má 
však pohodlnou většinu 108 hlasů. „Jak 
již vláda opakovaně ubezpečila, změna 
výše plateb nebude mít negativní vliv ani 
na kvalitu, ani na dostupnost zdravotní 
péče pro občany, protože zdravotní po-
jišťovny mají k dispozici desítky miliard 
v rezervách. Pan prezident se tedy mýlí 
a jeho veto vládní koalice ve Sněmovně 
přehlasuje,“ napsala Pekarová Adamová.

Zdravotní pojišťovny již dříve uvedly, 
že občané se snížení plateb nemusejí 
obávat. „VZP je připravená pokrýt pří-
padné navýšení schodku ze svých re-
zerv, v žádném případě nedopustí zhor-
šení dostupnosti či kvality péče pro své 
klienty,“ uvedl již dříve ředitel největší 
pojišťovny Zdeněk Kabátek. Podobně se 
vyjádřili i zástupci menších pojišťoven.

Otázkou zůstává, jak se k příležitosti 
poškádlit koalici postaví opoziční ANO 
a SPD. Tyto strany totiž novelu, ještě 
bez valorizačního mechanismu, několik 
měsíců obstruovaly. Zdlouhavé jednání 
tak lze očekávat i při projednávání pre-
zidentova veta. Předsedkyně poslanců 
ANO Alena Schillerová již dříve třeba 
pro online deník Novinky.cz uvedla, že 
kvůli platbám půjdou opoziční poslanci 
klidně i „na barikádu“. ×

Počáteční hodnota pro rok 2023, tedy 
1900 korun, byla stanovena na základě 
politické dohody v rámci koalice.

Byla na tom shoda
Podle náměstka ministra zdravotnictví 
Josefa Pavlovice (Piráti) je přitom valo-
rizace ohrožena úplně zbytečně. Tím, 
že byla přijata jako pozměňovací návrh 
ke snížení platby, se totiž stala součástí 
politické hry o výši příspěvku pro letošní 
rok. Sama valorizace, která se nebude 
odvíjet od politické vůle, prý totiž má 
podporu napříč politickým spektrem. 
„Proto jsme přesvědčení, že schválenou 
podobu valorizace nezmění ani případná 
změna vlády, kdyby příští volby dopad-
ly jinak. I zástupci dnešní opozice, tedy 
ANO a SPD, sdělovali, že je nutné udělat 
systém plateb transparentnější, aby jed-
notliví aktéři ve zdravotnictví měli jasno 
a neodvíjelo se to od toho, jak se zrovna 
politici vyspí,“ říká Pavlovic.

A za pravdu mu dávají i někteří vlivní 
aktéři ve zdravotnictví. Hrotem oslove-
ní ředitelé fakultních nemocnic svorně 
říkají, že Zemanovo veto odpovídá jeho 
dlouhodobým názorům a že jej vlastně 
všichni čekali. „Miloš Zeman vždy ří-
kal, že ve zdravotnictví je budoucnost 
a že každá koruna do zdravotnictví je 
dobře vynaložená. Takže překvapivé 
to veto rozhodně není. Bohužel se s tím 
svezla i ta valorizace, která z pohledu 
nemocnice ale dává smysl. Je hloupost 
vládních poslanců, že to spojili,“ říká šéf 
jedné z pražských fakultních nemocnic, 
který si však nepřál uvést jméno. Je totiž 
přímo podřízen ministru zdravotnictví. 

Oproti tomu Jan Kvaček, ředitel Fa-
kultní nemocnice Bulovka, svůj postoj 

(TOP 09) údajně zvažovali různé mož-
nosti valorizace. Následovat příkladu 
penzí se nakonec podle politiků ukázalo 
jako nejvhodnější varianta. „Mzdy a in-
�ace jsou běžně sledované a prediko-
vané údaje v rámci makroekonomické 
predikce ČR, kterou pro účely příprav 
návrhů státního rozpočtu pravidelně 
připravuje ministerstvo �nancí a nezá-
visle hodnotí jeho Výbor pro rozpočtové 
prognózy. Oproti jiným diskutovaným 
možnostem řešení tento přístup re�ek-
tuje mimořádné negativní nákladové 
in�ační šoky. Dopady stárnutí populace 
se navíc budou projevovat nejen v dů-
chodovém systému, ale též v systému 
veřejného zdravotního pojištění, proto 
je logické použít v obou systémech ob-
dobný valorizační mechanismus,“ uvádí 
ministerstvo. Nejde přitom o žádné drob-
né. V roce 2021 stát za státní pojištěnce 
zaplatil celkem 126 miliard korun. Jen 
o tři roky dříve, v roce 2018, to byla skoro 
polovina, 68 miliard korun. 

Podle předkládací zprávy zákona se 
má valorizace plně uplatnit v letech 2024 
a 2025, což podle aktuálních predikcí 
představuje měsíční částky 1982 ko-
run a 2022 korun za jednoho pojištěnce. 38 39
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CHTÍT VŠECHNO. 
A NEPLATIT
To, co bylo považováno 
za provizorium, se stalo 
trvalou součástí českého 
zdravotnictví

 Miroslav Zámečník

 Shutterstock.com

V češtině má od dob okupace Sovětskou 
armádou slovo „dočasné“ punc čehosi 
dlouhověkého. Když se v roce 1992 spou-
štěl systém veřejného zdravotního pojiš-
tění, taky se předpokládalo, že platby za 
státní pojištěnce jsou „dočasné řešení“, 
než se přijde na něco, co se bude více 
podobat modelům zdravotního pojiš-
tění na západ od Aše. 

To by ovšem znamenalo, že zdravot-
ní pojištění si budou jednou muset za-
čít platit i senioři, za děti a další závislé 
osoby ti, kteří vydělávají, a kdo příjmově 
nestačí, ten by musel žádat o podporu 
státu. To, co bylo považováno za provizo-
rium, se stalo trvalou součástí českého 
zdravotnictví. O tom, že by se měly plat-
by za státní pojištěnce nahradit něčím 
jiným, jsem už dlouho neslyšel. 

Lepší nejde vymyslet
To, že za víc než polovinu obyvatel Čes-
ka platí stát, má své nesporné výhody, 
jde totiž o opravdu jednoduchý systém 
s velmi nízkými transakčními náklady 

a nahradit jej něčím chytřejším, ele-
gantnějším, a ještě ke všemu srovnatel-
ným z hlediska transakčních nákladů, 
to v podstatě ani nejde vymyslet. 

Platba za pojištěnce nebyla nikdy pro-
vázána s pojistnou matematikou, napří-
klad že by její výše odrážela zdravotní 
rizika či náklady příslušných skupin 
státních pojištěnců. V podstatě šlo od 
samého začátku jen o vyrovnávací ná-
držku, z níž se zdravotnický rozpočet 
„do�nancovával“. Příjmy z vybraného po-
jistného na jednoho „nestátního“ pojiš-
těnce v roce 2021 dosáhly 59 720 korun, 
zatímco příjmy ze státního rozpočtu na 
jednoho „státního“ pojištěnce činily jen 
o něco více než třetinu (21 204 korun), 
i když v posledních letech v souvislos-
ti s covidem-19 přímo raketovým tem-
pem rostly. Nárůst oproti roku 2020 byl 
o 4889 korun čili skoro o třicet procent. 
No dobrá, o 29,97 procenta, abychom 
byli přesní. Podíl příjmů za „státní“ po-
jištěnce na celkových příjmech v po-
sledních dvou letech díky tomu výrazně 
vzrostl – z 22,0 procenta v roce 2019 na 

27,5 procenta v roce 2020 a na 31,5 pro-
centa v roce 2021.  Současná vláda po slo-
žitých peripetiích dokázala výši platby 
pro letošek zamrazit, ale zároveň akcep-
tovala princip její pravidelné valorizace.

Platbu nelze snížit
Valorizační mechanismus zaváděný od 
roku 2024 bude stejný jako u důchodů, 
za státní pojištěnce se tedy bude přiha-
zovat podle in�ace plus poloviny růs-
tu reálné mzdy. Valorizace se přitom 
odpíchne od 1900 korun za pojištěnce 
měsíčně, které bude stát podle novely 
odvádět příští rok. Řekněme si, co to 
znamená: další mandatorní výdaj státu, 
nad nímž vláda ztrácí kontrolu.  Nemá 
žádnou zpětnou vazbu, neboť platbu ne-
lze snížit, ani kdyby ekonomika spadla 
do de�ační recese a reálné mzdy spolu 
s dalšími cenami klesaly. Už teď jsme na 
tom tak, že žijeme na dluh, schodek je 
přitom strukturální povahy, takže se z něj 
nedá vyrůst ani v případě konjunktury. 

Samozřejmě víme, že podíl čistých 
plátců, kteří mnohem více do zdravot-
nického rozpočtu odvádějí, než čerpají, 
bude klesat. Zdravotnictví představuje 
ve stárnoucí populaci velmi vysokou 
prioritu a zdravotníci mimořádně silnou 
nátlakovou skupinu, která opakovaně 
prokázala, že umí prosadit svoje zájmy.

Společnost je v rozjitřené fázi, kde 
se každý cítí potřebný, jeho nárok před-
nostní a vehementně hájený v případě 
ohrožení. Zároveň podprahově musí 
existovat povědomí o tom, že suma ná-
roků ani náhodou neodpovídá tomu, co 
je společnost ochotna reálně zaplatit. 
Jenže s trochou smůly to na dluh ne-
půjde dělat ani deset let. ×
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jak stát omezuje jejich vytváření. Ze  
190 zemí světa je Česko v rychlosti sta
vebního řízení na 156. místě, jednoznač
ně poslední z jakkoli srovnatelných zemí. 
A čas jsou peníze nejen pomyslně. Tím, 
že váže kapitál po takovou dobu, se čas 
přímo promítá do nákladů stavění. Při 
rostoucí úrokové sazbě o to více. A tak 
zatímco v ostatních evropských zemích 
zdražil covid hlavně materiály, v Česku 
zdražil materiály i čas. 

Jediným řešením nedostatku bytů 
je více stavět. V Česku se však bytů sta
ví čím dál tím méně. Zejména v Praze. 
Podle nejnovějších údajů Českého sta
tistického úřadu se v červnu opět snížil 
počet zahájených bytů. Situace je nejvíce 
tristní tam, kde je hlad po nových bytech 
nejvyšší – v Praze. Po lockdownu první 
covidové zimy se sice na jaře 2021 počet 
zahajovaných bytů zvýšil, ale od konce 
loňských prázdnin téměř neustále kle
sá (s malou výjimkou na přelomu roku, 
kdy se část lednových zahájení přesu
nula na prosinec). Červnovými pouhými  
246 zahájenými byty tak pražská bytová 
výstavba klesla na úroveň nejtěžších lock
downových měsíců. A to je přitom léto. 

Přijde zlevnění?
Někteří predikují, že kombinace dra
hých hypoték a přicházející krize přine
se propad cen nebo alespoň zastavení 
jejich růstu. To však stále nepřichází, 
stejně jako nepřišlo za covidu, na kdy 
bylo také zlevnění predikováno. A je to 
paradoxně právě vysoká inflace, která 
propadu brání. Během inflace lidé svoje 
prostředky směrují tam, kde ještě zů
stala nějaká vzácnost, jediná to garance 
uchování hodnoty. 

Někdo se občas diví, proč by ceny 
bytů měly dále růst, když se přece jen 

staví a obyvatel tolik nepřibývá. Pravda, 
obydlí sice jsou, ale nejsou tam, kde lidé 
chtějí bydlet. Venkov se dále transformu
je na chalupářství a ve městech obyva
tel přibývá. Lidé se navíc berou později 
a více se rozvádějí, a tak dva lidé větší 
část svého života potřebují dvě obydlí 
namísto jednoho. 

Mohlo by se zdát, že vysoké ceny bytů 
a zdražení hypoték zabraňují lidem, aby 
hledali zhodnocení svých úspor v nemo
vitostech. Ale vlastnění bytu není jedi
nou formou investice do bytů. Střadatel 
může vydělat také na řešení nedostatku 
bytů tím, že zainvestuje do realitního 
investičního fondu, který nemovitosti 
staví. Realitní fondy mají tu výhodu, že 
investují do historicky jistého oboru, 
a pokud navíc fond spravuje svoje vlastní 
developerské projekty, má plnou kont
rolu i nad tím, jak se nejlépe vypořádat 
s vyššími cenami stavebních materiálů. 

Dnešní inflace se přebít nedá, ales
poň ne bez obřího rizika. Ale v červen
ci už inflace klesla druhý měsíc v řadě 
a podíl na stavění bytů skrze investiční 
rezidenční fond bude dál nabízet bez
pečné zhodnocení.×

Autor je hlavním ekonomem  
investiční skupiny Natland

BYTY JSOU 
BUDOUCNOST
Dnešní inflace se přebít 
nedá, alespoň ne bez 
obřího rizika. Ale nebude 
tu věčně a podíl na stavění 
nemovitosti bude dál nabízet 
bezpečné zhodnocení

 Petr Bartoň

Růst cen téměř všeho, kterého jsme nyní 
svědky, na nás jako spotřebitele těžce 
dopadá. Říkáme mu inflace a řešíme, 
jak proti ní ochránit své úspory. Úroko
vé sazby sice rostou, ale vydělávají na 
nich zejména banky ze svých úložek 
v centrální bance. Spořícím klientům 
pak banky nabídnou jen část této sazby.

Přebít letošní inflaci v jednoročním 
horizontu nezvládne téměř žádný tra
diční investor. Musel by mít buď tajné 
informace o budoucnosti, nebo obrov
ské štěstí. To je pak ale hráč, a nikoli 
investor. Přitom však zapomínáme, že 
tu dvouciferná inflace není na věky. Je 
tažena především cenami energií a ty 
nadále tímto tempem neporostou a mož
ná i začnou zlevňovat. 

Na růstu cen lze ale i vydělat, jen mu
síme být na správné straně: Pokud ak
tiva s rostoucí cenou spotřebovávám, 
tratím. Pokud je vytvářím, vydělávám 
na tom. A v Česku máme jeden sektor, 
který je ve světě rostoucích prodejních 
cen „jako doma“, protože je zažívá ni
koli posledních sedm měsíců, ale při
nejmenším posledních sedm let. Řeč 
je samozřejmě o bytech.

 Byty dál rostou
Průměrný byt se nyní podle Eurosta
tu v Česku prodává za cenu 2,14x vyšší 
než v lednu 2015. To je nejvyšší nárůst 
v celém okolí. V sousedních zemích za
znamenalo nejvyšší nárůst Rakousko – 
1,75x. České zhodnocení je tak za tu dobu 
téměř o čtvrtinu vyšší. V celé EU pouze 
maďarské nemovitosti narostly o ma
linko více (2,4x) než v Česku, ale reálné 
zhodnocení bylo menší, neboť tam měli 
vyšší inflaci. Navíc s počátkem covidu 
tam růst cen zpomalil, zatímco v Česku 
ještě zrychlil. 

Čím se české nemovitosti tolik od
lišují od ostatních? Zejména tím, 
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Růst cen bytů v sousedních zemích
Za posledních sedm let (2015 = 100)

 ČESKO  NĚMECKO  RAKOUSKO 
 POLSKO  SLOVENSKO

Počet zahájených bytů v Praze
Měsíčně od roku 2021
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srovnání s obdobně vyspělými zeměmi 
levné. Dáváme na něj v poměru k HDP 
podstatně více veřejných peněz než kte
rákoli jiná postkomunistická země. Víc 
než bohatší státy.

Vysoké čerpání péče a nezdravý život
Něco v přístupu ke zdraví a prevenci se 
bude muset změnit, což se lehko řek
ne, ale velmi obtížně udělá. Notoricky 
známé je velmi vysoké umístění Česka 
v žebříčku zemí s největší spotřebou 
alkoholu na obyvatele starší patnác
ti let, s 11,9 litru jde podle posledních 
srovnatelných statistik (2019) o druhé 
místo mezi zeměmi Organizace pro hos
podářskou spolupráci a rozvoj (OECD), 
která každoročně zdravotní statistiky 
kompiluje. Pouze Lotyšsko má spotře
bu o jeden litr vyšší, všichni naši sou
sedé jsou níž, byť Rakušané zaostávají 
pouze o tři decilitry, zatímco Slovensko 
uvádí 10,3 litru na hlavu. Vysoký příjem 
„prázdných kalorií“ v souběhu s nízkou 
fyzickou aktivitou, kouřením a nemalou 
spotřebou alkoholu kauzálně končí vy
sokou zátěží chronickými civilizačními 
onemocněními, o tom sporu není.

Chudí se cítí hůř než bohatí
Lidé ve spodním příjmovém kvintilu 
(dvacet procent) v Česku uvádějí podle 
vlastního hodnocení podstatně horší 
zdravotní stav a dlouhodobé zdravotní 
problémy než horní pětina. Mimocho
dem, srovnatelně špatně se cítí spodní 
pětina Pobalťanů, k nimž máme v tomto 
ohledu blíže než k sousedním zemím. 
Jak chcete vysvětlit ten rozdíl ve srov
nání se Slovenskem, o němž by málokdo 
tvrdil, že má lepší a dostupnější zdra
votnictví nebo že jeho spodní pětina 
populace je bohatší než u nás? (Nabízí 
se jiné složení dotazovaných, což pak 

ovšem vypovídací hodnotu takových 
srovnání v podstatě anuluje).

V Maďarsku nebo Polsku, kde se rov
něž nijak neholduje zdravému životnímu 
stylu, si na zdravotní stav stěžuje men
ší procento chudých, ačkoli objektivně 
dávají na zdravotnictví podstatně méně 
peněz a lidé tam jsou s dostupností péče 
mnohem méně spokojení než v Česku. 
Fascinující jsou země typu Itálie nebo 
Řecka, kde sebehodnocení vlastního 
zdravotního stavu vykazuje velmi nízké 
procentuální rozdíly mezi vrstvami, ale 
mimořádnou kritičnost vůči „systému“. 
Samotná OECD konstatuje, že sociokul
turní rozdíly ovlivňují srovnatelnost dat 
založených na sebehodnocení více než 
co jiného. 

Daně a represe
Nezdravý životní styl je nepřímo úměr
ný výši příjmů, na to je empirických dat 
spousta, stejně jako výskyt chronických 
onemocnění a celkové zdravotní zátěže. 
Navozuje to představu, že odpovědnost 
za vlastní zdravotní stav je blokována 
nízkými příjmy, jež brání žít zdravě. S tím
to tvrzením by asi nesouhlasila většina 
praktických lékařů, kteří dávno volají po 
posílení prevence, ale i nástrojů motivu
jících k vyšší odpovědnosti za zdravotní 
stav, včetně těch ekonomických.

Potíž je v tom, že danit alkohol a ta
bák prostřednictvím spotřebních daní 
je klasika, která funguje v kombinaci 
s represí, a existuje několik desítek zemí, 
které daní slazené nápoje. Politicky je to 
nepopulární a velmi častým argumen
tem je právě skutečnost, že „zdanění 
hříchu“ je regresní, tedy že disproporčně 
zatěžuje právě chudé. 

Mimochodem, o regresi není pochyb: 
existují velmi precizní nástroje sledo
vání spotřebitelské poptávky a výdajů 
jednotlivých domácností specializova
nými agenturami (Nielsen Homescan), 
které ukazují, že třeba v Americe velmi 
chudé domácnosti konzumují dvakrát 
tolik slazených nápojů než ty velmi bo
haté. Každého boj a co je komu do toho, 

NA ZDRAVÍ!  
A JEŠTĚ JEDNOU DOKOLA
Proč jsou Češi spokojení s dostupností 
zdravotní péče, ale cítí se nemocní 
a piva se nevzdají?

 Miroslav Zámečník

V Americe velmi 
chudé domácnosti 
konzumují dvakrát 
tolik slazených 
nápojů než ty 
velmi bohaté. 

Mezinárodní zdravotní statistiky jsou 
pro Česko v některých ohledech milo
srdné, v jiných naopak – mnohdy v těch 
ukazatelích souvisejících s individuál
ní odpovědností za zdraví, tam je to ve
směs ostudné. Když mají vyhodnotit svůj 
vlastní zdravotní stav, hlásí nadpolovič
ní většina příjmově nejslabších Čechů 
dlouhodobé potíže, ale dostupnosti zdra
votnictví si cení vysoko a měnit životní 
styl je ani nenapadne.

Podle průzkumu Gallupova ústavu 
z roku 2020 (převzatého OECD) je na tom 
Česko z hlediska názorů obyvatel na do
stupnost kvalitní zdravotní péče lépe než 
třeba Izrael nebo Francie a po Slovinsku 
je z postkomunistických zemí v přehledu 
nejvýše. Jeden by řekl, že musí existo
vat korelace mezi spokojeností a penězi, 
které na zdravotnictví dáváte, nebo při
nejmenším mezi hodnocením vlastního 
zdravotního stavu a dostupností péče. 
Nikoli: Italové a Řekové (ti zvlášť) nadávají 
na dostupnost, ale hlásí méně dlouho
dobých zdravotních problémů než Češi, 
zejména v případě, že jsou chudí. Většina 
statistik je stav těsně před covidem, což 
lze brát jako výhodu „nekontaminace 
mimořádnou událostí“, ale s vědomím, 
že za tu dobu se ledacos změnilo.

Zpětná záklopka, vyšší výdaje 
V Česku výdaje na zdravotnictví právě 
v éře covidu vzrostly o čtvrtinu, v ab
solutním vyjádření o sto miliard mezi 
roky 2019 a 2021. Čerstvou novinkou jsou 
„platby za státní pojištěnce“, do nichž 
se zabudovala zpětná záklopka, takže 
platby díky valorizačnímu klíči nebudou 
klesat. V „objemu péče za peníze“ Česko 
historicky vycházelo velmi dobře, někde 
mezi Nizozemskem a Švédskem, ale ni
kdo už nemůže podle statistiky EU za rok 
2020 tvrdit, že je české zdravotnictví ve 
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řeknete si, jenomže ty externality jsou 
vysoké právě prostřednictvím vysoké zá
těže civilizačními onemocněními a jejich 
úhrad z veřejných prostředků.

Opravdu chudí mají v USA federální 
vládou a jednotlivými státy financova
nou zdravotní péči (Medicaid), totéž platí 
pro seniory ve věku nad 65 let, na které 
se vztahuje program Medicare, placený 
federální vládou. Jsem dalek toho, abych 
tvrdil, že situace má triviální řešení, pro
tože nemá, ani náhodou, nikde na světě. 

Co v Česku?
Zvedat „daně z hříchu“ fest a recyklovat 
jejich výnos do programů zaměřených 
na prevenci v ohrožených skupinách? 
Motivovat bonusy a přirážkami k po
jistnému? To bychom ale nejdřív mu
seli zdravotní pojištění v Česku hodně 
změnit a spolu s ním fakticky i celou 
daňovou soustavu.

Politicky vděčné téma to nebylo ani 
před čtvrtstoletím, kdy bylo poprvé zřej
mé, že to, co jsme původně vymysleli, je 
potřeba začít měnit. Tehdy to mohla být 
intelektuálně velmi zajímavá a ekono
micky dobře zvládnutelná, byť politicky 
obtížná práce. Jenomže reforma zdra
votnictví se ukázala být toxickým téma
tem, daňová reforma nemlich tak. Ani 
v Česku, které má mimořádně solidární 
zdravotnický systém s vysokým podílem 
státních pojištěnců, kteří přímo neplatí 
zdravotní pojištění, si ovšem už nevysta
číme s odsouváním po desetiletí zjevného 
problému tím, že na něj „hodíme peníze“. 

My je totiž nemáme a na finančním 
trhu si je s rostoucími úrokovými nákla
dy půjčujeme. A není pravda, že je české 
zdravotnictví levné, to už je taky minu
lost. Té současné vládě nezávidím, ale 
těm budoucím už vůbec ne. ×

Levně už bylo
Výdaje z veřejných rozpočtů na zdravotnictví v poměru k HDP

Spokojenost s dostupností péče 
Jak jsou lidé spokojeni s dostupností zdravotní péče  
v místě svého bydliště (2020)
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v projektu s hypotékami přestanou úvěry 
splácet,“ píše se v dopisu o 590 slovech.

Zoufalství lidí marně vyhlížejících do-
končení svých vysněných nemovitostí 
není těžké pochopit. Mnozí z nich složili 
u developerů milionové zálohy, na něž 
často padly celé rodinné úspory. Když 
navíc měli splácet hypotéky na byty, 
jejichž dokončení bylo více než nejisté, 
ocitla se řada z nich v neřešitelné situaci.

„Nechtěli jsme dělat problémy, ale 
neměli jsme už na výběr,“ cituje agentu-

ra Bloomberg jed-
noho z autorů pů-
vodního dopisu, 
který v  obavách 
z odvety úřadů tr-
val na anonymitě. 
Cílem podle jeho 
slov nebylo do-
stat developery 
a banky do ještě 
větších potíží, ale 
vyburcovat k re-
akci místní úřady.

Přerušení splá-
cení úvěrů na byd-
lení je přitom pro 
zákazníky Ever-
grande a dalších 
developerů velmi 
riskantní. Místní 
banky každého 
klienta hodnotí 
kreditním skóre 
a i jedna zmeška-
ná splátka může 
toto skóre nená-
vratně poškodit. 
Rebelové tak ris-

kují, že jejich výzva nebude vyslyšena, 
a navíc v budoucnu už nedostanou půjč-
ku na žádnou další nemovitost.

Když selže cenzura
Podobné protesty v zemi s tvrdým reži-
mem obvykle nemají mnoho šancí na 
úspěch, tentokrát se ale situace vyvíjela 
jinak. Text ultimáta se v průběhu červen-
ce začal šířit po sociálních sítích WeChat 
a Douyin a ani hyperaktivní cenzoři zprvu 
nestíhali stížnosti rebelů mazat. Příspěv-
ky s kopií dopisu, fotogra�emi z opuště-
ných stavenišť nebo s informacemi o ne-
tečnosti úřadů dostávaly miliony lajků.

Ultimátum o 590 slovech se navíc 
stalo inspirací pro tisíce klientů jiných 
developerů v stejně bezvýchodné situa-
ci a vznikaly další podobné „manifesty“ 
s pohrůžkou bojkotu splátek hypoteč-
ních úvěrů. K protestu se připojili lidé 
od Šanghaje přes Peking až po Šen-čen. 

Zeptáte-li se znalců Číny na největší 
hrozby pro tamní ekonomiku pro příští 
měsíce, bezesporu každý z nich jmenuje 
také realitní sektor. Ten patřil v poslední 
dekádě mezi hlavní tahouny čínského 
hospodářského růstu – stavebnictví při-
spívá k HDP zhruba čtvrtinou. 

Zároveň ale developeři ve snaze uspo-
kojit poptávku po bydlení nasekali ob-
rovské dluhy, s jejichž pomocí masiv-
ní výstavbu �nancovali. Nebezpečně 
rostoucí podíl „stavebního“ dluhu v bi-
lancích bank nakonec přiměl k reakci 
i čínské vedení. V roce 2020 se komu-
nisté rozhodli přistřihnout stavebním 
�rmám křídla a zavedli takzvané pra-
vidlo tří červených linií. Zjednodušeně 
řečeno, nová pravidla měla znemožnit 
další půjčování developerům s příliš 
vysokými závazky.

Hlavní cíl toto opatření sice splnilo, 
zároveň se ale mnoho developerských 
�rem odříznutých od dluhového �nan-
cování dostalo do problémů s likviditou. 
Po celé Číně se kvůli tomu pozastavily 
desítky bytových projektů a některé spo-
lečnosti, včetně druhé největší Evergran-
de, se ocitly v platební neschopnosti.

Aby problémů nebylo málo, letos 
v létě se k nim přidaly také masové pro-
testy majitelů nedokončených nemovi-
tostí. Tisíce lidí s hypotékami na neexis-
tující byty se postupně přidaly k rebelii 
a pohrozily, že své úvěry na bydlení, které 
„svět neviděl“, přestanou splácet. Úřady 
se nejprve pokusily řešit nespokojenost 
občanů tradiční čínskou metodou – cen-
zurou a represemi. Tentokrát ale léty 
prověřený recept nefunguje a protesty 
se rozlily po celé zemi.

Arogantní nezájem
Spouštěčem velké čínské hypoteční 
vzpoury se stal odpor frustrovaných 
zákazníků developerské společnosti 
Evergrande. Ta se už loni na podzim 
dostala do těžké �nanční situace kvůli 
zmiňované regulaci úvěrování. Firma 
dluží na 300 miliard dolarů, na nové 
půjčky nedosáhne, a tak se zastavily 
stroje na staveništích u desítek jejích re-
zidenčních projektů v mnoha čínských 
městech.

Jedním z nich byl také projekt Dyna-
sty Mansion v městě Ťing-te-čen. Desít-
ky klientů, kteří několik měsíců se zkla-
máním sledovali opuštěné staveniště 
a naráželi na arogantní nezájem, s nímž 
developer odrážel jejich dotazy, na konci 
června sepsaly a zveřejnily ultimátum. 
„Pokud se stavební práce neobnoví do 
konce října, všichni kupci nemovitostí 

VELKÁ 
ČÍNSKÁ 
HYPOTEČNÍ 
VZPOURA
Dopis naštvaných 
klientů 
developerské 

rmy Evergrande 
odstartoval 
v Číně nevídaný 
masový protest. 
Nedokázala 
jej umlčet 
ani pověstná 
komunistická 
cenzura

 Jan Němec

 Profimedia.cz

590
slov v dopisu 
klientů 
Evergrande 
spustilo jeden 
z největších 
masových 
protestů v Číně.

300
developerským 
projektům 
hrozí, že kupci 
nemovitostí 
přeruší splácení 
hypoték.

300
miliard dolarů 
činí objem 
nesplacených 
hypoték 
u čínských bank.
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že bude tlačit na společnost Evergrande, 
aby obnovila výstavbu. Kromě toho na 
webových stránkách města zveřejnila 
informaci, podle níž požádala čtyři stát-
ní �rmy, aby se zabývaly projekty Ever-
grande a pokusily se o jejich dokončení 
do závěru příštího roku. 

Protesty přiměly k reakci také nejvyšší 
místa. Čínské politbyro zvažuje, že za-
vede hypoteční prázdniny pro majitele 
rozestavěných nemovitostí až do jejich 
dokončení. Kromě toho centrální vláda 
tlačí na státní banky, aby navzdory regu-
laci developerům na �nalizaci projek-
tů poskytly nové půjčky. Ve hře je údaj-
ně i možnost převzetí některých staveb 
a jejich dokončení pod státní taktovkou. 
V plánu je také založení speciálního fondu 
na �nancování výstavby, který má pod-
porovat přímo čínská centrální banka. 

Žádný ze zmíněných plánů sice není 
konkrétní a osud předlužených develo-
perů je pořád nejistý, už samotný fakt, 
že se lidové rebelii podařilo vynutit si 
pozornost komunistického politbyra, je 
ale na čínské poměry nevídaný. ×

kontrolu. Nemalou měrou k tomu při-
spělo také to, že kromě smazání online 
příspěvků se mnoho uživatelů čínských 
sociálních sítí dočkalo i nevítané návště-
vy policie. K úplnému umlčení rebelů 
to ovšem stejně nestačilo: v některých 
městech nespokojení lidé vyrazili pro-
testovat i do ulic.

Čekání na pomoc
Rebelie tak dorostla do rozměrů, kdy 
samotná represe evidentně k vyřešení 
problémů nebude stačit. Čínské ban-
ky navíc rozpůjčovaly na hypotékách 
řádově stovky miliard dolarů. Pokud 
by rebelové splnili pohrůžky a přestali 
splácet, otřáslo by to nejen realitním, 
ale také �nančním sektorem.

Protestujícím kromě toho hraje do ka-
ret ještě jedna skutečnost: čínští komu-
nisté letos na sjezdu partaje budou volit 
nové vedení. Jelikož se tomu současné-
mu od kormidla pochopitelně nechce, 
bobtnající nespokojenost lidí a sociální 
nepokoje jsou to poslední, co nyní po-
třebuje. Proto se kromě potlačení pro-
jevů nespokojenosti rozhoupaly úřady 
také k pokusům najít řešení jejích pří-
čin. Agentura Bloomberg cituje jednoho 
z protestujících v Ťing-te-čenu, podle 
něhož se místní samospráva zavázala, 

Během čtyř týdnů čelilo vzpouře klientů 
více než 300 developerských projektů 
zhruba ve stovce čínských měst.

Podle profesora Christiana Göbela 
z Vídeňské univerzity, který se dlouho-
době zabývá realitním trhem v říši stře-
du, jsou Číňané na nemovitosti obzvlášť 
citliví. Kvůli problémům developerů 
s dokončováním projektů v řádném ter-
mínu se podle něj protesty objevily už 
v minulých letech. „Ke koordinovanému 
bojkotu takového rozsahu ale v Číně do-
sud nikdy nedošlo,“ tvrdí Göbel.

Vládním cenzorům se po prvotním 
�asku nakonec po několika týdnech 
podařilo dostat situaci na internetu pod 

Sisyfovský boj s covidem působí 
Číně velké ekonomické škody, krach 
realitního trhu by ale byl hotovou 
katastrofou.

Už samotný fakt, 
že se lidové rebelii 
podařilo vynutit 
si pozornost 
komunistického 
politbyra, je na 
čínské poměry 
nevídaný.44 45
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VRATNÉ 
KELÍMKY 
DOBÝVAJÍ 
SVĚT
Po hudebních 
festivalech by 
se působení 
brněnské 
společnosti 
NickNack, 
která vyrábí 
vratné kelímky, 
mohlo rozšířit 
o reprezentační 
fotbal. „Myslím, 
že by mohl 
být spokojený 
fotbalový svaz 
i fanoušci,“ říká 
spolumajitel 
Michal Hanák

 Pavel Baroch

 Tomáš Novák
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Jedním z argumentů pořadatelů 
bylo to, že se jednorázové kelímky 
nemusí vozit přes půlku republiky, 
aby se vymyly. Spočítali jste si 
ekologickou stopu celého vašeho 
cyklu?
Nemáme to zatím přesně spočítané, ale 
myslím, že na to také dojde. Spolupra-
cujeme s hygieniky a dalšími odborní-
ky, ministerstvo životního prostředí nás 
uvádí jako správný příklad v kampani 
Dost bylo plastů. Jednorázový kelímek 
je na jedno použití, NickNack na stovky. 
Například na hudebním festivalu Pohoda 
na Slovensku se naše kelímky používají 
od roku 2014. 

Mezi návštěvníky tam koluje snad 
osmdesát typů s různým designem včet-
ně limitovaných edicí. Lidé je i sbírají, 
takže například první kelímek z roku 
2014 se stává sběratelskou raritou. Tvr-
díme, že nejlepší odpad je ten, který ne-
vznikne. A NickNack odpadu předchází, 
navíc všem nabízíme komplexní řešení 
od A až po Z. 

Začíná se gra�ckým návrhem, pak 
následuje výroba v Kuřimi u Brna, a to 
z materiálu z Unipetrolu Litvínov. Ke-
límky následně nejen prodáváme, ale 
také pronajímáme. Pečlivě je vymýváme 
a skladujeme. Jsme malá země, přeprav-
ní vzdálenosti nejsou velké. Mimocho-
dem, jednorázové kelímky se na fes-
tival také musí odněkud dovézt a pak 
zase odvézt. 

My na našich produktech deklaru-
jeme, že byly vyrobeny v Česku. Pokud 
jsou na konci svého životního cyklu, 
rozemelou se a materiál se použije na 
výrobu dalších produktů, například kbe-
líků nebo odpadkových košů. Materiál, 
který používáme, je na druhotném trhu 
ceněnou surovinou. Jednorázové kelím-
ky z festivalu se nikdy nezrecyklují na 
sto procent. Je to absolutně nemožné, 
už jenom proto, že jde o jednorázový 
produkt. 

Podstatná je asi záloha, která se na 
váš kelímek na festivalech a dalších 
akcích platí, je to tak?
Ta je opravdu klíčová. Záloha je motivač-
ní. Nejobvyklejší je padesát korun, ale 
na některých akcích je i vyšší, to záleží 
na pořadatelích. Záloha zaručí to, že se 
kelímek vrátí k dalšímu použití, že se 
vrátí do oběhu. Anebo si ho dotyčný člo-
věk odnese domů, třeba jako suvenýr, 
případně s posledním pivem. 

Mluvíte vesměs o velkých festiva-
lech a dalších akcích, ale vyrábíte 

V
elký rozruch mezi po-
četnou skupinou ná-
vštěvníků letošního 
ročníku tradičního 
hudebního festivalu 

Colours of Ostrava vyvolalo to, že se 
u stánků nenalévaly nápoje do vratných 
zálohovaných kelímků, ale do jednorázo-
vých půllitrů. „Přišlo nám smutné vidět 
po koncertě zem plnou kelímků. Úplně 
to mění celý dojem z festivalu. Moc ne-
rozumím tomu, proč byl problém zůstat 
u vratných. Myslela jsem si, že je to dnes 
už na všech festivalech standard,“ zní je-
den z názorů, které kolují po sociálních 
sítích. Nebyl zdaleka jediný. 

Organizátoři festivalu, který se v mo-
ravskoslezské metropoli konal po dvou-
leté odmlce způsobené koronavirovou 
pandemií, ovšem tvrdili, že i když se 
nápoje podávaly v jednorázových ke-
límcích, byly ekologické a životní pro-
středí nezatíží. Mnozí návštěvníci ale 
toto rozhodnutí pokládají za krok zpět. 
Dlouholetým dodavatelem vratných zá-
lohovaných kelímků byla brněnská spo-
lečnost NickNack.

Není to pro vás jistá satisfakce 
a současně reklama, že si veřejnost 
vaše produkty takto vyžaduje?
Máte pravdu, že kelímky NickNack jsou 
na hudebních festivalech nebo open 
airech standard. A nejen tam. Pořizují si 
je také zoologické zahrady, školy, radni-
ce, �rmy pro své akce nebo se objevují 
na sportovních stadionech. Pořizuje si je 
spousta institucí, naše řešení podporuje 
také ministerstvo životního prostředí. 
A ve chvíli, kdy od toho někdo ustoupí, 
veřejnost to neakceptuje, jak se ukázalo 
právě na festivalu Colours of Ostrava. 

Nechceme se s organizátory konfron-
tovat. Jejich rozhodnutí respektujeme, 
dokonce jsme jim popřáli úspěšný fes-
tival. Že neexistence vratných kelímků 
vzbudila značný rozruch, nebylo kvůli 
nám, vyvolali to sami návštěvníci. Pro-
střednictvím sociálních sítí jsme také 
dostali spoustu dotazů, co se stalo, že 
naše kelímky na festivalu nejsou. 

Spolupracovali jsme osm let, po dvou-
leté pauze se tam letos objevily jednorá-
zové PET kelímky. Na festivalu jsem dva 
dny byl, chápu, že mnozí návštěvníci 
nebyli spokojení. Spousta kelímků se 
tam válela po zemi, spousta jich nakonec 
skončila ve směsném odpadu.

Organizátoři tvrdí, že jim na 
životním prostředí také záleží, své 
rozhodnutí vysvětlovali především 

hygienickými důvody. „S ohledem na 
to, co se dělo v posledních dvou 
letech, jsme hledali řešení bez 
umývání kelímků,“ uvedl mluvčí 
festivalu Jiří Sedlák. Není po korona-
virové pandemii skutečně větší 
opatrnost namístě?
Tyto důvody nejsou opodstatněné. Jsme 
na sebe dokonce přísnější, než jsou plat-
né normy. Kelímky se vymývají a dez-
in�kují na patnáctimetrových linkách, 
na začátek tam obsluha vloží špinavý 
kelímek, na konci vyjíždí čistý. Je to spe-
ciálně vyvinutá mycí linka na plastové 
nádobí. Máme na to audity, certi�káty, 
spolupracujeme s hygienickými sta-
nicemi. Materiál, který používáme, je 
vhodný i pro kojence. 

Kelímky se 
vymývají 
a dezin�kují na 
patnáctimetro-
vých linkách, 
na začátek tam 
obsluha vloží 
špinavý kelímek, 
na konci vyjíždí 
čistý.47
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s názvem i hrajeme, například na kartono-
vých krabicích máme nápis „NickNack –
napij se jinack“. Myslím, že z názvu 
NickNack se už dokonce stává syno-
nymum pro vratné kelímky, jak si čtu 
různé internetové diskuse, tedy s ma-
lým „n“ – nicknack.

Kde jste vzali vstupní kapitál? To 
musel být velký risk, pustit se do 
takové nejisté akce…
Investovali jsme do toho veškeré své 
prostředky a úspory, ještě jsme si půj-
čili od soukromých osob, protože ban-
ky jsme tehdy vůbec nezajímali – i když 
dneska se o nás už přetahují. Samozřej-
mě to tehdy byl risk, bylo mi přes třicet, 
měl jsem malé děti, bratr byl čerstvě po 
škole, našemu kamarádovi, třetímu ze 
zakladatelů naší společností, bylo stej-
ně jako mně. 

Zpočátku jsme u toho dál normálně 
pracovali, abychom měli nějaké zaruče-
né příjmy. Až po dvou letech jsme se od 

třeba i limitované edice pro rodinné 
oslavy nebo na svatby?
Ano, právě na svatby docela hojně. Nabí-
zíme také party sadu, kde je v kartono-
vém kufříku dvacet kusů různě barev-
ných kelímků. Máme v nabídce i family 
pack, kde je sada různých typů. Vyrábí-
me také sady o několika stovkách kusů 
pro dobrovolné hasiče, myslivce, pro 
dětské tábory, školy, spolky, sdružení, 
pro malé obce. Snažíme se uspokojit 
i ty nejmenší lokální akce.

Vraťme se do roku 2010, do vašich 
úplných začátků. Vadilo vám, že se na 
festivalech brodíte v záplavě jednorá-
zových kelímků a dalšího odpadu. Ale 
od toho, že něco někomu vadí, 
k tomu, že to řeší a začne něco 
vyrábět, je hodně velký krok. Jak jste 
se od prvotní myšlenky dostali až 
k výrobě prvních vratných kelímků?
Že to funguje, jsme se přesvědčili na 
velkém koncertu v Německu. Nikde se 
neválely žádné kelímky, záloha jedno-
značně fungovala. To nás nabilo zdra-
vým sebevědomím. Vzpomínám si na 
zlomový okamžik, jak jsme si s bratrem 
u slivovice na terase v Bílovicích nad 
Svitavou, kde jsme bydleli, řekli, že do 
toho půjdeme. 

Jak jsme si kreslili, jak bychom si 
produkt představovali. Že ho chceme 
s klipem, že musí být pevný, omyvatel-
ný, znovu použivatelný a tak dále. Pak 
jsme hledali šikovného lisaře, což bylo 
naprosto klíčové. Našli jsme toho pravé-
ho: lisaře, plastaře, konstruktéra Davida 
Dědka, což je velice šikovný a precizní 
člověk. Naším požadavkem byl kelímek 
s úchytem, aby se mohl pověsit za opa-
sek, za batoh, aby člověka neobtěžoval, 
pokud pivo nebo jiný nápoj dopije. 

Podle toho vznikaly první návrhy. Pak 
jsme se pustili do prototypové výroby, 
a když jsme měli jistou zásobu, nabídli 
jsme je v roce 2011 pořadatelům menších 
akcí v okolí Brna. Dělali jsme si součas-
ně průzkum mezi návštěvníky, přičemž 
se ukázalo, že naše řešení má příznivý 
ohlas. V roce 2012 jsme se domluvili na 
spolupráci s Plzeňským Prazdrojem, 
ale třeba také s pořadateli Colours of 
Ostrava, kteří vlastně začali naše vratné 
kelímky používat mezi prvními. A pak 
zájemců o vratné zálohované kelímky 
přibývalo.

Proč zrovna název NickNack? Jak 
jste na to přišli?
Byl to nápad jednoho našeho známé-
ho marketingového odborníka. Úplně 

se odklonil od našich představ, přinesl 
revoluci do našich mozků. V našich hla-
vách bylo něco jako ekokelímek včetně 
zeleného loga. On přišel s logem, kde 

převládá černá 
barva, a s názvem 
NickNack. Je to 
název znělý, me-
zinárodní, jakoby 
nic neříkající, ale 
ve svém významu 
něco jako drobný 
suvenýr. 

Když si fanou-
šek koupí dres 
svého týmu, je 
to velký suvenýr, 
když kelímek, je to 
skutečně taková 
drobnost. Samo-
zřejmě nás to zpo-
čátku zaskočilo, 
ale brzy se nám to 
zalíbilo. Trochu si 

11 let 
na trhu

3719 
odběratelů

12 409 191 
vyrobených 
kelímků

1549 
tun ušetřeného 
odpadu
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Jednou z novinek je dodávka našich 
produktů na festival ve Švýcarsku. Také 
jsme poslali deset tisíc našich kelímků 
do Spojených států, tak uvidíme, jaký 
bude zájem veřejnosti. Plánujeme i další 
nová mycí centra v Česku, právě proto, 
abychom co nejvíce eliminovali emisní 
stopu při dopravě. 

Jaká je konkurence?
V Evropě docela velká, i když �rem, které 
to umějí jako my komplexně od začátku 
až do konce, je jenom několik. V Česku 
má NickNack drtivou většinu trhu, na-
ším konkurentem je pouze zastoupení 
jedné silné německé �rmy. Pořád se ale 
učíme, jak být lepší a lepší. 

Je pravda, že byste měli nově 
dodávat vratné zálohované kelímky 
na domácí zápasy české fotbalové 
reprezentace?
V tuto chvíli o tom jednáme. Máme už 
první návrhy, podle mého názoru vypa-
dají skvěle, protože se povedlo gra�cké 
provedení. Vedle základní řady bychom 
mohli nabídnout i limitované edice s čes-
kými reprezentanty. Rádi bychom dodá-
vali kelímky na všechny zápasy české 
reprezentace. 

Jsme schopni bezproblémově zajis-
tit celou distribuci: dodávku na stadion, 
následný odvoz, umytí a poté doručení 
na jiný stadion už druhý den – pokud 
se bude hrát takové dvojutkání. Chce-
me, aby byl spokojený fotbalový svaz 
i fanoušci, kteří budou moct pít z repre-
zentačních kelímků. Věřím, že by to pro 
ně byl také pěkný suvenýr. 

Kde vidíte svou �rmu třeba za 
deset let?
S bratrem Martinem a dalšími společ-
níky vidíme NickNack jako evropskou 
�rmu, která bude dodávat své produk-
ty třeba i na největší evropské hudeb-
ní festivaly. Chceme být spolehlivým 
dodavatelem a partnerem pro všechny 
zájemce. ×

našich původních zaměstnání odstřih-
li. Pak se k nám přidali naši menšinoví 
společníci, kteří se starají o správné mytí 
kelímků, o celou technologii včetně jed-
nání s dodavateli mycích prostředků.

Kolik mycích center už máte?
Dvě velká v Brně a Praze, nedávno se ote-
vřelo další v Českých Budějovicích, další 
dvě menší jsou na Slovensku – v Žilině 
a v Košicích. Nové centrum jsme také 
zprovoznili v Hlivicích v jižním Polsku, 
další jsme vybudovali ve Varšavě. Máme 
i jedno centrum v Rumunsku, konkrét-
ně v Brašově. 

Takto postupně vytváříme naši síť, 
abychom v budoucnu zvládali obslu-
hovat turné hudebních skupin. Ostat-
ně už jsme dodávali naše kelímky na 
dvojkoncert Imagine Dragons v Praze, 
na Metallicu nebo na koncert Stinga 
ve Slavkově u Brna. Navíc se ukazuje, 
že pro lidi to je na takových akcích po-
měrně levný suvenýr. A pořadatelé mají 
zaručeno, že areál je po koncertu čistý, 
bez poházených kelímků. 

Kolik kelímků si lidé nechají jako 
suvenýr?
Záleží samozřejmě na typu akce nebo 
na místu, kde se v nich prodávají ná-
poje. Na festivalech je poměr nevráce-
ných kelímků v rozmezí deseti až pět-
advaceti procent, což pro pořadatele 
představuje nezanedbatelný zisk. Ale 
například v zoologických zahradách je 
to přes padesát procent, na koncertu 
známé skupiny to dokonce může být až 
sto procent kelímků, které si návštěvníci 
ponechají. Třeba z pražského dvojkon-
certu Imagine Dragons zbyla asi třetina 
kelímků, zbytek si odnesli návštěvníci, 
a to byla záloha sedmdesát korun – i tak 
to byl nejlevnější suvenýr na této akci.

Kelímky nabízíte rovněž zahranič-
ním zájemcům, vedle zmiňovaného 
Slovenska, Polska nebo Rumunska je 
to nově také Nizozemsko a začínáte 
spolupráci s Německem. Jaké máte 
další plány, kam směrujete další 
rozvoj �rmy?
Koronavirus, dobu lockdownů a celko-
vého zpomalení trhu jsme využili k vy-
tvoření nové produktové řady na teplé 
nápoje – od malé kávy až po standardní 
velikost. Také jsme začali nabízet malé 
vratné kelímky na panáky. Vymýšlíme 
ještě další produkty. A expandujeme do 
zahraničí, jak jste zmiňoval. 

Distributoři mají o naše řešení zájem, 
budují svá mycí centra, svá střediska. 

Michal Hanák (43)

•  Vystudoval Přírodovědeckou fakultu 
na Masarykově univerzitě v Brně.

•  Po krátké kariéře učitele pracoval 
jako obchodní zástupce.

•  V roce 2010 se svým bratrem a jejich 
kamarádem založil společnost 
NickNack.

•  Firma přišla s revolučním řešením, 
jak zbavit hudební festivaly 
jednorázových obalů na nápoje, a to 
zálohovanými vratnými kelímky. Ty 
prodává i pronajímá.

•  Firma nabízí komplexní řešení: od 
návrhu přes výrobu, dodávku až po 
následný odvoz a mytí.

•  Vedle tuzemských akcí se kelímky 
NickNack objevují také na různých 
zahraničních akcích, například na 
Slovensku, v Polsku, Nizozemsku 
nebo Rumunsku.

Vedle základní 
řady bychom 
mohli nabídnout 
i limitované 
edice s českými 
reprezentanty. 
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Jak zaujmout protějšek opačného po-
hlaví? Světlušky si na to před mnoha 
miliony let vymyslely světélkování, jak 
nově potvrdil mezinárodní výzkumný 
tým se zástupci z olomouckého centra 
CATRIN. „V odborné komunitě se vedly 
letité dohady, zda si dospělci světlušek 
vyvinuli světélkování primárně k sexuál-
ní komunikaci, nebo jako ochranu před 
predátory,“ říká jeden z autorů studie 
Dominik Kusý. 

U svítících larev světlušek bylo urče-
ní důvodu jednodušší – nerozmnožují 
se, a světélkováním tak dávají najevo, 
že nejsou chutnou potravou. Jak to ale 
mají dospělí jedinci? „Rozsáhlou evo-
luční analýzou jsme zjistili, že dospělci 
světlušek začali světélkovat již před více 
než 133 miliony let. Tedy dávno předtím, 
než se na Zemi objevili jejich přirození 
nepřátelé – současní ptáci a netopýři,“ 
shrnuje Kusý, proč je pravděpodobnější 
hypotéza „námluvy“. 

Komunikace je to skutečně promyš-
lená. „Jednotlivé druhy světlušek použí-
vají speci�cké signály – různé barvy od 
zelené po žlutou nebo intenzitu blikání 
na principu morseovky –, aby se mezi 
sebou rozpoznaly,“ říká Kusý. Samič-
ky jednoho druhu světlušky ze Severní 
Ameriky se například naučily „cizí jazyk“, 

SVÍTÍM, 
TEDY JSEM
Hmyz, medúzy, 
ryby, ale 
i bakterie 
a houby 
využívají 
světélkování, 
bioluminiscenci, 
jako ochranu 
před predátory 
i prostředek 
sexuální 
komunikace

 Pavla Hubálková

Radim Schreiber

Bioluminiscence

Jedná se o vyzařování světla 
některými skupinami organismů. 
Celý proces je výsledkem oxidace 
luciferinu za přítomnosti enzymu 
luciferázy. Při této reakci se 
vyzařuje až 96 procent energie ve 
formě světla a pouhá čtyři procenta 
jako teplo. Přeměna energie je velmi 
efektivní, například v klasických 
žárovkách se na světlo přemění jen 
kolem deseti procent energie. 

čímž přilákají samečka jiného druhu, 
kterého následně sežerou, aby získaly 
proteiny pro tvorbu vajíček. 

Unikátní je i u nás nejčastější světlu-
ška menší. Většině světlušek svítí celý 
konec zadečku, ale pouze u „naší svět-
lušky“a jednoho příbuzného rodu ze 
Severní Ameriky mají samice několik 
svítících bodů po celém těle. Proč? To 
se zatím přesně neví. 

Nejen světlo, ale i vůně
Jak už to v životě bývá, celé je to asi složi-
tější. „Dokončujeme studii, ve které jsme 
zjistili, že při námluvách naší nejrozší-
řenější světlušky menší kromě světla 
hrají roli i feromony, což by opět změ-
nilo pohled na celou problematiku,“� 
říká Martin Novák z České zemědělské 
univerzity, jeden z mála českých „světlu-
škologů“. Zkoumá jejich výskyt, životní 
strategie a způsob chování, komunikaci, 
ale i to, jak vypadají a jak lze podle toho 
určovat jejich klasi�kaci. 

V Česku se výzkumu světlušek věnu-
je ještě olomoucká skupina, která se ale 
zaměřuje na biodiverzitu a evoluci hmy-
zu obecně, například na vznik a fungo-
vání bioluminiscence na molekulární 
úrovni, a světlušky jí slouží jako jedna 
z modelových skupin. „Obecně je vědců 50 51
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Světlušky

•  Patří do čeledi světluškovitých 
(Lampyridae), popsáno je asi dva 
tisíce druhů.

•  V Česku se vyskytují tři druhy – 
světluška menší, větší a krátkokřídlá.

•  Larvy žijí dva až tři roky a jsou 
to velcí predátoři – loví malé 
hlemýždě, páskovky pruhované. 
Svoji kořist zakousnou a vstříknou 
do ní neurotoxický jed, který ji 
zabije a natráví a ony pak vysají již 
natrávenou potravu. 

•  Dospělci nepřijímají potravu, proto 
žijí pouze dva až tři týdny. 

•  Nejlepší čas na pozorování světlušek 
je od poloviny června do poloviny 
července, zhruba půl hodiny po 
západu slunce. 

•  U naší nejběžnější světlušky menší 
samečci svítí slabě a létají ve výšce 
několika metrů – hledají v trávě 
samičky, které létat neumějí (nemají 
křídla), ale naopak svítí velmi 
výrazně – lákají samečka k páření.

•  Kvůli časově omezenému pozorování 
pouze v období kolem svátku Jana 
(24. června) si vysloužily přezdívku 
„svatojánské mušky“. 

•  Na mnoha místech světluškám 
hrozí vyhynutí, na vině je zánik jejich 
přirozeného prostředí, nadužívání 
pesticidů a umělé osvětlení.

•  I proto „Praha hledá světlušky“, 
probíhající projekt, do kterého se 
může zapojit každý, si klade za cíl 
zmapovat jejich výskyt a podle toho 
navrhnout vhodná opatření pro 
jejich ochranu. „Potěšilo nás, že byly 
nalezeny na 25 různých místech 
Prahy,“ říká hlavní organizátor Martin 
Novák. „Vyhráno ale nemají, musíme 
je začít více chránit.“

Co se to v té buňce třpytí? 

Třpytivé částečky v buňkách 
mikroorganismů pozoroval již Charles 
Darwin, až nyní ale čeští vědci popsali, 
že se ve většině případů jedná 
o purinové biokrystaly, jež mají unikátní 
vlastnosti. Doposud jsme je znali jen 
u lidí a zvířat jako součást ledvinových 
kamenů nebo usazenin při onemocnění 
dna. „Nejedná se o bioluminiscenci – 
nedochází k aktivní produkci světla, 
ale pouze k odrazu světla od molekul 
purinů,“ objasňuje první autorka studie 
Jana Pilátová z Univerzity Karlovy. 

„Purinové biokrystaly mají řadu 
unikátních funkcí, například představují 
zásobárnu dusíku nebo mají velmi 
zajímavé optické vlastnosti, což 
je mimo jiné předurčuje k využití 
v biooptice nebo nových materiálech,“ 
vyjmenovává vědkyně. Zatím je 
nedokážeme připravit v laboratoři, 
vyrobit je umějí pouze buňky. 

Tento objev by mohl nalézt využití 
v medicíně při léčbě dny nebo 
ledvinových kamenů, biokrystaly 
by zároveň mohly sloužit jako nové 
optické materiály nebo zelenější 
hnojiva. Proč jsme je popsali až 
nyní? „V mikroorganismech byly 
přehlížené, vlastně i my jsme se jim 
začali věnovat náhodou, díky použití 
analytické metody, která je běžná 
v chemii, geologii nebo v materiálovém 
inženýrství, ale v biologii ji zatím nikdo 
moc nepoužívá. Přitom se s ní dá přímo 
v buňkách studovat chemické složení 
molekul – každá molekula má totiž něco 
jako vlastní otisk prstu,“ říká Pilátová. 

zkoumajících světlušku celosvětově 
málo. Opravdu aktivních je nás zhruba 
šedesát, celkem do dvou set. Pravidelně 
se potkáváme na světluščí konferenci,“ 
říká Novák. Úspěchy českých vědců tak 
významně přispívají k poznání a udávají 
směr celému oboru. 

Z přírody do laboratoře
Ačkoli z Česka známe hlavně světlušky, 
celkem světélkujících živočichů a hub 
existují tisíce druhů. Nejvíce takových 
organismů žije v mořích. Schopnost 
bioluminiscence se evolučně vyvinula 
dokonce několikrát, nezávisle na sobě. 
I to přináší neuvěřitelnou pestrost ba-
rev a projevů. Zvířata se umějí „rozsví-
tit“ vědomě – mozek vydá signál, který 
spustí chemickou reakci, jejímž výsled-
kem je světlo. 

Většině zvířat svítí různé části těla, 
ale například hlubokomořská kreveta 
(Acanthephyra purpurea) zastrašuje své 
predátory vypuštěním zářícího oblaku. 
Některé ryby samy schopnost biolumi-
niscence nemají, přesto světélkují – vy-
užívají bioluminiscenční bakterie, dalo 
by se říci „za byt a stravu“. 

Bioluminiscence zvířat má mnoho 
funkcí: děsí predátory, láká kořist i pro-
tějšky. Mimo jiné od nepaměti fascinuje 

lidstvo a vědci ji již po mnoho let po-
užívají v nejrůznějších laboratorních 
experimentech.

 „Využití luminiscence ve vědě a medi-
cíně je krásným příkladem praktického 
využití na počátku možná dost podivné-
ho výzkumu. Dnes je ‚světluščí reakce‘ 
základem mnoha výzkumů v oblasti 
genetiky a genetického inženýrství,“ 
dodává Martin Novák. ×

Autorka je stálou spolupracovnicí 
redakce, působí na Univerzitě Karlově

Radim Schreiber se na fotografování 
světlušek specializuje a patří mezi 
jejich nejlepší fotografy na světě.
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letectva či námořnictva nemohla být té-
měř řeč. Čínští piloti neuměli létat nad vo-
dou, v noci ani ve špatném počasí. Ještě 
v roce 1999 měla Čína jen dvě procenta 
stíhaček čtvrté generace, jen čtyři procen-
ta jejích útočných ponorek se dala ozna-
čit za moderní (s jaderným pohonem, 
například) a totéž se nedalo říct o jediné 
hladinové lodi. Čínské námořnictvo ne-
bylo nic než glori�kovaná pobřežní stráž, 
která se při absenci jakékoli protiletecké 
obrany musela při každé hlídkové plavbě 
držet těsně u pobřeží. Její jaderné zbraně 
s nosiči na pevná paliva, navíc umístěné 
v podzemních silech, mohla Amerika 
zlikvidovat jediným úderem.

Nyní se mohou čínské ozbrojené síly 
měřit s Amerikou co do kvality i kvanti-
ty. Většina čínských vojenských platfo-
rem je moderní (využívá nejmodernější 
technologie v daných oblastech), země 
disponuje největší námořní �otilou na 
světě. V některých oblastech Čína do-
konce Ameriku už převyšuje – v počtu 
nově postavených lodí, v počtu z pevniny 
odpalovaných konvenčních balistických 

Cestou 
na Tchaj-wan
Pelosiová 
zkomplikovala 
jeho obranu
NÁVŠTĚVA ŠÉFKY AMERICKÉ SNĚMOVNY REPREZENTANTŮ 
NA OSTROVĚ BYLA SPÍŠ ZÁMINKOU NEŽ PROVOKACÍ, 
ŘÍKÁ VOJENSKÁ EXPERTKA ORIANA SKYLAR MASTROVÁ

FO
TO

: P
R

O
F

IM
E

D
IA

.C
Z

JAKO RACIONÁLE 
PRO NEJNOVĚJŠÍ ČÍNSKÉ 
VOJENSKÉ CVIČENÍ SE UVÁDĚLA 
TOUHA PEKINGU DÁT NAJEVO 
ROZHOŘČENÍ NAD NÁVŠTĚVOU 
NANCY PELOSIOVÉ 
NA TCHAJ-WANU. 52 53
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1996 třetí krize skončila, když Amerika 
poslala dvě letadlové lodě s doprovo-
dem do dvousetmílového pásma kolem 
Tchaj-wanu. Amerika to tehdy považo-
vala za velký strategický úspěch a čínské 
vedení krajně rozladilo, že USA zasáhly 
do z hlediska Číny vnitrostátní záležitos-
ti. Právě tato událost ponoukla Čínu, aby 
z ČLOA vybudovala jednu z nejmocněj-
ších armád na světě.

Ve srovnání s rokem 1996 jsou dnešní 
čínské ozbrojené síly k nepoznání. Teh-
dy měla Čína početnou armádu čítající 
zhruba čtyři miliony mužů, ale to byla 
spíš známka zaostalosti než čehokoli 
jiného. Čínští vojáci měli zastaralé vyba-
vení a chabý výcvik, o existenci nějakého 

Odpoledne 4. srpna odstartovala Čínská 
lidová osvobozenecká armáda (ČLOA) 
největší a nejso�stikovanější vojenské 
cvičení, jaké kdy absolvovala. Během 
týdne odpálili Číňané desítky raket 
a v bezprostřední blízkosti Tchaj-wa-
nu prováděli manévry se stovkou letadel, 
deseti torpédoborci a řadou doprovod-
ných plavidel. Svou roli při nich sehrály 
rovněž ponorky a letadlové lodě. Ve srov-
nání s touto demonstrací síly vypadala 
třetí krize v Tchajwanském průlivu z let 
1995 a 1996, kdy Čína provedla během ně-
kolika měsíců čtvery manévry a odpálila 
všeho všudy šest raket, jako dětská hra.

Jako racionále pro nejnovější čínské 
vojenské cvičení se uváděla touha Pekin-
gu dát najevo rozhořčení nad návštěvou 
Nancy Pelosiové na Tchaj-wanu. Šé�a 
Sněmovny reprezentantů byla od roku 
1997 nejvýše postaveným americkým 
vládním představitelem, který ostrov 
navštívil. Tehdy to byl rovněž šéf dolní 
komory Kongresu – Newt Gingrich. Čína 
dopředu varovala, že pokud Pelosiová 
zařadí Tchaj-pej mezi své zastávky na 
cestě po Asii, Amerika za to draze zaplatí.

Ponaučení z roku 1996
Toto vojenské cvičení je pro Peking tak 
trochu „debutantským plesem“. V roce 



podobných cvičení může ČLOA a s ní 
celé vedení strany dospět k závěru, že 
jsou čínské jednotky připraveny obsa-
dit Tchaj-wan dříve, než si dosud sami 
Číňané mysleli.

Všechno samozřejmě závisí na tom, 
jak se manévry a související operace vy-
daří. Zvenčí se to těžko posuzuje. Rakety 
dopadly, kam měly, a při jejich odpálení 
nedošlo k žádným nehodám. Nevíme 
však, nakolik funguje komunikace mezi 
jednotlivými skupinami. 

Při kombinovaných operacích musejí 
letecké jednotky operovat v bezprostřed-
ní blízkosti a v součinnosti s pozemními 
silami a vyloďovacími elementy. ČLOA 
si musí nacvičit dodávky zásob, napří-
klad do předem připravených skladů 
paliva, a dodávky munice a lékařského 
materiálu do předsunutých skladů, ku-
příkladu v provincii Fu-ťien, která leží na 
pevnině přímo proti Tchaj-wanu.

A to může být opravdu velký problém. 
Pokud se zvýšená aktivita v blízkosti 
Tchaj-wanu stane běžnou, vystupňuje 
to jednak nervozitu Tchaj-peje (a nej-
spíš i dalších vlád v oblasti), ale také to 
Číňanům pomůže zamaskovat přípra-
vy skutečného vojenského úderu. Čína 
potřebuje využít momentu překvapení 
a Tchaj-wan obsadit dřív, než se Americe 
podaří zmobilizovat v oblasti dostatečné 
síly na obranu ostrova. 

Když budou čínské síly v oblasti dál 
simulovat boj ve formacích, blokády, 
útoky a vyloďovací operace, jen těžko 
se pozná, kdy se chystají doopravdy 
zaútočit. Návštěva Pelosiové na Tchaj-
-wanu umožnila Pekingu prakticky bez 
odporu zvýšit svou vojenskou aktivitu 
kolem ostrova. O to teď bude pro Ameri-
ku těžší Tchaj-wan hájit. A žádné gesto 
amerického odhodlání ostrov bránit to 
nespraví. ×
© 2022 The Economist Newspaper Limited

Z toho důvodu bychom neměli masiv-
ní manévry kolem Tchaj-wanu vnímat 
jako signál, ale spíše jako bojovou pří-
pravu. Si Ťin-pching chce v tchajwanské 
otázce vidět pokrok a na domácí scéně 
lze v médiích sledovat posun v rétorice 
od mírového sjednocení k vojenskému 
sjednocení. Čínští vůdcové věděli, že 
ČLOA potřebuje absolvovat sérii velkých 
realistických manévrů, aby odhalila pří-
padné chyby a vytříbila si postupy. Kdyby 
takové cvičení Čína uspořádala zniče-
honic a nevyužila návštěvu Pelosiové 
jako záminku, mezinárodní kritika by 
byla ještě mnohem silnější.

Čína využije jakékoli příležitosti k ná-
cviku. Už oznámila, že toto kolo vojen-
ských cvičení bude pokračovat a že dal-
ší na řadě jsou manévry v Pochajském 
zálivu a ve Žlutém moři. A nepůjde jen 
o rozsáhlá vojenská cvičení. Je neprav-
děpodobné, že by se Peking vrátil k dří-
vější operační úrovni. Čína se místo toho 
může pokusit udělat ze zvýšené aktivity 
kolem Tchaj-wanu normu. To zvyšu-
je pravděpodobnost války. Díky sérii 

raket a střel s plochou dráhou letu a v po-
čtu integrovaných systémů protivzduš-
né obrany. Čína má třetí největší arzenál 
jaderných zbraní na světě a ten nyní pro-
chází rozsáhlou modernizací.

Potřebují trénovat
Ale ani se všemi těmito zlepšeními není 
jisté, zda by Čína dokázala Tchaj-wan 
dobýt silou. Čína naposledy vedla vál-
ku v roce 1979, kdy provedla neslavnou 
„trestnou“ invazi do Vietnamu. Oboj-
živelný útok a do menší míry blokáda, 
které při manévrech kolem Tchaj-wanu 
Číňané nacvičovali, by vyžadovaly kom-
plexní společné operace (nasazení po-
zemního vojska, letectva i námořnictva), 
které se neobejdou bez perfektní logis-
tiky, velení a řízení. Čínský prezident Si 
Ťin-pching zahájil rozsáhlou organizač-
ní reformu, aby ČLOA v těchto směrech 
zlepšil, a bezpochyby se mu to do značné 
míry povedlo. Ale válka na Ukrajině mu 
nejspíš posloužila jako velká výstraha, 
protože právě s logistikou a velením tam 
mají Rusové obrovské problémy.
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DÍKY SÉRII PODOBNÝCH 
CVIČENÍ MŮŽE ČLOA 
A S NÍ CELÉ VEDENÍ STRANY 
DOSPĚT K ZÁVĚRU, ŽE JSOU 
ČÍNSKÉ JEDNOTKY PŘIPRAVENY 
OBSADIT TCHAJ-WAN DŘÍVE, 
NEŽ SI DOSUD SAMI ČÍŇANÉ 
MYSLELI.
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důkazy svědčící o tom, že byl spáchán 
federální trestný čin. Ministr spravedl-
nosti Merrick Garland vyšetřování nijak 
nekomentoval – v souladu s obvyklou 
praxí svého resortu mlčet, dokud nejsou 
vznesena obvinění.

Prozatím existují jen náznaky, po ja-
kých dokumentech FBI pátrá a proč. Je 
pozoruhodné, že se Garland rozhodl 
pro vydání povolení k prohlídce – a pro 
překvapivou razii –, když mohl zvolit po-
malejší cestu a dokumenty si o�ciální 
cestou vyžádat. Andrew Weissmann, 
bývalý vedoucí právního oddělení FBI, 
se domnívá, že Garlandova taktika svěd-
čí o tom, že „očekával obstrukce – že 
ty dokumenty nebudou předány nebo 
zmizí“, pokud by se rozhodl pro méně 
přímočarý proces. Historicky první razie 
v domě bývalého prezidenta „není krok, 
který učiníte lehce“, řekl Weissmann 
MSNBC, a „cílem vyšetřování je zjevně“ 
samotný Trump, a ne někdo z jeho po-
radců či spolupracovníků.

Sama razie ovšem není důkazem, že 
ministerstvo spravedlnosti nakonec sku-
tečně vznese obvinění proti Trumpovi 
či komukoli jinému. Weissmann však 
říká, že jednání o údajném neoprávně-
ném nakládání s dokumenty mezi mi-
nisterstvem a bývalým prezidentem 
zřejmě vyústilo ve vrácení neúplného 
balíku materiálů. Jestli si Trump po-
nechal utajované dokumenty poté, co 
slíbil jejich vrácení do Washingtonu, 
říká Weissmann, mohl by být obviněn 
z krádeže vládního majetku a uvádění 
nepravdivých údajů.

Marxisté z třetího světa
Republikáni zareagovali zuřivě (a snad 
s trochou škodolibé radosti). Volení před-
stavitelé a sympatizující média, jako je 
Fox News, nejčastěji opakovali Trum-
povo prohlášení, že takové razie se ob-
vykle stávají v „nefunkčních zemích 
třetího světa“. Přesně tato slova použil 
�oridský senátor Rick Scott, stejně jako 
jeho kolega Marco Rubio, jenž nádavkem 
dodal „marxistické“. Vůdce republikánů 
ve Sněmovně reprezentantů Kevin Mc-
Carthy pohrozil ministerstvu spravedl-
nosti vyšetřováním kvůli „weaponizova-
né politizaci“. Při rozhovoru s Seanem 
Hannitym na Fox News se Eric Trump 
nechal vůbec poprvé slyšet, že doufá, 
že jeho otec bude znovu kandidovat.

Z příslušníků konspirační krajní pra-
vice v Republikánské straně vyzývali 
Marjorie Taylor Greeneová, kongres-
manka z Georgie, a Paul Gosar z Arizony 
k zastavení �nancování FBI, případně 

Šťára FBI 
u Trumpa vyvolala 
politickou bouři
VYŠETŘOVATELE PŘIVEDLO DO EXPREZIDENTOVA 
FLORIDSKÉHO SÍDLA MAR-A-LAGO PÁTRÁNÍ PO DOKUMENTECH, 
KTERÉ ZŘEJMĚ VYNESL Z BÍLÉHO DOMU
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Domů na Floridu, ne do archivu
Právní riziko odnášení utajovaných ma-
teriálů z Bílého domu je značné. Už ně-
kolik měsíců probíhalo vyšetřování kvůli 
patnácti bednám dokumentů, které se 
našly v Mar-a-Lago, ačkoli měly být pře-
dány Národnímu archivu. Podle zákona 
z roku 1978 jsou prezidenti povinni po 
skončení funkčního období odevzdat 
všechny své poznámky, interní zprávy, 
e-maily a související dokumenty Ná-
rodnímu archivu. Samotný zákon sice 
neobsahuje žádné sankce, související 
zákony však už zuby mají. Poškozování, 
skrývání a ničení vládního majetku jsou 
trestně postižitelné vysokými pokutami, 
či dokonce vězením. 

Agresivní postup ministerstva spra-
vedlnosti naznačuje, že vyšetřování do-
spělo do poměrně pokročilé fáze. Aby 
směli provést razii v Trumpově domě, 
museli agenti přesvědčit federálního 
soudce, že v něm v souladu se čtvrtým 
dodatkem ústavy pravděpodobně najdou 

 Razie FBI, jež v pondělí 8. srpna proběh-
la v Mar-a-Lago, �oridském domě Donal-
da Trumpa, svědčí o tom, že vyšetřování 
jeho činnosti po odchodu z Bílého domu 
nabralo dramatický spád. Bezprecedent-
ní přítomnost vyšetřovatelů v sídle býva-
lého prezidenta – jenž navíc zvažuje, že by 
znovu kandidoval – vyvolala pobouření 
jak samotného Trumpa, tak jeho příz-
nivců, kteří se ji snaží politicky využít. 

Vyšetřování se týká materiálů, kte-
ré si mohl Trump po skončení mandá-
tu nelegálně přinést z Bílého domu na 
Floridu. Jedná se tedy o další záležitost, 
která stojí mimo právní tahanice, jimž už 
nějakou dobu čelí – vyšetřování minister-
stva spravedlnosti ohledně Trumpových 
snah zvrátit volební porážku z listopadu 
2020, civilní žaloby na jeho newyorské 
podnikatelské aktivity a trestní stíhání 
ve věci volebního podvodu v Georgii.

Federální úřad pro vyšetřování (jehož 
šéfa Christophera Wraye mimochodem 
jmenoval v roce 2017 sám Trump) ani 
ministerstvo spravedlnosti razii nijak 
nekomentovaly, a tak je jediným zdro-
jem informací sám vyšetřovaný. „Můj 
krásný domov, Mar-a-Lago v Palm Beach
na Floridě,“ napsal Trump v pondělí 
8. srpna ráno, „momentálně přepadla, 
obléhá a okupuje velká skupina agentů 
FBI.“ Trump byl v té době v New Yorku. 
O razii ho informoval jeho syn Eric, který 
Fox News také sdělil, že FBI přišla s po-
volením k prohlídce v souvislosti s pá-
tráním po prezidentských záznamech. 
Trump dodal, že mu federální agenti při 
prohlídce domu vypáčili sejf (podle jeho 
syna byl údajně prázdný).

NA PROTRUMPOVSKÝCH 
DISKUSNÍCH FÓRECH 
VOLALI ANONYMNÍ TROLLOVÉ 
PO „OBČANSKÉ VÁLCE“ 
A ŽÁDALI, ABY SE DO VĚCI 
VLOŽILY MILICE 
A OBČANSKOU VÁLKU ZAŽEHLY.



k jejímu zničení, a totéž prohlásila i mo-
derátorka Fox News Laura Ingrahamová. 
Na protrumpovských diskusních fórech 
volali anonymní trollové po „občanské 
válce“ a žádali, aby se do věci vložily 
milice a občanskou válku zažehly. S vý-
jimkou pár desítek neozbrojených lidí, 
kteří se shromáždili před branami Mar-
-a-Lago, však zatím nic nenasvědčuje 
tomu, že by podobné internetové výzvy 
nacházely odezvu ve skutečném životě.

Po delším významném mlčení pro-
mluvil také vůdce republikánů v Senátu 
Mitch McConnell a požadoval od minis-
terstva spravedlnosti okamžité vysvět-
lení razie. Zdá se, že republikáni budou 
o této záležitosti mluvit ještě dlouho –
přinejmenším jí využijí při shánění pro-
středků na kampaně. Jen pár hodin po 
zveřejnění informace o razii rozeslal Re-
publikánský národní výbor (RNC) texty 
s odkazy na republikánskou síť WinRed 
s žádostí o �nanční příspěvek na „zasta-
vení Joea Bidena“.

Politické turbulence vyvolané razií 
jsou přesně tím, čemu se ministerstvo 
spravedlnosti při své činnosti historicky 
vždy snažilo vyhnout. V duchu dlouho-
leté snahy úřadu vyvarovat se obvinění 
ze stranickosti Garland v květnu apelo-
val na své podřízené, aby zachovávali 
„neutralitu a nestrannost“ při vyšetřo-
váních s politickými podtóny. Podobnou 
interní zprávu rozeslal v roce 2020 i Bill 
Barr, druhý Trumpův ministr spravedl-
nosti; tehdy se týkala „jistých citlivých 
vyšetřování“. Aby ministerstvo dostálo 
„své pověsti spravedlivého, neutrálního 
a nestranického“ úřadu, napsal Barr, 
vyšetřovatelé by měli přistupovat k po-
tenciálním volebním podvodům „citlivě 
a obezřetně“, aniž by zvýhodnili či zne-
výhodnili jakéhokoli kandidáta nebo 
politickou stranu.

Republikáni mohou události z 8. srp-
na vykládat jako znamení, že minister-
stvo spravedlnosti opustilo doktrínu 
diskrétnosti. Garland se však již mno-
ho let těší pověsti obezřetného člově-
ka (podle některých levičáků až příliš 
obezřetného) a to naznačuje, že k žád-
nému takovému posunu nedošlo. Gar-
land není člověk, který by dělal smělé 
tahy jen tak z rozmaru. Ministerstvo 
pravděpodobně přistoupilo k tomuto 
mimořádnému opatření navzdory oče-
kávatelné politické bouři z jednodu-
chého důvodu – protože se velmi vážně 
domnívalo, že v Trumpově �oridském 
domě najde důkazy o spáchání fede-
rálního zločinu. ×
© 2022 The Economist Newspaper Limited
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krém, hustý jako kolomaz a v pěkně 
tlusté vrstvě. Odi et amo, napsal řím-
ský básník Catullus: nenávidím a mi-
luji. Prahnu po slunci, ale odmítám 
ho; užívám si ho, ale vycházím do něj 
vyzbrojen jako do boje. 

Obráceni k východu
Slunce mého dětství bylo laskavý, 
veselý kotouč s paprsky, který se na 
mě smál z hraček a krabic s lupínky, 
a staralo se o to, aby byli všichni stejně 
šťastní jako ono samo. Nepamatuji si, 
že bych měl v té době někdy pocit, že 
snad slunce moc pálí, ani když jsem 
se pařil ve vydýchaných vlacích v těž-
ké školní uniformě. Za ty nepříjem-
nosti mohly britské železnice a moje 
škola, nikdy slunce, díky jeho energii 
jsem se měl chuť skákat, běhat a válet 
se v trávě.

Bezpočet civilizací uctíval slunce 
jako boha, jenž dává světu světlo a ži-
vot, odměřuje čas a vše vidí. Řekové 
měli Apollona, boha pořádku, básnic-
tví a také světla, jemuž vlasy padaly 
v dlouhých loknách na ramena jako 
zlaté paprsky a nikdy si je nestříhal. 
Gájatrí mantra z Rgvédy, nejposvát-
nější hinduistická mantra, se obrací 
přímo ke slunci. Křesťané se v kostele 
při ranní modlitbě stále obracejí tváří 
ke slunci.

Bohové však měli různé nálady 
a povahy a slunce nebylo výjimkou. 
Spolu s Apollonem tu byl Helios, po-
někud obyčejnější bůh, jenž jezdil 
v kočáře z východu na západ a pak 
zase zpátky, dokud se neunavil a ne-
vyrazil si odpočinout do náruče mile-
nek, čímž způsobil zatmění. Egypťané 
uctívali slunce jako boha Ra, nejvyšší-
ho vladaře a nastolitele řádu, ale také 
menší bohy východu slunce, západu 
slunce a bohyni spalujícího slunce 
Sachmet. Jak Sachmet, tak aztécký 
Huitzilopochtli, jehož tělo tvořily duše 
válečníků přeměněné v kolibříky, byli 
zároveň bohy války. Se sluncem to 
nikdy nebylo jednoduché, bylo svět-
lem a temnotou, tvůrcem a ničitelem, 
rozsévalo choroby a uzdravovalo, vždy 
bylo souborem nevyzpytatelných sil.

Slunce si udrželo svůj protichůd-
ný charakter i poté, co se vesmír stal 
díky vědcům méně mystickým a více 
mechanickým místem. Pořád bylo 
nádherné a přinášelo radost, ale lidé 
zároveň věděli, jak na něj, a mohli mu 
poroučet. Händel ve své Ódě k naroze-
ninám královny Anny opěvuje slunce 
jako „věčný zdroj božského svitu“, ale 

Milosrdný stvořitel, 
nelítostný ničitel
NÁŠ VZTAH KE SLUNCI ODHALUJE LIDSKOU SLABOST 
VE VŠECH JEJÍCH PODOBÁCH

sledovat blahodárné slunce, silou 
vůle rozhánět mraky na obzoru a vy-
chutnávat si teplo těch úchvatných 
paprsků.

Ale ne tak rychle. Nejdřív si musím 
vzít klobouk, abych si nespálil obličej 
a krk. Potom nasadím sluneční brýle, 
které vrhnou stín na všechno, co slun-
ce dělá. A nakonec rozmažu opalovací 

Venku za okny se slunce třpytí na hla-
dině moře, odráží se od bílých plachet 
lodí a v širokých pruzích se rozlévá po 
trávníku na zahradě. A tak si vezmu 
knížku a jdu si lehnout na trávu či na 
pláž nebo si nazuju pohodlné boty 
s dírami na prsty, zastrčím notes do 
kapsy a nasednu na autobus, který mě 
odveze do kopců. Celou dobu budu 
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existenciálnější ráz: rakovinu. Slunce 
bezpochyby žhne víc než v minulos-
ti. Říkají nám to teploměry, stejně 
jako lesní požáry. Sám tu změnu cí-
tím také. Nikdy jsem se v létě nespálil 
tak jako v létech 2018 a 2019, kdy su-
ssexské kopce připomínaly potlučené 
obrácené měděné hrnce a v každém 
vyprahlém, prořídlém hlodášovém 
křoví lapala po dechu nějaká ovce. 
Taková krutost slunce pro mě byla 
novinkou.

Přes to přese všechno ze sebe 
nedokážu setřást oddanost slunci. 
Částečně proto, že stejně jako v dět-
ství mohu z přehřívání planety vinit 
jenom nás, lidi. Částečně proto, že mě 
pohled na slunce stále naplňuje ne-
odolatelným štěstím. Ale hlavně jsem 
přesvědčen, že za oním viditelným 
sluncem se nachází jakási vyšší síla 
a princip, jichž je naše hvězda pou-
hým odrazem a připomínkou.

A také uprostřed všech těch vybled-
lých a vysušených předmětů zvedám 
své opálené zpocené ruce a obracím 
své modlitby k východu. ×
© 2022 The Economist Newspaper Limited

vysušit a sežehnout jako rozpálená 
trouba.

„Nebojte se víc slunečního žáru,“ 
začíná píseň v Shakespearově Cym-
belínovi. Často teď zatahuji žaluzie 
a vyhledávám lavičky ve stínu – stejně 
jako to dělávaly moje babičky, které 
do letního žáru nikdy nevycházely bez 
klobouku se širokou střechou, sluneč-
níku a šatů zapnutých až ke krku.

Moje babičky se obávaly, že by po 
doteku slunečních paprsků moh-
ly vypadat jako venkovanky pracu-
jící na poli. Náš současný strach má 

zároveň mu jako sluhovi poroučí, aby 
na narozeniny panovnice dvojnásob 
hřálo. Několik desítek let předtím na-
zval John Donne slunce „všetečným 
starým bláznem“ za to, že svítilo do 
postele, v níž ležel se svou milenkou, 
a posmíval se mu, jak dlouho mu bude 
trvat, než ji znovu navštíví (patrně 
podstatně déle než Donneovi).

Nebojte se žáru
V posledních letech jsem se přistihl, 
že uvažuji trochu jako Donne. Když 
jsem se přestěhoval na jižní pobřeží 
Anglie, do nejslunnější části Británie, 
těšil mě téměř neustálý sluneční jas. 
Dokonce jsem o něm napsal i knihu, 
od začátku do konce z ní čišelo nadše-
ní. Nyní už ale znám i tu méně přitažli-
vou stránku. 

Stejné slunce, které mi do domu 
přináší štěstí, také šisuje barvy obra-
zů na stěnách, až zůstane jen mod-
rá. Vysušuje barvu kolem okenních 
rámů a mění bílé pruhy na podivný 
odstín žluté. Slunce, které propůjčuje 
mé pokožce lichotivý bronzový od-
stín, mi po pár hodinách dokáže kůži 

standardu budoucích generací. Je naší 
povinností na to myslet jak v soukromém 
životě, tak v byznysu. I proto jsme minulý 
rok vytvořili takzvaný Green Bond Frame-
work, následně vydali zelené dluhopisy 
a nyní se soustřeďujeme na to, abychom 
všechny zdroje z těchto dluhopisů umístili 
do vhodných zelených aktiv,“ říká František 
Ježek, člen představenstva Raiffeisenbank 
zodpovědný za korporátní bankovnictví.

Díky úspěšné emisi zelených dluho-
pisů navíc Raiffeisenbank letos zvítězila 
v sedmém ročníku cen Climate Bond 
Awards v kategorii Green Market Pioneer. 
Ceny se udělují organizacím, které jsou 
průkopníky v sektoru udržitelného financo-
vání a snaží se řešit klimatickou krizi.

Loňská „zelená“ emise dluhopisů české 
Raiffeisenbank přispívá do významného 
portfolia zelených dluhopisů, které ze 

skupiny Raiffeisen Bank International 
dělají jednoho z nejaktivnějších hráčů 
v CEE regionu v oblasti zelených a ESG 
dluhopisů. V tomto trendu hodlá banka 
i skupina pokračovat také v letošním roce 
a zvažuje emisi „social“ nebo „sustainable“ 
dluhopisů. ×

Miliardy do zelených projektů

Díky zeleným dluhopisům podpoří Raiffeisenbank 
udržitelné projekty v hodnotě téměř 9 miliard korun

 archiv

V roce 2021 vydala Raiffeisenbank jako 
první v České republice zelené dluhopisy 
v hodnotě 350 milionů eur (téměř 9 miliard 
korun). Získané finance využije na projekty 
v oblasti zelených budov, energetiky 
a energetické efektivity, dopravy a využívá-
ní půdy, které přispívají ke snižování emisí.

Emise dluhopisů proběhla v souladu 
s principy ICMA Green Bond, které defi-
nují kategorie „zelených“ projektů, na něž 
mohou být finanční prostředky ze zelených 
dluhopisů využity. S ohledem na maximální 
transparentnost informuje banka o jejich 
využití prostřednictvím auditovaných 
zpráv, ve kterých investorům prezentuje, 
jak prostředky vynaložila a jaký je dopad 
těchto investic na životní prostředí.

„Udržitelnost vnímám jako schopnost 
uspokojit dnešní běžné potřeby bez 
omezení základních potřeb a životního 

František Ježek, 
člen představenstva Raiffeisenbank 
zodpovědný za korporátní bankovnictví
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MOJE BABIČKY SE OBÁVALY, 
ŽE BY PO DOTEKU SLUNEČNÍCH 
PAPRSKŮ MOHLY VYPADAT 
JAKO VENKOVANKY PRACUJÍCÍ 
NA POLI. NÁŠ SOUČASNÝ 
STRACH MÁ EXISTENCIÁLNĚJŠÍ 
RÁZ: RAKOVINU.
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CHVÁLA VÁLKY
Proč v minulosti vznikaly státy 
a říše? Měsíc stará kontroverzní 
studie publikovaná v časopise 
Science Advances tvrdí, že 
nejsilnějšími státotvornými 
faktory v dějinách byli 
železný meč a osedlaný kůň

 Václav Drchal

 Profimedia.cz

V 
únoru Rusko bez vy-
hlášení války přepad-
lo Ukrajinu. Putin vzá-
pětí zpochybnil právo 
Ukrajiny na samostat-

nou existenci, když ji prohlásil za „ne-
odmyslitelnou část našeho duchovního 
prostoru“. V Buči ruští vojáci vraždili 
a znásilňovali ženy, muže i děti. V Kra-
matorsku i Vinnycji roztrhaly rakety na 
kusy desítky lidí. V ruských lágrech me-
zitím zmizely desetitisíce odvlečených 
Ukrajinců a na dobytá území Kreml po-
sílá učitele-politruky, aby dětem vtloukli 
do hlavy „ruskou pravdu“.

Válka je svinstvo a vždycky byla. Po-
kud se ale na válčení zkusíme podívat 
bez emocí, zjistíme, že nepochybně při-
spělo k pokroku (ať už si o něm člověk 
myslí, co chce) a patří mezi důležité 
faktory, které kdysi dávno nastartovaly 
vznik složitých sociálních struktur a ved-
ly k tomu, že lidé začali zakládat státy 
a říše. Není to úplně nová myšlenka, na 
konci června ovšem tým amerických 
a britských antropologů, biologů, ma-
tematiků a dalších publikoval v uzná-
vaném vědeckém časopise Science 
Advances kontroverzní studii, která na 
základě složitého statisticko-matema-
tického modelu tvrdí, že osvojení po-
kročilých válečných technologií hrálo 
v tomto ohledu naprosto zásadní roli. 

Při čtení některých pasáží studie si 
historik připadá, jako by v ruce držel 
Asimovův sci-fi román Nadace (ma-
tematik Hari Seldon v něm díky svým 

„psychohistorickým“ rovnicím propo-
čítá, kdy a jak se obnoví rozpadající se 
galaktické říše), přesto jde o mimořádně 
zajímavý text, který by neměl zapadnout.   

Od Boha k zrní
Na otázku, proč se lidské společnosti 
začaly formovat ve státy, se dá odpově-
dět mnoha různými způsoby. O�ciál-
ní historiografové dávných států a říší 
hledali většinou vysvětlení v nějakém 
mytickém Božím zásahu a odlesku Boží 
všemohoucnosti, který se tím přenesl na 
vládnoucí dynastii. Dále se tvrdilo, že se 
na založení státu lidé dohodli a uzavře-
li „společenskou smlouvu“ (Hobbes či 
Rousseau), že se státy zrodily náhodou, 
kvůli ochraně soukromého vlastnictví 
(Engels), stvořil je „duch“ lidu či – jak 
soudili sociální darwinisté – si moc kon-
tinuálně uzurpovali ti nejschopnější, až 
z toho vznikl stát.

Naprostá většina dnešních antropo-
logů a archeologů se shodne, že zásadní 
roli sehrálo přijetí zemědělství: lidé se 
usadili na místě, rychle začal růst jejich 
počet, řádově se zvýšilo dosud limitova-
né množství mezilidských vztahů, a tak 
nezbylo než vytvořit hierarchizovanou 
vládu a správu. Dodejme, že tato hypo-
téza jednoznačně preferuje pěstování 
obilí, a ne brambor (po sklizni nehnije, 
dlouho vydrží, a tak se ho vyplatí opečo-
vávat a hlídat, tedy budovat společenské 
struktury) a celá jedna zakladatelská teo-
rie vyrostla kolem velkých společných 
závlahových projektů (školní učebnice 

takto už léta zdůvodňují, proč se prv-
ní státy objevily právě v Mezopotámii 
a Egyptě). Kromě toho se zdůrazňova-
la role obchodu, směny a samozřejmě 
kon�iktů. Těch vnitřních, v nichž šlo 
o utlačování a ovládání (kdyby byl autor 
marxista, nazval by to třídním bojem), 
i těch vnějších, tedy válek.

Koně & železo
A jsme zpátky u výše zmíněné studie. Její 
autoři využili globální historickou data-
banku Seshat (hlavní autor studie Peter 
Turchin je zároveň předsedou správní 
rady Seshatu), do níž historici a archeolo-
gové postupně vložili údaje zhruba o čty-
řech stech minulých společností (existu-
jících v letech 9600 př. n. l. až 1900 n. l.),
a to ve formě statisticky zpracovatelných 
proměnných: Měl ajjúbovský sultanát, 
ovládající ve 12. století Jemen, profesio-
nální byrokraty? Ano. Kolik měla říše 
Huari (Wari), existující v Peru před rokem 
1000, obyvatel? Sto tisíc až pět set tisíc. 
Kolik obyvatel mělo hlavní aztécké město 
Tenochtitlán v době španělské expanze? 
Sto padesát tisíc až tři sta tisíc.  58 59
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systému, komplexnost oběhu informací, 
vliv náboženství, sílu vnitřních kon�ik-
tů, so�stikovanost a rozmanitost vojen-
ských technologií a konečně existenci 
jezdectva a znalost železa.  

Data se „prohnala“ systémem slo-
žitých rovnic, hledaly se zpětné vazby 
a nakonec z více než sto tisíc možných 
kombinací vypadla, jak konstatuje stu-
die, až „nečekaně jednoduchá síť pří-
činných souvislostí“. Vnitřní kon�ikty, 
obchod, směna, informace, náboženství 
ani zavlažování neměly na růst složitosti 
společností podle tohoto matematicko-
-statistického modelu prakticky žádný 
vliv. Naopak čtyři faktory vedly k růs-
tu složitosti zcela jednoznačně a vel-
mi výrazně: produktivita zemědělství, 
starobylost zemědělství, so�stikované 
vojenské technologie a nejvíce ze všeho –
koně a železo. „Nikomu se tato ošklivá 
myšlenka nelíbí, protože válečnictví 
je samozřejmě hrozná věc a neradi si 
myslíme, že může mít nějaké pozitiv-
ní účinky,“ okomentoval tento ne úpl-
ně optimistický výsledek pro časopis 
Science Turchin.

Stručný kurz (psycho)historie
Představit si to lze podle Turchina ná-
sledovně. Společnost, která si osvojila 
jezdectvo a železné zbraně, se může 
účinněji bránit a dobývat sousední úze-
mí. Právě tento konkurenční boj vede 
k tomu, že se společnosti stávají složitěj-
šími, protože je nezbytné, aby budovaly 
stále dokonalejší armádu pro vedení 
stále so�stikovanějších válek a stále 
složitější správu a byrokracii kvůli řízení 
dobytých území, stále většího množství 
lidí a získaných zdrojů.

V závěru studie vstoupili její autoři 
na horkou půdu a představili stručný – 
a dodejme poněkud šablonovitý – „kurz 
dějin“, tak jak ho popisuje jejich model. 
Kolem roku 3000 př. n. l. se podle nich 
objevily zásadní technologické inovace 
symbolizované bronzovými meči, kte-
ré brzy následoval vznik prvních dvou 
makrostátů (s územím větším než sto 
tisíc kilometrů čtverečních) – Sumeru 
a egyptské Staré říše. Poté přišla stagna-
ce a nový impulz přineslo až rozšíření 
válečných vozů, přileb, štítů a dalších 
válečných vymožeností, což vedlo ke 
vzniku chetitské říše v Anatolii, dyna-
stie Šang v Číně či egyptské Nové říše. 
Všechny tyto státy byly výrazně organi-
začně složitější než jejich předchůdci. 
Jeden z nich – Nová říše – dosáhl poprvé 
velikosti megaimpéria (více než milion 
kilometrů čtverečních). 

Složitost společenského systému vy-
braných populací určoval tým v čase 
(krok byl sto let) na třech škálách. Zaprvé 
zjišťoval, jak se měnila velikost jednotli-
vých společností, tedy například počet 
obyvatel, velikost ovládaného území či 
lidnatost hlavního města. Zadruhé měřil, 
jak rostla složitost správní, sídelní a vo-
jenské hierarchie, a to počtem vertikál-
ních úrovní (obyčejný člověk, správce 
vesnice, správce okresu, správce kraje, 
správce provincie…), a zatřetí si všímal, 
jak se systém vládnutí specializoval: 
objevení se profesionálních byrokra-
tů, vojáků a kněží, soudního systému 
či právních kodexů. 

Kromě toho bylo třeba vytipovat „po-
dezřelé“, kteří tento růst společenské 
složitosti mohli podle různých teorií 
podnítit. Tým si jich vybral celkem se-
dmnáct, a to třeba: produktivitu země-
dělství (v tunách na hektar), dobu od 
přijetí zemědělství (starobylost zeměděl-
ství), přítomnost zavlažovacích systémů, 
existenci jiných veřejných statků (silnic, 
mostů, skladů potravin, poštovních slu-
žeb), rozvoj obchodu, kvalitu směnného 58 59
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Po dalším období stagnace se objevily 
nové vojenské inovace – železo a jízda 
na koni, což s odstupem tří set až čtyř 
set let vedlo podle modelu ke vzniku 
dalších eurasijských megaimpérií, jako 
byly perská a římská říše (což je trochu 
absurdita, protože jezdectvo hrálo v řím-
ské armádě podružnou roli). Následná 
stagnace trvala podle autorů skoro dvě 
tisíciletí, během nichž ani ty největší 
říše neměly rozlohu větší než tři mi-
liony čtverečních kilometrů. Vše změnily 
objev a rozšíření střelných zbraní, které 
vedly k vzniku „říší střelného prachu“ 
a s odstupem několika staletí k evrop-
ské koloniální expanzi.

Vzestup Evropy
Zastavme se u toho posledního. Není 
třeba pochybovat o tom, že evropské 
zbraně měly svého času při střetech s ji-
nými kulturami absolutní převahu. Stačí 
se podívat, jak snadno Pizarro a jeho dvě 
stě hrdlořezů rozvrátili inckou říši a jak 
si Cortés s jen o něco větším počtem 
Španělů podrobil Aztéky. Jenže může-
me evropskou převahu – která o něco 
později vyvrcholila vznikem moderního 
státu a průmyslovou revolucí – vysvětlit 
jen tím, že se předtím do Evropy rozšířily 
střelné zbraně (v Číně děla existovala už 
ve 12. století a do Evropy se dostala přes 
Blízký východ nebo během mongolských 
tažení) a střelný prach?

To je strašně schematická a zjed-
nodušující představa. Pravda je, že 

historici přišli už dávno s „kon�iktní“ 
teorií novověkého vzestupu Evropy: její 
rozdělení na řadu neustále soupeřících 
států a státečků vytvořilo hyperkonku-
renční prostředí, které vedlo k rychlé-
mu přijímání inovací, protože kdo za-
ostal, koledoval si o porážku (opačným 
příkladem je imperiální Čína, která 
v 15. století direktivně a z ideologických 
důvodů zakázala do té doby velmi úspěš-
né objevitelské plavby, které ještě před 
Evropany dosáhly břehů východní Af-
riky). Zní to rozumně a pravděpodobně, 
jenže nevysvětluje to všechno. Sotva si 
lze třeba představit, že by toto harašení 
zbraní mohlo bezezbytku stát za trvale se 
zvětšujícím individualismem Evropanů 
a jejich neustále vzrůstající nezávislostí 
před Bohem i králem, že by mohlo spustit 
italskou renesanci, přivést na svět Koper-
níka, Shakespeara i Spinozu, zařídit stále 
propracovanější systém výroby, obchodu 
a směny a nakonec vyvrcholit průmyslo-
vou revolucí, která během pouhých pár 
desítek let udělala ze zbytku světa eko-
nomický a mocenský přívěsek Evropy. 

Autorům studie v předivu, ze kterého 
splétají dějiny, zjevně něco chybí a jejich 
matematicko-statistický model v pří-
padě jedné z nejdůležitějších událostí 
světových dějin (z hlediska globálního 
dopadu nemá nejspíš vzestup Evropy 
konkurenci) moc nefunguje. O důvodech 
se můžeme jen dohadovat. Nejspíš ale pů-
jde o kombinaci mezerovitosti dat a pře-
hnanou víru, že lze i s tímto nedostatkem 
matematicky popsat reálný svět. Výsled-
kem je, jak alespoň plyne z předchozího 
evropského miniexkurzu, že model igno-
ruje nebo neumí zachytit, jak se myšlení 

Evropanů měnilo v čase, a soustřeďuje 
se přehnaně na zbraně a války.

Dědictví oceli
Přes všechnu kritiku jde přesto o za-
jímavou práci. Model sice ani zdaleka 
neodpovídá na všechny otázky, ale to, co 
naznačuje, tedy vliv kon�iktů na budová-
ní dávných komplexních společenství, 
lze jen sotva odmítnout. Zbraně a války 
tady zkrátka byly a státy i říše kvůli nim 
vznikaly, byť to možná pokaždé nebyl 
ten úplně nejzásadnější faktor ze všech. 
Někteří dobyvatelé (Napoleon, Hitler, 
Přemysl Otakar II., Attila…) toho sice vy-
bojovali hodně, ale své zisky si podrželi 
jen chvíli, jiné říše zrozené z kon�iktů 
naopak fungují už velmi dlouho – impe-
riální Rusko, Spojené státy, Čína, Indie 
(tu de�nitivně sjednotili až Angličané), 
Brazílie a mnoho dalších. Studie nám 
možná neříká nic jiného než to, že kdo 
měl kdysi dávno koně a ocel, ten pře-
žil a dostal šanci vybudovat komplexní 
společnost. Poražení naopak tuto šanci 
nedostali a my o jejich existenci často ani 
nevíme, protože jejich jména už dávno 
zmizela v písku času.

A ještě jedna věc. Všichni lidé žijící na 
světě jsou potomci předků, kteří doved-
li válčit a přežít lépe než ti druzí. Mož-
ná právě proto nám to zabíjení jde tak 
od ruky, i když je válka takové svinstvo. 
Ostatně Čingischán (a po něm Arnold 
Schwarzenegger coby Barbar Conan) 
dávno před Putinem říkával: „Největším 
potěšením je rozdrtit nepřítele, hnát ho 
před sebou, vidět jeho města spálená na 
popel a ty, již ho milují, zahalené v slzách, 
přitisknout na hruď jeho ženy a dcery.“ × 60
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D
o mohutného litinového 
lisu je upnutá rozměrná 
vápencová deska. Petr 
Korbelář brousí její po-
vrch menším vápenco-

vým kvádrem. Dělá to už od rána, sa-
mozřejmě s různě dlouhými přestávkami. 
„Někdy to trvá i celý den,“ říká. Na velké 
desce, která má na délku 115 centime-
trů a na šířku 85, byla ještě před chvílí 
kresba Jana Švankmajera. Aby se mohl 
litogra�cký kámen použít na další mal-
bu či kresbu, musí se nejprve obrousit 
původní dílo. 

Takových kamenů – od malých až 
po velké – má Korbelář ve své dílně 
v areálu zámku ve Zdibech u Prahy 
asi 120. Pro litografii se používá pou-
ze vápenec se specifickou strukturou 
z jediného lomu na světě, který leží ne-
daleko bavorského města Solnhofen. 
Že by mu zásoby vápencových desek 
někdy došly, se Korbelář nebojí. „Jejich 

životnost je prakticky nekonečná. Za 
deset let častého používání se kámen 
ztenčí tak o půl centimetru,“ konstatuje 
Korbelář, u něhož tiskli nebo tisknou 
svá litografická díla takoví umělci, jako 
je například Jiří Suchý, Oldřich Kulhá-
nek, Oldřich Jelen, Jiří David, Jaroslav 
Róna, Michal Gabriel, Petr Nikl, Fran-
tišek Skála, Aleš Najbrt nebo manželé 
Švankmajerovi.

V době svého vzniku litogra�e sloužila 
především jako relativně levná rozmno-
žovací metoda, dnes ji využívají umělci 
jako jeden ze způsobů vyjádření. Proč 
vyhledávají právě tuto gra�ckou tech-
niku? Pokud vytvoří například kresbu, 
mají pouze jeden originál. V litogra�i pak 
vytisknou z kresby na kameni limitova-
nou edici autentických originálních děl.  

Od houslí k linorytu
Cesta Petra Korbeláře k litogra�i ale ne-
byla přímá. Začala vlastně už v dětství, 

DOKONALÝ 
KAMENOTISK
Ve světě 
digitálních 
technologií, 
kdy je na 
počítači 
možné vytvořit 
prehistorickou 
příšeru 
i kosmický 
koráb z daleké 
budoucnosti, se 
v litografické 
dílně Petra 
Korbeláře 
zastavil čas. 
Kamenotisk 
je technologie 
sice stará, 
ale vlastně 
stále moderní 
a objevná 
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když v sedmdesátých letech chodil do 
Lidové školy umění v pražských Straš-
nicích. Původně na hudebku, ale jelikož 
rodiče neměli dost peněz na housle, dali 
ho na levnější výtvarku. Bavil ho papí-
roryt, linoryt nebo technika suché jehly. 

Přihlásil se na Střední uměleckou 
školu Václava Hollara, ale nevzali ho. 
Dnes to vidí spíše jako výhodu. „Nejsem 
zatížený tradičními uměleckými dogma-
ty, nemusím se trápit tím, že tohle před 
námi už někdo někdy nějak udělal. Připa-
dám si trochu jako nenápadná porodní 
bába, která vyciťuje, co je v danou chvíli 
potřeba,“ vysvětluje Korbelář. 

Jeho otec pracoval v podniku Barvy 
a laky, a tak rozhodl, že Petr půjde na tis-
kaře. Jelikož mladý Korbelář tehdy viděl 
dokument o Adolfu Bornovi, jak tiskne 
litogra�cká díla, rád souhlasil – myslel 
si, že ho čeká kreativní práce. Vystříz-
livění nastalo ještě na škole při praxi 
ve státním podniku Polygra�a, plném 

industriálních tiskařských strojů. Věděl, 
že tohle není nic pro něj. „Potřeboval 
jsem něco tvůrčího,“ vzpomíná Korbelář. 

Po sametové revoluci, na začátku de-
vadesátých let, se mu nakonec skutečně 
podařilo, tak jako vždy „náhodou“, dostat 
do jedné pražské litogra�cké dílny. Vě-
děl, že to je něco pro něj. „Díval jsem se 
na to jako na zázrak,“ vzpomíná. Pomalu 
sbíral první zkušenosti, seznamoval se 
s umělci-gra�ky a později, v roce 2002, 
se osamostatnil. 

Lis po Adolfu Bornovi
Svůj první lis dostal od malíře z Pelhři-
mova, který si s ním nevěděl moc rady. 
„Přemýšlel asi dvacet vteřin, než mi řekl, 
že když si ho odvezu, je můj,“ říká Kor-
belář. Elektrický stroj, který váží několik 
tun, se musel rozebrat a převézt do Pra-
hy postupně. Dominantou Korbelářovy 
dílny ve Zdibech je ale spíše starý ruční 
lis – také darovaný. 

1 2

3

62 63

HROT 

Na techniku 
litografie nedá 
dopustit, tvrdí, 
že to, co dokáže 
kamenotisk, 
nezvládne 
ani ten 
nejdokonalejší 
počítačový 
program 
s nejjemnější 
grafikou. 



kde panuje správný umělecký chaos 
a nepořádek. 

Ale když chce něco ukázat, pokaždé 
ví, kam má sáhnout. Třeba když chce 
dokázat, jak je kamenotisk dokonalý, 
odkudsi vytáhne nevelké obrázky zmi-
ňované Mariny Richter – kresba je až ne-
skutečně jemná, propracovaná a přitom 
ostrá a působivá.

Alchymistická dílna
Říká, že jde sice o dávnou tiskařskou tech-
niku, ale ta se neustále rozvíjí a dává auto-
rům i široké možnosti experimentování – 
například s novými materiály, metodami 
nebo barvami. „Je to vzrušující, vzájem-
ně se obohacující tvůrčí proces, taková 
alchymistická dílna,“ říká Petr Korbelář. 

V Česku se paradoxně i díky dlou-
hodobému „zamrznutí“ způsobenému 
komunismem nepřerušila kontinuita 
a vysoká kvalita tohoto řemesla. V zemi 
sice nyní funguje jen několik litogra�c-
kých dílen, Korbelářovo tvůrčí pracovi-
ště ovšem přitahuje nejen gra�ky, ale 
i autory, pro něž kamenotisk původně 
nebyl hlavním uměleckým zaměřením. 
Ukazuje se, že některé tato technika za-
čala bavit a fascinovat.

„Důležité je, aby získali jistotu a důvě-
ru v celý proces vzniku gra�ckého díla 
a byli spokojeni s velice profesionálním 
výsledkem,“ vysvětluje Korbelář. „Pro-
stě že na konci musí být špičkový tisk, 
špičkový výtvor, který nás často uvede 
v úžas. A v tom už třicet let vidím smysl 
své práce.“ ×

„Na něm ve svých počátcích tiskli 
Adolf Born a Oldřich Jelínek,“ usmívá 
se Korbelář a jako by tím zdůrazňoval, 
že jde o dokonale prověřený a osvědče-
ný stroj s vlastním příběhem. Další lis 
v dílně je na kolečkách, „cestovní“ – je 
možné ho dopravit na výstavy nebo růz-
né tvůrčí dílny, kde se zájemcům naživo 
ukazuje technika kamenotisku.

K cestě mezi současnou uměleckou 
špičku pomohla Korbelářovi spolupráce 
s galerií MXM a také hned zpočátku se-
tkání s gra�čkou, ilustrátorkou a malíř-
kou Marinou Richter, protože se stejně 
jako Petr nespokojila s polovičatou prací. 
Když byl na jedné její výstavě proslulý 
gra�k a autor současných českých ban-
kovek Oldřich Kulhánek, výsledná práce 
se mu tak líbila, že Korbelářovi – aniž by 
se s ním do té doby osobně setkal – za-
řídil opakovaně stáž v litogra�cké dílně 
u mezinárodně uznávaného tiskaře Ru-
dolfa Broulíma v Belgii. 

Dnes se litografické tisky z  dílny 
jednapadesátiletého Petra Korbeláře 
neobjevují pouze na tuzemských vý-
stavách či v českých biblio�liích, ale 
také v zahraničních sálech a publika-
cích. Totéž platí o různých sympoziích 
a workshopech na uměleckých ško-
lách, kterých se Korbelář účastní ne-
jen doma, ale předává zkušenosti také 
za hranicemi – v Antverpách, Bruselu, 
Mnichově, O°enbachu, Katovicích, ale 
třeba i v čínské Šanghaji. 

„Povzbuzuje mě to, že jdu správnou 
cestou,“ říká. Na techniku litogra�e nedá 

dopustit, tvrdí, že to, co dokáže kame-
notisk, nezvládne ani ten nejdokona-
lejší počítačový program s nejjemnější 
gra�kou. „A především, autor nemůže 
kliknout a udělat krok zpět, je to o zku-
šenosti a zdravém risku, prostě přiroze-
ně živá tvůrčí záležitost. Na litogra�i mě 
nejvíce fascinují její téměř neomezené 
možnosti způsobu vyjádření, které si 
umělec může pro svoji tvorbu svobodně 
zvolit,“ konstatuje Korbelář ve své dílně, 

4

Německo-český objevitel

Za vynálezce litografie je považován 
německý umělec Alois Senefelder, který 
se narodil v listopadu 1771 v pražské 
Rytířské ulici. Princip litografie objevil 
náhodou v roce 1796, když si ve spěchu 
udělal poznámky mastným inkoustem 
na desku vápence, který užíval ke tření 
barev. Všiml si, že se mastná tekutina 
zatáhla do povrchu kamene a odpuzuje 
vodu. Technice tisku z kamene se 
pak soustavně věnoval, v roce 1800 si 
nechal litografii patentovat v Bavorsku 
a Anglii, v Offenbachu také vznikla 
první litografická dílna. Za svůj objev 
dostal Senefelder řadu ocenění. Tato 
technika je předchůdkyní dnes stále 
nejrozšířenějšího způsobu tisku – ofsetu. 
Ale přesto je dodnes princip litografie, tak 
jak ho kdysi vynalezl Senefelder, pořád 
stejný: obraz namalovaný na vápencové 
desce se otiskne na papír.
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1  Petr Korbelář a Marina Richter

2  Dětský workshop

3  Litografický kámen

4  Jan Švankmajer 

5  Jiří Suchý a Petr Korbelář

6  František Skála

7  Petr Korbelář a Petr Nikl

8  Oldřich Jelínek
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Voda v Máchově jezeře by naplnila 
více než dva tisíce padesátimetrových 
plaveckých bazénů, tedy asi dvakrát 
více, než je v Česku všech veřejných ba-
zénů dohromady. Objemem vody patří 
do první desítky tuzemských rybníků.

Pomoc dravých ryb
Ve druhé polovině 20. století začaly být 
ryby v Máchově jezeře chovány se stále 
větší intenzitou a ve velkém se tu hno-
jilo, aby na živiny chudé jezerní vody 
dokázaly rybám poskytnout dostatek 
potravy. Kvalita vody se zhoršovala také 
kvůli odpadním vodám v okolí jezera.

Ke zlepšení kvality vody zásadně 
přispělo vybudování zadržovací hráze 
v Dokeské zátoce na přítoku Robečské-
ho potoka i následné odbahnění. To po-
máhá zadržet hrubé nečistoty unášené 
potokem. Máchovu jezeru také prospívá 
vyšší obsádka dravých ryb. Vysazují se 
zde štiky, candáti, sumci i boleni v růz-
ných věkových kategoriích, kteří se pak 
živí menšími druhy kaprovitých ryb, ze-
jména cejny, ploticemi a perlíny. 

Tyto druhy zhoršují kvalitu vody 
tím, že ve velkém požírají filtrující 

Česká republika nemá moře, zato má 
Máchovo jezero. Alespoň na jeden den 
tady byl snad každý Pražák a také vět-
šina obyvatel republiky. Ale Máchovo 
jezero nenabízí jen koupání a další let-
ní radovánky. V jeho nejbližším okolí je 
rovněž pozoruhodná příroda, která stojí 
za objevování.

Na patnáctikilometrový okruh se mů-
žete vydat jak z nádraží v Doksech, tak 
ze Starých Splavů. Část trasy je možné 
absolvovat i s kočárky. Obejdete celé 
Máchovo jezero, projdete naučnou stez-
kou, nahlédnete do národní přírodní 
rezervace Břehyně–Pecopala i do ná-
rodní přírodní památky Swamp, která 
připomíná severskou tajgu.

Ještě než se vydáme na výlet, připo-
meňme si základní údaje o této známé 
vodní ploše. Velký Dokeský rybník se 
začal označovat podle romantického 
básníka a zapáleného turisty Karla Hyn-
ka Máchy až ve 20. století. Přes vznos-
ný název Máchovo jezero jde o rybník 
vytvořený člověkem – založil ho král 
Karel IV. Nyní má katastrální rozlohu 
312 hektarů, což je jako 390 fotbalových 
hřišť vedle sebe.

VÝLET 6: 
MÁCHOVO 
JEZERO
Máte rádi 
výlety? Rádi 
poznáváte 
českou přírodu? 
Ve spolupráci 
s Agenturou 
ochrany přírody 
a krajiny ČR 
vám po celé 
léto přinášíme 
tipy na pěší 
i cyklistické 
putování po 
zajímavých 
místech 
v různých 
koutech 
republiky. Nyní 
zavítáme do CHKO 
Kokořínsko –
Máchův kraj.

 Pavel Baroch

  Shutterstock.com,

Pavlína Šámalová,Petr Hůla
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majestátní zvířata od té doby několikrát 
vyvedla mláďata, která svou původní 
rodinu postupně opouštějí a rozšiřují 
se také na další místa.

Ostatně právě v roce 2014 se někdejší 
chráněná krajinná oblast Kokořínsko 
rozšířila o druhou část – Máchův kraj. 
Tento básník patřil mezi největší obdi-
vovatele zdejší přírody. Smyslem roz-
šíření CHKO byla právě lepší ochrana 
přírody a krajinného rázu včetně bý-
valého vojenského výcvikového pro-
storu Ralsko.

Celá chráněná oblast má po rozšíření 
rozlohu přes 400 kilometrů čtverečních. 
V lokalitě se nachází více než 160 zvláště 
chráněných druhů živočichů a bezmála 
stovka zvláště chráněných druhů rost-
lin. Důležitou součástí CHKO jsou také 
místa, která vytvořili lidé – například 
Máchovo jezero. ×

zooplankton. Jeho funkce je zásadní. 
Z vody totiž vyžírá řasy a sinice, které 
způsobují nevzhledný zelený zákal, tak-
že přispívá k lepší kvalitě vody. O jezero 
pečuje Agentura ochrany přírody a kra-
jiny ČR  spolu s městem Doksy.

Česká tajga i vlci
Za pozoruhodnou přírodou severské 
tajgy nemusíte cestovat tisíce kilomet-
rů, stačí, když při výletu okolo Máchova 
jezera navštívíte národní přírodní pa-
mátku Swamp. Tato trvale zamokřená 
oblast skýtá ideální místo pro bohatý 
život. Roste zde třeba masožravá ros-
natka okrouhlolistá, drobná rostlinka si 
v půdě chudé na živiny přilepšuje do listů 
lapenými živočichy. Ty naláká mimo jiné 
výrazná červená barva, které si v přírodě 
snadno všimneme i my. 

V rašelinných jezírkách našlo ideál-
ní místo k životu na čtyři stovky druhů 
řas a některé z nich byly pro vědu po-
psány právě zde. Hnízdí tu i majestátní 
jeřáb popelavý. Procházku přímo nad 
rašeliništěm vám na žluté turistické 
trase umožní poměrně nový povalový 
chodník. Zároveň brání nadměrnému 
sešlapání přírodního povrchu.

Od Břehyňské průrvy, kterou odtéká 
voda z Břehyňského rybníka, můžete 
přes vodní hladinu nahlédnout do ná-
rodní přírodní rezervace Břehyně–Pe-
copala. Právě v této nepřístupné oblasti 
sídlí již od roku 2014 smečka vlků. Tato 

V národní přírodní rezervaci 
Břehyně–Pecopala žije smečka vlků.

Dravé ryby včetně štik obecných 
pomáhají udržovat kvalitu vody.

Romantický básník Karel Hynek Mácha 
si zdejší kraj zamiloval.

Povalový chodník v národní přírodní 
památce Swamp.

Podrobnější informace 
o tomto výletě včetně 
mapy najdete v tomto 
QR odkazu
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zásadně přispělo 
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na přítoku 
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příležitostí, vytváření obchodních vzta-
hů s vlastníky pozemků, s konzultanty, 
nájemci a za dohled nad komerční strán-
kou projektů TCC. Do TCC přichází s více 
než desetiletými zkušenostmi získanými 
působením v segmentech nemovitostí, 
bankovnictví či poradenství. 

Před nástupem do TCC pracovala 
jako ředitelka nemovitostí a provozu 
ve společnosti Scott.Weber Workspa-
ce v Praze. Dříve působila rovněž jako 
vedoucí projektového managementu 
a provozní manažerka ve společnosti 
Cimex Invest. Pracovala také ve společ-
nostech Economia či UniCredit. Spolu 
s Dominikou Surovcovou přichází do 
TCC Jaroslav Bělina, který coby nový 
ředitel výstavby pro Českou republiku 
převezme zodpovědnost za vytvoření 
a rozšiřování souboru dodavatelů, za 
projektový a nákladový management 
i za technickou část projektů TCC.

Jaroslav dříve zastával post projekto-
vého manažera pro developera a správ-
ce komerčních nemovitostí CTP Invest, 
předtím pracoval jako site manažer pro 
Metrostav.

Miele ČR/Slovensko

Josef Jelínek, 
výkonný ředitel a jednatel
Společnost Miele, prémiový výrobce 
přístrojů pro domácnost a profesionál-
ní provozy, oznámila změnu na pozi-
ci jednatele a výkonného ředitele pro 
Česko a Slovensko. Téměř po třiceti le-
tech na vlastní žádost z vedení odchází 
k 30. září Tomáš Abraham, který stál 
za historií Miele v České republice od 
samého počátku. 

Od 1. října ho vystřídá Josef Jelínek, 
který od dubna 2022 působí na postu 
ředitele rozvoje pro oblast východní Ev-
ropy. Josef Jelínek pracoval v různých 
manažerských pozicích ve společnos-
tech Coca-Cola, Danone a naposledy ve 
� rmě Adidas, kde byl čtrnáct let.

Multisport Benefit
Společnost Multisport Bene� t po více 
než deseti letech změnila generálního 
ředitele v České republice. Nově tak na 
místo CEO nastupuje Miroslav Rech. 
Jeho dlouhodobým cílem bude udr-
žet společnost na první příčce mezi 

Lucie Krahulcová bohaté zkušenosti. 
Jako analytička či manažerka pracovala 
v řadě neziskových organizací v Bruselu, 
Nizozemsku, ale i v Austrálii, kde mimo 
jiné vedla australskou Digital Rights 
Watch. Nyní po sedmi letech opět pů-
sobí v rodné Praze.

Cyrrus

Jaroslav Kysela, generální ředitel
Novým generálním ředitelem společ-
nosti Cyrrus se 1. srpna stal Jaroslav 
Kysela. Zkušený manažer s bohatou 
praxí v oblasti � nancí a investic přichá-
zí z vídeňské Rai� eisen Centrobank AG, 
kde působil na pozici regionálního ma-
nažera pro střední a východní Evropu.

Jaroslav Kysela se na poli investic po-
hybuje přes patnáct let a jeho doménou 
je především obchod v oblasti struktu-
rovaných produktů, derivátů, dluhopisů 
a v neposlední řadě korporátních � nan-
cí. Po ukončení vysokoškolských studií 
na London School of Economics ve Vel-
ké Británii zahájil svou kariéru v oboru 
investičního bankovnictví v Londýně. 
Pracoval v prestižních zahraničních 
bankách Bear Stearns a Volksbank In-
vestments, v České republice pak v HSBC 
a Jet Investment.

Předchozí ředitel společnosti Marek 
Hatlapatka působí ve skupině Cyrrus 
Group i nadále. Řídí strategický roz-
voj, a především služby korporátního 
poradenství.

TCC

Dominika Surovcová, 
obchodní ředitelka
Společnost Trammell Crow Company, 
globální developer a investor v oblasti 
komerčních nemovitostí, získala v rámci 
svojí evropské expanze dvě nové posily. 
Dominika Surovcová bude zastávat post 
obchodní ředitelky pro Českou republi-
ku, Jaroslav Bělina nastupuje jako nový 
ředitel výstavby pro tuzemský trh. Do-
minika Surovcová bude ze své pozice 
zodpovídat za zajišťování pozemků k po-
tenciální akvizici, za rozvoj byznysových 

Orkla Foods ČR/
Slovensko

Romana Jourdren, CCO
Chief commercial o§  cerem  společnosti 
Orkla Foods Česko a Slovensko, jednoho 
z nejvýznamnějších výrobců potravin 
na českém a slovenském trhu, se sta-
la Romana Jourdren. Ve své nové roli 
bude mít na starosti řízení veškerých 
obchodních aktivit v České republice, 
na Slovensku a v Maďarsku. 

Romana Jourdren působila více než 
dvacet let v různých manažerských po-
zicích v odděleních marketingu a ob-
chodu v nadnárodních společnostech 
Danone, Kimberly-Clark a GSK. Od roku 
2019 pracovala ve společnosti GSK na 
pozici generální ředitelky pro regiony 
Francie, Španělsko, Portugalsko a Af-
rika. Romana je absolventkou Vysoké 
školy ekonomické v Praze a na univer-
zitě v Lausanne pak získala titul MBA.

Bolt

Lucie Krahulcová, 
manažerka veřejné politiky 
pro služby mikromobility
Vedení české pobočky Boltu, první ev-
ropské superaplikace slučující služby 
odvozu autem, sdílené mobility a do-
ručování jídel i potravin, získalo význam-
nou posilu. Na pozici manažerky veřej-
né politiky pro služby mikromobility 
platformy nastupuje Lucie Krahulcová. 

Bude zodpovědná za řešení potřeb 
měst a jejich obyvatel, co se provozu 
sdílených koloběžek a kol týče, a bude 
pracovat na prohlubování vztahů s měst-
skými a státními úředníky v souvislosti 
s mikromobilitou. 

S veřejnou správou a politikou, zejmé-
na v oblasti ochrany soukromých údajů 
a nakládání s daty v online prostoru, má 
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15. srpna
Zdenka Klapalová
ředitelka a partnerka: Knight Frank; 
prezidentka správní rady: Asociace pro 
rozvoj trhu nemovitostí

17. srpna
Bohumil Kartous (45)
ředitel: Pražský inovační institut

Tomáš Pardubický (48)
generální ředitel a člen představenstva: 
Finep Holding 

Jan Světlík (64)
majitel a předseda dozorčí rady: 
Cylinders Holding 

18. srpna
Tomáš David (51)
generální ředitel a předseda 
představenstva: EP Energy

Jan Winkler (48)
člen představenstva: Expobank

19. srpna
Pavel Čurda (48)
generální ředitel: Konica Minolta 
Business Solutions Czech

 Tomáš Gürtler (56)
generální ředitel a jednatel: Raiffeisen – 
Leasing

Zbyněk Solecký (52)
CFO a místopředseda představenstva: 
innogy Česká republika

20. srpna
Petr Res (56)
předseda představenstva: ETA; spolu-
majitel a místopředseda představenstva: 
HP Tronic – prodejny elektro

Christian Schenk (49)
člen představenstva zodpovědný za 
oblast financí a IT: Škoda Auto

21. srpna
Jiří Pos (61)
předseda představenstva: Letiště Praha

Jana Sečkářová
partnerka a členka představenstva: 
Natland Group

Lukáš Urban (40)
člen představenstva: Syner Group

22. srpna
Lada Kičmerová
ředitelka klientského servisu 
a místopředsedkyně představenstva: 
Partners Financial Services

Tomáš Zaněk (53)
člen představenstva: Finep Holding

24. srpna
Daniel Adamka (45)
generální ředitel a předseda 
představenstva: Arriva Transport ČR

Petr Hutla (63)
vrchní ředitel Řízení úvěrů a člen 
představenstva: ČSOB

Martin Chlad (45)
prezident: Svaz vinařů ČR

25. srpna
Arthur Braun (56)
managing partner a jednatel: bpv Braun 
Partners

26. srpna
Marco Iannaccone (52)
místopředseda představenstva: 
UniCredit Bank CR and Slovakia

Marek Šťastný (52)
generální ředitel a místopředseda 
představenstva: Château Valtice – Vinné 
sklepy Valtice

27. srpna
Jan Kanzelsberger (71)
generální ředitel a předseda 
představenstva: Kanzelsberger

Jiří Urban (66)
spoluzakladatel společnosti a předseda 
dozorčí rady: Syner Group

28. srpna
Renata Mrázová
chief people officer: Home Credit 
International

Petr Paukner (67)
majitel a jednatel: Carbounion Bohemia

Jaroslav Tyc (63)
majitel a ředitel: Strojírna Tyc

NAROZENINY
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sportovními a relaxačními bene�ty na 
trhu. Miroslav Rech ve �rmě působí od 
roku 2015, začínal jako obchodní mana-
žer a postupně zastával pozice obchod-
ního či provozního ředitele.

O2
V čele dozorčí rady českého mobilní-
ho operátora O2 skončil její dosavadní 
předseda Ladislav Bartoníček. Skupina 
PPF, která je vlastníkem �rmy, na jeho 
místo dosadila Lubomíra Krále. Ten je 
společně s Vladimírem Mlynářem čle-
nem představenstva skupiny PPF. Od-
stoupivší Bartoníček byl v rámci PPF 
od roku 2018 zodpovědný za strategické 
řízení investic do telekomunikací, mé-
dií a biotechnologií. Byl tedy i u akvizic 
právě společností O2 a Cetin. 

DNS
Společnost DNS, nabízející služby kom-
pletních cyklů přípravy a realizace ná-
ročných IT projektů, posílila své mar-
ketingové a obchodní aktivity. Novým 
marketingovým manažerem se od srpna 
stal Tomáš Prejda, jehož cílem je rozví-
jet značku, zastřešit komunikaci a pod-
porovat obchodní aktivity divizí. Tomáš 
Prejda během deseti let v profesních 
službách a IT působil mimo jiné ve spo-
lečnostech Deloitte, Ness a Iconity. 

Weinhold Legal
Advokátní kancelář Weinhold Legal do 
svého týmu přivítala zkušeného advo-
káta Ondřeje Tejnského na pozici mana-
ging associate se zaměřením na oblast 

korporátního, pracovního a smluvního 
práva, soudních sporů a regulaci kolek-
tivního investování a kapitálového trhu. 
Ondřej Tejnský je absolventem Právnic-
ké fakulty Masarykovy univerzity v Brně, 
advokátem je od roku 2012.

Woltair
Pozici CEO ve �rmě Woltair, digitalizující 
přístup k energetickým řešením pro do-
mácnosti, přebírá od dosavadního CEO 
a zakladatele Daniela Helcla Jan Hanuš. 
Zkušený veterán s bohatými zkušenost-
mi z mezinárodního trhu povede tým ke 
globálnímu trhu energetiky a umožní 
adopci udržitelných energetických za-
řízení pro více domácností. Jan Hanuš 
v minulosti vedl Kostelecké uzeniny, 
Telenor Hungary či Mall Group.
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Týdeník Hrot vychází 
s výběrem článků 
The Economist.
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Minulý týden proběhl v hlavním městě už dvanáctý ročník multikulturního festivalu s LGBTQ tematikou. 

Nad akcí Prague Pride převzal opět záštitu pražský primátor Zdeněk Hřib, který vyvěsil duhovou vlajku 

i na magistrátu hlavního města. V rámci festivalu proběhly desítky doprovodných kulturních a společenských akcí 

a zakončil jej sobotní průvod ulicemi Prahy. RED

Pražský duhový týden
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ŠKODA PLUS

Tři servisní prohlídky zdarma

S financováním Chytře nyní ke standardním

benefitům získáte i tři servisní prohlídky zdarma.

Vyberte si z nabídky prověřených ojetých vozů z programu ŠKODA Plus mladších
5 let s nájezdem nižším než 250 000 km a získejte mimo jiné až tři servisní

prohlídky zdarma! Více informací najdete na skodaplus.cz nebo v naší autorizované 
prodejně. Mimo to vám rádi poradíme také online či telefonicky. Ilustrativní fotografie

Váš autorizovaný partner programu ŠKODA Plus:

SKODA_Plus_3_prohlidky_210x280.indd   1 13.06.2022   14:18



cz.asko.com

Skandinávskou značku luxusních 
domácích spotřebičů ASKO můžete 
zakoupit na e-shopu či přímo 
v showroomu v prestižním multifunkčním 
BB Centru na pražské Brumlovce.

Za hranicí komfortu 
a dokonalosti

Prémiové spotřebiče ASKO s nezaměnitelným 
skandinávským rukopisem. Přináší domů luxus, 
spolehlivost, dokonalé řemeslné provedení i špičkové 
technologie. Nabídnou moderní, ale přitom dokonale 
nadčasovou krásu a radost z každé činnosti. Ať už 
se odehrává v kuchyni nebo prádelně. Pro ASKO je 
design víc, než jen vzhled. Znamená i uživatelskou 
přívětivost, funkci, kvalitu a respekt k přírodě 
a životnímu prostředí.
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