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Přítomnost
podzim 2008

Čtvrtletník Přítomnost se hlásí k tradici předválečné 
Přítomnosti, u jejíhož zrodu stál v roce 1924 Tomáš 
Garrigue Masaryk, i k tradici rodinné. Vydavateli 
Jaroslavu Stránskému, dědovi současného vyda
vatele Martina Jana Stránského, a šéfredaktorovi 
Ferdinandu Peroutkovi se tehdy podařilo na strán
kách Přítomnosti představit generaci demokraticky 
smýšlejících autorů a nabídnout čtenářům patrně 
nejlepší politický časopis své doby. 

38

25

 obsah

44

p r ů v o d c e  p ř í t o m n o s t í

Ivan Malý / Martin Riegl ...................................................................................................................... 2

m o n i t o r i n g

Události třetího čtvrtletí roku 2008 ................................................................................................. 3

U d á l o s t i  v e  s v ě t ě

El Waten, SME, The Fiji Times, The Star ......................................................................................... 4

R e f o r m a  z d r a v o t n i c t v í

Zdravotnictví v pohybu. Analýza a kroky k řešení n Martin Jan Stránský ................................ 6

Reforma zdravotnictví na Slovensku rozhýbala V4 n Petr Pažitný ............................................ 8

Reforma bez výsledků n David Rath ............................................................................................. 14

Proč se bojíme trhu ve zdravotnictví n Pavel Hroboň ................................................................ 16

O korupci ve farmaceutickém průmyslu (rozhovor s Janem Hnízdilem) n Martin Riegl  .... 18

Krize postgraduálního vzdělávání v medicíně n Petr Nuc ........................................................ 21

Vo l b y  v  U s A

Kdo bude volit Baracka Obamu n Lenka Andrýsová .................................................................. 22

Proč vyhraje McCain n Václav Karpíšek ........................................................................................ 23

Je čas říct, že toho máme dost n Lido A. „Lee“ Iacocca............................................................... 24

Osm katastrofálních let George W. Busche n Jiří Pehe ............................................................... 25

Historické volby s dramatickými následky n Milan B. Skacel ................................................... 28

E k o n o m i k a

(Neliberální) cyklus privatizace zisků a socializace ztrát n Robert Miller ............................. 34

Rozhovor s Jeffrey Sachsem o výpadcích trhu n Lukáš Kovanda .............................................. 38

K u lt u r a

Berlín je město pro život (rozhovor s Hankem J. Manchinim) n Ivan Malý ............................ 42

Komiks. Médium pro 21. Století n Jiří G. Růžička ....................................................................... 44

Domov je místo, kam se člověk vrací z cest n Simona Jonsson ................................................. 49

p o r t r é t

Osamělý hrdina poražené generace n Jan Horálek ...................................................................... 51

n o v é  k n i h y

Tanec na troskách n Karel Černý .................................................................................................... 54

Nekončící příběh čtení n Vojtěch Gössl ......................................................................................... 55

R e p o r t á ž

Toulky východní Anatólií n Karel Černý ....................................................................................... 56

s o c i á l n í  s t u d i e

Volba Kārlise Ulmanise n Ivan Malý .............................................................................................. 59

Kdo si bere (a nebere) koho v České republice? n Tomáš Katrňák ........................................... 62

C a u s a

Gruzie, Rusko a My n Jan Švejnar ................................................................................................... 66

Srpnová válka v kontextu gruzínsko-ruských dějin n Alexander Abrosimov ........................ 68

n e j d e  j e n  o  s l o v a

O otomismech n Jan Horálek ........................................................................................................... 71

p o s t  s c r i p t u m

Krádeže n Martin Jan Stránský ........................................................................................................ 72

Ilustrace na obálce – ČTK.



[ � ] přítomnost / podzim 2008

v životě člověka je zdraví tím nejcenněj
ším, co může mít. Bez zdraví nejde žít 
plnohodnotný život, budovat kariéru, 
být úspěšný i spokojený. Proto se nás 
všech bytostně dotýká, jakým směrem 
se vydá české reformující se zdravotnic
tví. Ústředním tématem podzimního 
čísla Přítomnosti je tedy problematika 
zdravotnického systému. Snažili jsme se 
dát slovo všem hlavním aktérům právě 
probíhající reformy, kteří ovlivňují, nebo 
pravděpodobně budou ovlivňovat směr, 
jakým se vydá. Za stranu současných 
reformátorů, tedy ministerstva zdravot
nictví, dostal slovo náměstek Pavel Hro-
boň a za kritizující opozici její stínový 
ministr David Rath. Tím jsme se snažili 
poskytnout oběma stranám prostor na 
podání své vize. Se zkušenostmi ze 
Slovenska pak dostal slovo spolutvůrce 
slovenské zdravotní reformy Peter Pa-
žitný, který podal i zasvěcený pohled do 
systémů okolních států. Věříme, že pro 
vyvážený názor na tuto „ošemetnou“ 
problematiku je právě dostatek podob
ných srovnávacích informací nezbytný. 

Druhé téma Přítomnosti je nadmíru 
aktuální a dotýká se prezidentských 
volem v USA. Neobsahuje však jen in
formace a medailonky o kandidátech, 
ale také analýzu odcházející adminis
trativy George W. Bushe či pohled do 
zákulisí amerických prezidentských 
voleb v USA z pera Milana B. Skacela. 
Ekonomická rubrika obsahuje rozhovor 
s významným americkým analytikem 
Jeffrey Sachsem a podrobný pohled na 
systém amerického bankovnictví od 
Roberta Millera. 

Kultura je zasvěcena rozhovoru se 
zpěvákem dnes již rozpadlých Moimir 
Papalescu & The Nihilist, Hankem J. Man
chinim, nejen o plánech do budoucna, 
ale i o minulosti. Dále obsahuje obsáhlý 
článek o vývoji komiksu a jeho místě 
v dnešní kultuře od Jiřího Růžičky. A do 
třetice osobní zpověď Švédky českého 

původu Simony Jonsson, která sice nikdy 
nepsala, ale emoce ji přinutily sednout 
a napsat to, co považovala za nutné –  
svůj životní příběh. Rubrika portrét je 
věnována osobě Karla Pecky. Muži, který 
by letos oslavil osmdesátku a který jako 
by ve svém životě nesl břímě osudu čes
kého národa. Intelektuála, který musel 
dospět v lágrech a pracovních táborech. 
I přes to neztratil ideály a potřebu tvořit –  
jeho literární odkaz tak mluví za své. 
Představovanými knihami jsou Dějiny 
čtení, které snad musí zaujmou každého 
z vás, a Deník čečenské dívky. Ten již ote
vírá další tematickou rubriku – Causu –  
která je opět věnována bouřlivému 
regionu, tentokráte Kavkazu. Nedávné 
události v této části světa totiž otevírají 
celou řadu otázek. I zde jsme se snažili 
nabídnout protichůdné pohledy, jejichž 
konfrontace může ukázat hloubku celé 
problematiky. K tomu se volně, podobně 
jako v letním čísle, váže rubrika reportáž 
od Karla Černého, tentokrát z východní 
Anatólie. 

Všechny texty v čísle se snaží na 
zmíněné problémy nahlížet z různých 
směrů a v žádném případě se nesnažíme 
předložit kašírovaný pohled redakce. 
Ale naopak dát slovo co největšímu 
množství názorů a pohledů. Je tak na 
čtenáři, co přijme za své. Budeme jen 
rádi, když si názor na zmíněná témata 
vytříbí. Jedině pohledy z hloubky 
a z různých stran totiž mohou vést 
k objektivnosti. Nezjednodušovat, ani 
nehlásat jedinou pravdu. K tomu nás 
vede přesvědčení, že povrchní pohledy, 
omezené množství informací, vždy vede 
jen k překrucování skutečnosti. Hlásání 
jasných soudů je jen známkou hloupos
ti! Bohužel u našich elit jev častý.

Ivan malý / martin Riegl

Milé čtenářky, milí čtenáři, 

průvodce př ítomností
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Události třetího čtvrtletí  
roku 2008

	8. 8. Čína
	 V	 Pekingu	 začala	 olympiáda	 pod	 heslem	

One	 World	 One	 Dream	 (jeden	 svět,	 jeden	
sen).	 Obyvatelům	 Pekingu	 se	 splnil	 sen	
o	čerstvém	vzduchu	v	ulicích.	

	8. 8. Gruzie
	 Gruzínský	 prezident	 Saakašvili	 se	 rozhodl	

splnit	předvolební	slib	o	obnovení	suvereni-
ty	Gruzie	a	rozhoduje	o	vojenské	intervenci	
v	Jižní	Osetii.	

	11. 8. Česká republika
	 Předseda	ČSSD	v	 reakci	na	pravicové	 za-	

měření	 českých	 sdělovacích	 prostředků	
přišel	s	myšlenkou	na	vydávání	stranického	
časopisu.	Měl	by	mít	levostředové	zaměření,	
ale	předsedovi	poradci	v	úspěch	časopisu	
příliš	nevěří.

	18. 8. Pákistán
	 Prezident	 Mušaraf	 odstupuje	 po	 vleklých	

sporech	s	justicí.	

	20. 8. Česká republika
	 Gruzínský	konflikt	ukazuje,	že	ČR	prosazuje	

zahraniční	politiku	čtyř	azimutů.	Prezident	
Klaus	podle	svých	slov	prostě	musí	protes-
tovat	proti	tomu,	že	vláda	straní	Gruzii.

	22. 8. Česká republika
	 Klausův	 postoj	 rozhodně	 není	 ve	 světě	

diplomacie	osamocený.	Sdílí	 jej	i	prezident	
Běloruska	 A.	 Lukašenko,	 revoluční	 vůdce	
z	 ostrova	 svobody	 R.	 Castro	 nebo	 vůdce	
Sýrie	 B.	 Asad.	 Posledně	 jmenovaný	 se	
ukázal	jako	skalní	spojenec	Ruska.	

	22. 8. Sýrie
	 Asad	prohlásil,	že	spojenectví	Izraele	a	Gru-

zie	 by	 mělo	 přimět	 Rusy	 k	 tomu,	 aby	 na	
oplátku	ve	zvýšené	míře	prodávali	 zbraně	
i	dalším	arabským	zemím.

	
	4. 9. Gruzie
	 Americký	viceprezident	D.	Cheney	odsoudil	

Moskvu	za	vojenský	vpád	do	Gruzie	a	pro-
hlásil,	 že	 Američané	 stojí	 v	 rusko–gruzín-
ském	konfliktu	na	straně	Tbilisi.	Cheney	zá-
roveň	podpořil	úsilí	gruzínského	prezidenta	
Saakašviliho	ve	snaze	zapojit	svoji	zemi	do	
NATO.

	4. 9. Česká republika
	 Politická	 kultura	 překonala	 další	 hranici.	

Poslanec	ODS	sháněl	kompromitující	infor-
mace	o	svém	kolegovi	V.	Tlustém.	

	5. 9. Angola
	 Angola	 volí	 po	 šestnácti	 letech	 občanské	

války	 parlament.	 Po	 posledních	 volbách	
vypukl	vleklý	konflikt.	S	napětím	se	očeká-
val	 souboj	 Lidového	 hnutí	 za	 osvobození	
Angoly	 (MPLA)	 a	Svazu	pro	úplnou	nezá-
vislost	Angoly	(UNITA).

	5. 9. Česká republika
	 M.	Bursík	bez	nejmenších	problémů	ovládl	

sjezd	zelených.	Hlavní	pozornost	paradoxně	
upoutal	 premiér	Topolánek,	 podle	 kterého	
nese	 hlavní	 odpovědnost	 za	 kauzu	 po-
slance	Moravy,	 který	 chtěl	 vydírat	koaliční	
poslankyni,	poslanec	Tlustý

	12. 9. Thajsko
	 Odvolaný	 premiér	 Samak	 Sundaravej	 se	

vzdal	kandidatury	na	post	premiéra,	který	
musel	opustit	po	rozhodnutí	soudu.	

	12. 9. Venezuela
	 Venezuelský	 prezident	H.	 Chávez	 podpořil	

svého	 bolivijského	 spojence	 E.	 Moralese	
a	se	slovy	„jdi	k	čertu“	vyhostil	velvyslance	
USA.	Americký	ambasador	P.	Duddy	dostal	
tři	dny	na	odjezd	ze	země.	

	15. 9. Zimbabwe
	 Autoritářský	prezident	R.	Mugabe	se	dohodl	

s	opozicí	na	rozdělení	moci,	premiérem	se	
stane	Morgan	Tsvangirai.	Přestože	Mugabe	
zfalšoval	 výsledky	 prezidentských	 voleb,	
které	prohrál,	ztratil	většinu	v	parlamentu,	
který	mohl	blokovat	 jeho	 rozhodnutí.	 Jed-
nání	 zprostředkoval	 jihoafrický	 prezident		
T.	Mbeki.

	17. 9. Česká republika
	 Vrchní	 soud	 v	 Olomouci	 rozhodl	 v	 kauze	

poslance	 Kořistky,	 který	 tvrdí,	 že	 se	 ho	
před	čtyřmi	lety	pokusil	podplatit	premiérův	
známý	 M.	 Dalík	 a	 lobbista	 Jan	 Večerek.	
Kořistkovi	 měli	 v	 roce	 2004	 nabídnout	
úplatek	 deset	 milionů	 a	 post	 velvyslance	
v	 Bulharsku,	 pokud	 nepodpoří	 vznikající	
vládu	S.	Grosse.	J.	Paroubek	označil	v	tis-
kové	 zprávě	 rozhodnutí	 soudu	 za	 důkaz	
korupčních	praktik	premiéra	M.	 Topolánka	
a	jeho	nejbližších	spolupracovníků.

	18. 9. Izrael
	 Izraelská	ministryně	 zahraničí	 Cipi	 Liniová	

byla	 zvolena	 předsedkyní	 vládní	 strany	
Likud.	 Cílem	 Liniové	 je	 nahradit	 ve	 funkci	
premiéra,	 stranického	 kolegu	 E.	 Omerta,	
který	čelí	krizi	legitimity	v	důsledku	korupč-
ního	skandálu.

	18. 9. Česká republika
	 Senát	 odmítl	 návrh	 zákona	 na	 legalizaci	

aktivní	eutanázie	a	asistované	sebevraždy.	
Proti	předloze	se	postavili	ministr	zdravot-
nictví	T.	Julínek	a	ministryně	D.	Stehlíková,	
podle	které	návrh	zákona	odporuje	ústavě	
a	 mezinárodním	 úmluvám	 o	 lidských	 prá-
vech.	

	19. 9. Rwanda
	 Rwanda	se	stala	prvním	státem	světa	s	vět-

šinovým	 zastoupením	 žen	 v	 parlamentu.	
Jedná	se	o	důsledek	občanské	války	a	ge-
nocidy	v	roce	1994.	Základem	vysoké	účasti	
žen	 v	 politice	 je	 současná	 ústava	 přijatá	
v	reakci	na	krvavý	konflikt.	Ústava	stanoví,	
že	 nejméně	 třicet	 procent	 míst	 je	 určeno	
ženám,	a	zakazuje	vznik	politických	stran	na	
etnickém	či	náboženském	principu.

	19. 9. Česká republika
	 Ministryně	obrany	V.	Parkanová	podepsala	

s	USA	smlouvu	o	podmínkách	pobytu	ame-
rické	armády	v	ČR	(SOFA).	Ruský	velvysla-
nec	při	NATO	reagoval	slovy:	„Česká	vláda	
prodala	bezpečnost	vlastního	lidu	za	zcela	
novou	hračku	–	protiraketovou	obranu.“

	20. 9. Pákistán
	 Teroristický	útok	v	hlavním	městě	nepřežil	

český	 velvyslanec	 Ivo	 Žďárek.	 Útok	 se	
odehrál	 v	 průběhu	 muslimského	 svátku	
ramadán.	Útok	 je	s	největší	pravděpodob-
ností	reakcí	na	uvedení	do	funkce	nového	
prezidenta	A.	Zardarího.	Ten	při	slavnostním	
slibu	v	parlamentu	vyzval	k	boji	 s	 teroris-
mem.	

	21. 9. Izrael
	 Izraelský	 premiér	 E.	 Omert	 oznámil	 rezig-

naci	na	premiérský	post	a	zároveň	se	vzdal	
kandidatury	na	vedoucí	post	 ve	vládnoucí	
straně	Kadima.	Omert	zůstane	prozatímním	
premiérem	do	vzniku	nové	vlády.

	23. 9. Jihoafrická republika
	 Jedenáct	ministrů	vlády	JAR	odešlo	z	vlády.	

Jedná	se	o	reakci	na	odstoupení	prezidenta	
T.	Mbekiho.	JAR	čelí	největší	politické	krizi	od	
konce	apartheidu.	Strana	ANC	je	rozdělena	
právě	na	příznivce	odstoupivšího	prezidenta	
Mbekiho	a	jeho	rivala,	úřadujícího	šéfa	ANC	
J.	 Zumy,	 jehož	 výrazně	 levicová	 orientace	
vyvolává	obavy	o	vývoj	ekonomiky.

-red-
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P
odle výzkumu alžírského Národní
ho statistického úřadu (ONS) zís
kalo 40,6 % pracujících své místo 

přes rodinné nebo osobní známé. Výsle
dek výzkumu potažmo ukazuje na neú
spěšnou vládní politiku, která se snažila 
pracovní trh regulovat vytvářením pra
covních míst a řadou opatření. 

Výsledek zcela protiřečí výroku Tayeba 
Louha, ministra práce a sociálních věcí, 
který v březnu prohlásil, že výše míst zís
kaných podle starých praktik nepřesahuje 
12 % (podle výzkumu 40,6 %!), dále pod
le něj získalo 50 % lidí práci přes pracovní 
agentury (podle výzkumu 6,8 %!). Přidr
žímeli se při výčtu výzkumu, pak 17,6 % 
zaměstnanců kontaktoval zaměstnavatel 
a výběrovým řízením prošlo 15,4 % za
městnaných. 

Anketa ukázala propastné rozdíly me
zi pohlavími a dále mezi městem a ves 
nicí. Zatímco v městském prostředí před
stavují pracující muži 57,7 % celku muž
ské populace v produktivním věku, u žen 
je to pouhých 14,3 %. Tento nepoměr 
se stupňuje ve venkovském prostředí, 
kde hodnota u mužů stoupá na 61,1 % 
a u žen klesá na 6,3 %. 

Poměřímeli zaměstnané stupněm 
vzdělání, pak negramotní pracující před
stavují 12,4 % z veškeré alžírské populace. 
Poměr stoupá u pracujících gramotných 
a s minimálním vyděláním na hodnotu 

22,7 %. Průměrné vzdělání dosáhlo 31,1 %  
a 21,4 % středoškolské. Jen 12,4 % z pra
cující populace tvoří vysokoškoláci a ab
solventi vyšších odborných škol. 

Ač méně zastoupeny na trhu práce, 
dosahují zaměstnané ženy vyššího vzdě
laní než muži. V městském prostředí do
sáhlo středoškolského vzdělání 24,2 % 
a vysokoškolského 12,1 % mužů. U žen 
jsou odpovídající hodnoty vyšší, 27 % se 
středoškolským a s 34,4 % s vysokoškol
ským vzděláním. Mezi zaměstnanou po
pulací dosahují ženy vyššího vzdělání i ve 
venkovské prostředí. Odpovídající hod
noty u mužů klesají na 15,6 % a 4,6 %,  
u žen na 18,9 % a 19,4 %.

Kromě propastného rozdílu mezi muž
skou a ženskou zaměstnaností se logicky 
ukázalo, že obyvatelé měst dosahují jed
noznačně vyššího vzdělání než obyvatelé 
venkova. Krajně zneklidňujícím zjiště
ním ankety je stoupající nezaměstnanost 
vysokoškolských absolventů.

Což vede k úvahám o nutnosti či po
třebě úpravy systému vysokoškolského 
studia, jehož jedním prvkem by mohl být 
větší důraz na praktické dovednosti. To 
by ale vedlo k větší hodinové dotaci pro 
praxi na úkor vzdělávacích aktivit. Další 
navýšení praktika tak povede ke změně 
struktury tradičních oborů a může vy
volat i hlubší změny v celém alžírském 
školství. Dalším významným a zneklid
ňujícím poznatkem výzkumu bylo po
znání, jako mnoho alžírskému trhu práce 
vládne protekce.

Ali titouche
El Watan 

6. září 2008

Alžírskému trhu práce vládne protekce

událost i  ve  světě

B
ývalý ředitel Slovenské informační 
služby (SIS) Ivan Lexa vyhrál při 
Evropském soudu pro lidská prá

va svůj spor se Slovenskou republikou. 
Soud vyhověl Lexově stížnosti, kterou 
podal v roce 1999 z důvodu své „nezá
konné“ vazby v souvislosti s případem 
únosu Michala Kováče ml. do zahrani
čí. Ve stížnosti mimo jiné také uvedl, 
že tehdejší ministr vnitra a další vysocí 
státní úředníci, včetně vyšetřovatele, ho 
několikrát v mediích označili za zločin
ce, čímž porušili presumpci neviny. Ivan 
Lexa rozhodnutí soudu uvítal a pro agen
turu SITA uvedl: „Z rozsudku vyplýva, že 
moje rozhodnutie v roku 1999 postaviť sa 
na odpor v súlade s článkom 32 Ústavy 
SR formou odchodu do viacročného exilu 
bolo legitímne a na tú dobu jediné možné 
riešenie s ohľadom na to, že štát porušoval 

moje ústavou garantované ľudské práva,“ 
A dále upozornil, že soud konstatoval, že 
státní orgány Slovenské republiky tehdy 
v rozporu s evropskými konvencemi po
rušily článek 5 odstavec 1 konvence, kte
rá garantuje právo na osobní bezpečnost 
a svobodu. Zároveň poděkoval meziná
rodnímu týmu svých právníků. 

Podle předsedy HZDS Vladimíra Me
čiara by měl stát Lexovi nahradit nejen 
škodu za vazbu, ale i za poškození jména 
a urážku na cti. Doslova řekl: „Čas, ktorý 
ušiel (Lexa, pozn. red.) od udalostí, ktoré 

sa odohrali, a bolesti, ktoré to prinieslo so 
sebou, sa v peniazoch nahradiť nedajú“. 
Lexa požadoval od státu odškodnění za 
nemajetkovou újmu a její výši ponechal 
na rozhodnutí soudu. Získal tak 8 000 
eur jako odškodnění a dalších téměř 
18 000 eur na soudní výlohy. Dle před
sedy HZDS Mečiara chce Lexa peníze vě
novat nadaci, která by do budoucna měla 
pomáhat lidem. 

Tento rozsudek bude právoplatný, 
pakliže se žádná ze zúčastněných stran 
do třech měsíců od vynesení rozsudku 
neodvolá, v opačném případě bude spor 
pokračovat. 

SME

 23. září 2009

Lexa vyhrál spor, ve vazbě byl prý nezákonně 

DENNÍK
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O
byvatelé vesnice Navosa, otráve
ní prolhanými politiky, se shro
máždili v Nabuyanitu (město na 

největším ostrovu Fiji – Viti Levu), aby 
vyjádřili svou podporu pro Chartu lidu 
Fiji a sdělili dočasnému premiérovi Ba
inimaramovi, že falešné sliby politiků, 
které slýchávali po celá léta, je připravily 
o veškeré naděje a víru v politický systém. 
Dále vyjádřili svoje pochybnosti, zda se 
jejich provincii dostane pomoci na vý
stavbu infrastruktury a celkový rozvoj.

Dočasný ministerský předseda se se
tkání zúčastnil, nejen aby podpořil Char
tu, ale také proto, aby si osobně vyslechl 
stížnosti místních horalů. 

Většina vesnic v provincii je doprav
ně nedostupná, nemá stálé zdroje vody, 
elektřina chybí zcela. Voda určená na 
mytí, vaření i pití pochází z místní řeky. 

I samotné Nabuyanitu, vzdálené 70 km 
od města Sigatoka, je přístupné pouze 
po zrádných cestách vrchoviny, jež jsou 

zvrásněny hlubokými příkopy způsobe
nými půdní erozí. Vesničané si stěžovali 
na prázdné sliby politiků, kteří jim v prů
běhu volební kampaně slibovali nápravu 
daného stavu. 

Jeden z místních horalů se premiéra 
přímo zeptal, proč by měli brát vážně 
jeho sliby o investicích v regionu, když 
všechny předcházející sliby byly plané. 

Náhodné dotazování i mezi místními 
obyvateli, kteří se mítinku nezúčastnili, 
ukázalo relativně silnou podporu pro ná
vrhy formulované v Chartě lidu Fiji.

Charta lidu Fiji tak může význam
ně pomoci i horalům z vesnice Navosa 
a lidem z celé řady podobných míst na 

ostrově Viti Levu, jejichž složitou životní 
situaci kterou zmíněná nedostatečná in
frastruktura jen umocňuje. I když politici 
již mnohokrát slibovali napravení tohoto 
žalostného stavu, nestalo se tak. To, že 
se celé náročné akce zúčastnil i dočasný 
ministerský předseda Bainimarama dává 
naději, že se tento vleklý problém začne 
postupně řešit. Nikdo jiný, než politická 
reprezentace, totiž nemá moc a prostřed
ky pro takto nákladné investice. Obyvate
lé vesnice Navosa i další občané z ostrova 
proto jasně podporují reformní kroky, 
které si Charta lidu Fiji bere za své. 

margaret Wise 
Fiji Times je nejstarším  

dodnes vycházejícím deníkem na Fiji.  
Založen byl v září roku 1869  

ve městě Levuka na ostrově Ovalau

11. září 2008 

Horalé pro Chartu

událost i  ve  světě

D
rtivé vítězství v přelomových a po
někud chaotických volbách legiti
mizovalo dosavadní mocenskou 

pozici vládnoucí strany v Angole.
Volební komise oznámila, že ve vol

bách, kterých s účastnilo 54,8 % Ango
lanů, zvítězila vládnoucí levicová strana 
MPLA (Movimento Popular de Liber-
taçăo de Angola) s 81,76 % hlasů, opo
ziční Unita (Uniăo Nacional para a In
dependęncia Total de Angola) získala 
pouhých 10,6 %.

Výsledky voleb potvrdily vítězství stra
ny prezidenta José Eduarda dos Santose 
a umožní vládnoucí MPLA získat v záko
nodárném sboru dvoutřetinovou většinu, 
jež je nezbytná ke změně ústavy. 

Tyto volby je možné chápat také jako 
test oblíbenosti současného prezidenta 
Dos Santose před nadcházejícími prezi
dentskými volbami naplánovanými na 
rok 2009. 

Opozice sice pohrozila zpochybněním 
výsledků voleb, ale vůdce Unita Isaias 
Samakuva odmítl volby jakkoliv komen

tovat, dokud nebudou známy oficiální 
výsledky. Právníci Unita však zdůraznili, 
že pokud se opozice rozhodne regulér
nost voleb napadnout, bude to výhradně 
právními prostředky. 

„Co jiného nám také zbývá? Nemů
žeme to řešit na ulici,“ řekl představitel 
Unita Jardo Mukalia.

Tiskový mluvčí MPLA pro provincii 
Luanda, v reakci na výsledky voleb pro
hlásil: „Musíme pečlivě zvážit, co pro nás 
toto drtivé vítězství znamená ve smyslu 
dalších očekávání. Všechna tato očeká
vání musíme splnit.“

Dos Santos v předvolebním projevu 
nastínil, že je připraven pozměnit ústa
vu, zasadit se o rovnoměrné přerozdělo
vání národního (nerostného) bohatství 
a v zájmu národní jednoty zásadním 
způsobem reorganizovat vládu. 

Angola zažívá ekonomický boom. 
Těžba ropy a diamantů umožnila, aby 
hospodářský růst dosáhl dvojciferných 
hodnot. I přesto však žijí dvě třetiny An
golanů v chudobě, za 2 dolary a méně na 
den. 

Ačkoli byly první volby od skončení 
občanské války (1975–2002) pozorova
telskou misí SADC (Southern African 
Development Community) uznány za 
důvěryhodné, pozorovatelská mise EU 
zatím s vydáním finálního verdiktu o re
gulérnosti voleb otálí. 

I když pro opozici nedopadly volby 
nejlépe, šéf Unita Samakuva je optimis
tou: „Naše země právě udělala další důle
žitý krok k upevnění demokracie.“

Fran Blandy
The Star – jihoafrický denník  

se sídlem v Gautengu  
(provincie hl. město Johannesburg)

8. září 2008

mpLA posiluje svoje pozice

Fiji Times
the

The Star
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Zdravotnictví v pohybu 
Analýza a kroky k řešení

D
obré zdraví je to nejdůležitější, co 
můžeme mít. K tomu nám může 
pomoci dobrý systém zdravot

nictví. V moderním světě jsou ale dnes 
všechny systémy zdravotnictví pod tla
kem společného nepřítele: rostoucích cen 
technologií, léků a služeb. Míra se liší od 
jedné země k druhé, ale v každém případě 
je závislá na množství peněz, které země 
věnuje do zdravotnictví, a přístupu obča
nů a vlády ke zdravotnictví. To druhé je 
to nejdůležitější – ze všech faktorů ve vy
spělých zemích je to právě místní kultu
ra a přístup, který rozhoduje, jak vypadá 
systém zdravotnictví. Příkladem mohou 
být Spojené státy, kde důraz na nezávis
lost jednotlivce znamená, že americká 
společnost prozatím toleruje to, že více 
než 45 milionů Američanů dnes nemají 
žádné zdravotní pojištění. Na druhé stra
ně jsou Spojené státy hybným motorem 
zdravotnického výzkumu. I když v Ame
rice jsou zdravotní výdaje na každého 
občana mnohem vyšší, než je evropský 
průměr, výsledky nejsou o mnoho lepší. 
Mnohokrát i horší, a to proto, že jedno
duše řečeno nikdo nesmí zemřít. Každé 
rizikové dítě se musí porodit, každý paci
ent s chronickou nemocí se musí udržet 
naživu i za cenu intenzivní a drahé péče. 

V Evropě zase věříme v zlatý střed 
se sociálním založením. Pro nás je role 
státu důležitá. V postkomunistických 
zemích je tato role obtížná kvůli naší 
nezkušenosti a politické choulostivosti 
prosazení jakýkoliv reforem na jedné 
straně a uznání reality na druhé. Proto je 
slyšet „státe, starej se o mě“ a zároveň, že 
„nic není zadarmo“. 

Aby fungovalo zdravotnictví jako sys
tém, musí se splnit tři podmínky. Všichni 
hráči musí znát své místo, možnosti, prá

va a povinnosti. Jeho financování musí 
být vedeno efektivní kontrolou, která 
odměňuje kvalitu, nikoliv kvantitu. Vše 
se musí odehrát dle vize, která slouží jako 
cíl týkající se změn a plánování. V České 
republice, kde jsme měli během posled
ních osmnáct let jedenáct ministrů zdra
votnictví, ani jedna z těchto podmínek 
stále neexistuje. 

První ministr zdravotnictví, který 
se začal zabývat se skutečnou reformou 

(nebo lépe řečeno, kterému to bylo dovo
leno vůči žádoucí politické a nežádoucí 
finanční situaci), je dnešní ministr Tomáš 
Julínek. Obrovský tanker zdravotnictví 
tedy konečně opouští socialistický dok 
a pouští se do vod moderní Evropy se 
vším všudy. Tanker je ale prozatím stále 
zatížen balastem pozůstatků neblahé 
minulosti, mezi které patří neschopnost 
našich politiků analyzovat, zformulovat 
a hlavně efektivně komunikovat o řešení 
poměrně složitých problémů. 

Problémů je dost. Hlavní jsou čtyři. 
Prvním a nejdůležitějším je, že ministr se 
rozhodl pro transformaci zdravotnictví 
přes umožnění soukromého vlastnictví 
jak nemocnic, tak poliklinik a dokonce 
i lékařských fakult (toho posledního se 

přes tvrdý odpor musel vzdát). To samo 
od sebe nemusí být špatné, ale jako 
první krok se musí určit, jaké služby má 
státní síť poskytovat, a upřesnit jejich 
umístění na mapě republiky. Zároveň by 
se měly určit státní objekty, které se bu
dou zabývat péčí o seniory – vzhledem 
k budoucímu, ale i současnému stavu je 
tato péče hluboce poddimenzovaná. To 
umožní další racionální úvahy týkající 
se možné privatizace státních podniků: 
v případě, že státní nemocnice je jediná 
v dané oblasti určitých služeb, musí 
zůstat pod státní kontrolou. Vzhledem 
k tomu, že ministr nikdy nestanovil jas
nou síť zařízení, která by alespoň v této 
fázi zůstala ve vlastnictví státu, panuje 
obrovská nejistota u zdravotníků, která 
infikuje jejich pacienty. 

Dalším problémem je dominantní 
a nevyřešená role zdravotních pojišťoven 
a jejich celý systém vyúčtování. V deva
desátých letech se pojišťovny rozmnožily 
jako houby po dešti a zároveň se dostaly 
mimo státní kontrolu. Výsledkem je, 
že dnes nabízí „státní“ pojištění devět 
pojišťoven, přičemž rozdíl mezi nimi je 
spíše v chování a jednání než ve služ
bách, které nabízí. Jejich způsob hrazení 
péče systémem „bodování“, kde koruna 
se přemění na bod a zpět na korunu, je 
byrokratický nesmysl. Devět celostát
ních pojišťoven znamená, že platíme 
devět ředitelů a jejich úřady. Je proto čas 
převést vše do jednoho administrativní
ho aparátu pod přímou státní kontrolou. 
Pouze jedna pojišťovna by se měla starat 
o státní zákazníky (není důvod, aby 
země, která má méně občanů než město 
New York, které to dovede s jednou 
pojišťovnou, jich mělo více). Ostatní po
jišťovny by se měly „uvolnit“ a věnovat 

martin Jan stránský 

Jako první  
se musí určit,  
jaké služby 

má státní síť 
poskytovat.
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kteří navštěvují lékaře třicetkrát za rok, 
a netrestat lidi, kteří mají omezený pří
jem a kteří nezneužívají systém. 

Tento rok se vybere přes 220 miliard 
korun pro zdravotnictví, tedy 22 tisíc 
korun na občana. Pro reformu není 
potřeba zvýšit daň či zavést větší. Řešení 
lze nalézt kombinací omezení možností 
pro korupci, zavedení administrativních 
úspor, odměňování kvality, nikoliv kvan
tity a především zeštíhlení systému. To 
poslední se podaří posílením soukromé
ho zdravotnického sektoru. Když občan, 
který stále dává část své mzdy státu na 
zdravotnictví, se rozhodne přejít do 
soukromého sektoru, stanou se tři dobré 
věci: zaměstnává se lékař mimo státní síť 
(který navíc odvádí daně státu), státní síť 
se odlehčí a zůstane v ní více peněz, což 
zlepší kvalitu služeb pro ty, kteří jí chtějí 
používat nadále.  

 
Martin Jan Stránský je lékař,  

poradce, publicista,  
vydavatel Přítomnosti.

se ve zdravé konkurenci o připojištění 
a další služby. 

Dalším problémem, který je úzce spo
jen s rolí pojišťoven, je celý systém jejich 
odměňování. Celý systém financování 
zdravotnictví je ušit na ruby: odměňuje 
se množství úkolů a počet pacientů 
a nikoliv jejich výsledek(!). Hybným mo
torem celého systému je tedy stanoven 
v revers. Místo toho valorizace mají být 
stanoveny na základě toho, co pojišťovny 
ušetří. Z pohledu státu se výdaje musejí 
regulovat na úrovni institucí a nikoliv 
přes „segmenty“ lékařské profese, na 
které dnes tlačí pojišťovny.

Posledním problémem je korupce, 
která ubírá až 20 procent celkového roč
ního rozpočtu ve zdravotnictví. Funguje 
převážně na úrovni „politiky léků“. Místo 
aby stát kupoval léky pro vše zařízení na
jednou (a tím získal jak přehled, tak hro
madnou slevu), stále dovoluje ředitelům 
nemocnic a primářům rozhodovat o tom, 
který lék se koupí a předepíše. Stačí se 
podívat, kam přesně odcestovali primáři 

oddělení a jejich ředitelé na dovolenou, 
a porovnat to s jejich platem. S korupcí 
souvisí i zneužívání celého systému 
lékařské péče jak ze strany lékařů, tak 
i pacientů. Jsme první na světě v počtu 
návštěvnosti u lékaře, a sice v průměru 
neuvěřitelných 17x za rok. To znamená, 
že jestli Vy navštívíte lékaře 2–3x za rok, 
někdo jiný ho musí navštívit více než 
30x za rok. Z osobní znalosti medicíny 
mohu tvrdit, že neznám nemoc, která 
vyžaduje celoroční kontrolu každých 
čtrnáct dní. Ve snaze ovlivnit tento ne
blahý stav zavedl ministr Julínek systém 
placení poplatků ze strany pacientů jak 
za návštěvu lékaře, tak i za hospitalizaci. 
Po prvních šest měsíců bylo vybráno od 
pacientů slušná částka 2,6 miliardy ko
run, která se sice vrací zpět do zdravot
nických investic, ale problémy setrvávají. 
Například senioři, kteří žijí s omezeným 
důchodem, zjistí, že potom, co zaplatí 
poplatek za hospitalizaci, nemají dost na 
zaplacení nájmu. Lepší řešení ze strany 
ministerstva by bylo soustředit se na ty, 
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Reforma zdravotnictví
na Slovensku 

rozhýbala V4

N
avzdory tomu, že se životní úro
veň obyvatel střední Evropy zvy
šuje, zaostávají státy V4 (Česká 

republika, Slovensko, Polsko a Maďar
sko) za státy evropské patnáctky (Belgie, 
Dánsko, Finsko, Francie, Irsko, Itálie, 
Lucembursko, Německo, Nizozemí, Por
tugalsko, Rakousko, Řecko, Španělsko, 
Švédsko, Velká Británie) o patnáct let. Ci
telně se to prejevuje ve třech rovinách –  
v ekonomické výkonnosti, ve výdajích 
na zdravotnictví a průměrné délce živo
ta. Mezi těmito třemi parametry lze najít 
následující souvislosti:

1. vyšší ekonomická síla umožňuje vyšší 
výdaje na zdravotnictví;

2. vyšší výdaje na zdravotnictví vedou 
k lepším výsledkům zdravotnického 
systému;

3. vyšší výdaje na zdravotnictví vedou 
k nižší variabilitě ve výkonnosti zdra
votního systému;

4. pokud jsou výdaje nízké, možnosti 
zlepšování výsledků rychle rostou 
s nárůstem výdajů.
V roce 2005 vydaly státu EU15 na 

zdravotnictví v průměru 2875 USD na 
hlavu (podle parity kupní síly), což je 
dvaapůlkrát více než průměr států V4. 
Ty vynaložily v průměru 1221 USD, což 
se rovná průměrným výdajů států EU15 
v roce 1990 (1261 USD).

Vyšší výdaje na zdravotnictví u států 
EU15 jsou umožněny vyšší ekonomickou 
výkonností. V roce 2005 činil průměrný 

HDP na hlavu (podle parity kupní síly) 
států EU15 33 913 USD. U států V4 to 
bylo pouhých 17 003, což je přibližně 
ekonomická úroveň států EU15 v roce 
1990 (17 677 USD).

Při srovnání průměrné délky života je 
zaostávání států V4 za EU15 ještě výraz
nější. Průměrná délka života obyvatele 
V4 byla v roce 2005 74,5 let. Tuto úroveň 
dosáhly státy EU15 již v roce 1983! Dnes 
je průměrná délka života v EU15 79,4 let, 
tedy o téměř pět let více. Problém je, že 
za posledních patnáct let se tento rozdíl 
snížil minimálně. V EU15 se průměrná 
délka života zvýšila o 3,5 roku, ve státech 
V4 o 3,6 roky. 

Na rozdíl od ekonomické síly, výdajů 
na zdravotnictví a délky života nezaostá
vají naše očekávání a nároky vůči zdra
votnímu systému. U omezených zdrojů 
vyžadují pacienti úroveň péče, která je 
ve státech EU15. Vzhledem k tomu, že 
na zdravotnictví je možné vydávat tolik, 
čemu odpovídá síla ekonomiky, snaží 
se státy najít vnitřní rerezvy v systému. 
Možné reformy.

semaškovo dědictví
Bezplatná zdravotní péče v postkomu
nistických státech je dědictví sovětského 
zdravotnického systému, jehož základy 
položil po Velké říjnové revoluci v roce 
1917 Nikolaj Semaško. Prvním základem 
byl předpoklad, že za zdraví je zodpověd
ná vláda. Druhým, že platí univerzální 
a bezplatný přístup ke zdravotní péči. 
Třetím byl důraz na prevenci.

SSSR byl prvním státem světa, který 
garantoval v ústavě bezplatnou zdravotní 
péči pro všechny občany. Přesto platili 
pacienti neformální platby. Cíle univer
zálního a rovnostářského zdravotního 
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systému byly soustavně konfrontovány 
s nedostatečným rozpočtovým krytím. 
Výsledkem byl podfinancovaný a nee
fektivní systém nabízející nízkou kvalitu. 
Centrální plánování vedlo k nárůstu 
korupce, negativních motivací a struktu
rálním nerovnováhám.

Semaškův model byl po druhé světové 
válce exportován do zemí východního 
bloku a uvrhl je do pasti naivní bezplat
nosti a individuální nezodpovědnosti. 
Cenou byla omezená nabídka moder
ních léků, diagnostiky a léčby. Došlo ke 
snižování průměrnmé délky života.

na slovensku byly poplatky 
zavedeny až v roce 2003 –  
14 roků po pádu socialismu
Pacienti bezplatnou zdravotní péči nepo
važují za vzácnou hodnotu, což generuje 
u nich tři typy chování:
1. Nezodpovědnost vedoucí ve spo

jení s absencí indivduálního rizika 
k morálnímu hazardu, když se bez 
výčitek svědomí vystavují rizikovým 

3. Došlo k významnému snížení přede
psaných léků. Výdaje na léky vzrostly 
v roce 2003 pouze o 8 %.

4. V prosinci 2002 uvedlo 32 % respon
dentů korupci ve zdravotnictví za 
nejzávažnější problém. V lednu 2004 
jen 10 %.
Po nástupu Ficovy vlády v roce 2006 

došlo ke zrušení poplatků, které od  
1. 1. 2008 částečně nahradila doporuču
jícími lístky, které jsou nezbytné k ná
vštěvě specialisty. Z časového hlediska 
prodloužila se tak efektivní dostupnosti 
specialisty a došlo ke snížení spokojenos
ti pacientů z hlediska důstojnosti.

V maďarsku byly poplatky 
zavedeny v roce 2007
Poplatky byly v Maďarsku zavedeny  
15. 2. 2007 a výsledky jejich zavedení jsou 
velmi podobné jako na Slovensku. Snížení 
poptávky, zvýšení úspor systému, zvýšení 
příjmů poskytovatelů a pokles korupce. 

faktorům: kouření, alkoholu, špatné 
životosprávě.

2. Tendenci k nadměrnému využívání 
zdravotnických služeb.

3. Potřebu vyjádřit svou vděčnost jiným 
způsobem – korupcí.

Slovensko zavedlo v roce 2003 jako 
první ze států V4 poplatky ve zdravot
nictví s následujícími výsledky:
1. Počet návštěv v primární sféře klesl 

o 10 %. Podobný pokles byl zazname
nán u pohotovostních služeb. U speci
alistů klesla návštěvnost o 2 %.

2. Obava ze zhoršení dostupnosti zdra
votních služeb se nepotvrdila. 1,5 % 
přestalo podle veřejných průzkumů 
chodit k lékaři úplně.
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 slovensko maďarsko Česká republika polsko

návštěva u lékaře 
(za návštevu)

20 sKK 
(0 SKK od 1. 9. 2006)

300 HUF  
(40 SKK)

30 CZK 
(40 SKK)

polsko  
zatím 

neuvažuje 
o zavedení 
poplatků 

poplatek v lékárně
(za recept/ 
položku na receptu)

20 sKK 
(0 SKK od 1. 9. 2006)

30 CZK 
(40 SKK)

poplatek za 
hospitalizaci
(za 1 den v nemocnici)

50 sKK 
(0 SKK 1. 9. od 2006)

300 HUF 
(40 SKK)

60 CZK 
(80 SKK)

pohotovost
(za návštěvu) 60 sKK 1000 HUF 

(125 SKK)
90 CZK 

(120 SKK)

Datum zavedení 1. 6. 2003 15. 2. 2007 1. 1. 2008

2006 2007 Rozdíl

Lékař pro dospělé 939 698 –25 %

Lékař pro dospělé  
i děti 950 773 –19 %

Lékař pro děti  
(bez poplatků) 573 563 –1 %

počet návštěv v ordinacích všeobecného lekáře  
(měsíční průměr) 

(zdroj: Ministerstvo zdravotnictví  
Maďarské republiky, 2008)

typ zdravotní péče Úspora

Ambulantní péče 3,0 mld. HUF

Akutní lůžková péče 21,2 mld. HUF

Chronická zdravotní péče 1,1 mld. HUF

léky 15,0 mld. HUF

Zdravotní pomůcky 0,5 mld. HUF

Doprava 0,8 mld. HUF

Celkově 41,6 mld. HUF

Úspory získané snížením 
nadbytečných výkonů v mld. forintů 

(zdroj: Ministerstvo zdravotnictví  
Maďarské republiky, 2008)
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Druhým významným faktorem je 
uvolnění úspor systému, které byly do
posud vázané nadbytečnou potávkou. 
Podle výpočtů maďarského ministerstva 
zdravotnictví dosáhne tato úspora  
41,6 mld. forintů, přičemž největší část 
úspor připadá na akutní lůžkovou péči –  
21,2 mld. forintů a na léky 15,0 mld. 
forintů. 

Třetím nezanedbatelným efektem je 
růst příjmů maďarských poskytovatelů 
zdravotní péče, kteří si polepší o 21 mld. 
forintů, což znamená růst 20–50 %. Zá
roveň se vytvořily podmínky pro přesun 
lékařů z nemocnic do ambulantní sféry, 
což je důležité z hlediska budoucího 
snižování důrazu na lůžkovou péči.

V České republice  
fungují poplatky od 1.1.2008
Dostupné jsou jen předběžné výsledky. 
Podle českého ministersta zdravotnictví 
regulační poplatky fungují a splňují tak 
svůj účel. Za první dva měsíce klesly ná
vštěvy na pohotovosti oproti loňskému 
roku o 44 %, u specialistů o 24 % a počet 
hospotalizací klesl o 14 %. Podle před
běžných údajů výrazně poklesly návštěvy 
v lékárnách, počet receptů klesl o 45 %, 
což může být důsledek předzásobení se 
v prosinci 2007.

Podle ministerstva dobře funguje 
i roční ochranný limit 5000 Kč, který 
má chránit chronicky nemocné pacienty 
před nadměrnou finanční zátěží. 

Zvýšení efektivnosti nákupu
Zkušenost všech čtyř států s měkkými 
rozpočtovými omezeními je bolestivá 
(rámeček 1). Dluhy zdravotního systé
mu ke konci roku 2002 dosahovaly na 
Slovensku 26,6 mld. SK. Česká republika 
musela v posledních letech do systému 

nalít téměř 10 mld. Kč a v roce 2006 
výrazně zvýšit příspěvek státu do sys
tému o 9 mld. Kč, aby vyrovnala dluhy. 
Maďarský monopolní OEP od roku 2002 
vytvářel deficit ve výši 300 mld. forintů 
ročně a k jeho stabilizci došlo, až když 
vláda každoročně deficit vyrovnávala. 
Dluh polských nemocnic v březnu 2005 
navzdory státní pomoci dosáhl výše  
6 mld. zlotých.

slovensko:  
zdravotní pojišťovny  
jako akciové společnosti
Slovensko se jako první vydalo cestou vý
razného přitvrzení rozpočtových omezení 
s cílem zabránit plýtvání zdroji. Zdravotní 
pojišťovny se v roce 2005 přetransformo
valy na akciové společnosti s možností 
dosahovat zisk a zároveň přestaly produ
kovat dluhy. Obdobně jako nemocnice, 
které se přetransformovaly na akciové 
společnosti. Důležitým momentem při 

transformaci byla společnost Veriteľ, která 
na sebe převzala pohledávky věřitelů vůči 
nemocnicím a zdravoním pojišťovnám. 
Za 20 mld. SK amortizovala dluhy v obe
jmu 33 mld. Sk. Jediný, kdo dnes vytváří 
v systému dluhy, jsou státní nemocnice, 
dluh činil k 31. 12. cca. 7 mld. Sk.

Tvrdé rozpočtové omezení a motivace 
dosahovat zisk vedla zdravotní pojišťov
ny ke změně nákupního chování. Pojiš
ťovny vytvářejí žebříčky poskytovatelů, 
začínají se projevovat první náznaky na 
selektivní kontrakce zakázek a vznikají 
nové produkty pro pojištěnce. Soukromé 
pojišťovny zvýšily za poslední tři roky 
svů podíl na trhu z 20 % na 33 %. 

Myšlenka přenechat celý nákup zdra 
votní péče tomu, kdo má nejvíc infor
mací a motivaci kontrolovat náklady (při 
úloze státu jako regulátora kvality a do
stupnosti), se šíří i doostatních států V4, 
které se rovněž snaží decentralizovat trh 
zdravotního pojištění. Maďarsko v roce 
2008 a Polsko v roce 2010.

maďarsko:  
schizofrenie vlastnictví  
a fobie ze zisku
Maďarská reforma je hybrid, který vy
kazuje výrazně více experimentálních 
charakteristik, než se připisovalo sloven
ské reformě zdravotního pojištění. Je to 
do značné míry důsledek koaliční vlády 
socialistů a liberálů. Model navržený 
maďarskou vládou sice splňuje základní 
podmínky zavedení pluralitního mo
delu, ale v návrhu se nacházejí některá 
kontroverzní opatření, která budou 

měkké rozpočtové omezení
Pojem poprvé použil János Kornai v sedmdesátých letech 20. stol. Syndrom měk
kých rozpočtových omezení pro určitou organizaci vzniká tehdy, když v daném 
prostředí funguje podpůrná instituce (stát), která je připravena finančně krýt celý 
deficit dané organizace. Může se jednat o přímou podporu. Za určitou nepřímou 
formu měkkých rozpočtových omezení můžeme považovat i jiné výhody, které 
stát zdravotním pojišťovnám nebo nemocnicím garantoval ve formě změkčování 
prostředí, ve kerém se pohybují – např. zákaz exekucí nemocnic.

Zdroj: Health Policy Institute, 2006,  
na základě článku Kornai, J., Maskin E., Roland G.:  

Understanding the Soft Budget Constraint, 2002,  
http://post.economics.harvard.edu/faculty/kornai/papers/understanding.pdf

model jednej zdravotnej poisťovne pluralitný model zdravotného 
poistenia
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výrazně komplikovat fungování plura
litního modelu. Je to návrh, aby v každé 
zdravotní pojišťovně měl stát majoritní 
podíl, a návrh na omezené použití zisku. 
Stát plánuje založit 22 akciových společ
ností, do kterých chce přilákat investory. 
Ti budou moci v mezinárodním tendru 
soutežit o práva na získávání pojištěnců 
v některé z 22 žup. Zároveň budou moci 
lovit pojištěnce i v župách, které v tendru 
„nezískali“. Stát si slibuje výnos z tendru 
v rozsahu 12 000 forintů na občana. Tyto 
finance by měly být použity na moderni
zaci zdravotnictví. 

Vlastnická schizofrenie
Majoritní podíl státu v každé pojišťovně 
je výsměchem pravidel corporate gover
nance. Každá z nich se bude snažit vytvo
řit vlastní vizi a strategii. Každá se bude 
orientovat na své cílové skupiny. Mohou 
mít různé preference co do velikosti, 
ziskovosti a regionálního působení.

Stát jako majoritní akcionář však bude 
mít přístup do každé pojišťovny a jako 
majoritní akcionář ovlivňovat chod po
jišťovny. Jak bude zástupce státu hlasovat 
na valné hromadě? Proti strategii jiné 
pojišťovny, nebo se bude tvářit, že nezná 
strategii konkurence? Je to jako hrát 
šachy sám se sebou. 

Ještě paradoxnější situace vznikne, když 
bude některá z pojišťoven čelit bankrotu. 
Zachrání ji stát navýšením základního 
jmění? A učiní tak stejně i v ostatních 
pojišťovnách?

A do třetice, jak se bude na celý pro
blém dívat antimonoplní úřad? Může 
fungovat hospodářská soutež, když je
den vlastník ze zákona vlastní majoritní 
podíly ve všech subjektech působících na 
trhu? Nebude nakonec demonopilizace 
zdravotního pojištění v Maďarsku jen 
částečnou dekoncetrací moci s reálně 
nefungujícími pojišťovnami?

Fobie ze zisku
Fobie ze zisku zdravotních pojišťoven 
je celoevropský fenomén a zatím se jej 
podařilo prolomit jen v Nizozemí, Rus
ku, Švýcarsku a na Slovensku. Částečně 
i v Německu. Potenciálně se o zavedení 
uvažuje v Maďarsku a České republice.

Zisk ze zdravotního pojištění v pod
mínkách tvrdých rozpočtových omezení 
při akceptaci určité míry časového rizika 
(pojišťovny nevědí, kdy budou mít po
jistnou událost) a nákladového rizika, 

kterým pojišťovna chrání pojištěnce před 
vznikem obrovských nákladů.

Maďarský vládní návrh se však předem 
opírá o regulaci zisku (maximálně 1 %  
z příjmů z přerozdělování). To je však 
chybné. Vláda by se neměla orientovat 
na výši, případně omezení použití zisku, 
což je v kompetenci vlastníka zdravotní 
pojišťovny.

Maďarská vláda však může regulovat 
dosahování zisku. Při fixní sazbě pojist
ného pro každého a definované kompen
zaci rizika je to možné jedině důsledným 
dohledem nad nákladovými položkami 
s cílem předcházet „nedoléčování“ pa
cientů s přesným definováním tvorby 
rezerv s cílem zamezit kumulování zisku 
na úkor čekacích listin.

Mechanismus regulace dosahování 
zisků musí zohledňovat schopnost zdra
votní pojišťovny snášet časové a náklado
vé riziko svých pojištěnců a klade nároky 
na regulátora, aby důsledně kontroloval 
tvorbu a povinné rezervy. 

Úloha státu v moderní zdravotní po 
litice by se měla koncetrovat na efektivní 
a rozumnou regulaci systému a ne na 
každodenní provoz. Výrazně se tak sníží 
míra politického vlivu, neefektivní alo 
kace zdrojů a korupce. Pokud má Maďar
sko vybudovat moderní pluralitní systém 
zdravotního pojištění a dát v něm šanci 
soukromým pojišťovnám, mělo by to 
udělat podle holandského vzoru, kde je 
na trhu více než třicet pojišťoven. Stát 
v nich nemá žádný podíl, ale má pět 
regulačních orgánů, které dohlíží nad 
férovostí soutěže. 

Česká republika:  
zatím v legislativním procesu
Ministrovi T. Julínkovi prošlo 27. 2. 2008  
legislativní radou všech sedm reform
ních zákonů. Nejvíce se diskutovalo 
o transformaci zdravotních pojišťoven 
na akciové společnosti a změně postave
ní fakultních nemocnic. Proti změně po
jišťoven na akciové společnosti je nejen 
opozice, ale i vládní KDUČSL. Otázka 
ziskovosti je klíčovou otázkou stejně jako 
na Slovensku a v Maďarsku.

Reforma systému zdravotního pojiš
tění však převodem na akciovky nekončí. 
Klíčovou částí má být možnost vybrat si 
zdravotní plán podle osobních preferen
cí. Podle legislativního návrhu budou 
pojišťovny moci nabízet následující 
zdravotní plány:

• Standardní zdravotní plán, se záko
nem stanoveným rozsahem a dostup
nosti zdravotní péče.

• Zdravotní plán řízené zdravotní 
péče, kterým se rozumí plán usměr
ňování přístupu ke zdravotní péči 
(bude garantován rozsah zdravotní 
péče, ale nikol dostupnost zdravotní 
péče).

• Zdravotní plán s vysokou spoluú-
častí, kterým se rozumí plán s mini
málním rozsahem úhrady z veřejného 
zdravotního pojištění (plán garantuje 
dostupnost zdravotní péče jen v mini
málním rozsahu).

polsko: pouze plány
Podle připravovaných návrhů ministryně 
E. Kopacz je v plánu rozdělení NFZ (mo
nopolu zdravotního pojištění) na několik 
autonomních zdravotních pojišťoven. 
Ty budou fungovat na bázi konkurence 
s jasně definovaným rozsahem práv a po
vinností. Občané budou mít svobodnou 
volbu při výběru pojišťovny. Nově vytvo
řený kontrolní systém bude dohlížet na 
zabezpečení a dostupnost zdravotních 
výkonů garantovaných pojišťovnou.

Reforma počítá s vytvořením připojiš
tění, které bude pokrývat nadstandartní 
výkony neproplácené ze všeobecného 
zdravotního pojištění. Zadlužení ne
mocnic bude povinně spláceno jejich 
vlastníkem. Projekt rozdělení NFZ by 
měl vstoupit v patnost 1. 1. 2010.

nezávislí regulátoři
Posun státu z pozice pojišťovatele a po
skytovatele péče do pozice tvůrce pra
videl hry si vynucuje vznik nezávislých 
regulačních úřadů. Citlivým problémem 
regulátorů je jejich finanční a politická 
nezávislost. Ukazuje se, že dobrým ře

Základní podmínky zavedení 
pluralitního modelu
• Pojištěnec má garantovaný svo

bodný výběr pojišťovny
• Zdravotní pojišťovna nemůže 

pacienta odmítnout
• Na vyrovnávání rozdílů v kmeni 

bude zaveden systém kompenza
ce rizik
Zdravotní pojišťovny můžou mezi 

sebou soutěžit službami a produkty

Zdroj: Health Policy Institute, 
2008
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Zdravotnické systémy

sRn
Německo má nejstarší veřejný zdravotní 
systém na světě. Jeho počátek je datován 
zákonem o zdravotním pojištění z roku 
1883. Systém zdravotního pojištění je 
tvořen státním zdravotním pojištěním 
a soukromým pojištěním. Povinné 
zdravotní pojištění je zajišťováno nezis
kovými nemocenskými fondy.

Velká Británie
Ve Spojeném království existují čtyři ne
závislé, ale spolupracující zdravotní sys
témy (Anglie, Skotsko, Wales a Severní 
Irsko). Zdravotní péče je zajišťována pro 
všechny trvale žijící osoby bezplatně. 
Tato péče je financována přímo ze stát
ního rozpočtu. Vedle veřejného zdravot
nictví existuje paralelně také soukromé 
zdravotnictví. Jeho služby jsou placeny 
přímo nebo ze soukromého zdravotního 

pojištění. Soukromé zdravotnictví však 
využívá pouze necelých 8 % populace.

UsA
Spojené státy jsou jedinou z vyspělých 
zemí bez všeobecné zdravotní péče. Zá
roveň jsou zemí s největšími výdaji na 
zdravotní péči (výdaje na zdravotnictví 
činí 15,2 % HDP). Zdravotní systém 
je založen na komerčním zdravotním 
pojištění. Zákonem je zajištěn přístup 
k pohotovostní péči pro všechny. Záro
veň existuje řada programů zajišťujících 
zdravotní péči pro osoby, které si nemo
hou zajistit zdravotní pojištění.

Francie
Zdravotnictví je financováno pro
střednictvím sociálního zabezpečení. 
Zdravotní péče je hrazena přibližně 
ze 70 %, v případě dlouhodobých one
mocnění až ze 100 %.

šením je financovat regulátora ze zdrojů 
dohlížených subjektů a nikoliv se státní
ho rozpočtu.

podíl daní na financování  
veřejného zdravotního pojištění 
stoupá
Všechny čtyři státy mají systém zdravot
ního pojištení financovaný z odvodů da
ňových poplatníků, které jsou doplněny ze 
zdrojů státu za nevýdělečné občany. Před 
zavedením tvrdých rozpočtových omeze
ní odpovídal za případný deficit stát. 

Trend zvyšování podílu daní na cel
kovém objemu zdrojů je zřejmý. V České 
republice tvoří zdroje ze státního roz
počtu konstantně 23 %, na Slovensku to 
bylo v roce 2000 24 % a 31 % v roce 2008, 
v Maďarsku to bylo v roce 2002 20 %  
a nyní je to okolo 23 %.

Kromě mírného zvyšování podílu 
státu na financování je důležité i zvý
šení předvídatelnosti objemu zdrojů. 
Důvodem je napojení platby státu na 
parametry reálné ekonomiky. Na Sloven

1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005
ČR 298 311 303 308 337 345 350 352 348 355

Belgie 381 386 395 407 414 419 448 443 – –
Bulharsko 354 345 345 344 337 344 352 360 352 365
Dánsko 315 315 320 325 327 332 339 343 357 –

Estonsko 315 324 305 311 310 304 315 317 321 –
EU – 15 304 306 311 318 322 327 331 333 336 –
EU – 27 294 296 299 305 308 313 317 318 321 318
Finsko 285 296 300 306 307 311 316 319 – –
Francie 323 324 326 330 329 331 333 335 338 340
Irsko 210 213 219 226 238 331 241 258 276 286
Island 312 326 332 338 344 347 358 362 361 374
Itálie 410 401 411 423 416 437 443 411 415 386
Kypr 249 251 254 257 259 262 263 261 267 237
Litva 410 413 412 414 401 403 399 396 390 400

Lotyšsko 299 296 306 318 320 291 299 298 311 316
Lucembursko 231 239 244 249 249 254 259 268 276 –

Maďarsko 299 303 308 310 – – 319 325 334 278
Malta – 247 261 263 265 – 267 315 324 349

Německo 311 313 318 321 326 331 334 337 339 340
Nizozemí 259 – 294 310 319 328 338 348 360 371
Norsko 305 308 317 329 292 290 330 338 348 368
Polsko 235 236 233 226 220 224 230 229 224 –

Portugalsko 297 302 307 312 318 323 326 329 335 344
Rakousko 277 289 302 303 312 327 330 338 345 354
Rumunsko 181 179 184 191 189 189 191 196 198 195

Řecko 388 399 413 424 433 438 458 475 488 –
Slovensko – – 305 322 323 326 322 319 313 –
Slovinsko 213 214 217 214 217 219 224 226 231 –
Španělsko 283 288 282 296 316 308 291 322 – –
Švédsko 288 290 297 301 307 284 316 318 325 –

Švýcarsko 321 326 333 336 351 351 356 372 375 390
Velká Británie 183 189 193 196 200 205 213 – – –

počet lékařů na 100 000 obyvatel 
(zdroj: www.euphix.org)
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 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008

sK  0%  7% 26% 28% 26% 25% 25% 24% 26% 28% 27% 28% 29% 29% 31% 31%

HU 14% 20% 18% 22% 13% 12% 12% 17% 15% 20% 30% 28% 28% 29% 24% 24%

CZ 29% 21% 18% 19% 20% 22% 25% 23% 23% 23% 23% 21% 20% 23% 23% 22%

podíl daní (platba státu) na financovaní zdravotnictví 

sku je platba státu za pojištěnce vázaná 
na průměrnou mzdu, v České republice 
je to 25 % z všeobecného vyměřovacího 
základu stanoveného nařízením vlády 
pro účely důchodového pojištění. Pouze 
Maďarsko zatím ponechává tzv. zbytkové 
financování a předvídatelnost zdrojů je 
relativně nízká.

nepopulární poplatky
Ukazuje se, že slovenská reforma zdravot
níctví v letech 2002–2006 pod vedením 
R. Zajaca je inspirací pro okolní státy. Ve 
všech státech jsou reformy (především 
poplatky ve zdravotnictví) krajně nepo

pulární. Na Slovensku poplatky po třech 
letech fungování zrušila po svém nástu
pu k moci vláda R. Fica. V Maďarsku se  
9. 3. 2008 (rok po zavedení poplatků) ko
nalo úspěšné referendum o jejich zrušení 
iniciované pravicovou opoziční stranou 
FIDESZ. Obyvatelé v referendu odpoví
dali na tři otázky. První se týkala zrušení 
poplatků u lékaře, druhá poplatků za 
hospitalizaci v nemocnici. Třetí otázka 
se netýkala zdravotnictví, ale zrušení 
školného na vysokých školách. V refe
rendu, kterého se zúčastnilo přes padesát 
procent z osmi milionů voličů, se přes 
osmdesát procent Maďarů vyslovilo pro 

zrušení poplatků ve zdravotnictví. Ob
dobná je situace v České republice, kde 
zrušení poplatků slibuje opoziční ČSSD. 
Téma poplatků ve zdravotnictví se stalo 
dominantním tématem krajských voleb, 
které ne konají na podzim tohto roku. 

Peter Pažitný vystudoval bratislavskou 
Ekonomickou univerzitu a další vzdělání  

si doplnil na univerzitě v Budapešti.  
S kolegou Tomášem Szalayem vymyslel  

reformu slovenského zdravotnictví.  
Studie byla zpracována pro Newsletter 

Gesundheim vydávaný Stockholm Network.
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J
ulínkovo vedení ministerstva zdra
votnictví se od svého nástupu rádo 
prezentuje jako velký reformátorský 

tým, jehož snahou je nenechat v českém 
zdravotnictví kámen na kameni. Jejich 
nadšení ve stylu „nevaž se, odvaž se“ je 
všudypřítomné a postrádá to základní, 
tedy racionální zhodnocení výsledků 
české zdravotní soustavy a její srovnání 
se zahraničím. Pokud by to Julínkův tým 
udělal, došel by k jednoznačnému závě
ru, že za bezkonkurenčně malé peníze 
dostávají čeští pacienti kvalitu leckdy 
srovnatelnou se světovou špičkou a vět
šinou s dobrým nadprůměrem. Nikde na 
světě totiž nemají zdravotnictví levnější 
a přitom s lepšími výsledky.

pochybná reforma
Jen zaslepený fanatik totiž může věřit 
tomu, že po zásadním překopání celé 
složité soustavy zdravotnictví budeme 
i nadále dosahovat tak vysoké efektivity. 
Samozřejmě, že i přes velice solidní 
efektivitu je stále co zlepšovat, ale nepo
třebuje to „velký třesk“, jehož výsledkem 
bude jen více problémů za více peněz. 
Julínkův tým si je toho vědom, proto se 
neustále snaží převést debatu na nebez
pečí hrozící za 50 let, až česká populace 
extrémně zestárne. S takovým výhledem 
si netroufli plánovat ani komunisti, kteří 
věřili vlastní propagandě, že budou vlád
nout na věčné časy. U Julínka, který stěží 
vydrží ve funkci ještě dva roky, je to velmi 
smělá představa. Navíc lidé logicky nevě
ří, že problém zestárlé populace v roce 

Jen	 zaslepený	 fanatik	 totiž	

může	věřit	tomu,	že	po	zásad-

ním	 překopání	 celé	 složité	

soustavy	 zdravotnictví	

budeme	 i	 nadále	dosahovat	

tak	vysoké	efektivity.

bez výsledků
David Rath
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2050 vyřeší to, že dnes mají zaplatit třicet 
korun u doktora nebo že se zprivatizují 
zdravotní pojišťovny.

Topolánek s Julínkem sice hovoří o re 
formě ve dne i v noci, ale za dva roky 
vládnutí stačili ve zdravotnictví zrea
lizovat vlastně jen dvě změny. Zavést 
poplatky a změnit systém úhrad léků. 
Poplatky v prvních měsících snížily ná
vštěvnost u lékařů. Julínek to prezentuje 
jako zamýšlený cíl, tedy úspěch. 

Víme, co přinesla reforma?
Opět chybí seriózní analýza možného 
dopadu na zdravotní stav celé populace. 
To se odbývá konstatováním, že přestali 
chodit simulanti. Tuto tezi vyvrací fakt, 
že velmi významně klesla třeba spotřeba 
léků na vysoký tlak – tzv. tichý – bezbo
lestný zabiják. Obdobné posuny najdeme 
i v jiných a velmi důležitých lékových ka 
tegoriích. Pokud se situace rychle ne
změní, můžeme se dočkat skokového 
nárůstu některých závažných komplikací 
chronických chorob. V důsledku zapla
tíme mnohem víc, než se „uškudlilo“ či 
vybralo na třicetikorunových poplatcích. 
Vše se navíc děje v situaci, kdy mají 
zdravotní pojišťovny na svých kontech 
neuvěřitelně vysoký přebytek ve výši  
30 miliard korun, který navíc stále 
narůstá. Druhým zrealizovaným re
formním počinem byla zásadní změna 
ve způsobu stanovení úhrad léků. Místo 
několika rozhodujících míst byl proces 
centralizován pod ministerstvo a jeho 
organizaci – SÚKL (Státní ústav pro kon
trolu léčiv – pozn. red.). Místo veřejné 
odborné a ekonomické debaty rozhodují 
úředníci. Původní systém byl kritizován 
jako netransparentní, tak byl změněn na 
ještě neprůhlednější. 

Farmaceutické firmy bohatnou
Celý systém se zatím velmi zvolna roz
hýbává, ale první výsledky jsou již vidět. 
Až o desítky procent skokově stoupají 
doplatky na některé léky, lacinější generi
ka dokonce ztrácí svůj podíl na celkovém 

trhu, zatímco některé originální firmy 
vykazují meziroční růst jdoucí do desí
tek procent. Julínek to prezentuje jako 
úspěch, neboť pacienti dostávají moderní 
a drahé léky. Opět chybí jakákoliv objek
tivní analýza efektivity. Je sice pěkné, že 
vím, že léčba nějakého druhu rakoviny 
mě stojí dvojnásobně než v předchozím 
roce, ale měl bych také vědět, co to udě
lalo s délkou přežití, neřkuli s vyléčením. 
Bohužel se totiž mnohdy ukáže, že vůbec 
nic. V takovém případě by byla radost 
Julínka jen radostí nad růstem zisků 
akcionářů příslušných farmaceutických 
firem a to mi připadá málo.

proč neprivatizovat pojišťovny
Topolánek i Julínek rádi zdůrazňují, že 
vlastně ještě žádná reforma nezačala, ale 
poplatky jsou jen jakousi předzvěstí těch 
zásadních změn. Zásadní změnou má 
být privatizace zdravotních pojišťoven 
a naprostá liberalizace vztahů mezi po
jišťovnami a zdravotnickými zařízeními. 
Z deseti veřejných zdravotních pojišťo
ven má být devět privatizováno, přičemž 
největší VZP má být státní a.s. Tyto 
pojišťovny mají nabízet různé pojistné 
plány a pacienti by si měli mezi nimi 
vybírat. Stěžejním zdravotním plánem 
by měla být takzvaná řízená péče, kdy se 
pacient za nějaké výhody zřekne svobody 
rozhodování – svobody volby lékaře či 
nemocnice. Lékař navíc dostane od pojiš
ťovny „svěrací kazajku“ – tedy mantinely, 
jak moc smí své pacienty léčit. V první 
fázi se tedy lidé stanou terčem různých 
reklam a náborů do jednotlivých soukro
mých pojišťoven. Na „dračku“ půjdou 
především mladí a zdraví. I přes různá 
přerozdělování vždy více do pojišťovny 
zaplatí, než z ní vyčerpají. Pojišťovna, 
která bude mít více mladých a zdravých, 
bude lépe prosperovat. Zajímavé je, že 
všichni budeme muset také povinně 
platit zdravotní daň soukromým firmám. 
Julínek si po kritice uvědomil nesmy
slnost svého návrhu, neboť mu došlo, 
že soukromý vlastník si z vybrané daně 
nejprve uřízne část pro sebe – na provoz 
a zisk, a co zbude, pak teprve rozdělí na 
zdravotní péči. Tomuto trendu chce čelit 
tak, že majitelům přikáže se o zisk rozdě
lit s pojištěnci. Navíc prý chce majitelům 
diktovat, za kolik mají svůj byznys dělat, 
tedy kolik smí utratit za provoz. Zde je 
každému jasné, že tyto snahy narazí na 
Ústavní soud. Co to je za logiku něco 

zprivatizovat a majiteli neumožnit gene
rovat zisk? Tudíž je otázkou, nakolik svá 
tvrzení myslí Julínek vážně a nakolik to 
má být jen trik na uchlácholení lidovců 
a zelených. Pokud by Julínkův plán pro
šel, tak všem zásadně stoupnou starosti 
o zdravotní pojistku. Doposud to drtivou 
většinu lidí příliš nezajímalo a nikdo po 
nich nic mimořádného nechtěl. Pokud 
nastane soutěž pojišťoven a soutěž zdra
votních plánů, tak se všichni máme na co 
těšit. Nejprve nás budou obtěžovat různí 
agenti pojišťoven a přemlouvat k tomu 
či onomu, abychom třeba za deset let 
zjistili, až skutečně onemocníme, že náš 
zdravotní plán nekryje to či ono. Změní 
se i pozice lékařů a zdravotnických zaří
zení. Pro lékaře je smlouva s pojišťovnou 
otázkou bytí či nebytí. Dnes je systém 
smluv a výše úhrad pod státní kontrolou. 
Nově má jít o dohodu mezi soukromou 
pojišťovnou a doktorem, potažmo zdra
votnickým zařízením. Začne docházet 
k situacím, kdy doktor bude donucen 
pojišťovnou přistoupit na naprosto 
nevýhodné podmínky, aby si naopak 
v republice ojedinělé pracoviště vynutilo 
na pojišťovně extrémní výhody. Situaci 
navíc komplikují propletené řetězce, 
kdy majitel pojišťovny bude vlastnit i síť 
svých zařízení a nebude mu nic bránit 
sobě platit lépe než konkurenci a tu 
postupně úplně zničí či ji donutí, aby mu 
své praxe či menší nemocnice prodala. 
Julínek v tom vidí ten správný drsný trh, 
který vyřeší všechny problémy. Vedle zá
sadních změn v majetkových poměrech 
pojišťoven navíc Julínek plánuje i pře
měny fakultních nemocnic na obchodní 
společnosti a privatizaci řady dalších 
nemocnic a zařízení dnes vlastněných 
ministerstvem. To už jen dokresluje ko
nečné majetkové přesuny, které se zdají 
být možná tím hlavním hnacím motorem 
celé reformy. Někdy to působí dojmem, 
že překotná snaha vše změnit je jen kou
řovou clonou, aby v nastalém zmatku si 
někteří jednotlivci docela pěkně pomoh
li. V každém případě se ve světě hledá jen 
obtížně stát, kde k něčemu podobnému 
v takovém rozsahu a za tak krátkou 
dobu došlo. Mám vážné obavy, že se zase 
staneme světovým vzorem toho, jak něco 
určitě nedělat.  

Autor je bývalý ministr zdravotnictví ČR  
v letech 2005–2006

bez výsledků
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Proč se bojíme  
trhu ve zdravotnictví

N
ávrhy na reformu zdravotnictví 
vyvolaly silnou diskusi a v mno
ha bodech odmítání ze strany 

významných skupin obyvatelstva. Jeho 
hlavní příčinou je prvoplánové odmítání 
trhu ve zdravotnictví, které ale ve většině 
případů není založeno na racionálních 
argumentech.

Jaké jsou reformní plány?
České zdravotnictví bude zejména z dů
vodu stárnutí obyvatelstva a rozvoje no
vých medicínských postupů potřebovat 
stále více peněz. Taková situace má jen tři 
řešení – přidat veřejné peníze (a dále za
dlužit státní rozpočet), snížit dostupnost 
a kvalitu péče nebo začít lépe využívat 
peníze, které už na zdravotnictví platí
me, a v mezidobí připravit promyšlenou 
změnu financování veřejného zdravotní
ho pojištění (ta ale není tématem tohoto 
článku). Z logických a etických důvodů je 
nutné přistoupit nejdříve ke snaze o lepší 
využití dnešních zdrojů. 

Současná vláda připravila návrh 
zásadní reformy zdravotnictví, založený 
na regulovaném trhu. Cílem je zachovat 
a posilnit přístup k potřebným a kvalit
ním zdravotním službám pro všechny 
občany a současně využít existujících 
rezerv v českém zdravotnictví (jinými 
slovy – zabránit plýtvání), které jsou 
různými nezávislými zdroji odhadovány 
zhruba na 40 miliard korun. Je takové 
zadání vůbec splnitelné? Odpověď zní 
ano, z velmi jednoduchého důvodu. Vel
mi dobře se od sebe totiž dají oddělit dvě 
oblasti činnosti zdravotních pojišťoven –  
oblast výběru a přerozdělení odvodů 

na veřejné zdravotní pojištění a oblast 
smluvních vztahů mezi pojišťovnami 
a poskytovateli zdravotních služeb. 

Výběr a přerozdělení odvodů je tou 
částí systému veřejného zdravotního 
pojištění, kde je zajišťována solidarita 
a přístup k potřebné péči pro všechny 
občany bez ohledu na jejich ekonomic
kou situaci. Stručně řečeno, odvody jsou 
stanovené jako procento z příjmů, tedy 
podle schopnosti platit. Jejich výše nemá 
nic společného s rizikem nemoci. Svým 
charakterem jsou tedy daní, nikoliv 
pojistným. Vybrané odvody jsou ná
sledně přerozděleny mezi pojišťovnami 
podle počtu, věku a (do určité míry) 
zdravotního stavu jejich pojištěnců. Od 
tohoto okamžiku už můžeme mluvit 
o pojistném, protože každá pojišťovna 
po přerozdělení získá konkrétní částku 
na každého svého pojištěnce, která odpo
vídá jeho riziku čerpání zdravotní péče 
a nemá nic společného s výší odvodů, 
které do systému zaplatil. 

Tato část systému veřejného zdra
votního pojištění jednoznačně patří do 
veřejnoprávní oblasti. Stát ale může své 
pravomoci delegovat na jiné subjekty 
a v případě odvodů na veřejné zdravotní 
pojištění pověřit jejich výběrem zdravotní 
pojišťovny. Není to model v Evropě neob
vyklý, ale ani jediný. Například v Německu 
vybírají odvody pojišťovny, v Holandsku 
finanční úřady. Českou republiku čeká 
v tomto ohledu změna. Během několika 
let by dle vládního usnesení mělo dojít 
k postupnému sloučení výběru daní, cel 
a odvodů na zdravotní a sociální pojištění 
do rukou finančních úřadů. 

První část systému veřejného zdra
votního pojištění tak pomocí navázání 
odvodů na příjmy a jejich přerozdělení 
zajišťuje solidaritu. V podmínkách České 
republiky s její hustou sítí poskytovatelů 
je vyřešením finanční otázky až na drob
né výjimky vyřešena i základní otázka fy
zické dostupnosti zdravotní péče. Zbývá 

ale řada dalších otázek. Jaká je možnost 
výběru poskytovatele? Jak kvalitní bude 
poskytnutá zdravotní péče? Jak se ke mně 
budou zdravotníci chovat? Jak efektivní 
jsou jednotlivá zdravotnická zařízení 
a celý systém? Nemohl bych být namísto 
pobytu v nemocnici léčen ambulantně? 
Tyto a další otázky se týkají možnosti 
volby ze strany pacienta a efektivity ce
lého systému.

Jsme přesvědčeni, že právě zlepšování 
komfortu pojištěnců (klientů zdravotních 
pojišťoven) a zvyšování efektivity umí trh 
mnohem lépe než stát. Navrhujeme proto 
regulovanou konkurenci pojišťoven v ob
lasti zabezpečení zdravotní péče pro své 
klienty. Regulace má několik klíčových 
prvků – definování rozsahu poskyto
vaných služeb, zajištění vymahatelnosti 
tohoto nároku a regulaci tvorby zisku. 

Každá pojišťovna bude muset (stejně 
jako dnes) nabízet stejný balík zdra
votních služeb hrazených z veřejného 
zdravotního pojištění, definovaný zá
konem. Tento nárok pojištěnce definují 
nové zákony lépe než dnešní a hlavně ho 
učiní vymahatelným. Mimo to bude na 
splnění nároku pojištěnce (a na finanční 
situaci pojišťoven) dohlížet nově zřízený 
Úřad pro dohled nad zdravotními po
jišťovnami. Zdravotní pojišťovny budou 
moci (stejně jako dnes) použít na svůj 
provoz pouze limitovanou část svých 
příjmů (zhruba 4 %). Ostatní příjmy 
musí použít na zaplacení zdravotní péče 
pro své pojištěnce. Pokud dokáže nějaká 
pojišťovna zajistit kvalitní péči pro své 
pojištěnce za menší množství peněz, než 
dostane z přerozdělení, tedy vytvoří zisk, 
bude muset 85 % tohoto zisku rozdělit 
mezi své pojištěnce a pouze 15 % si může 
ponechat jako odměnu za efektivní hos
podaření. 

Občané si samozřejmě stejně jako dnes 
budou moci svobodně vybrat zdravotní 
pojišťovnu. Mimo jiné tak budou činit na 
základě údajů povinně zveřejňovaných 

Musí	 být	 zdravotnictví	

černou	dírou	rozpočtu?

pavel Hroboň 
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pojišťovnami, mezi které patří výsledky 
jejich hospodaření, nabídka doplňkových 
služeb pojištěncům a objem a kvalita 
poskytnutých zdravotních služeb.

Dosavadní reakce na reformu
Reformní plány ještě před zveřejněním 
finálních návrhů zákonů vyvolaly bouřli
vou reakci a v mnoha případech vášnivé 
odmítání. Částečně to může být dopad 
nedostatečného vysvětlování reformních 
záměrů, svoji roli ale rozhodně hrají 
i další faktory – pro reformu nepříznivé 
ekonomické a politické prostředí, dopady 
(byť zejména emocionální) právních ne
dostatků ekonomické transformace 90. let 
a zřejmě i hlubší příčiny vedoucí k emo
tivnímu odmítání trhu ve zdravotnictví.

Politické prostředí nestabilní vlády 
a lítého boje mezi dvěmi hlavními politic
kými silami v zemi není příznivé jakékoliv 
reformě. Ve zdravotnictví je tato nesmi
řitelnost ještě posílena osobou bývalého 
a nyní stínového ministra zdravotnictví za 
ČSSD dr. Ratha. V důsledku této situace 
dochází k naprosté polarizaci názorů a po
tlačení konstruktivní diskuse. Je jasné, že 
politické strany se musí ve svých návrzích 
lišit. Názorové rozdíly na většinu otázek 
spojených se správou země by ale neměly 
na úhloměru reprezentovat 180 stupňů. 
Pro kultivovanou politickou diskusi a sta
bilitu a prosperitu země je nutné shodnout 
se na základních východiscích a zúžit roz
díly na řekněme 30–60 stupňů. Takovým 
způsobem je zaručena možnost navázat 
na výsledky minulých vlád, a přesto se 
od nich odlišit. Zásadní odmítání kroků 
současné vlády a zaslepené prosazování 
modelu státem direktivně řízeného zdra
votnictví, který opustily všechny rozvinuté 
evropské země, ale vede na jedné straně ke 
znejistění celého sektoru, na straně druhé 
ke snaze současné vlády reformní kroky co 
nejvíce urychlit a prosadit jich co nejvíce 
do konce volebního období. 

Příznivé pro reformu není ani ekono
mické prostředí. Staré rčení říká „chceš 
změnu, vyvolej krizi“. Přesto se pokou
šíme udělat změny v období relativní 
ekonomické prosperity systému. Z dlou
hodobého pohledu je to samozřejmě 
správné – potřebné změny se dají udělat 
postupně a téměř bezbolestně, zatímco 
v době krize se reformy dělají bez ohledu 
na létající třísky a bolí. Většina občanů se 
ale v okamžiku prosperity moc nezajímá 
o budoucí hrozby.

Odpor k tržně konformním řešením je 
nesporně ovlivněn i zkušenostmi s eko
nomickou transformací 90. let. O jejích 
zejména právních nedostatcích již bylo 
řečeno hodně a nemá cenu je zde roze
bírat. Bez nich by se ale dnes významné 
části obyvatelstva akciová společnost 
zřejmě neasociovala s „tunelem“. Tato 
situace je o to paradoxnější, že zkuše
nosti získané během transformace byly 
v naprosté většině případů využity ke 
zlepšení zákonů nebo regulace. Akciová 
společnost je tak mnohem transparent
nější a bezpečnější právní formou než 
různé variace polostátních a nezisko
vých organizací. Stejně tak je minulostí 
zkušenost s kampeličkami a státní dozor 
nad finančními ústavy je dnes v zákoně 
zakotven (a také provozován) o několik 
tříd lépe než dozor nad zdravotními 
pojišťovnami. 

Nicméně přes všechna specifika České 
republiky nejsme jedinou zemí, ve které 
návrh tržních řešení pro zdravotnictví 
vyvolává emotivní reakce. Ty se málokdy 
odehrávají v rovině racionálně vedené 
diskuse. Pojďme se proto ve světle faktů 
podívat alespoň na některé mýty a pově
ry ve zdravotnictví. 

mýty a pověry ve zdravotnictví
Na začátku si řekněme jednu věc, ve které 
s kritiky trhu ve zdravotnictví souhlasím. 
Zdraví opravdu není zboží. Platí však, že 
zdravotní péče, která má za cíl udržení 
a zlepšení zdraví nebo odstranění utr
pení, je službou. Pro zdravotní péči platí 
stejné ekonomické zákonitosti jako pro 
kteroukoliv jinou službu. Za poskytnutí 
zdravotní služby má její poskytovatel 
právo na odměnu. Jediným rozdílem 
proti jiným službám je, že ve zdravotnic
tví chceme jejich všeobecnou dostupnost. 
Ta ale je a i po reformě bude zajištěna 
pomocí veřejného zdravotního pojištění.

Velmi oblíbené jsou argumenty o ne
morálnosti zisku ve zdravotnictví. Re
formní zákony ale zisk do zdravotnictví 
nezavádějí. Je tam už dnes. Téměř všichni, 
kdo dnes ve zdravotnictví působí, z toho 
mají zisky: farmaceutické společnosti, 
dodavatelé léků a zdravotnických pro
středků, soukromí lékaři nebo nemocni
ce. Zisk je odměnou za vykonanou práci 
a motivací k lepším výkonům. Účastníci 
zdravotnického systému nevydělávají 
na utrpení, ale na jeho odstraňování. 
Zisk v zdravotnictví není nemorální, ale 

podobně jako v jiných oblastech  po
vzbuzuje snahu nabízet služby, které lidé 
potřebují a chtějí.

Jednou z příčin problémů v našem 
zdravotnictví je nevyváženost motivací. 
Zdravotní pojišťovny, které se mají starat 
o hospodárné vynakládání prostředků 
plynoucích do zdravotnictví, zisk tvořit 
nemohou a to se také projevuje na dů
slednosti (či spíše nedůslednosti), s jakou 
se o naše peníze starají. Nemají ani sílu 
a ani motivaci čelit tlaku těch, kteří zisk 
tvořit mohou. Peníze určené na zdravotní 
péči  jsou tak často vydávány neúčelně.

Volba je jasná – buď bude mít tvorba 
zisku ve zdravotnictví jasná pravidla, 
nastavená ve prospěch pacientů, nebo 
bude pokračovat dál netransparentním 
způsobem, který zatěžuje kapsy nás 
všech nejvíce poškozuje ty ekonomicky 
nejslabší a nejméně schopné se bránit.

Rád bych se ještě krátce vyjádřil k te
zím, že soukromé společnosti nemohou 
zabezpečovat veřejný zájem. Boj proti 
hladu je také ve veřejném zájmu, a přesto 
neznárodňujeme pekaře. Řešíme to tím, 
že potřebným přispějeme penězi. 

Přesně tohle dělá systém veřejného 
zdravotního pojištění při výběru a pře
rozdělení odvodů. Dál už ale tyto peníze 
mohou za přísných pravidel a dohledu 
státu spravovat organizace s nejrůznější
mi vlastníky a v nejrůznějších právních 
formách. Mimochodem, opakovaná 
zkušenost z České republiky ukazuje, že 
stát (reprezentovaný politiky a úředníky) 
nebývá vždy nejlepším hospodářem. 

Pro přesnost a úplnost je třeba uvést, 
že veřejný zájem je pojem, který zatím 
v českém zákonodárství není definován. 
Je ale popsán v právních předpisech Ev
ropské unie. Sama Evropská komise říká 
o službách ve veřejném zájmu, mezi které 
patří i zdravotnictví, že vyžadují zvláštní 
pozornost a regulační opatření, mohou 
ale být poskytovány veřejnými i soukro
mými subjekty, v neziskovém i ziskovém 
režimu. Reformní návrh je tedy v plném 
souhlasu s pravidly Evropské unie. Toto 
tvrzení je ostatně potvrzeno tím, že mo
del velmi podobný naším návrhům fun
guje už několik let úspěšně v Holandsku. 
 

Pavel Hroboň je lékař,  
náměstek ministra zdravotnictví  

a jeden ze spoluautorů zdravotnické reformy. 
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V posledních měsících se znovu objevily 
spekulace o korupci lékařů ze strany far-
maceutických firem v souvislosti s pláno-
vaným zasedáním sdružení urologů v Keni, 
které měla za předepsání určitého počtu 
svých preparátů sponzorovat firma Apotex. 
považujete to za náhodný případ, nebo jen 
špičku ledovce?
Případ safari v Keni bohužel není ojedi
nělý. Podobných akcí probíhají ročně de
sítky. Před několika dny zveřejnila Česká 
televize reportáž o skupině dermatologů, 
jejichž dovolenou v Egyptě platila firma 
Actavis. Kuriózní na tomto případu je, že 
se tam ani žádný kongres nekonal. Ob
vykle se totiž podobné zájezdy zaštiťují 
odborným programem, i lékaři, kteří se 
jich účastní, hovoří o vzdělávání. Ve sku
tečnosti se o žádné vzdělávání nejedná. 
Farmaceutické firmy jsou tvrdými ob
chodníky a jejich cílem je zvýšení prode
je léků, zisk a růst ceny akcií. Tomu po

chopitelně odpovídají informace, které 
na kongresech prezentují. Učí tam lékaře, 
jaké mají psát prášky, vytvářejí představu 
o tom, že nemoc je projevem nedostatku 
léku. Naprostá většina zdravotních obtíží 
je ale důsledkem toho, že člověk dělá ve 
svém životě chybu – špatně se stravuje, 
málo se hýbe, žije v napjatých mezilid
ských vztazích. Úkolem lékaře by mělo 
být chybu odhalit a poradit pacientovi, 
jak má změnit chování, aby se uzdravil. 
Ve většině případů to jde i bez léků. 

Jsem si jistý, že naprostá většina lékařů 
korumpovatelná není. Problém se týká 
omezeného počtu těch vlivných – šéfů 
klinik, oddělení a ústavů, lékařů s velkým 
obratem pacientů. Ti jsou pro farmaceu
tické firmy především zajímaví. Říkám 
jim „majitelé medicíny“. Po návratu z cest 
svoji vděčnost firmě vědomě nebo nevě
domě promítají do léčebné praxe. Publi
kují v odborném tisku, přednášejí kole
gům i medikům, podílejí se na klinických 
studiích, sestavují pozitivní listy léků. 
V podstatě rozhodují o tom, jak medicína 
v praxi vypadá. Jsou špičkou medicínské
ho ledovce. Problém není v tom, že lékař 
spojený s firmou napíše pacientovi místo 
léku A lék B. Největším nebezpečím je, 
že pod tlakem motivace farmaceutickou 
firmou píší lékaři léky v situacích, kdy je 
pacient vůbec nepotřebuje. Odborně se 
tomu říká medikalizace. Z běžných potíží 
každodenního života, které ve skuteč
nosti chorobami vůbec nejsou, se uměle 
vytvoří medicínský problém. Pacienti 
dnes proto víc než na skutečné choroby 
stonají na jejich léčení.

V Itálii se před čtyřmi lety provalily prak-
tiky firmy GlaxosmithKline, která investo-
vala podle italských vyšetřovatelů v letech 

1999 až 2002 do „činnosti na podporu 
prodeje“ přes 228 milionů eur. Došlo k roz-
sáhlému zatýkání lékařů i zaměstnanců 
této firmy. Jak vůbec tento případ dopadl?
Italským státním orgánům, pověřeným 
bojem proti mafii, došla v roce 2004 trpě
livost. Finanční policie předložila justici 
seznam 4713 osob, z toho 4400 lékařů, 
a obvinila je z podílu na korupci orga
nizované farmaceutickou firmou Glaxo
SmithKline. Trestní stíhání bylo vedeno 
také proti stovce zaměstnanců této firmy. 
Ukázalo se, že do zločinného spolčení 
je zapojeno 134 zdravotnických zaříze
ní v 94 italských městech. O výsledcích 
vyšetřování nejsem informován, italská 
policie ale korupci mezi lékaři i nadá
le důsledně stíhá. Potvrzuje to i případ 
z července letošního roku. Policie zjistila, 
že na milánské klinice Santa Rita zbyteč
ně operovali 86 lidí s jediným cílem, aby 
si lékaři více vydělali. Prokuratura uvedla: 
„Pacienty operovali bez ohledu na jejich 
utrpení, které jim rozhodně neulehčova
li, ale naopak zhoršovali.“ Vyšetřovatelé 
mimo jiné zdokumentovali případ os
maosmdesátileté ženy, která byla třikrát 
operována úplně zbytečně. Za každou 
operaci si klinika účtovala 12 000 eur. 
Třinácti lékařům kliniky a jejímu majiteli 
byl s okamžitou platností zakázán výkon 
povolání. Obávám se, že situace u nás je 
dost podobná. Jen účinný postih chybí 

transparency International podala v přípa-
dě firmy Apotex trestní oznámení, domní-
váte se, že může do budoucna dojít k roz-
sáhlému zatýkání lékařů jako před čtyřmi 
lety v Itálii?
Problém zločinného spolčení některých 
lékařů a farmaceutických firem nebo fi
rem dodávajících zdravotnické potřeby, 

Rozhovor	s	Janem Hnízdilem	o	tom,	jak	pacienti	disciplino-

vaně	polykají	zbytečné	léky.	Jak	je	pojišťovny	proplácejí.	

A	vše	je	medicínsky	i	právně	čisté	–	po	korupci	ani	stopy.
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ve farmaceutickém průmyslu

martin Riegl
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Kontakt (vztah) mezi lékařem (zdra-
votnickým pracovníkem) a zástupcem 
farmaceutické firmy (resp. dodavatelem 
léčebných prostředků, zdravotních pomů-
cek apod.).
Povinností lékaře (zdravotnického pra
covníka), vyplývající z pracovní smlou
vy, je poskytování léčebné péče a úkonů 
s ní spojených. Obsahem pracovní 
smlouvy není kontakt se zástupci firem, 
účast na firmami pořádaných a podpo
rovaných akcích nebo kongresech, uza
vírání smluv apod. Činnost tohoto dru
hu, pokud není zakotvena v pracovní 
smlouvě a zaměstnanec ji koná v rámci 
pracovního úvazku a pracovní směny, 
je v rozporu se zájmy zaměstnavatele 
a odporuje ustanovení Zákoníku práce. 
Případný postih tohoto jednání je plně 
v kompetenci zaměstnavatele. Uzavírat 
smlouvy s firmami (o realizaci studií, 
objednávky léků, léčebných prostředků 
a zdravotních pomůcek apod.) jsou 
oprávněni pouze pověření pracovníci 
zdravotnických zařízení. Toto pověření 
musí být přesně specifikováno a za
kotveno v pracovní smlouvě. Smlouvy 
mezi zdravotnickými zařízeními a far
maceutickými firmami (dodavateli 
zdravotních pomůcek i zdravotnické 
techniky) se řídí příslušnými ustano
veními Obchodního zákoníku, Zákona 
o zadávání veřejných zakázek apod. 
Všechny smlouvy se uzavírají písemně, 
texty uzavřených smluv za kalendářní 
rok musí být v plném rozsahu veřejně 
přístupné, průběžně zveřejňované na 
webových stránkách zdravotnického 
zařízení a ve výroční zprávě o hospo
daření. O uzavřených smlouvách jsou 
informovány zdravotní pojišťovny, se 
kterými je státní i nestátní zdravotnické 
zařízení ve smluvním vztahu. 

Kontakt lékaře (zdravotnického pra
covníka) a zástupce firmy mimo rámec 
pracovního úvazku nelze žádným způ
sobem monitorovat ani omezovat. 

sponzorování lékařů (zdravotnických pra-
covníků, zdravotnických zařízení) ze stra-
ny firem, bez ohledu na jeho výši a formu 
(reklamní předměty, vzorky, vybavení 
ordinací, věcné dary, finanční podpora, 
pohoštění, úhrada přednášek nebo účasti 
na kongresech apod.).
Sponzorování lékařů ze strany firem je 
v rámci pracovního úvazku nepřípustné. 
Mimo rámec pracovního úvazku (po 
pracovní době, v době dovolených) jde 
o příjem nebo smluvní vztah jako každý 
jiný, podléhající hlášení a zdanění pří
slušnému finančnímu úřadu. Současně 
se na něj vztahují ustanovení Zákona 
číslo 40/1995 Sb. o regulaci reklamy. 
Pokud je obsah tohoto vztahu totožný 
s předmětem činnosti zaměstnavatele, 
může jej lékař uzavřít jen s předchozím 
písemným souhlasem zaměstnavatele. 
O uzavření smluvního vztahu s firmou, 
převzetí sponzorského daru, jeho formě, 
obsahu a případných závazcích z něj vy
plývajících je lékař povinen informovat 
zdravotní pojišťovny, s nimiž je ve smluv
ním vztahu. V rámci spolupráce s firmou 
lékař nesmí využívat informací, které 
získal během činnosti pro zaměstnava
tele. Sponzorování nesmí být žádným 
způsobem podmiňován preskripcí léků, 
léčebných prostředků nebo zdravotních 
pomůcek, ovlivňováním léčebné praxe, 
klinických studií, pozitivních listů, výu
ky, publikační činnosti apod. V případě 
zjištění jakéhokoliv typu skryté korupce 
bude toto jednání řešeno v souladu s pří
slušným ustanovením Etického kodexu 
ČLK (lékař se nesmí řídit komerčními 
hledisky, ale výhradně svým svědomím 
a prospěchem pacienta), ustanovením 
Etického kodexu farmaceutické firmy, 
podle Zákona č. 40/1995 Sb. O regu
laci reklamy, podle příkazu ministra č. 
26/2007 (Protikorupční opatření v re
zortu zdravotnictví) a šetřeno orgány 
činnými v trestním řízení. Sankce za po
rušení vyplývají z etického kodexu, kom
petencí zdravotních pojišťoven a trestně 
právní odpovědnosti pachatele. Jestliže 
chce firma poskytnout sponzorský dar, 
poukáže jej k tomu účelu zřízené nezá
vislé nadaci nebo fondu. Tato nadace dar, 
na základě transparentního výběrového 
řízení, přerozdělí příslušným lékařům, 
odborným společnostem nebo zdravot
nickým zařízením. 

postmarketingové, neintervenční, před-
registrační a jiné studie léků, zdravotních 
pomůcek a léčebných prostředků.
Realizaci postmarketingových a ji 
ných studií léků, léčebných prostředků 
a zdravotních pomůcek zadávají firmy 
výlučně prostřednictvím nezávislé 
organizace či úřadu (SÚKL). Reali
zace studií je současně podmíněna 
informováním a souhlasem zdravot
ních pojišťoven, se kterými je státní 
či nestátní zdravotnické zařízení ve 
smluvním vztahu. Zadání studie musí 
obsahovat přesvědčivé zdůvodnění 
jejího účelu, způsob realizace, typ 
zdravotnického zařízení, počet zainte
resovaných pacientů a zdravotnických 
pracovníků, dobu trvání studie, nákla
dy s ní spojené apod.. Realizace studie 
nesmí být zahájena bez předchozího 
souhlasu SÚKL a příslušných zdra
votních pojišťoven. Formou závěrečné 
zprávy je firma bezprostředně po jejím 
skončení povinna informovat SÚKL 
a zdravotní pojišťovny o průběhu a vý 
sledcích studie. Informování o zahá
jení a ukončení studie upravuje par. 
17. zákona o léčivech č.378/2007 Sb. 
Realizace těchto studií v rámci pracov
ního úvazku lékaře, formou separátní 
Dohody o provedení práce a hono
rovaná firmou, je hrubým porušením 
Zákoníku práce. Podmínkou realizace 
studie je uzavření smluvního vztahu 
mezi firmou (zadavatelem) a zaměst
navatelem (zdravotnickým zařízením). 
Podíl lékařů na realizaci studií musí být 
zaměstnavatelem jasně vymezen v pra
covní smlouvě lékaře, zaměstnavatelem 
řízen a kontrolován. Práce lékařů na 
studii smí být honorována výlučně za
městnavatelem, nikoliv zadávající fir
mou. Výše odměny nesmí být žádným 
způsobem vázána na množství přede
psaných léků, léčebných prostředků 
a zdravotních pomůcek. Podmínkou 
zařazení pacienta do jakékoliv studie je 
jeho předchozí informovaný písemný 
souhlas, který se stává přílohou studie. 
Jakékoliv porušení těchto principů 
bude posuzováno v souladu se Záko
níkem práce, Obchodním zákoníkem, 
Etickým kodexem ČLK, v rámci kom 
petencí zdravotních pojišťoven, resp. 
v součinnosti s orgány činnými v trest
ním řízení.

návrh  
protikorupčních  
opatření  
ve zdravotnictví



reforma zdravotnictv í

[ �0 ] přítomnost / podzim 2008

implantáty a další technická nebo bioche
mická zařízení, je všeobecně známou věcí. 
Zdravotnické instituce mají dostatek in
formací, důkazů i dostatečné kompetence 
k tomu aby se s korupcí účinně vypořá
daly. Existuje protikorupční vyhláška mi
nisterstva, etický kodex lékařské komory, 
zákoník práce, zákon o reklamě a řada 
dalších norem. Problém je v tom, že insti
tuce nejednají. Každá je totiž svým způ
sobem s korupčním prostředím spojená. 
Jediným, kdo na korupci tvrdě doplácí, 
zdravím a penězi, je pacient. Je zarážející, 
jak obrovskou pozornost zdravotnické in
stituce, politici i média věnují regulačním 
poplatkům. Určitě mají svoje opodstat
nění. Z hlediska řešení krize zdravotnic
tví jsou ale opatřením spíše okrajovým. 
Korupce nás oproti tomu podle odhadu 
Transparency International každoročně 
přijde na 20 miliard. Ministerstvo, poli
tici a lékařské profesní spolky tomu jen 
nečinně přihlížejí. Obávám se, že v rámci 
medicínskofarmaceutického komplexu 
nemá problém korupce řešení. Hodně 
bude záležet na důsledností šetření policie 
v případu Apotex. Pokud padnou obvině
ní konkrétních lékařů nebo reprezentantů 
firmy, mohlo by to celý korupční systém 
zásadním způsobem destabilizovat. Do 
této chvíle si nikdo ze šéfů klinik, ústavů 
a přednostů oddělení vůbec neumí před
stavit, že by měli policejnímu vyšetřova
teli odpovídat na otázky, kdo jim zaplatil 
kongres v Egyptě a co za to chtěl.

Lékař by se měl řídit etickými pravidly 
už z toho důvodu, že mu pacient zpravi-
dla zcela důvěřuje. Jak mohou spekulace 
o korupčním chování lékařů ovlivnit důvěru 
mezi lékaři a pacienty?
Pacienty pochopitelně velmi znepoko
jují korupční kauzy, o nichž se dozvídají 
z médií. V ordinacích se střídají s repre
zentanty farmaceutických firem. Regis
trují „záhadné“ změny ordinace léků, 
které jim do to doby pomáhaly. Přestá
vají lékařům důvěřovat. K těm slušným 
lékařům se zase dostávají zkreslené in
formace o lécích a léčebných postupech. 
Podle prestižního lékařského časopisu 
Nature má téměř 40 procent prvních au
torů odborných publikací ekonomické 
zájmy související s tématy prací. Totéž se 
týká klinických studií. Nikdo dnes není 
schopen bezpečně určit, které z nich jsou 
zmanipulované. Lékař prakticky nemá 
možnost si z nezávislého zdroje ověřit, 

zda jsou informace o novém léku úpl
ně pravdivé. Pacient se nemůže stopro
centně spolehnout, zda péče, která je mu 
poskytována, skutečně slouží jen jeho 
zdraví. Nebo zda je lékař napojený na 
nějakou firmu.

V úzkosti z toho, co vytvářejí, se oci
tají i samotní zástupci farmaceutických 
firem. V profesi lámou charaktery léka
řů, ve skrytu duše ale doufají, že se jim to 
nepodaří. Dobře vědí, že i oni se mohou 
jednou ocitnout v roli pacientů. Dobře 
vědí, že základem veškeré medicíny je 
důvěra v lékaře. Napravit způsobenou 
škodu bude nepředstavitelně obtížné.

Farmaceutické firmy mají zpravidla etické 
kodexy. Etický kodex mezinárodní asocia-
ce farmaceutických společností má několik 
desítek stran.
Etický kodex jsem četl a dost jsem se 
u toho bavil. Na jedné straně je hodně de
tailní a striktní. Píše se tam například, že 
v propagačních materiálech „nesmí být 
velikost písma pro kvalifikované tvrzení 
menší než dva milimetry“. V zásadních 
otázkách, týkajících se motivování léka
řů, je naopak velmi obecný a shovívavý.

V poslední době se objevilo téma tzv. post–
marketingových (neintervenčních) studií. 
Kongresová turistika budí nežádoucí 
pozornost. Firmy proto hledaly elegant
nější a méně nápadný způsob, jak moti
vovat lékaře k předepisování prášků. Vy
myslely proto postmarketingové studie. 
Oslovují lékaře s nabídkou, jejímž cílem 
podle Etického kodexu Mezinárodní 
asociace farmaceutických firem (MAFS) 
je „získání užitečných údajů o klinic
kých zkušenostech se zkoušeným lékem 
a schválenou indikací“. Vtip je v tom, že 
lék byl už dříve řádně klinicky testován, 
registrován a schválen. Žádná další stu
die není potřeba. Lékař zaznamenává do 
protokolu kódované pacientovy údaje, 
typ léku, dávkování, případné nežádou
cí reakce. Placen přitom není za úkony 
spojené s léčbou, ale formou Dohody 
o provedení práce „pouze za záznamy 
shromážděných údajů“. Za jednoho pa
cienta, kterému je nasazen určitý lék, si 
může přijít až na tisíc korun. To je slušné 
přilepšení k nedůstojnému platu. Ve vel
kých nemocnicích jsou takové „studie“ 
běžnou praxí. Zúčastnění lékaři mají 
pocit důstojného ocenění podílu na vý
zkumu. Farmaceutické firmy dobře platí. 

Šéfové nemocnic jsou tolerantní. Pacien
ti disciplinovaně polykají zbytečné léky. 
Pojišťovny je proplácejí. Vše je medicín
sky i právně čisté. Po korupci ani stopy. 
Ve skutečnosti je to ale jenom další tlak 
na předepisování léků.

Ve farmaceutickém průmyslu se točí obrov-
ské peníze jak na příjmové, tak na výda-
jové stránce. Je logické, že firmy chtějí na 
svých produktech vydělat téměř za každou 
cenu. Jaké se nabízí systémové opatření, 
které by pomohlo korupci eliminovat?
Nic nového není potřeba vymýšlet. Stači
lo by dodržovat existující normy a tvrdě 
stíhat i zdánlivě bezvýznamnou korupci. 
Když lékař vezme od firmy razítko, zdán
livě se nic neděje. Pak přijde drobný dárek 
nebo pozvání na oběd a ono to pořád jde. 
S jídlem roste chuť. Pak už je jen krůček 
k výletu na safari, k postmarketingové 
studii nebo přímé provizi za předepsané 
léky. Medicínské prostředí je potřeba za
čít čistit odzdola. Postupně se tím odhalí 
i korupce toho největšího kalibru. To ale 
záleží na každém lékaři a zdravotníkovi. 
Na lhostejnost a smířlivost ke korupci 
doplácíme všichni. Peníze, která firmy 
dávají na kongresy v exotických zemích, 
promítnou do ceny léků. Na ty se my 
všichni složíme v podobě zdravotního 
pojištění. Od toho se odvíjí krize celého 
sytému i nízké platy lékařů. A tak se po 
spirále propadáme hloub a hloub.

Zajímalo mne, jak jsou zdravotnické 
instituce ochotné problém korupce řešit. 
Letos v srpnu jsem je proto obeslal ná
vrhem protikorupčních opatření, která 
by bylo možné realizovat okamžitě. Bez 
přijímání nových zákonů. Z ministerstva 
napsali, že se na to podívají a napíší. 
Z Etické komise lékařské komory označili 
návrh za kvalitní, současně si ale posteskli, 
že „odhalování korupce je obtížné a spíše 
výjimečné.“ Zdravotní výbor parlamentu 
a jeho předseda D. Rath ani vedení Vše
obecné zdravotní pojišťovny zatím vůbec 
neodepsaly. Paradoxně mnohem větší 
ochotu spolupracovat projevily některé 
velké farmaceutické firmy a MAFS. Ná
klady na korupci, reklamu a marketing 
léků už již zřejmě přerostly přes hlavu. 
Možná už samy cítí potřebu s tím něco 
dělat.  

MUDr. Jan Hnízdil se narodil v roce 1958.  
Je lékař – psychosomatik,  

je autorem několika odborných publikací. 
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P
o zdárném ukončení těžkého šes
tiletého studia na lékařské fakultě 
v Praze, Plzni, Brně nebo Olo

mouci stojí mladí lékaři před nelehkým 
rozhodnutím – výběr lékařské speci
alizace. Ti šťastnější najdou pracovní 
místo v oboru, který preferují, ti méně 
šťastní si musejí zvolit obor jiný, v mno
ha případech „méně atraktivní“. Potom 
zde máme skupinku těch, kteří jsou za
páleni do teoretických oborů medicíny 
a věnují se „výzkumu“. Bohužel v České 
republice je systém nastaven tak, že kaž
dý postgraduální student na teoretickém 
ústavu zastává funkci učitele téměř v pl
ném úvazku, ale s minimálním ohodno
cením. Stipendium pobírá stejné jako 
„postgraduálové“ na nelékařských fakul
tách, kteří dle mé zkušenosti docházejí 
na „pracoviště“ jednou týdně, a to ještě 
jenom na pár hodin, zpravidla se tak 
mohou věnovat – jinému zaměstnání na 
plný úvazek.

 Relativně velkou skupinu tvoří 
lékaři, kteří přistoupili na podmínky, 
za které by se měl každý stát EU stydět. 
Pracují v rozsahu plného pracovního 
úvazku většinou na klinice fakultní 
nemocnice, ale jejich oficiální úvazek 
je 0,1, tedy asi 4,5 hodiny týdně. Ofici
álnímu pracovnímu úvazku odpovídá 
výše jejich finančního ohodnocení, 
10 % již tak malého platu, za který 
by nepracoval ani číšník v restauraci 
čtvrté cenové kategorie. Někdo může 
namítnout, že statistiky o platech lékařů 
hovoří jinak. Ano, jistě statistická čísla 
vypovídají něco jiného, ale to proto, že 
počítají i peníze vydělané o službách, 
mimo regulérní pracovní dobu. Běžně 
to znamená jeden víkend a pět až osm 
nocí v měsíci v práci. Prezenční postgra
duální student dále dostává každý měsíc 
pravidelné stipendium, pohybující se 
mezi šesti až osmi tisíci korun měsíčně. 
O finanční motivaci elity národa tedy 
rozhodně mluvit nemůžeme. 

postgraduální studium  
jako z nouze ctnost
Většina takto zaměstnaných lékařů nemá 
o vědu zájem a postgraduální studium je 
pro ně pouze cesta jak pracovat na „kva
litním“ pracovišti fakultní nemocnice ve 
velkém městě. 

Další problém je uvolňovaní post
graduálních studentů na odborné stáže, 
výcvikové kurzy a také na vědeckou práci 
samotnou. Drtivá většina vedoucích pra
covníků totiž vnímá mladé kolegy jako 
„pracovní sílu“ pro zvládnutí byrokracie 
ve formě nikdy nekončících dokumen
tů a ne jako někoho, kdo by měl být 
profesionálně školen v daném oboru, 
natož posílán na školení nebo odborné 
kurzy. Kdo by potom to „papírování“ 
dělal?! Uvolnění z povinností u počítače 
z důvodů vědecké práce je prakticky 
nemyslitelné. Samozřejmě, jako všude 
existují světlé výjimky, kdy se šéf alespoň 
částečně snaží podpořit své mladé kolegy. 
Často jsem se také setkal s nepochope
ním starších kolegů, kteří zastávají názor, 
že „kdo se věnuje lékařské vědě, tak se tu 
klinickou prací prostě nemůže naučit“. 
Bralili bychom toto tvrzení za pravdivé, 
tak by většina dnes rutinně využívaných 
vyšetřovacích metod čekala na objevení, 
možná včetně antibiotické terapie. Pokud 
mladý lékař chce opravdu ukázat alespoň 
nějaké vědecké výsledky, je většinou 
nucen pracovat po pracovní době v ne
mocnici, popřípadě o víkendech. 

nefunkční systém
Lékaři, kteří jsou v předatestační přípravě, 
musí odpracovat na pracovištích různého 
stupně určitou dobu, které se opírá o výši 
jejich pracovního úvazku. Teoreticky 
vzato, postgraduální student s úvazkem 
0,1 by také mohl, dle dnešního systému 
atestací, atestovat – složit specializační 
zkoušku po více než 50 letech práce v ne
mocnici. Jsou sice upravující předpisy, 
které počítají předatestační přípravu již 

s úvazkem 0,5, ale nikoliv 0,1 nebo 0,2. 
Zda mladý lékař bude připuštěn k ates
taci po 5 nebo třeba po 8 letech, záleží 
pouze na vůli jeho šéfa, v jakém rozsahu 
mu vykonanou praxi uzná. Pravdou je, 
že většina pracovišť plně uznává odpra
cované hodiny, ale tento postup zatím 
není pracovněprávně dořešen. 

V porovnání se zahraničím máme jistě 
co dohánět. Postgraduální studenti jsou 
ohodnocováni jako lékaři zaměstnáni na 
plný pracovní úvazek, a pokud jsou jejich 
výsledky na dobré úrovni, mohou dostat 
individuální ocenění z grantových pro
středků. Po ukončení studia a úspěšné 
obhajobě disertační práce jsou naopak 
upřednostňováni na výběrových praco
vištích univerzitních nemocnic, protože 
již dostatečně prokázali samostatnost 
při vědeckých projektech, které jsou 
hlavní hnací silou pokroků v současném 
lékařství. Z vlastní zkušenosti vím, že 
na západoevropských univerzitách jsou 
si dostatečně vědomi toho, že žádný 
moderní výzkum se neobejde bez post
graduálních studentů s novými nápady 
a energií a nikoho z akademické obce 
by nenapadlo tento status quo zlehčovat 
nebo podceňovat. Se studenty a lékaři 
v předatestačním tréninku se jedná jako 
s partnery a vedení pracovišť má velký 
zájem, aby jejich „žáci“ patřili k těm 
nejlepším. 

I v České republice se najdou pracoviš
tě, která si tento fakt začínají uvědomovat 
a pomalu mění svůj přístup k nové gene
raci, ale bohužel jejich počet by se dal 
spočítat možná na prstech jedné ruky. To 
se logicky odráží v katastrofálním posta
vení českých univerzit v mezinárodním 
srovnání.  

Autor je postgraduální student  
Univerzity Karlovy, zároveň studoval  

na špičkové západoevropské univerzitě.  
Z profesních důvodů je autorovo jméno  

nahrazeno pseudonymem. 

Krize postgraduálního vzdělávání v medicíně 

Drtivá	 většina	 vedoucích	 pracovníků	 vnímá	 mladé	 kolegy	

jako	„pracovní	sílu“	pro	zvládnutí	byrokracie. petr nuc



volby v  usa

[ �� ] přítomnost / podzim 2008

Kdo bude volit Baracka Obamu

Favorit médií
Během primárních voleb dokázal Barack 
Obama oslnit nejen voliče, ale získal si na 
svou stranu i média. Mnozí si Obamův 
úspěch vysvětlují jeho charismatem 
a řečnickým nadáním. Jiní vidí zdroj jeho 
popularity ve financích, které se k němu 
díky internetu téměř hrnuly. V primár
ních volbách přesvědčil Barack Obama 
o svých přednostech přes sedmnáct 
milionů Američanů. Předpokládá se, že 
ho tito voliči nezklamou ani v listopadu 
a vhodí do volebních schránek hlas opět 
jemu. Jenže těchto sedmnáct milionů vo
ličů Baracka Obamy tvoří nepatrnou část 
celkového elektorátu (cca devět procent). 
K tomu, aby se dostal do Bílého domu, 
musí jeho tým dobře zvážit, na jaké vo
ličstvo a státy se bude orientovat.

s facebookem na mladé
Obama během primárek zjistil, že vý
znamnou skupinou, která za ním stojí, 
jsou mladí lidé. Právě mladá generace se 
snadno ztotožnila se 47letým senátorem 
z Illinois a jeho vizí změny. Obama doká
zal mladé voliče efektivně oslovit nejen 
populárními vidoespoty na YouTube, 
emaily či esemeskami, ale také prostřed
nictvím internetových společenských sítí 
jako Facebook nebo MySpace. Moderní 
způsoby komunikace využívá i v kampa
ni současné. Zrovna nedávno o výběru 
viceprezidenta informoval své voliče 
prostřednictvím SMS. 

I když Barack Obama v porovnání 
s Hillary Clintonovou zaznamenal úspěch 
u bílých límečků, orientuje se zejména na 
voliče ze střední a nižší příjmové skupi
ny. To je patrné především z jeho postojů 
ke zdravotnictví a ekonomice. Zdravot
nictví bude údajně dokonce Obamovou 
nejsilnější stránkou. Jeho zdravotnický 
plán je podle většiny amerických voličů 
kvalitnější než plán jeho republikánského 
soupeře. Ve své reformě Obama slibuje 
cenově dostupné zdravotní pojištění ob

zvláště těm, kteří současně žádné nemají. 
Pracujícím by na něj měli přispívat jejich 
zaměstnavatelé. Celý systém by tak fun 
goval na podobném principu jako po
jištění členů Kongresu, které má ve Spo
jených státech dobré jméno. Vzhledem 
k tomu, že nepojištěných je v USA čty
řicet pět milionů (cca patnáct procent) 
obyvatel a že třináct procent Američanů 
považuje zdravotnictví za nejdůležitější 
volební téma, mohl by Barack Obama ze 
svého zdravotnického plánu vytěžit pod
statnou část hlasů. Silně na Američany 
působí i argument, že by výdaje státního 
rozpočtu měly směřovat primárně do 
zdravotnictví a školství, nikoliv do války 
v Iráku, pro kterou se rozhodl George W. 
Bush a proti které Obama hlasoval už 
v roce 2003. 

s Bidenem na mcCaina 
V zahraniční politice, tedy v otázkách 
týkajících se terorismu, zahraničního ob 
chodu, nelegální imigrace nebo Iráku, 
Američané Obamovi zdaleka tolik ne 
důvěřují. Proto si pravděpodobně Oba
ma jako svého viceprezidenta zvolil 
Joe Bidena, jehož mnoholetá zkušenost 
v senátním Výboru pro zahraniční vzta 
hy, kde působil jako předseda, by na 
voliče mohla zapůsobit. Obama je 
přesvědčen, že s takzvanými „darebác
kými“ státy, kam spadá například Írán, 
Sýrie, Severní Korea nebo Kuba, se má 
jednat i na nejvyšší prezidentské úrovni. 
Namísto diplomatické izolace a vyhro
žování chce Obama tyto státy spíš mo
tivovat členstvím ve WTO, investicemi 
nebo normalizací bilaterálních vztahů. 
Neefektivnost dosavadní strategie uka
zuje na příkladu Kuby, kde k žádnému 
výraznému pokroku v politických svo 
bodách nedošlo. Otázku „Iráku“ navrhu
je Obama vyřešit stažením všech vojáků 
do šestnácti měsíců od zahájení jeho 
funkčního období.

Obamův tým si je také vědom, že 
výsledky voleb ovlivňují nejen volební 
témata, ale do jisté míry i osobnost 
kandidáta. Jedna z Obamových porad
kyní, Valerie Jarrettová, v rozhovoru 
pro CBS News jako Obamovy nejsilnější 
stránky uvedla vystupování na veřejnosti 
a empatii. Jarrettová jej charakterizuje 
jako mimořádně vnímavého s uměním 
naslouchat lidem. Fakt, že se Američané 
rozhodují podle charakteru kandidáta, 
ovšem nesnižuje důležitost vlastních 
témat. Ta jsou totiž úzce propojena s tím, 
jak volič vnímá osobnost kandidátů. To 
platí obzvláště v případě kontroverzních 
společenských témat jako potraty, sňatky 
homosexuálů nebo výzkum kmenových 
buněk.

Liberální obrat?
Co se těchto sociálních otázek týče, je 
Obama typicky liberálním politikem. Už 
v roce 2004 při senátních volbách repub
likánský kandidát Alan Keyes o Obamovi 
pronesl: „Ježíš by Obamu nevolil.“ Alan 
Keyes narážel na postoje Baracka Obamy 
k potratům. Obama totiž potraty zakázat 
nehodlá. Heslo, podle kterého se řídí, zní 
„bezpečně, legálně a zřídka“. S potraty 
tedy bojovat chce, ale vyzdvihuje pre
venci. Jeho postoj k potratům nevadil 
voličům v roce 2004 a vypadá to, že více 
Američanů se přiklání k liberálnímu 
stanovisku i letos.

Tolerance vůči potratům však nevzbu
zuje důvěru u věřících. Tu navíc podlo
mily rasistické a antiamerické výroky teď 
už bývalého Obamova pastora rev. Jere
miaha Wrighta, který Obamu v průběhu 
primárních voleb veřejně podporoval. 
Kromě toho se stále dvanáct procent 
voličů domnívá, že je Barack Obama 
muslim. I z těchto důvodů může Obama 
na hlasy v tradičně republikánském bib
lickém pásu na jihu USA zapomenout. 
Podporu však může získat jinde.  

Obama	dokázal	oslovit	mladé	prostřednictvím	 interneto-

vých	společenských	sítí	jako	Facebook	nebo	MySpace.

Lenka Andrýsová
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Proč vyhraje McCain
V	období	složité	mezinárodní	i	vnitropolitické	situace	je	pro	bílé	voliče	McCain	jistější	sázka	

než	kandidát	s	africkými	kořeny.

Václav Karpíšek

V
e volbách obecně a především vol
bách personalizovaných jde stále 
více o vizualizaci. Italský politolog 

G. Sartori v této souvislosti dokonce ho
voří o videopolitice. Tento fenomén lze 
stručně charakterizovat tím, že nevítězí 
kandidát s „promyšlenějším“ progra
mem, ale kandidát s nejpřitažlivějším 
vzhledem. Voliči se stále více rozhodují 
pro kandidáty na základě vnějších atri
butů a o racionální volbě nemůže být řeč. 
S určitou mírou nadsázky je prostovlasý 
kandidát bez šance na vítězství ve vol
bách. Přinejmenším je tomu tak podle 
některých studií zaměřených na politic
ký marketing. 

Podle všeho má tedy B. Obama ví
tězství v kapse. Demokratický kandidát 
je bezesporu fenomén – podařilo se mu 
získat nejvíce peněz od sponzorů v his
torii politických kampaní, hollywoodské 
celebrity i televizní kamery jej milují. 
Zároveň jsou Američané unaveni osmi 
lety Bushovy konzervativní administra
tivy. Pokud jde o výsledek listopadových 
voleb není zdánlivě co řešit.  

Přistoupímeli na tezi, že voliči vybírají 
kandidáta víceméně podle iracionálních 

kritérií, je jasné, že volby nerozhodne 
Irák, ekonomika ani systém zdravotní
ho pojištění, ale emoce. Ale i v tomto 
aspektu má podle některých analytiků 
Obama celkem navrch. Nabízí emociál
ně pozitivní příběh úspěšného politika 
s kořeny v Keni, což Amerika ocení. Na
opak dvaasedmdesátiletého a zjizveného 

McCaina líčí demokratičtí stratégové 
jako příliš starého na prezidentský úřad. 
Co když v úřadu prezidenta zemře? Ptají 
se sugestivně a mají pravdu, zemřít může 
každý. Nicméně již jednou jim tato stra
tegie vyšla při souboji Clintona s Dolem. 
Jenže Obama není Clinton a McCain 
není Dole. Kolik vlastně bylo Reaganovi 
narozenému v roce 1911, když v roce 
1989 opouštěl prezidentský úřad? 

Často se zapomíná na prostou sku
tečnost, že při výběru kandidátů nehrají 
roli jen pozitivní, ale i negativní emoce. 
A zde se McCain dostává na koně. Re
publikánskou kandidaturu v primárních 
volbách získal poměrně hladce a stal se 
tak relativně konsensuálním kandidátem 
republikánských voličů. Přestože Obama 
nakonec získal kandidaturu za demokra
ty, je nutné si uvědomit, že nadprůměrně 
angažovaní voliči, kteří rozhodují v pri
márních volbách, neodpovídají profilu 
průměrného voliče ve skutečných prezi
dentských volbách. Obama navíc v prů
běhu „vyhrocené“ kampaně primárních 
voleb značné procento demokratických 
voličů definitivně ztratil. A těm hodil na
opak laso McCain nominací neokoukané 

S. Palinové na viceprezidentku, které se 
letos narodil syn s Downovým syndro
mem (opět emoce).

Obecně známou výhodou Obamy je 
reálný předpoklad, že získá vyšší procen
to hlasů u voličů jednotlivých minorit, 
než se to obvykle daří demokratickým 
kandidátům. Ti však zpravidla mají nižší 

volební účast, např. kvůli nutnosti regis
trovat se k volbám. Je nutné si uvědomit, 
že největší segment společnosti, více než 
polovinu, stále tvoří „Waspové“ (White 
AngloSaxon Protestant), a pro mnohé 
z nich bude Obama jen těžko stravitelným 
kandidátem. V současné době dochází 
ke zvyšování napětí. Čína se dostává do 
pozice velmoci, Rusko usiluje o obnove
né velmocenského postavení, Írán chce 
dirigovat Blízký východ a na zadním 
dvorku USA stále hlasitěji vykřikuje Chá
vez a pokouší se vybudovat jihoamerický 
blok zaměřený proti USA. Mnozí analy
tici současnou situaci na mezinárodním 
poli označují za hobbesovskou paralelu 
boje všech proti všem. Vsadí Američané 
v takové situaci na změnu, kterou před
stavuje relativně nezkušený Obama? 
Nikoliv. McCain i Obama bezpochyby 
vyhrají drtivě v mnoha státech, které jsou 
tzv. modré nebo červené. Rozhodovat ale 
budou vyrovnané státy, které mají třeba 
i poměrně malý počet volitelů, jako je 
Colorado nebo Nové Mexiko. Zde budou 
rozhodovat hlasy „Waspů“, kteří se o po
litiku aktivně nezajímají, ale budou se 
rozhodovat intuitivně na základě emocí. 

Jejich volba bude poměr
ně jasná. V období složité 
mezinárodní i vnitropo
litické situace je pro bílé 
protestanty voliče stará 
páka McCain jistější 
sázka než kandidát s af
rickými kořeny, o kterém 

se mnozí domnívají, že 
je muslim.  
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J
sem snad jediný v této zemi, kdo má 
plné zuby toho, co se kolem nás děje? 
Máme tu bandu pitomců, kteří kor

midlují naší zemi rovnou na útesy, máme 
tu korporátní gangstery, co ukradnou, 
nač přijdou, a my zatím neumíme ani 
uklidit po hurikánu, natožpak postavit 
hybridní auto. Ale místo toho, abychom 
se naštvali, každý jenom sedí a souhlasně 
kývá hlavou, když politici vykládají, že je 
třeba držet daný kurs. 

Držet kurs? To si děláte srandu. Tohle 
je Amerika a ne zatracený Titanic. Dám 
vám dobrou radu, vyhoďte všechny ty 
flákače.

Možná si myslíte, že už jsem senilní, 
že mi ruplo v bedně, a nakonec možná, 
že máte pravdu. Ale někdo už to musel 
říci nahlas.

Nejznámější osobnosti obchodu a pod 
nikání nejsou inovátoři, ale pánové v pou
tech na rukou. Zatímco blbneme v Iráku, 
Blízký východ je v plamenech a zdá se, 
že nikdo neví co dál. Tisk mává fáborky 
místo toho, aby kladl nepříjemné otázky. 
Tohle není ta země zaslíbená, kvůli které 
moji i vaši rodiče cestovali přes celý 
oceán.

Mám toho dost a co vy? Půjdu ještě 
dál. Podle mně si nemůžete říkat vlaste
nec, pokud nejste naštvaný. 

Vůdcem se člověk nerodí, ale stává. 
Schopnost vést se formuje v ohni krize. 
Je jednoduché sedět s nohama na stole 
a teoretizovat. Nebo poslat cizí děti do 
války, i když vy jste nikdy bitevní pole 
neviděli. Vést v dobách, kdy se vám svět 
bortí pod rukama, je poněkud složitější. 

11. 9. 2001 jsme potřebovali silného 
vůdce, více než kdykoliv jindy. Potře
bovali jsme pevnou ruku, která by nám 
ukázala cestu z krize. Takhle vypadá naše 
dnešní situace, jsme namočeni do krvavé 
války bez plánu na vítězství, bez plánu na 
odchod. Máme největší deficit v historii, 
v oblasti průmyslu prohráváme souboj 
s Asií a naše kdysi slavné firmy jsou 
devastovány vysokými náklady na zdra
votní péči. Ceny benzinu prudce stoupají 

a nikdo z mocných nemá ucelenou před
stavu o energetické politice. Americké 
školy jsou problémem samy o sobě, naše 
hranice jsou děravé jako síto a střední 
třída je drcená ze všech stran. Taková 
doba volá po skutečném vůdcovství. 

Když se rozhlédnete kolem, musíte se 
ptát: kam se poděli všichni naši vůdci? 
Kde jsou ti zvídaví kreativní komuniká
toři? Kde jsou lidé s charakterem, odva
hou, přesvědčením a zdravým rozumem? 
Jmenujete alespoň jednoho politika, kte 
rý má lepší nápad jak posílit národní 
bezpečnost, než je sundávání bot na 
letišti. Utratili jsme miliardy dolarů na 
vybudování zbrusu nové byrokracie a je
diné, co umíme, je reagovat na události, 
které se už staly. 

Jmenujte mi jednoho schopného poli
tika, který vzešel z katastrofy způsobené 
hurikánem Katrina. Všichni se jen ustra
šeně krčí a doufají, že se to už nebude 
nikdy opakovat. Takové chování nemá 
hlavu ani patu. Bouřky se prostě stávají. 
Musíme se s tím vypořádat. Plánovat, 
a vymyslet, co budeme dělat příště.

Zkuste mi jmenovat jediného průmy
slníka, který uvažuje kreativně o tom, 
jak obnovit naší konkurenceschopnost. 
Kdo by si býval myslel, že „Velká trojka“ 
(výrobců automobilů) bude složena 
z japonských firem. Jak se to mohlo stát 
a především co s tím budeme dělat? 

Jmenujte mi představitele vlády, který 
dokáže formulovat plán redukce deficitu, 
řešení energetické krize nebo krize ve 
zdravotnictví. 

Mám pár novinek pro tu bandu, co 
sedí v Kongresu. Nezvolili jsme vás, abys
te seděli na zadku a nic nedělali. Čeho se 
všichni tak bojí, že jim nějaký idiot z Fox 
News bude nadávat? S tím jděte do háje, 
co kdybyste pro změnu ukázali, že máte 
trochu kuráže. 

Nechci nikoho strašit, mluvím o těch 
to věcech otevřeně, protože věřím v Ame
riku. Během mého života jsem měl mož
nost prožít jedny z nejvýznamnějších 
okamžiků v historii USA. Prožil jsem ale 

také největší krize, hospodářskou krizi 
(30. léta 20. stol.), druhou světovou válku, 
korejskou válku, zavraždění Kennedyho, 
vietnamskou válku, ropnou krizi 70. let 
a konečně 11. září 2001. 

V průběhu života jsem se naučil jednu 
věc: nikdy se nikam nedostaneme, pokud 
budeme jenom čekat, až někdo jiný něco 
udělá. Ať už se snažíte postavit lepší auto 
nebo zajistit lepší budoucnost pro své 
děti, musíte jednat. To je největší výzva, 
kterou se snažím zdůraznit ve své knize 
(Where Have All The Leaders Gone? pozn. 
red.). Je to výzva pro všechny, kdo jako 
já věří v Ameriku. Není sice ještě úplně 
pozdě, ale moc času nezbývá. Je třeba 
dát se do práce, je čas říct, že toho máme 
dost.  

Lido Anthony „Lee“ Iacocca, ame 
rický businessman a filantrop, se 
narodil 25. října 1924 v Pensylvánii. 
Brzy poté, co začal pracovat jako 
inženýr pro Ford, tuto pozici opouští 
a přechází do obchodní divize, kde 
se plně rozvíjí jeho talent a kariéra 
kulminuje, stává se prezidentem 
Ford Motor Copany. 

Lee Iacocca je spojován s celou 
řadou úspěšných modelů a i díky 
němu se zrodila legenda amerického 
automobilového průmyslu Ford 
Mustang. Bez ohledu na úspěchy, 
kterých dosáhl, je nucen po zásad
ních neshodách s předsedou správní 
rady Henry Fordem II. firmu v roce 
1978 opustit. 

Odchodem z Fordu se Iacoccovi 
otevřela možnost znovu prokázat své 
manažerské schopnosti, tentokrát 
v téměř bankrotujícím Chrysler Cor
poration. Trpká zkušenost z ropné 
krize ho vede k závěru, že budouc
nost Chrysleru stojí na menších, 
levných a úsporných autech. 

Je čas říct, 
že toho máme dost

Osm katastrofálních let 
George W. Bushe

Lido Anthony „Lee“ Iacocca
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Osm katastrofálních let 
George W. Bushe

G
eorge W. Bush dokázal během osmi 
let svého prezidentství to, co žádný 
americký prezident před ním: té

měř zničil kdysi mohutný rezervoár „soft 
power“, který z USA, navzdory mnohými 
nenáviděnému velmocenskému postave
ní země, činil zdroj celosvětové inspirace. 
I mnozí z těch, kdo Ameriku kritizovali 
coby vývozce nového typu imperialismu, 
který bez skrupulí hájí globálně přede
vším své vlastní zájmy, byli často oča
rováni americkým životním stylem, 
svobodomyslností vnitřních poměrů či 
universalistickým nábojem americké 
popkultury.

Pokud USA kdy byly imperiální mocí, 
měli jsme co do činění, jak upozorňovali 
neomarxisté, s novým typem imperia
lismu, založeným nikoliv na dobývání 
nových teritorií vojenskou silou, ale spíše 
na hegemonii dosahované s pomocí již 
výše zmíněné „měkké moci“. Tento vliv 
měl ovšem kořeny nejenom v americké 
schopnosti vyvážet svou kulturu či tech
nologie, ale také v chování amerických 
vlád. 

Už přinejmenším od dob prezidenta 
Wilsona totiž Amerika sice nepokrytě 
hovořila o nadřazenosti svého politic
kého uspořádání v podobě demokracie 
a nijak neskrývala záměr demokracii 
coby nejlepší možné politické zřízení 
vyvážet do zbytku světa, ale teprve 
Bush se pod vlivem neokonzervativců 
rozhodnul, že bude demokracii vyvážet 
silou. Ačkoliv Amerika dokázala „vnutit“ 
demokracii jiným zemím už v minulosti, 

stalo se tak skoro vždy v důsledku totální 
porážky nepřítele ve válce, do níž byly 
USA vtaženy téměř proti své vůli.

Počínání Bushovy administrativy se 
od vývozu demokratických hodnot v mi
nulosti lišilo i svým étosem. Podobalo se 
v lecčems křižáckému tažení. Bushova 
vláda se dala cele do služeb „dobra“ 
vyjadřovaného ve kvazináboženské ter
minologii. 

Je sice pravda, že se k podobnému 
slovníku ve své obhajobě demokracie 
občas uchylovaly i předešlé americké vlá
dy, ale jejich počínání bylo přece jen více 
zakotveno v přesvědčení o universalismu 
lidských práv a občanských svobod, 
které se Západu pod vedením USA po
dařilo vtělit do mezinárodních konvencí. 
Administrativa Bushova předchůdce 
v Bílém domě, Billa Clintona, dokázala 

před mezinárodním společenstvím ob
hájit své vojenské angažmá na Balkáně, 
protože ho opřela o mezinárodní právo 
a doktrínu lidských práv. 

Chyba se stala už na začátku 
Bushovo neúspěšné prezidentství před
určil už způsob, jímž se ujal své funkce. 
Prezidentské volby v roce 2000 zůstanou 
už navždy temnou skvrnou na moderní 
americké demokracii. Ačkoliv Bushův 
demokratický protikandidát Al Gore 
vyhrál o několik set tisíc hlasů více, 
v souladu s pravidly amerického systé
mu rozhodovalo hlasování podle států, 
o němž při vyrovnanosti obou kandidátů 
rozhodl stát Florida, kde byl guvernérem 
Bushův bratr. Skutečnost, že se právě 
v tomto státě nepočítaly, údajně kvůli 
problémům s volebními zařízeními, ti
síce hlasů voličů etnických menšin, kteří 
byli spíše voliči Gora, vyvolala spekulace 
o manipulaci voleb. 

Nakonec, jak známo, musel rozhod
nout Nejvyšší soud USA, v němž měli 
většinu konzervativní soudci. Soud na
konec volby na Floridě uznal, a de facto 
tak vyhlásil Bushe prezidentem.

Největším problémem v této situaci 
ovšem nebyly otázky o nelegálnosti vo
leb na Floridě. Amerika ctí vládu zákona 
a rozhodnutí Nejvyššího soudu nakonec 
uznal i Gore.

Problémem bylo, že Bush, navzdory 
křehkému vítězství, které rozdělilo 
Ameriku doslova napůl, se pod vlivem 
neokonzervativců a náboženské pravice 

Vlna	antiamerikansimu,	která	postupně	sílila	po	útoku	na	

Irák,	je	možná	nejtragičtějším	Bushovým	dědictvím. Jiří pehe
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pustil do silového uskutečňování své 
agendy. Místo toho, aby se Ameriku 
pokusil v dané chvíli sjednotit, rozhodl 
se svůj konzervativní program vnutit 
i té polovině Ameriky, která – ještě stále 
otřesena pochybnými volbami – stála 
k Bushovi v silné opozici.

Toto téměř úplné rozdělení Ameriky 
pak charakterizovalo celé Bushovo prezi
dentství. Země, jež byla v minulosti zbyt
ku světa vzorem v tom, jak lze v demo
kratickém dialogu překonávat hluboké 

názorové rozdíly, se polarizovala do dvou 
vzájemné téměř nepřátelsky naladěných 
táborů, které byly v symbolické rovině 
reprezentovány „červenými“ státy, jež 
podporovaly Bushe, a „modrými“ státy, 
jež podporovaly Gora a ve volbách v roce 
2004 Johna Kerryho.

Bush ke své politické misi od začátku 
přistupoval jako k misionářskému tažení. 
Jeho cílem nebylo Ameriku pragmaticky 
spravovat a ponechat přitom prostor růz
ným názorům, ale Ameriku změnit. Tato 
změna měla přitom náboženský podtext.

11. září 2001 
Je otázkou, jak by se Bushovo prezident
ství vyvíjelo, kdyby 11. září 2001 nedošlo 
k teroristickým útokům na Světové 
obchodní středisko v New Yorku a Pen
tagon ve Washingtonu. Jisté je, že v šoku 
způsobeném těmito útoky Amerika, 
včetně mnohých Bushových odpůrců, na 
čas podlehla militantní kvazináboženské 
rétorice, v níž byla „válka s terorismem“ 
vykreslována jako osudový souboj dobra 
se zlem, jako mise, na jejímž výsledku 
záleží osud „svobodného“ světa.

Ve skutečnosti měla Amerika co do 
činění s nepřítelem, který nepředstavoval 
pro západní svět zásadní nebezpečí. Te
roristé z řad islámských fundamentalistů 
mohli sice způsobit smrt mnoha lidí, 
ale jejich útok na Ameriku, potažmo 

západní demokracie, byl, jak se později 
ukázalo, mnohem více bojem o vliv 
v islámském světě, kde až do útoků na 
USA byli fundamentalisté marginálním 
hnutím. Pokud mohli mocné západní 
civilizaci skutečně ublížit, bylo tomu tak 
jedině za předpokladu, že by se Západ 
nechal vyprovokovat k reakcím, jež by 
omezily to, co ho činí silným: občanské 
svobody a pluralismus.

Naneštěstí už některé z prvních reakcí 
Bushovy administrativy naznačovaly, že 
Amerika půjde cestou nepřiměřeného 
posílení vnitřních bezpečnostních složek 
na úkor občanských svobod. Navíc se 
Bush pokoušel využít nálad po 11. září 
k posílení své kvazináboženské agendy 
i v USA.

Jeho dalším osudovým selháním bylo 
výrazné posílení amerického unilatera
lismu. Ačkoliv teroristé zaútočili 11. září 
2001 na USA jako na symbol Západu, 
Bush pojal boj s terorismem především 
jako souboj mezi USA a jakousi říší 
zla. Z konfliktu, který by se dal při jisté 
benevolenci popsat jako souboj mezi 
hodnotami jistého typu náboženského 
fundamentalismu, v tomto případě 
islámského, a hodnotami občanského 
a politického pluralismu Západu, se tak 
stal souboj mezi „nadnárodním teroris
mem“ a americkými hodnotami, což dalo 
Bushovu tažení nacionalistický podtext. 

Navíc jeho kvazináboženská rétorika 
občas vytvářela dojem, že ve skutečnosti 
jde o souboj dvou náboženství, přičemž 
možný výsledek tohoto souboje byl dis
kutován v téměř eschatologickém jazyce. 
Někteří analytici, jak například bývalý 
poradce prezidenta Cartera Zbigniew 
Brzezinski, argumentují, že Bush nastolil 
cíleně atmosféru strachu, jež mu pak 
pomohla ke znovuzvolení v roce 2004.

Irák
Tento kontext, doplněný neokonzerva
tivním pokřivením tradičního americké
ho wilsoniánství o doktrínu přípustnosti 
vývozu demokracie silou, také sehrál ne
blahou roli v útoku na Irák na jaře 2003. 
Režim Saddáma Husajna byl bezpochyby 
„adeptem“ pro vojenský zásah už proto, 
že dlouhodobě porušoval mezinárodní 
právo, rezoluce Organizace spojených 
národů i lidská práva. Byl to vražedný re
žim, který bylo možné odstranit bez velké 
roztržky v mezinárodním společenství, 
kdyby měla Bushova administrativa vůli 

hledat spojence a chtěla interpretovat 
zásah v Iráku v podobném jazyce, který 
Američané použili v humanitárních 
intervencích na Balkáně.

Jenže útok na Irák se odehrál nikoliv 
pod vlajkou obrany lidských práv a me
zinárodního práva, což by bylo téma 
schopné spojit přinejmenším většinu 
západních zemí, ale pod vlajkou obrany 
amerických národních zájmů. Jako kon
krétní záminka pak posloužily nepravdivé 
údaje o přítomnosti zbraní hromadného 
ničení v rukou iráckého režimu. 

Je možné, že by se i za těchto okolností 
nakonec mohlo Bushově vládě podařit 
iráckou invazi obhájit, jenže celá operace 
byla zpackaná i logisticky.

Poměrně malý počet vojáků, který 
Amerika při své obrovské vojenské pře
vaze mohla použít, sice dokázal vyhrát 
válku, ale zdaleka nestačil k nastolení 
stabilních poměrů v Iráku. Země, která 
se podle neokonzervativců měla stát 
příkladem demokratické stability do té 
míry, že demokracii budou dobrovolně 
žádat lidé i v dalších státech regionu, se 
stala centrem hospodářského a politické
ho rozvratu. 

Ačkoliv útok na Irák, na rozdíl od 
předchozího útoku na Afghánistán, zcela 
vybočoval z logiky boje s mezinárodním 
terorismem, protože sekulární Saddá

mův režim rozhodně nebyl přirozeným 
spojencem Al Kájdy, neschopnost oku
pačních sil konsolidovat situaci v zemi 
nakonec učinila z Iráku bitevní pole mezi 
teroristickými skupinami a „demokratic
kým“ režimem nastoleným okupačními 
silami. Útok v Iráku, který do značné 
míry obešel mezinárodní právo, navíc 
zasadil vážnou ránu transatlantickému 
spojenectví. Vztahy mezi tradičními spo
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v historii USA – zanechá, je tak chuť 
ke změně. Zejména konec Bushovy éry 
vedl k jisté katarzi, jejímž výsledkem je 
velká touha po jiných poměrech v USA, 
což se koneckonců projevilo i v klání 
o prezidentský úřad. Většina Američanů 
i jejich tradičních spojenců věří, že si
tuace Ameriky se po Bushovi může jen 
zlepšit. Bush se tak nakonec, paradoxně 
a pro něj smutně, stal zdrojem zvláštního 
druhu optimismu.  

jenci USA v západní Evropě a Bushovou 
administrativou byly pod dlouhou dobu 
na bodu mrazu. 

Ještě vážnější byly ovšem celosvětové 
škody napáchané na americké prestiži. 
Vlna antiamerikansimu, která postupně 
sílila po útoku na Irák, je možná nejtra
gičtějším Bushovým dědictvím. Amerika 
přestala být atraktivním příkladem pro 
celou jednu generaci mladých lidí nejen 
v zemích, které nebyly USA nikdy na
kloněny, ale i například v Evropské unii. 
Trvání na „tvrdé síle“, spojené s ochotou 
použít takovou sílu bez ohledů na mezi
národní společenství, zásadně změnily 
obraz USA na zemi, která zneužila situace 
po konci studené války k bezohlednému 
prosazení svých sobeckých zájmů na 
úkor zbytku světa. 

Zatímco v minulosti dokázaly USA 
zbytek světa vesměs přesvědčit, že ob
hajoba amerických národních zájmů je 
totožná se zájmy přinejmenším svobod
ného světa, Bushovy USA se 
ocitly v izolaci. Když pak 
USA nebyly ani schopny 
přetavit svoje rychlé vojen
ské vítězství v Iráku do vytvo
ření prosperující demokracie 
na středním Východě, a jejich 
angažmá se dokonce postupně 
měnilo v potupné fiasko, bylo 
dílo zkázy na americké 
prestiži ve světě dokonáno.

Ekonomická krize
K neúspěchu Bushovy vlá
dy přispěly nemalým dílem 
i neurovnané ekonomické 
poměry v USA. Břemeno 
financování iráckého do
brodružství se nakonec 
ukázalo být příliš velkou 
zátěží i pro největší ekono
miku světa.

Navíc Bush se hned po svém nástu
pu do funkce pustil do naplňování svých 
předvolebních slibů o radikálním snížení 
daní, což mělo v kombinaci s rostoucími 
náklady na válku devastující dopady.

Nemalé rozpočtové přebytky vytvo
řené Clintonovou administrativou byly 
rychle spotřebovány. Bush po sobě zane
chá největší deficit v historii USA. 

Součástí obrazu je i klesající hodnota 
amerického dolaru, která byla do jisté 
míry podporována záměrně, neboť měla 
pomoci americkým exportům. 

Jenže síla měny není jen ekonomický, 
ale i politický faktor. Nic necharakteri
zuje v symbolické rovině úpadek USA 
v současném světě lépe než jejich oslabu
jící měna. 

Hypotéční krize, k níž přispěla celko
vá slabost ekonomických poměrů, pak 
dokonala dílo zkázy. Bush končí v úřadě 
v situaci, kdy se Amerika ocitla v recesi 
a kdy musely být konzervativní vládou 
znárodněny největší společnosti ob
chodující s hypotékami, aby se předešlo 
pádu do deprese. 

něco pozitivního?
Chmurné hodnocení Bushovy éry si 
samozřejmě vynucuje otázku, zda přece 
jen nelze najít i některá pozitiva. Jenže 
ta se hledají opravdu těžce. Jisté zlepšení 
situace v Iráku v poslední době je jistou 
nadějí, že by se stabilizace země mohla 
nakonec podařit, jenže pro mnohé přišla 
příliš pozdě. 

Tím nejpozitivnějším, co po sobě 
Bush – v průzkumech dnes jeden 

z nejméně populárních prezidentů 
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milan B. skacel

J
eden vtipálek kdysi řekl, že představení 
skutečně skončí, teprve až zazpívá tlus
tá dáma. Kampaň před prezidentský

mi volbami je pravděpodobně největším 
představením letošního roku a může stále 
ještě přinést celou řadu nečekaných zvratů 
a nepříjemných překvapení, dříve než ko
nečně 4. listopadu zazpívá tlustá dáma. 

Soudě podle současných nálad mezi 
voličstvem, rok 2008 by měl být pro de
mokraty unikátní příležitostí k předsta
vení vlastní alternativy k republikánské
mu pojetí vlády. Americká ekonomika je 
v krizi, trh s nemovitostmi je na pokraji 
kolapsu, vysoké ceny paliv a inflace tlačí 
na ceny potravin a výrazně tak zasahují 
do rodinných rozpočtů běžných Ameri
čanů. Nezaměstnanost jde nahoru. Ani 
další vývoj nákladných válek v Iráku 
a Afghánistánu není optimistický, na 
klidu nepřidá ani drahá zdravotní péče 
a nejistota spojená se solventností fondů 
sociálního zabezpečení. 

Prezident G. W. Bush nemůže sice 
kandidovat potřetí, ale celá řada voličů 
bude, ať už přímo nebo nepřímo, připi
sovat tyto problémy jemu a jeho vládě. 
Následkem může být lhostejnost vůči 
všemu, co republikáni reprezentují. 

Demokratický kandidát senátor Ba
rack Obama by měl za těchto okolností 
pouze volně vtančit do Bílého domu. Je 
mladý, silný a k tomu talentovaný řečník, 
který slibuje zásadní změny. Jeho soupeř, 
republikánský senátor John McCain, je 
válečný hrdina se zkušenostmi ve státní 
správě. Je mu ale 72 let a v případě, že 
bude zvolen, stane se nejstarším prezi
dentem v americké historii.

tak mohou zásadně lišit od těch zveřej
něných ve výzkumech. 

Na druhou stranu má ale senátor 
Obama velké štěstí, že má fungující rodi
nu, fotogenické děti a velmi inteligentní 
manželku (Michelle Obama), která 
přednesla dobře přijatý projev na sjezdu 
Demokratické strany. 

Nejslabší stránkou Obamy  je pravdě
podobně fakt, že je mnohými Američany 
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Každý z kandidátů představuje kom
binaci silných i slabých stránek. 

Senátor Obama má silné charisma, 
vynikající řečnické schopnosti a jeho 
projevy jsou často celkem inspirující. Ve 
svých 47 je schopen snadno komuniko
vat s mladými lidmi, kteří předtím jevili 
pramalý zájem o politiku. 

Většina lidí odpoví na otázku, kdo byl 
„nejvýznamnějším“ prezidentem USA, 
prakticky stejně, G. Washington, A. Lin 
coln a F. D. Roosevelt. Okamžitě ale 
dodají další dva muže, kteří inspirovali 
miliony Američanů. Prvním je demokrat 
J. F. Kennedy se svou politikou „New 
Frontier“, druhým je R. Reagan a jeho 
vysoce efektivní televizní kampaň „Mor
ning in America“ (televizní spoty v rámci 
prezidentské kampaně 1984). 

Kdyby se Obamovi podařilo přijít 
s vlastní „vizí“ Ameriky, kterou by přijala 
za svou většina voličstva, měl by skoro 
vyhráno. Pokud zapomeneme na všechny 
ty nesmysly kolem nového mesiáše, které 
rozšiřují jeho horlivý následovníci, pak 
může Obama přinést naději a inspiraci 
pro mnoho, zvláště mladých, Američanů. 

Senátor Obama je prvním Afroa
meričanem, který má reálné šance na 

vítězství v prezidentských volbách. 
Může si být jistý bezprecedentní podpo
rou černošské komunity, naproti tomu 
podporu dalších minoritních skupin 
(hispánců, původních obyvatel, asiatů 
atd.) není možné přesně odhadnout. 
Což je způsobeno tím, že lidé často při 
výzkumech veřejného mínění lžou, aby 
nedali najevo svoje rasistické nebo jiné 
předsudky, oficiální výsledky voleb se 

Historické volby 
s dramatickými následky

Senátor	Obama	je	prvním	Afroameričanem,	který	má	reál-

né	šance	na	vítězství	v	prezidentských	volbách.
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chápán jako nejméně zkušený, nejméně 
připravený a nejméně kvalifikovaný kan
didát v historii. V jeho životopise se ob
jevuje pár let práce na komunální úrovni 
a krátká kariéra v Senátu, kde nezastával 
žádnou vedoucí pozici. Obama tak ne
může pomýšlet na to, že by konkuroval 
McCainovi zkušenostmi nebo znalostmi 
týkajícími se problému jak domácích, tak 
zahraničních.

Výše uvedené však nemusí mít nevy
hnutelně fatální následky. Viceprezident 
Truman, zdánlivě průměrný politik 
z Missouri, se po smrti F. D. Roosevelta 
stal prezidentem USA. Roosevelt se ani 
neobtěžoval, aby Trumana informoval 
o projektu Manhattan (výroba atomové 
bomby), naštěstí měl Truman za ušima 
a rychle se učil a k tomu měl k ruce dva 
vynikající poradce George C. Marshalla 
a Deana Achesona. 

Toto trio, za pomoci dalších schop
ných poradců, formulovalo „Trumano
vu doktrínu“, která pomohla zachránit 
Turecko a Řecko před sovětskou nad
vládou, uvedlo do praxe letecký most, 
který nakonec přiměl Stalina ukončit 

blokádu Berlína, iniciovalo Marshallův 
plán – zachránce západní Evropy před 
komunistickým vměšováním, mělo 
svůj podíl na vzniku NATO – opěrného 
valu západní Evropy. Není důvod se 

domnívat, že senátor Obama by se také 
nechtěl obklopit schopnými poradci 
a spolupracovníky, kteří by byli zdrojem 
spolehlivých a realistických řešení do
mácích i zahraničních krizí.

Ačkoli se senátor Obama stále pova
žuje za liberála, není rigidní, je ochoten 

se přizpůsobovat měnícím se okolnos
tem, což může pomoci odstranit jisté 
obavy voličů, kteří se domnívají, že by 
nový prezident byl rukojmím ideologie, 
kterou oni sami nesdílejí. 

Obama je vytrvalým kritikem války 
v Iráku a původně neměl žádné pocho
pení pro výrazné navýšení počtu vojáků 
v Iráku, které provedla Bushova adminis
trativa. V současnosti ovšem stanovisko 
zásadně změnil, když prohlásil, že tento 
krok byl úspěšnější, než jsme si vůbec 
dokázali představit. Toto prohlášení je 
v přímém rozporu s názory prominent
ních demokratů, kteří jeho optimismus 
nesdílejí. 

Senátor McCain nemá ohledně Iráku 
žádné pochybnosti, invazi podporoval 
od samého začátku a postavil se bezvý
hradně za koncepci nárůstu počtu vojáků 
v Iráku, ale v průběhu války několikrát 
kritizoval Bushovu vládu za taktická 
a strategická pochybení. 

Situace v Iráku je stále ještě velmi 
nestabilní a náhlý nárůst násilností nebo 
neočekávaný a zásadní vojenský neúspěch 
mohou změnit celkový pohled na válku 
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v Iráku. McCainovo odmítnutí unáhle
ného odchodu americké armády z Iráku 
a jeho přesvědčení, že válku lze vyhrát, 
není dnes možné tak zcela ignorovat. 

McCainovou silnou stránkou je jeho 
důkladná znalost vojenských a zahra
ničněpolitických záležitostí. Může patřit 
mezi „jestřáby“, přesto jeho vlastní zkuše
nosti z ozbrojených konfliktů dávají tušit, 
že bude důkladně přemýšlet, než pošle 
vojáky do války. McCain nemusí nikomu 
dokazovat, že něco vydrží, během pěti 
let vietnamského zajetí raději podstoupil 
mučení, než aby spolupracoval s Viet
kongem. 

Pokusy demokratů vykreslit McCaina 
jako pouhého pokračovatele Bushovy 
politiky nevychází. Ačkoli je v záležitos
tech, jakými jsou národní bezpečnost 
a snižování daní zajedno s Bushem, je 
arizonský senátor skutečný unikát, niko
liv klon. 

McCain silněji oslovuje voliče, kteří 
jsou znepokojeni národní bezpečností, 
kromě toho z výzkumů vyplývá, že je 
obecně považován za silnějšího vůdce 
než jeho demokratický protikandidát 
a měl by tedy, podle názorů respondentů, 
být lépe připraven na řešení problémů 
souvisejících s návratem Ruska na mezi
národní scénu, nukleárním programem 
Íránu či nástupem Číny jako ekonomické 
a vojenského supervelmoci. 

McCain má za sebou velmi dlouhý 
seznam legislativních iniciativ, ačkoliv ne 
všechny byly přijaty s pochopením, a to ani 
mezi jemu nakloněnými voliči. A zde by se 
McCain mohl dostat do vážných problémů, 
představitelé zájmových uskupení, propa
gující „rodinné hodnoty“, jej nepovažují 
za dostatečně konzervativního. Pokud se 
mu nepodaří oslovit i tyto skupiny, může 
se snadno stát, že takto orientovaní voliči 
zůstanou prostě sedět doma a k volbám 
vůbec nepřijdou, což by McCainovi šance 
na zvolení značně snížilo.

Achillovou patou McCaina může být 
také jeho pověstná vznětlivost. Nesnáší 
pitomce a jeho výbuchy, které se sice sna
ží kontrolovat, mohou vyvolat dojem, že 
není dostatečně „prezidentský“. Obama 
na druhé straně má své emoce vždy plně 
pod kontrolou.

A konečně nemůžeme přehlédnout 
otázku McCainova věku. Výpadky pa
měti a chaotické chování nejsou ničím 
neobvyklým u lidí v pokročilém věku. 
Ačkoli na druhou stranu vysoký věk 
nebyl na překážku francouzskému pre
zidentovi de Gaullovi nebo německému 
kancléři Adenauerovi. 

Viceprezident
Ve světě překypujícím fanatiky a mania
ky, ve světě, ve kterém ani dobře střežený 
prezident USA není úplně v bezpečí, 
je třeba myslet na všechny eventuality, 
včetně volby vhodného kandidáta na 
viceprezidenta.

Obama, jak se dalo předpokládat, 
zvolil staršího muže se solidními zna
lostmi zahraniční politiky, delawarského 
senátora Josepha Bidena, předsedu se 
nátního výboru pro mezinárodní vzta 
hy. Biden je 66letý liberál s velmi po
dobnými názory jako Barack Obama. 
Bidenova jinak velmi solidní kariéra ve 
státní správě byla narušena občasnými 
výstřelky. Ku příkladu v roce 1987 se 
musel vzdát boje o kandidaturu na pre
zidenta za Demokratickou stranu, když 
se zjistilo, že neoprávněně použil část 
projevu tehdejšího lídra Labour Party 
Neila Kinnocka. 

Biden má nepřeberné množství zku 
šeností, takže v případě Obamovy smrti 
by neměl mít problém převzít úřad pre
zidenta, nadto jeho řeč při příležitosti 
přijetí kandidatury na viceprezidenta 
byla médii velmi dobře přijata.

Zcela jiného přijetí se dostalo McCai
novu kandidátu na viceprezidenta, 44leté 
Sarah Palinové, konzervativní guvernér

ce Aljašky. Média se soustředila na její 
těhotnou 17letou dceru a dvě desetiletí 
starý prohřešek (řízení v opilosti) jejího 
manžela. 

Zhruba 52 % Američanů se domnívá, 
že média se chovala k Palinové nespraved
livě. Toto procento ještě vzrostlo poté, co 
Palinová přednesla projev, ve kterém se 
hrdě přihlásila ke svým dělnickým koře
nům a obvinila media z pokrytectví a eli
tářství. Připomněla také posluchačům, že 
kdysi byla starostkou malého města na 
Aljašce, která odstranila zkorumpovaný 
establishment vlastní Republikánské 
strany a dnes se těší obrovské popularitě 
jako guvernérka. 

Přesto jsou kolem guvernérky Palinové 
nezodpovězené otázky, které mohou ně
které voliče znepokojit. Palinová má pět 
dětí a je nejisté, zda bude schopna spojit 
starost o rodinu s efektivním výkonem 
úřadu viceprezidenta. Nejzávažnějším 
problémem je ovšem absence zkušeností 
s politikou na celonárodní a mezinárodní 
úrovni. V porovnání s Bidenem je Pali
nová daleko méně kvalifikovaná zastávat 
úřad prezidenta v případě McCainovy 
smrti.

Se znalostí uvedených silných a sla
bých stránek obou týmů se můžeme blíže 
podívat na to, jak se kandidáti vypořádají 
s ideologickou diverzitou amerického vo
ličstva. Podle výzkumů Winston Group 
se většina voličů považuje za zastánce 
středopravé politiky. Na stupnici, kde  
1 znamená velmi liberální, 5 umírněný 
a 9 velmi konzervativní, skončil průměr
ný volič na hodnotě 5,85. Většina voličů 
umístila McCaina napravo, na hodnotu 
5,95, zatímco Obama skončil více nalevo, 
na hodnotě 4,1. Což by mohlo nahrávat 
McCainovi, neboť z jiného průzkumu 
je zřejmé, že zhruba 19 % Američanů  
se považuje za liberály, 22 % za konzer
vativce a drtivá většina se ztotožňuje se 
středovou politikou.

Primárkám zpravidla dominují pravi
coví a levicoví aktivisté, středoví voliči se 
dostávají ke slovu zpravidla až v průběhu 
samotné prezidentské kampaně a volby. 
Právě preference středových a nezávis
lých voličů jsou rozhodující pro výsledek 
voleb.

Žádný „čistokrevný“ liberál nikdy 
nevyhrál prezidentské volby. Z pěti 
úspěšných demokratických kandidátů 
za posledních 76 let byli F. D. Roosevelt,  
J. F. Kennedy a L. B. Johnson pragma
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tisté, J. Carter byl v podstatě moralistou 
(„nikdy vám nebudu lhát“) a vytěžil ma
ximum ze skandálu Watergate, B. Clin 
ton se v průběhu volební kampaně pre
zentoval jako středový, lehce do leva 
nakloněný politik. 

Pokud chce Obama vyhrát, bude se 
muset posunout poněkud více ke středu. 
Bude to muset ovšem udělat tak, aby 
neodradil svoje levicové voliče, ztráta 
této části voličstva by mohla znamenat 
volební katastrofu. Pokud se radikálové 
na levici budou cítit, že je Obama zradil, 
možná se rozhodnou nevolit nikoho, 
případně dají hlas oblíbenému zastánci 
levicových myšlenek Ralphu Naderovi.

McCain má ovšem také problém, 
v případě, že se nakloní výrazněji dopra
va, může ztratit značnou část nezávislého 
voličstva. 

Vypadá to, že oba kandidáti budou 
muset předvést značnou míru flexibility, 
aby dosáhli požadovaného výsledku.

Oba muži přednesli na svých nomi
načních sjezdech projevy, které celkem 
jasně ukázaly fundamentální rozdíly 
mezi představami, jak by měla Amerika 
vypadat pod jejich vedením. 

A kdo skutečně  
nakonec rozhodne?
Zatímco výkyvy ve výsledcích výzkumů 
veřejného mínění mohou zaplnit stránky 
novin, samotná volba prezidenta není 
soutěží popularity. Podle ústavy USA je 
volba prezidenta na bedrech členů Sboru 

volitelů. Každý z 50 států má tolik volite
lů, kolik má celkem zástupců v Kongresu.  
3 volitelé byli 23 dodatkem ústavy přidě
leni pro District of Columbia. Celkový 
počet volitelů je 538 a ke zvolení prezi
denta je třeba většina 270 hlasů.

Z 50 států je zpravidla 33 až 35 „přip
sáno“ jednomu z kandidátů, jeho soupeř 
není ochoten investovat čas a peníze do 
předem prohraného boje, ačkoliv nave
nek může stále předstírat, že se nevzdává. 
Kalifornie, New York, Illinois jsou pova
žovány za státy, ve kterých má zajištěné 
vítězství Obama. McCain spoléhá na vět
šinu Jihu a některé státy Středozápadu, 
Jihozápadu a Západu.

Mezi státy, ve kterých bude probíhat 
nelítostný boj o příštího prezidenta, pa
tří Ohio, Florida, Pensylvánie, Virginie, 

Michigan, Wisconsin, Iowa, New 
Hampshire a Nové Mexico. U obou 
kandidátů se předpokládá, že 
budou navštěvovat tyto státy 

tak často, jak jen jim to nabitý kalendář 
dovolí. Stejně tak se dá předpokládat, 
že budou investovat horentní sumy na 
organizaci mítinků a vysílání televizních 
a rozhlasových spotů.

Nejhorší noční můrou pro každého 
kandidáta je zjištění, že zdánlivě jisté 
vítězství v jednom ze států se povážlivě 
naklání na stranu jeho oponenta. Získání 
opětovné převahy v daném státě vyžaduje 
další finanční výdaje a množství času.

Měnící se demografická situace může 
napomoci Obamovi v některých zpravi
dla republikánských státech. V Coloradu 
a Nevadě se trvale usazují voliči Demo
kratické strany z Kalifornie. Kromě toho 
přišel Obamův tým s vysoce efektivní 
strategií na zvýšení počtu registrovaných 
voličů, a to především mezi mladými, 
potencionálními příznivci Obamy. 

Prakticky nezvolitelní kandidáti ma 
lých stran mohou zásadně zkřížit plány 
obou kandidátů, a to především ve stá
tech, kde se předpokládá velmi těsné 
vítězství jednoho z nich. Nebýt kandida
tury Ralpha Nadera v prezidentských vol
bách v roce 2000, Al Gore by býval získal 
Floridu a celkové vítězství v boji o úřad 
prezidenta USA. 

V každých těsných volbách může být 
rozhodující počet hlasů, které kandidáti 
obdrží od ženské části voličstva. Ačkoli 
ženy volí zpravidla Demokraty, přesto 
měli Republikáni jistý úspěch se svými 
kampaněmi oslovující ženské voliče ve 
volbách v roce 2000 a 2004, nadto je třeba 
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vzít v úvahu, jaký bude mít efekt kandi
datura S. Palinové na viceprezidentku. 

A pak je tu faktor H. Clintonové. Mno
ho jejích příznivkyň jsou vysoce kvalifi
kované a vzdělané ženy a jen málo z nich 
věří tomu, že se senátorka z New Yorku 
definitivně vzdala ambicí dobýt Bílý 
dům. Ačkoliv Clintonová v současnosti 
plně a otevřeně podporuje kandidaturu 
Obamy, neznamená to, že nemá svůj 
vlastní tajný plán.

Senátorka Clintonová si je dobře 
vědoma toho, že když Obama prohraje 
prezidentské volby, jeho hvězda začne 
slábnout a ona sama bude mít relativně 
volnou cestu k demokratické nominaci 
na prezidenta v roce 2012. McCain se ve 
svých 76 už možná ani nebude usilovat 
o znovuzvolení a v případě, že jeho vo
lební období bude voliči považováno za 
fiasko, další republikánský kandidát na 
post prezidenta bude považován za out
sidera tváří v tvář zkušené Clintonové. 
Není za této situace docela dobře možné, 
že některý z věrných příznivců, s velkým 
sebezapřením, bude nakonec hlasovat 
pro McCaina? S přibližujícími se volbami 
nasadí McCain i Obama svoje nejsilnější 
zbraně k podpoře vlastní kandidatury. 
Obama má podporu odborářů, kteří mo
hou zmobilizovat svoje členy a příznivce 
k dobrovolné práci na kampani. 

Další cílovou oblastí pro Obamu jsou 
města, která se postupem času vyvinula 
v pevnou voličskou základnu Demokratů, 
jakou je pro Republikány americký Jih. 
K tomuto posunu došlo především díky 
odchodu středostavovských rodin do 

okrajových rezidenčních oblastí. Men 
šiny, které ve městech zůstaly, volí zpravi
dla Demokraty. Dokonce i senátor J. Ker 
ry, neúspěšný demokratický kandidát, 
zvítězil v téměř každém městě nad 
500 000 obyvatel. Obama by měl být 
nejméně stejně úspěšný. 

Senátor Obama může také počítat 
s přízní médií. Většina tištěných a elek
tronických médií (vyjma snad jen rádia) 
tradičně podporuje jak otevřeně, tak 
i skrytě téměř jakéhokoliv prezidentského 
kandidáta Demokratů. Zaujatost médií 
je snadno odhalitelná, pokud srovnáme 
počet pozitivních a negativních zpráv 
o každém z kandidátů. 

Je ironické, že senátor McCain v roce 
2000, když se ucházel o kandidaturu na 
prezidenta za Republikánskou stranu, byl 
americkými médii vyzdvihován jako pří
močarý muž s obrovskými zkušenostmi 
z veřejné správy. Jeho hlavním soupeřem 
byl G. W. Bush, bête noire levého křídla 
Republikánské strany. Bohužel pro něj, 
McCain musí dnes soupeřit s novou 
liberální ikonou, Barackem Obamou.

Na druhou stranu McCain může mít 
tajnou zbraň, takovou, o které media pří
liš nemluví. Mnoho, neli většina Ameri
čanů nemá problém s rozdělenou vládou. 
Mají pocit, že dělba moci, kdy jedna poli
tická strana ovládá moc výkonnou (pre
zidentský úřad) a druhá zase vládne moci 
zákonodárné (Kongres USA), nabízí jisté 
garance proti implementaci takových 
politických, ekonomických a sociálních 
změn, které by mohly vychýlit zemi do 
extrémů v jednom či druhém směru. 

Voliči mohou brblat, demonstrovat 
či jinak ventilovat svoji nespokojenost 
s prezidentem, který podle jejich názoru 
nedokáže rychle a efektivně řešit jejich 
problémy. Výzkumy však ukazují, že 
mnoho Američanů příliš nedůvěřuje 
urputným inovátorům a jsou celkem 
spokojeni s prezidentem, který se prostě 
je tak proplétá skrz, za předpokladu, že 
nezpůsobí žádnou katastrofu, která by 
se dotkla jejich životů a zažitých návyků. 
Tato skutečnost může napomoci Mc
Cainovi. Ačkoliv je americký Kongres 
momentálně pod kontrolou Demokratů, 
lidé jsou s jeho prací spokojeni ještě 
méně než s prací prezidenta Bushe. De
mokraté svou většinu ve Sněmovně re
prezentantů ještě pravděpodobně zvýší, 
podobný nárůst lze očekávat i v Senátu. 
McCain tak může tvrdit, že Republikán 
v Bílém domě by byl záštitou proti po
kusům Kongresu udělat z Ameriky zemi 
jedné strany. 

Dalším problémem je otázka Nejvyš
šího soudu, který stojí na samém vrcholu 
soustavy soudů v USA. Příští prezident 
bude mít pravděpodobně povinnost 
jmenovat dva nebo tři nové soudce (vol
ná místa jsou následkem odchodu do 
důchodu či smrti). Noví členové mohou 
narušit již tak nejistou rovnováhu Nej
vyššího soudu v tom či onom směru. 

Každý pokus odhadnout vítěze těchto 
rozhádaných voleb, dříve než jsou ode
vzdány všechny volební lístky, je ztráta 
času. Kandidáti mohou udělat zásadní 
chybu v debatě nebo při vedení kampaně. 
Do hry mohou opět vstoupit Obamovy 

nerozhodnuté státy 94

obama / Biden 217
157  s velkým náskokem
60  spíš pro Obamu       

mcCain / palin 227
172  s velkým náskokem
55  spíš pro McCaina

Zdroj: RealClearPolitics.com (2008) 
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nebo McCainovy názory na kontroverzní 
témata, kterými jsou např. migranti nebo 
svatby gayů. Dále je tu vidina nechvalně 
známého „říjnového překvapení“, které 
začne vystrkovat svoje růžky, když se se
běhne něco úplně nečekaného nebo když 
volební štáb jednoho z kandidátů „objeví“ 
něco kompromitujícího na své soupeře. 

Jisté ale je, že jakmile obě strany 
začnou bojovat o přízeň dosud neroz
hodnutých voličů, crescendo dosáhne 

svého vrcholu. Negativní reklama se 
bude množit, a to i za cenu, že to některé 
voliče úplně znechutí. 

Zatím to vypadá, že tyto volby budou 
nejméně předvídatelné za poslední léta. 
V červenci minulého roku se zdálo, že 
tehdy předpokládaný demokratický kan
didát na prezidenta Barack Obama volně 
vpluje do Bílého domu. Ale jak postupo
vala kampaň a objevila se kandidatura 
Palinové a McCain chytil druhý dech, 

stal se celý koncept snadného vítězství 
Obamy poněkud problematickým. 

Je tudíž pravděpodobné, že Amerika 
bude muset čekat až do poslední chvíle, 
než tlustá dáma zazpívá. 

Milan B. Skacel pracoval  
jako významný politický komentátor  

a poradce v několika volebních kampaních  
na prezidenta USA.

Týden trvá sedm dní,

zabere několik vteřin.

roční předplatné (900 Kč): *LtN 1R <jmeno> <prijmeni> <ulicecislo> <mesto> <PSC>*
půlroční předplatné (490 Kč): *LtN 6M <jmeno> <prijmeni> <ulicecislo> <mesto> <PSC>*
roční předplatné – student (700 Kč) *LtN 1RS *LtN 1R <jmeno> <prijmeni> <ulicecislo> <mesto> <PSC>*

Cena SMS je 3 Kč, technicky zajišťuje Airtoy a. s., infolinka 602 777 555.

ale odeslat SMS ve tvaru:

na číslo 903 3303
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(Neliberální) cyklus 
privatizace zisků a socializace ztrát

C
yklus privatizace zisků a socializace 
ztrát se znovu opakuje. Teď, v ma
sivním měřítku, nejen v záchraně 

státem sponzorovaných gigantů, Fannie 
Mae a Freddie Mac nebo v případě sou
kromých investičních bank Bear Stearns 
a nyní, ještě větší, Lehman Brothers.

Kombinace rekordně a bezprecedent
ně dlouho trvající, ale makroekono
micky jen těžko zdůvodnitelné expanze 
úvěrů a likvidity ze strany Fedu za Alana 
Greenspana, ideologicky nebo technolo
gicky omezeného regulačního dohledu 
nad inovačními investičními nástroji, 
derivátů podložených hypotékami 
a přirozeného zájmu finačních institucí 
maximalizovat bezprostřední zisky vedla 
ke splasknutí bubliny. Pro tentokrát pri
márně v nemovitostním a hypotéčním 
trhu, což vede k nevyčíslitelným a kom
plexním škodám.

Tvrzení, že finační sektor ohodnotí 
rizika sofistikovaných investičních pro
duktů lépe než regulační orgány, vedlo 
k přesvědčení, že není vhodné „podva
zovat“ trhy regulací a státním dohledem 
hájit veřejný zájem a minimalizovat 
socializaci masivních ztrát, v odvíjející se 
americké i celosvětové krizi dost dobře 
neobstojí. Otázky ekonomicky a spole
čensky efektivní regulace a minimálního 
potřebného dohledu jsou logicky na 
pořadu dne.

Role Fedu
Šéf Federální rezervní banky USA 
(„Fed“), Ben Bernanke, důrazně podpo
řil zestátnění dvou, celkem přes 5000 

milard dolarů v hypotékách držících 
nebo garantujících, Kongresem USA 
vytvořených gigantů, tzv. „Fannie Mae“ 
a „Freddie Mac“, ke kterému byl přetrvá
vající krizí na finančních trzích, zejména 
pak na trhu nemovitostí, počátkem září 
donucen ministr financí USA, Hank 
Paulson. „Tento nezbytný krok pomůže 
posílit americký trh nemovitostí a na
pomůže stabilitě našich finačních trhů,“ 
řekl Bernanke. „Jejich pád by měl dopad 
na schopnost Američanů dostat hypoté
ky, půjčky na auta a další spotřebitelské 
úvěry i na finance firem,“ vysvětlil Paul
son. Zdůraznil, že „jsou tak veliké a tak 
protkané naším finačním systémem, že 
pád kterékoliv z nich by způsobil vřavu 
na finačních trzích zde, doma a na celém 
světě“.

Tímto bezprecedentním a pro USA 
historickým zestátněním se naplnil 
mandát, který Kongres USA v červenci 
vládě dal, když také o 800 milard dolarů, 
na 10 700 miliard, zvýšil povolenou 
hranici federálního dluhu. To umožní 
absorbovat další deficit federálního 
rozpočtu a ministerstvu financí to také 
poskytne potřebné zdroje k záchraně 
obou institucí. Zatímco vláda i Fed, 
které oficiálně stále zpochybňují, že je 
ekonomika v recesi, tvrdí, že náklady na 
zestátnění a na nucenou kontrolu obou 
pílířů sekundárního trhu hypoték bu
dou pro daňové poplatníky minimální, 
odborné odhady již nyní uvádějí částku 
200 milard dolarů. 

O víkendu 13. a 14. září pak za dohledu 
Hanka Paulsona probíhaly – podle tisku 

„zoufalá“ – jednání vedení 158 let staré, 
čtvrté největší investiční banky v USA, 
prestižní Lehman Brothers, s konsorciem 
tří potenciálních investorů, jehož členem 
je i státní fond ČLR. To projevilo ochotu 
o převzetí firmy a poskytnutí dolarové 
injekce jednat. 

Začít	 s	 pojmenováním	 celé	 krize	 za	 selhání	 anglosaského	

finančního	systému	je	dobrý	začátek. Robert miller
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(Neliberální) cyklus 
privatizace zisků a socializace ztrát

Generální ředitel Lehman Brothers, 
jedné z vlajkových lodí Wall Streetu, Ri
chard Fuld Jr., kvůli své pověsti „tvrdého 
chlapíka“ přezdívaný „Gorila“ nebo také 
„Digital Mind Trader“, tedy „burzovní 
makléř s digitální myslí“, což si prý vy
sloužil za to, že jako makléř soustředěně 

s akciemi obchodovanými na burzách. 
Veřejný zájem, výměnou za sponzorová
ní vládou, mj. i možností získávat fondy 
za snížené úrokové sazby, mají tyto GSE 
naplňovat tím, že cestou skupování 
hypoték od bank, spořitelen atd., jejich 
agregací a – ve formě derivátů, danými 
hypotékami podložených – prodejem 
na sekundárním trhu, tedy individuál
ním a institucionálním investorům na 
burzách, expandují objemy peněz, které 
jsou k dispozici zájemcům o hypotéky. 
Tím se také naplňuje veřejný zájem 
umožňovat koupi bytu nebo domu co 
nejširší veřejnosti. Tyto finační instituce, 
skutečné „pilíře hypotéčního trhu“ USA, 
představují téměř polovinu z celkového 
objemu asi 12 000 miliard stávajících 
hypoték v zemi. 

Akcie na horské dráze
Akcie obou GSE byly, zejména v posled
ních asi 8 letech, „miláčky“ investorů, 
jednotlivců, institucí i penzijních fondů 
jak v USA, tak v zahraničí, včetně 
státních fondů zemí, které takto inves
tovaly své nevyužité dolary. Potvrzoval 

to i vývoj jejich cen. Vice než miliarda 
akcií Fannie Mae se třeba v roce 1990 
prodávala po 5 dolarech. Ale před třemi 
lety, kdy prudká, „Greenspanova infla
ce“ v cenách nemovitostí dosáhla svého 
vrcholu, se akcie Fannie Mae vyšplhaly 
až na 85 dolarů. Dnes, kdy jen za po
slední rok ze své ceny 60 dolarů ztratily 
skoro 100 %, jsou za pouhých 74 centů. 
V případě akcií Freddie Mac, kterých je 
asi 650 milionů, byl ve stejném období 
propad ze 66 dolarů na 46 centů, necelý 
půldolar.

a „jako stroj“ realizoval jednu transakci 
za druhou, se tak – příliš pozdě – se 
svým týmem snažil zachránit když už 
ne samostatnost, tak alespoň jakékoliv 
přežití firmy. 

„Fannie mae“ a „Freddie mac“
Pro orientaci několik informací a sta
tistik, týkajících se Federal National 
Mortgage Association, volně přeloženo 
jako Federální národní hypotéční aso
ciace (ve zkratce FNMA, odtud „Fannie 
Mae“), Federal Home Loan Mortgage 
Corporation, tedy Federální korporace 
pro hypotéky na bydlení (FHLMC, odtud 
„Freddie Mac“) a pak Lehman Brothers, 
které jako příklady pomohou ilustrovat 
hloubku a povahu stále se nezlepšující 
krize nemovitostních, hypotéčních a fi
načních trhů, především v USA.

Fannie Mae, založená vládou Frank
lina Delano Roosevelta po Velké hos
podářské krizi, v roce 1938, a Freddie 
Mac, založená v roce 1970, jsou tzv. 
governmentsponsored enterprises, GSE, 
tedy státem sponzorované podniky, které 
přitom fungují jako soukromé firmy, 

Raines a spol. 
podvodně 

„nafukovali“ zisky 
o 7–10 miliard 
dolarů, což jim 
umožňovalo 

vyplácet si extra 
desítky milionů 
bonusů ročně.
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V případě „venerable“, tedy ctihodné, 
soukromé investiční banky Lehman Bro
thers, která mj. po léta měla nemalé zisky 
z neustálého růstu objemů obchodování 
s deriváty založenými na hypotékách, 
byl vývoj ceny akcií podobný. V roce 
1990 byla akcie za 5 USD, před rokem za 
68 USD, teď za 3,50 USD. Její portfofio 
derivátů hypoték, hodnocené ratingový
mi firmami, jak bylo všeobecnou praxí, 
jako špičkové kvality, bylo ceněno na 33 
miliard dolarů. Nyní je, zase jako u mno
ha bank, téměř bezcenné a jako kámen 
táhne firmu na pokraj nesolventnosti. 

Mimochodem, jak je i za této situace 
skoro pravidlem, 12. září, během více 
než hodinu trvající onlinové konference 
s médii a s investory, jejíž audioklip je 
k dispozici na webové stránce firmy, „Go
rila“ Richard Fuld a jeho hlavní finační 
analytik důsledně hovořili a odpovídali 
tak, jako by se nic zvláštního nedělo. Při
tom jejich nástin „strategických opatře
ní“, tedy hlavně toho, že je třeba okamžitě 
nalézt ochotného kupce, který by v době, 
kdy se investoři hypotéčních derivátů 
stále zbavují, za portfolio zaplatil miliar
dy nad jeho tržní cenu, nemohl nikoho 
přesvědčit. A tak si tu a tam trošku postě
žovali na to, že investoři, tedy „trh“, není 
zcela spravedlivý, protože odmítá vidět 
rozvahový účet, tedy i budoucnost firmy, 
jako oni. Pochopitelně, diskuse o tom, 
zda si loňských více než 50 milionů 
odměn, stejně jako více než 300 milionů 
za předchozích pět let „brilantní Gorila“ 
zasloužila, když jeho hrubě neprozíravý
mi investicemi a řízením firmy investoři 
ztratili 95 centů z každého dolaru, který 
do firmy investovali, se moc nerozběhla. 
„Držme se se nastoupeného směru,“ 
přesvědčoval Fuld.

řešení krize – hašení požáru.
Obecně řečeno, snad až na vzácné výjim
ky, o kterých se média ani vládní úřady 
dosud nezmínily, nikdo není za „excesy“ 
vyděláváním si provize, zisků pro firmu, 
poskytováním jakkoliv racionálně a zod
povědně nedoložených hypoték, kdy se 
ve statisících, vlastně v milionech případů 
ani nevyžadovalo ověření příjmů žadatele 
o půjčku, osobně zodpovědný. Nikdo 
z bankéřů dosud nebyl nijak stíhán, i když 
nejen média, nejednou i samotní bývalí 
zaměstnaci bank nebo ti, kteří vypovídají 
před Kongresem, popisují rozsáhlé ne
standarní poskytování půjček.

Kongres se zaměřil na to, aby použil 
státní pokladny k financování fondu 
nouzové pomoci vybrané části majitelů 
nemovitostí, kterým hrozí konfiskace 
domu bankou z důvodu nesplácení hypo
téky, a na zmíněné pověření ministerstva 
financí, aby převzalo kontrolu nad Fannie 
Mae a Freddie Mac. To se stalo dříve, než 
mnozí očekávali, poté, když opakovaná 
prohlášení ministra financí Paulsona, že 
vláda „je připravena oběma institucím 
pomoci“, sama o sobě ztrátu důvěry 
a pád ceny jejich akcií nezastavila. 

Tváří v tvář stále se zhoršující situaci je 
současná vláda, zejména ministr financí 
Paulson, pochopitelně ráda, že podstatná 
část řešení bude úkolem kabinetu nového 
prezidenta.

nejen Bernanke se ptá: má se 
vůbec zpřísnit regulace a státní 
dohled? A pokud ano, jak?
Bernankeho předchůdce, Greenspan, 
který v 50. letech patřil do tzv. „Kolektivu 
Ayn Randové“, tedy nejužšího kroužku 
zakladatelky objektivismu, značnou 
likviditou, držením úrokové sazby na  
44letém minimu, navíc rekordně dlouho, 
se postaral o „měkké přistání“ mírné 
recese. Ta po splasknutí internetové 
bubliny přivítala Bushe v Bílém domě. 
Masivní likviditou pak řešil ekonomický 
propad po útocích 11. září. Zdá se, že 
právem očekával, že inflačně zvýšená 
cena nemovitostí a takto získaná „home 
equity“ povedou k tomu, že si miliony 
Američanů budou vůči ní půjčovat a že 
se tak oživí spotřeba a tedy i růst HDP. 
Bohužel, de facto až na to jednou zmí
něné varování o „neracionální bujnosti“ 
(irrational exuberance) trhů cenných pa
pírů, vůči zjevným excesům nezasahoval, 
a regulační a dohlížecí roli Fed nebo KCP 
stran značně expandujících trhů derivátů 
hypoték nevykonávaly.

Pro jeho nástupce Bernankeho se 
v tomto ohledu zdají být výstižné ná
zory, které 22. srpna prezentoval v le
tošním Ekonomickém symposiu Fedu 
v letovisku Jackson Hole ve Wyomingu 
(ano, tam, kde před více než 10 lety náš 
tehdejší předseda vlády hovořil o udr
žování úzkého pásma fluktuace koruny, 
pak o jejím uvolnění). K jedné ze tří rolí 
Fedu, roli regulační a dohlížecí, prohlá
sil, že se „již vytvořily studijní skupiny 
za účelem vypracování nových regulací, 
včetně nových pravidel řídících poskyto

vání hypoték a kreditních karet, aktivní 
účasti v domácím a mezinárodním úsilí 
poučit se z nedávnách zkušeností a apli
kace tohoto poučení v naší dohlížecí 
činnosti.“

 „Kritickou otázkou, které jako země 
nyní čelíme, je, jak posílit finanční systém 
včetně našeho systému finanční regulace 
a dohledu, jak do budoucna snížit četnost 
a závažnost záchvatů (bounts) finanční 
nestability,“ kdy obzvláště ožehavý pro
blém představuje existence institucí, které 
mohou být viděny jako příliš velké, než 
aby se nechaly padnout. Problém je i mo
rální hazard, tedy kalkulace finančních 
institucí s tím, že ač si počínají jakkoliv 
nezodpovědně, stát je v krizi zachrání.

Bernanke konstatoval, že na rozdíl 
od většiny centrálních bank, Fed nemá 
obecnou, zákonem danou pravomoc 
dohledu nad systémy plateb a vyrovnání. 
Místo toho se musí spoléhat na slátaninu 
pravomocí, většinou odvozených z naší 
role coby bankovního dohledu i na do
mlouvání. I přes dlouhá desetiletí zkuše
ností s finančními trhy, které USA mají, 
Bernanke konstatuje: „V situaci, kdy hro
zí nebo již nastal kolaps instituce, který 
představuje podstatné systémové riziko, 
standardní postupy pro řešení takových 
institucí mohou být nedostatečné.“ Ne
překvapuje tedy, že dodává: „Bude třeba 
dalších studií k vypracování konkrétních, 
funkčních návrhů.“ Dnešní krize, krize 
Savings & Loan 80. let atd. potvrzují jeho 
obavy, že „existence implicitní expanze 
záchranné sítě násobí riziko zneužívání 
taktiky ‘musíme být zachráněni, protože 
jsme příliš velká instituce, abychom 
padli’, což vede k nadměrnému riskování 
a tedy ještě většímu systémovému rizi
ku“. Žádná řešení dilematu mezi rizikem 
bezskurpulózního zneužíváním záchra
ny státem a zpřísněním a zkvalitněním 
regulace a dohledu ale stále nenabízí.

nejednou jde o víc než  
o léta neprozíravých investic
V případě Fannie Mae a jejího bývalého 
vedení, v čele se – svého času hvězdou 
Clintonova kabinetu – Franklinem Rai
nesem, byly navíc nemalým problémem 
vyšetřováním prokázané účetní „neregu
lérnosti“. Raines a spol. podvodně „nafu
kovali“ zisky o 7 až 10 miliard dolarů, což 
jim umožňovalo vyplácet si extra desítky 
milionů bonusů ročně. Během pěti let 
si tak několik vedoucích pracovníků 
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Fannie Mae mezi sebou rozdělilo skoro 
250 milionů dolarů. Kontrola bohužel –  
zase pozdě – také prokázala masivní 
pochybení v řízení investičních rizik.

V případě Lehman Brothers, podobně 
jako mnozí „brilantní“ finančníci a jejich 
banky, „Gorilla“ Richard Fuld si i vloni 
nechal vyplatit 52 milionů dolarů, za pět 
let pak přes 310 milionů dolarů, když 
přitom absolutně neprozíravě, pákovým 
systémem, půjčováním si až třicet dolarů 
vůči jednomu dolaru maximalizoval zis
ky své firmy i své odměny. V USA se vloni 
zařadil na 21. místo nejlépe odměňova
ných generálních ředitelů, i když jeho 
časopisem Forbes hodnocená efektivita, 
tedy poměr mezi zvýšením ziskovosti 
firmy a jeho vlastními odměnami, byla 
na tom mnohem hůř, neboť v ní skončil 
až na 146. místě.

největší krize od 30. let
Dnes již zřejmě největší, nejkomplexnější 
a tedy nejdražší krize od 30. let, další kolo 
cyklu privatizace nejednou pohádkových 
zisků a bonusů, které u šéfů hedgových 
fondů činily až několik miliard dolarů 

ročně, následovaných socializací ma
sivních ztrát, především nabízí otázku 
potřeby ekonomicky a společensky efek
tivní regulace a dohledu. 

Daňoví poplatníci a jejich volení zá
stupci by neměli shledávat nic liberálního, 
žádoucího nebo tolerovatelného na tom, 
že se s takovou pravidelností a v takovém 
měřítku opakuje cyklus privatizace zisků 
a socializace ztrát. Údajně všeznalí a tedy 
královsky odměňovaní jsou najednou –  
stále štědře placenými a své předchozí 
odměny si ponechávajícími – „žebráky“, 
které musí daňoví poplatníci v „zájmu 
stability systému“ draze zachraňovat. 
Nejde zde přece o závist vůči (všeho)
schopným, ale o důvěryhodnost a fungo
vání celého systému.

Obrovské náklady na záchranu těchto 
firem, k tomu navíc mnohem větší, ne
přímé náklady, třeba ve formě „likvidity 
na steroidech“, tedy expanzivní monetár
ní politiky čili znehodnocování měny, na 
které všichni ostatní, kteří jí musí užívat, 
doplácejí, by mohly být dostatečným 
motivátorem k efektivní změně fungová
ní věcí. 

Začít s pojmenováním věci, kdy ně
mecká kancléřka měla odvahu současnou 
krizi označit „za selhání anglosaského 
finačního systému“ a zmínila se o potře
bě vybudovat alternativní systém včetně 
nových ratingových agentur, je dobrý 
začátek. Nezdá se ale, že by nesmělá 
argumentace Bena Bernankeho, zájmové 
lobby a nedostatečný tlak na nápravu 
dávaly dostatečně realistické naděje, že 
cyklus privatizace zisků a socializace 
ztrát skončí nebo že se alespoň v potřeb
né míře omezí.  

Autor je tlumočník, bývalý finační poradce 
a makléř. Počátkem 90. let ve Washingtonu 

založil a do roku 1996 vedl  
České středisko služeb a Americko-českou 

a slovenskou asociaci, předchůdkyni dnešní 
American Friends of the Czech Republic 

(www.afocr.org). 
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Rozhovor  
s Jeffrey Sachsem  
o výpadcích trhu

V devadesátých letech jste radil, jak trans-
formovat centrálně řízené ekonomiky na 
tržní. Dnes bojujete za vymýcení extrémní 
chudoby. Kladete si nemalé cíle.
Extrémní chudoba je anachronismus, 
jenž nepatří do 21. století, kdy známe 
všechny ty technologie, jak efektivně 
pěstovat plodiny, jak bojovat proti in
fekčním nemocem, jak zajistit přístup 
k elektřině či pitně vodě. 

„Dosud	 jsme	 ještě	 nezkusili	 třetímu	 světu	 efektivně	 pomoci,	

je	tu	plno	cynismu,“	míní	Jeffrey	Sachs,	jeden	z	nejvlivnějších	

ekonomů	dneška,	 ředitel	 Earth	 Institute	 při	 Kolumbijské	

univerzitě	v	New	Yorku	a	zvláštní	poradce	generálního	tajem-

níka	OSN.

Lukáš Kovanda 
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o ukončení bídy třetího světa se mluví 
i teoretizuje již několik desítek let. neú-
spěšně.
Vymýtit chudobu stále znamená učinit 
několik kroků. Musí panovat globální od
povědnost za řešení problematiky. Stále 
jsou tu ti, již říkají: „Proč bychom se měli 
starat?“ Musí existovat efektivní řízení 
investic, jež je třeba provést například 
v oblasti zdravotnické a zemědělské in
frastruktury subsaharské Afriky či Afgha
nistánu. Musíme si být jisti, že se s pomocí 
neplýtvá. Přitom ty sumy pomoci nemusí 
být zdaleka tak velké, když pohlédneme, 
o jaké věci běží – nejen o záchranu mili
onů životů, ale i o zabránění konfliktům, 
jež z krizí plynou. Dosud jsme to nezkusi
li, ve světě je stále plno cynismu. 

poskytuje moderní ekonomie hlavního 
proudu vůbec účinné nástroje, které by 
mohly tyto „velké problémy“ pomoci vyře-
šit? například ekonomové rakouské školy 
kritizují důraz na formalismy, které main-
streamovou ekonomii sice přibližují fyzi-
ce, ale rozmazávají podstatu problému 
a vzdalují ji od skutečné náplně – nauky 
o lidském jednání a jeho motivech.
Myslím, že ekonomická metodologie 
v současnosti příliš nereflektuje realitu. 
V posledních pěti až deseti letech jsem 
přečetl mnoho z vědecké literatury, ze
jména z oborů, jako je biologie, ekolo
gie, zdravotnictví, klimatologie. Způsob, 
jímž ekonomové bádají, je velmi odlišný 
od postupů, jichž užívají tyto vědy.

V čem konkrétně?
Ekonomie je mnohem méně empirická, 
mnohem více teoretická. Končí to tak, 
že chodíme stále do kolečka, přeme se 
o odlišných teoriích, spíše než abychom 
odkrývali systematické empirické vzta
hy. Zkoumáli biolog ekosystém, popíše, 
jaké druhy organismů pozoruje, popíše 
specifický potravinový řetězec a tak po
dobně. Studovalli by ten ekosystém eko
nom, řekl by, předpokládejme N druhů 
organismů, M druhů potravy a pak by 
odvodil příslušné diferenciální rovnice. 
Kdyby studoval genetiku, předpokládal 
by zase soubor N genů a pak by se sna
žil vytvořit matematický model. Přitom 
není výjimkou, že skutečný genetik stu
duje i celý život třeba jediný protein –  
velmi popisně a empiricky, nesnaží se 
překládat formalistické hypotézy, ale 
rozkrýt síť systematických vztahů. Eko

nom na to jde jinak: hospodářské vztahy 
nahlíží, jako by to byly gravitační záko
ny, a parametry, jimiž je charakterizuje, 
má rovnou za gravitační konstanty –  
věří, že tak popíše skutečný ekonomický 
systém, celou ekonomiku. Nemůže to 
fungovat.

Je ale vůbec možné odkrývat alespoň 
v jisté míře empirické pravidelnosti právě 
v ekonomii, která z povahy spočívá v lid-
ské jedinečnosti. Ve fyzice lze experimen-
tovat, v biologii také, ale s lidskou společ-
ností nikoliv. 
Ano, ale co by mohli ekonomové roz
vinout více, je snaha pochopit pova
hu technologické změny, lépe vstřebat 
vztahy mezi odvětvími ekonomiky. Měli 
bychom být schopni mnohem přesněji 
říct, o kolik kupříkladu zavedení elek
trické vedení zvýší produktivitu v dané 
lokalitě. To je druh empirické znalosti, 
již potřebujeme, abychom mohli činit 
rozhodnutí. Měli bychom studovat, jak 
se „subsystém elektrické sítě“ podepisu
je na výkonnosti nadřazeného „systému 
těžkého průmyslu“. 

proč se tím tedy ekonomie nezabývá?
Nestudujeme to, jelikož to není nahlí
ženo jako součást vpravdě akademické
ho bádání. Ale právě tohle jsou ty věci, 
které musíme znát, abychom se mohli 
efektivně rozhodovat a hledat východis
ka z problémů. Protože řada stanovisek 
nynější ekonomie je velice snadno falzi
fikovatelná a napadnutelná. Ale ta stano
viska jsou přitom pojímána jako doklad 
vytříbeného teoretického vhledu. Prostě 
však nejsou pravdivá. Jsou příliš vzdále
ná praktickému šetření a měření. 

navíc je ekonomie, ta teoretická, roztříště-
ná do mnoha myšlenkových škol.

Existuje velmi mnoho teorií tváří v tvář 
vzácným pokusům o pochopení na zákla
dě empirických pravidelností. A i ty em
pirické metody jsou často zjednodušené: 
naměř hodnoty, vezmi čísla a použij sta
tistický test. Skutečná práce v terénu, za 
použití všech možných způsobů bádání 
– nejen těch, které jsou popsány v učeb
nicích – je stále poměrně zřídkavá. My, 
ekonomové, nepracujeme v terénu, ne
pracujeme jako mikrobiolog, který usta
vičně hledí do mikroskopu, nebo jako 
ekologové, již přímo měří ekosystém.

Když vás poslouchám, mám pocit, že ač 
vystudovaný ekonom, obracíte se ke své 
původní disciplíně zády a spíše preferujete 
jiné obory, biologii či ekologii.
Ekonomie se vyvinula ve stínů klasické 
newtonovské fyziky. Odtud čerpá klíčo
vou hypotézu o rovnováze, ekvilibriu. 
Takový přístup má velmi závažná ome
zení. Vzorem pro ekonomii by měla 
být, hledím-li nazpět, spíše ekologie. 
Jedná o otevřených systémech, o toko
vých veličinách, o dělbě práce a interakci 
různých prvků (podniků, firem, jednot
livců) komplexního systému – tak jako 

jednotlivé organismy a druhy interagují 
v rámci potravního řetězce. Ale dokonce 
ani biologové se nesnaží o nějakou velkou 
generalizaci, neříkají „předpokládejme N 
druhů organismů“, zaměřují se na kon
krétní specifické případy a ty zkoumají –  
popisně, pomocí klasifikace. Samozřej
mě, usilují o popsání určitého vyššího, 
obecnějšího rámce, ale vždy vycházejí 
z detailních specifik a poté postupují ku
mulativně. Momentálně nevidím, že by se 
ekonomové o něco takového pokoušeli. 

Znáte práce Fritjofa Capry? Zdá se mi, že 
vaše argumentace je vcelku podobná. on 

Lidé o smithovi 
většinou vědí 

jen to,  
že je „otcem 

volného trhu“. 
to proto, že 

Bohatství národů 
nečetli.

Friedman je 
znám obhajobou 

minimálně 
regulovaného trhu 

– to je chybná 
teze, empiricky 

i analyticky.
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navrhuje, aby současné paradigma ve vě-
dách, jež si bere za vzor ponejvíce fyziku, 
bylo nahrazeno novým – které má za vědu 
věd nikoli fyziku, ale ekologii – pod jehož 
křídla by přišla i ekonomie. 
Ano. Caprův a můj přístup má dva vý
znamy, které spolu souvisejí, ale přesto 
jsou trochu odlišné. První je metodolo
gie. Druhým je opravdu a doslova snaha 
porozumět výzvám udržitelného vývoje. 
Kombinací ekonomického zkoumání 
a nauky o ekosystémech lze docílit vhod
ného odrazového můstku, z něhož může
me sebevědomě skočit do vod palčivých 
problémů dneška, tedy řešit otázky, zda 
máme dostatek energie, jídla a zda při
tom můžeme udržovat globální rozvoj. 
To je, k čemu jsem i já dospěl, co dělám 
tady na Earth Institute – spolupracuji 
s klimatology, biology, hydrology. 
 Jste tedy obhájcem těchto interdiscipli-
nárních postupů, které kombinují ekonomii 
a biologii, ekonomii a psychologii.

Určitě ano. To je vlastně důvod samotné
ho vzniku Earth Institute. Interdiscipli
narita se obvykle chápe například jako 
bádání na pomezí ekonomie a sociologii 
či historie a sociologie atd. To je dobře, 
ale dle mého by měla být interdiscipli
narita ještě širším pojmem a zahrnout 
fyzické systémy planety Země – vodstvo, 
klima, biodiverzitu, energii – a „lidské 
systémy“, tedy populaci. Udržitelný vý
voj je výzvou číslo jedna pro celou pla
netu. Integrace fyzických planetárních 
systému a lidských ekonomických a so
ciálních systémů je cestou, jak se s touto 
výzvou vypořádat. 

máte někdy pocit, že rozjíždíte úplně no-
vou vědní disciplínu. takovou, jež by vše-
zahrnujícím způsobem obsáhla „všechno“ –  
podobně jako se o to Auguste Comte snažil 
se svojí sociologií. 
Velmi obdivuji profesora E. O. Wilsona 
z Harvardu, u něhož jsem se vzdělával – 
ostatně jako celý svět – právě v otázkách 
ekologie a biodiverzity. Zhruba před de
seti lety napsal vlivnou knihu Conscilien-
ce: The Unity of Knowledge. V ní navrhu
je sjednocení veškerého poznání napříč 
přírodními a společenskými vědními 
systémy. Taková idea je pro mě velmi 
přitažlivá. Ano, specializace jako taková 
je jistě přínosná, ale užitečné je i inte
grování biologie a ekonomie na mnoha 
úrovních. Potřebujeme dostatek jídla, 

abychom přežili. Jako součást biologické 
říše zase potřebujeme pochopit povahu 
lidské přirozenosti, lidskou motivaci. 
Myslím, že je pravda, co Wilson tvrdil 
před čtvrtstoletím, a sice že evolucio
nární psychologie bude další důležitou 
disciplínou pro pochopení člověka jako 
takového. Mám za to – a není to vůbec 
samozřejmost –, že takováto integrace 
povede k novým vhledům.
Není to ovšem metateorie pro metateo
rii: je to otázka, zda můžeme získat nové 
odpovědi pohledem z pozic takto inte
grovaných vědních oborů, a já myslím, 
že ano.

pojďme zpátky k čisté ekonomii. Kteří eko-
nomové vás nejvíce ovlivnili a které nejvíce 
obdivujete? 
Určitě Adam Smith – kniha Bohatství ná
rodů je skutečně velkolepé dílo. Je platná 
stále, i nyní po více než dvou stoletích od 
vydání. Ta kniha je mnohem bohatší, než 
se myslí. Lidé o Smithovi většinou vědí 
jen to, že je „otcem volného trhu“. To 
proto, že Bohatství národů nečetli. Kaž
dému vřele doporučuji, aby tak učinil. 
Jako druhý je to John Maynard Keynes –  
to byl největší politický ekonom dva
cátého století. Dokázal bravurně inte
grovat politické vědy s ekonomií. Jeho 
„objevení“ makroekonomie stejně jako 
pochopení evropské hospodářskopoli
tické situace po první světové válce jsou 

Jeffrey David sachs
(1954)

Autor knihy The End of Poverty 
(2005) je ředitelem mezioborového 
pracoviště Earth Institute při Ko
lumbijské univerzitě v New Yorku. 
Současně působí jako zvláštní po
radce generálního tajemníka OSN. 
Časopis Time jej v uplynulých letech 
jako patrně jediného akademika 
opakovaně zařadil mezi stovku nej
vlivnějších lidí světa. Sachs získal 
renomé už v půli osmdesátých let, 
kdy coby mladý harvardský profesor 
přišel s receptem na zkrocení boli
vijské hyperinflace. Po pádu železné 
opony radil, jak transformovat pol
skou a ruskou ekonomiku. Názory 
na to, zda uspěl, se zejména v přípa
dě Ruska různí – mnozí, například 
Joseph Stiglitz, nositel Nobelovy 
ceny za ekonomii a kolega z Kolum
bijské univerzity soudí, že šoková 
terapie, již Sachs předepsal, vedla 
i k nástupu Vladimira Putina k moci 
a současným problémům, včetně 
konfliktu v Gruzii. Sachs je ženatý, 
s manželkou Soniou (Soňou) –  
pediatričkou narozenou roku 1954 
v Praze – mají tři děti.
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mediální partner sbírky:

Postavme

v Africe

Cena DMS je 30 Kč,
na konto projektu Postavme školu v Africe
bude připsáno 27 Kč

Číslo konta: 222 444 555/0300,
www.skolavafrice.cz Z výtěžku sbírky v letech 2004–2007

bylo postaveno již sedm škol pro 1560 dětí.

Sbírka povolena
magistrátem

hl. m. Prahy pod
číslem S-MHMP/

301654/2007

veřejná sbírka 14.–16. října, v ulicích českých měst přispějte do kasiček skautů

POŠLETE

DMS AFRIKA
NA ČÍSLO 87777

školu

neocenitelnými přínosy. A z těch ekono
mů, kteří na mě měli bezprostřední vliv, 
je to Paul Samuelson, Kenneth Arrow, 
James Tobin. Tři velcí badatelé, kteří eko
nomii vidí jako prostředek ke zlepšení 
lidského údělu. Dokážou skvěle propo
jit dobrou teorii s vědeckým pozorová 
ním a někam se dostat, něco skutečně  
objasnit.

Co ekonomové obhajující volný trh, Fried-
rich August von Hayek, vůdčí představitel 
rakouské školy, nebo milton Friedman?
Hayek se vydal dobrým směrem, ale zašel 
tuze daleko. Souhlasím s ním, že přemí
ra státního vlastnictví je pro ekonomiku 
škodlivá a nebezpečná. On se pak však 
stal jakýmsi guru liberalismu ve stylu 
laissezfaire. Hlásal, že sociální stát vede 
k témuž potlačení demokracie a svobody 
jako stát opírající se o socialistické vlast
nictví. To byla velmi špatná předpověď. 

Nepotvrdila se. Podobné je to s Friedma
nem: měl silné a objevné myšlenky – po
mohl pochopit příčinu velké hospodář
ské krize coby peněžní jev , ale myslím, 
že „přestřelil“.

Kladl až přehnaný důraz na monetaris-
mus?
Jeho idea nastavit růst peněžní nabídky 
doslova do modu autopilota (předem 
stanovený automatický růst peněžní na

bídky ve výši x procent – centrální banka 
coby „pilot“ tak ztrácí na významu, pozn. 
red.) nebyla nikdy brána vědeckými kru
hy příliš vážně. Myslím však, že jeho teze, 
že inflace je peněžní jev, má své opod
statnění. Ale Friedman je nejvíce znám 
obhajobou nikoliv přímo laissezfaire 
ekonomie, ale poměrně velmi volného 
a minimálně regulovaného trhu – a mys
lím, že toto je chybná teze, a to empiricky 
i analyticky. Samuelson přišel s jedním 
z nejdůležitějších poznání ekonomické 
vědy – s teorií veřejných statků, dle níž 
volný trh za jistých podmínek nedosta
tečně zajišťuje zcela zásadní služby. Trhy 
prostě za jistých podmínek fungují a za 
jiných nikoli. Friedman a jiní, z mého 
pohledu ideologové volného trhu, tento 
základní poznatek ignorují.  

Lukáš Kovanda, New York

John maynard 
Keynes –  

to byl největší 
politický ekonom 
dvacátého století.
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Berlín  
je město pro život 

skupina moimir papalescu & the nihilist je 
prý minulostí, je to pravda? 
Je to tak, někdy na podzim roku 2007 jsme 
se domluvili na ukončení činnosti. Nejdřív 
jsme se teda snažili se Sonjou tuhle kapelu 
zachránit, ale bylo to spíš tak nějak ze setr
vačnosti, pak jsme si uvědomili, že se nám 
vlastně strašně ulevilo, když to celé skonči
lo. V současné době už pracujeme na ma
teriálu s novou kapelou s názvem Kill The 
Dandies!. Spolu se Sonjou (zpěv, varhany), 
Richardem Fischerem (kytara), Vráťou 
Plachetou (bicí), Martinem Růžičkou (ba
sová kytara) a občasným hostujícím čle
nem Zdeňkem Rudolem (elektronické ná
stroje). Měli jsme dobrý start na několika 
festivalech a teď objíždíme pár koncertů, 
hlavně v Berlíně. V říjnu bychom pak měli 
začít nahrávat nějaký materiál na desku. 
Do konce roku chystáme čtyřpísničkový 
singl a na jaře roku příštího první desku. 
A naživo nás je možné vidět třeba 26. 11. 
v divadle Archa v rámci festivalu Alterna
tiva, společně s kapelu Wovenhand. 

takže si přinesete leccos od nihilistů
Samozřejmě, to co jsme dělali s The Nihi
lists byl přece náš projev, nicméně snaží
me se teď být mnohem syrovější a čerpat 
víc z kořenů, ze kterých jsme vyrostli. 
A především jsme teď nejen skutečná 
kapela, která hraje stoprocentně živé 
koncerty bez elektronických základů, 
ale i skupina lidí, kteří si skvěle rozumí 
v osobním životě a mají poměrně stejný 
pohled na věc. Tedy něco, co u The Nihi
lists poměrně dost chybělo.

Když říkáš kořeny, co vůbec považuješ za 
své vzory nebo hudební kmotry? 
Určitě třeba The Velvet Underground, to 
je pro mne takový základ. Pak něco z in
dustriální scény osmdesátých let, hlavně 
Einstürzende Neubauten. Pochopitelně 
Nick Cave, především v jeho berlínském 
období ještě s The Birthday Party, a pak 
strašně moc další muziky. Namátkou 
jména jako Leonard Cohen (jeho nedáv
ný pražský koncert byl pro mne skuteč
ným vrcholem!), Scott Walker, Joy Divi
sion, Phil Spector, Suicide, stará americká 
country music a další a další… 

Když už jsme u toho vzpomínání, jaké vů-
bec byly počátky tvého vnímání kultury, 
umění, hudby?
Vzpomínám si, jak jsem si třeba koncem 
osmdesátých let jako středoškolák jezdil 
na Klamovku pro nové číslo Vokna. Těšil 
jsem se, až ho Čuňas (František Stárek, 
pozn. red.) dokončí, pak jsem si ho vezl 
tramvají domů a bál jsem se, jestli mě 
nezastaví policajt a nebude mi dělat pro
hlídku tašky, což bylo poměrně běžné. 
Do toho jsem hltal bulletiny Jazzové sek
ce a Magorovy zprávy o hudebním ob
rození, ale taky příšerná německá rádia, 
kde se občas mezi tím hudebním shitem 
objevila zajímavá kapela. 

A co tvoje hudební začátky, jak to začalo? 
Právě na konci osmdesátých let jsme za
ložili skupinu Rány Těla. První opravdo
vej koncert jsme měli právě na parníku 
Vokna, kde nám dal tenkrát Čuňas osob

ně náš první honorář. Pak jsme byli tako
vá neoficiální skupina kolem klubu 007 
na Strahově. Tam tehdy hrávali lidi jako 
Samir Hauser s Danem Rodným tehdy ve 
skupině Čínská čtvrť, motali se tam Kur
tizány z 25. Avenue, Extáze sv. Terezy, DJ 
Josef Sedloň, ale i lidi kolem industriální 
scény, jako třeba legendární Jaroušek Pa
lát (s ním jsem jeden čas působil v kapele 
Suicidal Meditations), Střední Evropa, 
Paprsky Ing. Garina a další. Byla to hek
tická doba kolem revoluce a chvilku po 
ní.

A jak to dopadlo? 
No v roce 1993 jsme už měli něco za 
sebou, přišli za námi promotéři, jestli 
nechceme předskakovat Bobu Dylanovi 
na jeho pražském koncertě. No to víš, 
že jsme do toho šli. Po tom vystoupení 
se o nás začalo docela mluvit. A začali 
za námi chodit chlápci z velkých nahrá
vacích firem s nabídkami na smlouvu. 
Tehdy ještě vydávat desky byl asi dobrý 
obchod, tak nám kladli různé podmín
ky. Ale to jsme museli odmítnout. Prostě 
jsme nechtěli přijmout jejich diktát a vy
dat desku za každou cenu. Nakonec jsme 
zakotvili u brněnského nezávislého labe
lu Indies Records, kde nám dali absolutní 
svobodu. To bylo v roce 1995. Rok na to 
jsme se rozpadli, teda vlastně nerozpadli, 
přestali hrát, protože s přestávkami hra
jeme dodnes. Za nějakých sedm let hraní 
s touhle kapelou jsme složili snad kolem 
dvou set písniček a na desce jich je osm. 
Zbytek snad někde na záznamech z kon

Ivan malýRozhovor	s	Hankem	J.	Manchinim.
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certů nebo ze zkušeben, sám ale moc 
nevím kde. V současnosti ale chystáme 
nové nahrávky a 30. 10. koncert v klubu 
Bunkr, společně s Philem Shoenfeltem 
a skupinou The Methylated Spirit, což 
jsou naši staří známí z Berlína.

takže sen o rockové slávě skončil, ale zas 
asi ne úplně, návrat s nihilisty se popravdě 
podařil. 
Jo jo, celé to ale bylo složitější. Já jsem si 
po tom, co to skončilo s Ránama Těla, 
říkal: tak rocková hvězda asi už nebu
du, takže budu se věnovat hlavně tomu, 
co jsem vystudoval, popřípadě si můžu 
vzdělání doplnit. Tak jsem studoval dal
ší školu, grafiku na Hollarce a začal dělat 
designéra v reklamce a částečně taky na 
volné noze. Ani jsem už nemyslel, že bych 
se zase vrhnul na plný pecky do muziky, 
ale to neustálý sezení za počítačem začalo 
být trochu unavující a já začal koukat po 
něčem, kde bych získal trochu „pohybu“. 
Všichni se tenkrát tak nějak motali kolem 
kabaretu Zlatá Kozačka, který jsme někdy 
kolem roku 2000 začali provozovat s lid
mi jako Samir Hauser, resp. Bruno Ferra
ri, Pablo De Sax a dalšími. No a Moimir, 
který měl v kabaretu taky malou roličku, 
za mnou jednou přišel, že má nějaký věci 
a že já jsem vlastně zpěvák, jestli bysme 
mu nezkusili se Sonjou něco nazpívat. 
Tak začala éra Moimir Papalescu & The 
Nihilists. Myslím, že se tam z počátku vý
borně skloubilo hlavně to, že jsme k hud
bě přistupovali všichni trochu jinak, tedy 
paradoxně právě to, co tu kapelu poz
ději rozložilo. Nicméně v počátcích byl 
ten kontrast mezi námi velmi přínosný, 
Moimir se svým technokratismem a já se 
Sonjou s jistou živelností a pocitovostí.

A co ta grafika, ještě tě to baví, nebo už 
chceš být jen hudebník? 
Se Sonjou teď máme kapelu, kterou po
važuji za nejdůležitější a nejlepší projekt 
svojí dosavadní kariéry, a zároveň provo
zujeme vlastní grafické studio. Takže asi 
chci dělat vyrovnaně obojí, protože obojí 
mne naplňuje. Jsem poměrně nevyrov
naná osobnost, která když má moc klidu, 
potřebuje maximum vzruchu a naopak. 
Takže grafika je určitá terapie pro moji in
trovertní část a hudba mne uspokojuje ve 
chvílích, kdy se ve mně projeví exhibicio
nista. Navíc hudba a grafický design spolu 
poměrně dost souvisí. Ale kdo ví, třeba za 
pár let začnu dělat něco úplně jiného.

Mám rád knížky jako artefakty, jako umě
lecká díla, jsou mnohorozměrné, neoce
ňuješ u nich jen literární hodnotu, ale i ty
pografii, ilustrace, popřípadě fotografie. 

A co tě formovalo, například z ruské litera-
tury, té jsi nemohl uniknout. 
Třeba Mistr a Markétka od Bulgakova, 
to je skvělá, i když už sovětská literatura, 
a pak Lolita od Vladimíra Nabokova, což 
je v tomto případě paradoxně spíš zase 
literatura americká. Nabokov mě fasci
nuje právě tím, že dokázal být v Rusku 
ruským a v Americe americkým spiso
vatelem, přitom ale vždy přinesl něco 
nového a osobitého. Úžasné jsou třeba 
jeho knihy psané v Berlíně. A Lolita pro 
mě není ani tak kontroverzní román, ale 

především něco jako skvělé road movie, 
kde se mezi americkými reáliemi objevu
je spousta zakódovaných symbolů, vtipů 
a narážek, které se ti zjevují při každém 
novém přečtení. 

no a co něco blíže, co Čechy?
Dřív jsem hodně sbíral a sledoval deka
denci či symbolismus a pak meziválečné 
avantgardy, především surrealisty a české 
poetisty. Mám toho pořád plnou knihov
nu. Tady totiž přesně platí to, co jsem už 
říkal, tedy dokonalé souznění formy a ob
sahu. No a pak, jelikož se cítím být tak 
trochu pragocentikem, stále se vracím ke 
Gustavu Meyrinkovi a jeho knize Golem, 
kterou považuji za snad nejlepší pražský 
román, přesto že ji Meyrink myslím na
psal až za svého pobytu v Mnichově…

no a co mnichov, tam bys žít nechtěl?
Ne, v Berlíně, to je město pro život…  

A jak se Vám to daří, myslím, že v klubech 
své posluchače vždy naleznete.
To asi jo, hráli jsme už leckde po Evropě. 
Ale nejradši hrajeme v Berlíně, a to i do
cela pravidelně. To je naše město. Máme 
tam label Pale Music, resp. Pale House 
Rock, který vede náš přítel Steve Morell. 
Takže Berlín je mi i proto moc blízký. Lidi, 
atmosféra, ale i jeho poměrně temná his
torie. Prostě je to pro mě město pro život. 
Rád bych se tam alespoň na nějakou dobu 
odstěhoval, bydlel tam a pracoval. Mám 
tam dost přátel a nejsou to zdaleka jen 
Němci. Vlastně mi ani nepřijde, že je Ber
lín německé město. Slyšíš tam angličtinu, 
samozřejmě turečtinu, ale i češtinu nebo 
polštinu. Je velice otevřené a liberální. 

Vraťme se k té grafice, co tě na ní baví 
a fascinuje?
Toho je hodně, ale určitě bych chtěl v bu
doucnu dělat víc knížek, dobrých knížek. 

myslím, že se tam 
z počátku  

výborně skloubilo 
hlavně to,  

že jsme k hudbě 
přistupovali 

všichni trochu 
jinak,  

tedy paradoxně 
právě to,  

co tu kapelu 
později rozložilo. 
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médium pro 21. století

K
omiksy už dávno nejsou jen zába
vou pro děti, u nás je tomu dokon
ce právě naopak. Z publikací, kte

ré u nás vycházejí, je jich dětem určeno 
méně než těch pro dospělé. Pokud tedy 
nepočítáme pravidelná sešitová vydání 
typu Čtyřlístek nebo Kačer Donald. Čes
ká republika je pro komiks vůbec svéráz
ným trhem. Po začátku devadesátých let, 
kdy byl u nás hlad po všem, co bylo do té 
doby zakázané, si tu komiks prošel svou 
krizí. Stal se zábavou pro příliš malou 
skupinu na to, aby se někomu vyplatilo 
ho tu vydávat. Změna přišla až na pře
lomu milénia, a to především díky men

ším nakladatelům, kteří začali komiksy 
vydávat spíše z vlastního zájmu než kvůli 
výdělku. 

Komiks jako médium
Počet komiksů, které u nás vycházejí, 
v poslední době utěšeně roste i přesto, že 
jejich cena je vyšší než u běžné beletrie. 
Důvodů pro tento růst je hned několik. 
Jedním z nich je to, že mnoho lidí nemá, 
nebo si nechce udělat na čtení beletrie 
čas. Komiksy jsou v tomto ohledu ideální 
zábavou na pár hodin. Dalším důvodem 
je, že generace, která vyrůstala například 
na komiksových speciálech časopisu 

ABC, se dostala do 
produktivního věku 
a může si dovolit za 
komiksy utrácet více 
peněz. Cena komiksů 
je totiž kvůli nároč
nějšímu tisku vyšší 
než u běžné beletrie. 
Dát tisíc korun za 
knihu, kterou prů
měrný čtenář přečte 
během pár hodin, je 
dnes navíc méně bo
lestné, než třeba před 
pěti lety (k prvním 
komiksům, jejichž 
cena se vyšplhala 
k této sumě, bylo 300 

Franka Millera v roce 2001 s pouhými 
osmdesáti stranami!). Nejdůležitějším 
důvodem však je to, že teprve v poslední 
době se v angloamerických zemích, od
kud ostatně přichází většina překladové 
literatury, začala objevovat komiksová 
díla určená čtenářům, kteří s komiksem 
nemusejí mít žádné zkušenosti. Převa
žující produkce superhrdinských komik
sových sérií je totiž jednou obrovskou 
propletenou sítí, v níž na sebe jednotlivá 
díla odkazují, a tak je často pro neobe
známeného čtenáře obtížné dekódovat, 
o co vlastně v příběhu jde. 

Komiks je svébytným médiem, pro
pojujícím obraz a text, a má oproti filmu 
nebo literatuře svá specifika, například 
to, že jeho čtenáři tvoří zvláštní „spik
leneckou“ skupinu. Těžko budeme za 
skupinu označovat ty, kteří chodí do kina 
nebo čtou knihy. Komiksoví čtenáři však 
mají mnoho společného: znají významné 
události v životě několika superhrdinů, 
scházejí se na internetových diskusních 
fórech a pravidelně také na akcích typu 
KomiksFest!, ale i v rámci nejrůznějších 
conů (srazy fanoušků). U nás z jde velké 
většiny o čtenáře zrekrutované právě 
z řad fanoušků scifi a fantasy. Mezi nej
prodávanější komiksové publikace tak 
patří ty, které se žánrově pohybují v těch
to vodách (k nim nutno připočíst i sešity 
Garfieldových dobrodružství, které však 

Komiks	 je	 svébytným	 médiem	 propojujícím	 obraz	 a	 text	

a	jeho	čtenáři	tvoří	zvláštní	„spikleneckou“	skupinu.

Jiří G. Růžička

Historie a přítomnost jednoho média

Komiks 

Kent Williams Sandman  
(povídka Strach z pádu ze sbírky Báje a odlesky)
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oslovují zcela jinou skupinu než čtenáře 
komiksů).

od zlata až do současnosti
Historie komiksů je tak dlouhá, jak moc 
si přejeme, aby toto poměrně nové médi
um mělo nějakou tradici. Podle většiny 
komiksových odborníků je dobou jeho 
vzniku konec 90. let 18. století (tedy stej
ně jako u filmu), kdy začal vycházet seriál 
The Yellow Kid od Richarda F. Outcaulta. 
Pokud však komiks definujeme jako ně
kolik po sobě jdoucích obrázků, které na 
sebe navazují, můžeme sem zařadit třeba 
Trajánský sloup nebo tapiserii z Bayeaux. 
Rozmach tohoto média však nastal ve 
30. letech minulého století. V rámci 
superhrdinského komiksu jde o počátek 
tzv. Zlatého věku komiksu, jehož počátek 
se datuje lety 1937–1938, kdy začaly vy
cházet sešity Detective Comics (tady se 
později zrodil Batman) a Action Comics 
(už v prvním čísle se objevil Superman). 
V superhrdinském žánru, který zcela 
pohltil americkou produkci (Evropské 
komiksy jsou dnes žánrově daleko pes
třejší), našlo komiksové médium svou 
silnou stránku. Nabídlo tomuto žánru 
něco, co mu nemohla nabídnout ani 
literatura, ani film – velkolepé vizuální 
efekty a jeho postavám možnosti, o kte
rých se těm ve filmu ještě dlouho poté 
ani nesnilo. Žánr, který vychází z pohád

ky a mýtu, má svá pevně daná pravidla, 
a tak nemají jeho hrdinové téměř žádný 
prostor se nějak vyvíjet. Na konci kaž
dého dobrodružství sice mohou být po
tlučení, ale to je tak všechno, co se může 
stát. A když náhodou nějaký autor přijde 
s nějakým novým prvkem (třeba smrtí 
nebo svatbou superhrdiny), v dalších 
sešitech se vše vrátí k normálu. Zlatý věk 
tak zanedlouho (na konci 40. let) skon
čil. Už za pár let však následovala další 
vlna zájmu o nadpřirozené schopnosti 

ochránců pořádků nazvaná Stříbrný věk 
(na konci 50. let) a jeho trvání opět bylo 
zhruba deset let. Přineslo nové superhr
diny a především první vlnu sběratelů, 
což je specifická skupina čtenářů komik
su, která k němu však neodmyslitelně 
patří. Téměř každý komiksový fanoušek 
je zároveň sběratelem.

Pro současný komiks je však asi 
nejdůležitější rok 1986, během něhož 
se objevila pro další vývoj komiksu tři 
zásadní díla: Watchmen/Strážci Alana 
Moorea, Návrat temného rytíře Franka 
Millera a Maus Arta Spiegelmana. 
Zatímco první dva patří do superhr
dinského komiksu, třetí již náleží do 
skupiny komiksu uměleckého nebo 
také autorského (většina uměleckých 
komiksů má jednoho autora se spe
cifickým stylem). Strážci ani Návrat 
temného rytíře však nejsou klasickými 
superhrdinskými komiksy, naopak 
tento žánr dekonstruují. Zatímco ve 
Strážcích si autor klade otázku „Kdo 
bude hlídat hlídače?“, tedy kam až 
mohou maskovaní ochránci lidí dojít 
ve snaze zachránit lidstvo, v Návratu 
temného rytíře nechal Miller Batmana 

zestárnout a přidal ponurou atmosféru. 
Období, které následovalo, tak někteří 
nazývají Temným věkem.

V druhé polovině 80. let přišla ještě 
jedna změna. Zatímco do té doby pro
dávali komiksové sešity jejich hrdinové, 
po této silné trojce se začali čtenáři pídit 
po autorech svých oblíbených děl. Ti 
doposud stáli v pozadí a čtenář se příliš 
nezajímal, kdo právě na jeho oblíbené 
sérii pracuje. Od počátku 90. let začala 
komiksy prodávat jména jejich autorů, 

podle většiny 
komiksových 
odborníků je 

dobou jeho vzniku 
konec 90. let  
18. století.

Eddie Campbell – Z pekla

Duncan Eagleson, Vince Locke Sandman  
(povídka Lov z pádu ze sbírky Báje a odlesky) 
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která se stala součástí přebalu, jenž byl 
doposud vyhrazen jménu hlavní postavy 
a reklamním sloganům. Další změnou 
bylo to, že se začala objevovat souborná 
knižní vydání úspěšných komiksů, je
jichž životnost byla předtím omezena jen 
dobou, než se na novinových stáncích 
objevilo další číslo. Knižní vydávání 
komiksů bylo umožněno vznikem speci
alizovaných komiksových prodejen, ale 
také pronikáním komiksů do běžných 
knihkupectví.

S tím je spojen pojem „grafický 
román“ jako označení delšího komik
sového příběhu, často vydaného jen 
v knižní podobě. Tento pojem se začal 
používat v roce 1978, kdy vyšla komik
sová trilogie Kontrakt s Bohem od Willa 
Eisnera, a měl ke komiksu přivést i ty, 
kteří ho zatím odmítali, jako médium 
určené především dětským čtenářům. 
Jde tak především o komerční nálepku, 
ne o skutečný odborný pojem.

Zlatý věk je teď!
Komiksový teoretik Douglas Wolk 
označuje v knize Reading Comics za 
Zlatý věk komiksu naši současnost. Toto 
pojmenování už ale nemá nic do činění 
se superhrdiny, protože podle Wolka se 
do Zlatého věku počítají jen „kvalitní“, 
zejména autorská díla. To nejzajímavější, 
co vychází v USA, se díky zájmu čtenářů 
i nakladatelů objevuje poměrně brzy 
i v českém překladu. Ještě pár let nazpět by 
se asi těžko stalo, že komiks, který vyhraje 
v USA i Velké Británii Eisnerovu cenu 
(pojmenovanou právě po Willu Eisnero
vi), která patří k těm nejprestižnějším, se 
ještě předtím objeví v českém překladu. 

Letos se to poštěstilo Rutu Modanové 
s komiksem Hluboké rány odehrávajícím 
se v Izraeli. Vedle nových děl se u nás prů
běžně objevují i ta klasická: v polovině je 
vydávání série Sandman Neila Gaimana, 
přeložena je podstatná část díla Alana 
Moorea nebo Franka Millera a vychází 
i překlady knih právě Willa Eisnera, edice 
Comicsové legendy pak mapuje důležitá 

období v historii několika klíčových ko
miksových postav, jako je SpiderMan, 
Wolverine nebo Hulk.

moore, Gaiman, Ware
Za těch pár let, co u nás komiksy vy
chází pravidelněji, se objevilo několik 
skutečných skvostů, z nichž bych rád 
na několik upozornil. Vedle zmiňova
ných Watchmen/Strážců to je víceméně 
všechno od Alana Moorea. Tento 
britský podivín patří k nejplodnějším 
a zároveň k nejoriginálnějším tvůrcům 
posledních let. Obdivuhodná je jeho ba
datelská práce, s níž se své práci věnuje. 

V komiksu Z pekla se pokusil odhalit 
identitu Jacka Rozparovače a jeho dílo se 
pohybuje až na hranici mezi fikcí a od
bornou publikací (o odbornosti svědčí 
rozsáhlý poznámkový aparát). Výtečné 
jsou také oba díly Ligy výjimečných. 
Tady se autor nechal opět inspirovat 
viktoriánskou dobou a dal dohromady 
několik populárních literárních postav 
oné doby (kapitán Nemo, Dr. Jekyll a pan 
Hyde, Neviditelný muž atd.), které bojují 
proti tehdejším záporným postavám, 
jako je třeba tajemný M. ze Sherlocka 
Holmese. Ve druhém dílu pak využil 
Válku světů H. G. Wellse a postavil své 
hrdiny proti mimozemským civilizacím 
(objevuje se i Burroughsův Jim Carter). 
V příštím roce se snad dočkáme třetího 
pokračování a speciálu Black Dossier. 
Podstatným dílem v Mooreově tvorbě je 
také V jako Vendeta, příběh inspirovaný 
Orwellovým románem 1984, v němž se 
autor postavil proti thatcherismu a dlou
ho před „válkou s terorismem“ upozornil 
na nebezpečné důsledky nadměrného 
využívání bezpečnostních zařízení, jako 
jsou třeba videokamery v ulicích.

Mooreovým krajanem je Neil Gaiman, 
který je autorem jedné z nejpůsobivějších 
sérií, nazvané podle jejího hlavního pro
tagonisty Sandman. Gaiman se nechává 
inspirovat především nejrůznějšími 
mýty, které do svých příběhů zapracová
vá. Pro větší atraktivitu do nich zapojuje 
i nejrůznější historické postavy, které se 
svým světem propojuje. Vystupuje tu tak 
Shakespeare, císař Augustus, Marco Polo 
nebo Robespierre. Tato série zastupuje 
svébytný subžánr, a to městskou fantasy, 
u jehož zrodu stála. Město, tedy prostředí, 
které je nám tak známé, se stává jen jednou 
z tváří skutečného světa. Nedávno vyšel 

Vojtěch Mašek – Za vším hledej doktora Zenu (Monstrkabaret Freda Brunolda)

Jiří Grus – Voleman
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první díl série Mýty, která do městského 
prostředí zasadila svět pohádkových 
bytostí, vyhnaných ze svého původního 
pohádkového světa. Její tvůrce Bill Wil
lingham se však neorientuje na dětského 
čtenáře, ale na dospělého. V první knize 
nazvané Legendy v exilu tak vlk z Červe
né karkulky proměněný ve člověka řeší 
brutální vraždu Šípkové Růženky.

Mezi světově nejuznávanější komikso
vé tvůrce patří Chris Ware, jehož kniha 
Jimmy Corrigan, nejchytřejší kluk na svě
tě vypráví příběh osamělého muže, jehož 
osud je poznamenaný dětstvím bez otce. 
Je závislý na své matce a jedinými přáteli 
jsou mu fiktivní superhrdinové, které si 
vytvořil ve svém mládí. Chris Ware však 
nenabízí jen příběhy lidí nezapadajících 
do společnosti, ale především kresbu, kte
rá nemá obdoby. Jeho linky jsou dokonale 
pravidelné a stojí tak v kontrastu k vyprá

Komiks se 
nevyhýbá ani 

odborné literatuře. 
K tomu nejlepšímu 

patří reportáže 
Joe sacca.

věnému příběhu. Ware často vytváří slo
žité grafy zachycující hned několik jevů, 
které na sebe, často pomocí jednoduchých 
šipek, odkazují a navazují. Kromě grafic
kých spojek používá autor i spojky jazyko
vé. Mezi obrázky se objevují zvýrazněná 
slova jako „a“, „a tak“ nebo „proto“. Někdy 
je obtížné všemi načrtnutými souvislost
mi projít, nicméně právě Wareova práce 
s textem a obrazem dokonale ukazuje 
jedinečnost komiksu jako média.

Autobiografická díla
Většina současné komiksové tvorby je 
(auto)biografická. Tento trend odstartoval 

právě Art Spiegelman, který ve dvou dílech 
komiksu Maus popisuje život svého otce 
v koncentračním táboře. Francouz David 
B. v sérii Padoucnice popisuje život v ro
dině, jejíž jeden člen je postižen epilepsií. 
Jedinečné osudy své rodiny dává do širších 
společenských souvislostí v 60. a 70. letech 
ve Francii, a vzniká tak úchvatný a temný 
obraz doby. Kresba Davida B. je jedinečná 
ve svém propojení se symbolikou a schop
ností srozumitelně zachytit myšlenku nebo 
sen v jediném obraze. Na jeho styl částečně 
navázala jeho žačka Marjane Satrapiová, 
která v příběhu Persepolis ukázala život 
v Íránu na konci 20. století. Američanka 
Alison Bechdelová se pak v komiksu 
Rodinný ústav vyrovnává se svou homo
sexualitou, ale také s otcem, který zemřel 
za podivných okolností. Její dílo je zcela 
prostoupeno literaturou, na niž odkazuje 
a která tu slouží jako rámec životů jed
notlivých členů rodiny. Švýcar Frederik 
Peeters v komiksu Modré pilulky vypráví 
o svém vztahu s dívkou, která je HIV po
zitivní, a ukazuje, že žít s takto nemocným 
člověkem není tak obtížné, jak by se mohlo 
zdát. A nakonec Američan Craig Thomson 
v rozsáhlé knize Pod dekou lyricky vypráví 
o své první, osudové lásce.

Komiks  
jako zachycení skutečnosti
Jak jsem naznačil již v souvislosti s ko
miksem Z pekla, nevyhýbá se komiks ani 
odborné literatuře. K tomu nejlepšímu 
patří reportáže Joe Sacca. V komiksu 
Palestina popisuje své zážitky z návštěvy 
Izraele, kde se sám pokusil přesvědčit, 
v jakých podmínkách žijí palestinští oby
vatelé, kteří byli po konci 2. světové války Vojtěch Mašek – Za vším hledej doktora Zenu (Monstrkabaret Freda Brunolda)

Bryan Talbot, Stan Woch Sandman (povídka Augustus z pádu ze sbírky Báje a odlesky)
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Chris Ware, Jimmy Corrigan

ze své vlasti vyhnáni. Neskrývá přitom, 
že mu jsou Palestinci se svými problémy, 
prezentovaní v médiích především jako 
skupina krutých teroristů, bližší. V Bez
pečné zóně Goražde pak zavítá do jedné 
z „bezpečných zón“, které ve válkou roz
vrácené Jugoslávii zavedla OSN, a sleduje, 
jak se ze sousedů stávají nepřátelé na život 
a na smrt. Sacco se nesnaží předstírat, 
že je nestranný, a často sám sarkasticky 
komentuje vlastní honbu za zachycením 

silného tématu, které by mohl v knize po
užít. Nedávno se objevila také komiksová 
verze Zprávy o 11. září, která sice nepatří 
k tomu nejlepšímu, nicméně ukazuje, že 
do komiksové formy lze převést leccos.

Český rybníček
Česká komiksová scéna za světem trochu 
pokulhává, i když i tady se objevily vý
razné počiny. Zatímco mediálního zájmu 
se dostalo trilogii Nebel Jaroslava Rudiše, 

která je spíše prvoplánovitým pokusem 
o zachycení našich dějin ve 20. století, 
širšímu zájmu unikla vynikající trilogie 
Slováka Branko Jelinka Oskar Ed, která 
daleko nápaditěji zachycuje naši dobu 
a navíc k tomu využívá složitou vyprávěcí 
formu s prvky surrealismu. Z něho čerpá 
také série Monstrkabaret Freda Brunolda 
Džiana Babana a Vojtěcha Maška. Autoři 
výborně pracují s absurdním humorem, 
ale vychází z reálií, které u nás čtyřicet 
let panovaly. Tomuto přemalovávání 
dějin odpovídá i kresba, respektive tuší 
upravené fotografie. Za zmínku stojí 
i série Voleman, v níž její autor Jiří Grus 
spojuje superhrdinský žánr s příběhy 
„obyčejného“ mladíka z Holešovic.

pokulhávající reflexe
Jak se mi snad podařilo ukázat, kvalit
ních komiksů je na našem trhu dostatek; 
to, co chybí, je jejich kvalitní reflexe 
a především teoretická literatura, která 
by tuto reflexi mohla zaštítit. V loňském 
roce vydaná publikace Comics: Stručné 
dějiny Milana Krumla je jen plochým 

výčtem nejrůznějších děl z historie 
komiksu bez hlubšího výkladu, Stavba 
komiksu Thierry Groensteena zase velmi 
špatně přeloženou publikací, po jejímž 
přečtení se dostaví maximálně zmatek 
v hlavě. Letos na podzim by se však měla 
objevit jedna z nejvýznamějších komik
sových teoretických publikací, kniha 
Jak rozumět komiksu Scotta McClouda. 
Snad po jejím přečtení porozumíme 
médiu komiksu o něco lépe.  

Jiří G. Růžička  
je redaktorem A2 kulturního týdeníku. 

Kvalitních komiksů 
je na našem trhu 
dostatek, to co 
chybí je jejich 

kvalitní reflexe 
a především 
teoretická 

literatura, která by 
tuto reflexi mohla 

zaštítit.
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Domov je místo,  
kam se člověk vrací 

z cest

A
rlanda 16.15. Letadlo nabralo bá
ječnou rychlost. Pode mnou zů
stal sluncem ozářený les a políčka 

mého domova. Tak zase jednou opouš
tím svůj domov. Švédsko je domov. Jak 
vlastně voní Švédsko? Zem je studená 
a nemá vůni. Studená jako ryba z jezera 
jménem Švédsko. Švédové jedli rybu a od 
ní se nakazili. Teď jsou studení jako ryby 
a velmi vážně se jim nadouvají žábry, 
když hovoří o politice a sociálních pro
blémech. Švédská ryba je ryba rodinná. 
U kulatého stolu i bez krále Artuše jsou 
si všichni rovni, všichni mají stejná práva 
a pojídají stejnou rybu. 

Švédské ženy nepláčou. Jejich slzy 
se lekly jejich černých brýlí. Národní 
a mezinárodní, rodinné a mezirodinné 
problémy jim ukradly úsměv. 

Snad slunce v létě připomene svoji 
existenci a rozmrazí vážnost všech 
vážných situací švédských žen a přivolá 
úsměv na jejich rty. Snad sluneční pa
prsky na chvíli poblázní prochladlá srdce 
a vůně léta probudí to malé nevědomé, 
nepochopitelné a nechápavé dítě jménem 
touha, vášeň a láska.

A slunce zašimrá svým paprskem na 
seriózních límečcích košil švédských Vi
kingů a oni darují svým ženám s penisem 
i srdce. A ženy pochopí, že vážnost situace 
není tak vážná a lehkovážné dítě roztančí 
těla žen a mužů v bláznivém probuzení.

Kdesi v oblacích v 17.15. Stříbrný 
pták se za chvíli snese do hnízda jménem 
domov. Tak zase jednou přilétám domů. 
Tak zase jednou přilétám do Čech. Jak 
vlastně voní Čechy?

O týden později nabírá letadlo na rych
losti a můj český domov se rychle zmen
šuje. „Stanu se menším a ještě menším, až 
budu nejmenším na celém světě“ napsal 
kdysi český básník. Čechy voní člověči
nou. Čechy jsou vesnice plná lidiček, kteří 
se hašteří, láteří, milují a pomlouvají. Od
létám do země mlčenlivých obrů žijících 
v lese a pevností lidí s opevněnými srdci. 
Tak tedy sbohem, vesničko jménem Praha. 
Máma s tátou, kteří čekají na dobré slovo. 
Král s královnou, kteří navštěvovali svoji 
malou princeznu v detašovaném domově. 
Dnes navštěvuje malá velká princezna je. 
Jen pár metrů od mého domova dětství 
platí dnes můj syn účet za svoji citlivost, 
lásku, nezralost a první hřích. Zbývá jen 
naděje, že trest je boží dar, možná jediná 
cesta k životu hodnému svého jména. 
Neznám jméno boha, jen jeho sídlo ve své 
duši. Bůh ale bydlí v nebi. Snad právě pro
to zahlédnu v oblacích kousek osvětlené 
cesty. Je to můj malý princ a jeho cesta. 
A já věřím, že pochopí, že nejprve musí 
nechat odejít staré zlo, aby mohl začít nový 
život. Letadlo klesá k domovu jménem 
Švédsko a já děkuji Bohu za světlo, které 
mi dovolil uvidět mezi oblaky toho nebe, 
které je jediné nad všemi mými domovy. 
A já prosím Boha, aby dal uvidět světlo 
malému princi na jeho cestě.

plot
„Nedokážu si představit nic krásnějšího 
než švédské léto,“ s rozzářenýma očima 
a trochou lítosti v hlase se mi svěřuje má 
postarší švédská kamarádka uprostřed 
měsíce ledna v malém německém měs

tečku, které Němci výstižně nazývají Ně
mecká Sibiř. („Není nic krásnějšího než 
švédské léto,“ slýchávám od švédských 
příbuzných a stejná slova čtu i v tamních 
novinách.) Švédská zima nestojí za nic, 
stejně jako tady, ale to léto!!! 

Je opět měsíc leden a já jsem jen o je
den rok starší, když se stěhuji do Uppsaly. 
Začínám rozumět číslům švédských 
statistik udávajícím vysoký počet sebe
vražd spáchaných převážně v zimním 
období. „Švédská zima nestojí za nic, ale 
to léto…“ Slova mé švédské kamarádky 
jsou můj talisman proti zařazení se mezi 
čísla statistik. A abych pomohla přežít 
zimu i druhým, stavím do zahrady ptačí 
budku. Z tepla pracovny pozoruji mrz
noucí ptáčky a spolu s nimi toužebně 
očekávám to okouzlující, čarovné a ze 
všech nejkrásnější švédské léto.

Statečné květiny vystrkují své něžné 
hlavičky ze země a zcela obyčejní sousedé 
sedí před svými domy v tričkách a sluní 
se v 10 ˚C, jsou to Vikingové a já vím, že 
přišlo jaro.

Jako na povel generála, v zahradách 
pod švédskými vlajkami zmítanými 
ledovým větrem začnou všichni naši 
sousedé rýpat, hrabat, kopat a budovat 
své květinové a ovocné království. Ne
sdílím švédskou „spořivost“ a necítím 
se šťastná nad spížkou plnou zavařenin, 
kompotů a marmelád. Nechutná mi ani 
rybíz, ani angrešt a z okna obývacího 
pokoje se chci kochat krásou okrasných 
stromů a keřů. Můj švédský manžel má 
rád angreštovou zavařeninu a rybízové 
víno vlastní výroby. Zahrada se mění 

simona Jonsson 
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v bitevní pole názorů mých a mého 
Vikinga. 

Z bezpečného závětří terasy přesunuji 
svoji židli, knihy a sluneční brýle na zele
ný koberec zahrady a vím, že přišlo léto. 
Švédská zdvořilost a přehnaná snaha 
za žádnou cenu neobtěžovat se jeví mé 
česky družné a upovídané povaze nepo
chopitelná. Můj muž postrádá v našem 
provinčním městě intimitu své bývalé 
vesnice, sousedské povídání, návštěvy 
a grilování. Mít souseda znamená mít 
sociální kontakt. Na rozdíl od něj pova
žuji sousedy za součást nákupu domu. 
Když má člověk štěstí, může s nákupem 
získat i budoucí přátele, když ne, může se 
v nejhorším případě přestěhovat. Je léto, 
čas grilování, čas sociálního života.

Naši zahradu obklopují čtyři živé plo
ty. Přesněji řečeno jeden plot a tři plůtky. 
První plůtek odděluje silnici vedoucí cca 
2 metry od našeho domu. Marně bojuji za 
parádní české krajkové záclony. Okna ve 
švédských domech se staví namísto skle
níků pro květiny. Květiny zdobí i temní 
všechna okna všech švédských příbytků. 
Naše květiny jsou malé a zdobí, nebrání 
ve výhledu ven ani dovnitř. Slovy „já ne
mám co skrývat“ likviduje má severská 
polovička moji snahu neinformovat ulici 
o tom, co máme k večeři. Květiny rozumí 
lépe mé potřebě soukromí, zvláště mému 
rannímu spěchu, kdy pobíhám nahá 
mezi koupelnou a kuchyní. Naše nová 
„vánoční hvězda“, na rozdíl od všech pře
dešlých vánočních hvězd, které se dožily 
pouze konce ledna, se rozrostla natolik, 
že zaplňuje již celé okno na ulici. 

Náš soused za plůtkem číslo dvě vyřešil 
svoji potřebu soukromí zcela originálně. 
Své okno zabednil prkny. 

Sousedka za plotem číslo tři má tři 
psy, dvě vnučky a harampádí v zahradě. 
Chápu její potřebu soukromí a raduji 
se, že dovolila plotu mezi našimi domy 
vyrůst do velikosti dospělého muže. 

Okny obývacího pokoje nahlížím do 
zahrady. Zahrada – prostor pro tvoření 
krásna, nabízí svým majitelům přírodu, 
domov a intimitu. Naše zahrada je ukon
čena nizoučkým plůtkem, přes který se 
nabízí pohled do zadního traktu soused
ního domu. Žije tam starý manželský 
pár, přátelští staříci, kteří dbají o svoji 
zahradu. Vše v ní je pečlivě upravené. 
Vše až na obrovitý starý sušák prádla 
připomínající italské Palermo. Vědomi 
si faktu, že vlající spodky na ohyzdném 
sušáku by jim nedaly šanci dostat se na 
stránky zahradnických časopisů, skryli 
staříci palermského obra za zadní částí 
domu, vedle okna do kuchyně. Odtud 
sleduje obr můj pohyb v zahradě a já si 
připomenu jeho přítomnost vždy, když 
vyhlédnu z okna obývacího pokoje. 
Není to jenom obr, kdo nahlíží do na
šeho soukromí. Ukryty za záclonami 
z květin, sedí u stolu dvě postavy. Vídám 
je každé ráno, poledne, večer… Hodiny 
po hodinách, dny po dnech sedí dva sta
říci a těší se pohledem do naší zahrady 
a obývacího pokoje. Teď už chápu, proč 
bývalý majitel domu vysadil dnes už 
obrovité túje přímo před okna ložnice 
a znemožnil tak sobě i nám výhled do 
zahrady. 

Nevzdávám svoji představu o alespoň 
částečné intimitě zahrady, a když se nůž
ky v rukou starého pána zakusují do již 
tak miniaturního plotu ve snaze udělat 
ho ještě menším, s tím nejmilejším 
úsměvem, chabou švédštinou a snahou 
o zdvořilost zdvořilejší švédské vyslovím 
přání. Ano, skutečně bychom si já a můj 
muž přáli, aby plot dostal šanci povyrůst. 
Soused mi zdvořile vysvětlí, že za vyšším 
plotem by ve stínu nemohly růst květiny 
a i plot sám by špatně rostl. Pozapomene 
jen, že stín padá pouze do naší zahrady, 
kde žádné květiny nejsou. Také stejné 
ploty v okolí dorostly vyšších výšek bez 
úhony na kráse.

Odcházím a vím, jak se ve Švédsku 
říká „ne“. Odcházím a přemýšlím, jak by 
bylo krásné prožít těch několik teplých 
letních dnů bez dohledu palermského 
obra a jeho majitelů. Odcházím a v mém 
srdci začíná hořet plamen rozhořčení 
nad švédskou „slušností“ a lítosti nad 
zahradou, kde se cítím jako ve veřejném 
parku. Odcházím a v mé hlavě se rodí 
protest.

Je horká letní sobota. Ležím upro
střed zahrady vystavena slunci a zrakům 
sousedů. Rozžhavené sluneční paprsky 
zbarvují kůži na červeno a pod plavkami 
stékají proužky potu. V letním sobotním 
žáru nabízím slunci každý kousek svého 
těla. Každý až na malé části zakryté pro
pocenými plavkami.

Bylo by krásné opalovat se nahá, po
myslím si. „Co by tomu řekli sousedé?“ 
ozve se můj vnitřní hlas zastupující dobré 
sousedské vztahy. „Možná by je potěšilo 
uvidět víc z tvého soukromí,“ popichuje 
hlas opozice. V tom nejkrásnějším ze 
všech švédských lét se rozhodnu „chovat 
se jako doma“ ve své „nesoukromě sou
kromé“ zahradě.

V horkém slunečním odpoledni 
odkládám proužky plavek. V horkém 
slunečním odpoledni vyjadřuji svůj 
protest. Protest proti nesvobodě na svo
bodném území. Protest proti přehnané 
snaze nerušit soukromí těch druhých tak 
protikladné oblibě koukat jim do talíře 
či do postele. Protestuji proti švédské 
zdvořilosti a způsobu jak říkat ne.

A zatímco protestuji, s potěšením 
nahlíží do zahrady můj manžel a možná 
nejen on. A já přemýšlím, zda plot dosta
ne příště šanci povyrůst, či právě naopak. 
A zatímco protestuji, pomalu plyne to 
nejkrásnější ze všech švédských lét.   
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Karel Pecka

S
pisovatel Karel Pecka pro mne vždy 
představoval dítě první republiky. 
Přišel na svět, když jí bylo deset –  

můžeme tedy říct, že byl jejím potom
kem druhé generace. Její příslušníci ani 
neprošli vojenskou službou (Peckovi ješ
tě nebylo deset, když přišel Mnichov), 
nemohli za republiku bojovat, přesto je 
však formovala.

Pecka se narodil 6. prosince 1928 na 
Slovensku, těsně při maďarských hra 
nicích, kde jeho otec byl úředníkem 
finanční stráže. Vyrůstal však v jižních 
Čechách, kam byl otec později přelo
žen. V Budějovicích bydlil u babičky, 
vychodil měšťanku i obchodní školu. Od 
konce války až do maturity byl činný ve 
skautingu. Jak říká v knize rozhovorů 
s Janem Lukešem Hry doopravdy, zákla
dy skautingu ho provázely i ve „špatných 
dobách“. Z vlivů politických pak uvádí 
zejména Masaryka, Čapka, Tigrida. 
I z toho pochopíme, proč na rozdíl od 
mnohých vrstevníků, kteří se rovněž stali 
spisovateli – z nejznámějších jmenujme 
Pavla Kohouta, Milana Kunderu, Lud
víka Vaculíka – neupadl do tenat svodů 
marxistické víry. Proto se také nemohl 
po komunistickém převratu octnout na 
straně dočasných vítězů.

Po válce dostudoval obchodní aka
demii, maturoval v osmačtyřicátém. Lá 
kalo ho studium novinařiny, ovšem na 
vysokou školu již ho nevzali. Přijal proto 
místo úředníka v podniku Tesla, zároveň 
se podílel s několika známými z Bar
randova na tvorbě nezávislého kulturně 
kritického časopisu – dnes 
bychom ho nazvali sami
zdatovým. Věcný odhad 
budoucího vývoje ho vedl 
k přípravě emigrace, ke 
které se odhodlal v květnu 
1949. Tento pokus o únik 
byl romanticky naivní, 
jak Pecka sám nejednou 
vylíčil literárně i osobně 
(například si do zavaza
dla přibalil zmíněný ile
gální časopis). Ještě před 
hranicemi padl do jedné 
z léček státní policie, byl 
zatčen, obviněn z vele
zrady a odsouzen. Tehdy se (třeba to zní 
melodramaticky) rodí z Karla Pecky muž, 
muž charakteru, postojů, muž slova –  
časem i psaného.

Pecka následně prožije téměř jedenáct 
let v komunistických lágrech: nejprve 
v poměrně „fešáckém“ u Kladna, nejdéle 

pak v uranových dolech na Jáchymovsku, 
konečně pak v Bytízu u Příbrami, kde ho 
zastihne amnestie. Věznění Pecku předurčí 
literárně, dotvoří ho také jako člověka. Člo
věka bitého i zbitého, lámaného a přitom 
nezlomného. Z této zkušenosti vycházejí 
všechny jeho zásadní literární texty.

Šedesátá léta byla už dlouho 
před šedesátým osmým 
dobou pokusů nejen 
tvůrčích, ale i edičních. 
Už v roce 1965 vychá 
zí Peckovi časopisecky 
první povídka s vězeň
skou tematikou. Rok 
na to pak povídkový 
triptych Konfrontace; 
a o další rok později 
první román. Ten si 
dovolím nazvat přelo
movým: Horečka. Pecka 
sám později tuto knížku 
rád snižoval; lze to po

chopit, vzhledem k času 
vydání (1967) i k cenzurním poměrům 
se jistě musel v lecčem omezovat. 
Přesto však tento dvojpříběh dvou mu 
žů – jednak uprchlého politického vězně, 
jenž se na cestě za svobodou dopustí 
vraždy a tím spustí řetěz nevratných 

Nový	slunovrat	mohl	a	měl	Karlu	Peckovi	nastat	po	listo-

padu	1989.

Jan Horálek

Osamělý hrdina
poražené generace
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následků, jednak jeho parťáka, který ho 
kryje i za cenu vlastního života – vy
slovuje většinu základních témat, jež se 
v jeho textech později objeví.

Snad nejsilněji jsou lágrové motivy 
vysloveny ve sbírce povídek, napsaných či 
alespoň koncipovaných už po lágrech, jež 
vyšla 1968: Na co umírají muži. V témže 
roce pak následuje příběh se zřejmými au
tobiografickými prvky – Veliký slunovrat. 
Tato úžasná výpověď přináší v časově 
zacykleném rámci příběh propuštěného 
muže, jenž hledá své životní místo ve 
světě dlouho očekávané svobody. Hrdina 
se pokouší navázat tam, odkud ho osud 
před více než deseti lety vytrhl, ale nejde 
to: změnily se poměry, změnili se lidé, 
k nimž se navrací, mění se propuštění 
spoluvězni... Možná nejvíc zatěžko mu je 
přiznat si, že se změnil i on sám, a nejen 
věkem nebo zdravím. Ostatně proč by 
také měl? Vždyť soubor jeho základních 
hodnot se nemění, hlásí se k nim i za cenu 
nových propadů. A že jich není málo. 

Jeho navracení se skončí, když ho systém 
nanovo dostihne a připomene mu své 
pojetí svobody. Odešle ho zpátky za dráty 
– i když do poměrů jaksi mírnějších, totiž 
do vojenského lágru PTP.

Když jsem Karla Pecku osobně poznal 
(napsal jsem o jeho prózách diplomovou 
práci a stačil ji ještě obhájit počátkem 
„normalizace“ v r. 1970), prohlašoval, 
že téma lágrů již uzavřel. Svědčila o tom 
jeho poslední kniha, vydaná ještě v osm
ašedesátém, Hra na bratrství, fiktivní 
příběh vnitřního dialogu. Tou dobou už 
pracoval na Štěpení – tentokrát šlo o sku
tečný dvojpříběh, v němž osudy postav 
a dějů odděluje půlčtvrta století (mezi 
Bílou horou a srpnem osmašedesát) 
a zároveň je propojují paralely okolností 
a charakterů. Pecka zkrátka nechtěl být 
„českým Solženicynem“, jímž byl literární 
kritikou konce 60. let nazýván. Nechtěl 
být jen dokumentátorem svých osobních 
prožitků, aťsi byly sebetvrdší, sebeau
tentičtější a sebenaléhavější. Cítil se být 

spisovatelem, a bytostný úděl spisovatele 
není jen zaznamenávat, nýbrž přetvářet, 
nejen pronikat do hloubi zkušeností, 
ale přesahovat je, hledat za konkrétními 
prožitky poznání obecnější.

Tento Peckův zápas oslavil Václav 
Černý v eseji Románový svět Karla Pecky 
v paralelách tragiky antického mýtu. To se 
však stalo až poté, co se Pecka k lágrové 
tematice vrátil svými Motáky nezvěstné-
mu. Faktograficky Motáky tolik nového 
nepřinášejí; podávají to však důkladněji, 
hutněji, komplexněji – a působivěji. Do
mnívám se, že Pecka potřeboval od dříve 
napsaného odstup, aby si uvědomil, že to 
vše má platnost širší a ovšem nadčasovou. 
K poznání nutnosti promluvit znova ho 
jistě přiměla i dusící tíha normalizačního 
„bezčasí“. Doba se zvrtla, a i když jáchy
movské lágry už neexistovaly, nezmizel 
jejich duch a jeho působení na duši 
společnosti i na charaktery jednotlivců. 
Už proto se Pecka k tématu vrátit musel. 

Bytostný úděl 
spisovatele není 

jen zaznamenávat, 
nýbrž přetvářet.
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Chápu, že s trochou trpkosti: vždyť to 
všechno už nejednou vyslovil!

To byl, myslím, nejstrašnější los Karla 
Pecky: ne to, že nemohl ani proti Něm
cům, ani proti bolševikům zvednout 
zbraň; ani že ho režim připravil o víc 
než deset let mladého života, ani že ho 
všemožně omezoval a pronásledoval, 
před „normalizací“ a tím spíš během 
ní. Pro něj muselo být nejhorší, že mu 
nebylo dost nasloucháno. Přitom mu 
nelze vytknout, že by se nevyslovoval 
dost zřetelně: jak byl úporný v hledání 
nových témat, úhlů pohledu, paralel, 
stejně tak pečlivě dobýval nejpřesnější 
výrazy a formulace – někdy je dodával 
i do hotových „petličních“ textů. Tím spíš 
pak mohl mít pocit, že se jeho hlas a jeho 
témata ztrácejí. Mimochodem, problém 
ztrácení a ztracení pro mne nejpřesvěd
čivěji vyslovuje jeho skvělá novela Pasáž.

Nový tón do jeho psaní a snad i života 
konce 70. let přineslo přestěhování na 
Malou Stranu; předtím obýval garsonku 
v paneláku na Jižním Městě. (Když jsem 
ho tam prvně navštívil, nejvíc mě přikva
pilo, jak málo se tam vešlo knížek. Trochu 
nejapně jsem se ho zeptal, zda to pro něj 
není přece jen stísněné. On se jen uculil 
a shovívavě řekl: Víte, byl jsem léta zvyklý 
na prostory podstatně stísněnější.) Staro
bylý dům v Nerudovce 26 proto poskyto
val víc intimity, prostoru a pohodlí. Také 
možnosti setkávat se s přáteli v roli hos
titele. Ale přestěhováním Pecka jako by 
si chtěl „adoptovat“ celou Malou Stranu 
i s jejími sousedskými 
vztahy, chtěl nasát jejího 
genia loci a stát se jeho 
součástí. Tak trochu 
z nouze (zostřené do
tírání StB mu znemož
ňovalo pokračovat v již 
rozdělané práci) začal 
psát Malostranské hu-
moresky, tak to alespoň 
tvrdí ve zmíněné knize 
rozhovorů; ale soudím, 
že to tak trochu patřilo 
k tomu geniu loci.

Nový slunovrat mohl 
a měl Karlu Peckovi na
stat po listopadu 1989. Potíž byla, že dva 
roky předtím těžce a vlekle onemocněl 
s plícemi. Naštěstí se nepotvrdily obavy 
z diagnózy nejhorší – nebylo by divu po 
tolika letech na uranu včetně drtírny rudy 
v proslulém táboře „černé smrti“. Místo 

toho šlo o vleklou tbc; pokud vím, strávil 
Pecka v nemocnici i své šedesátiny. Tou 
dobou jsme se už téměř nevídali, přestě
hoval jsem se a tím jsme ztratili vzájemný 
kontakt. O to víc jsem po listopadu 89 
doufal, že konečně nastane jeho hvězdná 
hodina. Pravda, konečně se jeho knihy 
začaly doma opět vydávat, zfilmovalo 
se něco z Humoresek, Pecka byl veřejně 
uznáván. Hektická doba však přinášela 
příliš mnoho podnětů, než aby se prosadi
la tak naléhavá a nadčasová témata, která 
Pecka přinášel. Veřejnost toho musela 
dohánět příliš mnoho; a záhy se ukázalo, 
že nejpřitažlivější jsou podněty efemérní. 
Nastávala epocha konzumu, a duchovní 
statky nepatřily k nejžádanějším. 

Pro mne byl největším zklamáním 
nezájem mladých lidí. Když jsem se občas 
odvážil zeptat na Pecku svých studentů, 
budoucích češtinářů, nanejvýš měli – po

kud vůbec jaké – ponětí 
o Motácích; nejspíš se to 
našprtali k maturitě. Vět
šinou nic nečetli. Učím 
sice jazykové předměty, 
nikoli literaturu, ale je
den semestr jsem otevřel 
lingvoliterární seminář 
věnovaný právě Peckovi. 
Jako výchozí text jsem 
zvolil Horečku, zrovna 
byla k mání v zlevněných 
knihách – za pět korun. 
Moc osení z toho však 
nevzešlo. Přitom právě 
Horečka se dočkala kon

cem 60. let dvou vydání, a Karel Helge 
ji měl zfilmovat; ale poctivě řečeno, ani 
v oné době se Peckovi nedostalo tolik 
pozornosti, kolik zasloužil.

Pecka sám by si jistě na malý zájem 
o své texty nikdy nestěžoval; to by mu 

tento peckův 
zápas oslavil 
Václav Černý 

v eseji Románový 
svět Karla pecky 

v paralelách 
tragiky  

antického mýtu.

hrdost nikdy nedovolila. Ale dost zkla
mání mu přinesl polistopadový vývoj věcí 
obecných, ať už šlo o marginálie (kriticky 
se například zapojil počátkem 90. let do 
diskusí o českém pravopise) nebo o věci 
zásadní – až po ideové vyprazdňování 
evropanské civilizace. Je zajímavé, že její 
krizi viděl, jistě právem, v tom, jak se 
vytrácí idea křesťanství; ve zmiňovaných 
rozhovorech mluví dokonce o jeho ztros
kotání. Přitom se nikdy neproklamoval 
jako náboženský člověk, ve svých textech 
(např. v Motácích) k tématu křesťanství 
přistupuje s jistou dávkou skepse.

Dost pesimistické hodnocení lidských 
vyhlídek v budoucím světě lze dost dobře 
chápat. Před listopadem Pecka svou 
životní situaci poměřoval časy, kdy mu 
bylo nejhůř, kdy šlo nejednou bez nad
sázky o holý život. Poměry ve svobod

ných podmínkách ovšem právem měřil 
možnostmi, jež tak často zůstávaly ležet 
ladem. A často nevratně. Jenže to už patří 
k údělu svobody.

V posledním období života se Peckovi 
opět zhoršovalo zdraví; jeho mužná dů
stojnost ho nutila spíše to tajit. Asi posled
ní krůpějí hořkosti byla hrozba, že se bude 
muset vystěhovat z restituovaného domu 
v Nerudově ulici, nejspíš zase někam na 
sídliště. Jako by se naplňovala, řečeno 
slovy Václava Černého, paralela tragiky 
antického mýtu. Karel Pecka umírá v Pra
ze 13. března 1997. Letos v prosinci by mu 
bylo osmdesát let. 

Autor je lingvista  
a spolupracovník redakce. 
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Milana Terleova:
Tanec na troskách. Válečný deník čečenské dívky
vyd. JOTA, Brno 2007, 192 str. 

Karel Černý

Tanec na troskách

„Děti si hrají. Je šílené, jak rychle rostou! 
Ve svém životě poznaly jen trosky. Co 
z nich bude? Co bude s čečenským mlá
dím, odříznutým od světa, prodaným říši 
za plyn a ropu. Ponechaným napospas 
armádě a milici, ponechaným bez vzdě
lání?“ Těmito otázkami bez odpovědi 
končí strhující deníkové svědectví mladé 
Čečenky Mileny odehrávající se na poza
dí čečenské války. Ta ji zastihla v rodné 
vsi Orechovo. Z poklidného, bezpečného 
a z hlediska teenagera nudného života 
autorku před válkou rozrušily pouze dvě 
události. Když strýc, jenž kdesi sehnal 
videokazetu s filmem Rambo, ji pak 
celému příbuzenstvu s velkou obřadností 
pustil. Snad o ještě větší vzrušení autorky 
i jejích vrstevníků se později postarala 
nově otevřená madrasa – škola Koránu –  
i se svým charizmatickým učitelem. 

Válka začíná ve chvíli, kdy Milena sní 
o tom, že se stane všemi obdivovanou 
princeznou na maturitním večírku, ke 
kterému však již nikdy nedojde. Válku 
neodvrátí ani modlitba žen z Orechova, 
které se spolu s Milenou snaží za úplňku 
uprosit stará předislámská čečenská bož
stva, když u potoka orodují za mír. Školu, 
kde se měl absolventský bál konat, ještě 
v zimě 1994 rozbombarduje ruské letec
tvo. V následujícím roce jsou rozstříleny 
i všechny zbývající domy a Milena s mat
kou odchází do Grozného – „Perly Kav
kazu“. O životě v tomto kosmopolitním 
městě plném divadel, kin, muzeí a škol 
autorka vždy snila. Při příjezdu ji však 
vítají rozbombardované ruiny a nápis 
„Vítejte v pekle“. „Město bylo zabito,“ 
univerzita zavřena a Mileně nezbývá nic 
jiného, než trávit většinu času v krytu 
kvůli neustálému ostřelování: „Ve světle 
svíčky jsem si četla Cestu kolem světa za 
osmdesát dní. Když je člověku šestnáct 

a je uvězněn ve sklepě, není nic lepšího 
než dobrodružství hrdinů Julese Verna, 
aby se mu vrátil smysl pro prostor a ne
konečno.“ 

Naději při věčném vysedávání v krytu 
přitom může dospívající dívka čerpat 
nejen z fiktivních literárních příběhů, ale 
i z vyprávění babičky, která je jí vůbec 
největší autoritou zastiňující všechny 
Karly Maye a Julese Verny dohromady. 
Babička si bude do smrti pamatovat 
zejména mrazivý únorový den roku 
1944, kdy byli z rozkazu Stalina Čečenci 
prohlášeni za „nepřátele lidu“ a v do
bytčácích deportováni do Kazachstánu. 
I přes všechny útrapy nakonec Čečenci 
pokus o genocidu přežili. Kolektivní pa
měť tak v kritických momentech národa 
funguje jako zdroj naděje a víry. Napo
mohly mu v tom však i silné rodinné 
a příbuzenské vztahy, při vzpomínkách 
na dětství v Orechovu autorka píše: „..v 
ulici bydleli jen naši příbuzní, takže jsem 
si dlouho myslela, že je celý svět obydlen 
jen samými bratranci.“ A na jiném místě 
knihy pokračuje: „Říkám si, jak bychom 
asi přežili, kdybychom měli stejné uspo
řádání rodin jako Francouzi…“ 

Euforii z vítězství nad ruskou armá
dou (1996), prvních svobodných voleb 
(1997) a nadšení z možnosti chodit na 
přednášky do rozstřílené univerzitní bu
dovy začínají kalit vnitřní rozepře mezi 
samotnými Čečenci. Lidé se spolu s Mi
lenou bojí, že země stále více balancuje 
na hraně občanské války podobné té, ke 
které došlo po vyhnání Rusů z Afghánis
tánu. Misky vah se skutečně nebezpečně 
vychylují ve prospěch radikálů podpo
rovaných džihádisty z arabských zemí, 
kdy miláček národa, prezident Aslan 
Maschadov, nemá dost sil, aby jim mohl 
účinně čelit. 

Spolu s nástupem Vladimíra Putina do 
prezidentského úřadu dochází v Moskvě 
k několika podivným teroristickým aten
tátům a následně se rozjíždí tzv. druhá 
čečenské válka. Ta je provázena nejen 
masivním nasazením profesionálních 
jednotek a placených žoldáků, ale také 
válkou informační. Propaganda Kremlu 
ji líčí jako „policejní operaci“ v rámci 
„boje proti mezinárodnímu terorismu“. 
To podle Mileny pomohlo uchlácholit 
špatné svědomí většiny západního světa, 
kterému se stejně kvůli nějakým čečen
ským civilistům nechtělo popouzet stále 
sebevědomější postjelcinovskou Moskvu. 
Každý Čečenec se navíc v očích ruských 
vojáků, soudců či administrativy stává 
potenciálním teroristou, jak se o tom 
mnohokrát přesvědčila i autorka: „Starý 
muž stojící před mrtvolami dětí se zeptal 
ruského generála, který šel zrovna pový
šeně kolem. „To ti řekli Putinovi bandité, 
abys je zabil? – Tohle jsou budoucí ban
dité,“ odpověděl důstojník. 

Autorka měla to štěstí, že se jí to vše 
podařilo přežít, a díky stipendiu nevlád
ní organizace Studenti bez hranic odjela 
studovat žurnalistiku a politické vědy do 
Paříže. Tam také své svědectví formou 
deníku zachytila. Nenásilným způsobem 
v něm propojuje „velké“ a „malé“ dějiny, 
takže knihu lze číst stejně dobře jako 
napínavé líčení válečných zkušeností 
dospívající dívky, jako knihu o roli ženy 
v islámském světě či jako poutavou učeb
nici úvodu do dějin Čečenska (obsahuje 
přílohy s chronologií konfliktu a portréty 
hlavních „aktérů“). Knihu uzavírá doslov 
novinářky Petry Procházkové, která 
mnoho let svého života zasvětila právě 
Čečensku a v několika ohledech pohled 
mladé Mileny koriguje či doplňuje. 
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nové knihy

Alberto Manguel:
Dějiny čtení 
vyd. Host, Brno 2007, 480 str.

Vojtěch Gössl

Nekončící příběh čtení

Č
tení. Schopnost, která se někdy zdá 
být tak přirozenou, že ji ani nevní
máme. Přitom skutečnost, že se jí 

každý musí naučit, i stále se vyskytující 
analfabetismus jsou dokladem toho, že 
nejde o něco vrozeného. Přesto se čtení 
může na první pohled jevit jako zcela 
běžná věc a mnohdy si ani vášnivý čte
nář neuvědomuje hloubku a význam této 
schopnosti. Co je čtení, existuje pouze 
jedno jediné; a má něco tak neuchopitel
ného vlastní dějiny? Nejen na tyto otázky 
se snaží najít odpovědi Alberto Manguel 
ve svých Dějinách čtení, které vyšly na 
sklonku minulého roku.

Může se dokonce zdát, že takové ději
ny jsou nadbytečné. Existují přece dějiny 
literatury, známe vývoj knih, můžeme 
pátrat v dějinách knihoven, studovat 
vývoj písma nebo se zabývat vývojem 
vzdělanosti v širším slova smyslu. Alber
to Manguel se snaží ukázat na to, že čtení 
má nejen své dějiny, ale že i jeho význam 
je mnohem hlubší, než si občas uvědo
mujeme. Nenapsal však lineárně pojaté 
a popisné dějiny. Nejedná se o práci, 
v níž by se první kapitola líčila nejstarší 
období a postupně by následovala další. 
Naopak každá z nich je věnována určité 
oblasti (fenoménu), zachycuje ji na 
různých příkladech, a tak vytváří pestrý 
pohled na čtení, což je navíc podpořené 
narativní formou a zaujetím, které Man
guel pro toto téma má.

Autor v sobě nezapře vášnivého čte
náře, což je patrné již v první kapitole vě
nováné jeho vztahu a cestě ke čtení. Pro 
Alberta Manguela (narodil se v roce 1948 
v Argentině v rodině diplomata) se knihy 
brzy staly nedílnou součástí života. 

Kniha je rozdělena na dvě části po 
deseti kapitolách. První se více věnuje 
aktu čtení a druhá čtenářům, přičemž 

jednotlivé části se vzájemně prolínají 
a doplňují. Jedním z problémů, jemuž se 
autor hned na začátku věnuje, je otázka, 
jak vůbec ke čtení dochází. Tedy jak se 
písmo skrze naše oči přenáší do mozku. 
Popisuje vývoj názorů na tuto problema
tiku od nejstarších antických až po dne
šek, kdy sledujeme činost mozku pomocí 
techniky. Ani ta nám nedává konečnou 
odpověď, k jakým procesům v naší mysli 
dochází; čtení je z tohoto pohledu pozo
ruhodné – už jen tím, že je ho schopen 
pouze člověk.

Dalším aspektem je, že se čtení neo
mezuje pouze na text, ale má mnohem 
širší význam. Čteme v mapách, čteme 
v obrazech, ale můžeme číst i stopy 
zvířat. Tato skutečnost je mimořádná, 
pokud si uvědomíme, že schopnost číst 
byla v minulosti redukovaná na úzkou 
skupinu populace. Význam takového 
obrázkového čtení je ilustrován na 
matce francouzského básníka Francoise 
Villona poznávající biblické příběhy na 
obrazech.

V přeneseném významu můžeme 
číst mnohem víc, jak ukazuje kapitola 
Metaforické čtení, kterou nás provází 
postava velkého amerického basníka 
Walta Withmana. Čtení může sloužit 
jako metafora pro porozumění; čteme 
svět, čteme například i v lidkých očích. 

Abychom uměli číst, musíme se tomu 
nejprve naučit. Bez toho jsou písmena, 
znaky bez významu. Kapitola věnovaná 
právě této oblasti zároveň ilustruje 
autorův přístup, kdy na příběhu dvou 
žáků alsaské školy na sklonku 15. století 
popisuje tehdejší systém výuky čtení. 
Tehdy šlo o proces, během něhož žáci 
pouze memorovali a jejich schopnost 
porozumět textu byla minimální. To 
odpovídalo i tehdejší představě, že text 

se dá číst pouze jedním způsobem a má 
jeden možný výklad. Tento pohled přetr
vával po dlouhou dobu, než se prosadil 
přístup, že může být vnímán různě. To 
dokládá autor v kapitole Chybějící strán
ka, v níž ukazuje na příkladu Franze 
Kafky, jak různě může být Kafka čten 
a interpretován.

V knize můžeme sledovat rovněž 
drobné proměny čtení, které však pro 
něj měly značný význam. To je případ ti
chého čtení, které se nám zdá dnes zcela 
běžné, ale po dlouhá staletí bylo něčím 
nezvyklým. Podobnou roli hrálo místo, 
kde se četlo, jež se rovněž měnilo od ve
řejného k soukromému. Ačkoli jsou tyto 
změny na první pohled bezvýznamné, 
umožnily intimnější a svobodnější vztah 
ke čtení.

Samotný význam čtení lze doložit i na 
jeho odpírání a zakazování. Dává totiž 
člověku možnost vzdělání a vlastního 
názoru. Této síly jsou si vědomy všechny 
totalitní režimy, které knihy pálí, zakazují 
nebo je odpírají určité skupině společ
nosti. To autor ukazuje na otrokářích 
v USA.

V závěřečné kapitole nazvané Loď 
bláznů se Manguel vyrovnává s názorem, 
že čtení nás odvádí od skutečného světa, 
a s tím, že čtenář se povyšuje nad ostatní. 
V této části by mu šlo vytknout, že věc 
bere příliš osobně a snaží se čtení obha
jovat. Autor však odmítá oba extrémy, 
jak úplné propadnutí čtení a knihám, 
tak jejich úplné odmítání, protože oba 
ho redukují pouze na jedinou věc, kterou 
určitě není. 

Kniha naopak ukazuje, že čtení je 
nesmírně bohatá oblast, ke které si může 
každý doplnit to své a psát si své vlastní 
dějiny, proto si čtení i jeho dějiny zaslu
hují pozornost.  
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Toulky 

V
ýchodní Anatólie vždy byla, a do 
jisté míry stále je, mnohonárod
nostní a multikulturní oblastí. 

Vedle sebe zde po staletí žili křesťané 
a muslimové, Arméni a Kurdové, Turci 
a Gruzínci nebo Zazové a Arabové. To, 
jakým způsobem se dnešní Turecko vy
rovná se svou multikulturní minulostí 
i současností, patrně výrazně ovlivní 
hledání jeho cesty mezi islamismem na 
straně jedné a pozápadněním na straně 
druhé. Kromě dlouhodobého „kurdské
ho problému“ a vyrovnání se s historic
kými kostlivci v podobě arménské ge
nocidy představují velkou výzvu také ne 
zrovna přátelské vztahy se státy, se kte
rými turecká východní Anatólie sousedí. 
Arménii a Gruzii iritují historické resen
timenty, zdejší nacionalisté mají pocit 
nevyřízených účtů ještě z dob Osmanské 
říše. Také Syřany a Iráčany zvedá ze židle 
celá řada kroků turecké vlády, například 

snížení průtoku Eufratu a Tigridu (díky 
Východoanatolskému projektu obřích 
přehrad a hydroelektráren). Podobně 
jako se anatolská voda stává strategickým 
zdrojem pro celý region, stal se z pohle
du Západu zde nedávno zprovozněný 
ropovod BakuTbilisiCeyhan „trubkou“ 
prvořadé významnosti. Jak kurdští se
paratisté v Anatólii, tak ruské jednotky 
v sousední Gruzii si dávají záležet, aby 
ukázaly, že pokud se jim zamane, jsou 
schopny tok „černého zlata“ přerušit. To 
ostatně předvedly v průběhu letošních 
červencových a srpnových dnů. 

slavná gruzínská historie
Učitelka Nina významně prohlašuje: 
„Tato malebná horská údolí patřila ještě 
před třemi čtyřmi sty lety Gruzii,“ a v zá
pětí dodává „my ale toto území, které 
nám Turci zabrali, pokládáme stále za 
své a nehodláme se ho vzdát.“ Podobné 

„scény“, jako zde v Öskvanku u půso
bivé gruzínské katedrály z 10. století, se 
odehrávají téměř každý víkend. Malé 
skupinky svátečně oblečených gruzín
ských vlastenců přijíždějí v dodávkách 
či osobních automobilech z více než tři 
sta kilometrů vzdáleného Tbilisi, aby ob
divovali zbytky fresek a monumentální 
ruiny kostelů a klášterů – připomínky 
„zlatého věku“ gruzínské kultury. Nina 
a její skupina sestávající z mladého páru 
ověšeného fotoaparáty, úspěšného gru
zínského podnikatele a dvou starších žen 
se s místními Turky pokojně popíjejícími 
čaj ve stínu katedrály (která sloužila od 
19. století až do roku 1980 jako mešita) 
prý zásadně nebaví. Zdá se, že určitá 
odtažitost a nevraživost je oboustranná. 

V těžko přístupných horách na sever 
od města Erzurum se nachází celá řada 
podobných kostelů a klášterů upomínají
cích na slavné období gruzínských dějin –  

Z	 bašty	 křesťanství,	 jíž	 oblast	 severovýchodní	 Anatólie	

byla	po	staletí,	se	dnes	paradoxně	stává	bašta	tureckých	

islamistů.

Karel Černý

reportáž

východní Anatólií
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jsme v srdci gruzínského středověkého 
království (od 10. století do r. 1453). 

V sousedním údolí, než jsme potkali 
Ninu a její národně „rozjitřené“ Gruzínce, 
stojí klášter Haho z konce 10. století. Na 
rozdíl od většiny ostatních připomínek 
křesťanského osídlení se jeho lodní klen
by ještě nezřítily, kostel proto stále slouží 
jako venkovská mešita. V interiéru tak 
nechybí množství orientálních koberců 
rozprostřených na podlaze či mihráb –  
jakýsi výklenek ukazující směr k Mekce. 
Místní imám, který patří k obecním auto
ritám, dokonce v postranní klášterní lodi 
zřídil madrasu, tedy náboženskou školu 
pro děti z vesnice Baobaši. „Sem žáci do
cházejí odpoledne po vyučování v běžné 
škole, aby se seznámili se základy islámu, 
který se v sekulárních státních školách 
nevyučuje,“ vysvětluje imám a ukazuje 
na řadu roztomile malých dětských lavic 
a několik pohozených učebnic. 

Kromě imámů se ve zdejších vesnicích 
těší vysoké autoritě i muži, kteří si jako 
„gastarbeiteři“ odpracovali řadu let na 
Západě, nejčastěji v Německu. Po letech 
se vrátili v luxusním německém auto
mobilu, s nastřádaným jměním a snící 
o tom, že zbytek života prožijí u karet 
v místních čajovnách či jako vážení pod
nikatelé řídící menší rodinný podnik. 
Proto je dnes němčina v těchto horských 
oblastech „živějším“ jazykem než gruzín
ština, kterou lze u místních zaslechnout 
již jen velmi zřídka (například ve vesnici 
Bičaklcilaru). 

Z bašty křesťanství, jíž oblast severo
východní Anatólie byla po staletí, když 
s podporou Byzance zápolila s Araby 
i seldžuckými Turky, se dnes paradoxně 
proměňuje v baštu tureckých islamistů. 
V téměř každé vesnické čajovně či ob
chůdku visí velká vlajka vládní Strany 
spravedlnosti a rozvoje (AKP) a ještě 
větší portrét současného premiéra Re
cepa Tayyipa Erdogana. Ten se nejprve 
proslavil jako úspěšný starosta Istanbulu 
a poté snad ještě více veřejnou recitací 
básně (1998), jež přirovnávala mešity ke 
kasárnám, minarety k bajonetům, kupo
le k přilbicím a věřící k vojákům. Dnes 
je však AKP umírněnou konzervativní 
islamistickou stranou, která své úspěšné 
předvolební kampaně (2002, 2007) 
postavila na slibech důrazného boje s ko
rupcí, na proevropském směřování země 
a liberálních ekonomických reformách. 
A právě proto stranu podporují konzer

zakopaných tanků vyčuhují na okolních 
kopcích. Osobní automobily, autobusy 
i kamiony musí zastavit, osazenstvo 
je občas vyzváno, aby vystoupilo. To 
očividně irituje zejména kurdské řidiče 
kamionů, kteří kontroly pokládají za 
šikanu ze strany armády namířené proti 
Kurdům. Patrně se jim také nemusejí 
zamlouvat obří citáty zakladatele Turec
ké republiky Mustafy Kemala Atatürka 
vytvořené z kamení ve vyprahlé anatol
ské krajině. V pomyslné hitparádě citátů 
zdatného rétora, jehož nejdelší řeč trvala 
36 a půl hodiny, vítězí všudypřítomné Ne 
Mutlu Türküm diyene! („Jsem hrdý na to, 
že jsem Turek“). Naopak turečtí řidiči 
vojáky či příslušníky milic jandarmy 
nadšeně zdraví a sebevědomě prohlašují: 
„Teroristi? Problém? – Jandarma – Žádný 
problém!“ Mocná armáda je dosud po
važována za strážce jednotného Turecka 
a laického charakteru republiky, za elitu 
národa a rezervoár nejlepších „mozků“ 
země. 

V Turecku jsou stále v živé paměti 16 let  
trvající boje mezi armádou a separatisty 
z marxistické Strany kurdských pracují
cích (PKK), které utichly až v roce 1999, 
když si vyžádaly více než 30 tisíc obětí 
na obou stranách. Dnes se, jak známo, 
podle mnohých nervózních hlasů situace 
opět vyostřuje. Zejména v souvislosti 
s přeshraničními teroristickými útoky 
podnikanými z území iráckého Kurdistá
nu – tedy z oblasti mimo efektivní dosah 
tureckých ozbrojených sil. Turecký řidič 
kamionu, který procestoval celou Evropu 
a zná velmi dobře i Prahu, říká: „Problém 
není v lidech, v Kurdech nebo v Turcích, 
ti spolu vždycky nějak vyjdou a domluví 
se.“ A dodává: „Problém je v politice 
a také v USA, které podněcují kurdský 
separatismus svým postupem v Iráku.“ 

Kurdové jsou vždy potěšeni, když mo
hou cizince seznámit s nejpopulárnější
mi zpěváky celého Turecka, jako třeba 
Šivanem nebo Perwerem. Ti podle nich 
mají vesměs kurdské kořeny a ještě před 
pár lety bylo zhola nemožné zakoupit 
jejich nahrávky v oficiálních obchodech. 
Šestnáctiletá kurdská studentka Zejneb 
žijící s rodiči od dětství v Istanbulu má ve 
věcech jasno: „Základem naší i turecké 
kultury jsou dvě věci – fotbal a hudba.“ 
Když se ale tážeme na některá základní 
kurdská slova nebo na překlad písní, 
ukazuje se, že jsou její znalosti jazyka 
dosti omezené. Příliš nepomáhají ani 

vativní a zbožné střední vrstvy drobných 
podnikatelů, které si nepřejí radikální 
islamizaci země à la Írán. 

skromná arménská současnost
Celá jihovýchodní Anatólie byla po stale
tí až do roku 1923 osídlena nejen Kurdy 
či Araby, ale zejména Armény. Hlavním 
zdejším lákadlem je tak arménský kostel 
sv. Kříže (z r. 921) na ostrově Akdamar, 
kam jezdí lodí nejen západní turisté, ale 
v neméně hojném počtu i Turci a Kurdo
vé. Zatímco cizinci obdivují reliéfy zob
razující biblické příběhy – Adama a Evu, 
Jonáše a velrybu či Abraháma už už se 
chystajícího obětovat syna Izáka – místní 
hledají stín pro rodinný piknik, pečou 
kebab a popíjejí nezbytný černý čaj. 

Hoteliér Ibrahim Alkan provozuje 
svou živnost na březích jezera Van. Po
hostinný a hovorný Ibrahim, jehož pra
dědeček byl Armén, se očividně obává 
jakýchkoliv diskusí o politice a zejména 

genocidě Arménů, ke které zde došlo 
v roce 1915. Jeho jinak vždy perfektní 
angličtina selhává vždy, když přijde řeč na 
vzpouru vanských Arménů, kteří stranili 
postupující ruské armádě, a následnou 
osmanskou deportaci všeho arménského 
obyvatelstva. Ibrahim asi nechce do
padnout jako čerstvý nositel Nobelovy 
ceny za literaturu Orhan Pamuk (r. 
2006), jehož úřady popotahovaly za to, 
že veřejně otevíral bolestné téma armén
ské genocidy. Na choulostivé politické 
otázky tedy odpovídá odzbrojující repli
kou: „Are you happy? You are happy. –  
I´m happy.“

nejistá kurdská budoucnost?
Čím více se pohybujeme na východ či jih 
Anatólie, tím více na silnicích přibývá 
vojenských kontrolních stanovišť. Přibý
vá také těžké vojenské techniky. Obrněné 
transportéry blokují křižovatky a věže 

reportáž

Užívání kurdštiny 
v soukromí,  

ale i na veřejnosti, 
přestalo být 

trestné.
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reportáž

konzultace s rodiči, kteří se na kurdštinu 
jen velmi matně rozpomínají a vysvětlu
jí: „V televizi a rádiu dříve nebyly žádné 
pořady v kurdštině a i dnes jsou jen 
velmi zřídka, na základních školách se 
jazyk nevyučuje, a jelikož žijeme stejně 
jako dalších několik milionů Kurdů již 
dlouho v Istanbulu, jazyk postupně za
pomínáme.“ Tak se stalo, že Zejneb mlu
ví naprosto perfektně turecky, anglicky 
a francouzsky, z kurdštiny ale neovládá 
ani základní minimum. 

Indoevropská kurdština přitom před
stavuje klíč k národní identitě Kurdů. 
Jazykové represe proto vždy byly alfou 
a omegou jejich politického pronásledo
vání. Po vzniku Turecké republiky bylo 
kriminalizováno veřejné užívání kurdšti
ny (například při smlouvání na tržišti), 
byla zakázána tradiční kurdská jména, 
ve zřizovaných internátních školách 
byli žáci za každé kurdské slovo fyzicky 
trestáni a žurnalisté upozorňující na tyto 
problémy zavíráni na základě „gumo
vých“ znění paragrafů o separatismu či 
terorismu. 

Podle posledních zpráv nevládní orga 
nizace Freedom House však represe dva
náctimilionové kurdské menšiny, také 
díky tlaku Evropské unie v souvislosti 
s Tureckou integrací do EU, polevují. 
Turecká vláda si snad také uvědomila, 
že sice může bojovat s PKK, ale nikoliv 
s kurdskou „demografickou zbraní“. Brit 
ský odborník na Kurdistán McDowall 
poukazuje na populační přírůstky u Kur 
dů, jež jsou výrazně vyšší než mezi 
Turky. Dle jeho propočtů existuje reálný 
scénář, podle něhož se za 50 let stanou 
sami Turci menšinou. Postavení Kur
dů se tedy z různých důvodů pomalu 
zlepšuje. Užívání kurdštiny v soukromí, 
ale i na veřejnosti přestalo být trestné. 
Nová legislativa dovoluje v omezeném 
rozsahu užívat kurdštinu také v médiích. 
Dokonce byly otevřeny kursy kurdštiny 
na soukromých školách, i když kvůli 
byrokratickým a finančním překážkám 
došlo k jejich opětovnému uzavření 

Dalším problémem tureckých Kurdů –  
na vesnici, ale i ve městech – je chudoba. 
Také proto se turečtí politici dlouho 
snažili redukovat (národnostní a jazyko
vou) kurdskou otázku čistě na problém 
ekonomické zaostalosti jihovýchodní 
Anatólie: „Zmizíli chudoba, zmizí také 
separatismus.“ Město Diyarbakir, nachá
zející se za strašidelnými, čtyři kilometry 

dlouhými byzantskými hradbami, bylo 
za občanské války hlavním centrem 
kurdského hnutí odporu. Sociální situa
ce přeplněného města, kam v době bojů 
uprchlo několik set tisíc lidí z kurdského 
venkova, je dodnes bezútěšná a spousta 
lidí zde dodnes marně hledá práci a obži
vu. Ani to však není na překážku tradiční 
pohostinnosti vůči cizincům. A tak se 
nám na trhu i tady stává, že jsme zváni na 
čaj či kávu, a když se chceme „revanšo
vat“ alespoň slušnou útratou a vybíráme 
si z široké nabídky ovčích a kozích sýrů, 
majitel peníze odmítá a ještě nás obdaru
je nejrůznějšími pamlsky. 

Od místního mladíka živícího se jako 
průvodce se dozvídáme, že předchozí 
roky byly kvůli kurdským pouličním 
nepokojům z hlediska cestovního ruchu 
snad úplně nejhoršími od konce občan
ské války. Tradiční klientelu prý předsta
vují hlavně Izraelci. Pro ty bylo Turecko 
jednou z mála destinací na Středním 
východě, kam mohli bez větších obav na 
dovolenou. I zde se však pro ně situace po 
nedávné libanonské „anabázi“ poněkud 
změnila: častokrát jsme místními přizvá
ni na čaj, avšak až po záporné odpovědi 
na otázku, zda náhodou nejsme Izraelci 
či snad dokonce „zbloudilí“ Američané. 

Existuje vůbec šance, že na kurdské 
i turecké straně převládne umírněný 
postoj a pragmatismus? Budou nadále 
opatrně rozšiřována práva kurdské 
menšiny, aniž by to vedlo k vystupňování 
kurdských požadavků na úplnou nezá
vislost s následnou destabilizací Turecka 
a tím i celého Středního východu? Je 
skutečně docela dobře možné, že většina 
Kurdů má „realističtější“ a skromnější 
požadavky, než prezentují radikálové 
z jejich řad: chtěli by možnost číst noviny 

ve svém jazyce, sledovat bez obav vysí
lání kurdských satelitních televizí z Ev
ropy či severního Iráku a uvítali by jistě 
i možnost školního vzdělávání svých dětí 
v kurdštině. Krom toho by nepochybně 
rádi, aby politické strany hájící kurdské 
zájmy nebyly ústavním soudem „tradič
ně“ zakazovány dříve, než stačí zaschnout 
inkoust na jejich prohlášeních (v r. 1993, 
1994, 2002, 2004), a aby jejich poslanci 
nebyli zavíráni na základě monstróz
ních politických procesů a smyšlených 
obvinění. Výsledky posledních voleb  
(r. 2007) skutečně naznačují, že jen men
ší část Kurdů, zejména radikalizovaná 
mládež, podporuje separatismus. V par
lamentních volbách totiž slavila vládní 
„všeturecká“ strana AKP historický 
úspěch i v převážně kurdských oblastech 
(získala zde 54 % hlasů, dvojnásobek 
oproti volbám v r. 2002). Na hlavu tak 
porazila kurdskou Stranu demokratické 
společnosti (DTP) přímo na jejím „poli
tickém dvorku“. 

V Diyarbakiru a jeho okolí však kromě 
Kurdů dominuje ještě jedna národnostní 
skupina – Zazové. Jejich počet se odha
duje asi na dva miliony. Turci se zde tedy, 
stejně jako v dalších oblastech východní 
Anatólie, ocitají již dnes v postavení 
skutečné minority. Jazyk Zazů je, stejně 
jako kurdština, indoevropský. Podobně 
nedávné genetické analýzy ukázaly, že 
jsou si Zazové nejvíce blízcí právě s Kur
dy. Při troše cviku je však lze na první 
pohled od Turků i Kurdů odlišit. Sami se 
navíc pokládají za samostatnou národ
nostní skupinu a cizincům rádi zdůrazní, 
že jsou Zazové. Mladík, který si říká 
Mr. Falkon, se od vyhrocených sporů 
mezi Kurdy a Turky distancuje: „Když 
se dva perou, třetí se směje – proto se 
věnuji byznysu.“ Za ty roky by prý mělo 
být oběma stranám jasné, že násilím se 
nic nevyřeší. „Největší problém, který 
mě tíží,“ pokračuje, „není politika, ale 
to, že se v posledních letech holky dost 
změnily – chtějí více značkového zboží, 
co vidí v reklamách, a více drahé zábavy, 
co odkoukají v televizi, pokud ale muž 
peníze nemá, je prakticky bez šance se 
s dívkou seznámit.“ 

Autor je sociolog.

Celá jihovýchodní 
Anatólie byla  

po staletí  
až do roku 1923 
osídlena nejen 
Kurdy či Araby,  

ale zejména 
Armény.
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Volba Kārlise Ulmanise  

M
ezinárodní situace v Evropě polo
viny třicátých let je natolik složitá, 
že si ji většina české kulturní ve

řejnosti snad ani neuvědomuje. Skuteč
ností však je, že právě v letech 1933–1934 
Evropa, zvláště ta střední, nabrala směr, 
který pak vyústil v událost u nás velice 
citlivou – mnichovskou dohodu a násled
ně smršť druhé světové války. Citlivý po
zorovatel již ale někdy kolem roku 1934 
musel tušit, že se v mezinárodní politice 
mění nejen rozložení sil, ale i myšlenko
vé a intelektuální směřování řady do té 
doby demokratických evropských státní
ků. Politická změna, která nastala v Ně
mecku v roce 1933, totiž otevřela v řadě 
evropských demokracií cestu k nastole
ní autoritativních a diktátorských reži
mů. Nebylo to pochopitelně jen pnutím 
uvnitř jednotlivých národních elit, ale 
i složitou mezinárodní situací, která byla 
vyživována následky hluboké hospodář
ské krize z počátku třicátých let. Poté co 
byl vyhlášen v březnu roku 1934 Konsta
ninen Pätsem výjimečný stav v Estonsku, 
stalo se Československo, Finsko a s Es
tonskem sousedící Lotyšsko jedinými 
státy střední a východní Evropy, kde se 
ještě držela demokracie. Na jaře 1934 se 
i situace na lotyšské politické scéně za
čala vyhrocovat, i když spíše by se mělo 
hovořit o neutuchajícím hašteření poli
tických stran, které nemohly najít stále 
společnou řeč i nad zásadními otázkami 
současného hospodářského a politické
ho života Lotyšska. Nejsilnější politická 
strana – Sociální demokraté – kupříkla
du vůbec nezastávala vládní posty a ná
vrhy Svazu zemědělců a jejich předsedy 
Kārlise Ulmanise na změnu ústavy a po
sílení pravomocí exekutivy zarytě odmí
tala, i když tyto snahy měly za cíl vyřešit 
stále se opakující vládní krize a neschop

nost vlád řešit zásadní problémy státu. 
Přesto však byl uskutečněný převrat pro 
opozici překvapením. Ulmanis sice v ro
ce 1933 navštívil Německo, kde se mohl 
inspirovat v řešení politických krizí, sám 
však obdivovatelem Hitlera nebyl a sa
motný fašismus byl v Lotyšsku víceméně 
sportem synů zámožných tříd. 

Dne 15. května 1934 v 23 hodin pro-
hlášen byl v hlavním městě Lotyšska v Ri-
ze na dobu šesti měsíců výjimečný stav… 
Činnost politických stran byla zastavena 
a činnost parlamentu přerušena, veřejná 
shromáždění zakázána a pro tisk zavede-
na předběžná cenzura. 41 listů zastaveno.

Tak znělo oficiální popsání převratu, 
jak ho viděl československý diplomat 
v Lotyšsku Jaroslav Lípa. Puč byl při

praven naprosto perfektně za pomoci 
části armády a paramilitárních jednotek 
sebeobrany, která byla řízena právě 
Svazem zemědělců. Ulmanis, který se 
postavil do čela tohoto převratu, ho 
vysvětloval a ospravedlňoval jako nutný 
akt pro uskutečnění zásadních hospo
dářských reforem, které rozbujelý par
lamentarismus znemožňoval. Jako další 
argument pak využíval hrozbu občanské 
války. Brzy po převratu nechal pozatýkat 
představitele extrémních stran lotyšské 
politické scény, ale hlavně vysoké přísluš
níky sociální demokracie, která byla jeho 
úhlavním nepřítelem. Za tímto účelem 
nechal zřídit na pobřeží baltského moře 
koncentrační tábor, kde byli tito političtí 
oponenti zavřeni. Podstatu nově nastole

Ivan malýAutoritativní	režim	v	Lo-

tyšsku	1934–1940.
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ného režimu snad nejlépe vystihne fakt, 
že tito političtí vězni byli nuceni pod 
pohrůžkou hladovění sborovému zpěvu 
lotyšské hymny Dievs svētī Latviju. Ul
manis tak na počátku zamezil fungování 
jakékoli opozice, zároveň však deklaroval 
přechodnost tohoto svého režimu, který 
se měl po vyřešení základních problémů 
společnosti vrátit opět k demokracii. Co 
je bezesporu zajímavé je fakt, že převrat 
byl proveden bez nejmenších problémů. 
Jediným výstřelem celého aktu byl výstřel 
Bruno Kalninše (sociálně demokratické
ho poslance a syna předsedy parlamen
tu), který si při nočním zatýkání myslel, 
že se jedná o zloděje, a střelil pistolí do 
vzduchu. Odpor opozice byl téměř nu
lový a reakce společnosti buď příznivá, 
častěji však zřejmě rezignovaná. 

Nastolení autoritativního režimu roz
hodně nepřispělo k lepšímu postavení 
Lotyšska u demokratických vlád tehdejší 
Evropy. A cesta ke spolupráci s autorita
tivními režimy byla už z podstaty jejich 
smyslu značně problematická. Budoucí 
prezident Československa například 
tituloval v osobní korespondenci uvěz
něného Pavla Kalninše stále předsedou 
parlamentu. Problémem režimu bylo 
pochopitelně i to, že se mu úplně nepoda
řilo vyřešit ekonomické problémy země 
a ty společenské jen potlačit. I proto se 
nejevilo reálné, že by se cesta Ulmani
sova režimu vydala zpět k ústavnosti 
a demokracii. Koneckonců i vývoj celé 
Evropy tomu mnoho nenahrával a spíše 
více zatvrzoval Ulmanise v nutnosti jeho 
režimu a správnosti jeho kroků. Většinu 
sociálních demokratů Ulmanisův režim 
propustil, zamezoval jim však v jaké
koli politické či veřejné činnosti. Tento 

prostor totiž již plně ovládla suita kolem 
Kārlise Ulmanise. K té patřil oficiálně 
druhý nejmocnější mu státu generál 
Jānis Balodis, který se musel na diktáto
rův příkaz dokonce i přes svůj vyšší věk 
oženit. Unifikaci života svých ministrů 
se totiž Ulmanis věnoval velice pečlivě. 
Nezvykle důležitým prvkem uvnitř 
mocenské sítě Ulmanisova režimu byly 
intimní vztahy mezi jednotlivými členy 
vládní suity. Významnou postavou reži
mu byl generální sekretář a později, i přes 
tvrdý odpor prosazený ministr zahraničí 
Vilhelms Munters. Tento ambiciózní, 
vysoce inteligentní a pracovitý potomek 
baltského Němce a Estonky si pro svůj 
velice blízký vztah k diktátorovi vybudo
val neotřesitelné postavení v ministerstvu 
zahraničí Lotyšska. V tragických časech 

konce třicátých let byl významným 
hráčem diplomacie celého Pobaltí. I přes 
nepříznivý mediální obraz, který o něm 
jako o „baltském baronovi“ a potomku 
„německých rytířů“ panoval, a přes jeho 
nepokryté germanofilství ho lze hodnotit 
jako lotyšského nacionalistu. Jeho posta
va tak přesně vystihuje problematiku 
Lotyšska na mezinárodní scéně své doby. 
Německý a ruský vliv, který jako by kaž
dý musel přijmout, a současně urputná 
snaha o zachování lotyšské nezávislosti. 
Události, které přišly v následujících 
letech, však jasně rozkrývají, že to bylo 
v tehdejší konstelaci zcela nemožné. 

Sám Munters dopomohl k významné 
pozici svému příteli Ludviksi Ekisovi, 
kterému stranil již jako diplomatovi 
a v nové vládě mu zajistil místo ministra 
financí. Tento čin je velice zarážející, 
protože ekonomické potíže byly jedním 
z oficiálních důvodů samotného převra
tu a dosazení ekonomického „nedouka“ 
do takto významné funkce je značně 
zarážející. A to zvláště v lotyšských po 
měrech, kde pod toto ministerstvo 
spadala i agenda jinde spravovaná v sa 
mostatném ministerstvu průmyslu a ob 
chodu. Není proto s podivem, že se 
postupem času stal hlavním mužem 
lotyšské ekonomiky Andrejs Bērzinš, 
ředitel latvijas Kreditbanky a president 
Obchodní a průmyslové komory.

V roce 1936 se Ulmanis vedle své 
funkce předsedydiktátora vlády stává 
i prezidentem republiky, definitivně 

Autoritativní režimy v pobaltí

Jako první z pobaltských států zaznamenala ústup demokracie Litva. Kde v no
ci z 16. na 17. prosince uskutečnila armáda nekrvavý převrat. Vojáci přinutili 
k abdikaci prezidenta i předsedu vlády a parlament zvolil 35 hlasy prezidentem 
Antanase Smetonu (1874–1944).

Vedením vlády byl sestaven nacionalista Augustinas Voldemaras (1883–1942),  
který byl roku 1929 nahrazen umírněnějším Juozasem Tübelisem. 

V Estonsku předcházelo nastolení autoritativního režimu několikanásobná 
vládní krize, která vyústila 12. března 1934. Do čela režimu se postavil předseda 
vlády a zatímní prezident Konstantin Päts (1874–1956) a generál Johan Laido-
ner (1884–1952), kteří následně rozpustili všechny vládní strany. 

V Lotyšsku se státní převrat odehrál v noci z 15 na 16. května 1934 pod taktov
kou Kārlise Ulmanise (1877–1942). 
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prosazuje svého „protégé“ Munterse za 
ministra zahraničí. Návrat k demokra
cii však v žádném případě nechystal. 
I kdyby chtěl dodržet svůj slib o návratu 
k demokracii po stabilizaci poměrů, když 
to neudělal do té doby, následující roky 
už mnoho příležitostí nepřinesly. Stále 
se zhoršující mezinárodní poměry měly 
i přímý dopad na postavení Lotyšska. 
Agresivní plány Německa a Sovětského 
svazu tak dostaly malé Lotyšsko mezi 
dva ohromné mlýnské kameny a její 
diktátor, stylizující se spíš za moudrého 
sedláka než diktátora, s tím nic udělat 
nemohl. I to však upevňovalo vnitřní 
pozici jeho režimu, a tak lze říci, že určité 
bezčasí provedlo ulmanisovské Lotyšsko 
i léty pomnichovskými až k tragédii 
roku 1940. Po mnichovské dohodě a ná
sledném vypuknutí druhé světové války 
se Lotyšsko, zoufale proklamující svou 
neutralitu, dostalo do sféry vlivu Stalina 
a SSSR. Bylo tak jen otázkou času, kdy 
tento veliký medvěd sáhne k obsazení 
Lotyšska a celého Pobaltí. To bylo nejpr
ve oddáleno angažováním se Moskvy ve 
válce s Finskem. A zřejmý nezdar tohoto 
kroku již jasně vedl k napravení tohoto 
stavu, tedy obsazení celého Pobaltí. 
Diktátorské režimy všech tří pobaltských 
republik nemohly najít společnou řeč ani 
mezi sebou, natož aby získaly nějakého 
vlivného spojence. A tak je obsazení 
rudou armádou v létě 1940 uvrhlo na 
více jak půl století v zapomnění evropské 
politiky. 

Ulmanis byl tak v létě 1940 zbaven 
všech karet, s kterými mohl hrát, a ani 
jeho mesiášský pocit, který ho předurčil 
za vůdce Lotyšska, tak nevedl k úspěchu. 
On sám mohl poslední dva roky života 
kontemplovat o svých krocích v ruském 
zajetí, to již ale byla jiná Evropa. Evropa, 
v které se vzmáhal spící medvěd, který za 
několik let ovládne půl Evropy. Předvá
lečné Lotyšsko se tak pro svého nového 
pána stalo fašistickým, tedy srovnatel
ným s tím německým. Jak daleko pravdě 
toto tvrzení může jen být. Lotyšsko již 
v prvním roce sovětské okupace čekal 
rok hrůzy. Každý desátý Lotyš během 
roku zmizel – byl buď zabit, nebo od
vezen na Sibiř. Během jednoho roku se 
podařilo zcela rozvrátit předválečnou 
společnost, jen na chvilku tak přišla 
naděje při příchodu německých vojsk. 
Ale jakou naději mohli přinést Hitlerovi 
vojáci? O tuto bláhovou naději byli Lotyši 

brzy připraveni, i to odráží problematiku 
vývoje tohoto regionu. I v českých novi
nách, tehdy již protektorátních, cenzu
rovaných, se objevily články reflektující 
roční přítomnost rudé armády v Pobaltí. 
Německá moc jimi chtěla ukázat hrůzy 
sovětských hord v Pobaltí a tím se paso
vat do role osvoboditelů. Každý, kdo však 
věděl, znal, mohl číst mezi řádky. 

Riga se hemží Číňany. V městě je 
spousta uniformovaných žlutých. Musel-li 
dříve v Rize člověk zaplatit pokuty, když 
si na ulici jen uplivl nebo odhodil oharek 
cigarety, nyní leží na ulici celé hromady 
špíny a odpadků. Šikmooká policie pátrala 
jen po politických zločincích, kontrolovala 

pasy na veřejných ulicích a zatýkala 
podezřelé. Opilce, kteří leželi na ulicích, 
však nechávala v klidu ležet! Je to moje 
poslední návštěva v Rize a zůstane pro 
mne strašlivou vzpomínkou. Nekonečné 
fronty před zastavárnou – v Rize je jen 
jedna – výskající opilí muži a ženy, uni-
formovaní Mongolové a uprostřed toho 
pomník svobody. 

 (Národní Politika 26. 6. 1941) 

Autor je historik. 

POTĚŠTE SEBE 
I SVÉ NEJBLIŽŠÍ!
předplatné Dějiny a současnost
Předplatitelské výhody:
– roční předplatné 663 Kč = 2 čísla zdarma
– kartička Předplatitel 2008
–  10% sleva při nákupu knih z produkce 
  Nakladatelství Lidové noviny ve Vinohradském knihkupectví
– volné nebo zlevněné vstupné do muzeí, galerií 
 a dalších partnerských institucí

 Každý měsíc 52 stran 
 poutavého čtení 
Zajistěte si předplatné za zvýhodněnou cenu!
Objednávky: SEND, distribuce tisku, www.send.cz, 
tel.: 225 985 225, fax: 267 211 305

Další informace na www.dejiny.nln.cz

inzerat148x210.indd   1 20.2.2008   11:00:28



soc iáln í  studie

Kdo si bere (a nebere) koho  
 v České republice?

M
ůžeme předpovědět, jak bude vy
padat náš životní partner nebo 
partnerka? Jsou partnerské (a ná

sledné manželské) vztahy navazovány 
podle nějakého pravidla? Až do první 
poloviny 20. století se v sociální vědě 
a odborné veřejnosti mělo za to, že ni
koliv. Dnes víme, že opak je pravdou. 
Uzavřeným sňatkům dominuje pravidlo 
homogamie (opakem je heterogamie). 
Podle tohoto pravidla si většina lidí 
nevybírá snoubence nebo snoubenku 
náhodně, ale hledá je na základě po
dobnosti v sociálních charakteristikách 
jako vzdělání, příjem, věk, zaměstnání, 
náboženské vyznání, etnická příslušnost 
nebo geografický či sídelní původ (mís
to a velikost bydliště). Partnerská volba 
zkrátka není nepopsaným listem papíru, 
jak se z úhlu pohledu jedince jeví a jak 
je prezentována na veřejnosti či v mas
médiích. Výběr manžela nebo manžel
ky strukturují sociálními kritéria, která 
vymezují pravděpodobnost jednotlivých 
protějšků, jež člověk během svého života 
nejen potká, ale které si pro svůj manžel
ský život i zvolí. 

pravidlo homogamie  
a česká společnost
Nedávno provedená analýza dat Čes
kého statistického úřadu o uzavřených 
sňatcích mezi lety 1950 až 2004 ukázala 
(Spříznění volbou? Homogamie a hetero-
gamie manželských párů v České repub-

lice, vyjde v nakladatelství Slon 2008), 
že pravidlo homogamie je silným struk
turačním mechanismem také v české 
společnosti. Charakter sňatkového trhu 
se od druhé světové války na pozadí eko
nomického, politického a společenského 
vývoje sice mění, věková, vzdělanostní 
a zaměstnanecká homogamie však zů
stává základním pravidlem, podle něhož 

jsou sňatky u nás uzavírány. Znamená 
to, že bez rozdílu politického režimu 
intimní (sňatkové) párování mužů a žen 
z odlišných věkových, vzdělanostních či 
zaměstnaneckých skupin není v české 
společnosti příliš časté. 

Uzavírajíli dnes (první dekáda 21. sto 
letí) dva lidé sňatek, je to sňatek v 6 
případech z 10 vzdělanostně, věkově 
a sídelně (stejná velikost trvalého 
bydliště snoubenců) homogamní. Čím 
dříve je sňatek uzavřen, tím vyšší šance 
na vzdělanostní či věkovou homogamii 
existuje, zvláště jednáli se o oboustran
ně svobodný sňatek (z pohledu muže 
i ženy). Pozdější věk nebo opakovaný 
sňatek snižuje šance na věkovou ho
mogamii (v pozdějším věku si muži 
častěji berou mladší partnerky, ženy 
překvapivě mladší partnery). Pozdější 
sňatek také snižuje šance na vzdělanost
ní homogamii a naopak zvyšuje šance na 
zaměstnaneckou homogamii (zdá se, že 
v průběhu životní etapy vzdělání přestá
vá být referenčním kritériem pro iden
tifikaci člověka a nahrazuje jej velikost 
ekonomického příjmu). Nejvyšší šance 

Partnerská	 volba	 není	 nepopsaným	 listem	papíru,	 jak	 se	

z	úhlu	pohledu	jedince	jeví.

tomáš Katrňák 

Výběr manžela 
nebo manželky 

strukturují 
sociálními kritéria.
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na vzdělanostní homogamii nalezneme 
u lidí s nejvyšším (vysokoškolským) 
a nejnižším (základním) vzděláním. 
U lidí s nejvyšším vzděláním najdeme 
také nejnižší šance, že jejich manžel 
nebo manželka bude pocházet ze stejně 
velikého bydliště (nízkou sídelní ho
mogamii); u lidí s nejnižším vzděláním 
jsou naopak šance na totožnou velikost 
trvalého bydliště extrémně vysoké. 

Věková a vzdělanostní, stejně jako 
vzdělanostní a sídelní homogamie, se 
v české společnosti vzájemně posilují. 
Věkově homogamní sňatky jsou zároveň 
také sňatky vzdělanostně homogamní 
a sídelně homogamní sňatky jsou záro
veň sňatky vzdělanostně homogamní. 
V prvním případě je vztah mezi věkovou 
a vzdělanostní homogamií zprostředko
ván sňatkovým věkem. Čím pozdější 
je věk uzavření sňatku, tím nižší je na 
jedné straně věková homogamie a na 
straně druhé nižší vzdělanostní homo
gamie. Ve druhém případě není efekt 
sňatkového věku ve vztahu mezi sídelní 
a věkovou homogamií zřejmý a čeká 
stále na zpracování. 

proč k homogamii dochází? 
Odpověď je jednoduchá, i když ne vždy 
jednoduše empiricky identifikovatelná. 
Jednak to jsou (strukturální) bariéry, 
vymezující příležitosti uzavřít sňatek, 
jednak to jsou (sociální) omezení, 
podmiňující šance na určitý typ sňatku, 

a v neposlední řadě to jsou (individuální) 
preference mužů a žen, usilující o part
nerský vztah. 

Z hlediska sociologického je důležitá 
diference mezi strukturálními barié
rami a sociálními omezeními − mezi 
příležitostmi a šancemi. Na rozdíl od 
individuálních preferencí, které sice 
mohou sociologové zmapovat, nemohou 

však nikdy spolehlivě říci, zdali se jimi 
v partnerské volbě muži a ženy řídí, jsou 
bariéry a omezení vnějšími faktory, které 
odlišují muže a ženy od sebe, čímž je 
stanovena pravděpodobnost navázání 
partnerského vztahu a uzavření sňatku. 

Bariéry jsou dané dobou, do níž jsme 
se narodili. Podílem (a tedy dostupností) 
mužů a žen ve věkové kohortě, jíž jsme 
součástí, ale také ve starších nebo mlad
ších věkových kohortách. Dále podílem 
mužů a žen ve vzdělanostních skupinách 
nebo typech zaměstnání, či dostupností 
partnerů a partnerek s ohledem na místo 
či velikost bydliště. Dohromady tyto 
nerovnosti vytvářejí příležitosti uzavřít 
sňatek s určitým typem mužů nebo žen. 
Každý z nás má paletu těchto příležitostí 
odlišnou (záleží na době, v níž uzavírá
me sňatek, a kohortě, jíž jsme součástí). 
Jedno máme ovšem všichni společné. 
Strukturální nerovnosti jsou obvykle 
(s výjimkou geografické homogamie) 
mimo naše možnosti je změnit. Jsou 
výsledkem politických opatření, popu
lačního vývoje, podoby vzdělávacího 
systému nebo charakteru trhu práce.

Každý z nás 
má paletu 
příležitostí 
odlišnou.
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Sociální omezení jsou dána charakte
ristikami mužů a žen. Jedná se o sociální 
původ (rodina, v níž vyrůstáme), věk, 
vzdělání, zaměstnání, rasu či etnicitu, 
geografickou nebo sídelní lokalizaci. 
Tyto faktory jednotlivě nebo dohroma
dy vymezují pozice mužů a žen před 
sňatkem a podmiňují jejich šance na 
to, jak bude vypadat jejich manžel nebo 
manželka. Abychom mohli efekt těchto 
charakteristik identifikovat a tím vypo
vídat o „reálných“ šancích na uzavření 
určitého typu sňatku, je však nezbytné 
v empirické analýze „odstranit“ (zjed

nodušeně řečeno) efekt strukturálních 
bariér. V sociální vědě s tím byla po 
dlouhou dobu potíž. Teprve osmdesátá 
léta minulého století, spojená s rozvojem 
speciálních metodologických a statistic
kých nástrojů, to umožnila.

K čemu homogamie odkazuje
Homogamie neznamená pouze popis 
uzavřených sňatků z hlediska stejnosti či 
různosti sociálních charakteristik partne
rů, ale odkazuje k sociálním fenoménům, 
které v obecném slova smyslu souvisejí 
s reprodukcí společnosti − s přetrvává
ním nebo změnou sociální struktury 
z jedné generace na druhou. Odpověď 
na otázku, proč zkoumat daný typ ho
mogamie, je tedy zároveň odpovědí na 
otázku, co daná homogamie indikuje −  
co to znamená pro společnost, ekonomi
ku, kulturu a politiku a především pro 
identifikaci sociálních skupin a rozdílů 
mezi nimi. 

Představme si, že máme společnost 
s nízkou vzdělanostní nebo zaměstna
neckou homogamií. Párování lidí s roz
dílným stupněm vzdělání či s rozdílným 
typem zaměstnání je v takové společnosti 
rozšířené. Muži a ženy s odlišným vzdělá
ním nebo zaměstnáním uzavírají sňatky, 
protože v jejich vnímání (a následném 
jednání) nejsou vzdálenosti mezi vzděla
nostními stupni nebo zaměstnaneckými 
kategoriemi významné. Manželské 
svazky existují napříč vzdělanostní 
a zaměstnaneckou strukturou. O takové 
společnosti můžeme hovořit jako o spo

lečnosti s nízkými vzdělanostními nebo 
zaměstnaneckými rozdíly mezi lidmi. 
Vysoká vzdělanostní nebo zaměstnanec
ká homogamie naopak odkazuje k tomu, 
že uzavírání sňatků mezi lidmi s jiným 
stupněm vzdělání nebo s jiným typem 
zaměstnání není příliš běžné. Vzdálenos
ti a bariéry mezi vzdělanostními stupni 
nebo zaměstnaneckými kategoriemi jsou 
ve vnímání lidí natolik velké, že se odrá
žejí v jejich sňatkové volbě. Sňatky jsou 
uzavírány více v rámci vzdělanostních 

a zaměstnaneckých kategorií než napříč 
nimi. 

Z tohoto důvodu společnosti s vyso
kou vzdělanostní nebo zaměstnaneckou 
homogamií jsou společnosti, v nichž 
je vzdělání či zaměstnání významným 
stratifikačním kritériem. Od osmdesá
tých let minulého století se proto analýza 
těchto typů homogamie stává standardní 
výpovědí o vzdělanostních či zaměst
naneckých nerovnostech v západních 
společnostech. 

Věková homogamie odkazuje k povaze 
manželského vztahu. Věkově heterogam

ním manželství (starší muž než žena) 
indikuje tradiční rozdělení manželských 
rolí, submisivní postavení ženy a do
minanci muže v ekonomické a intimní 
sféře manželství. Věkově homogamní 
manželství odkazuje k rovnosti manžel
ského páru, stejnému podílu muže a ženy 
na rozhodnutích týkajících se rodinného 
života, podobnému ekonomickému pří
jmu obou pohlaví, vzájemnému partner
skému vyjednávání a intimní či sexuální 
blízkosti muže a ženy. Jedná se o kulturní 
podobnost stejně starých mužů a žen. 
Společnosti s vysokou věkovou homoga
mií jsou společnosti názorové a postojové 
rovnosti podle pohlaví a věku − nízkých 
kulturních bariér mezi muži a ženami ve 
stejných věkových kohortách. Společnosti 
s nízkou věkovou homogamií jsou nao
pak společnosti, v nichž stejně staří muži 
a ženy mají odlišné životní strategie, jinak 
přistupují k založení rodiny, intimnímu 
životu a biologické reprodukci obecně. 

Koho si vezmeme 
a s kým  

zplodíme děti,  
je dáno sociálními 

okolnostmi.



Ve společnostech, kde je rozšířená 
náboženská homogamie, je pro religióz
ního člověka obtížně představitelné, že 
by jeho manžel či manželka byli jiného 
náboženského vyznání. Pokud význam 
religiozity v každodenním životě osla
buje, náboženská homogamie přestává 
být rozšířená a ve společnosti dochází 
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k uzavírání sňatků bez ohledu na nábo
ženské přesvědčení či vyznání. Pokles 
náboženské homogamie odkazuje k míře 
sekularizace společnosti, individualismu, 
malému významu religiózních hodnot 
a rituálů v životě člověka.

Najdemeli ve společnosti nízkou 
etnickou homogamii, můžeme hovořit 
o vysoké toleranci k odlišným etnikům, 
nízké xenofobii a rasové nesnášenlivosti, 
jež jdou ruku v ruce s neexistencí etnic
kých enkláv a ghett. Jedná se o indikátor 
multikulturní společnosti. Vysoká etnic
ká homogamie naopak znamená vysoké 
bariéry mezi jednotlivými etniky, společ
nost dělenou na etnické skupiny a výskyt 
nesnášelivosti a netolerance mezi nimi. 
Etnické celky jsou konstituovány na 
základě specifických hodnot, norem 
a přesvědčení. Formují se kolem tradic, 
které si předávají z generace na generaci 
prostřednictvím sňatků uzavíraných 
v rámci etnických skupin. Potomci v et
nicky homogamních manželstvích jsou 
pak vychováváni ke stejným hodnotám.

Geografická homogamie odkazuje 
k prostorové blízkosti manželů, sídelní 
homogamie k blízkosti manželů dané 
velikostí sídla jejich původu. Obě tyto 
homogamie se v realitě doplňují, i když to 
nemusí být pravidlem. Jejich sociologické 
implikace jsou však rozdílné. Geogra
fická homogamie indikuje velikost pro
storové (horizontální) mobility. Sídelní 
homogamie indikuje velikost kulturních 
a sociálních rozdílů mezi urbánními 
sídly. Vysoká geografická homogamie 
znamená, že lidé nejsou geograficky 
mobilní − uzavírají sňatky s partnerem 
nebo partnerkou ze svého blízkého 
okolí (nicméně bez ohledu na velikost 
sídla původu partnera nebo partnerky). 
Vysoká sídelní homogamie znamená, že 

mezi odlišně velkými sídly jsou značné 
kulturní a sociální rozdíly, které brání 
tomu, aby muži a ženy z nich vstupovali 
do manželství (nemusejí být ovšem od 
sebe prostorově příliš vzdáleni). 

Homogamie  
a přetrvávání společnosti  
z jedné generace na druhou
Prostřednictvím uzavřených sňatků 
přežíváme nejen biologicky (většina dětí 
v české společnosti se stále rodí v man
želství), ale přetrvávají také společenské 
nerovnosti mezi námi, jelikož většina 
snoubenců je v sociálních charakteris
tikách homogamních. Jejich děti pak 
mají odlišné startovací pozice, přičemž 
si berou za manžela či manželku zase 
člověka s podobnými sociálními charak
teristikami. To, koho si dnes vezmeme 
a s kým zplodíme děti, je dáno sociál
ními okolnostmi, přitom si to můžeme, 
ale také nemusíme uvědomovat. Naše 
individuální důvody pro konkrétní typ 
sňatku mohou být zcela odlišné od „ob
jektivních“ sociálních příčin uzavíraných 
sňatků. Pokud to poněkud přeženeme, 
můžeme dokonce konstatovat, že náš 
manžel nebo manželka je již (společ
ností) dávno vybrán před tím, než jsme 
vůbec o sňatku začali uvažovat. Pochopi
telně jako typ – jako nositel či nositelka 
určitých sociálních, ekonomických 
a demografických charakteristik, nikoliv 
jako konkrétní člověk. My si volíme 
obsah, nicméně společnost určuje typy. 
Uzavřené sňatky v takovém případě 
musíme považovat za odraz existujících 
sociálních, ekonomických, kulturních 
a vzdělanostních rozdílů mezi lidmi.  

Tomáš Katrňák je sociolog,  
působí na Masarykově univerzitě v Brně

pro religiózního 
člověka je obtížně 
představitelné, že 

by jeho manžel 
či manželka 
byli jiného 

náboženského 
vyznání.
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Richard Pipes: VLASTNICTVÍ A SVOBODA   Přeložil Luděk Bednář, 398 Kč
Přesvědčivá studie dějin významného amerického historika (narozen 1923 v Těšíně) se zabývá historickým vývojem vlastnických 
práv a tím, jak tento vývoj ovlivnil rozvoj hospodářských a politických svobod ve společnosti. Autor postupně pojednává o ideji 
vlastnictví od Platóna až po současnost i o institucích vlastnictví, dále porovnává vývoj, který vedl v Rusku k samoděržaví, kdež-
to v Anglii k možnosti kontrolovat královskou moc. V poslední a nejdiskutabilnější kapitole Pipes tvrdí, že i když moderní sociál-
ní stát princip soukromého vlastnictví přímo nezpochybňuje, má stejné rysy zaměřené proti vlastnictví, a tudíž proti svobodě, 
jako měl stát předmoderní, absolutistický.

Jan Randák: KULT MRTVÝCH   298 Kč
Základním tématem této knihy je ritualizace smrti a umírání v revoluci roku 1848. Jde o v českém prostředí nový pohled na 
tento revoluční rok. Kult mrtvých byl sofi stikovaným prostředkem využití obětí pro cíle revolučního i kontrarevolučního tábora. 
V kontextu tohoto instrumentu nezemřeli mrtví pro zištné důvody, nýbrž položili život za vlast a budoucnost. Násilná smrt obětí 
směřovala k morálnímu zdůvodnění snah konkrétního tábora. Práce si všímá tohoto jevu v prostředí české, rakouské, resp. ví-
deňské, německé i židovské společnosti roku 1848, nejde však o pouhý popis tohoto jevu, ale především o přiblížení skutečnosti, 
že přes různé národní a místní rozdílnosti šlo o shodné akce a přístupy.

Distribuce Kosmas
www.kosmas.cz
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Gruzie, Rusko a My
Rusko	znovu	zaujalo	roli	asertivní	 velmoci,	která	ne-

váhá	být	agresivní.
Jan Švejnar 

G
ruzínský president Saakašvili svým 
nedomyšleným zásahem v Již
ní Osetii vyvolal rychlou a dobře 

připravenou invazi ruské armády do své 
země. Rusko, které se už od počátku 90. 
let pokouší destabilizovat Gruzii, poprvé 
po pádu komunismu demonstrovalo svou 
vůli a schopnost vojensky intervenovat 
v suverénních státech. Západní spole
čenství naopak projevilo neschopnost 
ruskému útoku předejít nebo se mu ales
poň rychle rázně postavit. V mezinárod
ním kontextu tak Rusko slavilo úspěch, 
prokázalo svou regionální nadřazenost, 
ohrozilo nezávislost a bezpečnost důleži
tého ropovodu z Baku do Ceyhanu a za
slalo jasnou výstrahu několika soused
ním státům, že jejich osud je mnohem 
více spjat s Ruskem než s NATO. Svět se 
probudil do tvrdé reality nového ruského 
imperialismu.

Silná ekonomická a politická konjunk
tura Ruska během posledního desetiletí 
zcela změnila situaci z 90. let. Putinovo 
Rusko znovu zaujalo roli asertivní vel
moci, která neváhá být agresivní v regi
onálním měřítku, obzvláště cítíli slabost 
protihráčů. A reakce USA, EU a NATO 
byla slabá. Odsouzení ruské invaze bylo 
nerovnoměrné – USA, Británie, Polsko 
a pobaltské země invazi ostře odsoudily, 
zatímco Itálie, Německo a Česko zpočát
ku pasivně vyčkávaly, aby následně zare
agovaly nejednotně a rozpolceně. Žádná 
odvetná opatření ze strany západního 
společenství nebyla připravená. Zaslání 
humanitární pomoci, stažení tvou tisíců 
gruzínských vojáků z Iráku, zrušení ame
rických a britských vojenských operací 
s Ruskem a vyjednání příměří byly ma
lou náplastí na velkou ránu. Přes všechna 
západní ujištění se Gruzie a Ukrajina 
musí teď pečlivě zamyslet nad tím, zda 

jejich vstup do EU a NATO byl nynějším 
vývojem pouze odložen, či znemožněn.

Česká republika a ostatní země střední 
a východní Evropy jsou svým členstvím 
v NATO a EU mimo přímý dosah ruské 
vojenské intervence. Vstup do těchto 

aliancí byl ve své době mnohem prozíra
vější, než si v té době mnozí uvědomili. 
Ruská invaze do Gruzie však dokazuje, 
že nepřímý vliv Ruska na Evropu, zvláště 
dokud se Evropa nevymaní z extrémní 
závislosti na Rusku v dovozu ropy a zem
ního plynu, bude silný. A Rusko invazí 
do Gruzie získalo velký vliv na to, kdo 
a jak bude čerpat a dovážet ropu a plyn 
z Kaspického moře. Spojené státy mají 
staronového silného protihráče, který 
jim dominuje regionálně a vyzývá je 
globálně. 

Rusko uvažuje strategicky, respektuje 
sílu a rádo jedná z pozice síly. Dlouho
letým rozdmýcháváním konfliktu v Jižní 
Osetii, hromadným přidělováním rus
kých pasů místnímu obyvatelstvu a sank
cemi proti Gruzii si Rusko strategicky 
připravilo půdu pro nynější konflikt. 
Saakašvili nesmírně pomohl Putinovi 
svou emocionální zaníceností, podceně

ním připravenosti Ruska a přeceněním 
ochoty NATO bránit Gruzii proti ruské 
invazi. V optice nynější reality je jasné, že 
NATO se není ochotno vojensky konfron
tovat s Ruskem v regionálním konfliktu –  
ať v Gruzii či třeba na krymské části 
Ukrajiny, kde se nachází mnoho ruského 
obyvatelstva a ruská černomořská flotila. 
Evropa a USA by však měly využít svých 
ekonomických, politických a institucio
nálních výhod, aby přiměly Rusko více 
ke strategické spolupráci než vojenské 
konkurenci. Rusko má zájem být členem 
Světové obchodní organizace, skupiny 
G8 a dalších uskupení. Má též rostoucí 
zájem na tom, aby mělo ve světě i doma 
dobrou image. Mimochodem ruská 
domácí propaganda v prezentaci situace 
v Gruzii byla oproti minulosti neskuteč
ně sofistikovaná. Jednotná pozice USA, 
EU a dalších spojenců v odsouzení ruské 
invaze suverénního státu a v rozhodnosti 
nezačlenit agresivní Rusko do důležitých 
organizací by mohla přinést efekt.

Česká republika má zásadní zájem 
mít s Ruskem dobré vztahy. Nesmí to ale 
být za každou cenu. Rusko nás bude více 
respektovat, budemeli s ním jednat jako 
se sobě rovným než z pozice slabosti či 
malosti. Česká republika by se měla stát 
aktivní zemí EU, která vytváří a podpo
ruje dobré vztahy EU s Ruskem, ale též 
spoluurčuje podmínky, za kterých se tyto 
vztahy budou realizovat. Česko se však 
doposud v rámci Evropy chovalo nadmí
ru pasivně. Na to, že v lednu republika 
přebere předsednictví EU, hrajeme dnes 
při řešení nynějšího konfliktu diváka 
v poslední řadě. Proč?

Rusko svou invazí Gruzie zřejmě 
přispělo k urychlenému dosažení do
hody mezi Polskem a USA o raketovém 
štítu a pravděpodobně též k postupnému 

Ekonomická 
a politická 

konjunktura Ruska 
během posledního 

desetiletí zcela 
změnila situaci 

z 90. let.
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sjednocení západu. Rusko se svým 
jednáním dostane do větší izolace než 
doposud a je nebezpečí, že autoritářské 
a nacionalistické tendence uvnitř Ruska 
dále převáží nad otevřeností a liberální 
demokracií. Je velkou výzvou pro EU 
a její předsednické země tomuto vývoji 
předejít. Česká republika bude mít jako 
předsedající země EU obrovskou příle
žitost zásadně ovlivnit či neovlivnit kurs 
Evropy vůči Rusku. Budeme schopni 
připravit strategii a získat pro ni podporu 
v EU? Už dlouho jsme nebyli vystaveni 
tak zásadnímu testu. Naše zahraniční 
politika však zatím ukazuje neschopnost 
zaujmout zásadní postoj. Je pravda, že 
premiér a ministr zahraničí vojenskou 
reakci Ruska konzistentně kritizují. Na 
druhé straně však prezident státu, jindy 
hbitě reagující na mnohem menší udá
losti, téměř týden mlčí, aby nakonec jako 

nositel Puškinovy medaile od prezidenta 
Putina obvinil Gruzii z agrese. Je pozoru
hodné, že Václav Klaus, který léta srdnatě 
brání princip státní suverenity proti EU, 
nemá větší pochopení pro suverenitu 
Gruzie v konfrontaci s Ruskem. Roz
polcená reakce vrcholných představitelů 
České republiky budí dojem, že vojenská 
invaze na území suverénního evrop
ského státu se České republiky (člena 
NATO a nadcházejícího předsedy EU) 
vlastně moc netýká a že snad dokonce je 
ospravedlnitelná. A to vše v době, kdy si 
připomínáme 40. výročí sovětské invaze. 
Autorita země, která má za pár měsíců 
předsedat celé EU, je takto nejednotnou 
zahraniční politikou velice oslabena.  

Jan Švejnar je profesorem 
na University of Michigan,  

kde od roku 2005 řídí  
Centrum pro mezinárodní politiku  

(Gerald R. Ford School of Public Policy). 

Rozhovor s V. Baarem o paralele mezi Kosovem a Jižní osetií

Vnímáte uznání Jižní osetie a Abcházie jako reakci Ruské federace na mezinárodní 
uznání Kosova?
NE
Rusko dlouhodobě využívalo konfliktů na Kavkaze k nátlaku na zdejší země 
a obnovování svého vlivu, Kosovo v tom nehrálo roli. Rusko pochopilo, že Balkán 
jako sféra vlivu je ztracen, proto přitvrdilo v postsovětském prostoru. Uznáním 
nezávislosti zmíněných zemí si ovšem Rusko do budoucnosti připravilo problém. 
Prosperita Ruska založená na těžbě a prodeji surovin narazí po nějaké době na 
limity a další ekonomická stagnace či dokonce propad vyvolá znovu odstředivé 
tendence některých regionů. Nebo taková krize přinese definitivní likvidaci po
sledních zbytků demokracie v Rusku.

může uznání Kosova, Jižní osetie a Abcházie vést k výrazné fragmentaci politického 
prostoru např. na Balkáně, v Africe nebo v Asii? pokud ano, jaké budou důsledky pro 
vývoj v jednotlivých oblastech?
NE
Odmyslímeli si „zamrzlé“ konflikty v Džammú a Kašmíru nebo na Západní 
Sahaře, jsou všechna ostatní separatistická hnutí příliš slabá na to, aby se pro
sadila proti existujícím státním strukturám. Pouze na Balkáně předpokládám 
v horizontu 1–2 dekád na bázi jednání a dohody oddělení srbské entity od Bosny 
a Hercegoviny, ostatní problémové balkánské regiony s minoritami sousedních 
států se vyřeší přijetím nějaké formy autonomie. Faktickou nezávislost Abcházie 
a Jižní Osetie pod protektorátem Ruska je možno přirovnat k Severnímu Kypru –  
vytvořil se problém na několik dekád a pro nové generace. Je pravděpodobné, 
že zdejší obyvatelé si v nějakém referendu odhlasují připojení k Rusku a návrat 
vyhnaných Gruzínů bude znemožněn. Záležet bude na postojích EU a USA a po
sílení transatlantické spolupráce v rámci NATO.

Domníváte se, že lze očekávat formální samostatnost podněsteří, Čečenska, rozdě-
lení Ukrajiny a Bosny a Hercegoviny, ohrožení rozhovorů o sjednocení Kypru, defini-
tivní rozpad somálska atd.?
NE
Pokud se EU nenechá tlačit Ruskem do kouta a zaujme spolu s USA tvrdé sta
novisko vůči jeho neoimperiálním aktivitám, tak se situace na mnoha místech 
stabilizuje. Co se týká Somálska, to je specifický případ, který žije svým vlastním 
životem a vyřešit ho musí vůdcové somálských klanů. 

považujete mezinárodní uznání Kosova za správný a dostatečně promyšlený krok?
ANO
Vyřešil se velmi závažný problém ve prospěch populačního a ne územního fak
toru. Historické nároky (navíc v případě Kosova velmi variabilní) nelze do neko
nečna konzervovat, jestliže dojde přirozenou cestou ke změně etnické struktury 
a správce území trvale potlačuje práva této populace. Z Kosova nebyli Srbové 
vyhnáni, ústavně mají zaručena všechna práva a faktickým garantem je EU. Smě
šování případu Kosova s Abcházií či Jižní Osetií nelze připustit – z Abcházie bylo 
vyhnáno přes 60 % zde žijící populace, z Jižní Osetie asi 40 %. Přání zbytku oby
vatel tak nelze pokládat za legitimní. 

Vladimír Baar působí jako docent na Katedře sociální geografie a regionálního rozvoje 
Ostravské univerzity. Je autorem mnoha odborných publikací zaměřených na problematiku 

kulturní geografie, historické geografie, Asie, Oceánie a Ruska.

Rusko uvažuje 
strategicky, 

respektuje sílu 
a rádo jedná 
z pozice síly.
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Srpnová válka  
v kontextu 

gruzínsko-ruských dějin

A
gresivní a kořistnická metropole 
utlačuje čestnou a hrdou, ale záro
veň malou a slabou kolonii. Dějiny 

vztahů mezi Gruzií a Ruskem se dají jen 
těžko shrnout do takovéhoto jednodu
chého komentáře. Mnozí se však se o to 
v současné době pokoušejí. Samo připo
jení Gruzie k Rusku v roce 1801, které 
bylo tehdy ze strany Gruzie dobrovolné 
a výhodné pro obě země, svědčí o něčem 
jiném. Ještě méně zdárnými jsou poku
sy najít historickou nenávist mezi Rusy 
a Gruzínci na úrovni jednotlivců. Jen 
seznam gruzínských umělců, kteří jsou 
všeobecně známí, respektovaní a oblíbe
ní v ruské společnosti, by byl dlouhý na 
více než jednu stranu. Nicméně pokusy 
o hledání hlubokého nepřátelství mezi 
těmito dvěma sousedními národy jsou 
nyní, z důvodu eskalace napětí v Již
ní Osetii, na Západě velice populární 
a jsou široce přijímány. Často se tak děje 
bez důkladné znalosti širších souvislostí 
o současném „rozmraženém“ konfliktu 
mezi Gruzií a jejími separatistickými re
giony Abcházií a Jižní Osetií.

 K ruskému státu přistoupila východ
ní Gruzie v roce 1801, ale ještě dřív to 
udělali Osetové. Celá Osetie, jak dnešní 
jižní, tak severní část se spojily s Ruskem 
o čtvrt století dříve před Gruzií. Jednalo 
se o samostatnou volbu představitelů 
osetského národa (jejich pozitivní vztah 

k Rusku přetrval až do dnešních dob 
a nezaznamenal větších historických 
turbulencí jako u Gruzínů). Rokský prů
smyk, který rozděluje Osetii na dvě části, 
během staletí znesnadňoval kontakty 
Osetů mezi sebou, protože ti žijí po obou 
jeho stranách. Tuto přírodní bariéru vel
mi často využívali politici všech směrů. 
V postimperiálním Rusku byli prvními, 
kdo to udělal, gruzínští menševici. Anek
tovali jižní část Osetie a rovněž území 
Abcházie, dalšího nezávislého knížectví, 
které bylo součástí Ruské říše.

politika asimilace  
v bolševické éře
Za bolševiků zůstali Oseti rozdělení. Se
verní část země přešla k Rusku a jižní se 
stala autonomní oblastí v sovětské Gru
zii. Abcházie, která vstoupila do SSSR 
jako jedna z republik Zakavkazské fede
race, ztratila brzo úsilím Stalinova okolí 
svou politickou váhu, když v roce 1936 
gruzínská politická špička, především 
pak Lavrentij Berija, dosáhla toho, že byl 
snížen administrativní status Abcházie 
na úroveň autonomie v rámci Gruzínské 
SSR.

Násilná asimilace malých národů 
Gruzínské svazové republiky začala v ro 
ce 1939, kdy se v Abcházii a Jižní Ose 
tii zavádí gruzínské písmo, vyučování ve 
školách probíhá pouze v gruzínštině. Ja

zykových zásahů vlád v Tbilisi nezůstaly 
ušetřeny ani místní názvy a příjmení 
Osetů a Abcházců. Do těchto dvou au 
tonomních republik jsou masově pře
sídlovány gruzínské rodiny. V roce 1942 
byla založena státní organizace „Gru
zinpereselenstroj“, která z regionů Gru
zie převážela rolníky, poskytovala jim 
půdu v autonomních oblastech a hradila 
vstupní výdaje během osídlení. Berija 
v té době již připravil dekret o deportaci 
Abcházců společně s Karačajci, Čečenci 
a Krymskými Tatary. Toto opatření však 
bylo na zásah Stalina v roce 1949 zruše
no. Po smrti Stalina propukaly v každém 
následném desetiletí v Gruzii politické 
mezietnické konflikty a třenice. Celo
svazové vedení SSSR v Moskvě vícekrát 
dostávalo petice s žádostí Abcházců 
a Osetů o opuštění polického svazku 
s Gruzínskou SSR.

Chaos po rozpadu sssR
Po vyhlášení nezávislosti Gruzie v jejích 
bývalých svazových hranicích vstoupila 
země do doby období permanentních 
vojenských konfliktů. S příchodem 
nového prezidenta, radikálního nacio
nalisty Zviada Gamsachurdii se začínají 
po volbách v roce 1991 uskutečňovat 
nejpesimističtější předpovědi. Idea 
gruzínské etnické superiority se začíná 
realizovat v praxi. Gamsachurdia pro

Alexander Abrosimov

Světová	média	zachvátila	hysterie,	že	despotické	Rusko	se	

chystá	potlačit	malou	demokratickou	Gruzii.
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volává na lidových shromážděních slova 
typu „Gruzie pro Gruzíny“ a to navždy 
zůstalo v paměti nejen Abcházců, ale 
i Osetů.

Válka v Jižní Osetii propukla jako 
první. Cchinvali bylo obklíčeno a ostře
lováno, což trvalo půl roku. Zničení Jižní 
Osetie jednotkami gruzínské národní 
gardy a policie proběhlo za mlčenlivého 
souhlasu celosvazového vedení SSSR.

Po puči a násilném odstranění gru
zínského prezidenta Gamsachurdii do
šlo k návratu E. Ševarnadzeho. Nicméně 
ostřelování Jižní Osetie ještě nabralo 
na intenzitě. Nakonec v létě roku 1992 
prezidenti Jelcin a Ševarnadze podepsali 
Dagomysské mírové smlouvy. Do Jižní 
Osetie byl vyslán mezinárodní mírový 
kontingent. V této době již v Jihoosetské 
republice proběhlo místní referendum 
o vyhlášení nezávislosti.

Druhým cílem gruzínské agrese se na 
počátku devadesátých let stalo přístavní 
město Suchumi v Abcházské autonomní 
republice. „Abcházskou otázku“ se Gru
zie pokusila opět vyřešit silou. Během 
pronásledování povstaleckých jednotek, 
tzv. „Zviadistů“, vstoupila gruzínská ná
rodní garda do Abcházie, ale narazila na 
tvrdý odpor ze strany narychlo utvořené 
abcházské armády. Gruzínští vojáci a oz
brojené bandy vedené králem podsvětí 
Džabou Ioselianim začali s rabováním. 
V krátké době povstalo proti Gruzínům 
prakticky celé mužské obyvatelstvo Ab
cházie.

Tento konflikt byl jedním z nejkrva
vějších v postsovětských dějinách. Válka 
v letech 1992–1993 si vyžádala životy 
sedmnácti tisíc lidí, z 270 tisíc osob se 
stali uprchlíci, přičemž většina z nich 
byli Gruzíni, kteří tvořili téměř polovinu 
obyvatelstva bývalé Abcházské auto
nomní republiky. Od roku 1994 jsou pak 
na území Abcházie rozmístěny mírové 
síly SNS, z větší části tvořené ruskými 
jednotkami. Oba ozbrojené konflikty na 
jižním Kavkaze však nebyly zcela vyře
šeny. Problémy se jen „zamrazily“ a byly 
přenechány dalším generacím místních 
politiků.

sakašviliho strategie
Hlavním příslibem M. Saakašviliho 
svému lidu v době, kdy usiloval o pre
zidentskou funkci v roce 2004, bylo 
obnovení územní celistvosti Gruzie. 
Během prvního prezidentského období 

se mu to nepodařilo, a i z tohoto důvodu 
jeho popularita ke konci období výrazně 
poklesla. Po svém znovuzvolení v před
časných prezidentských volbách v roce 
2007 Saakašvili vyhlásil výjimečný stav 
v celé zemi a zakázal poslední nezávislý 
televizní kanál.

V otázkách opětovného připojení 
Abcházie a Jižní Osetie přidal prezident 

Saakašvili na razanci. S příchodem Saa 
kašviliho k moci začala gruzínská ar
máda s mohutným přezbrojováním, 
obranný rozpočet země tvoří během po
sledním let více než 4,5 % gruzínského 
HDP, což je nejvíce ze zemí SNS. Gruzie 
nakupovala moderní vojenskou techni
ku, zvala do země vojenské instruktory 
z členských států NATO. Deník Financial 

Times nedávno informoval o výcviku 
Gruzínů americkými jednotkami Com
mandos. Ruský tisk uvádí, že ti samí 
vojenští specialisté cvičili Chorvaty před 
jejich útokem na Srbskou Krajinu, který 
byl jednou z nejkrvavějších událostí bal
kánských válek 90. let: 200 000 lidí bylo 
zabito nebo muselo opustit své domovy.

Všechny tyto kroky vyvolávaly na
růstající obavy v Abcházii i Jižní Osetii, 
přičemž místní obyvatelé byli ještě z 90. 
let vybaveni množstvím zbraní a i nyní 
byli plně odhodláni postavit se gruzín
ským protivníkům. Své zájmy na těchto 
sporných územích mělo a má Rusko. Za 
poslední desetiletí velká část abcházské 
a jihoosetské populace získala ruské 
občanství. Z toho důvodu ruská strana 
reaguje ještě citlivěji na vyostřenou situ
aci v těchto gruzínských povstaleckých 
provinciích. Málokdo však předpoklá
dal, že se Saakašvili rozhodne dobýt tyto 
autonomní republiky zpět silou. Inter
vence ruské 58. armády, dislokované na 

severním Kavkaze, se zdála být za takové 
situace zřejmá.

Saakašvili se přesto rozhodl pro 
vojenský útok na Jižní Osetii, ačkoliv 
ho podle vyjádření světového tisku od 
toho odrazovala i administrativa USA. 
Jeho plán byl nejspíš následující: dne  
8. srpna, kdy bude Putin na zahájení let
ní olympiády v Pekingu a nebude moci 

po smrti stalina 
propukaly 
v každém 
následném 
desetiletí 

v Gruzii politické 
mezietnické 

konflikty a třenice.
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operativně reagovat, se gruzínské armá
dě podaří bleskovou válkou rozdrtit síly 
separatistické Jižní Osetie, projít touto 
zemí až na sever a zablokovat tak vjezd 
do tunelu Roka. Samozřejmě, Saakašvili 
počítal s určitým odsouzením ze strany 
Západu, nicméně při plné kontrole Jižní 
Osetie by se podle něho již Rusko neod
vážilo vojensky intervenovat, jelikož tuto 
autonomní republiku formálně uznávalo 
jako součást Gruzie.

V případě, že Rusko stihlo zareagovat 
a poslat svá vojska do Jižní Osetie, dalo by 
se to lehce obrátit v mediální ideologické 
vítězství Gruzie. Za užití široké škály 
mediální propagandy, ve stylu „Čím větší 
lež, tím snadněji jí lidé věří“, Saakašvili 
očekával, že se mu podaří vylíčit Rusko 
jako agresora a Gruzii představit světu 
jako zotročovanou zemi. Z velké části se 
mu tento mediální trik podařil.

Večer dne 7. srpna gruzínští mírotvůr
ci dostali rozkaz opustit základnu, kde se 
nacházeli spolu s osetinskými a ruskými 
kolegy. Později v noci Cchinvali začalo 
masivně ostřelovat gruzínské dělostřelec
tvo, rozpoutal se celkový útok na město 
s použitím všech prostředků gruzínské 
armády včetně tanků, letectva a pěchoty. 
Následující ráno v Pekingu se Vladimir 
Putin setkal s Georgem Bushem a požá
dal ho, aby přesvědčil Gruzíny o zastavení 
útoků na Cchinvali. V té době bylo v New 
Yorku svoláno z iniciativy Ruska zasedání 
Rady Bezpečnosti OSN, které ale skončilo 
bez jasných výsledků kvůli obstrukcím ze 
strany Spojených států a Velké Británie.

mediální válka
Ruská média informovala o masivním 
útoku gruzínských vojsk, jihoosetská 
strana podala infromace o dvou tisících 
civilních obětí, přitom charakterizovala 
gruzínské jednání jako genocidu. Údaje 
o použití raketometů Grad, jejichž užití 
zakazují mezinárodní konvence, násled
ně potvrdil i gruzínský generální štáb. 
Do chvíle vstupu ruské armády na území 
Jižní Osetie – v odpoledních hodinách 
dne 8. srpna, po uplynutí 16 hodin od 
začátku gruzínské operace, v čase, kdy 
Cchinvali bylo již prakticky zabráno 
gruzínskými silami, skoro všechna svě
tová média ještě stále mlčela o válečném 
konfliktu. Do informačního prostoru zá
padních zemí pronikly první informace 
o válečných operacích až ve chvíli vstupu 
ruských jednotek do Jižní Osetie.

Kromě samotného zásahu do oset
ského konfliktu, které Rusko vysvětluje 
plněním svých závazků a rovněž obranou 
svých občanů, je Rusku vyčítáno, že se 
jeho vojska nezastavila na jihoosetském 
území a pokračovala na území samotné 
Gruzie. Světová média zachvátila hyste
rie, že despotické Rusko se chystá potlačit 
malou demokratickou Gruzii silou a se
sadit demokratickou vládu prezidenta 
Saakašviliho, a navždy tuto malou zemi 
podrobit své tyranské vládě.

Mnozí západní specialisté však již 
dávno nemají žádné iluze v otázce de 
mokratičnosti Saakašviliho, který pro 
následuje své politické konkurenty a za
kazuje činnost nezávislé televize. Během 
srpnové války Saakašvili šel ještě dál 
a zablokoval v Gruzii přistup ke všem 
internetovým stranám s koncovkou .ru, 
všechny ruské televizní stanice, včetně 
silně opoziční a skeptické vůči ruské 
vladě RTVi, která odvysílala rozhovor 
s ruským ministrem zahraničí o vojenské 
intervenci v Gruzii.

Nicméně ruská vojska pokračovala ve 
vojenských operacích na území vnitřní 
Gruzie nikoliv z důvodu sesazení režimu 
Saakašviliho, ale výhradně pro splnění 
svých vojenských cílů: zneškodnění 
vojenských základen v Gori, blokování 
gruzínské vojenské flotily v Poti a pro 
zabránění vojenské pomoci Gruzii 
z moře ze strany USA pod záminkou 
humanitární pomoci. Žádné informace 
o ruských sabotážích na ropovodu Baku
TbilisiCeyhan, které přinášela světová 
média, se nepotvrdily. Nálet ruského 
letectva na gruzínské vojenské letecké 
základny Vaziani a Marneuli byl médii 
záměrně představován jako útok na ci

vilní objekty. Ve chvíli, kdy tyto vojenské 
cíle byly splněny, ruská vojska se stáhla 
z vnitřní Gruzie.

Geopolitické souvislosti
Mezinárodní právo zakazuje vojenskou 
intervenci do jiných států. Ale Západ 
prakticky dokazuje, že existuje výjimka 
z pravidla, pokud vláda státu použije 
zbraně proti vlastním občanům. V tom 
případě je zahraniční intervence opráv
něná (podle mezinárodního práva je 
kromě této příčiny nutný ještě souhlas 
OSN jakožto jediné univerzální meziná
rodní organizace). Přitom ani intervence 
v Kosovu a Iráku nebyly podloženy 
mandátem OSN. Západ v čele s USA tak 
jednoznačně porušil mezinárodní právo. 
Když tak stejně, ale v mnohem menším 
rozsahu postupuje o pár let později Rus
ko (v případě Jižní Osetie přitom Rusko 
nemělo alternativu), začaly je západní 
státy obviňovat z imperiálních ambicí 
a pohrozily dokonce mezinárodní izola
cí.

Režim Saakašviliho využíval a stále 
využívá bezprecedentní podpory ze 
strany jak USA, tak i EU. USA otevřeně 
i skrytě sponzorovaly vojenský program 
Gruzie a ideologicky ji popouzely proti 
Rusku. Evropa nijak nereagovala na to, že 
se během války Michail Saakašvili denně 
objevoval ve vysílání CNN s vlajkou EU 
na pozadí, kdy tak budil zdání o členství 
Gruzie v Unii. Znamená to, že Evropská 
Unie a gruzínský prezident, který bom
bardoval Cchinvali zakázanými kulome
ty Grad, sdílí tytéž hodnoty?

Bohužel nejde vysvětlit Saakašviliho 
podporu ze strany Západu jeho „demo
kratičností“. Příčina se zřejmě nachází 
v téže oblasti, kde i odpovědi na otázku, 
proč USA potřebují systém protiraketové 
obrany v Evropě, když Írán nemá a ne
bude mít rakety takové vzdálenosti, aby 
mohl ublížit Spojeným státům. Zřejmě 
pro USA není výhodné posilování vlivu 
Ruska v SNS a spolupráce mezi všemi 
postsovětskými státy, protože to by 
znamenalo opětovné vytvoření na Spoje
ných Státech nezávislého a silného hráče. 
Ale především pro USA není výhodná 
spolupráce mezi Ruskem a Evropou, 
což může v delší perspektivě vytvořit 
mocnou konkurenci americké politice 
ve světě. Otázkou však zůstává, jestli jsou 
tyto kroky výhodné i pro sjednocenou 
Evropu?  

Zničení Jižní 
osetie jednotkami 
gruzinské národní 

gardy a policie 
proběhlo za 
mlčenlivého 

souhlasu 
celosvazového 
vedení sssR.
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O otomismech
T

o slovo v nadpise zní skoro jako dia
gnóza z ušního; ale jde spíš o neduh 
řeči. Ten název mu dal tuším profe

sor Tomáš Halík – a křivdímli mu nebo 
lichotím, snad mi odpustí. Mám na myslí 
spojení slovesa být s předmětem v šestém 
pádě pomocí předložky „o“.

Tomu slovnímu plevelu se u nás daří 
už od devadesátých let. Celá ta léta 
čteme a slýcháme, že sport či politika 
„jsou (jen) o penězích“; podobně např. si 
česká exulantka postesk
ne, že pro ni „byla taky 
jen o penězích celá Paříž“; 
titulek jinak sympatické 
reportáže hlásá, že „hospic 
je o důstojném umírání“; 
čteme, že „skotské volby 
nejsou o nezávislosti, ale 
o změně“. O soutěžní ga 
stronomii se dočteme, že 
„je hlavně o šmrncu“. 
V americkém (jak jinak) 
dabovaném filmu nás hr
dina poučí, že „o šoustání 
je celej náš život“. Mi
mochodem, ten obrat se 
v posledních desetiletích 
rozbujel i v angličtině 
(„it´s about something“). 
Vyznívá to, jako kdyby 
mluvčí nechtěli své téma přímo pojme
novat, ale kolem něho kroužili.

Media tento prostředek jednak mul 
tiplikují citacemi, jednak jej mnozí no
vináři a publicisté sami užívají. A kdyby 
jenom to: někdy v něm naleznou takové 
zalíbení, že ho podsunou i nevinnému! 
Tak se např. loni v jednom deníku obje
vil titulek „Jakl: Kouření je o svobodě“. 
Trochu škodolibě jsem si šel článek 
přečíst; ke svému údivu jsem však se
znal, že jmenovaný (a citovaný) této 
formulace vůbec neužil! Po čase se k této 
chybě svých kolegů přiznal sám vedoucí 
jazykový redaktor onoho listu, jazyko
vého prostředku se však zároveň dost 

kuriózně zastal: prý „není divu, že se pro 
svou neotřelost a jistou „ekonomičnost“ 
v hovorovém vyjadřování rychle ujal“. 
Nehodlám se posmívat té neotřelosti, jen 
poznamenám, že Vladimír Just v kritické 
knížce nazvané Slovník floskulí věnuje 
spojení být o něčem bezmála 10 stránek 
s několika tucty dokladů.

Co ale mohl pan jazykový redaktor 
myslet tou ekonomičností? Dal ji sice 
do uvozovek, takže se od ní tak trochu 

distancoval – přesto však si myslím, že 
jej chápu. Ekonomičností se míní mož
nost popustit uzdu vyjadřovací pohodl
nosti a vlastně i pohodlnosti myšlení. 
Nač hledat přesnou formulaci, zda je 
něco důležité, zda se něco něčeho týká, 
zda o něco jde či zda to hraje důležitou 
roli; zda to přináší uspokojení, naplnění 
nebo potěšení; zda něco s něčím sou
visí, zda jedno něco druhé usnadňuje, 
podmiňuje aj.; prostě se jen řekne, že to 
o něčem („o tom“) je. Však si tak nějak 
rozumíme, a funguje to krásně – až 
do naprosté absolutizace (a vo tom to 
je) či naopak naprosté negace (to je vo 
ničem).

Velmi oblíbené je i odporovací tvrzení 
to je o něčem jiném (místo „to je něco 
jiného“, tj. udála se změna). Toto slovní 
spojení se ujalo již v první půli šedesátých 
let díky filmu Věry Chytilové O něčem 
jiném. Jenže pamětníci vědí, že ten název 
vznikl jako odpověď na otázku: Film 
o Evě Bosákové? Ne, O NĚČEM JINÉM! 
To nám připomíná, že spojení být o ně-
čem už dávno funguje v kontextech, kdy 
vypovídá o obsahu nějakého příběhu, 

jednání a podobně, tj. kdy 
sloveso být zastupuje slo
veso mluvení: o čem byla 
(=vyprávěla) ta knížka, 
o čem byl (=pojednával) 
ten článek, o čem byla 
(=jednala) ta rozprava.

Za to ovšem může před
ložka „o“: uvádíli předmět 
děje v šestém pádě, pojí se 
se slovesy mluvení; a také 
se slovesy myšlení – i zde 
se můžeme zeptat člověka, 
který dlouho či důkladně 
přemýšlel: O čem to bylo? 
Sloveso být prostě sloveso 
mluvení (či zřídka i myšle
ní) nahradí.

Jenže v tomto smyslu 
plevel „otomismu“ ne

funguje. Slyšímeli od znalců hokeje, 
že „přesilovka je o tom pohybu hráčů“, 
těžko zde lze chápat toto „je“ jako sloveso 
vyprávění. Anebo přece? Pak by to zna
menalo, že jsme ochotni chápat děje ko
lem sebe jako obsahy příběhů. Zapadalo 
by to do postmoderního pojímání udá
lostí i samého bytí jako narativních dějů. 
Z čehož by pak mohlo vyplynout i to, že 
na našich životech, prožitcích a skutcích 
není nejdůležitější to, čím jsou, nýbrž 
o čem jsou. Totiž o čem (snad) někomu 
vypovídají.  

Jan Horálek

nejde jen o  slova
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Veškeré objednávky zasílejte na adresu:
Přítomnost
Národní 11, 110 00 Praha 1
tel.: 222 075 600
fax: 222 075 605
e-mail: info@vydavatelstvimjs.cz

Přítomnost

Krádeže 

inzerce Možnost kombinované inzerce. Veškeré ceny lze projednat dle individuálních zájmů a možností.

Časopis

Tištěná inzerce / 3 měsíce

BAREVNá INZERCE ČERNOBíLá INZERCE

1/8 1/4 1/2 1 Vnitřní 
obálka

Zadní 
obálka 1/8 1/4 1/2 1 Vnitřní 

obálka
Zadní 
obálka

Přítomnost 2 900,– 4 900,– 8 000,– 13 000,– 21 500,– 31 400,– 2 000,– 3 800,– 5 900,– 10 900,– 17 500,– 27 000,–

TNP 2 900,– 4 900,– 8 000,– 13 000,– 21 500,– 31 400,– 2 000,– 3 800,– 5 900,– 10 900,– 17 500,– 27 000,–

P + TNP 4 400,– 7 700,– 13 200,– 24 100,– 31 400,– 41 200,– 3 200,– 5 800,– 10 800,– 19 700,– 27 200,– 36 800,–

Bannerová inzerce / 3 měsíce

Umístění Cena – titulní strana Cena – sekce Velikost v px

1 9 600,– 4 800,– 468 × 60

2 6 000,– 3 000,– do 160 × 160

3 5 600,– 1 800,– do 125 × 125

4 2 700,– 1 500,– 468 × 60

ceny předplatného
ČR: 240 Kč / 1 rok
 460 Kč / 2 roky
 660 Kč / 3 roky
Evropa: 680 Kč / 1 rok (39 USD, 27 EUR)
Zámoří: 960 Kč / 1 rok (55 USD, 37 EUR)
Studentské předplatné: 179 Kč/ 1 rok

předplatné

Elektronické předplatné: 160 Kč / 1 rok (9 USD, 7 EUR)

SLEVY PŘI OPAKOVÁNÍ 

Opakování Sleva 

1× 5 %

2× 10 %

3× 15 %

4× 20 %

Ukradli mi zábradlí. Mladý neoholený 
tulák v kšiltovce odšrouboval tři metry 
dlouhé zábradlí na schodišti v prvním pa
tře mého domu a nonšalantě s ním vyběhl 
ven. Vím, jak vypadá, mám záznam z ka
mery. Naše paní Martinová, která u nás 
pracuje již několik desítek let, ho viděla, 
ale než stačila vyběhnout, byl pryč. Asi tý
den před tím nám vykopali nouzová svět
la ze zdi a vzali si je. Máme natočených asi 
deset dalších případů, jak se různí „lepší 
členové“ naší společnosti snaží vniknout 
do kanceláří v budově. Nepracují sami – 
mnohokrát s nimi spolupracuje „hlídač“, 
většinou mladá dívka. To vše na Národní 
třídě, sto metrů od Národního divadla, 
nikoliv v zastrčené ulici. 

Kdo z nás by zavolal policii? Asi ni
kdo. Abych policejním složkám úplně 
nekřivdil, takovéto případy se málokdy 
vyšetří i ve městě, které funguje tak dob
ře, jak má. Ze všeho nejvíce je to obraz 
naší společnosti: nehorázná krádež, při 
které vám někdo rozkope majetek v pra
vé poledne jen proto, aby ukradl něco, co 
má hodnotu 100 Kč.

Problém se ale vrací k policii. Jedno
duše řečeno, nejsou vidět. Ano, ráno hlí
dají vybrané přechody, aby děti dorazily 
do škol v pořádku. Jakmile odbije osmá, 
zmizí, a řidiči vesele ignorují chodce na 
přechodech, protože vědí, že je absolut
ně nikdo nekontroluje. 
Večer je vidím, jak sedí 
na náměstí ve Vagonu 
a vesele klábosí, zatímco 
dvacet metrů od nich se 
očividně dějí nepravosti. 

Neberte má slova, pro
sím, jako útok na policis
ty. Nemají to lehké a v ur
čitých situacích přece jen 
riskují život. Dle mého 
názoru neexistuje ani tak 
špatný policista, ale špatné vedení. Když 
vyrazí policie do ulic v rámci jimi vyhlá
šených preventivních akcí (např. „Kryš
tof “, akce kontrolující řidiče) a během 
akce zemře více řidičů, než kdy jindy, 
není něco v pořádku. Všichni jsme svěd
ky toho, jak jedeme po dálnici a kolem 
nás profrčí mladý frajer stoosmdesát

kou. Policie nikde, a pokud na něj narazí, 
frajer jim v rychlém vozu unikne a opět 
žádný trest. V jiných zemích, například 
v Anglii, nastane okamžité stíhání, do 
kterého se zapojí i helikoptéry. Ke kaž
dému výjezdu dorazí hlídka a celou akci 

sledují všechna média, 
včetně televize. Řidič je 
chycen a jde sedět.

Kdo u nás za to nese 
vinu? Myslím, že trochu 
všichni. Řidičobčan ne
ctí zákon a policie, tedy 
strážci zákona, předpisy 
také nedodržují. Veřej
nost vidí, že to nefun
guje, a rezignuje. Okrá
dáme jeden druhého, 

přejíždíme chodce na přechodech a jsme 
na špičce evropského žebříčku v počtu 
mrtvých na dálnicích. 

 Srdečně

 Martin Jan Stránský 

post scr iptum


