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  Číslo účtu: 2400332468/2010

Kdy naposledy poutala funkce rakouského preziden-
ta takovou pozornost? Nejspíš v osmdesátých letech, 
kdy se provalilo, že Kurt Waldheim má nacistickou 
minulost. U nás byl docela známý Thomas Klestil, ale 
to hlavně díky svému českému původu a přátelským 
vztahům s prezidenty Václavem Havlem a Václavem 
Klausem. Jinak post rakouského prezidenta bývá spíše 
jen předmětem politologických akademických debat. 
Na jednu stranu totiž rakouská hlava státu sídlí v maje-
státním Hofburgu a má z ústavy velice 
silné pravomoci, když může například 
bez udání důvodu rozpustit parlament 
nebo odvolat kancléře. Na stranu dru-
hou ovšem žádný prezident těchto 
pravomocí dosud nevyužil. Ti dosavad- 
ní se drželi zpátky a každodenní politi-
ku přenechávali vládě v čele s kanclé-
řem. Není divu, že většinu z nich za rakouskými hrani-
cemi v podstatě nikdo neznal.
To se ovšem nyní může změnit. Letošní prezidentské 
volby se staly jednou z evropských událostí roku. Ani 
ne tak proto, že rakouský ústavní soud nejprve zrušil 
výsledky druhého kola kvůli problémům při sčítá-
ní hlasů a posléze se opakované druhé kolo muselo 
z technických důvodů přeložit z října na prosinec. To 
je spíše kuriozita. Volba prezidenta se stala ostře sledo-
vaným soubojem hlavně kvůli Norbertu Hoferovi, jenž 
ve zrušených volbách těsně prohrál, ale momentálně 
má vyšší preference než jeho protikandidát Alexander 
Van der Bellen. Usměvavý Hofer je totiž dlouholetým 
ideologem Svobodné strany Rakouska (FPÖ), kterou 
na přelomu 20. a 21. století „proslavil“ Jörg Haider, je-
hož některé výroky se těžko odlišovaly od těch Hitlero-
vých. Dnes vede stranu Heinz-Christian Strache, který 

je stejně jako Haider označován za kontroverzního. 
Ve srovnání s Haiderem a Strachem vystupuje Hofer 
o hodně umírněněji a tváří se jako muž dialogu. Sym-
patie budí též tím, jak se vyrovnal se svým vážným 
zraněním. Přesto by jeho vítězství znamenalo po 
Brexitu další špatnou zprávu pro Západ. Svobodní 
totiž patří k politickým subjektům, které zneužívají 
jinak pochopitelných obav z velké migrační vlny valí-
cí se na Evropu. Pro základní orientaci, jaké hodnoty 

Hofer prosazuje, stačí fakt, že se bě-
hem předvolební kampaně na vlastní 
žádost sešel s českým prezidentem 
Milošem Zemanem. Kromě podob-
ných názorů na uprchlickou krizi oba 
muže spojuje nejednoznačný přístup 
k Evropské unii, když střídavě mluví 
o prohlubování evropské integrace 

a možném referendu o setrvání svých zemí v EU. Hofer 
též sdílí s českým prezidentem jisté pochopení pro Vla-
dimira Putina, který v rozporu s mezinárodním právem 
okupuje část Ukrajiny a na zapřenou s ní vede válku.
Je proto s podivem, když četní našinci vydávající se za 
prozápadní demokraty fandí Hoferovi. Stejní lidé ob-
vykle tleskali Brexitu a v současnosti si buď „neumí vy-
brat“ mezi Donaldem Trumpem a Hillary Clintonovou, 
nebo otevřeně fandí Trumpovi, jenž zpochybňuje euro-
atlantické spojenectví. Rakušanům, Britům nebo Ame-
ričanům samozřejmě nikdo nemůže mluvit do toho, 
jak hlasují. Ovšem v českém životním zájmu je prohra 
politiků, kteří rozbíjejí jednotu západního společenství. 
Nacházíme se v příliš bouřlivých časech na to, abychom 
si mohli dovolit trestat establishment, jak svou podpo-
ru Hoferovi či Trumpovi někteří zdůvodňují.

Tomáš Fošum

Nad Alpami
se blýská
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Nebezpečí, jež představuje prezident Zeman pro liberál-
ní demokracii, samozřejmě není radno zlehčovat. Třeba na 
poli zahraniční politiky svým lísáním se k ruskému med-
vědovi nadělal už dost škody. Co se týče politiky domácí, 
jeho dosud nejvýraznějším zářezem bylo jmenování Rus-
nokovy vlády i přes odpor parlamentní většiny v létě 2013. 
Jenže tato a další jeho eskapády vyplývají hlavně ze situací, 
kdy vláda a parlament jsou rozklížené a nevykonávají své 
pravomoci. Pokud se hlava státu utrhne ze řetězu, ostatní 
složky moci na ni mají své páky. Není třeba hned mluvit 
o dosti komplikované proceduře odvolání prezidenta. 
Stačí třeba seškrtat hradní rozpočet, a přátelení se s různý-
mi orientálními despoty bude rázem těžší. I když i potom 
prezident může dělat vládě problémy, ve finále nedispo-
nuje ani zdaleka takovou mocí jako ona.

Možná vůbec nejnebezpečnějším rysem Zemanova 
chování je to, jak svými nejrůznějšími provokacemi strhá-
vá na sebe pozornost doma i ve světě, čímž – možná ne-
vědomky – zakrývá pokračující rozvrat české parlamentní 
demokracie. Ten symbolizuje především vstup Andreje 
Babiše (ANO) do vlády, jenž zboural nepsaná pravidla, co 
se v politice smí a nesmí. Zavedené demokratické strany 
dlouho marně hledaly na oligarchovu hozenou rukavici 
odpověď. ČSSD a KDU-ČSL si zřejmě myslely, že ve společ-
né vládě Babiše nějak přechytračí a on se časem znemož-
ní. Opoziční TOP 09 a ODS zase vsadily na nekompromisní 
kritiku Babišova střetu zájmu.

V nouzi poznáš nepřítele
Ani jedna taktika k úspěchu nevedla. Babiš během tří let 

značně rozšířil svou moc, přičemž u demokratických stran 
k žádnému nárůstu preferencí nedošlo. V posledních 
měsících pochopily, že takto to dál nejde, a spojily se do 
neformální protibabišovské aliance. Jejím hmatatelným 
výsledkem se stal tzv. Lex Babiš, jenž zakazuje politikům 
vlastnictví médií a omezuje dotace pro jejich firmy. Další 
společnou akcí byl bojkot předvolební debaty na Babišo-
vě zpravodajském portálu iDnes.cz. Především u druhého 
kroku si lze ulevit slovy „no, konečně“. Tři roky tu totiž trvá 
nenormální stav, kdy si mnozí politici stěžují, že Babiš má 
kvůli vlastnictví médií konkurenční výhodu, a zároveň 
s jeho médií normálně komunikují, čímž jim dodávají legi-
timitu. Kdyby třeba v Lidových novinách vycházely rozho-
vory pouze s Andrejem Babišem, Jaroslavem Faltýnkem 
nebo Jaroslavou Jermanovou, asi by většina věrných čte-
nářů cestu do trafiky zvážila.

Každopádně je ale třeba ocenit, že se demokratické stra-
ny rozhoupaly k nějaké akci, neboť rok před volbami už byl 
nejvyšší čas. Otázkou však zůstává, co bude dál. Babišův 
bezbřehý populismus provázený neustálými názorovými 
zvraty stále zabírá zhruba na třetinu voličů. Těžko říci, zda 
těch cca třicet procent znamená oligarchův strop. Každo-
pádně všechny demokratické strany mají menší podporu 
než Babišovo hnutí ANO a není vůbec jisté, zda by jejich 
případná povolební pravolevá koalice měla ve Sněmovně 
většinu. Navíc Babiš již vypustil pokusný balónek směrem 
ke komunistům, takže se klidně může stát, že po volbách 
své současné vládní partnery nebude potřebovat.

Strany protibabišovské aliance jsou v nezáviděníhod-
né situaci. Mimo jiné proto, že například voliči ČSSD by 
pravděpodobně neskousli společnou vládu s Miroslavem 
Kalouskem (TOP 09) nebo Petrem Fialou (ODS). A to ješ-
tě ponecháváme stranou hlavolam, jak by na nesourodé 
spojenectví reagovali členové jednotlivých stran. Ještě 
větší problém však pro všechny zúčastněné strany před-
stavuje skutečnost, že se dnes obtížně přichází s nějakým 

uceleným pozitivním nepopulistickým programem, který 
by měl šanci oslovit velkou část voličů. Doba se změnila, 
dřívější politická štěpení přestávají platit a je dost těžké 
poslepovat rozdílné zájmy roztříštěné společnosti. Velkým 
tématem by samozřejmě měla být obrana liberální demo-
kracie, ale jak se ukazuje v případě boje s Babišem, většina 
společnosti buď tradičním stranám nevěří, anebo ji ten 
boj zkrátka nezajímá.

Elity v barevných trikotech
S tím souvisí podstatná věc. Tradiční strany trpí nedo-

statkem politiků, kteří by strhávali davy a lidé jim onen 
pozitivní nepopulistický program věřili. Zčásti se jedná 
o chybu samotných stran, jež často o nové osobnosti 
vlastně ani nestojí, neboť znamenají konkurenci pro stra-
níky při obsazování volebních kandidátek. Personální vy-
prahlost ovšem není pouze vinou slábnoucích politických 

Elitní sestup do podhradí
Je třeba porazit Miloše Zemana, apeluje nejen 

pražská kavárna. Což o to, současný prezident byl 
zralý na vystřídání již v okamžiku svého zvolení. Jenže 
reálná moc leží v parlamentu, takže je momentálně 
daleko důležitější porážka Andreje Babiše. To by si 
měli uvědomit především ti, kteří se chtějí stát 
prezidentem, zatímco „špíny“ ze Sněmovní ulice, kde 
zasedá parlament, se štítí. Pokud však chtějí dělat 
skutečnou politiku, musejí sejít do podhradí.

Vicepremiér Babiš a premiér Sobotka. Prohodí si po volbách 
role, anebo bude vše jinak?                                   Foto: Vlada.cz



5DEMOKRATICKÝ STŘED

ČESKO
partají. Může za ni i neochota většiny společnosti se po-
liticky angažovat. Je celkem pochopitelné, že málokomu 
se chce ve volném čase vysedávat na stranických schů-
zích. Nicméně podstatnější roli než neochota se angažo-
vat hraje přetrvávající pohled na politiku jako na nutné 
zlo, nebo dokonce jako na špinavou záležitost.

Tento hluboce zakořeněný předsudek se strašně špat-
ně odbourává. Změnit by to mohly všeobecně uznávané 
elity, pokud by byly ochotné se do politiky osobně zapo-
jit. K tomu si ale musejí přiznat, že vysoká politika se dělá 
hlavně ve Sněmovně a neobejde se bez politických stran. 
Bohužel, pokud se české elity už rozhodnou angažovat, 
děje se tak výhradně v souvislosti s prezidentskou funkcí. 
Vznikají různé iniciativy hledající Zemanova protikandi-
dáta. Někteří, jako Michal Horáček, Jan Švejnar nebo To-
máš Halík, více či méně otevřeně naznačují, že by to pří-
padně vzali. Co je pro podobné kandidáty větší motivací 
– upřímná snaha poslat Zemana zpět na Vysočinu, nebo

touha po prezidentském majestátu a slávě? Těžko sahat 
někomu do svědomí, ale spíše to druhé.

Prezidentem by měl být v dobrém slova smyslu vyslou-
žilý politik, který již nemá velké ambice a funguje jako ja-
kási demokratická pojistka. Je samozřejmě žádoucí, aby 
šlo o zajímavou vyzrálou osobnost, jež nastavuje společ-
nosti zrcadlo a zároveň si je vědoma svých omezených 
pravomocí. Lidé s touhou něco měnit nechť se vrhnou 
do opravdové politiky v parlamentu, krajích a obcích. Ve 
vrchních patrech moci se ale vítězství může dostavit jen 
po oblečení stranického dresu. Je celkem jedno, zda má 
dres zelenou, oranžovou nebo modrou barvu. Důležité 
je hrát podle pravidel a nebát se tvrdé práce. Pak bude 
líp, a to i kdyby současná hlava státu učinila z Pražského 
hradu muzeum československo-sovětského přátelství. 
Ještě horší by totiž bylo, kdyby se smazaly rozdíly mezi 
většinou poslanců a zaměstnanci Babišova Agrofertu.

Tomáš Fošum

Nejprve pár slov k samotné reor-
ganizaci. Vedení policie se rozhodlo, 
že sloučí dva policejní útvary, které 
doposud příliš efektivně nespolupra-
covaly. Nejvíce dotčeným byl Útvar 
pro odhalování organizovaného zlo- 
činu (ÚOOZ) vedený „ničitelem“ Ne-
časovy vlády plukovníkem Šlachtou. 

ÚOOZ se v rámci reorganizace slou-
čil s Útvarem pro odhalování korup-
ce a finanční kriminality (ÚOKFK), 
výsledkem čehož byl vznik Národní 
centrály proti organizovanému zloči-
nu. Pochyby vyvolala skutečnost, že 
z narychlo provedené akce zcela oči-
vidně čněl úmysl zbavit se šéfa ÚOOZ 

Šlachty. Předchozí koncepce rozvoje 
policie totiž s žádným sloučením ne-
počítaly, takže náhlá změna působila 
dosti účelově.

Něco se udělat muselo
Nabízí se tedy základní otázka: 

Bylo sloučení obou útvarů správné? 
Je fakt, že se ÚOOZ nezřídka zamě-
řoval na kauzy, které věcně příslušely 
ÚOKFK, dokonce se částečně vmě-
šoval i do práce Generální inspek- 
ce bezpečnostních sborů. Navíc jeho 
výsledky navzdory velkému pozitiv- 
nímu PR nepůsobily závratným do-
jmem. Proto bylo na místě situaci 
nějak řešit.

Samostatnou kapitolou je angaž-
má Roberta Šlachty a ÚOOZ při pádu 
Nečasovy vlády v červnu 2013. Za to, 
co tehdejší premiér dělal, si demisi 
bezpochyby zasloužil. Ovšem poli-
cejní útvar si ji nemůže vynutit tím, 
že na základě nepodložených obvi-
nění zahájí spektakulární operaci za 
účasti stovky policistů, aby nakonec 
obvinil pouze příliš ambiciózní pre-
miérovu spolupracovnici a milenku, 
že nezdanila své kabelky. Ve chvíli, 
kdy celá bublina o rozsáhlém kom-
plotu splaskla, se měl Šlachta sám 
poroučet.

Nabízí se tedy logický závěr: vede-
ní policie a ministr vnitra Milan Cho-
vanec (ČSSD) spojili příjemné s uži-
tečným. Pokusili se ukončit chaos

Letní reorganizace české politiky
Dominantním tématem českého politického léta se stala policejní 
reorganizace. Význam celé kauzy rozhodně netkví v tom, že došlo 
ke sloučení dvou útvarů a Robert Šlachta dal výpověď. Letní spor totiž 
viditelně změnil dosavadní způsob fungování české vlády. Vedlejším 
efektem pak bylo zhoršení pověsti Babišových médií, která odhodila 
masku nezávislosti.

Pokračování na str. 6
Premiér Sobotka a ministr Chovanec byli vítězi letní bitvy o policii. Preference ale 
rostou Babišovi.                                                                                                            Foto: Vlada.cz
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a nevraživost mezi jednotlivými po-
licejními útvary a zároveň se zbavili 
plukovníka Šlachty.

Oslabený Babiš s rostoucími 
preferencemi

Snaha o zbrklou reorganizaci vyvo-
lala odpor ministra financí Andreje 
Babiše a jeho hnutí ANO. Záhy bylo 
zřejmé, že mu nejde pouze o funkč-
nost policie, ale že jeho napojení na 
Šlachtu je až příliš těsné. Babiš spolu 
se „svým“ ministrem spravedlnosti 
Robertem Pelikánem změnu ostře kri- 
tizovali, aby celé téma záhy vyhrotili 
do úplného extrému. Hrozili, že po-
kud Chovanec reorganizaci podepí-
še, vypoví ANO koaliční smlouvu.

Pro připomenutí, skrytá či otevře-
ná výhrůžka opuštění koalice byla 
Babišovým obvyklým trumfem, kte-
rý za poslední dva roky opakovaně 
s úspěchem použil. Tentokrát ovšem 
premiér Bohuslav Sobotka (ČSSD) 
ani ministr vnitra necouvli a Chova-
nec policejní reorganizaci schválil. 
Z taktického hlediska uštědřili so- 
ciální demokraté Babišovi tvrdou lek-
ci – ze silných výroků musel neobrat-
ně couvat a jeho prestiž bezpochyby 
utrpěla. Sociální demokraté povzbu-
zeni úspěchem přešli v dalších týd-
nech do ofenzívy. Při hlasováních ve 
vládě se tak nyní ANO často ocitá na 
straně poražených, když ČSSD větši-
nou postupuje v souladu s KDU-ČSL. 

Z hlediska vlivu na chod státu tak lze 
s odstupem několika měsíců říci, že 
Babiše kauza notně oslabila.

Druhou rovinu ovšem představuje 
veřejné mínění. A tady se Babišovi 
podařilo prodat celý spor tak, že se 
tradiční strany pokoušejí ukončit boj 
proti korupci. Změny u policie pak lí-
čil jako téměř konec její nezávislosti. 
Je potřeba dodat, že se kromě médií 
patřících Babišovi k této intepretaci 
přidali i mnozí jiní. Následovaly po-
suny v preferencích, kdy ANO ještě 
zvýšilo svůj náskok před ostatními 
stranami, což Babišovu prohru ve 
sporu o policii do určité míry relati-
vizuje.

Následky letní bouře
Politicko-mediální prostor má svou 

neúprosnou kauzalitu, která umí pře- 
kvapit i zkušené hráče. Babiše zjev-
ně zaskočilo, jak tvrdě a rozhodně 
ČSSD v policejní kauze postupovala. 
A následný propad preferencí ČSSD 
a úspěšné úsilí ANO svůj nesouhlas 
s policejní reformou marketingově 
prodat zase muselo překvapit Lido-
vý dům.

Dalším důsledkem kauzy bylo zhor-
šení pověsti Babišových médií. Oba 
tištěné deníky vlastněné Agrofertem 
podpořily svého majitele s takovou 
razancí, že de facto naplno odhodily 
masku nezávislosti. Skandalizace po-
licejního prezidenta Tomáše Tuhého 
nebo prvoplánové útoky na Milana 
Chovance poškodily spíše samotné 

novináře než terče jejich útoků. Když 
se pak v září měla na půdě iDnes.cz 
konat debata stranických lídrů před 
krajskými volbami, pět parlament-
ních stran svou účast odmítlo s tím, 
že médium patřící politikovi nemů-
že být nestranné. Postupující bojkot 
Babišových novin ze strany politiků 
i části elit oslabuje jejich vliv na voli-
če, čímž se tři roky stará Babišova in-
vestice znehodnocuje. To nejsou pro 
šéfa ANO dobré zprávy.

Silným kauzálním dopadem je zře-
telná paralýza koalice. S postupem 
času bude přibývat stále více témat, 
na nichž se vláda prostě nedokáže 
shodnout. Od konce srpna se ukazu-
je, že tento trend poměrně rychle sílí.  
S tím souvisí i rostoucí Babišova izo-
lace. V září schválili poslanci drtivou 
většinou tzv. Lex Babiš, neboli upra-
vený zákon o střetu zájmů. Z něj ply-
ne, že po roce 2018 nebudou firmy 
členů vlády moci kontrolovat média 
a brát státní dotace. Majitel Agrofertu 
jistě najde způsob, jak zákon obejít, 
ale jeho nepřátelé z koalice i opozice 
našli společné téma a zjevně to ne-
skončí jen u tohoto opatření. Vznik 
neformální antibabišovské aliance je 
více než patrný.

Letní policejní reorganizace zamí-
chala českou politiku víc, než se čeka-
lo. I když ji nyní připomínají de facto 
jen billboardy hnutí ANO, její dopady 
budou zřetelné ještě dlouho.

Antonín Berdych

Pokračování ze str. 5

Souboj o Rakousko: Svobodní, nebo někdo jiný?
Na první pohled jsou karty v Rakousku rozdané jasně. Největší popu-
laritě se těší Svobodní, jimž nahrává mimo jiné migrační krize. Situace 
v zemi pod Alpami není ale zdaleka tak přehledná, jak se může zdát. 
Vládní strany nechtějí pouze pasivně přihlížet, kromě toho kartami 
může zamíchat výsledek opakovaných prezidentských voleb. 

V současné době jsme svědky 
unikátní situace, která nemá v po-
válečné rakouské historii obdoby. 
Opoziční Svobodná strana Rakous-
ka (FPÖ) zažívá období rekordní 
podpory voličů a dává zapomenout 
na slavnou éru 90. let spojenou 
s kontroverzním Jörgem Haiderem. 
Důvod spočívá v tom, že se dlouho-
době profilující témata Svobodných 

ocitla v popředí společenské disku-
se. Vedle vývoje Evropské unie se 
to týká především podoby azylové 
a migrační politiky.

Mnoho Rakušanů si klade násle-
dující otázky: jak velký počet uprch-
líků dokáže jejich země přijmout, 
kolik z nich zde zůstane trvale a zda 
budou úspěšně integrováni do vět-
šinové společnosti. Názory Svobod-

ných jsou v tomto směru dlouho-
době známé. FPÖ požaduje značné 
omezení počtu migrantů, přísnější 
a účinnější ochranu státních hranic 
a zákaz šíření radikálních islamistic-
kých myšlenek. Vedle celosvětového 
problému migrace představují vodu 
na mlýn FPÖ také dluhová krize EU 
a některé rakouské vnitropolitické 
problémy – rekordně vysoká neza-
městnanost i odkládání důležitých 
reforem v oblasti sociálního systé-
mu a vzdělávání. Kromě toho straně 
přinesly letošní prezidentské volby 
nečekaný bonus v podobě vypro-
filování „vlídné tváře“ Svobodných 
Norberta Hofera.
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TÉMA: SOUČASNÉ RAKOUSKO
Dva různí prezidenti

Původně znal jednoho z hlavních 
ideologů strany málokdo. Poté, co 
Svobodní s obtížemi hledali vhod-
ného uchazeče o funkci hlavy státu, 
vstupoval Hofer do letošních prezi-
dentských voleb bez větších ambicí. 
Úsměvem, upřednostňováním umír-
něného tónu a vzájemného dialogu 
namísto konfrontačního stylu i obha-
jobou klíčových programových prio- 
rit dosáhl nejlepšího výsledku FPÖ 
v historii. Hofer pomáhá Svobodným 
oslovit voliče, kteří by se jinak zalekli 
kontroverzního způsobu vystupová-
ní předsedy strany Heinze-Christiana 
Stracheho.

Rakousko čeká první prosinco-
vou neděli opakování druhého kola 
prezidentských voleb, v němž proti 
sobě stanou dva muži se zcela opač-
nými politickými názory. Formálně 
nezávislý bývalý spolkový mluvčí 
Zelených Alexander Van der Bellen 
patří mezi příznivce Evropské unie 
a zastánce otevřené azylové poli-
tiky. V tomto ohledu představuje 
protipól Norberta Hofera. Oba kan-
didáti také odlišně přistupují k úřa-
du spolkového prezidenta. Zatímco 
Van der Bellen chce navazovat na 
formální roli hlavy státu, Hofer slí-
bil vystupovat více aktivně. Jejich 
vzájemná konfrontace polarizuje 
rakouskou společnost. Jisté je jed-
no; výsledek bude i tentokrát velmi 
těsný. Jakákoli predikce patří do ro-
viny spekulací. V případě výhry Van 
der Bellena lze počítat s uklidněním 
rakouské vnitřní politiky, úspěch 
Hofera přinese pravý opak.

Nic není ztraceno
Mohou socialisté a lidovci zastavit 

razantní nástup FPÖ? Ano, ačkoli je-
jich společné vládní koalici chybí po-
třebná dynamika. Často spíše jenom 
reaguje na aktuální situaci, než aby 
skutečně vládla. Například v otázce 
migrantů nejdříve mlčela, pak za-
čala pozvolna přitvrzovat. Výsledky 
obsáhlé daňové reformy nedokáza-
la veřejnosti vysvětlit, proti rostoucí 
nezaměstnanosti zatím stále nenašla 
účinná opatření. Sociální demokraté 
(SPÖ) po propadu jejich kandidá-
ta v prezidentských volbách vyvo- 
dili potřebnou sebereflexi. Namísto 
stále méně populárního spolkového 
kancléře Wernera Faymanna povolali 

Christiana Kerna, který si během pů-
sobení v pozici ředitele rakouských 
drah získal pověst zdatného krizové-
ho manažera.

Při nástupu do úřadu spolkové-
ho kancléře avizoval potřebu „New 
Dealu“ pro Rakousko a restart vlá-
dy. Konkrétně slíbil investice do 
vzdělání a výzkumu, podporu živ-
nostníkům a katalog opatření pro 
větší integraci cizinců do rakous-
ké společnosti. Vláda pod Kerno- 
vým vedením vystupuje kompakt-
něji a nadcházející podzim ukáže, 
zda po slovech budou následovat 
činy. Každopádně socialisté přestali 

alespoň navenek řešit vnitřní pro-
blémy a působí opět konsolidova-
ným dojmem.

Jen nic neuspěchat 
To situace u jejich koaličního part-

nera lidovců (ÖVP) vypadá o dost 
jinak. Je pouze otázkou času, kdy 
vicekancléře a předsedu strany Rein- 
holda Mittelehnera vystřídá per-
spektivní ministr zahraničí Sebastian 
Kurz. Nyní jde lidovcům především 
o to, aby populárního rakouského 
politika neposlali do čela strany příliš 

brzy. Teprve třicetiletý Kurz by mohl 
rychle podlehnout značnému tlaku 
médií a očekávání veřejnosti. Zatím si 
takticky pozvolna připravuje pozici. 
Nedávnými požadavky na přísnější 
kontrolu znalosti němčiny u azylan-
tů, redukci jejich finanční podpory 
či potírání kontroverzních islamistic-
kých názorů se snaží konkurovat FPÖ.

Pokud se kabinet konečně pustí 
do potřebných reforem a bude za-
stávat konzistentní názory v důle-
žitých otázkách, pak by mohlo při 
příštích parlamentních volbách do-
jít k zajímavé konfrontaci tria Kern-
-Kurz-Strache s těžko předvídatel-

ným vyústěním. Dnešní favorit může 
několika chybami rychle ztratit slib-
ný náskok. Roli pomyslného jazýčku 
na vahách by mohl sehrát někdo, 
o němž publicisté ani politologové 
vůbec nemluví – nová strana s me-
diálně zdatným lídrem. Jistě, projekt 
úspěšného podnikatele a katastro-
fálního politika Franka Stronacha 
sice po posledních parlamentních 
volbách ztroskotal, značný prostor 
pro neokoukaný politický subjekt na 
pravém středu ale stále zůstává.

Miroslav Šepták 

Miloš Zeman má o vhodném rakouském prezidentovi jasno. Norberta Hofera 
přijal na Pražském hradě.                                          Foto: Facebook/norberthofer2016
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TÉMA: SOUČASNÉ RAKOUSKO

Za zrozením legendy stojí rakouský inženýr a podnika-
tel Gaston Glock. V roce 1963 založil společnost Glock KG, 
která zprvu produkovala plastové a kovové díly pro okna 
a dveře. V roce 1970 společnost zahájila i zbrojní výrobu 
a začala dodávat útočné nože, cvičné ruční granáty a pásy 
do kulometů pro rakouskou armádu.

V roce 1980 rakouská armáda vyhlásila soutěž na novou 
pistoli, jež by nahradila letitý Walther P38, který se začal 
vyrábět už za druhé světové války. Gaston Glock proto se-
stavil tým odborníků z řad armády, policie a odborné ve-
řejnosti. Ti prostudovali konstrukce úspěšných zbraní a za 
několik měsíců vytvořili funkční prototyp nové zbraně, jejž 
přihlásili do armádní soutěže.

Konstrukce nové pistole byla přelomová. Rám zbraně 
byl vyroben z polymerního materiálu, samotná zbraň ne-
měla manuální pojistku, ale inovativní spoušť se spoušťo-
vou pojistkou. Zbraň nesla označení Glock 17 (Sedmnáct 
proto, že to byl sedmnáctý set technických nákresů spo-
lečnosti). 

Následovalo náročné dvouleté testování rakouským 
vojskem, ze kterého Glock vyšel vítězně. Porazil dalších 
dvacet zbraní od renomovaných domácích i zahraničních 
zbrojovek. Rakouská armáda si na základě výběrového ří-
zení v roce 1982 objednala první várku čítající 25 tisíc pis-
tolí, jež zavedla pod označením Pistole 80 (P80).

Po Rakousku si pistole Glock zanedlouho vybraly za ar-
mádní zbraň Švédsko a Norsko. Velký úspěch zaznamenal 
Glock ve Spojených státech amerických.

V jednoduchosti je krása
Pistole Glock se stala revoluční díky své konstrukci. 

Proslavil ji zmíněný polymerový rám, navíc celá zbraň je 
zkonstruována z pouhých třiatřiceti dílů. Glock ovšem ne-
byla první pistole s polymerovým rámem – o dvanáct let ji 
předběhla německá pistole Heckler & Koch VP70.

Mezi výhody Glocku patří to, že díky plastovému rámu 
je lehčí než pistole stejné třídy. Další výhodou je vysoká 
odolnost proti korozi, a to díky speciálně patentované 
technologii zpracování hlavní a množství plastových dílů. 

Jednoduchá konstrukce činí zbraň odolnou vůči opo-
třebovávání mechanismu, a je tak schopna dobře fungo-
vat za extrémních podmínek. Glock dokáže střílet v praš-
ném prostředí, po vyjmutí z bahna nebo písku, nevadí mu 
dlouhodobá vysoká vzdušná vlhkost. Zbraň umí střílet do-
konce i pod vodou. Glock naopak není vhodné používat 
v chladných oblastech, neboť v mrazivých podmínkách 
dochází ke křehnutí plastových částí zbraně a zvýšenému 
riziku praskání rámů.

Životnost Glocku
je díky kvalitnímu zpracování
zbraně a samotné hlavně zhruba
300 až 350 tisíc výstřelů (u konkuren-
čních zbraní se tato hodnota pohybuje v rozmezí
40 až 50 tisíc ran). Pistole není náročná na používa-
né střelivo. Oblíbená je nejen díky své životnosti,
ale také kvůli slabšímu zpětnému rázu, který umož-
ňuje příjemnější a přesnější střelbu.

Oblíbené mýty
Jak jsem již uvedl výše, Glock je světově proslulý díky 

svému polymerovému rámu. V době uvedení na trh to 
poutalo značnou pozornost, protože se jednalo o do té 
doby naprostý unikát. Vznikl tak dnes již legendární mý-
tus o tom, že zbraň je možné pronést bez povšimnutí přes 
detekční rámy či rentgenová zařízení. To ovšem není prav-
da. Pistole je zhruba ze 60 procent tvořena tradičními oce-
lovými díly (např. hlaveň, závěr). Mýtus dokonce osobně 
vyvrátil Gaston Glock, když opakovaně procházel se svou 
pistolí detekčním rámem a pokaždé byla zbraň správně 
detekována. Dosud se žádnému výrobci na světě nepoda-
řilo vytvořit zbraň, již by bez povšimnutí podobnou kont-
rolou někdo pronesl.

Dalším mýtem je, že zbraň není potřeba čistit. Pistole 
Glock podobně jako každá jiná zbraň vyžaduje pravi-
delnou údržbu, ač vzhledem ke kvalitnímu zpracování 
a jednoduchosti konstrukce je potřeba údržby minimál-
ní. Pokud by se přece jen někdo svého Glocka rozhodl 
neudržovat, snižuje tím jeho životnost, zvyšuje pravdě-
podobnost selhání zbraně a riskuje její nenávratné po- 
škození.

Světová pistole č. 1
Společnost Glock je dnes předním světovým výrob-

cem pistolí, které navrhuje a vyrábí tak, aby splňovaly ty 
nejnáročnější požadavky vojenských i dalších uživatelů 
po celém světě. Různé modifikace pistole Glock používa-
jí ozbrojené složky z více než třiceti zemí. Glock byl také 
schválen vedením NATO jako jeden z hlavních modelů 
osobních zbraní.

Pistole Glock 17 znamenala revoluci v oblasti krátkých 
zbraní. Založila dnes již běžnou praxi používání polymer-
ních materiálů při výrobě zbraní. Navzdory nedostatku 
předchozích zkušeností firmy Glock s výrobou zbraní je 
její model velmi úspěšný, protože v sobě dokázal spojit 
jednoduchost, spolehlivost, dobré chování, lehkost, odol-
nost a vysokou trvanlivost. Díky všem těmto pozitivním 
vlastnostem si pistole Glock zaslouží celosvětový úspěch 
a naši pozornost.

Od svého zrození prošly pistole Glock řadou obměn 
a dnes se prodává již čtvrtá generace těchto zbraní. Vznik-
lo celkem třiadvacet modelů v sedmi různých rážích. 
Do dnešního dne bylo vyrobeno více než sedm milionů 
exemplářů, což ze zbrojovky Glock dělá světového lídra na 
trhu krátkých palných zbraní.

Ladislav Havelka

Legenda jménem  GLOCK
Zná ji snad každý bez rozdílu věku, pohlaví i ži- 
votního stylu. Jedni ji milují, druzí zase nenávidí. 
Slouží bezpečnostním složkám, ale také zločincům 
po celém světě. Lze ji vidět v řadě počítačových her, 
zahrála si v několika filmech či seriálech, dokonce o ní 
vznikla řada hip-hopových songů. Řeč je o rakouské 
legendě pistoli Glock.
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Politická kultura nezahrnuje pouze to, jak se politici 
chovají sami k sobě, novinářům nebo voličům. O kultur-
nosti politické scény svědčí i respekt k institucím a dělbě 
moci. Jak se ukazuje, někteří slovenští politici si výše na-
značená pravidla stále neosvojili.

Šéf parlamentu Andrej Danko, který též vede vlád-
ní Slovenskou národní stranu (SNS), chce schválit no- 
vý jednací řád. Ten by měl kromě jiného jasněji defi-
novat oblékání poslanců. Dankovým hlavním cílem 
je však kultivovat kulturu 
parlamentních rozprav. Sám se 
ale nedávno dopustil politicky 
nekulturního vyjádření, když 
v televizní diskusi řekl, že „opo-
zice neexistuje“. Reagoval tak 
na šaškování opozičních lídrů 
Igora Matoviče (Obyčejní ľudia) a Richarda Sulíka (Slo-
boda a Solidarita) při parlamentním jednání. Danko má 
na svůj názor jako občan právo, ale tímto konstatová-
ním narušil vážnost funkce předsedy parlamentu. S Ma-
tovičem a Sulíkem si tak nemá co vyčítat.

Ten samý Andrej Danko vede se svým koaličním 
partnerem, stranou Smer premiéra Roberta Fica, spor 
o zvýšení koncesionářských poplatků. Při té příležitosti 
kritizuje hospodaření a vysílání Rozhlasu a televize Slo-
venska (RTVS). Veřejně si postěžoval, že jeho strana ve-
řejnoprávní instituci nespravuje. Šikovně tak naznačil, že 
někdo jiný ji politicky ovládá. I Dankovou vinou všichni 
přemýšlejí o veřejnoprávnosti výhradně v politické ro-

vině. Na koncesionářích nezáleží, neboť většina politiků 
i část voličů (třeba ti, kteří volí Dankovu SNS) si veřejno-
právní instituci pletou se státní. 

Z politické kultury propadl letos v létě i samotný Ro-
bert Fico. Novináři TV Markíza totiž doporučil, „aby se 
věnoval víc běhání, protože vypadá jako záchodový 
pavouk“. Reagoval tím na novinářovy otázky související 
s premiérovým ranním během.

Nejen mezi premiérem a novináři to někdy skřípe. 
Vstřícně k sobě nepřistupují ani 
prezident Andrej Kiska a Ústavní 
soud a obcházejí se i ombuds-
manka Jana Dubovcová s dět-
skou ombudsmankou Vierou 
Tomanovou. Cizinec, jenž netu-
ší, o co v daných sporech jde, si 

může myslet, že se nachází v zemi, kde instituce ztrácejí 
vážnost. Přispívá k tomu ministr vnitra Robert Kaliňák 
(Smer), jehož chce opozice odvolat kvůli kauze Bašter-
nák, v níž je Kaliňák podezřelý z daňových podvodů. 
K odstoupení však ministr nevidí důvod a prohlašuje, 
že „vyšetřovatelé mají volné ruce“. Tento politicky nekul-
turní výrok, který Fico a Kaliňák rádi používají i v jiných 
případech, představuje rakovinu pro důvěru v justici 
a policii. Degraduje totiž vyšetřovatele na služebníky, 
jimž je třeba rozvazovat ruce, aby konali. Ukazuje se, že 
samotná existence institucí nebo jednacích řádů politic-
kou kulturu nezajistí. Záleží totiž hlavně na lidech.

Martin Gonda

TÉMA: SOUČASNÉ RAKOUSKO

Rakouský přístup k Evropské unii v posledních deseti-
letích výrazně ovlivňuje vypořádávání se mezi stranou 
Svobodných (FPÖ) a Bruselem. V parlamentu je sice FPÖ 
až třetí nejsilnější stranou, ale s 30 procenty preferen-
cí v současnosti jasně kraluje voličským průzkumům, 
což kvůli její kontroverzní pověsti vyvolává obavy nejen 
u mnohých Rakušanů.

Pro Haidera sankce, pro Hofera Hrad
Strana vznikla v polovině 50. let, na výsluní se ale do-

stala až v 90. letech, kdy v jejím čele stanul Jörg Haider. 
V roce 1999 jí zisk 26,9 procenta hlasů dopomohl k účasti 
v kabinetu Wolfganga Schüssela (ÖVP). V té době se po-
prvé vyhrotil konflikt mezi evropským establishmentem 
a Svobodnými. Z mnoha evropských metropolí se ozýva-

la hlasitá kritika jejich nástupu k moci. Těsně před podpi-
sem koaliční smlouvy mezi lidovci a Svobodnými ozná-
milo portugalské předsednictví EU zavedení bilaterálních 
sankcí všech členských zemí vůči Rakousku v případě, že 
se FPÖ bude podílet na vládě.

Oficiálním důvodem postihu byly obavy z porušení 
základních principů a hodnot Unie. Sankce, které začaly 
platit po nástupu domluvené vlády, spočívaly především 
v omezení diplomatických styků s Rakouskem pouze na 
nezbytné technické záležitosti.

Stojí za zmínku, že z tehdejších postkomunistických as-
pirantů na členství v EU se k sankcím přidala pouze Česká 
republika pod vedením sociálnědemokratického premié-
ra Miloše Zemana, což vedlo k prudkému zhoršení vzta-
hů mezi Prahou a Vídní. V pozici prezidenta Miloš Zeman 
zjevně již FPÖ za problematickou nepovažuje, jelikož 
letos v září přivítal na Pražském hradě Norberta Hofera, 
kandidáta Svobodných na prezidenta. Jestlipak zavzpo-
mínali na to, jak bývalý předseda Svobodných Jörg Haider 
navrhoval, aby Rakousko kvůli připojení Zemanovy vlády 
k sankcím a jaderné elektrárně Temelín zablokovalo vstup 
Česka do EU?

 Stává se z Rakouska evropský rebel?
O Rakousku je v rámci EU slyšet stále více a pomalu si 
zde získává pověst rebela. Po prohloubení migrační 
krize se Vídeň odklonila od směru udávaného 
Berlínem a pokukuje po Visegrádu. V představách 
prezidentského kandidáta Norberta Hofera dokonce 
jako by ožívalo Rakousko-Uhersko.

Slovenské lekce
z politické kultury

Pokračování na str. 10
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Sankce jako pomoc rebelům
Protirakouské sankce, u kterých nebylo jasné, čeho 

vlastně chtějí dosáhnout, se ukázaly jako neúčinné a kon-
traproduktivní. Naopak pomohly posílit Haiderovu oblibu 
u veřejnosti. Nakonec byly po osmi měsících odvolané, 
aniž by Rakousko donutily k ústupkům. Zajímavé je, že 
se evropští politici nepoučili a dnes opět hledají cesty, 
jak sankcionovat země, v nichž se politika nevyvíjí po-
dle bruselských představ. Tentokrát se zaměřili na Polsko 
a Maďarsko, avšak postihem Rakouska v případě vítězství 
Norberta Hofera již nevyhrožují.

To ale neznamená, že by evropští politici Hoferovu kan-
didaturu nekomentovali. Zjevně si nevšimli, že jejich úsilí 
zasahovat do dění v členských státech nemělo očekávané 
výsledky, a naopak často povzbudilo nerozhodnuté voliče 
dát hlas protievropským rebelům. Socialistický předseda 
Evropského parlamentu Martin Schulz se nechal slyšet, že 
„charakter Evropy se promění, pokud rakouské volby vy-
hraje extrémní pravice“, a předseda Komise Jean-Claude 
Juncker si neodpustil výrok, že „s krajní pravicí nebude 
žádná debata ani dialog“. 

Uvidíme, zda Juncker případně dostojí svému slovu. Po 
horkém létě, ve kterém Evropany děsily teroristické útoky 
ve Francii a v Německu a utužování režimu prezidenta Er-
dogana v Turecku, s nímž EU vyjednává o bezvízovém sty-
ku, totiž v průzkumech vede Hofer. Rakousko se tak může 
stát první západoevropskou zemí, v jejímž čele bude stát 
politik řazený mezi pravicové populisty.

Rakušané nejsou euroskeptiky
Svobodní jsou v Evropském parlamentu ve stejné frak-

ci jako Marine Le Penová nebo Geert Wilders. To ale ne-
znamená, že by byly jejich postoje k EU totožné. Zatímco 
Le Penová a Wilders jsou výrazně euroskeptičtí, vztah 
Svobodných k EU je smířlivější. Podle jednoho rakouské-
ho akademika blízkého Svobodným je v této straně příz-
nivě nakloněna Unii přibližně polovina lidí.

Rakušané obecně zdaleka nedosahují úrovně českého 
euroskepticismu. Pokud by měli hlasovat o členství v EU, 
pohodlná většina by rozhodla o setrvání v Unii. Podle prů-
zkumu společnosti Gallup z letošního června si pouze tři-
cet procent voličů přeje odchod Rakouska.

Kampaň jako souboj strachů
Hofer se sice nechal slyšet, že rakouští občané by měli 

dostat příležitost vyjádřit se k členství v EU, ovšem pouze 
za podmínky, že EU bude pokračovat na cestě k centra-
lizaci nebo že se jejím členem stane Turecko. Před opa-
kovaným druhým kolem prezidentských voleb i Hofer 
zdůrazňuje, že si nepřeje, aby jeho země osmadvacítku 
opustila. Unie dokonce podle něj „ve velkých věcech musí 
spolupracovat mnohem úžeji“. Jako příklad oblastí, kte-
rých by se to mělo týkat, jmenoval bezpečnostní politiku 
a posílení hospodářství. 

Média nicméně bryskně stihla vytvořit pojem pro od-
chod Rakouska z EU, tak zvaný Oexit, který by po vítěz-
ství Hofera údajně hrozil. Ostatně jeho protikandidát 
Alexander Van der Bellen si zvolil boj proti Oexitu jako 

jedno z hlavních témat své kampaně. Je však trochu iro-
nií osudu, že zrovna kandidát Zelených se snaží strašením 
odchodem z Unie vyhrát prezidentské volby. Byla to totiž 
právě jeho strana, která se v roce 1995 stavěla proti při-
stoupení Rakouska k EU. Vedla ji k tomu obava, že koncer-
ny získají přílišnou moc a utrpí lokální zemědělství. Nutno 
říci, že Van der Bellen byl tehdy ve straně jedním z mála 
příznivců evropské integrace. Rakouský tisk označuje le-
tošní prezidentskou kampaň jako souboj „strachu z cizí-
ho“ proti „strachu z odchodu z EU“. 

Málo prostoru pro Svobodné
Z Hofera se stal postrach evropského establishmentu, 

neboť jeho vítězství by bylo symbolickým předělem a po-
vzbuzením pro podobné protestní strany v jiných evrop-
ských státech. Navíc i v případě, že Norbert Hofer nezvítě-
zí, strana Svobodných bude mít výrazný vliv na rakouskou 
evropskou politiku. 

Tradiční rakouské strany se totiž obávají dalšího odli-
vu voličů a do jisté míry přebírají program Svobodných. 
Politiku současné vlády pod vedením socialisty Christia-
na Kerna zhodnotil v létě nejčtenější bulvární list Kronen 
Zeitung lakonicky titulkem „Vláda nenechává Svobod-
ným příliš prostoru“. Samotný článek se týkal napjatých 
vztahů mezi Vídní a Ankarou. Rakousko po neúspěšném 
puči v Turecku vydávalo ostrá vyjádření proti posilování 
moci prezidenta Erdogana. Výraznou tváří této politiky 
byl vedle premiéra teprve třicetiletý charismatický mi-
nistr zahraničí Sebastian Kurz, o němž se již mluví jako 
o možném příštím kandidátovi lidovců na premiéra. 

Německo ztrácí věrného spojence
O rozruch se v Evropě ale postarala už dřívější opatření 

v migrační politice, jež na začátku letošního roku přijala 
předchozí vláda vedena socialistou Wernerem Fayman- 
nem, jenž odstoupil po debaklu kandidáta Sociálně de-
mokratické strany Rakouska (SPÖ) v prvním kole prezi-
dentských voleb. Faymannova vláda zastropovala počet 
žádostí o azyl, které přijme v roce 2016, na 37,5 tisíce. Mi-
nulý rok přitom přišlo do Rakouska na 90 tisíc běženců. 

Zpřísnění migrační politiky se nelíbilo jak Evropské ko-
misi, tak Německu, které odklon Rakouska od směru kanc-
léřky Merkelové vnímalo jako oportunismus. Rakouská 
politika tak skončila s dlouholetou tradicí, kdy německé 
návrhy na evropské úrovni předkládaly Rakousko nebo 
Lucembursko jakožto dva nejbližší spojenci Berlína. 

Pokračování ze str. 9
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Strach z migrantů? Rakousko je
 na rozmanitost zvyklé

Rakousko patří k nejbohatším státům Evropské unie, ale je také jedním 
z nejpříjemnějších míst pro život. Přitom se jedná o zemi, která se z peri-
férie za studené války stala centrem mezinárodních diplomatických jed-
nání. Čím bychom se v Česku mohli u rakouské společnosti inspirovat, 
jsme se ptali exministra školství a bývalého předsedy Strany zelených 
Ondřeje Lišky, jenž nyní žije ve Vídni.

Vzkřísí Svobodní Rakousko-Uhersko?
Nyní se zdá, že se Rakousko nejen odklání od svého vý-

razně většího souseda, ale zároveň se i přiklání ke stře-
doevropským zemím. Premiér Faymann sice verbálně 
útočil na nesolidární Visegrádské země, kterým by měly 
být odebrány evropské dotace, pokud nebudou ochotny 
přistoupit na přerozdělování běženců. Ve faktické politice 
se však středoevropským zemím stále více přibližoval. Asi 
nejhmatatelnějším příkladem jsou plány na stavbu plotu 
v Brennerském průsmyku. Celou Evropu přitom Rakuša-
né pobavili novým termínem pro plot nazývaný „zvláštní 
technickou bariérou“. 

Premiér Faymann také výslovně podpořil tzv. plán B 
visegrádské čtyřky, že by se v případě nefungující vnější 
hranice Schengenu měly zavřít hranice Řecka s Makedonií 
a Bulharskem, aby se zastavil nekontrolovaný příliv osob 
z Blízkého východu a Afriky do Unie. Na realizaci plánu 
však nakonec nedošlo, neboť přednost dostala Angelou 
Merkelovou prosazená dohoda s Tureckem.

Podobně ambivalentní vztah ke střední Evropě mají 
Svobodní. Na jedné straně ostře kritizují Temelín a Be-
nešovy dekrety. Na druhé straně se jejich prezidentský 
kandidát opakovaně nechal slyšet, že by měla vzniknout 
„unie uvnitř Unie“. Konkrétně by se mělo jednat o užší 
spolupráci Rakouska, Slovinska, Chorvatska, České re-
publiky a Maďarska. Vzorem k takové spolupráci má být 
Benelux. Člověk nemusí být hned historik, aby ho praštilo 
do očí, že Hofer navrhuje v rámci EU vzkřísit spolupráci 
zemí, které tvořily Rakousko-Uhersko. 

Po setkání s prezidentem Zemanem Hofer pro změnu 
prohlásil, že by se měla visegrádská čtyřka rozrůst o Ra-
kousko. Z pohledu Svobodných by se tím vytvořila protivá-
ha německo-francouzské spolupráce v Evropě. Problema-
tické je, že visegrádské státy a Rakousko se sice s výjimkou 
kvót shodnou na návrzích na řešení migrační krize a na 

odmítání politiky kancléřky Merkelové, v jiných otázkách 
však již soulad schází. Rakousko je nejhlasitějším odpůrcem 
jádra, čistým plátcem do rozpočtu EU a není členem NATO. 
Visegrádské státy jsou zastánci jaderné energetiky, čistý-
mi příjemci z evropského rozpočtu a členy NATO. Oblastí, 
v nichž by se v případě vzniku „unie v Unii“ časem objevily 
ostré spory, by se našlo více. V Česku tento plán nemá jed-
noznačnou podporu. Zatímco prezident Zeman myšlenku 
uvítal, premiér Bohuslav Sobotka ji obratem odmítl.

I peníze hrají roli
Nicméně pro Rakousko dává tento návrh především 

ekonomický smysl. Pro Vídeň je výhodnější podporovat 
nové členské země oproti problematickému jižnímu 
křídlu EU, především Řecku. Rakouské firmy investovaly 
značné sumy ve střední Evropě. Podle analýzy vycháze-
jící z dat Rakouské národní banky vydělaly rakouské fir-
my mezi lety 2006 až 2014 v nových zemích EU celkem 
31 miliard eur, z toho ale jen čtvrtinu v těchto státech 
znovu investovaly. Zbytek přitekl ke zdanění do Rakous-
ka. Zvláště Česká republika je pro rakouské investory rá-
jem. Od roku 2006 zde získali přes 6,7 miliardy eur. Od 
východního rozšíření EU v roce 2004 také vzrostl rakouský 
export do nových zemí o 72 procent na 25,3 miliardy eur. 

Ať už dopadnou prezidentské volby v prosinci jakkoliv, 
je jasné, že Rakousko bude dále pokračovat v nastartova-
ných tendencích. I když zvolení Norberta Hofera patrně 
zvýrazní odklon Vídně od Berlína, ani v případě vítězství 
Alexadera Van der Bellena nebude rakouská vláda pod 
vedením Christiana Kerna vzorným následovníkem ně-
mecké kancléřky, která ztrácí stále více spojenců napříč 
Evropu. Pokud opravdu dojde k posílení spolupráce Vi-
segrádu a Rakouska, bude to spíše běh na dlouhou trať 
a rozhodně nepůjde o idylický projekt. 

Marie Chrásková

 Jak byste charakterizoval ra-
kouské školství?

Rakouské školství trpí podobný-
mi neduhy jako to naše. Na víceletá 
gymnázia odchází po prvním stupni 
velká část dětí, a to v zásadě proto, že 
jim jejich rodiče a zázemí umožňují, 
aby se kvalitně vzdělávaly. V Rakous-
ku probíhá velmi intenzivní debata 

o „Gesamtschule“, tedy o tom, jak by 
se děti mohly společně vzdělávat 
až do vyšších ročníků s respektem 
k jejich zvláštním vzdělávacím potře-
bám. Je to analogická debata k té naší 
o inkluzi a selektivitě vzdělávacího 
systému. Ve srovnání s Českem se tu 
více klade důraz na společné vzdě-
lávání a snižování selektivity, aby se 

děti netřídily podle výkonu, protože 
ten se odvíjí především od rodinného 
zázemí. 

 Může nás rakouské školství in-
spirovat?

Myslím si, že ano. Naše země byly 
po dlouhou dobu organizovány na 
stejném základu, co se týče skladby 
úřadů a způsobu řízení. Rakouský 
vzdělávací systém se stejně jako náš 
velmi složitě vyrovnává s přecho-
dem ze vzdělávacího systému vznik-
lého v době průmyslové revoluce na 
vzdělávací systém, který bude odpo-
vídat dnešním, natož zítřejším poža-
davkům. Zásadní rozdíl proti České 
republice je ten, že zde dokáží mno-
hem lépe pracovat s rozmanitostí.

         Pokračování na str. 12
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 Je snadnější být učitelem v Ra-
kousku?

Podmínky pro pedagogickou prá-
ci jsou o něco lepší, stejně jako plat, 
přesto i tady se na pedagogy kladou 
čím dál větší nároky. Rozmanitější 
prostředí, rozmanitější skladba dětí, 
diverzifikace společnosti, snižující se 
sociální soudržnost, to vše tvoří civili-
zační trend, který je citelný všude na 
Západě.

 
 Jak Rakousko na tento civi-

lizační trend reaguje?
V německy mluvících zemích 

například vznikla „Schule im 
Aufbruch“, tedy „Škola v pro-
měně“, což je iniciativa, kterou 
spolu s německými pedagogy 
založil vědec zabývající se neu- 
rovědami. K této iniciativě se 
připojují jednotlivé školy, které 
se rozhodly projít transformací 
z klasického vzdělávacího mo-
delu na školu, jež se přizpůso-
buje potřebám dětí. Taková ško-
la dokáže podporovat všechny 
děti, jejich talenty i zvláštní 
vzdělávací potřeby. Klade důraz 
na atmosféru školy, na společné 
vzdělávání, na rozvoj učitelů, 
na neformální vzdělávání. Opro-
ti klasické škole rozvíjí doved-
nosti, které se nevejdou do tradičních 
osnov a které budou hrát, a už dnes 
hrají, čím dál větší roli. Je to schopnost 
kritického myšlení, týmové spoluprá-
ce, schopnost empatie, přijímání dru-
hých nebo schopnost řešit problémy.

 Zmínil jste rozmanitost ve škol-
ství. Jaké jsou rakouské zkuše-
nosti s imigranty a integrací?

Ve škole se zde musí pracovat s ja-
zykovou a sociální diverzitou mno-
hem déle a intenzivněji, než jsme 
k tomu nuceni u nás. V Rakousku 
jsou stovky tisíc uprchlíků. Během 
občanské války na Balkáně přišlo do 
Rakouska podobné množství utečen-
ců jako dnes v souvislosti s válkou 
v Sýrii. Když ráno s dětmi nastoupí-
me do vagónu metra, potkáme děti 
židovské, arabské, kurdské, bosen-
ské, rakouské. A všechny spojuje to, 
že se cítí být Vídeňáky a Rakušany. Je 
to společná identita, které jsou si vě-
domy. Ve srovnání s úzkoprsým pro- 

žíváním národní identity, jak jej zná-
me dnes z Česka, je povzbudivé 
vidět tuto rozmanitou identitu za-
střešenou společným prožíváním ob- 
čanského rozvoje města. Vídeň s ní 
dokáže aktivně a konstruktivně pra-
covat. Neznamená to, že by zde ne-
byly problémy. Mezietnické nebo 
sociální soužití vždycky přináší potí-
že, ale způsob, jakým se s tím město 
i celý stát vypořádávají, je obdivu-
hodný.

 Jak stát utváří tuto identitu, která 
dělá z obyvatel Rakušany?

Žádná politika nebude nikdy sto-
procentní. Pracujete s ohromným 
množstvím lidí s nejrůznějším záze-
mím. Ale je možné hovořit o tom, 
kterým zemím se to daří lépe a kte-
rým hůře. Rakousku se to relativně 
daří, například díky bytové politice. 
Od roku 1989 česká města a obce 
privatizovaly drtivou většinu svého 
bytového fondu, a nyní se jim nedo-
stávají byty pro lidi, kteří na komer- 
ční nájem nebo vlastnictví nemají. 
V kombinaci s etnicitou, jak vidíme 
v ČR například u Romů, to znamená 
pád do hluboké sociální pasti. A tady 
pak musí nastoupit stát, případně 
samospráva. V přístupu Rakouska 
k této problematice je ve srovnání 
s námi obrovský rozdíl. Například 
Vídeň má ze všech hlavních evrop-
ských měst největší podíl obecního 
bydlení.
 Co to znamená v souvislosti s in-

tegrací sociálních a etnických 
skupin?

Zhruba třetina bytů patří do vlast-
nictví města. Město je největší deve-
loper a může aktivně pracovat s by- 
tovým fondem. Svou politikou zabra-
ňuje tomu, aby docházelo k vytváření 
sociálně uzavřených enkláv, ve kte-
rých jsou lidé stahováni ke dnu. Vídeň 
pracuje velice sofistikovaně s tím, aby 
v každé čtvrti existovala dostatečná 
nabídka bytů pro starší lidi, lidi s nižší-

mi příjmy, pro mladé rodiny, ale 
i dostatečná nabídka pro ty, 
kteří si mohou dovolit náklad-
nější bydlení. Společnost po-
chopila, že je v jejím zájmu, 
aby docházelo k prolínání růz-
ných sociálních skupin.

 Jak se chová město jako 
      developer?

Město významně investuje 
do stavby bytových čtvrtí. Os- 
lovuje nejlepší světové archi-
tekty a sociology s tím, aby to 
byly čtvrti, kde bude vést dů-
stojný a příjemný život každý 
člověk, ať už patří do jakéko-
liv sociální skupiny. Byty mají 
být energeticky šetrné, zdravé, 
s dostatkem zeleně, běžných 
obchodů a dobrou infrastruk-
turou v okolí. Město úzce spo-
lupracuje se soukromým sek-

torem. Každý developer, jenž chce 
postavit stavební komplex, musí spl-
nit velmi přesné podmínky, které za-
jistí to, že součástí jeho investice bude 
příspěvek k veřejné infrastruktuře ve 
formě sociálních bytů apod. Existuje 
celý soubor politik, jež jsou navzájem 
propojené a které přinášejí skutečně 
kvalitní život. A že se to daří, o tom 
svědčí i žebříčky agentury Mercer, 
jež zveřejňuje rating kvality života ve 
městech po celém světě. Vídeň se už 
sedmý rok po sobě umístila na prvním 
místě.

 Odhlédneme-li od bytové politi-
ky, proč se ve Vídni dobře žije?

Protože město má zájem, aby se 
v něm dobře žilo, ví, že od toho tady 
je především. Svědčí o tom třeba způ-
sob, jak se tady řeší doprava. Vídeň 
je v tom absolutní špička, a to díky 
kombinaci forem šetrné dopravy, 
podpory cestování MHD, systému 
půjčování městských kol, carsharingu 

Ondřej Liška (*1977) pochází z Brna. Na Masarykově 
univerzitě vystudoval politologii a religionistiku. 
Svou politickou kariéru spojil se Stranou zelených, 
jejímž předsedou byl v letech 2009-2014. Ve druhé 
vládě Mirka Topolánka zastával post ministra 
školství (2007-2009). V současnosti žije ve Vídni, 
kde pracuje pro nevládní organizaci Ashoka.                 
Foto: Archiv Ondřeje Lišky
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a dalších chytrých řešení. Město vy-
vinulo mobilní aplikaci, která pro 
vás osobně na míru najde nejlepší 
způsob, jak se na dané místo dostat 
podle toho, jaké dopravní prostřed-
ky používáte. 

Město také podporuje stavbu ploch 
podzemních garáží a bylo uzákoněno, 
že za každé vybudované místo pod 
zemí se jedno na povrchu škrtne. Auta 
mizí z povrchu a z ulic se stává prostor 
pro rozvoj občanské infrastruktury, 
tedy například parků, laviček, kašen 
a různých zákoutí. Stávají se též pro-
storem pro umělecké instalace. 

 Jak vedení města přesvědčilo vo-
liče, že je to pro ně dobré?

Město se proměňuje před očima 
a přemýšlí se nejenom nad tím, jak ži-
vot zlepšit pro různé skupiny obyvatel, 
ale též jak Vídeňany povzbudit k tomu, 
aby nacházeli půvab šetrného pohybu 
po městě. Plyne z toho mnohostranný 
zisk pro město, infrastrukturu, čistotu 
ovzduší, lidé jsou pak spokojenější. 
Město také vytvořilo nový program 
„Wien zu Fuss.“ Instaluje po městě in-
formační tabule propojené s aplikací 
se systémem tzv. gamifikace, který 
ukazuje lidem, jaká je docházková 
vzdálenost k dalším významným bo-
dům. Je to třeba jen sedm minut chů-
ze, a nemá tedy smysl jet metrem. Tato 
hravá aplikace povzbuzuje lidi, aby se 
po městě pohybovali šetrně, což je 
důležité nejen pro město, ale i pro je-
jich vlastní zdraví.

 Kde se takový inovátorský zápal 
ve Vídni vzal?

Vídeň si dlouho nesla břemeno ra-
kouských dějin, ať už se jednalo o dě- 
dictví habsburské monarchie, zátěž 
druhé světové války s podílem na 
nacistických zločinech, rozdělení Ev-
ropy, kdy byla země do roku 1955 
obsazena sovětskou armádou, nebo 
neutralitu, která postavila Rakousko 
na periferii Západu i Východu. Vídeň, 
jak si na ni vzpomínám po roce 1989, 
zdaleka nebyla metropolí nejnověj-
ších trendů v šetrných technologiích, 
centrem kultury a mezinárodního dě- 
ní. To je výsledek posledních dese-
ti až patnácti let, kdy se Rakušané, 
a Vídeň obzvlášť, dokázali znovu „vy-
nalézt“. Podařilo se jim najít nový na-
rativ založený na vytvoření lepšího 
místa pro život, které bude mít me-

zinárodní renomé, kde bude kvalitní 
vzdělávání dostupné všem, kde se 
bude lidem všech kultur dobře žít, 
kde sociální rozdíly budou brány v po- 
taz při utváření a rozvoji města. Do-
kázali z Vídně vytvořit město, jež z ev-
ropského dědictví udělá nejenom mu- 
zejní artikl na vývoz, ale bude s těmi 
starými koncepty a ornamenty praco-
vat nově. Tohle se Vídni podařilo, a my 
bychom se tím mohli inspirovat.

 
 Kde se ve Vídni vzalo tolik proso-

ciálního myšlení?
Vídeň byla v době průmyslové re-

voluce jedním z největších a nejdů-
ležitějších center Evropy. Koncentro-
valy se tu stovky tisíc dělníků. Právě 
tady proběhl sociální experiment 
Rudá Vídeň, kdy vládu nad městem 
převzalo revolučně smýšlející sociál- 
ně demokratické hnutí, a město 
dodnes z tohoto odkazu vědomě 
čerpá. Klade důraz na solidaritu, na 
veřejné investice do kvality života 
a daří se to, protože k těmto hodno-
tám přibrala Vídeň i moderní uvažo-
vání. Od války zde vládne sociální 
demokracie, která před pár lety ztra-
tila v městském parlamentu většinu, 
přizvala do koalice Zelené a městu 
to velice prospělo. Zelení do debaty 
přinesli důraz na udržitelnost ve spo-
jení s moderní sociální politikou, kte-
rá dokázala městu pomoci v oblasti 
dopravy, ale také v oblasti městské-
ho plánování. V podstatě o každém 
městě platí, že pokud se v něm dobře 
žije lidem se znevýhodněním, to zna-
mená seniorům, lidem se zdravotním 
znevýhodněním, dětem a rodinám, 
tak se v něm žije dobře každému. 

 Je rozdíl mezi rakouskými a čes-
kými Zelenými v tématech, která 
akcentují?

Není tu skoro žádný rozdíl. Je to 
dáno tím, že zelené ideje vycházejí 
z lidských práv, sociální spravedlnos-
ti a udržitelnosti života. Ale zásadně 
se liší společnosti, ve kterých operují. 
Rakouská společnost prošla stejným 
nebo podobným vývojem jako třeba 
německá nebo britská. Prošla pová-
lečným – a v určitém ohledu nedo-
končeným – vyrovnáním se s naci-
stickou minulostí. Prožila podobný 
rozpuk a rozvoj blahobytu jako jiné 
západní země, a stejně tak tady vy-
rostla v osmdesátých letech genera-

ce politicky aktivních lidí, kteří mládí 
prožili kolem roku 1968. A také zde 
vzniklo kontrakulturní hnutí, které 
našlo svůj politický výraz v propoje-
ní levice, liberálních a ekologických 
proudů. Takže tu existuje hodně silná 
postmaterialistická generace, která 
umožnila vznik takového emanci-
pačního hnutí, jako jsou zelení. Dnes 
existuje v rakouské společnosti po-
měrně široký konsenzus v tom, že 
jejich přírodní dědictví a způsob še-
trného hospodaření představují ob-
rovské hodnoty, ke kterým je třeba se 
chovat s velkým respektem. Enviro-
mentální povědomí je zde široce za-
kořeněné a ekologické myšlení není 
spojeno jenom se Zelenými. Toto 
smýšlení naleznete třeba u zeměděl-
ských svazů, odborů, průmyslových 
svazů, tedy u tradičně spíše konzer-
vativní části společnosti. V České 
republice na něčem takovém stavět 
nelze a naše dilemata jsou odlišná.

 Jaký je postoj Rakouska k rusko-
-ukrajinské krizi?

Co se týče rusko-ukrajinské krize, 
debata tu byla podobná jako jinde 
v Evropě. Ani Rakousko neušlo syste-
matickým snahám Ruska penetrovat 
debatu v západních společnostech 
skrze velmi sofistikované způsoby ší-
ření informací, polopravd, lží a mani-
pulací. Nicméně i tady, zejména mezi 
politiky a političkami se silným citem 
pro lidská práva (včetně špiček sou-
časné vládnoucí koalice) od začátku 
zaznívaly hlasy, že není možné setr-
vávat na neutrálních postojích, pro-
tože z hlediska mezinárodního práva 
je Rusko agresorem. Rakouská diplo-
macie tedy trvala na co nejsilnějším 
zapojení Ruska do řešení, ovšem spo-
lu s ostatními zeměmi EU se postavila 
za zavedení sankcí, deeskalaci násilí 
a proti porušování mezinárodního 
práva. Rakousko navíc může do de-
baty o budoucnosti Ukrajiny přispět 
jedinečnou zkušeností země, která 
poválečnou svobodu získala za sou-
hlas s neutralitou, ovšem po čtyřiceti 
letech se stala členem EU.

 V ČR se v době relativního ekono-
mického blahobytu šíří například 
v reakci na migrační krizi různé 
konspirační teorie. Setkal jste se 
s tímto fenoménem v Rakousku?

Pokračování na str. 14
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V poslední době lze v Polsku pozo-
rovat nárůst antiukrajinských nálad. 
Ty se obzvlášť silně projevují ve měs-
tě Přemyšl, jež leží jen okolo deseti ki-
lometrů od ukrajinských hranic a kte- 
ré je tradičním kulturním centrem 

ukrajinské menšiny v Polsku. Důka- 
zem zhoršující se situace může být 
květnové vandalství na místním ukra- 
jinském vojenském hřbitově z počát-
ku 20. let 20. století a červnové na-
padení tradičního procesí, které na 

tento hřbitov směřovalo. Na začátku 
července vzbudil rozruch i incident, 
kdy nebyli z důvodu možného „ohro-
žení pořádku“ do Polska vpuštěni 
členové ukrajinské kapely Ot Vinta 
cestující na koncert do Varšavy. Tato 
kapela přitom v Polsku už sedmnáct-
krát vystupovala.

Vrcholem protiukrajinských nálad 
bylo červencové usnesení Sejmu, kte- 
ré podpořila vedle zástupců vlád-
noucí strany Právo a spravedlnost 
(PiS) i většina opozičních poslanců. 
Tato rezoluce označila masakry Po-
láků Ukrajinci na Volyni v průběhu 
druhé světové války (takzvaná „Vo-
lyňská řež“ respektive v ukrajinském 
diskursu „Volyňská tragédie“) za „ge- 
nocidu“. Na Ukrajině bylo toto usne-
sení přijato s velkým rozhořčením 
a bylo vnímáno mimo jiné jako 
„kudla do zad“ a faktický konec pol-
sko-ukrajinského dialogu, který už 
dlouhé roky vedou Instituty národní 
paměti obou zemí. I přesto ale není 
situace tak jednoznačná. Pro součas-
nou polskou vládu zůstává Ukrajina 

Polsko-ukrajinské stýkání a potýkání
V uplynulé dekádě se zdálo, že se polsko-ukrajinské spory daří úspěšně 
urovnávat. Po nástupu nové polské vlády ale došlo k několika událostem, 
které zlepšování vzájemných vztahů mohou ohrozit.

Andrzej Duda na Ukrajině – spokojenost na obou stranách.
Foto: Facebook/andrzejduda

S tím jsem se v Rakousku skoro vů-
bec nesetkal. Samozřejmě se velmi 
intenzivně mluví o stropu solidarity, 
kterou může rakouská společnost 
poskytnout lidem prchajícím před 
válkou nebo zoufalými životními pod-
mínkami. Také se diskutuje o tom, jak 
nejlépe nastavit integraci, aby byla 
co nejefektivnější a přinášela skuteč-
nou sociální soudržnost. V Česku se 
též takové debaty vedou, ale na roz-
díl od Rakouska mají slabý kontakt 
s realitou, neboť zde prakticky žád-
ní uprchlíci nejsou a česká vláda ani 
opozice nejsou ochotny se na spo-
lečném evropském řešení nějak vý-
razně podílet. Vídeňským Západním 
nádražím prošly stovky tisíc utečen-
ců. Většina z nich pokračovala dál na 
sever, ovšem velké množství jich zů-
stalo. Pro stovky a stovky rakouských 
obcí a měst je integrace spíše otázkou 
praktických řešení než filosofických či 
konspiračních debat o tom, kdo za co 
může a jak se chránit před vpádem ci-
zorodých kultur. Rakousko není v této 
situaci poprvé a dokáže se s tím velmi 
dobře vyrovnávat, a to i díky relativ-

nímu ekonomickému blahobytu. Což 
samozřejmě neznamená, že by to ne- 
vzbuzovalo protiimigrační nálady. Ko-
neckonců Svobodní (FPÖ) v poslední 
dekádě posilují a jedním z jejich hlav- 
ních témat je i imigrace. Na druhou stra-
nu je třeba říct, že ačkoliv se poslední 
komunální a prezidentské volby ode-
hrávaly v době, kdy kulminovala mig-
rační vlna přes Rakousko, jejich výsle- 
dek to ovlivnilo méně, než se čekalo.

 Jak je to možné?
Přestože se v rétorice kampaně 

migrační krize projevila se vší silou, 
nevedlo to k tak výraznému příklonu 
rakouské společnosti na stranu FPÖ 
a její neofašistické rétoriky. Myslím 
si, že společnost je vůči tomuto té-
matu nastavená jinak než v ČR právě 
proto, že má mnohem konkrétněj-
ší zkušenost s migrací a integrací. 
Je to taky patrné z výsledků voleb, 
z nichž vyplývá jednoznačná korela-
ce, kdy FPÖ zaznamenala menší zisky 
v obcích s větším počtem migrantů 
a s větší etnickou rozmanitostí. Reál- 
ná zkušenost zbavuje iracionality 
a strachu.

 Jak se rakouská neutralita proje-
vuje v mezinárodních vztazích?

Rakousko si na mezinárodním poli 
zachovává politickou neutralitu, nic-
méně je významným a aktivním čle-
nem EU, a jako takové je součástí zá-
padních bezpečnostních struktur. To 
znamená, že Rakousko je jednoznač-
ně a čitelně součástí evropské debaty 
a zapojuje se do ní velmi efektivně. 

Rakousko se vyznačuje tím, že je 
do hloubky spolkově organizova-
né. Téměř každý je členem aspoň 
dobrovolných hasičů nebo skautu. 
Občanských spolků, iniciativ a plat-
forem se zde nachází nepřeberně 
a každý z nich má člověka pověřené-
ho sledováním evropské dimenze. 
Nejrůznější segmenty společnosti se 
aktivně zapojují, protože chápou, že 
se na evropské úrovni dějí věci, kte-
ré mohou jejich život velmi význam-
ně ovlivnit. V tom se ukazuje rozdíl, 
jak dlouho je rakouská společnost 
občansky aktivní ve srovnání s naší. 
Každému bych přál sledovat debatu 
o Evropě tady v Rakousku. 

Marie Jüptner Medková,
Jan Jüptner

Pokračování ze str. 13
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strategickým zahraničněpolitickým 
partnerem, což se odrazilo například 
v tom, že polský prezident Andrzej 
Duda byl jedinou cizí hlavou státu, 
která se v Kyjevě zúčastnila srpno-
vých oslav 25. výročí ukrajinské ne-
závislosti.

Dlouhá společná historie
Historie polsko-ukrajinských vzta-

hů sahá až do středověku, kdy se 
etnicky ukrajinská území poprvé do-
stala pod polskou nadvládu. Od té 
doby žili Poláci a Ukrajinci vedle sebe 
nepřetržitě až do druhé světové vál-
ky. Jen v meziválečném Polsku bylo 
téměř pět milionů Ukrajinců a to po 
obou stranách dnešní polsko-ukra-
jinské hranice. Mnoho Poláků tra-
dičně žilo i za hranicemi tehdejšího 
Polska v regionu Podolí, okolí města 
Žytomyr či v Kyjevě.

Dlouhodobé vzájemné soužití obou 
národů by se dalo charakterizovat Pa-
lackého pojmem „stýkání a potýkání“. 
Názorným příkladem toho může být 
první polovina 17. století, kdy máme 
na jedné straně postavu kozáckého 
hetmana Petra Sahajdačného, který 
válčil s Poláky proti Moskvě a Osma-
nům, a na druhé straně protipolské 
povstání Bohdana Chmelnického 
v roce 1648. Podobně jako v českých 
zemích i v tomto případě začalo 
docházet ke skutečně významným 
konfliktům až s rozvojem národních 
hnutí a emancipací, k čemuž došlo 
u obou národů (u Ukrajinců výrazně-
ji) v rámci rakouské Haliče. Obzvlášť 
pro Ukrajince sehrála rakouská Halič 
jakožto „ukrajinský Piemont“, který 
měl sjednotit celou zemi, v rozvoji 
národního hnutí zásadní roli. Vrcho-
lu dosáhl vzájemný konflikt v období 
od rozpadu Rakousko-Uherska do 
konce druhé světové války.

Již v listopadu 1918 totiž vypukla 
polsko-ukrajinská válka o území vý-
chodní Haliče, již si nárokovaly oba 
národy. Na jedné straně se jednalo 
o etnicky většinově ukrajinské úze-
mí, které klíčovým způsobem přispě-
lo k rozvoji ukrajinského národního 
hnutí, a na druhé straně zde žila ne-
malá polská populace, jež tvořila vět-
šinu především ve velkých městech 
v čele se Lvovem a pro kterou bylo 
toto území historicky neoddělitelnou 
součástí Polska. Již v roce 1920 se ale 
Poláci s Ukrajinci spojili (dohoda mezi 

Józefem Piłsudským a Symonem Petl- 
jurou) proti společné hrozbě – so-
větskému Rusku. Oproti slibům ale 
nakonec Poláci nepomohli Petljurovi 
k udržení vznikajícího ukrajinského 
státu (tzv. Ukrajinské lidové republi-
ky) za hranicemi polské Haliče a Voly-
ně, který tak definitivně zanikl v roce 
1921. Ukrajina tedy zůstala v mezivá-
lečném období rozdělena mezi čtyři 
státy – SSSR, Polsko, Československo 
a Rumunsko.

Právě meziválečné období defini-
tivně nastartovalo procesy, které ved-
ly k tragickým událostem za druhé 
světové války. Haličští Ukrajinci byli 
v meziválečném Polsku v jednoznač-
ně horším postavení než za Rakous-
ko-Uherska a fakticky byla vůči nim 
a jejich krajanům na Volyni vedena 
asimilační politika. Není divu, že za 
této situace došlo k výraznému po-
sílení ukrajinského nacionalismu. Je- 
ho projevem bylo v roce 1929 zalo-
žení Organizace ukrajinských nacio- 
nalistů (OUN), na jejímž základě za 
války vznikla Ukrajinská povstalec-
ká armáda (UPA). Vzájemný konflikt 
vyvrcholil roku 1943, kdy začaly vel-

ké masakry Poláků na Volyni, na něž 
později navázaly „odvetné akce“ Po-
láků v takzvaném „Zakerzoní“ (území 
dnešního Polska ležící na západ od 
linie, která byla určena v roce 1919 za 
polskou východní hranici), kterých se 
mimo jiné účastnily i jednotky Zem-
ské armády.

Druhá světová válka a její důsledky 

ale zároveň paradoxně definitivně 
„vyřešily“ největší problém v polsko- 
-ukrajinských vztazích a položily zá- 
klad budoucímu smíření a výrazné- 
mu zlepšení vzájemných vztahů. 
Vzhledem k posunu polských hranic 
směrem na západ a „repatriacím“ 
obyvatelstva po obou stranách hra-
nice došlo k homogenizaci obou 
zemí. V Polsku byla záležitost uzavře-
na takzvanou operací Visla, v jejímž 
rámci byli zbývající Ukrajinci žijící 
v jihovýchodním Polsku v roce 1947 
vystěhováni na nově získaná němec-
ká území. I přes silnou ekonomickou 
migraci z Ukrajiny do Polska dnes ne-
existuje ani v jedné zemi významněj-
ší tradiční menšina obývající souvis-
lé území a spor o vzájemné hranice 
i díky tomu definitivně vyhasl.

Podpora nezávislé Ukrajiny
Směr, kterým se polský vztah vůči 

Ukrajině ubíral po pádu komunismu, 
vychází hlavně z myšlenek exilového 
polského časopisu Kultura vydávané-
ho za studené války v Paříži. Šéfredak-
tor tohoto časopisu Jerzy Giedroyc 
spolu s novinářem Juliuszem Miero- 

szewským rozvinuli takzvanou „kon-
cepci ULB“, podle které měli Poláci 
definitivně rezignovat na jakékoliv 
nároky vůči Ukrajině, Litvě a Bělorus-
ku a naopak těmto zemím pomáhat 
v boji o nezávislost a demokracii tak, 
aby bylo Polsko tímto „sanitárním 
kordonem“ chráněno proti Rusku.

Na Tatarském kopci s výhledem na město Přemyšl.                   Foto: Tomáš Fošum

Pokračování na str. 16
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Po pádu komunismu skutečně polská zahraniční poli-
tika vykročila tímto směrem, což ilustruje mimo jiné i to, 
že Polsko bylo spolu s Kanadou první zemí, která v pro-
sinci 1991 mezinárodně uznala nezávislou Ukrajinu. Vzta-
hy mezi oběma zeměmi však stále zatěžovaly vzájemné 
historické křivdy. Ačkoliv k pokusům o sblížení docházelo 
už za prezidenta Leonida Kučmy, výrazný zlom nastal až 
po Oranžové revoluci v roce 2004 a následném nástu-
pu Viktora Juščenka do funkce ukrajinského prezidenta. 
Ukrajinci oceňovali polskou podporu Oranžové revoluci 
a celkově se atmosféra výrazně pročistila.

Bezprostředně po Oranžové revoluci se podařilo vyřešit 
i jeden z nejvýznamnějších symbolických sporů, který 
dlouho otravoval vzájemné vztahy. V červnu 2005 byl za 
přítomnosti prezidentů Aleksandra Kwaśniewského a Vik-
tora Juščenka ve Lvově slavnostně otevřen zrekonstruo-
vaný Hřbitov Obránců Lvova, který vznikl v meziválečném 
období především pro padlé z polsko-ukrajinské války z let 
1918–1919, a nový památník Ukrajinské haličské armády, 
tedy ukrajinských jednotek bojujících v této válce proti Po-
lákům. Tento pro Poláky symbolicky velevýznamný hřbitov 
byl v sovětském období kompletně zdevastován a spor 
o jeho obnovení se táhl dlouhé roky od začátku 90. let.

Na tuto politiku vzájemného usmiřování navázal po 
roce 2005 i nový polský prezident Lech Kaczyński, který 
byl iniciátorem výraznějšího východního akcentu v pol-
ské zahraniční politice. Za jeho funkčního období došlo 
mimo jiné k symbolickým aktům usmíření v bývalé polské 
vsi Huta Pieniacka nedaleko Lvova, která byla v roce 1944 
vyvražděna jednotkami ukrajinské divize Waffen-SS Halič, 
a bývalé ukrajinské vsi Pawłokoma v dnešním Polsku, kde 
došlo v roce 1945 k masakru místních Ukrajinců příslušní-
ky polské Zemské armády. Dále také došlo k oboustranné-
mu odsouzení vysídlení Ukrajinců z jihozápadního Polska 
v rámci akce Visla. Nejbolestivější téma – masakry Poláků 
na Volyni – ale tehdy „vyřešeno“ nebylo. Dalším význam-
ným symbolickým aktem za účasti prezidentů Bronisława 
Komorowského a Viktora Janukovyče bylo v letech 2011 
a 2012 položení základního kamene a slavnostní otevření 
polského vojenského hřbitova v Kyjevě-Bykivni, kde jsou 
pohřbení Poláci zabití v rámci katyňských masakrů.

Dosud posledním významným gestem byla silná polská 
podpora Euromajdanu. V prosinci 2013 se v té době ještě 
opoziční lídr Jarosław Kaczyński zúčastnil jednoho z mí-
tinků na Majdanu a rozjel silnou rétorickou kampaň, ve 
které obviňoval vládu Donalda Tuska z toho, že Ukrajinu 
nedostatečně podporuje. Významnou roli v té době se-
hrál tehdejší polský ministr zahraničí Radosław Sikorski, 
jenž se přímo účastnil jednání mezi Viktorem Janukovy-
čem a lídry ukrajinské opozice v únoru 2014.

Stereotypy versus nejoblíbenější národ
I přes tato symbolická gesta a výrazné narovnání vzta-

hů po roce 1989 vládnou stále v polské společnosti silné 
stereotypy o Ukrajincích. Zatímco Poláci jsou na Ukrajině 
podle průzkumů dlouhodobě nejoblíbenějším národem, 
v Polsku panuje o Ukrajincích spíše negativní mínění. Kro-
mě již zmiňovaného nedořešeného tématu volyňských 
masakrů dráždí Poláky oslavování ukrajinských nacio-

nalistických organizací OUN-UPA v čele s vůdcem jedné 
z frakcí OUN Stepanem Banderou. Toto téma rozdmýchá-
vají v Polsku především příslušníci poměrně mediálně 
vlivných kresowiaků, tedy rodin vysídlenců z východní 
části předválečného Polska. Připomínání zmíněných or-
ganizací ožilo na Ukrajině v souvislosti se zahájením ruské 
agrese v roce 2014, vůči níž se Ukrajinci vymezují mimo 
jiné i výraznějším přimykáním se k těmto symbolům, a to 
i v ruskojazyčných částech země.

Hlavní neporozumění spočívá v tom, že zatímco pro 
Poláky se jedná čistě o zločinecké organizace, které vní-
mají primárně prizmatem masakrů Poláků, pro Ukra-
jince jsou to především organizace bojující proti Sově-
tům, a to ještě dlouho po skončení druhé světové války. 
Pro průměrného Ukrajince je OUN-UPA především proti-
ruským a protikomunistickým symbolem. Naopak zloči-
ny těchto jednotek včetně Volyně jsou na Ukrajině velmi 
málo známé, což je i důsledkem toho, že Volyň představu-
je v rámci Ukrajiny geograficky malé území, a tyto události 
proto nejsou součástí „rodinné historie“ absolutní většiny 
Ukrajinců. Navíc se jednalo v sovětském období o tabu-
izované téma a průměrný Ukrajinec proto nemá třeba 
o ideologii zmíněných organizací žádné ponětí. Například 
přejmenování Moskevské třídy v Kyjevě na třídu Stepana 
Bandery proto není ničím jiným než ukázáním vztyčeného 
prostředníčku Rusům. Z těchto důvodů se v očích Ukrajin-
ců nevylučuje pozitivní vnímání OUN-UPA na jedné straně 
a Poláků na straně druhé. I proto jsou Poláci hodnoceni 
nejpozitivněji na západě Ukrajiny, kde jsou „banderovci“ 
nejvíce oslavováni. Polsko je zde totiž již od sovětského 
období vnímáno mimo jiné jako „okno na Západ“ a vzor, 
kterému se chtějí Ukrajinci přiblížit.

I přes posilování protiukrajinských stereotypů, které 
současná polská vláda do značné míry podporuje, a fak-
tické zastavení polsko-ukrajinského historického dialogu 
nelze na politické úrovni očekávat výraznou změnu kurzu 
nastoleného během posledních 25 let. I nyní vládnoucí 
strana PiS na politické úrovni Ukrajinu vždy podporovala, 
důkazem čehož je i v úvodu zmiňovaná nedávná návštěva 
prezidenta Dudy v Kyjevě nebo podpora Euromajdanu Ja-
rosławem Kaczyńským, a její „protiukrajinské výpady“ jsou 
směřované především k domácímu publiku. Pro všechny 
relevantní politické síly mimo extrémní pravici totiž stále 
platí „axiom“ vyslovený Józefem Piłsudským: Bez svobod-
né Ukrajiny nemůže existovat svobodné Polsko.

To ale neznamená, že současná „hysterie“ nezanechá 
na vzájemných vztazích šrámy. V reakci na usnesení pol-
ského Sejmu začínají Ukrajinci připomínat vlastní křivdy, 
vůči kterým prý Poláci projevují příliš málo empatie. Ukra-
jinci jsou navíc nyní z Poláků do značné míry rozčarovaní 
i kvůli tomu, že v poslední době udělali několik vstřícných 
gest. V červnu se řada veřejných osobností včetně dvou bý-
valých ukrajinských prezidentů Leonida Kravčuka a Viktora 
Juščenka podepsala pod otevřený dopis, který byl formulo-
vaný ve stylu „odpuštíme a prosíme o odpuštění“. V červen-
ci během summitu NATO ve Varšavě pak položil současný 
ukrajinský prezident Petro Porošenko květiny u pomníku 
obětí volyňských masakrů. Ze strany polské vládnoucí gar-
nitury bylo ale bohužel obojí přijato dosti chladně.

Michal Lebduška

Pokračování ze str. 15
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Mezimoří: mezi chimérou a šancí pro region
O federaci středoevropských zemí pod vedením Polska, tedy o tak- 
zvaném Mezimoří, snil už mezi válkami Józef Piłsudski. Když se během 
loňských polských prezidentských voleb začalo o Mezimoří znovu 
mluvit, v Česku i dalších státech regionu ožily obavy z dominance 
většího a lidnatějšího Polska.

Myšlenka Mezimoří se znovuzrodi-
la na polské pravici pod vlivem dvou 
činitelů. Jednak to byl ruský vpád na 
Ukrajinu, který ukázal, že časy rela-
tivního míru v Evropě pomalu kon-
čí. Druhým důvodem byly obavy, že 
německá vláda Angely Merkelové 
potichu směřuje k realizaci vize tzv. 
Mitteleuropy, jež vnímá střední Ev-

ropu očima německé hegemonie. 
Z těchto důvodů by podle zastánců 
Mezimoří střední Evropa měla být 
protiváhou Ruska a Německa. 

První verze novodobého Mezimoří, 
tak, jak se objevila v polských think-
-tancích kolem roku 2014, rozhodně 
nepočítala s polskou dominancí. Její 
tvůrci naopak zdůrazňovali, že kon-
cepce může být úspěšná jen tehdy, 
když zůstane zachována rovnost zú-
častněných států. 

De facto mělo jít o institucionaliza-
ci východního křídla NATO. Cílem byl 
společný postup středoevropských 
a východoevropských států vůčI ros-
toucímu ruskému expansionismu i vů- 
či německé snaze o nadvládu v Evro-
pě. Státy spojené společnou historií – 
a s tím souvisejícím odmítáním totali-
tarismu – byly podle tvůrců koncepce 
Mezimoří předurčené ke spolupráci. 
Ve skutečnosti šlo o formu rozšíře-
ného Visegrádu, což se již příliš ne- 

liší například od současných českých 
koncepcí.

Změna směru
Už brzy ale v některých kruzích 

na pravici došlo k opuštění původní 
myšlenky, kterou bylo posílení střed-
ní Evropy vůči Rusku. Je to dáno tím, 
že polská pravice se podobně jako 

americká Republikánská strana sklá-
dá z četných frakcí. Jedna z nich je 
tradičně nastavena protiukrajinsky, 
což vyplývá z komplikované společ-
né historie a mnohých křivd, které 
si oba národy vzájemně způsobily. 
V současnosti tak ve vládní straně 
Právo a spravedlnost (PiS) pozoruje-
me výrazné ochlazení vztahu k Ukra-
jině. Srpnové agresivní kroky Ruska 
vůči Ukrajině vyvolaly větší protesty 
v Berlíně než ve Varšavě. 

V prostředí PiS tak začala ožívat 
idea Mezimoří zaměřeného hlavně 
proti Německu. Zde se ovšem nabízí 
otázka: I kdyby Berlín usiloval o měk-
kou dominanci nad naším regionem, 
má cenu promarnit bezprecedentně 
výhodnou německou politiku jak 
vůči střední Evropě, tak vůči Rusku? 
V této chvíli nevidíme žádný jiný stát 
schopný dělat evropskou politiku, 
včetně té vůči Rusku. V původní verzi 
měl rozšířený Visegrád pouze posílit 

pozici regionu vůči těm německým 
krokům, jež jdou proti jeho zájmům. 
Jedná se například o plynovod North 
Stream 2. Je však nutné se vyhnout 
přehánění, přičemž tím největším by 
bylo vnímání současné EU v katego-
riích realizované Mitteleuropy. 

Visegrád nesmí být outsiderem
Dalším problémem je samotná 

otázka visegrádské politiky. Zrovna 
ve chvíli, kdy vznikl plán na Mezimoří, 
zažívá visegrádská spolupráce „zlatý 
věk“. Čtyři středoevropské státy však 
pohříchu spojila výhradně obstrukční 
politika v migrační krizi. Na přijímání 
uprchlíků je možné mít různé názo-
ry, ale nikdo si snad nepřeje Vise-
grád coby společenství evropských 
outsiderů. V současnosti ve všech 
visegrádských státech sílí populistic-
ké a xenofobní hlasy. Proto bohužel 
hrozí, že by se v budoucnu mohl 
onen Visegrád plus ocitnout na ev-
ropské periférii.

Navíc zájmy visegrádské čtyřky se 
v mnohém rozcházejí. V Česku je stře-
dopravicový tábor obávající se Ruska 
vytlačovaný na okraj koalicí politiků 
typu Zemana nebo Babiše, kteří vní-
mají Rusko především jako příležitost 
pro obchody. Podobný postoj zastá-
vá slovenský premiér Fico, kritik zá-
padních sankcí uvalených na Rusko 
kvůli agresi vůči Ukrajině. Maďarsko 
pro změnu provedlo zvrat v zahra-
niční politice, jejž prosadil ministr 
Péter Szijjártó, a podpoří nejspíš kaž-
dý nedemokratický režim, jen aby se 
distancovalo od „hloupé“ americké 
politiky exportu demokracie. 

Konečně kvůli jisté nevypočitatel-
nosti polské pravice hrozí, že se my-
šlenka rozšířeného Visegrádu může 
lehce proměnit v jakousi polskou 
chiméru Rzeczpospolity obou náro-
dů. Taková středoevropská spoluprá-
ce ovšem nemá šanci na realizaci. 

Cesta do země nikoho
Od časů protikomunistické opozi-

ce středoevropští intelektuálové ne- 
pochybují o existenci jistého středo-
evropského kulturního kódu. Právě 
proto by měla střední Evropa zůstat 
tím, o čem snili Adam Michnik, Milan 

Zatím nejúspěšnější forma středoevropské spolupráce se zrodila v maďarském 
Visegrádu.                                                                                                                    Foto: Pixabay
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Když Miroslav Lajčák přijal nabídku stát se ministrem 
zahraničí v kabinetě Roberta Fica, vsadil na politickou 
a kariérní jistotu. Pro slovenského premiéra Fica to byl 
zase strategický tah, kterým se snažil získat v zahraničí po-
zitivní body a doma alespoň jednoho ministra přijatelné-
ho pro širší veřejnost. Dnes se ovšem Lajčák žádné vysoké 
popularitě netěší.

Cesta z Moskvy na Západ
„Pocházím z rodiny, kde oba rodiče jsou dlouholetými 

členy KSČ. Už rodinné prostředí je zárukou toho, že jsem 
si důkladně osvojil materialistický světonázor, že jsem se 
vypořádal s náboženskou otázkou,“ uvedl mladý Lajčák 
v životopise přiloženém k přihlášce do komunistické stra-
ny. Mimochodem, do partaje se hlásil už v době studia na 
střední škole.

Lajčák vstoupil do KSČ v roce 1983, kdy studoval na 

Moskevském státním institutu mezinárodních vztahů 
(MGIMO). Tedy na škole, která byla líhní agentů KGB a z níž 
vzešlo mnoho špiček dnešní ruské tajné služby. Ve svém 
oficiálním životopise však svou komunistickou minulost 
Lajčák neuvádí, podobně jako premiér Robert Fico.

Na své soudruhy však Lajčák nezapomněl ani po le-
tech. Nejde jen o příklon k Ficovi. Před časem jmenoval 
do vládní Rady pro lidská práva člověka, jenž kdysi patřil 
mezi normalizační ideology působící na Vysoké stranické 
škole ÚV KSS.

Lajčák ví, komu a čemu se přizpůsobit, aby si pojistil kari-
éru a měl z toho osobní profit. Tato taktika pragmatického 
přizpůsobování se mu nyní dokonce umožnila kandido-
vat na místo šéfa OSN. Jeho doposud nejvýznamnějšími 
mezinárodními posty byly funkce zplnomocněnce gene-
rálního tajemníka OSN pro Balkán a zvláštního zplnomoc-
něnce EU v Bosně a Hercegovině. Jen na bosenské misi si 
měl během dvaceti měsíců vydělat půl milionu eur.

Licoměrnost a cynismus
Když Robert Fico podněcoval protiuprchlické nálady, 

Lajčák se poprvé dostal do problémů. Aby si kvůli dosud 
nejlepší kariérní příležitosti uchoval image proevropské-
ho demokrata, nutně musel lavírovat mezi demokratic-

Miroslav Lajčák: uhlazený diplomat s dvojí tváří
Miroslav Lajčák je pragmatik, který vždy upřednost-
ňuje svou kariéru. Opsal oblouk od sovětské školy 
a komunistické oddanosti až k evropské a transatlan-
tické rétorice. Za takového kandidáta na post gene-
rálního tajemníka OSN by se mělo Slovensko spíš 
stydět.

Kundera nebo Václav Havel. Zónou 
svobody, demokracie a lidských práv. 
Místo toho maďarská vláda, český 
prezident a další podléhají iluzi, že 
mohou provozovat machiavelistic-
kou zahraniční politiku a být takový-
mi ničemy jako jiní. Tato cesta však 
bohužel vede do „země nikoho“, do 
nárazníkového pásma mezi Západem 
a Východem. Pouze střední Evropa 
pevně zakotvená v euroatlantických 
strukturách má šanci na zachování 
subjektivity. 

Taková vystoupení jako slavná řeč 
Viktora Orbána o neliberální demo- 
kracii mohou vést k tomu, že se v hla-
vě ruského prezidenta zrodí myš-
lenka, a sice že na střední Evropu už 
nemusí posílat tanky, ale stačí pou- 
ze podporovat tamní vlády okouzle- 
né suverénní demokracií. Tím způso-
bem se ocitne středoevropský region 
v onom nárazníkovém pásmu, kde bu- 
dou vládci Kremlu prosazovat své zá-
jmy. Příznačným příkladem je ruská 
investice do maďarské atomové elek-
trárny Paks.

Idea středoevropské spolupráce má 
samozřejmě do budoucna velkou 

šanci. Je evidentní, že Polsko, baltské 
státy a Rumunsko vnímají Rusko jako 
nebezpečí. Proto dříve či později lze 
očekávat vytvoření nějakého bloku 
těchto zemí. Potíž by ovšem mohla 
způsobit rozdílná míra prozápad-
ního nadšení. Nová polská vláda si 
pohrává s euroskepticismem a ani 
její vztahy s USA nejsou bezproblé-
mové. Všechny zainteresované státy 
spojuje vůle zvětšit vliv regionu v EU. 
Již polská vláda Občanské platformy 
zkoušela vybudovat širší regionální 
koalici. Tady se zrovna české a polské 
zájmy kříží, když i v Česku se mluví 
o potřebě dát Visegrádu nový impuls 
v rámci Evropské unie. 

Zbytečné obavy z Polska
Někdy se může zdát, jako by se 

probouzely reminiscence meziváleč-
ného sporu mezi Polskem a Česko- 
slovenskem o nadvládu nad střed-
ní Evropou. V Česku je patrná jistá 
obava před určitou polskou přezíra-
vostí vůči menším národům. Polské-
mu myšlení skutečně není cizí jisté 
velikášství, nicméně v případě nové 
polské vlády jsou podobné obavy 
přehnané. Vláda PiS se vymezuje pře-
devším vůči evropským institucím, 

Německu a Rusku. Zároveň jde o asi 
nejvíce pročeskou a provisegrádskou 
vládu za poslední roky. S vládnoucím 
táborem je svázaný krakovský profe-
sor Marek Bankowicz, čechofil a autor 
skvělé knihy o Tomáši G. Masarykovi. 

Pro myšlenku středoevropské spo-
lupráce je momentálně klíčové, aby 
se Polsko kvůli aktuálnímu sporu 
s Evropskou komisí o zásahy vlády 
PiS proti ústavnímu soudu neocitlo 
v izolaci na evropské aréně. Polsko 
stižené evropskými sankcemi by se 
stalo outsiderem i v rámci regionu. 

Navzdory zmíněnému populismu 
si visegrádské vlády dobře uvědomu-
jí výhody plynoucí z evropské inte-
grace. Část visegrádských elit volá po 
více suverénním postavení v EU. Jde 
ovšem o to, aby snaha po větší suve-
renitě měla tvář racionální evropské 
politiky. Proto je třeba středoevrop-
ský projekt dobře promyslet. Sám ná-
pad spojit síly a vytvořit společenství 
rovných, suverénních států spoje-
ných komunistickou minulostí určitě 
stojí za zvážení. Pod podmínkou, že 
hlavním cílem spolupráce bude na-
stálo zakotvit v Evropě. 

Łukasz Kołtuniak

STŘEDNÍ EVROPA
Pokračování ze str. 17
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kými vyjádřeními a oddaností Ficovi. Zatímco slovenský 
premiér vykřikoval, že na Slovensku nedopustí ucelenou 
muslimskou komunitu, Lajčák nenápadně prohlásil, že na 
Slovensku žije integrovaná muslimská komunita, která 
nepředstavuje pro společnost riziko. Při dalších Ficových 
štvavých výrocích však už mlčel.

Avšak hned při první významnější mediální konfrontaci 
nechtě odhalil svou dvojí tvář. Lavírování mezi evropskou 
demokracií a věrností Ficovi skončilo fiaskem. Lajčák v roz- 
hovoru pro německou stanici Deutsche Welle předvedl, 
že si osvojil Ficův styl obviňování druhých. V souvislosti 
s odmítáním utečenců tvrdil, že když je lidem něco vnu-
cováno namísto toho, aby jim to bylo vysvětleno, nemají 
povinnost to přijmout. A že „musí jít o proces, musíte to 
lidem vysvětlovat“. S tím by se dalo souhlasit. Stejně jako 
s tím, že lidé se bojí toho, co neznají. Jenže kdo jiný by 
měl vysvětlit lidem situaci než představitelé vlády, zejmé-
na premiér a ministr zahraničí? Právě oni mají vnášet klid 
a slušnost do veřejného prostoru a napjatou situaci zklid-
nit. Jenže vláda namísto toho zneužívala přirozené obavy 
lidí, přiživovala se na nich a podněcovala nesnášenlivost. 
A Lajčák si nyní troufá ukazovat prstem na druhé!

Lajčák ovládá i Ficovu aroganci. Na poznámku reno-
movaného novináře, že Slovensko vnáší svými postoji do 
Unie nejednotu a nedůvěru, se Lajčák se smíchem ohra-
dil, že „to vůbec ne“. Zarazil se, až když se ho novinář ze-
ptal, co je na tom vtipného.

Když mu žurnalisté připomněli některé Ficovy před-
volební výroky a chtěli, aby je vysvětlil, Lajčák jen odvě-
til: „Zeptejte se jeho.“ Anebo: „Jděte se zeptat premiéra 
na kontext, co tím chtěl povědět.“ To je tradiční diploma-
tická odpověď. Jakmile ale takto odpovídá ministr zahra-
ničí a kandidát na šéfa OSN, je to hanba.

Lajčák dokonce sdílí i Ficův styl nezodpovědné kampa-
ně. Jinak by nemohl o Ficově předvolební protiutečenec-
ké rétorice říci, že se na ni musí nahlížet „v kontextu voleb-
ní kampaně“. Ostatně sám Lajčák této rétorice bez ostychu 
propůjčil svou tvář a hrdě se vyjímal na billboardech 
s hesly o ochraně Slovenska… Čili v kampani je dovoleno 
vše a za nic se nenese odpovědnost. A pak se divíme, že 
lidé přestávají politikům věřit a prostor získávají nesysté-
mové, destruktivní a antidemokratické subjekty.

Na půdě OSN mluví Lajčák úplně jinak než doma. Zjev-
ně proto, že potřebuje být akceptovatelný pro ty, kteří 
budou o jeho ambicích rozhodovat. Doma spolu s Ficem 
chrání Slovensko před migranty, ale v OSN tvrdí, že na 
migraci musíme nahlížet jako na realitu, že musíme udě-
lat vše pro integraci migrantů a využít jejich ekonomický 
potenciál.

Lajčák s Ficem možná ve všem nesouhlasí, každopádně 
mu nevadí premiérovi sloužit a sdílet jeho politický styl 
a ideologický pohled na svět. Navíc ukázal, že dokáže vést 
stejně nehorázné řeči jako Fico.

Proruská náklonost
V době krymské krize, kdy celý demokratický svět od-

soudil ruskou anexi Krymu, Lajčák ve Slovenském roz-
hlase prohlásil, že celá záležitost není černobílá a že obě 
strany mají svoje argumenty. Nezapřel tak sovětskou ško-
lu: rozdíl mezi agresorem a obětí neviděl a ruskou anexi 
ukrajinského území relativizoval. Později sice mluvil tro-
chu jinak, neboť si zjevně uvědomil, jaké dopady může 
mít takový postoj na jeho mezinárodní reputaci.

Když se loni Robert Fico na rozdíl od většiny evropských 
lídrů (včetně slovenského prezidenta Andreje Kisky) zú-
častnil oslav konce druhé světové války v Moskvě, Lajčák 
jeho účast obhajoval jako správnou. A to navzdory tomu, 
že se slovenský premiér ocitl převážně ve společnosti 
proruských diktátorů. Lajčák tvrdil, že sovětská armáda 
osvobodila Slovensko, za což je třeba děkovat. Co všech-
no však sovětská armáda způsobila jeho zemi v následují-
cích letech, například v roce 1968, už neříká.
Lajčák dokonce tvrdil, že ignorováním oslav by vláda 
otevřela prostor různým přepisovačům historie. To říká 
člověk, jehož mateřská (komunistická) strana historii 
permanentně přepisovala a za pravdivé popisování dě-
jinných událostí posílala lidi do vězení. To říká ministr, 
jehož premiér v jiných souvislostech dějiny běžně pře-
pisuje.

Čekání na zázrak?
Na začátku své kandidatury na místo generálního ta-

jemníka OSN viděl Miroslav Lajčák své šance padesát na 
padesát. Víru v jeho úspěch neskrýval ani premiér Fico. 
Ve druhém neoficiálním hlasování Bezpečnostní rady 
OSN skončil desátý z jedenácti uchazečů. Ve třetím kole 
na konci srpna se však překvapivě umístil druhý. Přesto 
se nezdá být příliš pravděpodobné, že by nakonec zvítě-
zil. Jistě, reálná volba šéfa OSN může přinést i překvapení. 
Uvidíme v říjnu. Lajčák však už ví, že v jeho případě by 
šlo spíše o zázrak. I když jako člověk, který si „důkladně 
osvojil materialistický světonázor“, asi na zázraky nevěří.

Nechť Lajčák sdílí Ficův ideologický i politický svět 
a nechť se spolu s ním nadále uchází o důvěru voličů na 
Slovensku. Ale ať s takovým pragmaticky ohebným karié-
rismem a hodnotovým nihilismem nekandiduje na funkci 
generálního tajemníka OSN. Všeobecně sice platí, že sa-
motná oficiální kandidatura na takový post je úspěchem 
diplomacie a ctí pro danou osobu i zemi. Nicméně pokud 
jde o takového kandidáta jako Miroslav Lajčák, je to pro 
daný stát spíš ostuda než čest.

Marián Balázs
Na Fica se mě neptejte!

 Foto: Facebook/LajcakMiroslav
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Kdybych se narodila před sto lety v tomhle městě…
Píseň Jaromíra Nohavici o městě Těšíně zná téměř každý. Málokdo 
ovšem tuší, že překladatelkou Nohavicových textů do polštiny je Renata 
Putzlacher-Buchtová, jíž letos vyšla pozoruhodná kniha „V kavárně 
Avion, která není“. Svébytná rodinná kronika, cesta po vlastním osudu 
i příbězích spřízněných duší a míst, nezačíná před sto lety, ale o trochu 
dříve, v roce 1828.

Básnířka, překladatelka a polonist-
ka Renata Putzlacher-Buchtová je 
mimo jiné spoluautorkou úspěšné 
inscenace Těšínské niebo/Cieszyńskie 
nebe, jejímž základem se staly právě 
Nohavicovy písně. V minulosti pů-
sobila Renata Putzlacher jako dra-
maturgyně polské scény Těšínského 

divadla a v současné době kromě 
přípravy dalších divadelních a lite-
rárních projektů přednáší na brněn-
ské Masarykově univerzitě polskou 
literaturu. Další výraznou osobností, 
s níž dodnes spolupracuje, je režisér 
zmíněné inscenace Radovan Lipus. 
Oba se narodili v roce 1966 a jsou 
spojeni s Těšínem. Podobných „osu-
dových“ propojení najdeme v kni-
ze V kavárně Avion, která není celou 
řadu.

Kavárna Avion není jen podnikem, 
který ve třicátých letech stál na břehu 
řeky Olše v Českém Těšíně, pak zmizel 
a opět se zrodil, ale symbolizuje také 
princip: dělejte v životě to, co touží-
te dělat. Navzdory všem překážkám 
a kotrmelcům z toho budete mít 
dobrý pocit. A nejen vy. „Dnes se čas-
to říká, že snění má smysl, když do 
hry vstupují rozum a touha. Sen se 

začíná zhmotňovat, když je uvážen 
a hluboce, opakovaně po něm touží-
me. Pak se může uskutečnit…,“ píše 
autorka.

Bolestivé rozdvojení
Narodit se na hranici je vždycky 

komplikované, ve Slezsku to navíc 
bylo s národní identitou 
ještě o trochu obtížnější. 
Cizorodě znějící příjmení 
Putzlacher naznačuje, že 
rodina autorky neměla 
jen slovanské předky – 
část rodiny pocházela 
z Rakouska. To bylo v ně- 
kterých historických oka- 
mžicích normální a ni- 
kdo tomu nevěnoval po- 
zornost. Ve 20. století se 
však názory na to, která 
národnost je „v pořádku“, 
měnily během několika 
let o sto osmdesát stup- 
ňů. Sama básnířka to 
poznala už při dětských 
hrách, kdy zjistila, že 

být jiná nemusí být úplně příjemné. 
O to více ji zajímali její předci 
a historie regionu. Možná už tehdy se 
také naučila jít vlastní cestou.

Renata Putzlacher se od narození 
pohybovala na polsko-českém po-
mezí: na svět přišla v Karviné, po ma-
mince je Polka, vyrůstala v Českém 
Těšíně, studovala v Krakově a svůj 
život spojila kromě Těšína také s Br-
nem. Překládá do polštiny i češtiny, 
přechází z jednoho jazyka do druhé-
ho stejně lehce, jako je dnes možné 
překročit státní hranici mezi Těšínem 
a Cieszynem. O náročné cestě k této 
zdánlivé lehkosti, ale i k volnému po-
hybu přes Olši/Olzu, se píše i v knize 
V kavárně Avion, která není. Osudy 
kaffeehausu na břehu řeky se prolí-
nají s básnířčiným životem, do textu 
vstupují další autoři a osobnosti: Jo-
seph Roth, Anatole France, Jorge Luis 

Borges, Henryk Grynberg…Mnozí 
z nich jen v podobě citátů doplňu-
jících vyprávění, jiní v roli duchov-
ních otců a spřízněných duší, jako 
básnická dvojice Bohuslav Reynek 
a Suzanne Renaud. Oni také žili me- 
zi Francií a Československem, Gre-
noblem a Petrkovem. Dvojjazyčnost 
a neustálé cesty, to jsou leitmotivy 
Avionu. 

Avion, nebo Noiva?
Kavárna Avion je klíčem k celé knize, 

ačkoli onen původní kafeehaus stál 
na svém místě jen sedm let, od roku 
1933 do začátku druhé světové vál- 
ky. U mostu spojujícího dva břehy, 
polský a český, ho nechala postavit 
Rosalie Wiesnerová, která vedle pro- 
vozovala secesní Hotel National. 
Avion byl však něco jiného: moderní 
funkcionalistická stavba se stala ob- 
líbeným kulturním a společenským 
centrem, setkávali se zde mimo jiné 
i pašeráci. Za těch několik let se pro- 
měnila ve fenomén. Její sláva bohužel 
netrvala dlouho, kavárnu poškodil 
již v roce 1939 výbuch – polští vojá- 
ci ustupující německé přesile se 
pokoušeli vyhodit do povětří těšínský 
most. Za války byla nejprve zabrána 
Němci, později demontována. Na ně- 
kolik desetiletí tedy zmizela – jak se 
ukázalo, tak „naštěstí“ pouze fyzicky, 
protože stále existovala v paměti 
místních obyvatel. A v roce 1996 
ožila v autorském pořadu Renaty 
Putzlacher a Jarka Nohavici V Kavárně 
Avion, která není…/W kawiarni Avion, 
której nie ma… Polsko-český kabaret 
měnící se v divadlo vzkřísil genia 
loci meziválečného podniku a i díky 
němu se kavárna opět zhmotnila 
také materiálně. V roce 2010 byla 
otevřena kavárna a čítárna Avion/
Noiva. Proč tento dvojí název? Jméno 
Avion se zkrátka nelíbilo jen umělcům 
a snílkům, ale také podnikatelům, 
kteří vycítí potenciál dobře prodejné 
značky. Ale jak se píše v Průvod- 
ci po literární kavárně, „hebrejština 
se čte zprava doleva a možná by 
i paní Rosa četla dnešní název Noiva 
s pochopením.“ Noiva hrdě navázala 
na odkaz Avionu a pro polsko-český 
Těšín je dalším důležitým bodem na 
mapě, fyzické i duchovní.
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„Tato země dosud zažila pouze jednu podobnou invazi. 
V 11. století jsme tu měli Viléma Dobyvatele. Nic z toho 
se nevyrovná přibližně dvěma milionům Poláků, kteří se 
u nás pohybují od roku 2004. Jak vypadá naše země po 
tomto nájezdu? Co z ní zůstalo?“

Tato a další podobná prohlášení uveřejněná v britském 
tisku na přelomu let 2013 a 2014 inspirovala polskou re-
portérku Ewu Winnickou k vlastnímu pátrání, jehož vý-
sledkem se o necelý rok později stala kniha Angole (2014, 
česky dosud nevyšlo). Autorka v knize velmi výrazně – 
a pro polskou reportáž dosti netypicky – ustupuje do 
pozadí a nechává mluvit samotné polské „nájezdníky“. 
Více než tři desítky vyprávění na téma můj život v Britá-
nii doplnila jen stručnými úvody, v nichž většinou popi-
suje, kde se s dotyčným setkává nebo kdo jí na něj dal 
kontakt.

Pak už nechává – jazykem propleteným anglicismy 
nebo přímo anglickými obraty – mluvit své hrdiny. Tito 
scénáristé vlastních příběhů pocházejí z nejrůznějšího 
prostředí, liší se věkem i vzděláním a jejich britská exi-
stence pokrývá škálu od naprostého neúspěchu (bez-
domovectví, vězení, neschopnost vydělat si dost byť 
jen na cestu zpátky) přes různé podoby přežívání až po 
pronikavé úspěchy v City, na postu lékaře v univerzitní 
nemocnici či na prestižní soukromé škole. Všem je však 
společné jedno: před příjezdem pro ně byla Británie  
„zaslíbenou zemí“, v níž je čeká především ekonomický 
blahobyt; někteří také toužili změnit prostředí, pohy-
bovat se v liberální, kulturně pestré společnosti nebo 

prostě utéct od nepovedeného života doma. Přesvěd-
čení, že život, který na dotyčného čeká v Anglii, bude 
jaksi lepší, je zřejmě nutnou podmínkou emigrace. Jak 
ale všem potenciálním migrantům lakonicky vzkazuje 
jedna z protagonistek knihy, realita je jiná: „Jestli se ti 
v Polsku s prací a rodinou nedaří, v jiné zemi to bude 
mnohem horší.“

Před sebou člověk neuteče
Lepší zítřky často nepřicházejí, ale velkorysý britský 

sociální systém i furiantství a neochota přiznat porážku 
a vrátit se domů s prázdnou vedou mnohdy k tomu, že 
emigranti v Británii zůstávají i navzdory prodlužující se 
řadě neúspěchů. Dostavuje se proto únava a frustrace. 
I v příbězích těch nejúspěšnějších „kolonizátorů“ se na-
cházejí zárodky nespokojenosti, obrazy střetu s neočeká-
vaně odlišnou britskou kulturou a společností. Čtenář se 
jen těžko ubrání skepsi, pocitu marnosti, který nakumu-
lované životní příběhy vyzařují. Najít si své místo někde 
jinde je těžké; často to však znemožňují sami emigranti, 
kterým se nedostává otevřenosti ani ochoty učit se nový 
jazyk. Jako by si všechno, od čeho chtěli odejít, nakonec 
přinesli s sebou.

Kniha, která je jakousi reportážní sociologickou studií, 
v podání některých vypravěčů reprodukuje svůj vlastní 
vzorec: desítky osudů svých krajanů přibližují fundraiser-
ka Monika, která se rozhodla ve volném čase pomáhat 
těm, kdo se dostali do potíží, anebo manželé provozující 
centrum sociální pomoci zaměřené na problémy polských 
rodin v jedné z londýnských čtvrtí. Jako zmenšený odraz 
pak podstatu celé knižní reportáže shrnuje vyprávění an-
tropologa Michała, „specialisty na Poláky ve Velké Británii“, 
který popisuje svá vlastní pozorování a výzkumy zdejší 

Angláni a kolonizátoři
Polská migrace do Velké Británie bývá uváděna jako 
jedna z příčin Brexitu. Není proto na škodu seznámit 
se s tím, jak se Polákům na ostrovech žije. O sladký 
život se většinou nejedná.

Silva rerum
Pro českého čtenáře může být 

kniha V kavárně Avion, která není 
trochu překvapením. Co to vlast-
ně je? Autobiografie, román, deník, 
historický esej? Od každého trochu 
neboli silva rerum („les věcí“), žánr, 
který vznikl v staropolské literatuře 
na šlechtických dvorech a plnil roli 
rodinné kroniky, filozofického spisu 
a kuchařky v jednom. Zapisovaly se 
do něj úvahy, kolik se urodilo, i zprá-
vy o vojenských taženích – chrono-
logicky, stránka za stránkou. Jak říká 
sama autorka, „silva rerum je jako 
štafeta předávaná z generace na ge-
neraci. Jeden z předků napsal o císa-
ři, jiný přidal recept, dědeček pak své 
oblíbené »vanitas vanitatum« a úryv-
ky z básní Adama Mickiewicze. Jen 

data a roční období drží autory na 
uzdě. Já mezi listy vkládám fotografie 
a pohlednice, ačkoli se už často rodi-
ny netýkají, a vzácné myšlenky lidí, 
kteří už nejsou“.

Pro Avion se musíte nadchnout. Je 
to kniha velmi osobní, kde se vzpo-
mínky z dětství mísí s poezií a úvaha-
mi o vlastním životě. Od autorky je to 
velmi odvážné pozvání do soukromí, 
skoro až domů. Se všemi riziky, která 
s sebou nese ochota otevřít se i ně-
komu jinému než jen nejbližším přá-
telům. Pro někoho bude charakter 
textu příliš privátní, jiné budou rušit 
literární odskoky, někdo by přivítal 
ucelenější příběh staré kavárny a její 
majitelky. Možná bychom zde mohli 
hledat ještě ozvěny dalšího typicky 
polského žánru, takzvané gavendy, 

což bylo původně ústní vyprávění 
u šlechtického stolu s mnoha odboč-
kami, které bavilo celou společnost 
dlouho do noci. Podobně máme 
u Avionu pocit, že před námi jednotli-
vé nitky splétá a rozplétá jeho autor-
ka-vypravěčka. Občas na nás pomr-
kává, občas máme pocit, že bychom 
ji měli vzít za ruku, a jindy se spolu 
s ní smějeme. Odstup čtenáře není 
možný, pak tato kniha nefunguje. 
Musíme přijmout pozvání ke společ-
né rozmluvě.

Lucie Zakopalová

Renata Putzlacher-Buchtová: 
V kavárně Avion, která není 

Přeložil Michael Alexa 
Spolek Avion, Český Těšín 2016
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polské komunity realizované na základě poptávky zdejších 
úřadů od roku 2005. Zároveň však hovoří i o své vlastní emi-
grační zkušenosti; do Londýna přišel na rozdíl od ostatních 
hrdinů knihy jako dítě už v 80. letech (tím zároveň navazuje 
na předchozí knihu Winnické, která se zabývala právě trva-
le usazenou, tzv. poválečnou polskou migrací) a od té doby 
se mnohokrát stěhoval tam a zpátky.

I přes evidentní rozdíly mezi Čechy a Poláky 
včetně diametrálně odlišné velikosti ostrovní ko-
munity se dříve či později vloudí otázka: Jak se 
žije českým migrantům v Británii? Kromě občas-
ných zpráv o úspěších jednotlivců a blogu Ivy 
Pekárkové se toto téma v českých médiích prak-
ticky nevyskytuje. Bylo by jistě zajímavé pokusit 
se Ewu Winnickou napodobit a nechat promluvit 
co nejpestřejší paletu „ostrovních Čechů“. Zejmé-
na v současné době, kdy přítomnost občanů vý-
chodních zemí Evropské unie podle všeho vzbu-
zuje v Britech tolik emocí, že významně přispěla 
k úspěchu zastánců Brexitu v nedávném referen-
du. Zdá se, že období bezstarostné migrace ze 
střední Evropy do Británie se blíží k bodu zlomu. 
Žádná vlna návratů se však dosud na horizontu 
neobjevila. Budou tito lidé o své setrvání v poně-

kud opršelé „zemi zaslíbené“ bojovat, nebo se nechají vrá-
tit? A vrátí-li se, tak s jakou zkušeností?

Ewa Winnicka bude spolu s novinářkou Petrou Procházko-
vou hostem Večera s reportéry 26. 10. 2016 v pražské Knihov-
ně Václava Havla.

Anna Plasová

V době, kdy obsazovali svou vlast, byli Maďaři kočovní-
ky, bojovníky a především pohany. Onu pohanskou víru 
sice postupem času vytlačilo křesťanství, ale určité její 
prvky hrály a dodnes hrají důležitou roli při utváření ma-
ďarského národa. S jejich pomocí si můžou Maďaři mimo 
jiné vysvětlit, jak se ocitli ve středu Evropy obklopeni jiný-
mi etniky, a odůvodnit právo na svou domovinu.

Náboženství ugrofinských národů (včetně maďarského) 
se jmenovalo tengrismus – podle nejvyššího boha Tengri-
ho, boha nebes, který stvořil svět pomocí všeho, co měl 
k dispozici. Nikoliv však pomocí slova, což vede některé 
odborníky k domněnce, že v době formování tengrismu 
neměly slovo ani řeč takovou moc. Tengrismus tudíž mož-
ná pochází ještě z dob, kdy se lidé domlouvali posunky 
a skřeky. Jednalo se o polyteistické náboženství, a proto 
v něm vedle Tengriho figurují ještě bohové zimy, léta, deš-
tě, větru, lesa, lidí, koní, vody, slunce/dne, noci... Zkrátka 
vše, co ovlivňovalo život, mělo svého patrona.

Třípatrový svět
Uspořádání světa si staří Maďaři představovali jako tří-

patrový strom, tzv. világfa či égig erő fa (motiv do nebe 

rostoucího stromu se objevuje i v maďarských pohád-
kách). V koruně žili zmínění bohové v čele s Tengrim, duše 
zemřelých dobrých lidí a strážkyně větrů Szélanya, staře-
na známá též jako boszorkány (kdo v tomto slově vidí slo-
venskou bosorku, má dobré oči). V kořenech sídlili démoni 
a další zlé mocnosti: ďábel, čerti, kteří způsobovali růz-
né nemoci, nebo jiná roztodivná strašidla, pomocí nichž 
se děsily malé děti. Kmen stromu patřil lidskému světu, 
jejž ovšem neobývali pouze lidé, ale též spousta dobrých 
i zlých bytostí – víly, bludičky, jezinky, obři, trpaslíci nebo 
kouzelná zvířata.

Zprostředkovateli, nebo lépe řečeno posly mezi svě- 
tem lidí a světem bohů či démonů byli šaman a tál-
tos, mezi nimiž byl velmi malý rozdíl (táltos měl na-
víc buď hvězdu na zádech, nebo zlaté zuby či vlasy). 
Oba dokázali předpovídat budoucnost, ovládat poča- 
sí a dorozumět se s bytostmi z jiných světů nebo s du-
šemi zemřelých. Od ostatních lidí se odlišovali zvlášt-
nostmi – nejčastější měli jiný počet prstů na noze nebo 
ruce. Zde není bez zajímavosti, že slavný maďarský bás-
ník Endre Ady (1877–1919) měl šest prstů na levé ruce, 
a mnozí jej proto považovali za šamana…

V maďarské mytologii hrála významnou úlohu zvířata. 
Pes doprovázel mrtvé duše do zásvětí, jelen se díky kaž-
doročnímu shazování parohů stal symbolem znovuzroze-
ní, obnovy a slunce. Později fungoval i jako symbol Krista. 
Kůň se objevuje v legendách jako znamení maďarské vy-
chytralosti. Jedná se především o pověst o bílém koni. Ta 
pochází z dob honfoglaláse (obsazování vlasti), kdy Ma-
ďaři překročili Karpaty a dostali se na území ovládané Vel-
kou Moravou. Arpád daroval vládci Velké Moravy knížeti 
Svatoplukovi bílého koně se zlatým sedlem, a za to dostal 
úrodnou půdu v okolí Dunaje. Ale darovaný kůň dlouho 

Londýn a sen o novém začátku.                                    Foto: Tomáš Fošum

Pod křídly turula
U města Tatabánya, kousek od slovenské hranice, 
se na skále vypíná největší socha ptáka v Evropě. 
Patnáctimetrový turul vás skryje pod svá křídla 
a vám už je jasné, že se nacházíte v jeho říši, Maďarsku. 
Dravec připomínající orla má na svědomí leccos. 
Mimo jiné je dědečkem bájného Arpáda. Vítejte ve 
světě maďarské mytologie!
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u nového majitele nevydržel a vrátil se k Arpádovi. Tato 
pověst není jen symbolem maďarské mazanosti, ale slou-
ží i jako důkaz, že Panonská nížina patří Maďarům plným 
právem.

Turulovy zásluhy o stát
Pokud se božstvo chtělo zjevit smrtelníkovi, nebylo to 

v lidské podobě, nýbrž ve zvířecí. Jak již bylo výše nazna-
čeno, ústřední postavení v maďarské mytologii zaujímá 
posvátný pták turul. Nikdo vlastně neví, zda je to orel, 

sokol, jestřáb anebo jiný dravec. Každopádně stará ma-
ďarština znala tři jména pro orla a turul je jedno z nich. 
Vlastně není tak důležité, jak turul vypadá, jeho podoba 
je podmíněna hlavně fantazií umělce. Jak pestrá doká-
že tato fantazie být, se můžete přesvědčit sami, neboť 
v Maďarsku se nachází na dvě stě soch zmíněného ope-

řence. Důležitější než jeho vzhled je však to, jakou úlohu 
sehrál v maďarských pověstech.

První úkol, kterého se turul zhostil, bylo oplodnění prin-
cezny Emese. Té se v noci zdálo, že na ni sesedl ohromný 
pták a zplodil s ní syna. Sen se stal skutečností, a Eme-
se o devět měsíců později porodila chlapce, jemuž dala 
jméno Álmos (álom znamená sen). A Álmos byl otcem 
samotného Arpáda, zakladatele dynastie Arpádovců.

Podle druhé pověsti Maďaři hledali zemi, kam se ode-
brali jejich předci Hunové, ale nemohli ji nalézt. Opět ve 
snu jim bylo řečeno, že mají následovat turula. Na místě, 
kde jim opeřenec zmizí z očí, bude jejich staronový do-
mov. Turul je dovedl až do Panonské nížiny.

Turul tak hraje důležitou úlohu v konstituování náro-
da – jakožto děd Arpáda a při nalezení vlasti. Není proto 
divu, že maďarští obrozenci z něj v podstatě udělali em-
blém Maďarska, ze kterého není záhodno si utahovat (viz 
kniha Guláš z turula od polského spisovatele Krzysztofa 
Vargy).

Hvězdný jelen
Maďaři mohou děkovat nejen turulovi. Již před tím 

kouzelný jelen (csodaszarvas) s ohromnou hvězdou mezi 
parožím dovedl dva sourozence, Magora a Huna, od kte-
rých se odvozuje původ Maďarů a Hunů, do jejich nové 
domoviny. Bratři byli při lovu jelenem tak uchváceni, že 
jej sledovali se svou svitou až do neznámých končin, „me-
dem a strdím oplývajících“, kde se pak usadili.

Pokud se tedy bohové zjevili v podobě turula nebo jele-
na, aby dopomohli starým Maďarům k získání domoviny, 
můžeme tyto pověsti chápat jako potvrzení maďarského 
nároku na obývání daného území. Jedná se v podstatě 
o boží dar… Na každý pád v příbězích o turulovi a cso-
daszarvasovi nadále přetrvává onen kouzelný pohled na 
svět, který měli pohanští Maďaři. Je z nich cítit úcta k si-
lám, jež nás přesahují a zároveň jitří fantazii. Co my víme, 
třeba se někomu ještě zdává o turulovi…

Alena Mikolášková

Turul u města Tatabánya. 
               Foto: Wikimedia Commons/Gajárszki László

Staré dějiny v novém filmovém kabátě

Film o slovanských věrozvěstech 
znamenal před třemi lety první po-
revoluční pokus o filmové převyprá-
vění tradičního českého historického 
příběhu. Do té doby jako by se chtěl 
nový stát jen vymezovat vůči před-
cházejícím padesáti letům nesvobo-
dy, proti nimž postavil výlučně staré 
dobré časy krátkého meziválečného 
období. Starší dějiny se ocitly mimo 
zájem českých filmařů, ačkoliv třeba  
u knížek tomu bylo jinak.

Nezajímavé dějiny?
Nový pohled na 20. století byl 

nedávno komplexně zpracován ve 
skvělém seriálu České století. Je to 
v obrovském kontrastu se zpraco- 
váním dějin před rokem 1914. Po 
roce 1989 se o tuto dobu filmaři 
prakticky nezajímali, a až letos jsme 
tak mohli zhlédnout televizní film 
Zločin v Polné o tzv. hilsneriádě na 
přelomu 19. a 20. století. Okrajově lze 
zmínit rovněž loňský film o Antoní- 

nu Dvořákovi Americké dopisy nebo 
sedm let starou a trochu zmatenou 
adaptaci románu Vladimíra Körnera 
Post Bellum o následcích prusko-ra-
kouské války v roce 1866.

Nějakou zásadnější revizi náhledu 
na dějiny v nich však nenajdeme, 
spíše uchopují nepříliš akcentovaná 
historická témata. O starších českých 
dějinách z doby před 19. stoletím 
pak múzy mlčely úplně. Pár filmů 
z onoho dlouhého období sice vznik-
lo, ale vážně lze brát snad jenom 
film V erbu lvice z roku 1994, nato- 
čený o méně známé světici Zdislavě 
z Lemberka. V audiovizuální době se 

Po roce 1989 projevovali čeští filmaři pramalý zájem o starší dějiny. 
V poslední době však došlo ke změně díky filmům a seriálům natočeným 
Českou televizí, které se zaměřily na Cyrila a Metoděje, Jana Husa 
a Karla IV. Výsledný dojem však vzbuzuje spíše rozpaky.
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tedy divák musel spokojit buď s dokumenty (viz popu-
lární dokumentární seriály Z rodu Přemyslovců a Z rodu 
Lucemburků z roku 1994, respektive 1997), nebo s lepší-
mi kousky kinematografie doby minulé. Děti na tom byly 
o poznání lépe, Česká televize pro ně totiž vytvořila kres-
lený seriál Dějiny udatného českého národa.

Slušný průměr u věrozvěstů
Po dlouhých letech čekání tak konečně přišel rok 2013 

a s ním čtyřdílný televizní seriál Cyril a Metoděj – Apoštolové 
Slovanů, o něco později vyslaný ve zkrácené verzi do kin. 
Režisér Petr Nikolaev byl ve zvláštní situaci. Měl natočit  
u příležitosti 1050. výročí příchodu obou světců na Velkou 
Moravu dokumentární drama o jejich životě, což je v ná- 
božensky vlažném Česku nepříliš atraktivní téma. Byla 
to však látka nezpracovaná, navíc o době, o které zase 
tolik nevíme, a tedy s prostorem pro vlastní originální 
imaginaci. A jaký byl výsledek? Inu, docela bezkrevný.

Rutinní, trochu kýčovitá režie připomněla předchozí 
státní zakázku režiséra, film Lidice. Hlavní problém však 
tkvěl v popisném pojetí příběhu, jemuž scházela gra- 
dace. Scénář Miroslava Oščatky totiž až příliš vycházel 
z legendy o životě světců, takže měl znaky jejich oficiální 
hagiografie. A ta je v principu dost naivní. Průšvih to ale 
nebyl. Seriál měl dobrou výpravu, natáčelo se ostatně 
na řadě míst Evropy. Povedlo se též obsazení hlavních 
rolí v čele se skvělým Romanem Zachem, jen jim scénář 
nedával možnost mluvit přirozeně. Milé, i když nepříliš 
využité, byly i drobnosti typu mapy míst, kde se film 
odehrával. Krátké bitevní sekvence pak byly zpracovány 
s citem a povedla se i hudba Jiřího Chlumeckého, na které 
spolupracoval s proslulým Jiřím Pavlicou. Celkově vzato to 
byl slušný průměr.

Upálení v rytmu kytary
O dva roky později nastalo výročí 600 let od upálení 

Jana Husa, na což Česká televize reagovala prestižním 

projektem stejnojmenné třídílné minisérie v režii ma- 
tadora Jiřího Svobody. Ten měl od počátku těžkou pozici. 
Jednak šlo o téma, které je v české filmové historii silně 
zastoupeno jako součást husitské trilogie Otakara Vávry 
z 50. let. Dále vyvolalo rozpaky obsazení hlavní role 
Matějem Hádkem a k důvěře nepřispělo ani přidělení 
hudební složky Michaelu Kocábovi.

Po premiéře se ukázalo, že tyto předsudky nebyly daleko 
od pravdy. Navíc scénář spisovatelky Evy Kantůrkové 
zbytečně podrobně řeší Husovy názory, ale děj většinou 
přešlapuje na místě. Po osudovosti, naléhavosti a sroz- 
mitelnosti Vávrova díla ani památky. Co je platné, že Hádek 
nehraje špatně a zdatně ho doplňují Vladimír Javorský, 
Milan Kňažko nebo fantastický Zikmund Michala Dlouhého. 
Typologicky se Hádek na roli prostě nehodí a nedá se mu 
v ní věřit. Jaký kontrast oproti Husovi Petra Štěpánka!

Tento castingový přehmat se snad ještě dá pochopit, 
ale to se vůbec nedá říct o Kocábově hudbě. Jak mohla 
produkce schválit doslova příšerný soundtrack? Skřehota-
vé výkřiky „Domine!“ se zde pojí s nesmyslným využitím 
hudby (ta např. dramaticky začíná uprostřed scény a pak 
zase rychle skončí, zatímco scéna pokračuje). Třešničkou 
na dortu je znějící elektrická kytara při samotném upálení. 
Nic proti moderním hudebním prvkům v historických fil-
mech, ale takhle skutečně ne.

Mezi klady série naopak patří dobrá gradace závěreč-
ného dílu, zajímavě zpracované charaktery některých 
postav (Václav IV., Zikmund, Štěpán z Pálče), promyšlené 
symboly (koupel ve vodě) a slušná výprava, která opro-
ti Vávrovi šikovně vsadila na skutečné lokace. Z průmě-
ru to však film nevytáhlo. Nicméně celkově byl Jan Hus 
u diváků výrazně úspěšnější než Cyril s Metodějem 
a jeho spádu dost prospěl následný režisérský sestřih do 
jednoho filmu.

Když se i historik ztrácí
Zatím posledním jubilejním filmem je Hlas pro římského 

krále k 700. výročí narození Karla IV., který tematizuje Kar-
lovo mládí a cestu k moci. Film potvrdil stoupající 
tendenci v oblibě historické látky, s více než mili-
onem diváků se stal 15. května tohoto roku zda-
leka nejúspěšnějším pořadem nedělního večera. 
Kvalita ale tak oslnivá nebyla. Filmu lze vytknout 
hlavně nepřehlednost a nezvládnuté skoky v ča- 
se, protože zjistit „Kdo? Kde? Kdy?“ dá zabrat 
i profesionálnímu historikovi. Asi to chtělo spíš 
seriál.

Film také po vzoru svého předchůdce dojíž-
dí na nezvládnutý casting hlavní role, protože 
Kryštof Hádek se do role Otce vlasti hodí zhru-
ba stejně jako jeho bratr na kostnickou hranici. 
Dává tak alespoň vyniknout skvěle obsazenému 
Stanislavu Majerovi alias Janu Lucemburskému. 
Podobně nevhodně je zvolená i chraplavá brune-
ta Tereza Voříšková do role roztomilé blondýnky 
Blanky z Valois.

Lze kritizovat i ne úplně zvládnutou výpravu 
s vojsky o několika jezdcích a také dialogy, které 
vysvětlují komplikované historické události, ačko-
liv lidé by se tak nebavili v žádné době. Zajímavou 

Bazilika Nanebevzetí Panny Marie a sv. Cyrila a Metoděje na Velehradě.                                                     
Foto: Wikimedia Commons/Paveln4

Pokračování ze str. 23
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polistopadovou novinkou je v díle tohoto druhu nahota 
a trochu explicitnější násilí, evidentní inspirace historic-
kými seriály HBO. Mimochodem, není to zas tak samo- 
účelné, jak ví každý, kdo někdy četl hlavní předlohu filmu, 
vlastní životopis Karla IV. Vita Caroli.

Nejpřitažlivější na celém díle je hlavně poslední část, 
protože komplot otce a syna Lucemburských kvůli zis-
ku římské koruny pro Karla představuje celkem lahůdku. 
Kdyby byl takto pojat celý film, šla by jeho kvalita nahoru. 
Nemělo by rovněž zapadnout, že se jedná o první serióz-
ní pokus o zpracování života Karla IV., protože starší film 
Slasti Otce vlasti, který se věnuje podobnému tématu, je 
hlavně provokativní komedie. A pak již zbývá jen muzikál 
Noc na Karlštejně.

Nic nového pod sluncem
Můžeme tedy při zpětném pohledu na všechna tři díla 

vysledovat nějaké společné trendy a odkaz naší doby? 
Něco by se našlo. Například snaha o historicky věrné po-
jetí látky, které by setřáslo staré ideologické nánosy. To 
ovšem přešlo až v nulovou dějovost velké části stopáže 
a malou věrohodnost dialogů. U všech je také vidět sna-
ha o moderní vizuál a evropský rozměr příběhu.

Filmy však mají společné především to, že po (částeč-
ném) akceptování dekonstrukce českého národního mýtu 
a jeho socialistických nánosů nenabídly žádné nové atrak-
tivní téma. Postavy jsou tak významné samy o sobě, ale 
běžný divák se moc nedozví, proč by ho měly zajímat ještě 
dnes. Největší úspěch Cyrila a Metoděje tak je, že Mora-
vané rozuměli křesťanské mši a získali vlastní písmo. Ne-
dozvíte se ale, proč by se mělo křesťanství tak oslavovat 
a proč chválit nové písmo, když u nás bylo rychle nahraze-
no latinkou.

Jan Hus zase ve filmu kritizuje stav církve na začátku 15. 
století a řeší teologické problémy. Za svou, dnes těžko po-
chopitelnou pravdu sice položí život, ale co to znamená 
pro sekulárního člověka 21. století? Karel IV. se stane ve 
14. století dobrým králem, ale opět: „Co my dnes s tím?“. 
Abych nebyl příliš příkrý, není to jen problém českých 
filmařů, ale velké části postmoderního kulturního života 
Západu. Jenže bez velkých jímavých příběhů nevzniknou 
velká díla.

A co bratr Žižka?
Absence pokusu o vyzdvihnutí nových témat české his-

torie je o to tíživější, že Češi měli vždy k historii bližší vztah, 
než bylo na Západě zvykem. Vyzdvihování vlastních dě-
jin sice tvořilo součást národního obrození všech evrop-
ských národů, ale jak říká historik Jiří Rak, v Čechách měl 
historismus díky absenci vlastního státu, národnostnímu 
konfliktu s Němci a drsnému 20. století obzvláště tuhý 
kořínek. Z toho ostatně čerpá i fenomén českých filmo-
vých pohádek, ne náhodou se odehrávajících v kulisách 
skutečných historických epoch, náš specifický turismus 
po historických místech atd. Po odsunu Němců a odmít-
nutí marxistických dějin však dnes nemáme nosné téma, 
které by rezonovalo celou společností. A tato tři díla za-
tím svěží vítr nepřinesla. Přitom potenciál tu je.

Uvidíme, co na to další připravované historické filmy. 
Je trochu pikantní, že nejočekávanější historický snímek, 
film zručného řemeslníka Petra Jákla o Janu Žižkovi, má 
být natočen za soukromé a navíc mezinárodní peníze. 
Jenže pokud chce jeho film uspět, musí v dějinách hu-
sitství, donedávna úhelného kamene české historie, najít 
univerzálně srozumitelné téma. Budu mu držet palce.

Jan Holovský

Čajovna jako demokratický fenomén
Čajová kultura už dávno není pouze záležitostí dalekých krajů. Po 
pádu komunismu se zrodila její specifická odnož také v Praze, odkud 
se začala šířit i do okolních zemí. Středoevropské čajovny potřebují ke 
svému životu demokracii. Živě se zde diskutuje, ale zbraně zůstávají 
venku. Ostatně, projevem demokracie je svým způsobem už samotný 
čajový obřad.

Decentně osvětlenou čajovnou za- 
řízenou v nostalgicky koloniálním 
stylu se line vůně vařícího se indické-
ho koření, čerstvé máty a japonských 
zelených čajů, které k radosti štam-
gastů dorazily v posledních týdnech. 
Na několika ratanových křesílkách 
tiše rozjímají u fortelných konviček 
indického Darjeelingu a Assamu hos-
té nad denními zážitky, prací či nad 
plány na exotickou dovolenou. Hosté 
pijící chlazený čaj Mačča konverzují 
portugalsky, jiní anglicky. Talentova-
ná malířka si plánuje novou výstavu 
o andělech. Pánové z redakce jed-

noho časopisu diskutují u svého ob-
líbeného stolku nad šálky zelených 
čínských čajů. Bambusový salonek 
zabrala početná skupina ezoteriků 
mluvících v rámci svého kurzu stří-
davě česky, maďarsky a polsky. Na 
druhé straně podniku se v intimněji 
laděné místnosti scházejí lidé spíše 
k romantickým schůzkám, meditač-
nímu ponoření, nebo, chtějí-li raději 
pobýt s vícenálevovým čajem o sa-
motě, nad knihou, počítačem či de-
níčkem.

Venku na dvorku běžně sedávají 
trenér reprezentačního ragbyového 

týmu, velšský učitel angličtiny či sleč- 
na z Dánska sepisující zde svou kni-
hu. Nejmenovaný europoslanec do-
razil na konvičku oblíbeného čaje 
z Cejlonu, zatímco nejmenovaný bý-
valý premiér vyžaduje Gunpowder. 
Radostnou salvou uctivých poklon 
a úsměvů přivítala skupina žáků své-
ho japonského mistra, který přijíždí 
do Čech vyučovat starobylé techniky 
se samurajskými meči. Bez vydatných 
porcí vysokohorského čaje Senča se 
to neobejde. Co stolek, návštěva, 
člověk, to jiný názor, vkus, nábožen-
ské vyznání, hudební styl, stravovací 
filozofie. A nikomu to, zdá se neva-
dí… Tak nějak vypadá běžný den 
v originální české čajovně, nejstarší 
u nás. Dobrá čajovna nacházející se 
na pražském Václavském náměstí 
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odstartovala v 90. letech nadšenec-
kou vlnu českého čajovnictví a po-
sléze i inspirovala vznik podobných 
podniků v dalších zemích.

Živost, ale ne zlost
Přestože se čaj a čajovny s poli-

tikou většinou nespojují, fenomén 
demokracie a čajová kultura spolu 
ladí velmi dobře. K čaji si totiž uměl-
ci, úředníci, dělníci, bankéři, učitelé 
a jiní chodí od politického mišmaše 
odpočinout a načerpat sílu a inspira-
ci, které pak rádi sdílejí s ostatními. 
Potkávají se zde ortodoxní katolíci, 
přesvědčení husité, muslimové a hin- 
duisté, židovští obchodníci, bývalí 
skinheads, afričtí rastamani…

Někdy se živě diskutuje, ale neválčí 
se. Často se zde propojí osudy, kte-
ré by venku na ulici nesnesly stejný 
chodník. Když dojde v čajovně ke 
konfliktu, tak je to téměř vždy s ně-
kým zvenčí, s někým kdo s námi ne-
pije čaj a neuznává pravidla etického 
soužití. Obvykle zde roli hraje alkohol 
nebo tvrdé drogy.

Čaj a jeho příprava na rozdíl od 
tvrdších drog a stimulantů způsobuje 
živost, ale ne zlost. Navozuje klid, ni-
koli zoufalství. A přináší nekonečnou 
inspiraci, nikoli hysterii. S jeho účinky 
souvisí i společenský rozměr, neboť 
sbližuje a propojuje lidi a vytváří zna-
telný kruh, v němž se lidem dobře 
tvoří. Duchovní vliv čaje vede jednot-
livce i skupiny k soustředění, uvědo-
mění, zvnitřnění, meditaci, bezbře-
hosti a poznávání. Proto se cesta čaje 
praktikuje napříč dějinami v různých 
zemích, náboženských a spirituálních 
komunitách.

Samotné varianty čajových obřadů 
jsou ve své podstatě čistou prezen-
tací demokracie. Od pradávna se čaj 
v každodenním životě popíjel v kruhu 
manželském, rodinném, vesnickém, 
mnišském. Bez svárů a zbraní, jež 
se musely nechávat před čajovnou. 
V Číně zahajoval šálek čaje jakékoli 
jednání. Na Tchaj-wanu se tvrdí, že 
velmi drahý čaj by se měl připravovat 
v miniaturním nádobí, pro každého 
trochu, aby jej mohli ochutnati všich-
ni. V ruských rodinách se obzvláště 
v zimě udržoval v chodu velký samo-
var s malými pokrmy pro širokou ro-

dinu a služebnictvo nebo nenadálou 
návštěvu. V anglických klubech se 
u čaje nesmělo rušit ostatní ani pro-
bírat nepříjemná témata. Často tak 
krom čaje zbyl na přetřes jen golf 
a počasí. Ó, jak mírotvorné!

Recept pro politiky
Krásné čajové dýchánky pořádal 

náš první demokratický prezident 
T. G. Masaryk, scházel se na nich 
s československou intelektuální sme- 
tánkou. Několik týdnů před úmrtím 
Václava Havla jsem měl radostnou 
příležitost potkat se s ním na čajo-
vé degustaci v soukromé náchod-
ské vile. Řekl něco v tomto smyslu: 
„Víte, já čaj příliš nepiji, jednou nám 
to všechno vysvětloval jeden vrchol-
ný japonský čajový mistr, ale nikdo z 
nás to nepochopil. Jak tady tak ale 
sedím s vámi a poslouchám vás, tak 
to chápu úplně skvěle, a myslím, že 
je to výborné.“

Nejlépe asi vystihuje celý smysl ča- 
jového obřadu japonská čtveřice pra- 
videl Wa, Kej, Sej, Džaku – Harmonie, 
Úcta, Čistota, Klid. V praxi to zname-
ná, že se k sobě hostitel a host mu-
sejí chovat vstřícně a přátelsky, do-
plňovat se. Důležitý je soulad. Čas 
a důvod čajového obřadu ladí s ob-
lečením, druhem čaje a jídla, mís-
tem, výzdobou, vonným dřevem. 
Účastníci si navzájem projevují té-

měř nekonečnou úctu od přivítání 
po rozloučení. Nečiní se rozdíly mezi 
věkem, pracovní, finanční a společen-
skou pozicí. Člověk projevuje vděk 
a úctu ke všemu, co vnímá a bere. Do 
čajové chýše se vchází bez bot, aby ji 
návštěvník neznečistil ničím zvenčí. 
Vchod má vysoký práh, aby host mu-
sel zvednout nohy, a zároveň je nízký, 
aby se i malý člověk musel sehnout. 
Čistota se projevuje nejen v preciz-
ní hygieně a úklidu, ale i ve zdobení 
a nejlepším možném výběru náčiní 
a surovin.

Vnitřní klid je vyvrcholením celé                      
snahy, kvůli níž se hlavně čajové 
obřady pořádají, ideálem je přenos 
zážitku tohoto klidu do běžného 
života a jeho šíření. O naplnění těch- 
to čtyř zásad by se měli snažit všichni 
čajovníci i konzumenti bez ohledu 
na to, co za to kdo má. Principy 
správného čajování lze přenést na 
jakoukoli jinou činnost, včetně poli- 
tického úřadování a vystupování. 
Z toho vyplývá, že kdyby naši politici 
regulérně praktikovali čajovou cestu 
podle Wa, Kej, Sei, Džaku, žilo by se 
v Česku jako v ráji. A nemuselo by to 
stát ani mnoho čaje.

U velké konvice udžijského Gjokuro 
sepsal čajový tovaryš spjatý s Dobrou 
čajovnou od roku 1994.

Hubert Hátle 

Pokračování ze str. 25

Dobrá čajovna v polském Krakově.                                                          Foto: Tomáš Fošum
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ZRANĚNÁ MĚSTA

O osadě Reychinberch na obchodní stezce z Čech 
do německé Lužice, která byla vybudována koncem 
13. století, máme první zmínku z roku 1352. Status města 
získala obec až v roce 1577. V 18. a 19. století se Liberec, 

jehož jméno se v této podobě ustálilo patrně až kolem 
roku 1845, stal díky rozmachu nejen textilního průmyslu 
druhým největším městem v Čechách. Před první svě-
tovou válkou tvořili Češi pouhých sedm procent obyva-
telstva města, což mělo po skončení první světové války 
za následek snahy o přidružení k Německu či Rakousku. 
Československá armáda ovšem koncem roku 1918 tyto 
snahy potlačila, když obsadila provincii Deutschböhmen, 
kterou vyhlásili tamní Němci coby autonomní území 
s vlastní vládou.

Totální nasazení
Po těchto vyhrocených událostech Liberec i nadále 

zůstal téměř výhradně německým městem. Na zákla-
dě sčítání z roku 1930 se dovídáme, že ze skoro 39 tisíc 
obyvatel města se pouze něco málo přes šest tisíc hlá-
silo k československé národnosti. Po Mnichovské do-
hodě nastala v Reichenbergu, centru tehdy nově vyhlá-
šené Sudetské župy, urychlená rekonstrukce místního 
průmyslu. Příchod německých firem orientovaných mi- 
mo jiné na zbrojní průmysl, jakými byly například Ar-
gus, Blaupunkt, Henschel Flugzeug-Werke a Weser Flu-
gzeugwerke, měl kompenzovat uzavření poloviny tex-
tilek, které zkrachovaly během krize ve třicátých letech. 

Liberecká výroba začala intenzívně těžit z možnosti 
využívat program totálního nasazení. Do procesu tak-
zvané nucené práce zde bylo zapojeno na pět a půl ti-
síce takzvaných ostarbeiterů, což byli lidé přivezení 
z okupovaných částí Sovětského svazu. Údaje o počtech 
válečných zajatců, kteří v libereckých fabrikách pracova-
li, nejsou k dispozici. Podle záznamů pracovního úřadu 
z roku 1944 bylo v Liberci hlášeno na práci kolem dvaceti 
pěti tisíc civilistů ze zahraničí. Pro ně bylo tehdy zbudová-
no na sto provizorních ubytoven. 

Sedmileté trvání Sudetské župy skončilo porážkou 
nacistického Německa. Následovaly odsuny téměř vět-
šiny německého obyvatelstva a veřejné lynče a zvěr-
stva s tím spojené. Po vlně rabování pod taktovkou Re-
volučních gard v roce 1945 se vylidněné oblasti začaly 
znovu osidlovat. Noví obyvatelé si ale s sebou přinesli 
svou vlastní historii a byla zde celková snaha vytěsnit 
lokální minulost, oddělit ji tlustou, neprostupnou čárou, 
a začít raději úplně znovu, s čistým štítem. Odstřihnuta 
tak byla nejen paměť krátkodobá se všemi bolestnými 
událostmi, ale i ta dlouhodobá, připomínající Liberec 
v době jeho největším rozkvětu. 

Vytěsnění zajatci
Jedním příkladem naprostého vytěsnění části kolek-

tivní historické paměti je i zbudování rozsáhlého zaja-
teckého tábora na území Liberce během první světové 
války. O jeho existenci donedávna nevěděli ani mnozí 
Liberečáci. Přitom se jednalo o velký tábor, v němž po-
bývalo na padesát tisíc zajatců, kteří pocházeli přede-
vším z Ruska a Itálie. Koncentrák zabíral rozlohu padesáti 
hektarů na území dnešní liberecké části Ostašov, kde se 
teď nacházejí parkoviště a hypermarket se zbožím pro 
zahrádkáře a kutily. Nyní vzniká v těsné blízkosti ně-
kdejšího tábora památník podle návrhu Davida Vávry 
a sdružení Archa 13. Jeho součástí bude kruhová Kaple 
smíření, ale také muzeum, společenské centrum a res- 
taurace, umístěné v replikách vězeňských baráků. Vše je 
naplánováno tak, aby byla zachována pieta místa, his-
torický edukační prvek, ale zejména aby byl vytvořen 
prostor pro nové kulturně společenské centrum, kde se 
budou moci lidé potkávat v kulisách připomínajících vý-
znamný moment nejen liberecké historie. 

Historie je klíč
Poznat historii vlastního města je důležitým předpokla-

dem k opětovnému vybudování městského patriotismu, 
jehož absence se bohužel projevuje i v mnohdy maceš-
ském přístupu libereckého magistrátu, kterému se lokál-
ního vlastenectví občas nedostává. Mění se to pomalu, 
ale světlé výjimky v politické reprezentaci nebo úřednické 
správě města či kraje se objevují. A s nimi přichází i to-
lik potřebná podpora občanských iniciativ, které se snaží 
město oživit a vtáhnout do svých aktivit i ostatní liberecké 
usedlíky. Vytvářejí se tak nové vazby obyvatel s jejich by-
dlištěm a liberečtí opět mohou být pyšní na SVÉ město.

Kateřina Hamplová

Odsunutá historie a nová láska k Reichenbergu
O tom, jak bolavá je historie sudetských měst, se 

diskutuje už dlouho. I když poválečný odsun českých 
Němců stále vyvolává rozporuplné emoce, nikdo 
snad již nepochybuje, jak moc se tato událost pode-
psala na postižených městech a vesnicích. Poválečné 
vymizení kolektivní paměti Sudet se dnes ve srov-
nání s „nesudetským“ vnitrozemím často projevuje 
sníženou občanskou aktivitou. Jsou ale i výjimky, na-
příklad Liberec.

Návrh památníku zajateckého tábora v Liberci. 
                                         Zdroj: Archa 13
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TÉMA XXXXYYY

Připravujeme:
 USA a střední Evropa po amerických volbách
 Zraněné město Vilnius
 Rusko a evropská krajní pravice
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