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Narodil jsem se v roce 1978 a od té doby žiji v Roztokách
v okrese Praha-západ. Mám dvě děti. Vystudoval jsem
Fakultu informatiky a statistiky a Fakultu financí a účet-
nictví VŠE a DePaul University, Chicago. Vždy jsem
podnikal. První firmu, která vyvíjela počítačové hry
jsem založil ve svých 16 letech. Později jsem 12 let řídil
rodinnou firmu podnikající ve zdravotnictví, kterou
jsme následně úspěšně prodali. V současnosti řídím
a spoluvlastním technologickou společnost Incomaker
vyvíjející systémy s umělou inteligencí pro marketing.
Vedle toho přednáším na FIS VŠE.

Motto: naší zeMi už zase začíná ujíždět vlak. 

nejvyšší čas do něj naskočit.  

Narodil jsem se v roce 1965 v Praze, v současnosti žiji
v Dolních Břežanech, okres Praha-západ. Vystudoval jsem
elektrotechnickou fakultu na ČVUT v Praze. Studijní
a pracovní pobyt v Itálii v letech 1990-92 jsem završil
získáním titulu inženýra na Boloňské Universitě.
Aktivně podnikám od roku 1993. V roce 2001 jsem založil
společnost zabývající se mezinárodním obchodem,
kterou provozuji dodnes.
Členem ODS jsem od roku 2007, jsem předsedou MS ODS
Dolní Břežany, mám zkušenosti z komunální politiky. 
Jsem ženatý, mám čtyři děti s jednou manželkou, mezi
moje záliby patří sport a cestování. 

Motto: každý jsMe to co děláMe, a ne to co

říkáMe, že uděláMe.

ZADAVATEL/ZPRACOVATEL:  KOALICE ODS, KDU-ČSL, TOP 09
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Blíží se velmi důležité volby, které roz-
hodnou, zda tuto zemi dál povede trest-
ně stíhaný člověk, podezřelý z podvodů 
s dotacemi, podezřelý z daňových úniků 
a podezřelý z únosu a zneužití vlastního 
syna kvůli penězům. Jeho kampaň je 
obrovská a padá v ní i mnoho slibů bez 
ohledu na to, že předchozí sliby splněny 
většinou nebyly. Při sestavování toho-
to čísla Magazínu ProRock a sledování 
volebních preferencí ANO se mi vybavily 
dvě epizody, které s volbami úzce souvi-
sí. První z nich je vtip (který najdete 
na straně 19) od geniálního kreslíře Pavla 
Kantorka, kde jedna myš říká druhé: 
„Asi budu volit kočky, slibují, že nebudou 
lovit myši.“ 

Druhou příhodou je rozhovor s bývalým 
ministrem financí Miroslavem Kalouskem 
v době, kdy na post ministra financí 
nastoupil v roce 2014 Andrej Babiš. 
Na dotaz novinářky, zda se neobává, 
že Babiš bude zneužívat tento post ve 
prospěch Agrofertu, odpověděl: „Nemů-
žeme hned říci, že to bude zneužívat, ale 
je to stejné, jako když zavřete hladového 
tygra do masny, zhasnete a budete věřit, 
že se masa ani nedotkne.“

A v současné společnosti bohužel opět 
vidím řadu lidí, kteří jsou ochotni znovu 
uvěřit starému kocourovi, že nebude lovit 
myši a hladovému tygrovi zase uvěří, že 
se v masně okolního masa ani nedotkne. 

A pokud chceme, aby naši zemi začal 
řídit nový slušný premiér, tak není moc 
variant, koho volit. Je zde tábor ANO, 
který půjde do koalice s kýmkoli, kdo mu 
umožní vládnout, a proti němu stojí jedi-
ná síla, která je schopna ANO přečíslit. 
A to spojení trojkoalice SPOLU (ODS, TOP 09 
a KDU ČSL) s koalicí STAN a Pirátů. 
Chceme-li změnu ve vedení této země, 
pak volme jednu z těchto koalic. 

magazín

„Muž snese ledacos těžkého, 
jenom ne pláč ženy, který sám zavinil.“
Karel Čapek

Sdružují 5 politických stran, které se 
dokázaly dohodnout na společném 
postupu a sdružují veliké množství 
schopných lidí, odhodlaných řídit tuto 
zemi trochu jiným směrem, než ji řídí 
majitel Agrofertu, který ji rekordně 
zadlužil, spustil inflační spirálu a hos-
podaří podle principu „po nás potopa“. 
To není pro naši zemi dobré a chce to 
změnu. Tuto změnu můžete podpořit 
v říjnových parlamentních volbách. 
Jděte k volbám 8 a 9. října, na každém 
hlasu moc záleží!
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Vojtěch Blažek, 
Seznam Zprávy

MANAŽER SILNIČÁŘŮ 
KONČÍ VE FUNKCI. JEHO 
OTEC DOSTAL ZAKÁZKY 
ZA 250 MILIONŮ
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Středočeské silnice patří k nejhorším 
v zemi. Podle kritiků proto, že zakázky 
na jejich opravy jsou neprůhledné. 
Lukáš Svoboda kontroloval práce, 
které pro správu silnic dělal jeho otec. 
A sám měl projekční firmu, která také 
získávala miliony na zakázkách. 

Když Lukáš Svoboda na jaře uslyšel otáz-
ku na zakázky pro firmu jeho otce, raději 
rychle ukončil hovor. „Já vám k tomu nic 
neřeknu,“ prohlásil do telefonu.

Stavební inženýr Lukáš Svoboda pracuje 
už několik let ve vysoké funkci u Krajské 
správy a údržby silnic Středočeského 
kraje, na starosti má plánování silniční 
sítě a získávání peněz na opravy.

A jak v květnu upozornily Seznam Zprávy, 
jeho otec Marek Svoboda vlastní společ-
nost Pragoprojekt, která za poslední roky 
získala od krajských silničářů zakázky 
téměř za čtvrt miliardy.

Lukáš Svoboda nyní ve správě silnic 
končí. Podle mluvčí silničářů Petry 
Kučerové bude v organizaci pracovat 
už jen do začátku září. Na otázku, jestli 
Svoboda odchází dobrovolně, nebo 
dostal výpověď, reagovala mluvčí 
stručně: „Po dohodě.“

Svoboda se dostal do funkce za bývalého 
ředitele správy Zdeňka Dvořáka, který 
je dnes stíhaný pro korupci a manipu-
laci se zakázkami. Předtím byl Svoboda 

Podle člena dozorčí rady, krajského za-
stupitele a dlouhodobého kritika poměrů 
na správě silnic Michaela Pánka (ODS) 
případ Pragoprojektu potvrzuje, že je 
potřeba ve správě silnic provést takzvaný 
vyšetřovací audit, který rozpitvá kon-
krétní zakázky a toky peněz. „A zároveň 
tento případ oznámit policii,“ řekl Pánek. 
Audit ani trestní oznámení ale kraj v téhle 
souvislosti nechystá.

Lukáš Svoboda je navíc sám spoluvlast-
níkem projekční společnosti, která také 
pracovala pro středočeské silničáře. 
Podle registru smluv dostala zakázky 
za 22 milionů.

Různá podezření, že je hospodaření 
silničářů neprůhledné, mapují Seznam 
Zprávy už čtvrtým rokem. Podrobně 
například popsaly zakázku za víc než 
40 milionů na nákup a instalaci reflex-
ních pásků na svodidla. Rozbor cen uká-
zal, že silničáři tento jeden kus svítivého 
plechu nakupovali o několik set korun 
dráž, než byla běžná cena. A podmínky 
soutěže mohla splnit jen jediná firma.

Zkraje roku detektivové z Národní cent-
rály proti organizovanému zločinu obvinili 
v souvislosti se středočeskými silnicemi 
osm lidí, vedle ředitele Dvořáka napří-
klad i podnikatele Otto Zacha z Kladna. 
Policisté také už dva roky vyšetřují zakáz-
ku za 900 tisíc na ořezání stromů kolem 
silnic na Kutnohorsku a Kolínsku. Práce 
měla provést firma šéfkuchaře luxusního 
hotelu, kamaráda ředitele silničářů Dvo-
řáka. Znalecký posudek ovšem odhalil, 
že se ořez neuskutečnil.

Zatímco hejtmanka Jaroslava Pokorná 
Jermanová (ANO) vedení silničářů roky 
hájila, nová koalice STAN, ODS, Pirátů 
a TOP 09 po loňských volbách ředitele 
Dvořáka odvolala. 

obchodním ředitelem právě v Pragopro-
jektu.

Když Seznam Zprávy v březnu poprvé 
napsaly o propojení Svobody a firmy jeho 
otce Pragoprojekt, která se zabývá pro-
jektováním nebo poskytováním služeb 
dozoru na stavbách, reakce politiků byly 
většinou jasné: Jedná se o střet zájmů, 
který je nutné prověřit.

I přesto, že Lukáš Svoboda neměl na 
soutěže, v nichž vítězila společnost jeho 
otce, oficiálně žádný vliv. „Pokud pracuje 
stejná osoba nebo její blízcí rodinní pří-
slušníci na obou stranách zakázky, vidím 
to jako problém,“ řekla tehdy hejtmanka 
Petra Pecková (STAN).

K téhle situaci opravdu docházelo: 
Na některých smlouvách byl uveden 
Lukáš Svoboda jako člověk zodpovědný 
za kontrolu, aby firma Pragoprojekt 
řádně zakázku splnila. A jeho otec Marek 
Svoboda zase na straně dodavatele.

STŘEDOČESKÉ SILNICE
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NOVINÁŘKA HOLCOVÁ: 
NA ÚZEMÍ ČESKA PŮSOBÍ JEDNY 
Z NEJMOCNĚJŠÍCH A NEJBRUTÁLNĚJŠÍCH 
MAFIÍ. NESTŘÍLÍ TU, JEN ŘEŠÍ BYZNYS

Magazín ProRock No. 11

Novinářka Pavla Holcová pracovala pro 
Člověka v tísni, později založila České 
centrum pro investigativní žurnalistiku. 
Mimo jiné spolupracuje s investiga-
tivními novináři na mezinárodních 
projektech v rámci Organized Crime 
and Corruption Reporting. Mezinárodní 
centrum pro novináře (ICFJ) jí udělilo 
cenu za práci v kauze odhalující vaz-
by mezi italskou mafií a slovenskou 
vládou, na které spolupracovala se 
zavražděným slovenským novinářem 
Jánem Kuciakem.

Pavla Holcová je členkou mezinárodního 
konsorcia investigativních novinářů, 
které za kauzu Panama Papers získalo 
Pulitzerovu cenu. V Česku novinářka 
Pavla Holcová založila Centrum investi-
gativní žurnalistiky. „Chyběly mi meziná-
rodní kauzy, které se nějak týkají Česka 
– často velmi okrajově, ale mají přesah,“ 
říká. „Mojí specializací jsou proto, že 
mám pocit, že v Česku je dodnes spousta 
výborných investigativních novinářů. 
Nemusím se přidávat do kolektivu lidí, 
kteří práci dělají dobře.“

„Mám pocit, že bych měla přinést něco, 
co tady zatím chybí, což je ta meziná-
rodní spolupráce,“ vysvětluje Holcová, 
proč se zatím kauzám na domácí scéně 
nevěnovala.

„Myslím ale, že to přijde. Ještě letos,“ 
prozrazuje bez dalších podrobností za-
kladatelka českého portálu investigace.cz.

si zvolily jako zemi, kde si udělaly tichou 
dohodu, že tady nebude probíhat násilí. 
Že tady se řeší byznys, logistika, ale 
nevyřizujeme si tady účty, nebudeme po 
sobě střílet. Většinou. To vytvořilo dojem, 
že mafie nebo organizovaný zločin toho 
nejhrubšího zrna tady není. To ale není 
pravda,“ upozorňuje.      Pokračování 
na straně 7.

Česko se stává centrem praní špinavých 
peněz. Fungování mezinárodní mafie 
v Česku je podle ní téma, které je do velké 
míry nejen médii, ale obecně i společ-
ností ignorováno.

„Na území České republiky jsou přítomny 
jedny z nejmocnějších, nejsilnějších 
a nejbrutálnějších mafií. Jenomže Česko 

INVESTIGATIVNÍ ŽURNALISTIKA

Pavla Holcová
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VLÁDA

VOLTE MĚ, NEBO MĚ ZAVŘOU
Vláda, nebo vězení? To je rozcestí, 
na kterém stojí premiér naší země. 
Již několik let se podivně prodlužuje 
vyšetřování Babišova podvodu s dotací 
na rodinné sídlo Čapí hnízdo. Ale to není 
jediná kauza. Sedm let se řeší např. jeho 
daňový podvod s fingovanou reklamou 
za 270 mil. Kč, díky níž nezaplatil desít-
ky miliónů na daních. Mezi velmi citlivé 
kauzy patří i otrava Bečvy, při které 
bylo kyanidem otráveno 40 tun ryb 
a kde hlavním podezřelým je Babišova 
chemička DEZA. U každé kauzy se najde 
nějaký důvod, proč se ještě nevyšetřila. 
Těch kauz je mnohem více a všechny 
spojuje hořký pocit obyčejného člověka, 
že premiér je nadčlověk, který zůstává 
vlastně beztrestný. 

V těchto dnech jsme svědky Babišovy 
obrovské předvolební kampaně, která 
se svými náklady zcela vymyká limitům 
stanoveným v zákoně o financování 
politických stran a zákoně o volbách do 
Parlamentu ČR. Celá země je polepena 
billboardy ANO s heslem Budu se rvát 
(za cokoli chcete) až do roztrhání těla, 
knihkupectví přetékají výtisky knihy 
„Sdílejte, než to zakážou“, kterou každý 
den na různých místech země podepisuje 
premiér osobně. Prý to není předvolební 
kampaň, nýbrž autogramiáda úspěšného 
spisovatele. Toto je jednoznačné obchá-
zení volebního zákona. 

Nemůžeme se ovšem této obrovské kam-
pani divit. V sázce je totiž příliš mnoho. 
Andrej Babiš stojí na životním rozcestí, ze 
kterého vycházejí jen dvě cesty. Buď další 
čtyři roky ve Strakově akademii, nebo 
roky ve vězení. 

Možná někoho překvapím, ale i já jsem 
majitelem první knihy „úspěšného spiso-
vatele“ a vlastníka firmy Agrofert s ná-
zvem „O čem sním, když náhodou bdím“. 
K tomu musím přidat vysvětlení, protože 
Andrej Babiš není můj politický favorit 

a považuji ho za kolaboranta s komunistic-
kým režimem a za podvodníka s dotacemi 
i státními zakázkami. Knihu jsem dostal 
jako humorný dárek od kolegů z mé firmy. 
Nedalo mi to, a knihu jsem si přečetl. 
Její obsah se dá shrnout do jedné věty: 
„Všechno bude.“ Ale až v roce 2035. A jaké 
divoké sny se honily Andrejovi hlavou?

1. Sen o tom, že se zbavíme dluhů… 
sní člověk, jehož firma dluží okolo 
40 miliard bankám a který největšími 
schodky rekordně zadlužil naši zemi. 
Možná se ten sen měl jmenovat Sen 
o tom, jak díky dotacím zbavím Agro-
fert dluhů.

2. Sen o čisté krajině… sní člověk, jehož 
firma otrávila kyanidem Bečvu a jehož 
lány řepky ničí krajinu a tráví zvěř.

3. Sen o spravedlnosti… sní člověk, 
jehož podvod s Čapím hnízdem se 
vyšetřuje již několik let, jehož daňový 
podvod za 270 mil. Kč se zametá už 
sedm let pod koberec, člověk, který 
přiděluje v zásadním střetu zájmů 
miliardové státní zakázky své firmě 
Agrofert či jiným z holdingu.

4. Sen o rychlé dopravě… sní člověk, 
který za osm let svého působení neu-

dělal ani centimetr Pražského okruhu, 
muž, jehož ministři staví tempem pár 
kilometrů dálnice za rok. Sní o tom, 
že se vlakem dostaneme z Prahy do 
Brna za 40 minut, avšak to se nezačalo 
ještě ani plánovat.

5. Sen o živém venkově… sní člověk, 
díky němuž postupně (díky kontrolní-
mu hlášení a EET) skončila na venkově 
řada hospod, restaurací a obchodů.

6. Sen o slušném podnikání... sní člověk, 
který zvýhodňuje své firmy před kon-
kurencí neoprávněně přidělovanými 
miliardovými státními dotacemi, který 
svým firmám přiděluje bez uzardě-
ní státní zakázky za desítky miliard, 
který s pomocí ministerstva financí, 
finančních úřadů a FAU zaklekává a ničí 
nepohodlnou konkurenci. 

7. Sen o šťastných a vzdělaných dětech… 
sní člověk, který dal svého syna kvůli 
50 mil. Kč zavřít do blázince a poté ho 
nechal unést na Krym.

Při čtení Babišovy knihy, při sledování 
jeho projevů či při prohlížení jím vlastně-
ných médií se mi mimoděk vybavuje film 
o Goebbelsovi a jeho metodách propagan-
dy. Jednu z hlavních tezí vyjádřil Goebbels 



slovy: „Ani ta nejskvělejší propagandistic-
ká technika nepřinese úspěch, pokud ne-
bude neustále a s neutuchající pozorností 
pamatováno na jeden základní princip, 
totiž že stokrát opakovaná lež se stává 
pravdou.“ Film ukazoval účinné praktiky 
Goebbelsovy propagandy a musím říci, 
že mě až mrazilo, jak byly podobné tomu, 
co vidím dnes z dílny píáristů Andreje Ba-
biše. Fotky se psem či se srnkou, srdečné 
vítání s dětmi či mládeží, vize, o čem sní 
atd. Děsí mě, že tyto metody byly znovu 
oprášeny a že tak dobře fungují.

My máme v dnešní době obrovský dar 
a možnost svou účastí u voleb vše změnit. 
Každý hlas se počítá. Chceme změnu ve 
vedení této země a chceme nového pocti-
vého, pracovitého a čestného premiéra. 
A za to musíme trochu bojovat. Babišový-
mi hlavními zbraněmi v boji o další roky 
ve vládě nejsou ani jeho peníze, ani jeho 
média, ani jeho moc. Jeho hlavní zbraní 
je naše lhostejnost, náš strach a naše 
pohodlnost. Nedávejme mu tyto zbraně 
dobrovolně do ruky. 

Hlavním cílem těchto voleb by mělo být 
zbavit se Babiše, ANO a komunistů ve 
vedení země a podpořit ty, kteří jsou 
schopni ANO porazit. Z tohoto zadání mi 
vycházejí jen dvě možnosti volby, a to 
koalice SPOLU (ODS, TOP 09, KDU-ČSL) 
nebo koalice STAN a Pirátů. Tyto koali-
ce sdružují dohromady pět politických 
stran, které byly schopné a ochotné se 
dohodnout na nelehké volební spolupráci. 
Žádnou politickou stranu si nelze idealizo-
vat, ale pro mě jsou to nejpředvídatelnější 
politické subjekty. 

Ani koalice SPOLU, ani koalice Pirátů 
a STAN nemůže volby vyhrát sama. Proto 
jsou v těchto volbách obě důležité a volit 
kteroukoli z nich je správné. 

Nebuďme lhostejní, nebojme se 
a nebuďme pohodlní. Pojďme k volbám 
a snad se nám podaří dostat estébáky 
a komunisty z vedení této země!
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Musela by tady napřed být politická 
vůle téma organizovaného zločinu řešit. 
Teprve pak by na to adekvátně mohli 
reagovat vyšetřovatelé. Pavla Holcová 

České silové složky podle ní nemají dosta-
tek personálu na to, aby toto mohly řešit. 
„Musela by napřed být nějaká politická vůle 
téma organizovaného zločinu řešit, teprve 
pak by pravděpodobně na to adekvátně 
mohli reagovat vyšetřovatelé policie,“ míní.

To, že se Praha stala centrem pro mafiány 
světového významu, je podle novinářky 
dáno minulostí. „Podobný případ je Bra-
tislava. Je tam vlastně relativně stabilní 
ekonomika, příjemné prostředí pro podni-
kání, vymahatelnost, ale zároveň i úředníci, 
kteří nejsou naprosto rezistentní vůči ko-
rupci. Takže spousta věcí se dala zařídit,“ 
načrtává.

PRAHA JAKO CENTRUM 
PRANÍ PENĚZ
Že je Praha po Londýnu a Vídni třetím 
největším centrem pro logistické operace 
a praní špinavých peněz mezinárodního or-
ganizovaného zločinu, vyplynulo podle Pavly 
Holcové ze studií, které se kauzám věnují.

„Když jsem se dozvěděla, že Praha ne-
ustále vyskakuje jako obrovské centrum 
praní peněz, nechtělo se mi tomu věřit. 
Až postupně, když jsme řešili kauzy, které 
souhrnně mají název Laundromat – jako 
systém nějakých praček, tak Praha, lepší 
je říct Česká republika, vždy figurovala 
v první pětce. Objemy peněz, které pro-
tečou českým finančním systému, jsou 
obrovské a neustále narůstají,“ vysvětluje.

Nezná prý jedinou banku, která by dodr-
žovala limity na průtok peněz či povinnost 
hlášení pohybu peněz.

Banky samotné často nemají možnost 
dohledávat, kdo je reálným vlastníkem 
firmy, říká Pavla Holcová. 

„Myslím, že taková banka na světě neexis-
tuje. Banky jsou v pozici, že peníze potřebují 

a zároveň samy sebe mají hlídat, aby tam ty 
peníze nebyly. Po skandálu Danske Bank je 
moje důvěra v to, že banky mají být nejsil-
nější a nejstabilnější nástroj, který má brzdit 
praní peněz, naprosto zmizela,“ konstatuje.

Praní peněz se podle ní týká i nejstabilněj-
ších velkých českých bankovních domů. 
Něco s tím dělat ale, jak říká, není úplně 
jednoduché.

„Banky samotné často nemají možnost 
dohledávat, kdo je reálným vlastníkem 
firmy, která sídlí na Kypru, ale její mateř-
ská společnost sídlí na Maltě a mateřská 
společnost firmy na Maltě sídlí na Brit-
ských Panenských ostrovech, které ne-
mají funkční obchodní rejstřík. Takže tam 
nejde dohledat, kdo je reálným majitelem 
té firmy. Tento řetězec probíhá naprosto 
běžně,“ popisuje.

MAFIE OD 90. LET
V Česku mafie působí zhruba od roku 
1990, míní novinářka. „Etablovaly se tady 
v momentě, kdy se o překot měnil finanční 
systém. Spousta lidí, kteří jsou finančními 
správci mafie, má tady velmi dobrou 
reputaci jako šikovní investiční poradci 
a investoři do nemovitostí. A vlastně nikdo 
je neřeší, protože jsou tu od 90. let, mají 
tady nějakou historii,“ vysvětluje.

Jaká skupina mezinárodní mafie je v Česku 
nejsilnější, se specifikovat nedá. „Je to 
fluidní, vlastně každá mafie má na starost 
něco jiného. Italové tady například perou 
peníze, Balkánci řeší logistiku drog. Každá 
z těch mafií de facto monopolizovala to, 
co dělají,“ říká investigativní novinářka 
Pavla Holcová a pokračuje:

„Velmi to kazí nejen finanční prostředí, ale 
i vůbec samotné podnikatelské prostředí. 
Protože ti lidé jsou zvyklí přemýšlet jinak, 
jsou zvyklí na to, že dostanou to, co chtějí. 
Ať už to budou dělat tím, že budou někoho 
vydírat, nebo korumpovat.“

INVESTIGATIVNÍ ŽURNALISTIKA

 Český rozhlas plus

TXT  Barbora Tachecí
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RYBÁŘI A VĚDCI 

Experimentem s kuchyňskou solí pro 
stanovení místa, kudy se do řeky Bečvy 
dostaly loni v září jedy, se bude zabý-
vat Česká inspekce životního prostředí 
(ČIŽP). Pokus udělali v polovině srpna 
rybáři a hydrochemici, aby dokázali, 
že ryby nemohla otrávit voda z rožnov-
ského kanálu. Podle mluvčího inspekce 
Jiřího Ovečky se úřad experimentem 
zabývá na základě oznámení. Kdo 
podnět podal, není jasné. Mluvčí ČIŽP 
uvedl, že to nemůže zveřejnit. 

Policie kvůli otravě Bečvy od června 
stíhá společnost Energoaqua z Rožnova 
pod Radhoštěm na Vsetínsku a jejího 
jednatele Oldřicha Havelku. Podle kri-
minalistů došlo ke spáchání dvou trest-
ných činů. Havelkovi hrozí až pětileté 
vězení, firmě zákaz činnosti a peněžitý 
trest. Energoaqua spravuje tovární areál 
bývalé rožnovské Tesly. Zajišťuje v areálu 
i čištění odpadních vod, odcházejí z něj 
kanálem, který ústí ve Valašském 
Meziříčí do Bečvy.

Právě takzvaným rožnovským kanálem 
se podle policie, která se opírá i o posu-
dek znalce Jiřího Klicpery, kyanidy do řeky 
dostaly. Někteří rybáři a vědci to považují 
za nesmysl. Upozornili, že první ryby 
začaly v řece hynout až po více než třech 
kilometrech od vyústění kanálu. Na této 

trase přitom řeka překonává dva jezy 
a také peřeje.
 
Pokus se solí
Vědci a rybáři proto před několika týdny 
pokusně do Bečvy vylili u vyústění rož-
novského kanálu solný roztok a zazna-
menávali, jak se v řečišti chová.

„My jsme si chtěli ověřit, jak se bude 
chlorid sodný čili solanka, což je anor-
ganická záležitost stejně jako kyanid 
draselný, ve vodě chovat. A potvrdilo se, 
že se rozptýlil v celé šíři toku, v celém 
profilu řeky, už po 600 metrech,“ řekl 
v úterý předseda místní organizace 
Českého rybářského svazu Hustopeče 

nad Bečvou Stanislav Pernický. Kdo 
podal kvůli experimentu podnět ČIŽP, 
neví. „Dostali jsme datovkou oznámení 
o zahájení kontroly inspekce. Mám se do-
stavit 8. září do Brna k podání vysvětlení. 
Ale nevím, co se mnou chtějí diskutovat,“ 
uvedl Pernický.

Pochybnosti o vyšetřování
Podle člena sněmovní vyšetřovací 
komise a starosty Uherského Hradiště 
Stanislava Blahy (ODS) se vědci a rybáři 
pokoušeli prokázat, jak fungují mísicí 
zóny v řece Bečvě.

„Snažili se pouze přispět k tomu, aby se 
do případu vneslo více jasno, protože 
momentálně se opíráme jenom o znalec-
ký posudek pochybného znalce Klicpery. 
A já rozhodně jsem na straně lidí, kteří  
se o Bečvu dlouhodobě zajímají a zabý-
vají se všemi pochybnostmi, které  
od katastrofy loňského 20. září vyvstaly,“ 
komentoval Blaha.

Ekologická havárie, kterou podle ČIŽP 
způsobily kyanidy, postihla Bečvu  
v úseku pod Valašským Meziříčím na 
Vsetínsku až po Přerov. Jedovaté látky 

do vody unikly loni 20. září, podle od-
borníků poškodily biotop a podmínky 
pro všechny na vodu vázané organismy 
asi na 40 kilometrech toku. Do kafilerie 
odvezli rybáři přes 40 tun ryb.

 ČTK

TXT  Gabriela Hykl, ČTK

RYBÁŘI A VĚDCI POKUSEM 
SE SOLÍ NABOURALI 
OFICIÁLNÍ VERZI O OTRAVĚ 
BEČVY. NYNÍ JE ŠETŘÍ 
INSPEKCE 
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UNIKÁTNÍ ANALÝZA: BABIŠOVY FIRMY 
ZA JEHO VLÁDY ZÍSKALY MILIARDY 
NA ZEMĚDĚLSKÝCH DOTACÍCH. 
PLATBY OD ROKU 2017 ROSTOU
Evropská komise prověřovala pro-
jekty, na které žádaly unijní peníze 
firmy premiéra Andreje Babiše. Mno-
honásobně vyšší částky ale získal 
jeho holding z typu dotací, kterým se 
auditoři nevěnovali. Deník N připravil 
unikátní analýzu, kolik firmy Agrofertu 
dostaly za celou dobu Babišovy vlády 
na zemědělských dotacích. Společnosti 
inkasovaly příspěvky v řádu miliard 
korun, a premiérovo impérium je tak 
vůbec největším příjemcem evrop-
ských agrodotací v Česku.

Koncern Agrofert zastřešuje přes 230 
firem. Téměř třetina z nich čerpala podle 
analýzy Deníku N evropské peníze v rámci 
zemědělských dotací. Za dobu Babišova 
působení na postu předsedy vlády tak jeho 
společnosti inkasovaly téměř tři miliardy 
korun. Jde o první souhrnný údaj za všechny 
společnosti Agrofertu. Holding objem těch-
to dotací nezveřejňuje. Státní zemědělský 
intervenční fond zase poskytuje data jen 
pro jednotlivé dceřiné firmy Agrofertu.

Od Babišova nástupu do čela vlády do-
cházelo podle zjištění Deníku N také ke 
kontinuálnímu navyšování částek u dvou 
nejčastěji vyplácených zemědělských 
dotací, z nichž právě premiérovy firmy 
inkasují nejvíce peněz – jednotné platby 
na plochu (označované také anglickou 
zkratkou SAPS, pozn. red.) a příplatek 
Greening, který má motivovat k ekologič-
tějšímu zemědělství.

Andreje Babiše. Ten své společnosti po-
dle Evropské komise stále ovládá, ačkoliv 
je zaparkoval ve svěřenských fondech.

„Námi zpracovaná data ukazují, že 
Agrofert patří dlouhodobě k největším 
příjemcům zemědělských dotací,“ podo-
týká jednatel společnosti Datlab Jiří 
Skuhrovec. „Díky naší databázi majet-
kových propojení můžeme sledovat tok 
peněz nejen pro jednotlivé firmy, 
ale i pro celé koncerny.“

Zemědělský dotační balíček se skládá 
z řady plateb, nejvíce jich je ale rozdě-
lováno na platbu za plochu obhospoda-
řovaných pozemků – na zmíněné SAPS 
platby.

Společnosti z premiérova koncernu 
v loňském roce podle vyjádření Agrofertu 
hospodařily zhruba na 116 tisících hek-
tarech, z nichž vlastní pětinu. Většinu 
obdělávané půdy má holding pouze 
v nájmu. I to se však započítává do plat-
by na plochu.

Podle analýzy Deníku N tak tyto dotace 
tvoří téměř polovinu všech příjmů, které 
Babišovy firmy z Evropské unie prostřed-
nictvím Státního zemědělského inter-
venčního fondu za dobu jeho vlády získa-
ly. Během sledovaného tříletého období 
inkasovaly na těchto platbách naprosto 
rekordní částku oproti všem ostatním 
zemědělcům – 1,1 miliardy korun.

Zatímco o příspěvky na konkrétní inves-
tiční projekty musí firmy cíleně žádat,  
u těchto takzvaných nárokových agrárních 
dotací stačí prokázat vlastnictví nebo 
pronájem půdy, splnit základní podmínky, 
a peníze z evropské kasy má firma jisté.

Platby SAPS získávají zemědělci dle 
rozlohy pozemků, na kterých hospodaří. 
Zároveň musí splnit podmínky „dobrého 
zemědělského a environmentálního sta-
vu“. Cílem dotace je zajištění stabilních 
příjmů zemědělcům. Peníze jsou vyplá-
ceny z Evropské unie.

SÁZKA NA JISTOTU
Celý koncern Agrofert získal během období 
od roku 2017 do roku 2019 (data za uplynu-
lý rok ještě nejsou k dispozici) na zeměděl-
ských dotacích 2,9 miliardy korun. Vyplývá 
to ze souhrnných dat, která pro Deník N 
zpracovala společnost Datlab.

Premiérův koncern je tak suverénně 
největším příjemcem těchto příspěvků. 
Druhý největší – Státní pozemkový úřad 
– inkasoval o miliardu korun méně. Třetí 
nejúspěšnější dotační příjemce, společ-
nost Agro Měřín podnikatele Gabriela Ve-
čeři, získal pouze pětinu z objemu dotací 
směřujících do Agrofertu. Celkový pře-
hled největších agrobaronů přineseme  
v samostatném článku, nyní se zaměříme 
pouze na firmy současného premiéra 
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Nikomu dalšímu se za dané období 
nepodařilo dostat nad miliardu, ba ani 
na polovinu této sumy. Druhým největším 
příjemcem plateb SAPS je společnost 
Spearhead Czech, která je součástí 
britské zemědělské skupiny. Ta za dané 
období obdržela na těchto platbách 
„pouze“ 226,5 milionu korun. U dalších 
příjemců se pak vyplacené částky pohy-
bují většinou v řádech desítek milionů.

Tyto dotace na plochu jsou podle eko-
nomických analytiků důvodem, proč 
řada investorů směruje v poslední době 
peníze právě do této oblasti podnikání – 
jako nedávno například finanční skupina 
J&T nebo CPI Radovana Vítka. 

Přímé výnosy z půdy sice nedosahují 
takových částek jako třeba pronájmy ne-
movitostí, ale právě díky dotacím a jejich 
předvídatelnosti je nyní hospodaření na 
půdě považováno za „sázku na jistotu“. 
Při pohledu na seznam poskytnutých 
dotací je evidentní, že tato sázka dlou-
hodobě vychází nejvíce právě Andreji 
Babišovi.

Od roku 2013 platby na plochu pro 
Agrofert klesaly. Tento trend se ale otočil 
od roku nástupu Andreje Babiše do čela 
vlády. Pro rok 2017 byla částka za hektar 
obhospodařované půdy stanovena na 
3 377 korun, následně každým rokem 
stoupala, až byla současným ministrem 

Evropská komise ve svém auditu definitivně potvrdila, že Andrej Babiš porušuje legislativu o střetu zájmů. 
FOTO: Čeng Chan-song, ZUMA / ČTK

zemědělství Miroslavem Tomanem 
pro loňský rok navýšena na částku 
3 644 korun za hektar. Pro letošek ještě 
nebyla stanovena.

„Členské země mají možnost do určité 
míry upravit původní přidělený rozpočet, 
a to snížením nebo naopak. Teprve tento 
upravený rozpočet se stává čitatelem 
pro výpočet sazby,“ konstatoval mluvčí 
resortu Vojtěch Bílý. „Výše sazby je dále 
závislá na směnném kurzu koruny, podílu 
rozpočtu přímých plateb a počtu ohláše-
ných hektarů.“

Nejvíce za sledované období v rámci 
Agrofertu profitovalo na platbách SAPS 
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jihomoravské Agro Jevišovice. Tato firma 
zaměřená na rostlinnou výrobu a chov 
mléčného skotu získala za sledované 
tři roky dotace na plochu v celkové výši 
59,4 milionu korun.

Druhý největší příjem tohoto typu dotací 
měla východočeská Oseva Agri Chrudim 
specializující se na produkci osiv, obilo-
vin a luskovin, vyrábí také krmné směsi. 
Z přímých plateb na plochu inkasovala 
56,6 milionu korun.

Třetím nejvýznamnějším příjemcem 
v rámci Babišova holdingu je firma 
Zemos, která hospodaří na více než pěti 
tisících hektarech zemědělské půdy 
v sedmi katastrálních územích v okolí 
Brna a Břeclavi. Za obhospodařování 
pozemků získala z rozpočtu Evropské 
unie téměř 50 milionů korun.

VEPŘI I INVESTICE
Výše zmíněná Oseva Agri Chrudim zís-
kává nejen platby za obhospodařované 
pozemky, ale v rámci Agrofertu je vůbec 
největším příjemcem všech zeměděl-
ských dotací. Peníze inkasuje například 
v rámci programu Greening, příspěvky 
dostává také na pěstování cukrové řepy 
a chov dojnic.

Greening je další přímou platbou. Ze-
mědělci kvůli ní například musí pěsto-
vat určitý počet plodin nebo zachovat 
poměr travnatých porostů. Pro Agrofert 
je druhým nejvýznamnějším dotačním 
příjmem. Podle analýzy Deníku N z něj 
Babišovy firmy během tří let získaly 
přes 658 milionů korun.

A stejně jako v případě plateb SAPS byla 
i tato dotace za Babišovy vlády během 
uplynulého roku navýšena o 129 korun 
za hektar na částku 2 013,64 koruny.

Právě díky této podpoře ekologického 
zemědělství je společnost Alimex  
Nezvěstice druhým největším příjemcem 
dotací v rámci celého Agrofertu. Na do-
tacích obdržela přes 120 milionů korun. 
Tato západočeská společnost obhos-

podařuje rozlehlé pozemky na téměř 
čtyřiceti katastrálních územích. Podobně 
se daří také farmě na chov vepřů Animo 
Žatec, která získala celkem téměř 
115 milionů korun.

K dotačním penězům se Babišovy firmy 
dostávají nejen díky podpoře zeměděl-
ských aktivit, ale také přes příspěvky 
na investice do zemědělských podniků. 
Z nich získal Babišův holding celkem 
166 milionů korun. Největší suma mířila 
do firem zabývajících se chovem zvířat.

Nejvíce v této oblasti získala již zmiňova-
ná společnost Animo Žatec specializující 
se na velkochov prasat. Na investice 
obdržela částku 75 milionů korun (49,5 % 
je hrazeno z EU, zbývající část je hrazena 
ze státního rozpočtu).

Přes 53 milionů korun dostala také další 
z Babišových farem, v tomto případě 
zaměřená na chov slepic – Česká vejce 
farms. Stejně jako v předchozím případě 
i sem šla jedna polovina z národních 
zdrojů a druhá z evropských peněz. 
Další investice v hodnotě 45 milionů byly 
proplaceny například firmě ze severní 
Moravy Schorm farms, kde se zabývají 
rozmnožováním a chovem brojlerových 
kuřat. 

Významnou dotační položkou je v přípa-
dě Agrofertu také podpora chovu dojnic, 
kde se firmám holdingu podařilo dostat 
z evropské dotační kasy téměř 124 milionů 
korun. O něco nižší částka pak šla na 
Agroenvironmentálně-klimatická opatře-
ní (AEKO). Jejich cílem je podpořit využití 
zemědělské půdy v souladu s ochranou 
a zlepšením životního prostředí a krajiny. 
Například pěstováním ovoce šetrným 
způsobem či tvorbou biopásů k podpoře 
biodiverzity drobných živočichů a ptáků.

Na ekologické zemědělství během sle-
dovaných tří let obdržely Babišovy firmy 
dotace pouze ve výši necelých osmnácti 
milionů korun.

Právě na nerovnováhu v nastavení 
dotační politiky upozorňují už delší dobu 
ekologičtí odborníci. Podle nich je to-

tiž současný dotační systém nastaven 
především pro podmínky průmyslového 
zemědělství a je pod silným tlakem jejich 
lobby. Zvláště za situace, kdy největší 
příjemce těchto dotací stojí v čele sou-
časné vlády. 



Magazín ProRock No. 11

STOPKA AGROFERTU TRVÁ

„Varování.“ Dopis z Bruselu s tímto 
označením dorazil minulý čtvrtek na 
několik českých úřadů. Šestistránkový 
dokument se týká toho, jak Česko kon- 
troluje střet zájmů a poskytování dotací 
firmám ve svěřenských fondech. Jeho 
závěr je jednoznačný: kontrola není do-
statečná. Brusel proto chce, aby úřed-
níci zavedli další opatření. A pokud se 
tak nestane? Varuje, že může přerušit 
tok peněz z evropských fondů. Redakce 
iROZHLAS.cz má dopis k dispozici.

„České úřady žádáme, aby podaly zprávu 
o provádění preventivních a nápravných 
opatření ke zlepšení fungování řídicího 
a kontrolního systému,“ píší v dopise 
šéf Generálního ředitelství pro regionální 
politiku Mark Lemaitre a šéf Generální-
ho ředitelství pro zaměstnanost, 
sociální věci a sociální začleňování 
Joost Korte.

Vysocí představitelé Evropské komise 
varují před takzvaným „možným čás-
tečným přerušením platební lhůty“. 
Pro případ, že by k opatřením nedošlo, 
obsahuje dopis následující výstrahu: 
„Upozorňujeme Vás, že (…) může Komise 
přerušit lhůtu u jakýchkoliv budoucích 
průběžných plateb požadovaných 
v rámci dotčených programů.“

Zjednodušeně řečeno by Brusel mohl 
na určitou dobu pozastavit proplácení 
projektů českých firem, které už byly 
zafinancovány z české státní kasy, 
z evropských fondů. A to až do doby, 
než by se české úřady dostatečně vypo-
řádaly s námitkami Evropské komise.

Od té doby si české úřady s Evropskou 
komisí vyměňují takzvané follow-up 
dopisy, ve kterých si vyjasňují, jakým 
způsobem Češi plní doporučení ze závě-
rečné zprávy.

Překlad posledního z dopisů dorazil do 
Česka v polovině července a úřady by 
na něj měly odpovědět do 8. září. Dopis 
s varováním z minulého čtvrtka je tedy 
mimořádný a do této série výměny infor-
mací nepatří.

Přesto vznikl právě kvůli závěrům 
unijního auditu, na které se také hned 
v úvodu odvolává. „Dovolujeme si Vás 
informovat, že závěry toho auditu jasně 
ukázaly na možnost významných nedo-
statků ve fungování řídicího a kontrol-
ního systému programů EFRR, FS a ESF 
(Evropské strukturální a investiční fondy, 

Dopis byl prostřednictvím velvyslanky-
ně Česka při Evropské unii Edity Hrdé 
adresovaný představitelům ministerstva 
průmyslu a obchodu, ministerstva financí 
a ministerstva pro místní rozvoj.

MIMOŘÁDNÝ DOPIS
Mezi Prahou a Bruselem probíhá 
v posledních měsících častá korespon-
dence kvůli auditu k možnému střetu 

zájmů českého premiéra Andreje Babiše 
(ANO). Ten v Česku proběhl na začátku 
roku 2019 a zhruba rok poté auditoři 
šetření ukončili s jasným výsledkem: 
Babiš porušuje český zákon o střetu 
zájmů a Agrofert, který premiér vložil 
do svěřenských fondů, čerpal dotace 
neoprávněně.

Z BRUSELU PŘIŠEL VAROVNÝ DOPIS: 
KONTROLUJTE STŘET ZÁJMŮ A SVĚŘENSKÉ 
FONDY, JINAK POZASTAVÍME DOTACE 

Dopis Evropské komise s varováním před možným částečným přerušením platební lhůty | Zdroj: iROZHLAS.cz
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pozn. red.) v České republice,“ stojí 
hned v úvodu.

Také shrnuje závěry, ke kterým unijní 
činitelé došli po výměně dvou follow-up 
dopisů. „Řídicí orgány operačního progra-
mu Podnikání a inovace pro konkurence-
schopnost neprovedly požadovaná opat-
ření (…). Auditní orgán musí ještě validovat 
adekvátnost opatření přijatých řídicím 
orgánem OP Životní prostředí,“ píše se 
například také v dokumentu.

POŽADAVKY BRUSELU
Co tedy Brusel konkrétně po českých 
úřadech požaduje? Jednotlivá ministerstva, 
která zodpovídají za rozdělování evrop-
ských peněz, mají vést seznam veřejných 
funkcionářů a firem, které vlastní nebo 
ovládají.

Požadují také, aby všechny resorty imple-
mentovaly metodické stanovisko, podle 
kterého mají věnovat při posuzování střetu 
zájmů zvláštní pozornost firmám vloženým 
do svěřenských fondů. To vydalo loni v pro-
sinci ministerstvo pro místní rozvoj právě 
na požadavek Evropské komise.

U všech operačních programů má také 
Česko identifikovat všechny příjemce ze 
svěřenských fondů, kteří čerpali dotace po 
1. září 2017. Tedy od doby, kdy v Česku platí 
zákon o střetu zájmů. Jejich seznam pak 
mají úřady poslat do Bruselu.

Nakonec má ministerstvo financí - respek-
tive auditní orgán, který v rámci něho fun-
guje - podat Evropské komisi zprávu o tom, 
jestli se situace zlepšila. „Auditní orgán se 
žádá, aby potvrdil, že byla přijata vhodná 
opatření ke zlepšení řídicích a kontrolních 
systémů, pokud jde o ověřování střetu zá-
jmů a podal zprávu Komisi,“ stojí v dopise.

HAVLÍČKŮV RESORT
Výše popsaná opatření přitom požadovala 
Evropská komise po českých úřadech už 
dříve. Kritika v posledním dopise z poloviny 
července mířila hlavně na ministerstvo 

průmyslu a obchodu vedené Karlem 
Havlíčkem (za ANO). To rozděluje peníze 
z operačního programu Podnikání a inova-
ce pro konkurenceschopnost.

Výsledky auditu 
Evropská komise v konečné auditní zprávě 
potvrdila, že premiér Andrej Babiš (ANO) 
porušuje české a evropské zákony, protože 
nadále ovládá holding Agrofert, který po-
bírá unijní dotace. Ten na ně podle zprávy 
nemá nárok. Česko se proti závěrečné 
zprávě už nemůže odvolat. Babiš střet 
zájmů odmítá.

„Auditoři Komise poukazují na skutečnost, 
že tyto předložené postupy OP Podnikání 
a inovace pro konkurenceschopnost jsou 
datovány 29. listopadu 2019, tj. před 
vydáním nového stanoviska. To znamená, 
že v rámci těchto postupů nebylo metodic-
ké stanovisko týkající se zamezení střetu 
zájmů implementováno,“ stálo už tehdy 
v dopise. 

Podobně se vyjadřují i autoři tohoto dopisu 
s varováním. „Útvary Komise tudíž vyhod-
notily aktualizované postupy ověřování 
střetu zájmů jako neuspokojivé a dospěly 
k závěru, že systém nebyl dostatečně posílen 
s cílem řešit nedostatek zjištěný v souvis-
losti se systémem a zabránit střetu zájmů.“

Redakce iROZHLAS.cz požádala minister-
stvo průmyslu a obchodu o vyjádření 
k varovnému dopisu. Úřad ale prozatím 
na dotazy neodpověděl.

STOPKA AGROFERTU TRVÁ
České úřady se závěry auditu ke střetu 
zájmů od začátku nesouhlasí. Šéfka mini-
sterstva pro místní rozvoj Klára Dostálová 
(za ANO) od samého počátku avizovala, že 
Česká republika je připravená se proti nim 
bránit i soudně. Problémem pro české úřa-
dy ale je, že závěrečnou zprávu není možné 
u unijního soudního dvora napadnout.

Nejvyšší čeští představitelé tak přišli 
s plánem, jak celou záležitost se střetem 
zájmů před soud dostat. Rozhodli se Bru-
selu předložit jednu žádost o proplacení 

dotace pro dceřinou společnost Agrofertu, 
konkrétně firmu Fatra. Očekávali, že komi-
se platbu zamítne, což bude poté možné 
žalovat. Plán si přitom předem vyjednali 
právě s generálním ředitelem Lemaitrem.

Komise peníze pro Fatru skutečně neposla-
la. U projektu ale takzvaně „pouze“ přerušila 
platební lhůtu. Jde přitom o rozhodnutí, kte-
ré půjde před soudem napadnout jen velmi 
obtížně. Na variantu, že Brusel pouze tak-
zvaně prodlouží platební lhůtu, upozorňoval 
v expertize, o které už dříve iROZHLAS.cz 
informoval, sám náměstek ministerstva 
zahraničí Martin Smolek, autor celého plánu 
na otestování střetu zájmů.

Nyní Lemaitre v dopise opět připomíná, 
že české úřady žádosti o proplacení pro-
jektů Agrofertu do Bruselu posílat nemají. 
„Odkazuje se na dopis (…), v němž certifi-
kační orgán žádá, aby tak jako v minulosti 
a coby preventivní opatření nedeklaroval 
žádné výdaje komisi pro příjemce, jimiž 
jsou Agrofert nebo subjekty s ním spojené,“ 
píše se v dopise.

Sám Andrej Babiš dlouhodobě střet zájmů 
popírá. „Agrofert neovládám ani neřídím. 
Proto dlouhodobě a opakovaně tvrdím, 
že střet zájmů nemám a kvůli údajnému 
střetu zájmů nebude Česká republika vracet 
žádné peníze,“ reagoval pro iROZHLAS.cz 
v SMS na začátku prosince minulého roku.

Pochybení odmítá i holding Agrofert. 
„Trváme na tom, že v oblasti dotací postu-
pujeme přesně podle zákona, příslušných 
pravidel a uzavřených smluv. Všechny 
dotační projekty byly schváleny českými 
úřady a také průběžně kontrolovány bez 
nálezu jakýchkoli zásadních závad,“ uvedl 
opakovaně na dotazy týkající se střetu 
zájmů mluvčí holdingu Karel Hanzelka.
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UŽ JE NEJHŮŘ 2

BEST OF COVID, 2021, 110 x 110 cm, kombinovaná technika, Jiří Macht2

Líp se má jen ten, kdo se hrdě, více 
tedy tajně, hlásí k heslu „bude líp“, 
které lidu před již neuvěřitelnými 
deseti lety představil Capo di tutti Capi 
a estébák (v Show Jana Krause sám 
přiznal, že byl v STB, a že byl hodný 
estébák), který postupně rozkrádá 
naší, ne jeho, rodnou vlast.

O tomto bezpáteřním Slovákovi a jeho 
smečce novodobé StB by se dalo psát 
dlouze, ale není to jenom on, kdo nás roz-
hýbal k uspořádání výstavy Už je nejhůř, 
která se uskutečnila v roce 2019 a 2020 
v Galerii 90° a v Rock Café Praha. Další 
osobou, která nám dala s celým ANOStB 
rovnocenný impuls, je proruský a pročín-
ský prezident, který se chová jako ne-
mocný člověk, kterého řídí hradní škůdci 
tak, aby naše země opravdu nevzkvétala.

Vše tedy začalo výstavou Už je nejhůř, 
která měla být původně jen malá výsta-
va pořádaná naší uměleckou skupinou 
RASTR, ale na jedné naší vernisáži jsem 
potkal kamaráda starostu Dobřichovic 
Petra Hampla, který naši tvorbu sleduje 
asi 20 let a ten mi řekl, ať se spojím 
s Michaelem Pánkem, který má novou 
krásnou a velice prostornou Galerii 90° 
v Černošicích.

nejvýznamnějšími cenami nebo jiní jsou 
zastoupeni ve světových galeriích ve 
stálých sbírkách nebo v soukromých 
sbírkách po celém světě.

Všech umělců, kteří do toho šli s odva-
hou, si velice vážím a nikdy na tu spolu-
práci nezapomenu.

Možná to někomu nebude připadat 
odvážné, ale v době, kdy se zase udává, 
zaklekává, zakazuje a se strachem se 
běžně pracuje jako s nástrojem vládní 
moci, není úplně automatické vystavit 
něco „protirežimního“. Setkal jsem se 
i s autory, co mi 30 let po revoluci řekli, 
že to nemají zapotřebí, aby jim někdo 
pak škodil.

Galerie 90° stupňů je opravdu skvělý 
prostor a návštěvnost byla veliká, ale 
když jsme viděli, kolik lidí má o naši 

S Michaelem se znám řadu let a absolut-
ně jsem měl jasno, že přesně s takovým 
bojovníkem za svobodu tuto výstavu chci 
udělat, ale už ne malou výstavu, ale vel-
kou výstavu, na kterou jsem jako kurátor 
pozval symbolicky přesně 17 umělců.

Na výstavě byl zastoupen svět umění 
napříč všemi žánry.

O kvalitě vystavujících netřeba psát, 
jelikož patří k tomu nejlepšímu, co naše 
země v uměleckém světě má a jejich 
úspěch je měřitelný na světové scéně, 
což několik z nich dokázalo na světových 
výstavách, na kterých byli oceněni těmi 

Fakt, že nikdy od 
sametové revoluce 
nebylo hůř, 
je pro naprostou 
většinu společnosti 
neoddiskutovatelná 
realita.
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TXT  Kurátor a vystavující autor MgA. Jiří Macht2

výstavu zájem, tak jsme vymysleli, 
že celou výstavu po Černošicích přesu-
neme do Rock Café Praha, což nebylo 
úplně snadné, jelikož vystavovaná díla 
měla hodnotu několik miliónů a pře-
cejen to nebyla galerie takovým dílům 
přizpůsobená.

Tento problém jsme však technicky vyře-
šili a návštěvnost byla největší, co v Rock 
Café na výstavě kdy byla.
 
Po nenuceném velkém zájmu médií, 
diváků a hlavně po ještě horším roce, 
kdy jsme denně v přímém přenosu viděli, 
jak vláda myslí jen na své kapsy, a ne na 
své občany, jsme se rozhodli uskutečnit 
výstavu Už je nejhůř 2.

Ne náhodou se vernisáže výstav uskuteč-
ní chvíli před volbami, ale vlastně nám to 
díky situaci jindy ani nebylo umožněno.

Tentokrát umělců bude více, a nedodrží-
me tak symbolickou 17. Jsme limitováni 
místem v našich galeriích, které jsou 
velké, ale umělců hodně přibylo. Mezi 
umělci je vyloženě chuť něco vystavit na 
výstavě, která chce poukázat na součas-
nou smutnou politickou situaci.

V době kdy jsem psal tento text, jsem měl 
potvrzenu účast těchto umělců.

Realistickou a hyperrealistickou malbu 
zastoupí Jindřich Hájek, Tomáš Kubík 
a Jan Matěják.

Malbu představí Simona Blahutová, 
Barbora Myslikovjanová, Irena Pro-
cházková, Roman Franta, Vladimír 
Strejček, Jakub Ječmínek, Filip Čapka, 
Pavel Šťastný i ostatní umělci, kteří 
se řadí více mezi vizuální umělce, ale 
také představí mimo jiné malbu. Mezi 
tyto umělce patří Barbora Balek, Wona 
Wena, Michal Škapa, Michal Cimala, 
Marek Gult a Vavřinec Němec a Jiří 
Macht2.

Grafické techniky zastoupí Petr Faltus 
a politickou satiru ukáže Tomáš Břínek 
– TMBK.

Fotografii zastoupí Alžběta Jungrová 
a Nadia Rovderová.

Čistě pouze sochu představí Kryštof Hošek.
Jak jsem již psal, prostor není nafukovací, 
ale je reálné, že ještě nějaké významné 
jméno tento seznam doplní.

Návštěvníkům velice doporučuji přijít 
na obě vernisáže jak do Galerie 90°, tak 
do Rock Café Praha, jelikož obě výstavy 
budou současně tvořit celek, tedy výsta-
vu Už je nejhůř 2.

Na obou vernisážích vystoupí výjimeč- 
ní umělci. Xavier Baumaxa zahraje 
k výstavě tématickou píseň Varan, která 
je věnována tatíčkovi sjednotiteli národa 
Zemanuele. Do této písně scénicky za-
tančí skvělá herečka a tanečnice Natálie 
Stejskalová tématický tanec s porevo-
lučním příběhem, který bude promítat 
vizuální umělec Jiří Macht2.

Celý projekt nepropaguje žádnou politic-
kou stranu, ale každý umělec se tvorbou 
svobodně vyjádří k celé politické proble-
matice naší, ne jeho, vlasti tak, jak jejich 
touha volá po vysněné demokracii.

Na výstavách budou probíhat diskuzní 
večery a komentované prohlídky. Těšíme 
se na všechny.

MOTÝLE LETÍ Z HRADU, 2021, 180 x 100 cm, kombinovaná technika, Jiří Macht2
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KOMENTÁŘ PETRA HONZEJKA

ZEMANOVA CINKNUTÁ KAMPAŇ JE 
PRO POLITIKU NEBEZPEČNÁ JAKO 
RUSKÝ DOPING PRO SPORT. ZEMAN 
BOHUŽEL DISTANC NEDOSTANE

A mám to v kapse. Že to bylo podvodem, je už dnes jedno. Autor: DVTV

Když se přišlo na to, že ruští sportovci 
hromadně fixlují s dopingem, přišel trest. 
Usvědčení hříšníci přišli zpětně o medai-
le a Rusové nesmějí pod svou vlajkou na 
olympijské hry a světové šampionáty. 
Tak to má být: vyhraješ proti pravidlům, 
přijde sankce. V politice to tak bohužel 
nefunguje. Když se nyní přišlo na to, 
že v kampani před prezidentskými 
volbami 2018 brutálně fixloval Miloš 
Zeman, nestalo se nic. O vítězství nepři-
jde, všechny jeho „výkony“ platí, může 
pokračovat, jako by se nechumelilo.

Smutný příběh má tři roviny. Osobní, insti-
tucionální a obecně společenskou. V první 
řadě jde o samotného Miloše Zemana. 
Závěry Úřadu pro dohled nad financová-
ním politických stran a hnutí prokazují, že 
máme prezidenta, který se nestydí podvá-
dět. Miloš Zeman podle kontrolorů fixloval, 
když do nákladů na svou kampaň nezahr-
nul dvaadvacet výjezdů do krajů, které si 
nechal zaplatit z veřejných peněz. Tvrzení, 
že jde o součást výkonu prezidentské 
funkce, byla, vzhledem ke kampaňovitému 
průběhu mítinků, zjevná nepravda.

Zeman de facto nechal cynicky zaplatit 
svou kampaň každého daňového poplatní-
ka, včetně těch, jimž se dělají při vyslovení 
jeho jména osypky. Když k tomu připo- 
čteme skutečnost, že ani u peněz, které 
Zeman jako náklady na kampaň vykázal, 
nesedí částky a už vůbec není jasné, odkud 
pocházejí, je zřejmé, že si ke zvolení po-

předsedovi, který působí, jako by nejraději 
nedělal vůbec nic. K instituci, která by
dokázala efektivně zajistit férovost kam-
paní, má kontrolní úřad nekonečně daleko. 
A když už se úřadu povede dokodrcat 
k výsledku, zjišťujeme, že je na Zemana 
stejně krátký. Nemůže mu dokonce ani 
udělit pokutu, protože prezident se těší 
doživotní imunitě. Vidíme další z důsledků 
paradoxu, kdy je prezident sice vrcholně 
demokraticky volen všemi lidmi, ale zcela 
nedemokraticky nemá, na rozdíl od jiných 
volených zástupců, žádnou odpovědnost. 
Zvolením se dostává nad zákon, do jakých-
si metafyzických výšin nedotknutelnosti, 
ze kterých si může ze všeho utahovat 
a překračovat své pravomoci, což také 

mohl monumentálním podfukem. Zeman 
se navíc pokoušel zveřejnění verdiktu 
znemožnit, takže ve výsledku vidíme 
prezidenta, který má na standartě napsá-
no Pravda vítězí, ale snaží se už zabránit 
i tomu, aby pravda vyšla najevo. Hrozný 
osobnostní úpadek hlavy státu. 

Institucionální rovina případu je neméně 
závažná. Poukazuje na neschopnost systé-
mu proti politickým vykukům typu Zemana 
zakročit. Úřadu pro dohled nad financová-
ním politických stran a hnutí trvalo bez-
mála čtyři roky, než se k závěrům ohledně 
cinknuté prezidentské kampaně dopra-
coval. Úřad funguje pomalu, je vnitřně 
rozložený, jeho akčnější členové bojují proti 



Petr Honzejk, 
komentátor HN
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Měsíc mě pohladil skrze mříž 

Posílal jsem ti pozdrav po měsíci,

jak oknem hleděl na mne skrze mříž.

Mezi nás prostřena noc šelestící,

na druhém konci okno tvé, kde spíš.

Mezi nás prostřena noc červencová,

a na dně noci stromy ve vánku.

Větev za větví zvěstují si slova,

jež domov šeptá dětem do spánku.

Mezi nás prostřena ta šumná země,

zem smrčin, žit a potoků a střech.

Tak daleko, jak od tebe je ke mně,

i blízko tak já cítím její dech...

Spi, s dětmi spi, ať oddych poskytne ti

noc pod čelenkou vlhkých letních hvězd,

ta zem, na niž jsme přivedli své děti,

jež s tebou si ji budou věčně plést.

I já zde zaslech v nočním šelestění,

jako když ve spánku se obracíš.

Bylo to bílých rukou zaúpění,

či měsíc pohladil mě skrze mříž?

JAN ZAHRADNÍČEK

Jan Zahradníček  
byl jeden z nejvýznamnějších českých 
básníků 20. století. V padesátých letech 
ho komunisté ve vykonstruovaném 
procesu odsoudili jako nevinného 
ke 13 letům vězení. Dlouhodobé a kruté 
věznění v komunistickém vězení vedlo 
ke zhoršení jeho zdraví a krátce po 
propuštění zemřel. Tuto báseň napsal 
z vězení své ženě a svým dětem. 

dělá. I na tomto případu vidíme, že nepo-
stižitelnost prezidenta je monarchistický 
anachronismus, který by měl z našeho 
právního řádu co nejrychleji zmizet.     

Nejzásadnější je ale obecně společenská 
rovina Zemanovy cinknuté kampaně. Když 
jde o maličkosti, dbá naše společnost až 
obsesivně na dodržování pravidel. Když 
jedete autem o pět kilometrů v hodině 
rychleji, než se smí, dostanete na místě 
pokutu. Když chcete prodávat kolá-
če, musíte splnit desítky malicherných 
podmínek, aby vám to stát dovolil. Když 
neproškrtnete správně kolonku v daňo-
vém přiznání, máte důvod obávat se, 
že budete daňovými úředníky zakleknuti. 
Naprosto s tím kontrastuje skutečnost, 
že v záležitosti, která je z pohledu fungo-
vání společnosti vůbec nejdůležitější, tedy 
ve volbách, které určují celkové směřování 
země a jejichž výsledky se odrážejí 

v životech nás všech, společnost najednou 
toleruje lži, fixlování a podvody. Výsled-
kem tohoto paradoxu je to, že ve vedení 
země nemáme ty nejlepší, ale ty, kdo 
mají nejméně skrupulí, ty, kdo nás doká-
žou nejlépe ošulit. Zeman je nádherným 
důkazem. Dokud nebudou nesrovnalosti 
v kampaních tvrdě a efektivně postihová-
ny, nezmění se na bídě české politiky nic. 
Stejně jako by se nezměnilo nic na ruské 
dopingové praxi, kdyby ruští sportovci 
nepřišli o medaile a jejich týmy nebyly 
vyhozeny z vrcholných soutěží. 



Magazín ProRock No. 11

Uz je nejhur 2_217x269mm.indd   2Uz je nejhur 2_217x269mm.indd   2 30.08.2021   21:5830.08.2021   21:58

Inzerce



Magazín ProRock No. 11

HUMOR? 18-19



ZEMŘELI HRDINOVÉ?
A PROČ?

Matyáš Zrno 
šéfredaktor 
Psychologie dnes

AFGHÁNISTÁN
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Česká republika ale dala 
přednost alianční obraně, 
kdy se počítá s tím, že naši 
zem budou bránit i ostatní 
členské státy NATO. A to pak 
najednou nemáme 20 000 
vojáků, ale dva miliony.

Válka v Afghánistánu není jako ve váleč-
ném filmu, kde jsou vojáci někde 
v zákopech věčně pod palbou. Většinou 
žijete na základně, kde spíte v suchu, 
máte posilovnu, sprchu, jídlo a internet. 
Každý den můžete zavolat domů a pora-
dit manželce, jak se zapíná myčka. Záro-
veň ale zažíváte stres, jaký vojáci dříve 
nezažívali. V klasické válce bojujete proti 
jasnému nepříteli. Bojujete způsobem, 
na který jste připraveni a vycvičeni. Který 
umíte. A který některé z vojáků (zdaleka 
ne všechny) vlastně i docela baví.

V Afghánistánu ale nepřítele prakticky 
nikdy nevidíte. Není totiž tak hloupý, aby 
klasicky bojoval s lépe vycvičenými 
a vyzbrojenými západními vojáky. Místo 
toho zakopává do země tzv. IED (improvi-
zované výbušné systémy, vyrobené třeba 
ze směsi hnojiva a benzinu nebo ze staré 
munice) a používá sebevražedné atentátní-
ky. Do určité míry můžete riziko eliminovat, 
ale nikdy ne úplně, takže každé nasednutí 
do auta znamená obrovské nervové vypětí: 
Nikdy nevíte, zda v té hromadě odpadků 
u cesty není trhavina. Nebo zda není něco 
v propustku pod silnicí nebo zahrabané 
pod povrchem nezpevněné cesty. A nevíte, 
zda ten člověk, který vám vychází vstříc, je 
mírumilovný rolník, anebo sebevrah, který 
se v příští sekundě odpálí. Takové výbuchy 
končí obvykle buď smrtí, nebo utržením 
končetin. A jestli se něčeho vojáci bojí nej-
víc, tak toho, se vrátí domů jako mrzáci.

ŠLI DO TOHO,
I KDYŽ NEMUSELI
Tohle je dobré si při debatách o hrdinství 
našich tří padlých vojáků uvědomit. Jistě, 
v tu chvíli ti vojáci vlastně nic hrdinského 
nekonali. Nevrhli se s granátem pod tank, 

neodtáhli pod těžkou palbou raněného ani 
po vystřílení munice nenasadili bajonety 
a nevyrazili do úroku. Jenže i hrdinství se měří 
v nějakém poměru. Když za první světové 
války padlo třeba 20 000 mužů za den, byla 
jistě kritéria hrdinství přísnější. Když se ale 
někdo dá do armády a odjede bojovat do 
Afghánistánu v době, kdy polovina mladých 
mužů řeší, jaký šampon použít na své vousy, 
je to hrdina. Nemusel přece vstoupit do 
armády. Nemusel chtít k bojovému útvaru. 
A mohl odmítnout nasazení. Místo toho na 
sobě tvrdě pracoval a odjel do země, kde 
věděl, že může přijít o život. A tam dělal svou 
práci, jak nejlépe mohl. Kdykoliv vyjížděl ze 
základny, věděl, že to může být naposledy.

Často se říká, že armáda má bránit vlast 
doma, na našich hranicích. Že mise 
v Afghánistánu je zbytečným expedičním 
cvičením v americkém žoldu. V zemi, kde 
stejně nemáme šanci vyhrát. Málokdo 
ale řekne, jak bychom si svou vlast měli 
sami ubránit. Chceme postavit armádu 
o 100 000 vojácích? Mít pětkrát větší 
vojenský rozpočet? Protože to je jediná 
cesta k samostatné obranyschopnosti. 
Česká republika ale dala přednost 
alianční obraně, kdy se počítá s tím, že 
naši zem budou bránit i ostatní členské 
státy NATO. A to pak najednou nemáme 

20 000 vojáků, ale dva miliony. Jenže jak 
praví staré české přísloví, „jak vy k my, 
tak my k vy“. Pokud sami nedokážeme 
přispět, nepřispěje nikdo nám.

Stejně to chápou i v dalších zemích, které 
obranu berou vážně. Nepoměrně menší 
Estonci zaznamenali devět obětí. Polo-
viční Dánové třicet sedm, Poláci čtyřicet 
čtyři. Norové deset. Všechno to jsou 
státy, na které bychom se mohli spoleh-
nout i v případě krize v Evropě. A o to 
jde České republice. Spojeným státům 
s jejich globální odpovědností jde pak o to, 
aby se Afghánistán nestal znovu jedním 
velkým výcvikovým prostorem pro mezi-
národní džihádisty a aby jeho nestabilita 
neohrožovala křehkou strukturu střední 
Asie (s jadernými mocnostmi Pákistánem 
a Indií, problematickým Íránem atd.).

MŮŽE BÝT I MNOHEM HŮŘ
Že se to ani zdaleka nedaří tak, jak si 
všichni před sedmnácti lety představo-
vali, je věc jiná. Přehnaný optimismus, 
stále se měnící strategie, často vyložená 
nekompetentnost i kolísavý zájem 
o Afghánistán v době války v Iráku spolu 
s objektivními problémy (rozloha, počet 
obyvatel, jejich vzdělanostní struktura, 
etnické třenice, vliv sousedních států 
atd.) vedly k tomu, že jsme v bodě, který 
by si v roce 2001 po pádu Talibanu ne-
představil asi ani ten největší pesimista.
Když se ale podíváme zpět do afghán-
ských dějin (především do let občanské 
války v letech 1992–1996), tak vidíme,  
že může být ještě mnohem hůř. A taky 
víme, že tehdy to skončilo 11. zářím.

Autor v letech 2010–2011 působil jako 
vedoucí civilní části Provinčního rekon-
strukčního týmu v afghánské provincii Logar.
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Renomovaný rakouský umělec Peter 
Kogler, který působí ve Vídni, pomocí 
barev a složitých projekcí proměňuje 
místnosti v psychedelické ráje. 

Po jeho zásahu se prostory mění 
z obyčejných na pokroucené, pokřivené 
a zkreslené a návštěvníci se ponoří 
do místností, jejichž stěny zmatou i ty 
nejchytřejší.

Galerie Johann Widauer, Innsbruck, 2018

Pokroucené  
stěny zmatou  
i ty nejchytřejší.

PETER KOGLER PROMĚŇUJE MÍSTNOSTI 
HYPNOTICKÝMI INSTALACEMI 
S OPTICKÝMI KLAMY
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 Galerie Johann Widauer, Innsbruck, 2018

TXT   Juliana Neira / DesignboomWillkommen im labyrinth, Marta Herford, 2018, autor snímku: Hans Schroeder
 

Peter Kogler je považován za průkopníka 
v oblasti počítačem generovaného umění 
a umělecky působí více než 30 let. Jeho 
pokojové instalace zkoumají pojmy jako 
modularita a reprodukce a mění ná-
vštěvníkův pohled na architekturu, 
která je primárním médiem jeho umění.

Pomocí hypnotizujících linií Kogler řeší 
divákovo vnímání. Linie – většinou čer-
nobílé – umístěné na stěnách, podlahách 
a stropech vytvářejí pocit neurčitého 
pohybu. 

Svými instalacemi připomínajícími 
pokřivená zrcadla zábavních domů 
proměnil Peter Kogler galerie, dopravní 
centra, muzea a mimo jiné i univerzity 
a vestibuly v zážitky z jiného světa. 

Celkově instalace s iluzorním prostoro-
vým souborem narušují nejen divákovo 
vnímání, ale také umělost architektonic-
kého prostředí.



ZEMŘEL CHARLIE WATTS, 
BUBENÍK SLAVNÉ KAPELY 
ROLLING STONES 
Ve svých 80 letech zemřel v rodinném 
kruhu v londýnské nemocnici pro-
slulý bubeník Charlie Watts. Charlie 
působil v Rolling Stones téměř od 
jejího založení, od roku 1963. Společ-
ně s frontmanem Mickem Jaggerem 
a kytaristou Keithem Richardsem 
patřil k nejstarším členům legendární 
kapely.

Charlie Watts se narodil v roce 1941 v Lon-
dýně. Již od útlého věku toužil být bubení-
kem. Svou první bicí soupravu dostal  
k 13. narozeninám. Jeho velkým koníčkem 
byla hudba a umění, začal studovat umě-
leckou školu Harrow a stal se grafickým 
designerem v reklamní agentuře. Později 
začal hrát po hospodách a hudebních 
klubech. Jeho talentu si v jednom z těchto 

klubů všiml člen bluesové kapely Blues 
Incorporated Alexis Korner, přes které se 
Charlie později seznámil s Rolling Stones. 

Watts, který vydal několik jazzových 
desek a prošel jazzovou průpravou, pro-
hlašoval, že „Stouny“ neposlouchá a že 
mu rokenrol připadá trochu primitivní 
a monotónní. 
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HUDBA

Zdroj: UKnews today 



Přestože se svým chováním lišil od 
kolegů z kapely, odmítal davy fanynek 
a zůstal věrný své manželce Shirley 
(se kterou se oženil krátce po vstupu do 
kapely v roce 1964), propadl v polovině 
80. let drogám a alkoholu. Nakonec 
toto tvrdé období po boku s manželkou 
Shirley překonal. 

Rolling Stones vystoupili v Praze poprvé 
v roce 1990 krátce po sametové revo-
luci na Velkém strahovském stadionu. 
Vystoupení navštívilo přes 100 tisíc 
diváků včetně tehdejšího českosloven-
ského prezidenta Václava Havla. V roce 
2018 uvedl v rozhovoru pro Hospodářské 
noviny: „To bylo skvělé, hráli jsme na 

takovém divném sportovišti.“ Hovořil 
o Strahovu, někdejším dějišti spartakiád. 
„A pak jsme se šli pozdravit s Václavem 
Havlem, což bylo fantastické. Havel byl 
jediný politik, který se mi kdy líbil. To asi 
proto, že on tak docela politik nebyl, že?“ 
nadhodí Watts.
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Havel byl jediný 
politik, který se 
mi kdy líbil.

Hráli jsme na 
takovém divném 
sportovišti.

Zdroj: Tomki Nemec 

Zdroj: Suzanne Plunkett 
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Italské město Reggio Emilia se od 
roku 2013 pyšní jedinečnou stavbou. 
Nádraží vysokorychlostní železnice 
Mediopadana na trati mezi Milánem 
a Boloňou navrhl proslulý španělský 
architekt Santiago Calatrava. Místním 
občanům zajistila tato rozsáhlá budova 
rychlé spojení s ostatními italskými 
regiony a nám, kteří italskou krajinou 
projíždíme nejčastěji po dálnicích, 
poskytuje alespoň okouzlující pohled 
na dokonalé harmonické tvary a křivky 
moderní architektury.

Velkolepou stavbu tvoří konstrukce z bílé 
oceli, betonu a skla. Je rozložena do dvou 
úrovní podél stávajícího viaduktu: horním 
patrem probíhají koleje řady HS s nástu-
pišti a výtahy. Prostory v přízemí jsou 
vyhrazeny zejména pro komerční služby.

Celkem bylo na stavbu nádraží Mediopa-
dana použito zhruba 14 tisíc tun oceli. Pro 
srovnání: je to téměř jedenapůlnásobek 
hmotnosti Eiffelovy věže. Přístup k vla-
kům se nachází v prvním patře stanice, 
ve stejné výšce vede asi třicet metrů od 

budovy nádraží také frekventovaná dál-
nice A1. Pro všechny tyto charakteristiky 
patří stanice AV Mediopadana v současné 
době mezi nejsledovanější architektonic-
ká díla v Evropě.

Realizovat Calatravovu myšlenku zvlněné 
fasády – jak na straně budovy obrácené 
směrem k dálnici, tak na straně otočené 
k přístupovému náměstí – umožnila složitě 
se vlnící konstrukce. Tvoří ji 19 uzavřených 
sekcí, které dohromady nastiňují sinusový 
trend a dodávají vzhledu budovy vlnový 

ARCHITEKT SANTIAGO 
CALATRAVA: NÁDRAŽÍ VE STYLU 
MOŘSKÉHO PŘÍBOJE 
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  Kai-Uwe Schulte-Bunert (calatrava.com)

TXT  Santiago Calatrava, architect a ingeneers

Délka    483 m
Maximální šířka  50 m
Maximální výška  20 m
Celková plocha  28 000 m²
Portály   457
Úrovní   2
Eskalátory   2
Panoramatické výtahy 2
Vlaky se zastávkou 20
Vzdálenost
od centra města  4 km
Vzdálenost 
od sjezdu z dálnice 1 km 
Potenciální uživatelé 2 mil.
Investice   79 mil. € 

efekt. K ochraně cestujících před pově-
trnostními vlivy jsou tyto sekce opatřeny 
množstvím krytů z vrstveného skla, které 
byly instalovány mezi ocelové portály 
rozmístěné po celém plášti ve vzdále-
nosti asi jednoho metru.

Celková délka stanice je 483 metrů, šířka 
a výška jsou proměnlivé s maximem 50, 
resp. 20 metrů. Stavbu provedla společ-
nost Rete Ferroviaria Italiana (skupina 
FS Italiane), která řízením stavby pověřila 
strojírenskou společnost Italferr (z téže 
skupiny). Investice činila 79 milionů eur.

PARAMETRY STAVBY: 

Dopad na životní prostředí a krajinu 
zmírněný zelenou přestavbou 
oblastí podél trasy a při vstupu

Použité materiály ocel (asi 14 000 tun) 
a beton, natřený bílou barvou; 
sklo mezi sloupovými strukturami

financováno z regionu Emilia 
Romagna a RFI
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