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Žalobce může stíhání 
Babiše zastavit či zrušit
Stíhání šéfa ANO a Jaroslava 
Faltýnka v kauze Čapí hníz-
do může skončit ještě před 
říjnovými volbami. Podle 
trestního řádu má každý 
obviněný právo si na postup 
policie stěžovat státnímu 
zástupci. Babiš s Faltýnkem 
se na něj mohou obrátit, 
když je sněmovna vydá 
vyšetřovatelům. Žalobce 
buď stížnost zamítne, nebo 
stíhání zastaví či zruší. str. 2

Pražské hotely  
rekordně vynášejí
Pražští hoteliéři se letos 
mohou těšit z nebývalé 
výkonnosti svých zařízení. 
Průměrná cena za pokoj 
a noc se v pololetí meziroč-
ně zvýšila o osm procent. 
Výrazně vzrostl i průměrný 
výnos na pokoj. str. 6

Letecký provoz nad 
Českem opět zhoustl
Dispečeři ze státního podni-
ku Řízení letového provozu 
hlásí nejsilnější měsíc v his-
torii. V červenci nad Českem 
poprvé během jediného 
měsíce prolétlo více než  
90 tisíc letadel. str. 6

Když selžou sankce, USA 
proti KLDR zakročí
Americká armáda připra-
vuje vojenský zákrok proti 
Severní Koreji pro případ, 
že politické i ekonomické 
sankce selžou a Spojené 
státy budou muset bránit 
sebe a své spojence. str. 11

Krátce

Čekání  
na těžební 
horečku
Zásoby strategického lithia 
pod obcí Cínovec mohou 
přinést miliardové zisky.

REPORTÁŽ
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Bratislavský 
Manhattan

Skupina J&T plánuje v Bratislavě na obou březích Dunaje obří developerský 
projekt. V řadě výškových a dalších budov má vzniknout přes čtvrt milionu 
metrů čtverečních kanceláří a 4200 bytů. Projekt usiluje o status strategické 
investice, čímž by se výrazně zrychlil povolovací proces. TRHY & ZAHRANIČÍ / str. 10

31
miliard korun činí 
odhadovaná výše  

investic do projektu  
Spojená Bratislava

Pocta nejen  
české poezii
Retrospektivní publikace 
Mirka Kováříka je mimo 
jiné nadmíru erudovanou 
historií tuzemské 
básnické scény.

KULTURA

str. 14
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Máme čisté ruce
Žalobci dali ruce pryč od rozhodnutí pražské 
kriminálky požádat Poslaneckou sněmovnu 
o vydání šéfa ANO Andreje Babiše a jeho pravé 
ruky Jaroslava Faltýnka. Státní zástupce Jaroslav 
Šaroch, který kauzu Čapí hnízdo dozoruje, řekl, 
že se o záměru dozvěděl až na poslední chvíli. 
„Konzultováno to nebylo,“ vzkázal po své mluvčí, 
protože se sám příliš vyjadřovat nechce. Ani úřad 
jeho nadřízené Lenky Bradáčové prý „k úkonům 
orgánů není, nebyl a ani nemůže být činný a rov-
něž tak nebyl o žádných úkonech informován“. 
Šaroch s Bradáčovou si zkrátka umyli ruce. Babiš 
jim to po volbách určitě nezapomene. 

Není policejní zákrok ten, aby se zalíbil politi-
kům všem, dalo by se parafrázovat známé rčení. 
Zatímco prezidentovi Miloši Zemanovi se razie 
na Úřadu vlády a dalších místech v roce 2013 
náramně hodila, protože si následně sestavil vlá-
du ze svých kamarádů, nyní troubí na poplach. 
„Cílem akce Babiš je maximálně poškodit i pana 
prezidenta,“ nechal se slyšet hradní mluvčí.

Jako poškozený se ovšem může cítit také vyše-
třovatel Čapího hnízda Pavel Nevtípil, na něhož 
Babiš tvrdě zaútočil, když ho obvinil z napojení 
na kmotry. Zmínil kauzu Sittových, kteří přišli 
o společnost Neograph. Dlužno dodat, že postup 
kriminalistů a státní zástupkyně Dagmar 
Máchové postoupně zkoumaly Městský soud 
v Praze, Nejvyšší soud a nakonec i Ústavní soud. 
Žádné výhrady neměly.

n Obvinění si mohou 
na postup policie stěžo-
vat teprve, když je Posla-
necká sněmovna vydá 
vyšetřovatelům.

Pavel Otto

Stíhání šéfa ANO Andreje Babiše 
a druhého muže hnutí Jaro-
slava Faltýnka, o něž v kauze 
evropských dotací pro farmu 
Čapí hnízdo usiluje pražská 
kriminální policie, může skončit 
ještě před říjnovými volbami 
do Poslanecké sněmovny. Podle 
trestního řádu má každý obvi-
něný právo si na postup policie 
stěžovat dozorujícímu státnímu 
zástupci. Babiš s Faltýnkem se 
na něj mohou obrátit až po sdě-
lení obvinění. Tedy v případě, 
že dolní komora parlamentu 
vyhoví žádosti o jejich vydání.  

„Proti usnesení policie o zahá-
jení trestního stíhání lze podat 
stížnost do tří dnů po sdělení 
obvinění. Pak je ještě možné 
podat obsáhlejší zdůvodnění 
stížnosti,“ vysvětlila mluvčí 
Městského státního zastupitel-
ství v Praze Štěpánka Zenklová.

Dodala, že žalobce buď stíž-
nost zamítne, nebo stíhání za-
staví či zruší. Důvodem mohou 

být například formální nedo-
statky nebo nutnost doplnit spis 
o další důkazy.

Podle odborníků na trestní 
právo nelze vyloučit, že pražský 
státní zástupce Jaroslav Šaroch 
může Babišovi s Faltýnkem 
vyhovět krátce před sněmov-
ním plebiscitem. Ve vrcholící 
kampani by tak získali pádný ar-
gument. Údajné machinace s do-
tacemi však prověřuje i Evropský 
úřad pro boj proti podvodům. 

Zatímco v roce 2013 po zásahu 
na Úřadu vlády tehdejší šéf Útva-
ru pro odhalování organizované-
ho zločinu Robert Šlachta a vrch-
ní olomoucký žalobce Ivo Ištvan 
vysvětlovali razii společně, nyní 
se zdá, že policisté a návladní 
koordinovaně nepostupují.

Šaroch po mluvčí vzkázal, 
že se o záměru policie požádat 
sněmovnu o vydání Babiše 

s Faltýnkem dozvěděl až na po-
slední chvíli. „Policie postupo-
vala samostatně. Konzultováno 
to se státním zástupcem nebylo 
a informován o tom byl až 
ve chvíli, kdy k tomu kroku už 
docházelo,“ uvedla Zenklová. 
Šarochova nadřízená Lenka 
Bradáčová odmítla, že by s ní 
kriminalisté v souvislosti s žá-
dostí cokoliv probírali.

Pražská policie reagovala 
prohlášením, podle něhož 
vyšetřovatel minulé pondělí 
osobně projednal s žalobcem 
aktuální důkazní situaci. 
„Státní zástupce byl zároveň 
zpraven o tom, že vyšetřovatel 
požádá Poslaneckou sněmovnu 
o udělení souhlasu s trestním 
stíháním dvou osob. Státní 
zástupce k navrhovanému 
postupu neměl žádné výhrady,“ 
stojí v textu.

Protagonisté dne

Pavel KRTEK

ŠÉF ČESKÝCH DRAH

Jan KLAS

GENERÁLNÍ ŘEDITEL ŘLP

Pavel PELIKÁN

VÝKONNÝ ŘEDITEL J&T REAL ESTATE

Českým drahám se podařilo 
odvrátit hrozbu milionové pokuty, 
která jim byla udělena od ÚOHS za 
pronájem rakouských lokomotiv.

str. 3

Řízení letového provozu hlásí 
nejsilnější měsíc v historii. 
V červenci nad Českem poprvé 
prolétlo přes devadesát tisíc strojů.

str. 6

Jeho firma na Slovensku chystá 
obří projekt přestavby a výstavby 
nového centra Bratislavy 
za miliardy.

str. 10

Zápisník  
Pavla Otta

Ředitel pražské policie Miloš Trojánek se ohradil proti tvrzením, že práce 
na případu farmy Čapí hnízdo je politickou objednávkou. Odmítl i spekulace, 
že žádost o vydání poslanců Andreje Babiše a Jaroslava Faltýnka (oba ANO) 
k trestnímu stíhání byla načasována tak, aby ovlivnila volby. „Jsem nepříjemně 
překvapen snahou některých jednotlivců, kteří se snaží celé prověřování 
této kauzy zpochybnit a zpolitizovat,“ napsal Trojánek. Jmenovitě se postavil 
za vyšetřovatele Pavla Nevtípila, jehož Babiš nařkl z napojení na kmotry.

Šéf policie odmítl  
politickou objednávku

Žalobce může stíhání 
Babiše zastavit či zrušit

   Kdo přišel či nepřišel o imunitu v tomto volebním období

9. 12. 2013

Bronislav Schwarz (ANO)
Jako šéf obvodní policie v Mostě měl 

zneužít pravomoc.

16. 9. 2016

Alena Nohavová (KSČM)
Dopravní nehoda. Nohavová 

s vydáním souhlasila.

5. 2. 2014

Bohuslav Svoboda (ODS)
Spolu s dalšími radními měl pochybit 

v kauze Opencard. 

8. 6. 2017

Josef Novotný (za ČSSD)
a Jaroslav Borka (KSČM) 

Machinace s dotacemi ROP Severozápad.

24. 5. 2016

Štěpán Stupčuk (ČSSD)
Dopravní nehoda. Stupčuk o vydání 

sám požádal.

10. 6. 2014

Zuzana Kailová (ČSSD)
Podezření kvůli pětimilionovému 

projektu na vítání občánků.
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Úřad pro ochranu hospodář-
ské soutěže (ÚOHS) zrušil 
pokutu 1,2 milionu korun pro 
České dráhy za pronájem loko-
motiv Taurus od rakouských 
drah. Pokuta byla původně 
za pronájem bez výběrového 
řízení na roky 2010 až 2013. 
ÚOHS ale u soudů neobhájil 
obdobný případ týkající se 
pronájmu na rok 2014, kde 
původně uložil milionovou 
pokutu. Také ve starším 
případě se proto nyní přiklonil 
k názoru soudu. Rozhodnutí je 
pravomocné.

Krajský soud v Brně loni 
rozhodl, že České dráhy zákon 
neporušily a pouze plnily 
závazky vyplývající z dohody 
o mezinárodní přeshraniční 
dopravě. Soud tak odmítl ar-
gument ÚOHS, který tvrdil, že 
se dráhy dopustily správního 

deliktu tím, že si nepronajaly 
lokomotivy v žádném z druhů 
zadávacího řízení.

Dráhy se bránily tím, že 
jde o standardní spoluprá-
ci s národním dopravcem 
sousedního státu a takzvanou 
vyrovnávku výkonů, která je 
běžná při spolupráci i s dal-
šími okolními státy. Podle 
soudce Krajského soudu 
v Brně Davida Rause není 
možné považovat za pronájem 
lokomotiv ani stav, kdy se část 
smlouvy plní finančně.

Poté, co České dráhy uspěly 
u Krajského soudu v Brně, po-
žádaly ÚOHS, aby svůj postoj 
v obdobném případě týkajícím 
se pokuty 1,2 milionu korun 
sám znovu přezkoumal. ÚOHS 
státní firmě vyhověl a také 
druhou pokutu definitivně 
zrušil. /čtk/

Dráhy odvrátily 
milionovou pokutu
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Cena každé přijaté SMS je 89 Kč vč. DPH (zahrnuje poštovné i balné). Provozuje 
CN INVEST, a. s., infolinka 296 363 199 ve všední dny 8–16 hod.,mobil@cninvest.cz, 
www.platmobilem.cz.

POŠLETE SMS NA ČÍSLO 902 11 VE TVARU:
ROZHOVORY  JMÉNO  PŘÍJMENÍ  ADRESA  MĚSTO  PSČ

OBJEDNÁVEJTE 

I PŘES 
SMS!

INSPIRACE 
PRO VAŠI

CESTU
K ÚSPĚCHU

PRÁVĚ

V PRODEJI
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Ištvan byl zbaven 
mlčenlivosti 
Olomoucký vrchní státní 
zástupce Ivo Ištvan bude 
moci dnes promluvit před 
sněmovní vyšetřovací komisí 
k únikům informací z vyšet-
řovacích spisů, byl zbaven 
mlčenlivosti. Té byla zbavena 
i pražská vrchní státní zá-
stupkyně Lenka Bradáčová. 

Elektromobily získají 
státní podporu
Vláda chystá sérii opatření 
na podporu elektromobilů. 
Navrhuje, aby nemusely platit 
dálniční známky či registrač-
ní poplatky a měly bezplatný 
vjezd do center měst. Mezi 
návrhy je také například 
i možnost zrychleného odepi-
sování pro podnikatele. /čtk/

Krátce

Celostátním lídrem hnu-
tí Starostové a nezávislí 
(STAN) pro říjnové volby 
do sněmovny bude posla-
nec Jan Farský. Ve funkci 
jej včera schválil celostátní 
výbor STAN, který zároveň 
potvrdil, že Farský povede 
pražskou kandidátku hnutí. 
Předseda STAN Petr Gazdík 
bude stát v čele kandidátky 
ve Zlínském kraji. V Ús-
teckém kraji povede STAN 
do voleb podnikatel a zakla-
datel společnosti Jablotron 
Dalibor Dědek.

Celostátní výbor STAN 
schválil všech 14 krajských 

lídrů i konečnou podobu 
všech kandidátních listin. 
Hnutí je podle Petra Gazdíka 
oficiálně podá „v nejbližší 
době“. 

Mezi krajskými lídry STAN 
je devět mužů a pět žen. 
Farský řekl, že jsou to lidé, 
kteří obstáli ve svých rolích 
jako starostové nebo jako 
podnikatelé. /čtk/

STAN představilo 
své kandidátky 

2017

VOLEBNÍ  
ROK
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n Na území Modřan, 
Klánovic či v Divoké 
Šárce byly umístěny 
takzvané body zá-
chrany – žluté tabulky 
umožňující snazší 
orientaci v případě 
nouze.

V pražských lesích jsou 
nově tabule s kódy, které při 
tísňovém volání usnadňují 
záchranářům lokalizaci kri-
zové situace. Na místa v lesích 
a lesoparcích, jež vytipovali 
hasiči, nechal magistrát 
umístit 29 tabulek, které tyto 
body záchrany spojují s kon-
krétními GPS souřadnicemi. 
Nápisy se nacházejí v místech, 
která jsou snadno dostupná 

pro vozidla integrovaného 
záchranného systému.

„Operátoři tísňových linek 
téměř každý den narážejí 
na to, že volající o pomoc 
nedokážou popsat, kde se na-

cházejí. Důvodem bývá stres 
a neznalost prostředí,“ uvedl 
ředitel pražských hasičů 
Roman Hlinovský. 

Kódy označující místa 
jsou kombinací dvou písmen 

a tří čísel, pod nimiž jsou 
telefonní čísla všech složek 
záchranného systému. 
„Uvedení kódu při telefonátu 
na tísňovou linku umožní 
policii, hasičům či zdra-
votnické záchranné službě 
rychlejší zásah a poskytnutí 
pomoci,“ řekl radní pro 
bezpečnost Libor Hadrava 
(ANO).

Praha má 2900 hektarů 
parků a lesoparků, které 
denně navštíví několik tisíc 
lidí. Hasiči proto vytipovali 
místa, kde jich bývá nejvíce 
a je proto vysoké riziko, že 
může nastat krizová situace. 
Tabule už jsou například 
v Divoké Šárce, Klánovicích 
či v Modřanech. S jejich 
umísťováním se nepočítá 
v blízkosti zástavby, kde se 
lidé snadněji orientují. /čtk/

Kódy v pražských lesích 
ulehčí práci záchranářům

NEZBYTNÁ PŘÍRUČKA 
A PRŮVODCE PRO ZÁJEMCE 

O ČESKOSLOVENSKÉ 
BUNKRYBUNKRY

Žádejte u svého knihkupce nebo se slevou 20 % na www.kniha.cz

Vychází 

encyklopedie 

i kapesní 

průvodce

262633/589 inzerce

TABULKY ZÁCHRANY. Informační cedulka na sobě nese jedineč-
ný kód, který je navázaný na přesné GPS souřadnice.
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Fasádu hlavního nádraží 
opraví za 3,6 milionu
Správa železniční dopravní 
cesty vybrala projektanta 
na rekonstrukci fasády a za-
střešení historické budovy 
pražského hlavního nádra-
ží. Vítězem tendru na nový 
projekt se stala společnost 
H-PRO se společníkem 
Projektovým atelierem pro 
architekturu a pozemní 
stavby s cenou zhruba 
3,6 milionu korun. Stavební 
práce na takzvané Fantově 
budově by mohly opět začít 
ke konci příštího roku.  

Hranice zákazu provozu 
segwayů se rozšíří 
Praha rozšíří hranice, které 
vymezují, kde nesmějí 
jezdit vozítka segway. Nově 
bude hranice na východě 
posunuta až do Prahy 10 
a zákaz nyní zahrne i celou 
Prahu 2. O rozšíření zákazu 
požádaly vedení města 
i další radnice. /čtk/

Krátce
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Rozhovor se zastupitel-
kou hlavního města Pra-
hy a radní pro infrastruk-
turu Janou Plamínkovou 
(STAN/Trojkoalice).

Nedávno jste pracovně na-
vštívila Vídeň. Co se vám tam 
nejvíc líbilo?
Vídeň je město, kde se můžeme 
hodně přiučit dobré praxi při 
řízení města. Zaujala mě v první 
řadě tamní politická stabilita. 
Například primátor Michael 
Häupl je ve funkci od roku 
1994, Erwin Valentin, předseda 
výboru pro životní prostředí, 
je na radnici 12 let a radní pro 
životní prostředí Elli Sima také. 
Znají velmi dobře město a jeho 
problémy. To u nás bohužel 
není. 

Dále mě fascinuje, jakou 
má Vídeň absolutní kontrolu 
nad svým majetkem. O většinu 
agend se stará přímo město 
a jeho odbory. Odbor odpadů 
zajišťuje svoz komunálního 
odpadu, tříděného odpadu 
i bioodpadu, provozuje jednu 
ze čtyř spaloven, vlastní kom-
postárnu i krásný obchod s po- 
užitými věci. 

Totéž voda – Vídeň vlastní 
vše, od pramenišť v Alpách přes 
přivaděče, potrubí, úpravny, 
a sami si to i provozují, bez 
akciových společností. A sa-
mozřejmě tam žádný soukromý 
provozovatel nevyvádí peníze 
do zahraničí, jako to u nás dělá 
Veolia, protože svůj majetek 
žádné soukromé společnosti 
nesvěřují. Mají vše uspořádáno 
velmi racionálně. A pokud už 
mají akciové společnosti, napří-
klad na provozování MHD, sítí 
či energetiky, pak jsou v těchto 
podnicích stoprocentními vlast-
níky. 

U nás se nyní mluví o vytvo-
ření městského holdingu 
po vzoru Wiener Stadtwerke. 
Jak to tam funguje?
Vídeňské městské podniky 
sdružují šest podniků, přede-
vším dopravní podnik, a dále 
firmy zajišťující energetiku, 
síťovou infrastrukturu, hřbito-
vy a pohřebnictví, parkoviště 
a místní dráhy. Na holding kaž-
dý z nich přispívá podle předem 
stanoveného klíče takzvaným 
koncernovým poplatkem. A ob-
čas se jim prý zdá, že za své 
peníze nedostávají odpovídající 

Vídeňské inspirace 

 Mít v Praze čistou 
vodu na koupání jako 
ve Vídni, to je můj velký 
sen. 
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protihodnotu. Na mnoho věcí 
je ale holding určitě výhodný, 
třeba při získání úvěrů či při 
kontrole, zda cíle jednotlivých 
podniků zapadají do celkové 
koncepce holdingu. 

Neuplatňují ale to, kvůli 
čemu by se měl hlavně zřizovat 
pražský holding, tedy že výdě-
lečné podniky (energetika) by 
dotovaly ty ztrátové (například 
dopravní podnik). Zajímavé je, 

jde normálně do plynovodní 
sítě. Skládkují se pouze zbytky 
po spalování odpadu. Kvalitní 
bioodpad se vozí do kompostár-
ny, která je velmi moderně 
vybavena. 

Nemají lidé ze spaloven 
strach? 
Podle Martiny Ableidingerové, 
vedoucí oddělení odpadů, 
nikoliv. Je to prý věcí důvěry 
mezi magistrátem a občany. 
Moderní spalovna v Pfaffenau 
se stejně jako spalovna kalů, 
ústřední čistírna odpadních 
vod a teplárna nachází v prů-
myslové zóně na okraji Vídně, 
takže tam mnoho lidí nežije. 
Ale starší spalovna ve Spittelau 
je přímo uprostřed zástavby. 
Vídeňská radnice ji ovšem dala 
před časem zvnějšku ztvárnit 
slavnému architektovi Frie-
densreichu Hundertwasserovi, 
takže spíš než jako průmyslový 
objekt budí dojem umělec-
kého díla. Možná i proto tolik 
nevadí. 

Zaujaly vás nějaké stavby pro 
bydlení? 
Ano, navštívili jsme sídliště See- 
stadt (Jezerní město) Aspern, 
kde zatím žije šest tisíc obyva-
tel a výhledově jich tam bude 
25 tisíc. Výstavbu koordinuje 
Aspern Development, kterou 
zřídila Spolková realitní společ-
nost a Hospodářská agentura 
města Vídně, tedy dvě veřejné 
instituce. Sídliště vzniká na mís-
tě starého zrušeného letiště. 
Výhodou bylo, že pozemky zde 
patřily městu a státu. Zdejší 
budovy jsou extrémně energe-
ticky úsporné, tedy v pasivním 
standardu. Sídlo Aspern Develo-
pment je přitom v budově, která 

že ani v představenstvu, ale 
ani v dozorčí radě nesedí žádní 
politici. V představenstvu jsou 
manažeři, v dozorčí radě ředitel 
magistrátu, úředníci a experti. 
Gesčně spadá holding pod 
radní pro životní prostředí.

Co dělá Vídeň s komunálními 
odpady? Skládkuje? 
Ne, to není povolené. Provozuje 
čtyři spalovny, z toho tři na ko-
munální odpad a jednu na kaly 
z čistírny odpadních vod. Na nej-
modernější spalovně v Pfaffenau 
mají i bioplynovou stanici, kam 
se vozí méně kvalitní biood-
pad a gastroodpad z jídelen 
a restaurací. Vyčištěný bioplyn 

je energeticky plusová čili vyrobí 
více energie, než sama spotře-
buje. Má energetický štítek A++, 
což jsem u nás na budovách 
zatím neviděla. Budova vyrábí 
osm kilowatthodin na metr čtve-
reční za rok. 

Stavby se také snaží mít co 
nejmenší environmentální stopu. 
Proto nejdřív vzniklo uprostřed 
sídliště jezero vytěžením štěr-
kopísků, které pak posloužily 
při stavbě domů i komunikací.  
Dopravu zajišťuje linka metra 
a železnice, proto je v místě jen 
velmi málo automobilů. Předost 
mají kola a pěší doprava. Všude 
jsou parkoviště pro kola a také 
nabíjecí stanice pro elektrokola. 
Sídliště nepůsobí jednotvárně, 
každou část totiž projektoval jiný 
architekt. Je to takové město 
budoucnosti. 

A jak je to s vlastnictvím 
bytů?
Vznikají zde byty v soukromém 
vlastnictví, družstevní i nájemní. 
Mnohé byty patří do kategorie 
sociálního bydlení, ale ve Vídni 
to znamená něco trochu jiného 
než u nás. Některé sociální 
byty mají například na střeše či 
ve vnitrobloku bazén. A kromě 
toho se lidé mohou koupat 
i ve zmíněném jezeře, podle 
kterého se sídliště jmenuje. 
Voda je tam krásně čistá. Ostat-
ně s vodou to mají Vídeňané 
vůbec dobré. Ke koupání totiž 
slouží i Nový dunajský kanál, 
který sice vznikl jako protipo-
vodňové opatření, ale dnes je 
úžasnou oázou s průzračnou 
vodou. A mohou se koupat 
i ve starých ramenech Dunaje. 
Mít v Praze čistou vodu na kou-
pání jako ve Vídni, to je můj 
velký sen. /lum/

MINIMUM 
AUT. Vídeň-
ské Jezerní 
město prefe-
ruje bezemis-
ní dopravu. 
Nechybí 
proto hustá 
síť nabíjecích 
stanic pro 
elektrokola.
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n Průměrná cena 
za pokoj a noc se v po-
loletí zvýšila o šest 
eur.  Západní úrovně 
však stále nedosahuje.

Jan Šindelář
 

Hoteliéři v hlavním městě se 
letos mohou těšit z nebývalé 
výkonnosti svých zařízení. 
Všechny zásadní ekonomic-
ké ukazatele se výrazně zvý-
šily. Průměrná cena za pokoj 
a noc se letos v pololetí 
oproti stejnému období roku 
2016 zvedla o šest eur (téměř 
osm procent) na 86 eur. 
Díky rostoucí obsazenos-
ti ještě výrazněji vzrostl 
i průměrný výnos na jeden 
pokoj. Pro hoteliéry vůbec 
nejdůležitější údaj zazname-
nal nárůst o téměř patnáct 
procent na 64 eur. Vyplývá 
to z dat společnosti STR 

Global, které má deník E15 
k dispozici. „Tento rok je 
fantastický, ekonomicky se 
letos konečně dostáváme 
nad předkrizový rok 2007,“ 
říká generální ředitel hotelu 
Radisson Blu Alcron Michal 
Chour. 

Hotelové statis-
tiky řadí Prahu 
do čela žebříč-
ku někdejšího 
socialistic-
kého bloku 
ve střední 
Evropě, nic-
méně za zá-
padní Evropou 
česká metropole 
stále pokulhává. 
Tamní průměrné ceny běžně 
přesahují sto eur. 

„Prostor pro růst cen 
v Praze je ještě značný,“  
uvedl šéf skupiny Olym-
pik Hotels a viceprezident 
Asociace hotelů a restaurací 
Vlastislav Šos. Jedním z dů-

vodů je podle něj i posilování 
koruny vůči euru, neboť 
hotely posílají zahraničním 
partnerům eurové ceníky. 
Podle Šose Praze prospívá 
především pověst bezpečné 
destinace, která do české 

metropole láká 
rekordní počty 

turistů ze za-
hraničí. 

Za pololetí 
přijelo z cizi-
ny 2,9 milio-
nu hostů, rok 

předtím to 
nebylo ani 2,7 

milionu. Chour 
přitom poukazuje 

na jiný faktor, který 
má vliv na ceny. „Poptávka 
se globálně hodně zkracuje, 
lidé reagují na okamžité 
impulzy,“ říká šéf Alcronu. 
Podle něj tak více vydělávají 
hotely, jejichž manažeři 
vydrží déle trpělivě vyčká-
vat, držet do poslední chvíle 

Pražské hotely rekordně vynášejí

Průměrný  
výnos na jeden  

pokoj vzrostl o téměř 
patnáct procent na

64
eur.
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 Pramen STR Benchmark

Výkony hotelů ve vybraných městech  
(v prvním pololetí)

obsazenost  
(v procentech)

průměrná 
cena (v eurech)

výnos na pokoj 
(v eurech)

meziroční 
změna výnosu 
(v procentech)

Paříž 71,7 236 169 11,1

Barcelona 77,6 142 110 14,6

Praha 73,8 86 64 14,6

Budapešť 73,8 79 58 17

Varšava 76,3 75 57 15,1

Bukurešť 71,4 77 55 4,5

neobsazené pokoje a ne-
prodávat kapacitu dlouho 
dopředu. V minulosti přitom 
byl trend přesně opačný, 
hotely potřebovaly před 
sezonou jistotu alespoň 
částečné obsazenosti, takže 
pokoje prodávaly raději lev-
něji ve větším  předstihu. 

Rostoucí hotelový trh láká 
i nové investory. Podle pora-

denské společnosti Cushman 
& Wakefield dosáhly v polo-
letí investice do hotelových 
nemovitostí v tuzemsku  
166 milionů eur, což je druhý 
největší objem v regionu 
po Polsku. Největší transakcí 
v regionu je přitom akvizice 
pražského Marriottu, který 
se v dubnu prodal za zhruba 
devadesát milionů eur.

Letiště Vodochody  
je blíž rozšíření
Platný posudek vlivu na 
životní prostředí získalo 
Letiště Vodochody neda-
leko Prahy. Přiblížilo se 
tak rozšíření, může žádat 
o územní rozhodnutí. Zá-
měr by mohl být hotov za 
sedm let, uvedl investor, 
skupina Penta.  Více E15.cz

Masna Kmotr vydělala 
o pětinu méně
Společnosti Kmotr – Mas- 
na Kroměříž loni meziroč-
ně klesl zisk o 20,3 procen-
ta na necelých 22 milionů 
korun. Tržby masny z hol- 
dingu Agrofert se loni 
meziročně snížily o šest 
desetin procenta na  
608 milionů korun.

Facebook spouští  
bazar Marketplace
Prodávat a kupovat použi-
té zboží umožňuje tržiště  
Marketplace, které spustil 
Facebook. Začal tak kon-
kurovat elektronickým 
bazarům, jako jsou Sbazar, 
Bazoš, Annonce nebo 
Aukro. /čtk/

Krátce

HLAVNÍ PODÍL na sedmiprocentním meziročním růstu tržeb 
u prostějovské oděvní společnosti Koutný měla výstroj pro 
tuzemské i zahraniční vojáky, policisty a celníky. Firma utržila  
320 milionů korun, nejvíce ve své historii. Zisk dosáhl 57 milio-
nů korun, meziročně vzrostl více než dvojnásobně. 

MILIONOVÉ UNIFORMY
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Dispečeři ze státního podni-
ku Řízení letového provo-
zu hlásí nejsilnější měsíc 
v historii. V červenci letos 
nad Českem poprvé během 
jediného měsíce prolétlo více 
než devadesát 
tisíc letadel. 
Meziročně 
jich přibylo 
2,75 procenta. 
Za prvních 
sedm měsí-
ců dispečeři 
navigovali nad 
Českem 490 ti- 
síc letů.

„Červenec 
bývá tradičně 
nejsilnějším 
měsícem, 
v srpnu a září už dispečeři 
očekávají pokles počtu letů,“ 
uvedl mluvčí ŘLP Richard 
Klíma. Nejsilnějším červen-
covým dnem se stala neděle 
16. července, kdy vzdušný 
prostor využilo 3168 letů. Při 
předpokládaných 150 oso- 
bách průměrné kapacity 

jednoho letadla tak v čes-
kém vzdušném prostoru 
cestovalo více než 475 tisíc 
pasažérů.

Za celý loňský rok vzdušný 
prostor využilo téměř 837 ti- 

síc letadel, 
meziroč-
ně o sedm 
procent více. 
Letošní rok 
zatím za prv-
ních sedm 
měsíců uka-
zuje zpomale-
ní růstu na  
2,5 procenta. 
Největšími zá-
kazníky ŘLP 
byla tradičně 
Lufthansa 

před společnostmi Emirates 
a Turkish Airlines.

Růst provozu se odráží 
v ziskovosti. ŘLP loni vzrostl 
hrubý zisk meziročně o více 
než sedmdesát milionů 
na 480 milionů korun při re-
kordních tržbách přes čtyři 
miliardy korun. /čtk/

Přes Česko v červenci 
proletělo devadesát 
tisíc letadel

Za prvních 
sedm měsíců 
roku dispečeři 
ŘLP navigovali 
českým vzdušným 
prostorem  
490 tisíc letů.

http://zpravy.e15.cz/domaci/penta-je-o-krok-blize-rozsireni-letiste-vodochody-hotovo-muze-byt-za-sedm-let-1336176
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Čekání na těžební horečku

Cesta z Dubí do Cínovce 
stoupá po novém asfaltu 
skrze husté krušnohorské 
lesy, pod kterými se nachá-
zejí hlavní zásoby lithia. 
Provádějí se tu průzkumné 
vrty, jinak však lesy nedávají 
své bohatství nijak znát. 
Ani po dřívější těžbě, která 
v oblasti probíhala, nejsou 
žádné viditelné stopy. Místní 
kopce ale protíná systém 
štol a chodeb, které mohou 
posloužit další těžbě.

V současnosti se v sou-
vislosti s těžbou hovoří 
především o dvou společ-
nostech. První je Geomet, 
za kterým stojí australský 
holding European Metals 
Holding, druhou Cínovecká 
deponie, která je propojená 
s investiční společností 
RSJ a miliardářem Karlem 
Janečkem. Zatímco Geomet 
v současnosti provádí 
průzkumné vrty a má zájem 
o hlubinnou těžbu, Cíno-
vecká deponie chce získat 
lithnou slídu z odkaliště, 

které se nachází na kraji 
obce.

Zatím je však na Cínovci 
klid. Při příjezdu do obce 
zaujmou spíše benzinové 
pumpy a obchody s ně-
meckými nápisy, u kterých 
postávají přeshraniční 
nákupčí. Samozřejmostí je 
také kasino a směnárna. 

Mělké údolí pak nabízí 
pohled na Zinwald, město 
na druhé straně hranice. I to 
nyní díky vlastním zásobám 
lithia jedná o možnostech 
těžby.

OBAVY PŘEVLÁDAJÍ
Za starostou Petrem Pípa- 
lem však musíme zpátky 
po někdejší nechvalně 
známé silnici E55 do města 
Dubí. Pod něj Cínovec ad-
ministrativně spadá. Počet 
obyvatel obce totiž od začát-
ku minulého století drama-
ticky klesl – z 1500 zhruba 
na stovku.

„Finanční zájmy nesmějí 
převážit nad kvalitou života 

ve městě,“ opakuje jako 
už mnohokrát dříve Pípal, 
který sám na Cínovci bydlí. 
V posledních měsících mlu-
vil s politiky i s těžaři, kteří 
by rádi na lithiu zbohatli. 
Město navíc podle Pípala 
disponuje prostory pro pří-
padné zpracování horniny, 
které může potenciálně 
zaměstnat až tři sta lidí.

Starostův optimismus ale 
jeho sousedé z Cínovce ne-
sdílejí. „Kvůli průzkumům 
pro hlubinnou těžbu se kácí 
v místním lese, rozhodně je 
to špatně pro místní příro-
du,“ shoduje se dvojice bý-
valých horníků vracející se 
z procházky v lese. Podobné 
obavy má i mladík pracující 
na čerpací stanici přímo 
sousedící s odkalištěm. „Můj 
názor je ale bezvýznamný,“ 
odevzdaně dodává. 

Pípal je však přesvědčen, 
že občany před negativy 
těžby ochrání. „Důkladně 
budeme sledovat napří-
klad dopravce, zda splňují 

podmínky. Jednou z nich je 
například nutnost zakrytí 
nákladu,“ vysvětluje odhod-
laný starosta. 

AUSTRALANÉ PRACUJÍ,  
JANEČEK VÁHÁ
Geomet předpokládá, že 
bude na Cínovci těžit mini-
málně 20 let, podle průzku-
mů je pod zemí dostatek 
zásob na další století. Firma 
tvrdí, že těžba by se obce 
nijak nedotkla. Vytěžená 
hornina by se totiž měla 
zpracovávat v podzemí a od-
tud by putovala potrubím 
směrem k Dubí. Jedinou 
stavební úpravou tak má být 
výstavba větracích šachet. 
Naopak přímo v obci by 
se měla již brzy odehrávat 
těžba z odkaliště.

Ukazuje se, že najít od-
kaliště je poněkud kompli-
kované. „Jděte dál po cestě 
a všechny ty stromy vlevo 
rostou na něm,“ radí staro-
usedlík bydlící na kraji Cí-
novce. Na dotaz, co si o těž-

Lithium
Velmi lehký a měkký kov, 
který dobře vede elektrický 
proud a teplo a má velmi 
nízkou teplotu tání a varu. 
Objevil ho v roce 1817 švédský 
chemik Johann Arfvedson. 
Přirozeně se vyskytuje jen 
ve sloučeninách jako jedno- až 
šestiprocentní příměs hornin. 
Nejčastěji se jeho chemické 
variace využívají v bateriích 
a akumulátorech, ale také 
jako příměs pro výrobu skel 
a keramiky pro jadernou 
energetiku, jako součást léků 
tlumících afekt, jako pohlcovač 
CO

2
 z vydýchaného vzduchu či 

jako součást lehkých a pevných 
slitin v letectví.

n O pohraniční obci Cínovec se v posledních měsících mluví 
více než kdy dříve. V médiích, politických debatách, ale 
také mezi obyčejnými lidmi. Zásoby strategického lithia, 
které se pod obcí nacházejí, totiž mohou přinést miliardové 
zisky. Zatím si ale oblast žije vlastním životem tak typickým 
pro podobné obce u hranic s Německem. Sádroví trpaslíci 
u silnic a chátrající nevěstince jsou toho důkazem.
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Michal  
Tomeš

Připravil

bě myslí, ale jen rozmáchne 
rukama a dodá: „O tom už si 
nemyslím vůbec nic.“ Přímo 
za obcí se v mlze typické pro 
místní kraj objevuje pahorek 
posetý mladými jehličnany. 
Ty rostou na písčitém podlo-
ží, pod kterým se nacházejí 
zbytky lithné slídy z dřívější 
těžby.

Cínovecká deponie by 
chtěla během následují-
cích šesti let tyto zásoby 
zpracovat. Denně by tak 
mělo z obce odjíždět asi 
18 nákladních aut. To není 
podle starosty žádný pro-
blém. „Dříve tudy jezdily 
tisíce náklaďáků, pro obec 
by to nebyla žádná zátěž.“ 

Podle Pípala má být těžba 
z deponie součástí rekultiva-
ce a navrácení podoby obce 
do původního stavu. 

V současnosti těžbě na od-
kališti nic nebrání. Přestože 
však Cínovecká deponie 
už dříve oznámila, že chce 
v místě postavit několik bu-
dov souvisejících s těžbou, 
nic se zatím neděje. Stále 
totiž není jasné, zda by byla 
těžba rentabilní. Musela by 
splňovat přísné ekologické 
limity – těžit by se tedy 
například nemohlo 24 hodin 
denně.

V ČESKÝCH RUKÁCH? TĚŽKO
Dubský starosta si dobře 
uvědomuje, že těžba přinese 
státu i obci peníze – ty 
vyplácí těžař při dobývání 
jakékoli suroviny. Další zis-
ky pak Česko získá z daní. 

„Vláda jedná populisticky, 
když říká, že lithium bude 
v českých rukou. Také bych 
si to přál, ale je to nereálné,“ 
říká starosta Dubí Pípal. 

„Ve světě panuje úzus, že 
firma, která vlastní prů-
zkumná práva, přistoupí 
také k těžbě,“ objasňuje 
Pípal. „Pochybuji tak, že by 
Australané místo pro těžbu 
Česku předali,“ dodává 
starosta.

V červenci snahu získat 
těžbu pro státní podnik 
Diamo zmiňoval premi-
ér Bohuslav Sobotka, ale 
zástupci firmy pro deník 

OPTIMISTA. 
Starosta 
Petr Pípal je 
přesvědčen, 
že občany 
před 
negativními 
vlivy těžby 
ochrání.

MIMIKRY. Nenápadný pahorek ukrývá zbytky minulé těžby. Ta 
skončila po revoluci a několik let pak trvalo odstranění budov a strojů 
souvisejících s těžbou, čemuž pomohly i nájezdy zlodějů kovů.

E15 uvedli, že situaci stále 
analyzují a žádné konkrétní 
kroky nepodnikají. Těžba pod 
Cínovcem by přitom mohla 
začít do tří let. Během nich se 
ukáže pravda o bohaté české 
budoucnosti plné lithia.



ředitel J&T Real Estate Pavel 
Pelikán. Neznamená to však 
podle něj obejití povolova-
cích procesů nebo snížení 
objemu peněz určených 
na rozvoj daného území.   

Slovenská metropole 
je atraktivní rovněž pro 
další developery. Například 
skupina HB Reavis, která je 
aktivní též v Česku, tam ak-
tuálně buduje projekt, který 
na jednom místě vytvoří 
nové autobusové nádraží 
a obchodní centrum Nivy. 
Byznys má v Bratislavě také 
český developerský holding 
Finep. Obří projekt na úze-

mí o velikosti čtyřiadvaceti 
Václavských náměstí chystá 
v bratislavské části Nové 
Vajnory česká investiční sku-
pina Nordic Investors. Také 
v tomto případě se investice 
bude počítat v desítkách 
miliard korun. Investice 
v řádu miliard má ve městě 
na Dunaji též skupina Penta. 
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n Slovenská metropole 
se má v režii miliar-
dářů ze skupiny J&T 
změnit k nepoznání. 
Projekt spojující břehy 
Dunaje usiluje o status 
strategické investice. 

Daniel Novák

Realitní část skupiny J&T 
plánuje na obou bratislav-
ských březích Dunaje velký 
developerský projekt. V řadě 
výškových a dalších budov 
připravuje výstavbu více než 
čtvrt milionu metrů čtvereč-
ních kanceláří. To vytvoří 
podmínky pro vznik třiceti 
tisíc pracovních míst. Koncept 
nazvaný Spojená Bratislava 
počítá rovněž s výstavbou 
4200 bytů. Chybět nebude 
zeleň, sportoviště nebo nové 
tramvajové tratě. 

„Celkový objem investice 
má dosáhnout zhruba 1,2 mi-
liardy eur,“ uvedl mluvčí J&T 
Real Estate Martin Vrba. 
V přepočtu na koruny to bude 
kolem 31 miliard korun. 

Slovenské hlavní město 
se dosud rozvíjelo hlavně 
na levém břehu Dunaje. Vý-
stavba to má ale změnit. Oba 
břehy mají být přitom spojené 

novou dopravní infrastruktu-
rou. Ta bude upřednostňovat 
hromadnou dopravu, cyklisty 
a pěší před osobními auty. 

Developerská divize J&T 
požádala úřady, aby projekt 
díky své velikosti získal 
status významné investice. 

To na Slovensku následně 
umožňuje výrazně zrychlit 
povolovací proces. 

„Z pohledu výšky investice 
a vytvoření pracovních míst 
náš záměr vysoko přesahuje 
kritéria pro udělení tohoto 
statusu,“ uvedl výkonný 

J&T v Bratislavě postaví  
vlastní Manhattan

Země Množství Kurz

Austrálie 1 17,428

Čína 1 3,320

Dánsko 1 3,512

EMU 1 26,120

Chorvatsko 1 3,532

Japonsko 100 20,201

Kanada 1 17,444

Maďarsko 100 8,581

Norsko 1 2,795

Polsko 1 6,100

Rusko 100 37,113

Švédsko 1 2,730

Švýcarsko 1 22,869

Turecko 1 6,284

USA 1 22,143

Velká Británie 1 28,724

Kurzovní lístek ČNB Platnost od 14. 8. 2017 

Název Kurz [Kč] Změna  

CETV 94,50   0,53 % 

ČEZ 411,10   0,54 % 

Erste Bank 943,00   1,41 % 

Fortuna 148,45   -0,17 % 

Kofola 416,70   2,38 % 

KB 1 007,00   0,75 % 

Moneta 77,20   0,92 % 

O2 CR 278,00   0,58 % 

Pegas 1 010,00   0,00 % 

Philip Mor. ČR 15 401,00   0,34 % 

TMR 675,00 0,00 %

Unipetrol 291,00   0,69 % 

VIG 664,00   2,00 % 

Celkový objem (v tisících korun) 339 330

Akcie na pražské burze 14. 8. 2017 
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    Projekt v číslech:

254 tisíc metrů  
čtverečních kanceláří 

30 tisíc pracovních míst by 
mohlo vzniknout

1000 nových míst  
během výstavby

4200 nových bytů

1700 hostů přivitá nové 
kongresové centrum

35 tisíc metrů čtverečních 
veřejných ploch

4 hektary  
sportovních ploch

6 hektarů zeleně

  

Více o tématu se dočtete 
v magazínu E15 Premium.

http://www.e15.cz/magaziny


n Existenci záložního 
plánu pro případ ne-
účinnosti sankcí OSN 
potvrdil šéf sboru 
náčelníků štábů USA.

Americká armáda připra-
vuje vojenský zákrok proti 
Severní Koreji pro případ, 
že politické i ekonomické 
sankce selžou a Spojené stá-
ty budou muset bránit sebe 
a své spojence. Na schůzce 
s jihokorejskými armádními 
představiteli a prezidentem 
Mun Če-inem to uvedl šéf 
amerického sboru náčelníků 
štábů Joseph Dunford. 

Napětí mezi Pchjongjan-
gem a Washingtonem se 
v posledních dnech zvýšilo 
kvůli obavám, že KLDR je 
schopná umístit jadernou 
hlavici do rakety, která může 

zasáhnout Spojené státy. 
Obě země si tak vyhrožují 
vojenskými zásahy. Severní 
Korea minulý týden oznámi-
la, že vypracuje plán útoku 
na americký tichomořský 
ostrov Guam. Jaderný pro-
gram KLDR podle Dunforda 

představuje nebezpečí pro 
celé mezinárodní spole-
čenství. „Dunford ujistil, 
že americké jednotky jsou 
v plném rozsahu připraveny 
bránit naše spojence a Spo-
jené státy,“ uvedl mluvčí 
americké armády Darryn 

James. Prezident Mun 
přitom včera v samostatném 
prohlášení vyzval k mírové-
mu řešení jaderné situace 
KLDR a uvolnění napětí 
na Korejském poloostrově.  
/čtk/  NÁZORY str. 12

USA chystají zásah vůči KLDR, 
pokud sankce OSN selžou

www.E15.cz | 11 |

Sesuv půdy v Sieře Leone zabil přes 300 lidí

Zhruba 320 mrtvých si vyžádal sesuv mokré půdy vyvolaný 
vydatným deštěm ve Freetownu, metropoli Sierry Leone. 
Uvedla to agentura AFP s odvoláním na Červený kříž.

Merkelová trvá na zvyšování výdajů na obranu

Německá kancléřka Angela Merkelová trvá na tom, aby 
spolková republika zvyšovala výdaje na obranu. V rozho-
voru s televizí Phoenix se ale nezavázala k tomu, že v roce 
2024 bude Německo na obranu skutečně dávat dvě procenta 
hrubého domácího produktu.  

Průmysl v Evropě zpomalil

Průmyslová výroba v eurozóně se v červnu oproti před-
chozímu měsíci snížila o 0,6 procenta, což bylo více, než se 
čekalo. Pokles výroby v celé Evropské unii pak činil 0,5 pro-
centa. Největší pokles výroby byl patrný na Maltě, v České 
republice a v Irsku. 

RWE zvýšila pololetní zisk

Německá energetická společnost RWE zvýšila v prvním 
pololetí zisk v souladu s očekáváním analytiků. Zisk před 
úroky, daněmi a odpisy EBITDA činil 3,21 miliardy eur, a byl 
tak především díky výkonu plynových elektráren vyšší 
o sedm procent. 

Producent zlata Polyus zvýšil zisk

Největší ruský producent zlata Polyus zvýšil v prvním 
pololetí zisk EBITDA o deset procent na 762 milionů dolarů. 
Pomohl mu nárůst prodeje, který kompenzoval stagnaci 
ceny zlata. /čtk/

Krátce

GOTT_3_FAZE_inzerce_E15_134,5x148.indd   1 26/06/17   11:35

265239/207 inzerce

SCHŮZKA. Americký šéf sboru náčelníků štábů Joseph Dunford 
jednal s prezidentem Jižní Koreje Mun Če-inem.
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Čínské ministerstvo obchodu 
zakázalo dovoz uhlí, železné 
rudy, olova, ryb a mořských 
plodů z KLDR. Úředně 
tak zavedlo nové sankce 
schválené Radou bezpečnosti 
OSN na začátku srpna. 
Na základě dosud nejtvrdších 
sankcí může přijít KLDR 
o zhruba jednu miliardu dolarů 
ročně, tedy třetinu celkových 
ročních příjmů z vývozu. 

Čína se přidala
k embargu

Libyjský 
generál byl 
v Moskvě
Vůdce Libyjské národní 
armády Chalífa Haftar 
v Moskvě ujistil ruské 
vedení, že jeho bojovníci 
převezmou kontrolu nad 
celou Libyí a zbaví zemi 
teroristů. Haftar v rozho-
voru s ministrem zahra-
ničí Sergejem Lavrovem 
potvrdil zájem na spolu-
práci s Ruskem a odvolal 
se přitom na historicky 
pevné svazky obou zemí.

Libye je v chaotickém 
stavu i šest let po skončení 
občanské války a svržení 
diktátora Muammara 
Kaddáfího. Generál Haftar, 
kterého podporuje sou-
sední Egypt, o moc v zemi 
soupeří s premiérem tripo-
liské vlády podporované 
OSN Fáizem Sarrádžem. 
V zemi rovněž operuje 
řada dalších uskupení 
včetně radikální organiza-
ce Islámský stát. /čtk/



Trump mluví 
hlasem, který 
vadí všem
V lednu 2018 uplyne sto let 
od okamžiku, kdy Spojené 
státy, tehdy vedené prezi-
dentem Wilsonem, sezná-
mily svět se svou představou 
o žádoucí podobě meziná-
rodních vztahů. První z Wil-
sonových 14 bodů požadoval 
odstranění kabinetní diplo-
macie, která byla identifiko-
vána jako jedna z hlavních 
příčin rozpoutání války. 
Američané se netajili tím, že 
nad evropskými imperialisty 
mají navrch nejen hospodář-
sky, ale i morálně. A že jejich 
mladá republika chce staré-
mu světu ukázat, že meziná-
rodní politika může a musí 
sledovat morální imperativy. 
Jejich obhajoba se stala 
trvalou součástí americké 
zahraničněpolitické rétoriky. 
Vynikající ukázkou mohou 
být například Reaganova 
slova: „Pane Gorbačove, 
strhněte tu zeď!“

Je nesporné, že se dekla-
rované ideály mnohokrát 
dostaly do zásadního rozpo-
ru se zahraničněpolitickými 
a vojenskými aktivitami 

USA. Ale díky rychlému stří-
dání na postu prezidenta se 
zatím vždy našel prostor pro 
zjednání nápravy. Minimál-
ně od konce druhé světové 
války byli všichni američtí 
prezidenti karikováni jako 
kovbojové, ale nechovali se 
tak. I když řada z nich, velmi 
viditelně například právě 
Reagan, k takovým karikatu-
rám přímo vybízeli způso-
bem vyjadřování či oblékání.

Donald Trump se naproti 
tomu obléká jako gentleman, 
ale jeho oficiální výroky – 
naposledy na adresu KLDR 
a jejího vůdce – jsou kovboj-

ské způsobem nevídaným. 
Prezidentova rétorika samo-
zřejmě nikterak nezmenší 
americkou vojenskou převa-
hu nad KLDR. Ale je otázkou, 
co takový způsob vyjadřo-
vání přinese do budoucna, 
zejména pokud Trump získá 
pocit, že dosáhl úspěchu. 
Ve Venezuele, kde probíhají 
masové protesty proti vládě 
prezidenta Madura, vyvolal 
Trump silný odpor v řadách 
opozice svými výroky, že 
USA uvažují o vojenském 
řešení. 

Americká rétorika vůči 
KLDR podráždila i Peking 
a Moskvu a zároveň je zřej-
mé, že Trumpův způsob vy-
jadřování i jednání již delší 
dobu evidentně vadí i mnoha 
představitelům demokra-
tických států. Z Washing-
tonu zkrátka zní hlas, který 
irituje zároveň americké 
bližší i vzdálenější souse-
dy, protivníky, konkurenty 
i spojence. Taková situace je 
unikátní a z hlediska stabili-
ty současného nastavení sys-
tému mezinárodních vztahů, 
jehož architektem i ochrán-
cem jsou právě USA, je také 
mimořádně nežádoucí.

Doufejme, že na Korej-
ském poloostrově nedojde 
k vojenské konfrontaci. 
Nadějné je, že Rada bez-
pečnosti OSN jednomyslně 
přijala nové sankce vůči 
KLDR. A také to, že Čína je 
začala okamžitě naplňovat. 
Také dala najevo, že v pří-
padě, že by KLDR zaútočila 
jako první, což se stalo 
na počátku korejské války, 
Peking by nezasáhl. Silácká 
Trumpova vyjádření čím dál 
silněji kontrastují s věcným 
přístupem Pekingu. Ale 
také s mlčením Moskvy. 
Široce medializovaný lov 
štiky Putina sotva vyčerpal 
natolik, aby Kreml téměř 
mlčel ke krizi, která probíhá 
v sousedství. Může být toto 
ticho předzvěstí vyklízení 
pozic vůči Číně?

 Autor je politický geograf

Komentář

Michael Romancov

| 12 | NÁZORY A KOMENTÁŘE

Trump se obléká 
jako gentleman, 
ale jeho výroky jsou 
nevídaným způsobem 
kovbojské.

Tvář dne 

 Bez ohledu na to, jakým vzestupům 
a pádům čelíme, jaderná situace KLDR 
musí být vyřešena mírovou cestou,

řekl jihokorejský prezident  
Mun Če-in
str. 11
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možností, jak odstoupit  
od smlouvy s dodavatelem energií

n Motivace přebírat si, 
ba dokonce vyžadovat 
od obchodníků účtenky 
– takový je cíl minis-
terstva financí, které 
od října spustí Účten-
kovku. Spotřebitelskou 
loterii, která slosuje 
unikátní kódy z účte-
nek, respektive tržeb, 
které podléhají elektro-
nické evidenci tržeb.

Aleš Pospíšil

V Účtenkovce se bude hrát 
o peněžité i věcné výhry 
ve výši 65 milionů korun 
ročně. Každý měsíc se má 
rozdělit 20 až 30 tisíc výher, 

hodnota prvních pěti bude 
v rozmezí od 100 tisíc do jed-
noho milionu včetně osobní-
ho auta. Nejnižší výhry mají 
začínat na stokorunách.

Losovat se bude vždy 
patnáctého za předcházející 
měsíc. Účtenky lze registro-
vat do půlnoci dvanáctého 
dne v měsíci, který následuje 
po měsíci, za který se bude 
losovat. Loterii pro stát zajis-
tí společnost Wincor Nix-
dorf, která zakázku vysoutě-
žila zhruba za milion korun 
měsíčně bez DPH. Společně 
s výhrami tak celá loterie 
přijde státní pokladnu na 
77 milionů korun ročně.

Aby se lidé mohli loterie 
zúčastnit, musejí být starší 
18 let. Pak už stačí pouze 
registrovat účtenku na webu 

www.uctenkovka.cz (nebo 
prostřednictvím aplikace 
pro chytrý telefon) spolu 
s telefonním číslem nebo 
e-mailovou adresou pro 
oznámení případné výhry.

Kdo bude mít pevné nervy 
opisovat kódy, může si zalo-
žit i hráčský profil. Registro-
vat se budou takzvané BKP, 
což je zkratka pro unikátní 
čtyřicetimístný bezpečnost-
ní kód poplatníka, který 
najdete na účtence spolu 
s „FIK“ (fiskálním identifi-
kačním kódem).

V současné době lze 
slosovatelné účtenky sbírat 
u poskytovatelů ubytovacích 
a stravovacích služeb a malo-
obchodníků, kteří nepodléha-
jí třetí fázi. Ta je v tuto chvíli 
odložena na březen 2018. 

Loterie Účtenkovka 
přijde ročně  
na 77 milionů

DO 14 DNŮ  
OD PODPISU MEZI DVEŘMI
Od smlouvy podepsané mimo 
prostory obvyklé k podnikání, 
tedy třeba doma, lze podle 
občanského zákoníku (§ 1829) 
odstoupit do 14 dní od podpisu, 
pokud obchodní podmínky 
nestanovují jinak (některé firmy 
lhůtu prodloužily i na 30 dní). 
Rozhodující je datum odeslání 
zásilky. 

JEŠTĚ 15 DNŮ  
PO ZAHÁJENÍ DODÁVKY
Novela energetického zákona, 

která vstoupila v platnost v lednu 
loňského roku, umožňuje odstoupit 
od smlouvy na dodávku elektřiny 
nebo zemního plynu ještě 15 dnů 
po zahájení dodávek. „Dodávky 
jsou tedy v takovém případě podle 
smlouvy s novým dodavatelem 
zahájeny, ale spotřebitel má 
možnost smlouvu bez sankce 
ukončit,“ říká vedoucí pražské 
poradny SOS Asociace Tomáš Palla. 

PŘI ZMĚNĚ OBCHODNÍCH 
PODMÍNEK
Pokud dodavatel zvýší 
neregulovanou cenu elektřiny 

nebo plynu, případně upraví 
obchodní podmínky a zákazníkovi 
změnu náležitě neoznámí, má 
zákazník podle energetického 
zákona právo bez uvedení 
důvodu od smlouvy odstoupit, 
a to do tří měsíců od data 
zvýšení ceny nebo změny jiných 
smluvních podmínek. „Když ale 
dodavatel zákazníkovi změny 
náležitě oznámí (nejpozději 
30 dní před jejich účinností), 
může odběratel odstoupit 
od smlouvy nejpozději desátý den 
přede dnem účinnosti změny,“ 
uvádí Lukáš Zelený, vedoucí 
právního oddělení dTestu.

VÝPOVĚĎ SMLOUVY  
NA DOBU URČITOU
Dnes jsou na energetickém trhu 
trendem především smlouvy 
na dobu určitou, které se podepisují 
na konkrétní období (většinou dva 
nebo tři roky). Sjednávají je nejen 
dodavatelé využívající podomní 
prodej, ale také velké zavedené 
společnosti. Riziko těchto smluv 
tkví v tom, že nekončí uplynutím 
doby, na niž byly sjednány, ale 
automaticky se prodlužují, pokud je 
včas nevypovíte. Výpověď je nutné 
zaslat písemně v dostatečném 
předstihu. Doba, na kterou byla 
dodávka sjednána, by měla být 

uvedena ve smlouvě nebo 
v obchodních podmínkách.

VÝPOVĚĎ SMLOUVY  
NA DOBU NEURČITOU
Pokud klient zatím dodavatele 
neměnil a nepodepisoval žádný 
dodatek ke smlouvě, s velkou 
pravděpodobností má sjednanou 
smlouvu na dobu neurčitou. Tu 
lze vypovědět kdykoli a zpravidla 
se s ní pojí tříměsíční výpovědní 
lhůta. Po uplynutí této doby 
je volný a může začít odebírat 
energii od nového dodavatele. 

Autorka je spolupracovnicí redakce

Účtenková loterie už 
funguje například v Polsku, 
Chorvatsku či na Slovensku. 
Tam však prvotní zájem 
rychle opadl, přičemž slo-
venské ministerstvo financí 
odhadlo dopad do inkasa 
DPH ve výši sedmi až osmi 
milionů eur (200 milionů ko-
run), což představuje zhruba 
0,17 procenta vybrané DPH.

České ministerstvo financí 
si však EET chválí a spolu 
s kontrolním hlášením mu při-
čítá desetiprocentní nárůst vý-
běru DPH v porovnání s rokem 
2016. V absolutních číslech tak 
měla evidence tržeb přispět 
k výběru téměř 15 miliard 
korun (k 31. červenci). 

Autor je spolupracovníkem redakce

5
Jana Poncarová

Dostat se do spárů neslušného dodavatele elektřiny nebo 
plynu není v dnešní době žádné umění. Obchodníci si 
navzdory zákazu podomního prodeje v mnoha městech 
a obcích stejně nedají pokoj a jediný podpis mezi dveřmi 
pak umí pěkně zkomplikovat život. Jak od smlouvy s do-
davatelem energií odstoupit? 
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n Nejznámější pro-
pagátor české a nejen 
české poezie Mirek 
Kovářík vydal bilan-
cující soubor esejů, 
přednášek, rozhovorů 
a vzpomínek mapující 
více než padesát let 
jeho publicistických, 
interpretačních či roz-
hlasových aktivit.

Dušan Kütner

Od Bedřicha Bridela žijí-
cího v sedmnáctém století 
po mladé tváře narozené 
v nedávných devadesátých 
letech, od outsiderů po kla-
siky, od Francie po Rusko 
se samozřejmým důrazem 
na české země. To jsou 
rozsáhlé mantinely, v nichž 
se ve své publikaci shrnují-
cí půl století svých aktivit 
pohybuje neúnavný a zaní-
cený propagátor a interpret 
poezie, ode dneška třiaosm-
desátiletý Mirek Kovářík.

Kniha Život... a poezie...? 
je souhrnem jeho esejů, 
záznamů klubových a po-
sléze i rozhlasových pořadů 
v čele s projektem Zelené 
peří i rozhovorů. Zároveň je 
také nadmíru erudovanou 
historií tuzemské básnické 
scény, ale nejen jí.

Mirek Kovářík o poezii 
nekáže, ale přemýšlí o ní. 
Kniha proto není žádným 
suchým souhrnem profilů 
několika desítek českých 
i zahraničních autorů, ale 
i nemalou procházkou 

Pocta nejen české poezii

Mirek Kovářík: Život... 
a poezie...?

Vydalo: Nakladatelství Galén
Počet stran: 358
Hodnocení: 90 %

RECITÁTOR. Mirek Kovářík se zapsal do historie tuzemské poezie mimo jiné jako přemýšlivý inter-
pret cizích veršů a se svými pořady projel snad celé bývalé Československo.
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po českých i evropských 
dějinách, neboť dokáže 
velice přirozeně zasadit 
tvorbu dotyčných lidí nejen 
do uměleckého, ale i histo-
rického kontextu.

Nejsilnější básníci byli to-
tiž významně spojeni s érou, 
v níž žili a na niž reagovali. 
Mnozí z nich se stali i mluv-
čími dané doby, ať už to byl 
Mácha, Vrchlický či Neruda 
v devatenáctém století či 
Jaroslav Seifert a Jan Skácel 
ve století následujícím.

Historické peripetie se 
do života některých básníků 
kvůli jejich tvorbě zapsaly 
nesmazatelně až krutě. 
Vždyť Federika Garcíu 
Lorku po mučení zastřelili 

španělští fašisté v roce 1936 
s tím, že „uškodil svým pe-
rem více než pistolí“. A Jan 
Zahradníček strávil za ko-
munistického režimu kvůli 
katolickému vyznění svých 
veršů ve vězení za nesmy-
slné obvinění z vlastizrady 
celých devět let a po pro-
puštění se z nabyté svobody 
už nestihl radovat dlouho 
– a z básníků neskončil 
ve vězení jediný.

Nad všemi profily a roz-
hovory se pak vine myšlen-
ka, zda poezie může ještě 
mít tak silnou pozici, jakou 
měla od dob národního 
obrození do druhé poloviny 
minulého století, kdy roli 
oněch mluvčích národa 

začali výrazně přebírat 
písničkáři – ale i oni o tuto 
aureolu po sametové revolu-
ci stejně přišli – a zda vůbec 
by to některá ze současných 
osobností dokázala.

Kováříkova shrnující kni-
ha je obsáhlou a čtivou en-
cyklopedií, která by k poezii 
mohla nové talenty přivést, 
a zároveň důstojným po-
mníkem autorova více než 
půlstoletého snažení.

PRÁVĚ V PRODEJI

UŽ ROK A PŮL  
MUSÍ CHODCI  
ZÁŘIT

UBYLO MRTVÝCH?

264743/248 inzerce

V Praze vystoupí 
Moscow City Ballet
Po třech letech se do Prahy 
vrátí známý Moskevský 
městský balet (Moscow City 
Ballet). Soubor propagující 
po celém světě tradiční rus-
kou baletní školu vystoupí 
22. prosince v Kongresovém 
centru Praha s klasickým 
představením Labutí jezero.

Olomouc hostí 
divadelní festival
Parkány v olomouckém 
Konviktu ožijí 22. až 
24. srpna atmosférou her 
Williama Shakespeara. 
Postará se o to divadelní 
festival Olomoucké shake-
spearovské léto v podání 
herců Divadla Tramtarie. 
Přehlídka se uskuteční 
podruhé, premiéru měla 
loni na nádvoří olomoucké 
radnice.

Na Helfštýně se sejde 
šest stovek kovářů

Na hrad Helfštýn na Pře-
rovsku zamíří poslední 
víkend v srpnu na setkání 
Hefaiston zhruba šest 
set kovářů z celého světa. 
Tamní prostranství ozdobí 
několik set exponátů, 
umělci budou mít k dispo-
zici i desítku kovářských 
výhní. /čtk, duk/

Krátce
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Jako bych
měla na poslední

chvíli ztratit zbytky

svobodné
vůle.

n Druhý román Pau-
ly Hawkinsové, jejíž 
předloňský debut 
Dívka ve vlaku se stal 
fenoménem, má podo-
bu temného thrilleru, 
jehož děj se odehrává 
kolem tajemných úmr-
tí v temné tůni poblíž 
jednoho britského 
městečka.

JULES
Vzpomínám. Když jsme jeli 
na léto do Beckfordu, na stře-
du zadního sedadla karavanu 
se vršily polštáře označující 
hranici mezi tvým a mým 
územím. S tebou šili všichni 
čerti a nemohla ses dočkat, až 
tam budeme, zatímco já jsem 
byla celá zelená, jak mi bylo 
špatně, a snažila jsem se ne-
pozvracet. Nejenže jsem na to 
vzpomínala, ale dokonce jsem 
to i cítila.

Když jsem se dnes odpole-
dne hrbila nad volantem jako 
stará bába, cítila jsem tutéž 
nevolnost; jela jsem rychle 
a mizerně, na křižovatkách 
mě to házelo doprostřed 
vozovky, a jak mě pohled 
na protijedoucí auta nutil 
přehnaně reagovat, na brzdu 
jsem šlapala příliš prudce.

Měla jsem stejný pocit, 
jaký mívám, když vidím, jak 
se ke mně po jedné z těch 
úzkých silniček valí bílá 
dodávka, a bleskne mi hlavou: 
Vybočím ze směru, tento-
krát ano, vletím mu 
rovnou do cesty ne 
proto, že bych 
snad chtěla, 
ale protože 
musím. Jako 
bych měla 
na poslední 
chvíli ztratit 
zbytky svo-
bodné vůle.

Takový pocit 
člověk dostává, 
když stane na kra-
ji útesu nebo vlakového 
nástupiště a cítí, jako by ho 
postrkovala jakási neviditel-
ná ruka. A co kdyby přece? 
Co kdybych prostě udělala 
krok vpřed? Co kdybych 
prostě cukla volantem? (Ko-
neckonců, ty a já se od sebe 
tolik nelišíme.)  Ohromilo 

mě, jak dobře si to pamatuju. 
Až příliš dobře.

Proč si tak dokonale pama-
tuju něco, co se událo, když 
mi bylo osm, a přitom si za-
boha nedokážu vybavit, zda 
jsem mluvila s kolegy o tom, 
že máme přeložit na příští 
týden posouzení nějakého 
klienta?

Nedaří se mi ukládat do pa-
měti to, co si pamatovat chci, 
kdežto věci, na něž se zoufale 
snažím zapomenout, se mi 
v duchu stále vracejí.

Čím víc jsem se blížila 
k Beckfordu, tím obtíž-

nější bylo popírat 
minulost, která 

na mě vylétávala 
jako hejno vrab-
ců ze živého 
plotu a lekala 
mě. Uniknout 
se před ní 

nedalo.
Všechna ta 

okolní svěžest, ta 
neuvěřitelná zeleň, 

jasná, křiklavá žluť hlo-
dáše na kopci se mi vpálila 
do mozku a nastartovala 
další kolo vzpomínek: jsou 
mi čtyři nebo pět a kvičím 
a svíjím se rozkoší, když mě 
tatínek nese do vody; ty  
skáčeš ze skal do řeky, 
přičemž pokaždé vyšplháš 
o kousek výš.

Pikniky na písčitém 
břehu u tůně, na jazyku chuť 
opalovacího krému, chytání 
tlustých hnědých ryb v líné, 
bahnité vodě kus po proudu 
od Starého mlýna. Vracíš se 
domů a z nohy ti crčí krev, 
protože sis jeden z těch skoků 
špatně vyměřila, a zatímco 
ti taťka ten šrám ošetřuje, 
zahryzáváš se do utěrky, od-
hodlaná nevydat ani hlásku. 
Přede mnou přece brečet 
nebudeš.

Mamka ve světlemodrých 
letních šatech nám vaří k sní-
dani ovesnou kaši a chodidla 
bosých nohou má rezavě 
hnědá.

Tatínek sedí u břehu řeky 
a kreslí. A později, když jsme 
byly starší: pozdě večer se 
v džínových šortkách, pod 
tričkem horní díl bikin, plížíš 
ven na rande. A že to nebylo 
rande s klukem jen tak ledaja-
kým, ale s tím klukem. Mam-
ka, hubenější a křehčí, dřímá 
v křesle v obýváku; táta se 
vytrácí na dlouhé procházky 
s vikářovou buclatou, bledou 
manželkou ve slamáku.

Vzpomínám si na fotbal: 
horké slunce na vodě, oči 
všech upřené na mě, já zprud-
ka mrkám ve snaze zatlačit 
slzy pod víčka, na stehně 
krev, v uších mi zvoní smích. 
Dodnes ho slyším. A pod tím 

vším zvuk rychle plynoucí 
vody.

Do té vody jsem se teď po-
hroužila tak hluboko, že jsem 
si ani neuvědomila, že už 
jsem na místě. Ocitla jsem se 
v srdci města tak náhle, jako 
bych zamhouřila oči a ne-
chala se sem přenést jakousi 
tajemnou silou, a než jsem 
se nadála, už jsem zvolna 
projížděla úzkými uličkami, 
podél nichž parkovala velká 
esúvéčka, a mezitím co se mi 
na okraji zorného pole vlnila 
šmouha růžového kamene, 
mířila jsem ke kostelu, ke sta-
rému mostu.

Teď už jsem jela opatrně 
a nespouštěla oči z asfaltu 
před sebou; snažila jsem se 
nekoukat na stromy, na řeku. 
Snažila jsem se je nevidět, leč 
marně.

Zajela jsem ke krajnici a vy-
pnula motor. Zvedla jsem oči. 
Byly tam stromy a kamenné 
schody, zelené od mechu 
a po dešti zrádné. Po celém 
těle mi naskočila husí kůže.

Vzpomněla jsem si na to-
hle: do asfaltu buší mrazivý 
déšť, řeku a nebe osvětlují 
modré světelné majáky, sou-
peřící s blesky; před obličeji, 
v nichž se zračí panika, se 
srážejí obláčky dechu a poli-
cistka vede po těch schodech 
nahoru k silnici třesoucího 

se chlapečka, bledého jako 
duch. Pevně mu svírá ruku, 
třeští divoké oči, a zatím-
co na někoho volá, kroutí 
hlavou.

Ještě dnes cítím to, co jsem 
cítila tehdy v noci, tu hrůzu 
a fascinovaný zájem. Dosud 
mi v hlavě zní tvoje slova: 
Jaké by to asi bylo? Umíš si to 
představit? Jaké to je sledo-
vat, když ti umírá  matka?

Odvrátila jsem pohled. 
Nastartovala jsem auto, 
vjela jsem zpátky na vozovku 
a přejela most hned za zatáč-
kou. Pátrala jsem po odbočce 
– první nalevo? Kdepak, tahle 
to není, až ta další. A tam se 
tyčil ten starý kolos z hně-
dého kamene: Starý mlýn. 
Když jsem vjížděla otevřenou 
bránou na příjezdovou cestu, 
kůže mě studeně, vlhce brně-
la a srdce mi tlouklo nebez-
pečně rychle.

Stál tam nějaký muž a sle-
doval svůj telefon. Unifor-
movaný policista. Energicky 
přistoupil k autu a já jsem 
stáhla okénko.

„Jsem Jules,“ řekla jsem. 
„Jules Abbottová. Jsem její 
sestra.“

Návrat do rodného domu
PAULA HAWKINSOVÁ: DO VODY

O knize

Vážení čtenáři, v průběhu 
prázdninových měsíců vám 
nabídneme úryvky z několika 
knih. Každý týden se jeden titul 
představí pěti ukázkami.

Tento týden představujeme 
thriller autorky úspěšné 
knihy Dívka ve vlaku Pauly 
Hawkinsové s názvem Do vody 
vydaný pod značkou Ikar.
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n V srpnu 1982 se zro-
dilo album The Visi-
tors švédské skupiny, 
nejstarší sériový kom-
paktní disk na světě.

Hudební vydavatelství Poly- 
gram v německém Langen-
hagenu vyrobilo novinku, 
která zcela proměnila 
hudební i nahrávací průmysl. 
Místo toho, aby 22. srpna 1982 
vylisovalo album The Visitors 
švédské skupiny ABBA na ob-
vyklé vinylové desky, vypálilo 
je na kompaktní disk. Vytvo-
řilo tak nejstarší sériové CD. 

Polygram ovšem za nitky 
historie netahal jako první. 

Byl dcerou elektronického 
gigantu Philips, který při 
zavádění nového formátu 
spolupracoval s japon-
skou firmou Sony. 
Společnosti 
koupily a dál 
rozvíjely pa-
tenty Jamese 
T. Russella, 
který chtěl 
zachovat 
kvalitu zvuku 
bezdotykovým 
přehráváním, kde 
jehlu gramofonu 
či hlavu přehrávače na-
hrazoval paprsek světla. Tak 
vznikl optický disk s digitální 
zvukovou stopou, který může 

stejně dobře obsahovat jaká-
koli digitální data. 

Se vznikem klasických CD 
se pojí několik legend, 

které mohou a ne-
musejí být prav-

divé. Původně 
se údajně 
uvažovalo 
o rozměrech 
disku podob-
ných klasické 

gramofonové 
desce. Zvukový 

záznam na disku 
o průměru třiceti 

centimetrů by ovšem 
vystačil až na třináct hodin 
hudby, což by rozložilo hu-
dební trh. 

Rozměr tak nakonec vyšel 
z uhlopříčky magnetofono-
vé 11,5 centimetru. Zasáhla 
ovšem náhoda. Viceprezident 
Sony jakožto zdatný operní 
pěvec trval na tom, že si chce 
z CD užít nepřerušovaný 
poslech celé Beethovenovy  
9. symfonie. Nahrávka trvala 
74 minut, a tak musel být roz-
měr disku zvětšen na koneč-
ných dvanáct centimetrů. 

Podobně údajně vznikl roz-
měr otvoru ve středu disku. 
Technici Philipsu jednoduše 
obkreslili nejmenší minci, 
kterou měli k dispozici, a to 
nizozemský deseticent. Otvor 
tak dostal průměr patnáct 
milimetrů. První CD šlo sice 

do prodeje až na podzim, 
nicméně aby mělo naději 
na úspěch, museli mít lidé 
možnost si ho na něčem 
přehrát. Přehrávač CD přišel 
na evropský trh v březnu 
1983 – a nebyla to levná zále-
žitost. V západním Německu 
přišel téměř na tisíc marek 
a samotný disk stál čtyřicet 
marek. Postupně se však 
dařilo náklady snižovat. 

CD přehrávač byl kdysi 
nejprodávanějším přístrojem 
spotřební elektroniky v histo-
rii a koncem osmdesátých 
let již prodej disků převýšil 
prodej vinylů. Že se dnes 
ustupuje i od technologie CD, 
to je již jiná kapitola. /mec/

Foto dne 
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OHEŇ U ATÉN. 
Řečtí hasiči poslali 
do boje proti požáru, 
který se rozhořel 
v neděli severový-
chodně od Atén, 
obojživelný hasicí 
letoun. Plameny 
pronikly do blízkosti 
obydlených oblastí 
ve vesnici Gramma-
tiko vzdálené zhruba 
třicet kilometrů 
od řecké metropole. 
Obyvatelé ohrože-
ných vesnic požadují 
nasazení většího 
počtu hasicích 
letadel.
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Aby se na CD  
vešla Beethovenova  

9. symfonie, disk  
musel pojmout

74
minut hudby.

Výročí týdne

Hudební revoluci CD odstartovala ABBA


