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Nové prodejní 
koncepty
S e-shopem jsme zaspali, 
říká generální ředitel české, 
slovenské a maďarské  
pobočky IKEA Marek Feltl.
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Nadmíru dobré pololetní výsledky české ekonomiky donutily experty přepsat 
celoroční odhady. Podle nich letos hospodářství poroste o čtvrtinu rychlejším 
tempem, než se doposud předpokládalo. Za dobrým výkonem jsou především stále 
silnější spotřebitelské útraty těžící z klesajícího počtu nezaměstnaných. BYZNYS / str. 4

Nečekaný růst

4,5 %

ČSSD tlačí na vyšší 
minimální mzdu
Ministryně práce a so-
ciálních věcí Michaela 
Marksová (ČSSD) se 
pokusí do pondělního 
jednání vlády přesvědčit 
lidovce, aby kývli na další 
nárůst minimální mzdy 
o 1200 korun. To je o dvě 
stě korun více, než zbývají-
cí dva koaliční partneři 
předpokládali. str. 3

Leo Express proniká  
na německou železnici
Český železniční pře-
pravce Leo Express získal 
německou firmu Locomo-
re. Spolu s autobusovým 
gigantem FlixBus pak  
24. srpna obnoví linku 
mezi Berlínem a Stuttgar-
tem. Značka Locomore by 
měla zatím zůstat. str. 5

Odstartovala hra 
o dohodu NAFTA
Vyjednávači Spojených stá-
tů, Kanady a Mexika začali 
partii o budoucnost zóny 
volného obchodu v Severní 
Americe. Jednání může 
trvat víc než rok. str. 6

Mayová je proti  
hranicím s Irskem
Velká Británie by po roz-
luce s Evropskou unií ráda 
zachovala volný pohyb 
osob a zboží mezi soused-
ním Irskem, jež v ní zů-
stává, a Severním Irskem, 
které je součástí Spojené-
ho království na irském 
ostrově. str. 7

o tolik ve druhém 
čtvrtletí podle 
předběžných odhadů 
meziročně vzrostl HDP
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Ficova kalkulačka
Světová i česká média jsou plná slov „lithium“ 
a „baterie“. Ty by měly nahradit spalovací mo-
tory a významné místo mají najít i v distribuč-
ních soustavách. Nezbývá než doufat, že s ros-
toucí poptávkou výrobci udrží i bezpečnostní 
standardy. I když jsou lithium-iontové baterie 
obecně velmi bezpečné, případy vybuchujících 
telefonů Samsung nebo elektronických cigaret 
vybízejí k opatrnosti. 

Hlavně česká média jsou plná Andreje Babiše. 
Spekuluje se o tom, jestli může žádost policie 
o jeho vydání k trestnímu stíhání zhoršit vý-
sledky ANO v říjnových parlamentních volbách. 
Čekat se to nedá. Jedním ze základních pojmů 
v PR je konzistence a nový vývoj v kauze Čapí 
hnízdo Babišův obraz nijak zásadně nemění. 
Naopak se ho snaží vytěžit pro posílení svého 
příběhu o boji se systémem. Neuškodí ani to, že 
se jedná o „zvlášť závažný zločin poškozování 
zájmů Evropské unie“. Zbojnictví proti Bruselu 
se totiž v Česku nosí.

Mnohé české Rumcajse překvapil slovenský 
premiér Robert Fico. Ten uvedl, že jeho priori-
tou je spíše zůstat v jádru Evropské unie než 
spolupracovat v rámci visegrádské čtyřky. Jeho 
strana Smer je sice papírově levicová, nejvíce se 
ale zabarvuje podle průzkumů veřejného míně-
ní. Kdo ví, co Ficovi pomohlo k tomuto výroku 
o zahraniční politice. Možná to byla obyčejná 
kalkulačka.

n Do prezidentských vo-
leb zbývá již méně než půl 
roku a transparentní účty 
ohlášených kandidátů 
ukazují, že kampaně jsou 
v plném proudu.

Aneta Ščotková

Manželka prezidenta Miloše Ze-
mana Ivana, která je šéfkou jeho 
petičního výboru, včera oznámi-
la, že od příznivců současné hlavy 
státu získali 59 263 podpisů, tedy 
dostatečný počet nutný k obha-
jobě prezidentského mandátu na 
další období. Současný prezident 
je jedním z mála kandidátů, kteří 
dosud nemají transparentní účet. 
Podle zákona si jej bude muset 
zřídit nejpozději pět dnů od ofici-
álního vyhlášení termínu voleb.

Nejvíce živo je na účtu akade-
mika Jiřího Drahoše, kterému 
zde běžně „přistanou“ i statisí-
cové dary. Šesti- a víceciferných 
částek v podobě sponzorských 
darů Drahoš obdržel již kolem 
čtyřicítky.

Nejhlouběji do kapsy zatím 
sáhl spolumajitel Jablotronu 
a jeden z nejbohatších Čechů 
Dalibor Dědek, který Drahoše 
podpořil dvěma miliony korun. 
Drahoš se pyšní i dalšími štěd-
rými sponzory. Celých 800 tisíc 
korun získal například od dua 
podnikatelů Miroslava Motejlka 
a Petra Skočdopoleho, autorů 
projektu Motejlekskocdopole.
com. „Jde o iniciativu naší společ-
nosti, která cítí, že jde do tuhého,“ 
odpověděl Miroslav Motejlek 
na dotaz, co je přimělo věnovat 
tak významnou částku. Celkové 
výdaje Jiřího Drahoše na kampaň 
se zatím pohybují kolem 4,8 mili-
onu korun. 

Dalším kandidátem na pre-
zidenta, jehož výpis z účtu je 
přístupný veřejnosti, je textař Mi-
chal Horáček. Ten ale soukromé 
dary jako jeho konkurent Drahoš 
nepřijímá a kampaň si financuje 
z vlastních zdrojů. A z nich dosud 
utratil přes osm milionů korun.

Například jen provoz petičních 
stánků jej za dva měsíce přišel 
na milion korun, za dalších téměř 
700 tisíc si pořídil automobil 

a třeba 600 tisíc si naúčtovala 
agentura Ewing PR za komu-
nikační podporu. Sám Horáček 
dříve tvrdil, že si žádnou agen-
turu na volební kampaň najímat 
nebude, později ale změnil názor.

Transparentním účtem se chlu-
bí i další kandidát − lékař Marek 
Hilšer. Výše pohybů na jeho účtu 
se však s konkurenty nedá srov-
návat. Dosud největšími sponzor-
skými dary pro něj bylo dvakrát 
po 50 tisících korunách. 

Méně známý kandidát, podni-
katel a politik Otto Chaloupka má 
zatím na svém účtu pouhý jeden 
tisíc korun. Na účtu krajně pravi-
cového politika Miroslava Sládka 
je nyní necelých deset tisíc. 
Transparentní účet si v květnu 
založil i další kandidát podnikatel 
Igor Sládek, ani na něm ale tisíce 
zatím nenajdeme.

Nahlédnutí do svého účetnictví 
zatím nenabízí relativní nová-
ček mezi kandidáty Vratislav 
Kulhánek, jehož výdaje financuje 
Občanská demokratická aliance. 
Zřízení účtu slíbil už v červenci, 
zatím k němu ale nedošlo. 
 NÁZORY str. 10, Více E15.cz

Protagonisté dne

Miloš ZEMAN

ČESKÝ PREZIDENT

Leoš NOVOTNÝ

MAJITEL LEO EXPRESU

Jan SVĚRÁK

REŽISÉR

I stávající prezident už má 
dostatek podpisů pro svou druhou 
kandidaturu a v klidu může 
očekávat blížící se volby.

str. 2

Dopravce vstupuje na německou 
železnici. Převzal tam firmu Loco-
more, jejíž spoje bude provozovat 
s autobusovým obrem FlixBus.

str. 5

Ještě před uvedením do kin se nový 
film Jana Svěráka díky festivalovým 
předpremiérám stal pátým nejna-
vštěvovanějším filmem v Česku.

str. 14

Zápisník  
Jana Pavce Limit 50 000

Miloš Zeman

59 000

Michal Horáček

70 000

Počty podpisů, které doposud 
získali kandidáti na prezidenta

V prezidentské kampani 
se už točí miliony

Jiří Drahoš

40 000

15 000

10 000

Marek Hilšer

Vratislav Kulhánek

Pramen: čtk



Pavel Otto

Ministryně práce a sociál-
ních věcí Michaela Marksová 
(ČSSD) se pokusí do ponděl-
ního jednání vlády přesvědčit 
lidovce, aby kývli na další 
nárůst minimální mzdy 
o 1200 korun. To je o dvě stě 
korun více, než zbývající dva 
koaliční partneři předpoklá-
dali.

Volební lídr sociálních de-
mokratů Lubomír Zaorálek se 
tvrdě pustil do podnikatelů. 
Ty, kteří neplatí svým zaměst-
nancům „slušnou mzdu“, 
označil za neschopné dare-
báky. Do podnikatelů se letos 
opřel i předseda Senátu Milan 
Štěch a v roce 2013 tehdejší 
ministr průmyslu a obchodu 
Jan Mládek (oba ČSSD).

„Chci se především zaměřit 
na kolegy z KDU, u kolegů 
z ANO mi to připadá bez-
nadějné,“ řekla Marksová 
k záměru zvýšit minimální 

mzdu na 12 200 korun. Pokud 
by uspěla, lidé s nejnižší 
mzdou by brali 10 640 korun 
čistého. To je podle socialistů 
stále pod hranicí příjmové 
chudoby, jejíž hranice je 10 
691 korun. Ministryně proto 
svůj návrh považuje za „ná-
vrat k důstojným poměrům“.

„Neplatit zaměstnancům 
slušnou mzdu je darebáctví. 
Když někdo říká, že jeho byz-
nys by kvůli minimální mzdě 
zkrachoval, vlastně říká, že 
není schopen podnikat tak, 
aby zajistil zaměstnancům 
normální život. Měl by proto 
s podnikáním přestat, proto-
že má pro naši zemi nulový 
význam,“ prohlásil Zaorálek.

Podle šéfa opoziční TOP 09 
Miroslava Kalouska jde už 
o několikátý „sprostý útok“ 
představitelů ČSSD na podni-
katele. Podobné výroky jsou 
podle něj vlastní bolševickým 
extremistům, a ne demokra-
tické straně.

ČSSD tlačí na vyšší 
minimální mzdu
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PRÁVĚ V PRODEJI

NAŠE POLITIKA PODLE PRAVIDEL KULTOVNÍHO SERIÁLU
HRA O ČESKÉ TRŮNY

KRÁL NEZEMAN

BASTARD UZURPÁTORA

LORD UZURPÁTOR

HADÍ PRINC

275280/17 inzerce

n K developerskému 
projektu nové zástav-
by na Smíchově se 
mohla vyjádřit v anke-
tě i veřejnost. 

Barbora Pánková

Nová čtvrť, která vznikne 
na Smíchově, se má v první 
fázi začít stavět od oblasti 
Na Knížecí směrem na jih, 
kde mají vzniknout první 
bloky domů. Navrženy jsou 
tři bloky, každá budova sa-
mostatně. Středem má vést 
28 metrů široký bulvár, kte-
rý bude pouze pro pěší. Pro-
jekt pojmenovaný Smíchov 
City, který bude stát 12 až 
15 miliard korun, by měl být 
hotový do roku 2030. 

„Jsme ve fázi EIA, která 
bude dokončena koncem 
léta a plynule naváže proces 

územního řízení. Do roka 
a do dne se bude stavět. 
Nejpozději koncem roku 
2018,“ řekl Igor Klajmon, 
ředitel pro development ze 
společnosti Sekyra Group, 
která zástavbu plánuje.  

Do zástavby Smíchova ne-
chali město a developer pro-

mluvit vůbec poprvé také 
veřejnost. Oslovili 1300 lidí, 
kteří se vyjádřili k občanské 
vybavenosti a veřejným 
prostranstvím. Jako největší 
nedostatek oblasti vyhod-
notili občané právě služby 
a kulturní vyžití.
 Více E15.cz

Sekyra začne se zástavbou 
Smíchova už za rok 

Senát schválil nižší limity 
pro doplatky za léky 
Důchodci a děti budou mít 
nižší limity pro doplatky 
za léky. Roční hranice pro 
děti do 18 let a seniory od 65 
let se od ledna sníží z 2500 
na 1000 korun, u důchodců 
nad 70 let na 500 korun. 
Předpokládá to novela o ve-
řejném zdravotním pojištění, 
kterou schválil Senát.  

Pozice majitelů bytů vůči 
neplatičům posílí 
Práva vlastníků bytů vůči ne-
platičům příspěvků na správu 
domů budou silnější. Senát 
schválil vlastní předlohu, 
díky níž společenství vlast-
níků bytů v domech získají 
přednostní právo na aspoň 
částečné uhrazení pohledávek 
po dlužnících při nuceném 
prodeji jejich bytů. /čtk/

Krátce

Skupina devatenácti senátorů 
v čele s Ivem Valentou ze 
Strany soukromníků se obrá-
tila na Ústavní soud, u kte-
rého se domáhají zrušení 
části daňového řádu, jenž se 
zabývá formuláři pro podání 
kontrolního hlášení. Podle 
Valenty by měl zákon přesně 
určit, jaké údaje smí Finanční 
správa po podnikatelích chtít. 
Nyní je určuje ministerstvo 
financí a Finanční správa.

Kontrolní hlášení bylo 
jedním z nejvýraznějších 
kroků bývalého ministra 
financí Andreje Babiše, podle 
kterého měl nový nástroj 
zabránit únikům a karuse-
lovým podvodům. Senátor 
Jan Horník (STAN) to však 
přirovnal k praktikám Státní 
bezpečnosti. Podle Horníka 
Babiš využívá informace pro-
ti konkurentům Agrofertu.  
/ly/  Více E15.cz

Kontrolní hlášení jde 
k Ústavnímu soudu

NOVÝ SMÍCHOV. Zatím jsou plány o zástavbě území kolem 
smíchovského nádraží jen na papíře.
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http://zpravy.e15.cz/domaci/politika/kontrolni-hlaseni-jde-opet-k-ustavnimu-soudu-babis-ho-vyuziva-proti-konkurenci-tvrdi-senator-1336279


se ale růst ekonomiky může 
vyšplhat do oblasti čtyř pro-
cent,“ dodává i hlavní eko-
nom Generali Investments 
Radomír Jáč. „Naši růstovou 
prognózu zvýšíme ke čty-
řem procentům,“ uvádí také 
expert Moody’s Analytics 
Tomáš Holinka. 
Agentura dosud 
odhadovala 
letošní růst 
rovněž 
na úrovni  
3,2 procenta. 

Podle 
sedmičky 
domácích 
ekonomů oslo-
vených deníkem 
E15 by letos měla 
domácí ekonomika povyrůst 
o zhruba 3,7 pro- 
centa, tedy rychleji, než 
s čím momentálně počítají 
Česká národní banka a mini-
sterstvo financí.

„Letošní expanze eko-
nomiky trochu připomíná 
rok 2015. Otázkou zůstává, 
zda růst není jako předloni 
tažen jednorázovými fak-
tory, konkrétně obrovským 

zájmem domácností i firem 
o nemovitosti či vysokým 
podílem exportu zajištěné-
ho proti posilování koruny,“ 
dodává hlavní ekonomka 
Raiffeisenbank Helena 
Horská. 

Odborníci se shodují, 
že za dobrý výkon 

ekonomiky mo-
hou především 

stále silnější 
spotře-
bitelské 
útraty těžící 
z klesajícího 
počtu neza-

městnaných.
„Patrně 

se také rychle 
dostává do tempa 

čerpání evropských fondů 
podporujících investiční 
aktivitu v ekonomice. 
V roce 2018 by již měla 
ekonomika trochu ubrat 
z letošního kvapíku,“ dodá-
vá hlavní ekonom Deloitte 
David Marek. Strukturu 
i velikost hospodářského 
růstu nicméně zpřesní až 
odhad statistiků na počát-
ku září.  NÁZORY str. 10

n Jediné dramatičtější 
známky přehřívání 
lze pozorovat u trhu 
s nemovitostmi v Pra-
ze, vysvětluje exguver-
nér ČNB a současný 
ředitel institucionál-
ních vztahů a hlavní 
ekonom Generali CEE 
Holding Miroslav 
Singer. 

 Za bouřlivý růst české 
ekonomiky v roce 2015 
mohly evropské fondy. Co 
žene hospodářství vpřed 
letos?
Domácí faktory, spotře-
ba i investice rostou, jsou 
taženy optimismem, který 
má zdroj jak v dobrém stavu 
naší ekonomiky, tak v lep-

šícím se stavu ekonomiky 
Evropské unie.

 Ať už jde o nemovitosti 
nebo trh práce, zdá se, že 
ekonomika naráží na stá-
le více svých mantinelů. 
Nakolik se přehřívá a jaká 
rizika to přináší?
Jediné skutečně dramatič-
tější známky přehřívání lze 
pozorovat u trhu s nemovi-
tostmi v Praze. To je ale dáno 
hlavně nedostatečnou nabíd-
kou. Pokud jde o trh práce, 
o významném přehřívání 
bude možné mluvit až v oka-
mžiku, kdy mzdy budou 
akcelerovat ještě prudším 
tempem než dosud.

 Co říkáte na skutečnost, 
že paralelně s rychlým 
růstem ekonomiky po-
čítá Česko pro příští rok 

s rozpočtovým schodkem 
padesáti miliard korun?
Nic. Deficit kolem jedno-
ho procenta mě nešokuje. 
Zadlužení vůči rozměru 

ekonomiky bude i tak klesat. 
Navíc ministerstvo financí 
u nás deficit většinou nad-
hodnocuje.

 Hovoří podle vás statis-
tiky pro to, aby centrální 
banka utahovala politiku 
rychleji? Čekáte další zvý-
šení úrokových sazeb ještě 
letos?
Nehodlám radit bývalým 
kolegům. Osobně bych tipo-
val, že si teď chvilku počkají 
na to, jak bude reagovat kurz 
koruny.

 Jak se rychlý růst eko-
nomiky odrazí na kurzu 
koruny?
Ihned asi na mírném posí-
lení, ale makroekonomický 
vývoj ovlivňuje systematicky 
kurz až ve střednědobém 
horizontu nad jeden rok. /buk/
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n Ekonomové zvyšují 
své odhady pro růst 
hospodářství až o tře-
tinu.

Jaroslav Bukovský

Česká ekonomika letos 
poroste zhruba o čtvrtinu 
rychlejším tempem, než se 
doposud předpokládalo. Od-
borníci přepisují své celoroč-
ní odhady poté, co pololetí 
zastihlo zemi v nečekaně 
dobré kondici. Oproti loňsku 
ekonomika podle předběž-
ných údajů statistiků vyrost-

la o 4,5 procenta, zatímco 
ekonomové očekávali tempo 
zhruba o třetinu pomalejší. 
Česku zároveň patří unijní 
bronz, po Rumunsku a Pol-
sku bylo totiž v pololetí třetí 
nejvýkonnější ekonomikou 
společenství. 

„Pokud se předběžný údaj 
citelněji nezmění, očekávám, 
že odhad celoročního růstu 
zvýšíme z nynějších 3,2 na 
zhruba 4,2 procenta,“ říká 
ekonom banky UniCredit 
Patrik Rožumberský. 

„Původně jsme očekávali 
růst mírně pod třemi pro-
centy, ve světle nových údajů 

Hospodářství poroste 
letos podstatně rychleji

Ekonomika  
ve druhém čtvrtletí  
podle předběžných  
odhadů vzrostla o 

4,5 
procenta.

Aircraft Industries  
utržil 1,6 miliardy
Kunovický výrobce letadel 
Aircraft Industries loni 
dosáhl tržeb téměř 1,6 mi- 
liardy korun, meziročně 
o 735 milionů korun více. 
Na stěžejní ruský trh do-
dal devět letadel, zatímco 
o rok dříve ani jedno. Zisk 
činil 47 milionů korun.

Nestlé vydělalo 
o pětinu více
České pobočce výrobce 
cukrovinek Nestlé loni 
meziročně vzrostl zisk 
o 19,7 procenta na 444 mi- 
lionů korun. Tržby stag-
novaly na 11,3 miliardy 
korun. Firemní továrny 
Zora Olomouc a Sfinx Ho-
lešov vyrobily cukrovinky 
za více než 5,6 miliardy 
korun, více než polovina 
šla na vývoz.

Čerpací stanice OMV 
zdvojnásobily zisk
Rakouská společnost OMV, 
která v Česku provozuje 
přes 160 čerpacích stanic, 
loni více než zdvojnásobi-
la čistý zisk ze 178 na  
390 milionů korun. Tržby 
naopak klesly o 8,4 pro-
centa na osmnáct miliard 
korun. /čtk/  Více E15.cz

Krátce

Singer: Na strop zatím nenarážíme

BEZ PŘEKVAPENÍ. Deficit 
rozpočtu kolem jednoho procen-
ta mě nešokuje, říká exguvernér 
ČNB Miroslav Singer.
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Plzeňský 
uzel přijde 
na miliardu
Na Správě železniční do-
pravní cesty se včera ote-
víraly obálky s cenovými 
nabídkami na přestavbu 
plzeňského železničního 
uzlu směrem na Domaž-
lice. 

Podle informací serveru 
E15.cz přišla s nejnižší ce-
nou společnost Swietelsky, 
přesněji sdružení Swietel-
sky Rail CZ a Swietelsky 
stavební. Nabídlo 1,085 mi- 
liardy, zatímco předpoklá-
daná cena investora pře-
sáhla 1,3 miliardy korun.

O zakázku usiluje sedm 
uskupení, druhou nejnižší 
cenu nabídlo sdružení 
Berger, Alpine a TSS Ostra-
va, a to 1,096 miliardy, třetí 
je Metrostav a OHL ŽS. /sin/ 
 Více E15.cz

Vývoj HDP po čtvrtletích (meziročně v procentech)
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http://zpravy.e15.cz/byznys/prumysl-a-energetika/omv-loni-v-cesku-vice-nez-zdvojnasobila-zisk-trzby-klesly-1336288
http://zpravy.e15.cz/byznys/reality-a-stavebnictvi/za-miliardovou-zeleznicni-zakazkou-v-plzni-miri-firma-swietelsky-1336286
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n Česká soukromá 
firma přebere němec-
kou Locomore a bude 
provozovat její spoj 
spolu s FlixBusem.

Start-up Locomore, na je-
hož vznik přispěli němečtí 
příznivci železnice, začal 
jezdit na trati mezi Berlínem 
a Stuttgartem loni v prosin-
ci. Už v květnu se ale ocitl 
v těžké finanční situaci, což 
ho přimělo podat na sebe 
insolvenční návrh.

Německou firmu teď 
získal český železniční pře-
pravce Leo Express. Spolu 
s autobusovým gigantem 
FlixBus pak 24. srpna obnoví 
linku mezi Berlínem a Stutt-
gartem. Značka Locomore by 
měla zatím zůstat.

„FlixBus nabídne všech-
ny své prodejní platformy 
i marketingovou sílu, aby 
Locomoru zajistil dostatek 
cestujících a udržitelný 
provoz. Zároveň my i naši 
autobusoví 
partneři zís-
káme inte-
grací vlaků 
do své sítě 
nové klienty,“ 
sdělil deníku 
E15 spoluma-
jitel FlixBu-
su André 
Schwämmlein.

O Locomo-
re se podle 
německých médií ucházelo 
několik firem včetně Leo 
Expressu. „Odevzdali jsme 
nabídku. Chceme si pone-
chat zaměstnance a řadu 

dodavatelů,“ řekl v květnu 
deníku Handelsblatt výkon-
ný ředitel české firmy Peter 
Köhler.

Leo Express se zatím podle 
Spiegelu dohodl s patnácti 

zaměstnanci 
Locomore 
a s dalšími ješ-
tě jedná. Podle 
listu Die Welt 
bude zprvu 
jeden vlak jez-
dit čtyřikrát 
týdně ráno 
ze Stuttgartu 
do Berlína 
a odtamtud 
zase zpět. 

Od září by vlak měl jezdit 
pětkrát týdně.

Společnost Locomore 
má pouze jednu soupravu, 
takže Leo Express proniká 

Leo Express proniká  
na německou železnici 

NEJPRODÁVANĚJŠÍ 
SKANDINÁVSKÝ 

AUTOR V NOVÉ SÉRII

SVĚTOVÝ BESTSELLER

E-BOOK
V PRODEJI

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

262633/565 inzerce

MOŽNÁ ZMĚNA. Zatím není jasné, zda bude vlak Locomore 
podobně jako autobusy jezdit v zelených barvách FlixBusu. 
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na německou železnici spíše 
symbolicky. Spolupráce 
firem Leo Express a FlixBus 
by ale podle německých mé-
dií mohla znamenat alespoň 

částečnou konkurenci v dál-
kové železniční dopravě pro 
silně dominantního přeprav-
ce Deutsche Bahn.  
/sin, čtk/ Více E15.cz

Spolupráce Leo  
Expressu a FlixBusu 
by mohla znamenat 
alespoň částečnou 
konkurenci pro 
Deutsche Bahn.

http://zpravy.e15.cz/domaci/udalosti/leo-express-prebere-nemeckou-zeleznicni-spolecnost-locomore-bude-jezdit-pro-flixbus-1336269
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n Vyjednávači Spo-
jených států, Kanady 
a Mexika zahájili 
partii o budoucnost 
zóny volného obcho-
du v Severní Americe. 
Jednání může trvat 
víc než rok.

Tomáš Stingl

Nejhorší dohoda v dějinách 
světa. Tak dříve nazval Donald 
Trump Severoamerickou 
dohodu o volném obchodu 
NAFTA a hrozil úplným 
odstoupením USA. Při troj-
stranných jednáních, která 
začala včera, se ale nakonec 
bude licitovat spíše o dílčích 
úpravách dohody. 

Ze seznamu požadavků, kte-
ré zveřejnila americká strana, 
je zjevné, že USA se chtějí sou-
středit hlavně na pomoc ame-
rickému autoprůmyslu. „Země 
měla loni s Mexikem deficit 
74 miliard dolarů v dovozu aut 
a autosoučástek,“ připomněl 
portál Business Insider. USA 
může mimo jiné tlačit na zvý-
šení pracovních standardů, 
což by zdražilo mexickou 
pracovní sílu a produkci. „USA 
chtějí zásadní změny dohody, 

aby snížily obchodní deficit 
a zvýšily americký podíl na 
produkci aut,“ potvrdil včera 
americký vyjednávač Robert 
Lighthizer.

Američané budou chtít také 
změnit pravidlo, podle něhož 
mohou obchodní stížnosti 
týkající se například dumpin-
gu uznat či zamítnout pouze 
komise tvořené zástupci 
dvou států. Na to v minulosti 
obvykle dopláceli. Kanada ale 
už oznámila, že právě toto 
pravidlo je pro ni nedotknu-
telné, a pokud bude zrušeno, 
odstoupí země od celé dohody.

Kanada chce přidat 
do úmluvy mimo jiné nová 
pravidla o ochraně životního 
prostředí. „Můžeme učinit 
dohodu NAFTA progresiv-
nější… zařazením větších 
environmentálních opatření,“ 
uvedla Chrystia Freelandová, 

kanadská ministryně zahra-
ničních věcí. Země tak reaguje 
na nedávný krok Donalda 
Trumpa, který ohlásil plán 
na odstoupení USA od Paříž-
ské dohody o ochraně klimatu.

Mexičané chtějí dostat 
na stůl vylepšení současného 
postoje USA k ekonomickým 
migrantům. To ale bude těžké 
prosadit. Mnohé mexické 
firmy si tak naopak dělají 
naděje, že by mohly pro sebe 
získat mexické dělníky, kteří 
kvůli protekcionismu ztratí 
práci v amerických továrnách. 
Vyjednávači z obou států chtě-
jí svorně tlačit na to, aby byla 
případná nová smlouva na-
chystána k ratifikaci už v prv-
ní půli příštího roku. Tedy ne 
v době voleb, které obě země 
čekají. V Mexiku budou volby 
příští rok v červenci a v USA 
v listopadu.

Hra o dohodu 
NAFTA začala

Koaliční krize na Slovensku vrcholí

Slovenský ministr školství Peter Plavčan patrně skončí 
ve funkci. Premiér Robert Fico požádal šéfa koaliční SNS 
Andreje Danka, která Plavčana na vládní post dosadila, 
aby mu předložil návrh na nového ministra školství. SNS 
minulý týden vyvolala krizi ve tříčlenné vládní koalici, 
když oznámila vypovězení koaliční smlouvy.  Více E15.cz

Majitel Volva prudce zvýšil zisk

Čínská automobilka Geely Automobile Holdings v prvním 
pololetí zvýšila čistý zisk o 128 procent na 4,34 miliardy 
jüanů (14,4 miliardy korun). Je to nejrychlejší růst zisku 
za osm let. Zasloužily se o to především osobní vozy navr-
žené ve spolupráci se švédským Volvem. 

Hasiči v Řecku zastavili hlavní požáry

Řeckým hasičům se podařilo zastavit postup tří největ-
ších požárů v zemi. V oblasti polevil vítr, ale situace je 
stále nestabilní a v průběhu dne se očekává, že vítr opět 
zesílí, což může plameny přiživit.

Čína slibuje větší otevřenost zahraničním investicím

Čína se více otevře zahraničnímu kapitálu a bude lépe 
chránit duševní vlastnictví. Pro investory by mělo být 
snazší vyvádět ze země kapitálové výnosy včetně zisků 
a dividend. Země chce zabránit poklesu přímých zahra-
ničních investic, které v prvním pololetí klesly o 1,2 pro-
centa na 485,42 miliardy jüanů (1,6 bilionu korun). /čtk/

Krátce

Země Množství Kurz

Austrálie 1 17,479

Čína 1 3,323

Dánsko 1 3,502

EMU 1 26,045

Chorvatsko 1 3,523

Japonsko 100 20,069

Kanada 1 17,472

Maďarsko 100 8,566

Norsko 1 2,797

Polsko 1 6,093

Rusko 100 37,399

Švédsko 1 2,747

Švýcarsko 1 22,838

Turecko 1 6,304

USA 1 22,243

Velká Británie 1 28,623

Kurzovní lístek ČNB Platnost od 16. 8. 2017 

Název Kurz [Kč] Změna  

CETV 93,60   -0,43 % 

ČEZ 418,00   0,89 % 

Erste Bank 950,90   0,52 % 

Fortuna 148,00   -0,30 % 

Kofola 415,00   0,00 % 

KB 1 009,00   0,10 % 

Moneta 74,90   -1,06 % 

O2 CR 278,50   -0,54 % 

Pegas 1 010,00   -0,20 % 

Philip Mor. ČR 15 400,00   0,33 % 

TMR 670,00 -0,74 %

Unipetrol 291,50   0,17 % 

VIG 654,00   -1,58 % 

Celkový objem (v tisících korun) 632 840

Akcie na pražské burze 16. 8. 2017 

Jaderná 
krize a akcie
Atomové harašení mezi 
Washingtonem a Pchjong-
jangem v minulém týdnu 
vyděsilo investory napříč 
kontinenty a způsobilo 
výrazné propady na glo-
bálních akciových trzích. 
Investoři v obavách z vy-
hrocení konfliktu přesou-
vali část svých portfolií 
do bezpečných aktiv. Cena 
zlata posílila ke svým ně-
kolikaměsíčním maximům 
a globální akciové indexy 
letěly střemhlav dolů. 

Tento týden přinesl zklid-
nění geopolitického napětí 
a příznivé zprávy z hlav-
ních světových ekonomik, 
což motivovalo investory 
k návratu k akciím. Většina 
akciových indexů tak od po-
čátku tohoto týdne umazala 
většinu svých předchozích 
ztrát. 

Otázkou zůstává, zda 
poslední vývoj akciových 
trhů byl jen krátkodobou 
podrážděnou reakcí inves-
torů na slovní přestřelku 
Washingtonu a Pchjongjan-
gu, nebo by budoucí podob-
né krize mohly zafungovat 
jako spouštěcí mechani-
smus pro dlouhodobější 
proces korekce cen akcií. 
Severokorejskou politickou 
krizi zvládly zažehnat příz-
nivé globální makroekono-
mické trendy. 

Růst americké průmyslo-
vé výroby, silná dynamika 
maloobchodních tržeb a ne-
zaměstnanost na historic-
kých minimech napomohly 
rychlému zotavení ame-
rických akciových indexů. 
Solidní růst HDP v eurozóně 
a solidní hospodářské vý-
sledky společností zase pod-
pořily evropské akciové trhy. 
Nicméně výrazné propady 
z minulého týdne potvrdily, 
že geopolitické šoky mohou 
převážit nad pozitivními 
makroekonomickými nebo 
firemními impulzy, a zůstá-
vají tak jedním z hlavních 
rizik pro akciové trhy.

Autor je analytikem KB

Akcie, měny & názory

Richard Miřátský

• Dohoda NAFTA začala platit v roce 1994. Vzájemný obchod Kanady, 
Mexika a USA se díky ní zečtyřnásobil, v sezoně 2015 překročil jeho 
roční objem bilion dolarů. 

• Jde o největší obchodní uskupení tvořící asi třetinu světového 
HDP. Tři členské země představují dohromady trh už s téměř půl 
miliardou spotřebitelů.  

Zóna funguje  
už 23 let

http://zpravy.e15.cz/zahranicni/udalosti/slovenskou-vladou-dal-hybe-afera-s-dotacemi-fico-zada-odvolani-ministra-skolstvi-1336276


n Londýn žádá po EU 
dva ústupky v jednom. 
Zachování volného 
pohybu má platit jak 
pro osoby, tak pro 
zboží, na něž se nema-
jí vztahovat cla. 

Igor Záruba

Velká Británie, očividně za-
skočená procesy vyplývajícími 
z jejího loňského rozhodnutí 
odejít z Evropské unie, má 
další plán. Po rozluce s unií by 
ráda zachovala volný pohyb 
osob a zboží mezi soused-
ním Irskem, jež v ní zůstává, 
a Severním Irskem, které je 
součástí Spojeného králov-
ství na irském ostrově. Tuto 
představu obsahuje doku-
ment, který zveřejnilo britské 

ministerstvo pro brexit v noci 
na středu. Ukotvit ji má nová 
dohoda o celní unii, která má 
platit po britském adieu EU.

Agentura Reuters upřesni-
la, že Londýn chce „nepřeru-
šovanou hranici, bez nepo-
kojů a fyzických hraničních 
přechodů a kontrol“. Premi-
érka Theresa Mayová posléze 
uvedla, že je pro ni nepřijatel-
ná nová celní hranice, která se 
logicky rýsuje, jakmile Britové 
opustí vnitřní trh EU a celní 
unii.

Hranici dlouhou 360 kilo-
metrů bez celních a imigrač-
ních kontrol překročí podle 
statistik denně asi 30 tisíc 
osob. Historicky danou vymo-
ženost si přeje britská vláda 
zachovat, a to jak pro obyva-
tele Severního Irska, tak pro 
Brity z druhé strany Severní-
ho průlivu. Tuto vizi označili 

před časem někteří evropští 
diplomaté za „fantazii“. Jak 
by Británie postupovala v pří-
padě jiných občanů Evropské 
unie, kteří by chtěli překročit 
hranici mezi Severním Irskem 
a Irskou republikou, z doku-
mentu nevyplývá.

Mayová se pokusila odůvod-
nit mapu bez hranic důra-
zem na příští stabilitu jinak 
nepokojného Severního Irska. 
Vláda podle ní uvažuje o tom, 
že by po brexitu nahradila 
část finanční pomoci, kterou 
poskytovala Severnímu 
Irsku na podporu mírových 
projektů EU, z vlastních 
zdrojů. Severoirští unionisté 
z Demokratické unionistické 
strany (DUP), kteří se na konci 
června domluvili s Mayovou, 
že podpoří její menšinové 
vládnutí, mají už v kapse pří-
slib miliardové dotace. 

Mayová je proti hranicím 
na irském ostrově
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V AMERICKÉM BALTIMORU v noci pracovní četa odstranila 
pomníky připomínající období otrokářství a rasismu na jihu 
USA v 19. století. Město Baltimore tak reaguje na víkendové 
násilnosti ve Virginii, kde se střetli zastánci rasismu s jeho od-
půrci. Zemřela při tom jedna žena a další osoby byly zraněny. 

NEKOREKTNÍ POMNÍKY
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Hana Filipová

 Svět obchodu se stále víc 
digitalizuje, vznikají nové 
e-shopy, trh on-line stále 
roste. IKEA v Česku ale svůj 
spustila teprve loni. Proč?
IKEA je veliká, internetový 
obchod funguje v jiných ze-
mích 10 i 15 let, ale platforma 
má něco za sebou. Proto se 
začal vyvíjet nový, kom-
plexní e-shop, jenže to trvá. 
Proto jsme do Česka přišli 
alespoň se způsobem on-line 
nákupů na nějaké mezidobí. 
Není to, jak bychom si před-
stavovali, ale alespoň základ, 
jak si nakoupit z domova, to 
dává. Takže s vývojem nové 
platformy se zaspalo, ale 
řešení máme.

 Když jste zaspali, kolik 
procent prodejů uděláte 
přes web?
V Británii, která má nový 
koncept, je podíl na obratu 
deset procent. V Česku se 

přibližujeme čtyřem procen-
tům.

 To znamená, že zásahy 
a rozhodnutí z centrály brz-
dí vaši akceschopnost?
Jsou určitě povinné věci, 
které všemu dávají rámec: 
jak se má firma profilovat, 
vypadat, jako jeden brand. 
S tím souvisí i vývoj formátů 
obchodních domů. Jsou sice 
úspěšné, ale chování lidí se 
mění, záleží na dostupnosti, 
času, tak se firma globálně 
dívá na další způsoby, jak 
se přiblížit k zákazníkům 
do menších měst, do center. 
Probíhají testy menších 
formátů v některých zemích 
nebo obchodních domů 
v centru města nebo třeba 
komerčních pick-up pointů. 
Jde o to, aby vlastník koncep-
tu odsouhlasil, jak má IKEA 
vypadat do budoucna.

 Ale to je strašně časově 
náročné, ne? Testuje se 

Hamburk a ostatní města 
musejí jen čekat.
Je rozumné mít limitovaný 
počet testů a dokázat je 
rychle vyhodnotit. 

 Za jak dlouho jste pak 
schopni reagovat na pokyn 
z centrály, že to funguje, že 
se koncept osvědčil a může-
te se tou cestou vydat?
Když se budeme bavit o city 
store, jde o Prahu, Buda-
pešť, ale když o menších 
formátech, jsme v men-
ších městech. Rychlost je 
závislá na koupi pozemku, 
brownfieldech, kde a jak 
budovat. 

 Dobře, ale stavební 
procesy nyní v ČR poměr-
ně drhnou, kdybychom 
hovořili o dvou letech jako 
reálném čase na uskuteč-
nění, je to vůbec přijatelné 
pro rozvoj firmy? To přece 
opět zaspíte trendy. Svět 
bude za dva roky úplně 

jinde a bude mít zase jiné 
potřeby. 
To se vracíme k druhu 
konceptu. Jde-li o city store 
musí být nějaký v centru 
ke koupi a my už ho jen 
předěláme. U pick-up store 
je to jiné. Jsou v místech, 
kde se pohybuje mnoho lidí, 
tam je to trochu omezené. 
Každopádně rychlost závisí 
na formátu, velikosti. 

 Máte vyhlídnutá místa, 
která by připadala v úvahu 
pro menší prodejny?
Pro větší formát je priori-
tou Praha kvůli kupní síle 
koncentrované v hlavním 
městě a středních Čechách. 
Měli jsme plány na Hradec 
Králové, Plzeň, České Budě-
jovice, Liberec. Víme, odkud 
k nám lidé jezdí, jaká tam je 
kupní síla, zda je zájem. Míst 
může být dost, ale musí se 
rozhodnout. 

 Existuje nějaký časový 
horizont, kdy padne roz-
hodnutí?
V současné době žádné da-
tum není stanovené. 

 To znamená, že v dal-
ších dvou letech žádný 
další obchod značky IKEA 
nebude. 
Do Vánoc 2017 určitě ne. 

 A 2018 už může být?
To nezáleží jen na nás.

 V loňském finančním 
roce, který u vás končí 
v srpnu, jste utržili přes 
devět miliard. Letos pře-
konáte desetimiliardovou 
hranici?
Ten růst bude možná o něco 
menší. 

 Proč? 
Dost nás ovlivnilo teplé září. 
Lidé chtěli být venku, ne 
v obchodech, zima zas byla 
mrazivější. Ano, klasická 
výmluva na počasí. Trošku 
ztrácíme návštěvnost, ale je 
to i tím, že lidé zvažují, kde 
stráví čas, co budou dělat 
ve svém volnu. Nakupuje se 
víc, ale zvažuje se, jak často 
přijet, kolikrát chci někde 
strávit celý den nákupy, než 
abych byl venku. Češi více 
sledují trendy, mění životní 
styl, zvyšují kvalitu života. 

 Nicméně také je tu 
zřejmě jedna z nejlepších 

S e-shopem  
jsme zaspali 
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n Čtyři obchodní domy provozuje v Česku švédská skupina 
IKEA. Za nábytek v ní Češi dokázali v roce 2016 utratit více 
než devět miliard korun. Firma aktuálně pracuje na vývoji 
komplexního e-shopu a testuje nové koncepty prodeje. „Lidé 
se dnes hodně rozmýšlejí, kam a jestli pojedou na nákup, a když 
IKEA stojí někde v poli, není to úplně optimální,“ říká generální 
ředitel české, slovenské a maďarské pobočky Marek Feltl.

 Co se týče průměrné 
útraty, v Praze se blíží 
ke dvěma tisícům  
korun, v Brně to je 
o něco méně, možná  
1400 korun a v Ostravě 
zhruba 1300 korun.
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hospodářských situací. Mi-
nimální nezaměstnanost, 
lidé se nebojí utrácet. Je to 
nejlepší období od začátku 
vašeho působení v IKEA 
ČR?
Nárůst je neustálý, v letech 
2013–2014 byl pozvolnější, 
ale loni už byl zase jeden 
z nejvyšších. Tržby rostou. 
Je to i proto, že lidé nakupují 
více věcí a dražších, přesou-
vají se kvůli své lepší situaci 
do medium či high segmen-
tu. Trend je pozitivní. 

 IKEA byla v Česku zpo-
čátku vnímána jako něco 
nóbl, poměrně dražší ná-
bytek. Přitom primárně šlo 
ve Švédsku o levný nábytek 
pro studenty. Změnilo se to 
tedy?
To, jak vstoupila IKEA 
na český trh, nebylo úplně 
optimální. I z hlediska 
nastavení cen, byly o něco 
vyšší, než by měly tehdy 
v roce 1992 být. Možná se 
ale i kvůli tomu muselo 
investovat nejen do cen, 
ale i do kvality nábytku. 
Byly to ale vlny, občas se 
snížily ceny, promovaly se 
levnější kousky. Nyní jdeme 
cestou kvalitního středního 
segmentu, kde jsme lídři. Ale 
máme i designové výrobky 
za dobré ceny.

 Navíc vy nijak často 
neděláte žádné slevové 
akce. Máte je jednou, možná 
dvakrát ročně. Proč, kazí to 
jméno?
Upustili jsme od procentních 
slev a discountů, protože 
nevím, jaký zvuk má firma, 
která má každý druhý měsíc 
slevy na kuchyně 40 procent 
a další měsíc 30 procent 
na skříně a podobně. Otázka 
je − mají tak velkou marži? 
Mohou si to dovolit? Když 
prezentujete nějakou slevu, 
nemůžete říct, kdo byl de-
signér, jak a kdo to vyrobil. 
Nemůžete prodávat příběh, 
který za výrobkem stojí.

 Prodáváte v Praze, Brně 
a Ostravě. Jaká je průměrná 
útrata?
V Praze se blíží ke dvěma 
tisícům korun, v Brně to je 
o něco méně, možná  
1400 korun a v Ostravě  
zhruba 1300 korun. Průměr 
je asi 1600 korun.

 Ale 1600 korun není 
zrovna moc na obchod 
s nábytkem, ne? Pod tím si 
představím tak doplňky.
Doplňky anebo menší věci. 
Ale za tuhle částku se toho 

dá nakoupit spousta. I kvůli 
tomu se bavíme o tom, 
jak velký obchodní dům 
a v jakém formátu je možné 
kde uživit, pokud je útrata 
taková, přičemž na Západě 
je to třeba 80 eur, tedy něco 
přes dva tisíce korun. A také 
musíme vzít v úvahu, jak 
často zákazníci do IKEA cho-
dí. Maximálně čtyřikrát nebo 
pětkrát za rok. Kolik lidí pak 
musíme obsloužit během 
hodiny, abychom se dostali 
na obrat 2,5 miliardy korun 
na jeden obchodní dům, aby 
byl rentabilní. 

 Kolik tedy dělají prodeje 
nábytku a doplňků?
Asi 60 procent připadá 
na nábytek, zbytek tvoří 
doplňky.

 Nejvýdělečnější je 
Zličín?
Největší je Černý Most. Ale 
všechny obchodní domy 
musejí vydělávat. Co to je 
nejvýdělečnější? Rozhodně 
jsou čísla pozitivní, odvíjejí 
se od obratu. Naše obchodní 
domy se od sebe nijak ex-

trémně neliší svou velikostí. 
Ale je pravda, že čím vyšší 
obrat, tím je ten obchodní 
dům profitabilnější. I když to 
není jediné kritérium, které 
v našem modelu zohledňu-
jeme.

 Trendy se mění, lidé 
nechtějí chodit jen nakupo-
vat. A do IKEA zvlášť. Jaký 
je podíl restaurací, pro-
deje potravin a kávových 
koutků?
Zhruba šest procent na cel-
kovém obratu. Ale nijak 
dramaticky to nenarůstá. 

Myslíme nicméně, že je to 
celkem dost. 

 Mateřská firma funguje 
v cizině i jako developer 
nebo majitel retailových 
parků, i když letos došlo 
k odprodejům. V Němec-
ku staví i byty, v Polsku 
se angažuje ve větrných 
elektrárnách. Chystá něco 
podobného v Česku, čím 
by se odchýlila od svého 
hlavního byznysu?
Globální rozhodnutí bylo 
prodat retailové parky, které 
nejsou pod střechou, nedají 
se jednoduše rozvinout, 
a peníze pak investovat 
do rozvoje nákupních center. 
Z těch by se pak stala určitá 
setkávací, zážitková místa 
integrovaná s IKEA. To je 
řešení budoucnosti. Lidé se 
dnes hodně rozmýšlejí, kam 
a jestli pojedou na nákup, 
a když IKEA stojí někde 
v poli, není to úplně opti-
mální. 

Cílem je, aby byl develop- 
ment spojen s nákupními 
centry. V Praze se retail park 
prodal, i když IKEA se to 

nedotklo, ta zůstala na vlast-
ních pozemcích s vlastním 
přístupem i do budoucna. 
Peníze se investují například 
do Brna, kde se plánuje pro-
jekt integrace IKEA, rozšíře-
ní a modernizace nákupního 
centra, které v Brně je. 

 Změní to dál situaci 
externích skladů? 
Když chceme mít nějaké 
zážitkové, setkávací místo 
integrované s IKEA, kde 
budou i módní butiky, kino, 
gastronomie a tak dále, 
je otázkou, zda zakompo-

novaný sklad je efektivní. 
Jestli je opravdu dobré, aby 
byl v podobném komplexu 
obrovský sklad, ve chvíli, 
kdy polovina lidí si stejně 
přeje transport zboží 
domů. Jestli není lepší mít 
místo skladu další food 
court, kino nebo fitness. 
Je to dilema, do jaké míry 
pokračovat ve starém kon-
ceptu cash and carry.

 Má-li být IKEA do bu-
doucna součástí velkého 
nákupního centra, měl by 
třetí pražský obchod už být 
budován v tomto duchu? 
Mluvilo se o Čestlicích nebo 
Průhonicích, ale tam už se 
zakomponování asi nepo-
vede. Přece ale nebudete 
stavět v poli? 
Čestlice-Průhonice myslím 
nikdo z naší strany nevyslo-
vil. Ano, Praha je pro nás dů-
ležitá, ale jakým formátem 
a kde ji dál penetrovat, to je 
otázka. Díváme se na různé 
možnosti a až se nějaká uká-
že jako reálná, budeme moci 
říct: Ano, bude to takhle. 

 V rámci regionu, který 
máte na starost, se bude 
otvírat další IKEA v Bu-
dapešti. Když teď nebude 
další IKEA v Česku, bude 
na Slovensku v Košicích?
Z toho, co je dneska dostup-

né, vidíme potenciál v Praze, 
v Budapešti, ale tam už se 
to zrealizovalo. V Bratislavě 
již jeden obchodní dům je 
a Košice s Prešovem dohro-
mady jsou oblast, kde by 
ten obchodní dům měl také 
smysl.

 Je Česko nejrychleji 
rostoucí z těchto vašich tří 
zemí?
Nejrychlejší je Maďarsko.

 Čím si to vysvětlujete? 
Měli tam poměrně dost pro-
blémů sami se sebou…

Právě že tam měli problémy, 
po kterých výrazně vzrostla 
jejich chuť utrácet. Zřejmě 
tam bylo i dost oddálených 
nákupů. Teď v Budapešti pa-
nuje určitý dojem stability, 
ať už se zakládá na realitě 
nebo ne. A pravdou je, že 
v Maďarsku jsme za poslední 
tři roky narostli o 50 pro-
cent, což je obrovské číslo.

 Vždycky to z nízké srov-
návací základny vypadá, 
jak rychle to roste. 
Zas tak nízko nebyla. A Bu-
dapešť je dvakrát větší než 
Praha. Byly tam také dva ob-
chodní domy, teď tam bude 
třetí, i když ta kupní síla je 
pořád o něco menší. Ale jak 
říkám, spousta věcí tam byla 
opožděná a současná nálada 
lidí je pozitivní, protože do-
stávají různé stimuly, co se 
týká dětí a bydlení pro mladé 
do čtyřiceti let. To jsou pros-
tě takové impulzy.

 Pracujete v IKEA 
od roku 1992. Neměl jste 
chuť někdy změnit značku?
Mě to ani v životě nenapad-
lo. Moje hodnoty se ztotož-
ňují s tím, co chce IKEA, to 
je jedna věc. A druhá věc 
je, že mohu měnit místa 
v rámci firmy a mám mož-
nost pracovat s jinými lidmi 
jinde, být ve Švédsku nebo 
v Itálii a tak dále. Asi kdyby 
to byla jenom kultura, dělal 
bych 20 let totéž, tak to asi 
nevydržím. Ale tím, že je 
spousta možností, byznys 
se mění, neustále přicházejí 
nové věci, tak mě to zatím 
udržuje při životě tady a ne-
měnil bych.

 Upustili jsme 
od procentních slev 
a discountů, protože 
nevím, jaký zvuk má 
firma, která má  
každý druhý měsíc 
slevy na kuchyně  
40 procent a další 
měsíc 30 procent 
na skříně a podobně.

Vystudoval 
matematiku 
a ekono-
mickou 
geografii 
na UK v Praze. Do společnosti 
IKEA nastoupil v roce 1992 
do oddělení importu, následně 
pracoval jako manažer logistiky 
pro IKEA ČR. V roce 1995 řídil 
otevření prvního obchodního 
domu na Zličíně. Působil 
v centrále IKEA ve Švédsku, 
odtud se stěhoval do Budapešti 
již jako zástupce generálního 
ředitele, stejnou pozici pak 
zastával na čtvrtém největším 
IKEA trhu v Itálii. Od července 
2012 je generálním ředitelem 
IKEA ČR, SR a Maďarsko.

Marek 
Feltl (52)



Máme se jako 
dlouho ne.  
A víme o tom
Česká ekonomika jede jako 
namydlený blesk. Pokud se 
předběžný odhad růstu HDP 
ve druhém čtvrtletí potvrdí, 
jde o nečekaně pozitivní vý-
sledek, který až vyráží dech. 
Ale i kdyby došlo k výraz-
nější korekci směrem dolů, 
těžko by byla tak citelná, 
abychom mohli říci, že se 
ekonomika ve druhém kvar-
tálu nevyvíjela příznivě. 

Trh přitom počítal s růs-
tem o třetinu nižším, a sice 
tříprocentním. Výrazně 
rychlejší je i mezičtvrtlet-
ní dynamika růstu, která 
očekvání trhu trumfla  
o 1,5 procentního bodu. Čes-
ká republika, pokud se vče-
rejší odhad potvrdí a pokud 
na něj ekonomika naváže 
ve druhé polovině roku, by 
se letos řadila k nejrychleji 
rostoucím ekonomikám EU 
společně s Lucemburskem, 
Maltou a s Rumunskem. Cel-
kově by v takovém případě 
rostla za celý rok tempem  
3,8 procenta.

Odkud se růst bere? 
Na přesnější čísla si musí-

me pár týdnů počkat. Je ale 
zjevné, že ekonomiku táhla 
i ve druhém kvartálu v první 
řadě spotřeba domácností. 
Jejich optimismus, pravda, 
během druhého čtvrtletí 
mírně klesl, zejména vlivem 
rychlejší než loňské inflace. 
Citelně zdražující potraviny 
včetně másla nebo vajec ale 
v kontextu svižně rostoucích 
mezd optimismus spotřebi-
telů nezchladily natolik, aby 
se to projevilo sebemenším 
ochabnutím celkové poptáv-
ky domácností. 

Neprojevilo se ani zdra-
žování služeb typu zájezdů 

nebo obecně rekreace. 
Domácnosti naopak za zboží 
zbytné povahy utrácejí 
v rostoucí míře, což svědčí 
o jejich poměrně neochvěj-
ném přesvědčení o vlastní 
příznivé finanční situaci 
i výhledu do dalších měsíců. 
Tento výhled podporuje stav 
trhu práce. Jeho přehřívání 
a související nedostatek 
vhodné pracovní síly sice 
přidělává vrásky na čele 
zaměstnavatelům, z hlediska 
zaměstnanců je však vítaný. 
Zaměstnavatelé si je musejí 

předcházet, což zesiluje tlak 
na růst mezd, které by letos 
v nominálním vyjádření 
měly růst tempem přesahují-
cím šest procent. 

Navzdory inflaci převyšu-
jící inflační cíl ČNB tak letos 
spotřebitelé dále citelně 
zbohatnou i v reálném vyjá-
dření. Růst mezd podporuje 
navíc i štědrá politika vlády, 
která zvyšuje platy státním 
zaměstnancům a pro rok 
2018 navrhuje zvýšení sociál- 
ních dávek. 

České ekonomice vedle 
optimismu spotřebitelů 
svědčí i sílící zahraniční po-
ptávka, například po českých 
automobilech, která odráží 
ekonomický růst eurozó-
ny a Německa a vzestup 
tamní průmyslové produkce. 
Ve druhém čtvrtletí také oži-
lo dosud mdlé čerpání pro-
středků z evropských fondů, 
jehož další zrychlení lze 
čekat v nadcházejících kvar-
tálech. To by mělo pomoci 
investiční aktivitě vlády 
i soukromého sektoru, takže 
uzdravení se snad postupně 
dočká i stávající „nemocný 
muž“ české ekonomiky, totiž 
stavebnictví. 

Prostě a jednoduše, 
Čechům se ekonomicky 
daří jako dlouho ne, možná 
jako nikdy. Opoziční strany 
to u nadcházejících voleb 
budou mít možná těžší, než 
si myslí.

Autor je hlavním ekonomem  
společnosti Cyrrus

Komentář

Lukáš Kovanda
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Tvář dne 

 Neplatit zaměstnancům slušnou mzdu 
je darebáctví. Když někdo říká, že jeho 
byznys by zkrachoval kvůli minimální 
mzdě, měl by přestat podnikat,
řekl volební lídr ČSSD  
Lubomír Zaorálek 
str. 3
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Milionové vstupné
Když se zpřísňoval zákon upravující prezidentskou volbu, 
často zazníval argument, že sehnat 50 tisíc podpisů 
s číslem občanského průkazu bude bezmála nemožné. 
Ukazuje se, že nemožné to není. Michal Horáček ohlásil 
zdolání mety už před časem, včera se přidal obhájce úřa-
du Miloš Zeman a Jiří Drahoš se k 50tisícové hranici blíží, 
její překonání plánuje na konec měsíce. Stojí to ovšem 
peníze. Spoustu. A spoustu času. A nezdá se, že by stačila 
jen jedna z těchto věcí.

Horáčka stál jen provoz petičních stánků za dva měsíce 
milion, Drahošovým účtem rovněž prošly sedmimístné 
sumy. O účtech Miloše Zemana jako obvykle nevíme nic, 
ostatně ještě nezačalo oficiální období kampaně, které 
by jej nutilo odkrýt karty, a prezident jak známo žádnou 
kampaň nevede. Ostatní kandidáti, jejichž finance se 
pohybují o řád níž, se zatím lopotí daleko před klíčovou 
metou. Ještě není konec, ale dá se předpokládat, že Česko 
čeká zajímavá diskuze na téma, zda je milionové vstupné 
do prezidentského klání fér.
 Martin Čaban

OBJEDNÁVEJTE I PŘES SMS. 
Na číslo 902 11 ve tvaru:

ZEN172 mezera JMÉNO mezera PŘÍJMENÍ mezera ADRESA mezera MĚSTO mezera PSČ
Cena každé přijaté SMS je 99 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.
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O ŠAMANECH, ENERGII A SÍLE ROSTLIN O PLYNUTÍ ČASU A KONÍCH
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Ožilo i čerpání 
evropských fondů.  
To by mělo uzdravit  
i nemocného muže 
české ekonomiky.



OBJEDNÁVEJTE I PŘES SMS. 
Na číslo 902 11 ve tvaru:

ZEN172 mezera JMÉNO mezera PŘÍJMENÍ mezera ADRESA mezera MĚSTO mezera PSČ
Cena každé přijaté SMS je 99 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.

PRÁVĚ V PRODEJI

ČASOPIS O MOUDRÉM
ŽIVOTNÍM STYLU

LETNÍ ČÍSLO O VNITŘNÍ SÍLE A LÉTĚ
O PŘÍRODĚ A SÍLE V NÁS O ODOLNOSTI, ÚTĚKU PŘED SEBOU A HVĚZDÁCH

O ŠAMANECH, ENERGII A SÍLE ROSTLIN O PLYNUTÍ ČASU A KONÍCH



| 12 |    cestování

Tomáš Stingl

Říká se, že Riga je jediné 
skutečné pobaltské velko-
město. Něco na tom je. Jejích 
700 tisíc obyvatel představu-
je víc než třetinu populace 
celého Lotyšska. A zatímco 
estonská metropole Tallinn 
i litevský Vilnius mají přes 
svou nespornou krásu trošku 
provinční atmosféru, v Rize 
panuje čilý bzukot a vedle 
malebného historického cen-
tra má město i sympatickou 
moderní tvář.

Pro českého turistu, 
který by chtěl ochutnat 
jakýsi vzorek Pobaltí stylem 
„snadno a rychle“, je Riga 
zajímavou alternativou. 
Zpáteční letenka z Prahy se 
dá sehnat už za nějakých 
pět tisíc korun a Riga má tu 
výhodu, že hned na jejích 
předměstích lze najít skoro 
všechno, co patří k symbo-
lům Pobaltí. Do přírodního 

parku Kemeri s rozlehlou 
bažinou nebo do malebného 
údolí řeky Gauja lze snadno 
dorazit příměstskými vlaky, 
ke skanzenu u jezera Jugla 

Riga je pestrou vizitkou Pobaltí
n V lotyšské metropoli Rize a v jejím 
okolí lze na malém prostoru najít skoro 
všechno, co je z turistického hlediska 
typické pro Pobaltí. Středověké 
hrady, malebné bažiny, skanzen 
s venkovskými chalupami i ponuré 
stavby z dob sovětské okupace.

dokonce jezdí městské tram-
vaje. I za pouhý prodloužený 
víkend se tak dá v Rize a je-
jím okolí zažít celkem pestrá 
demoverze Pobaltí.

HANZOVNÍ MĚSTO SE ŠVÉDSKOU 
PŘÍCHUTÍ
Rigu založili ve třináctém 
století křižáci, kteří přišli 
obrátit místní obyvatelstvo 
na křesťanskou víru. Ve stře-
dověku se stala hlavní baš-
tou rytířského Livonského 
řádu a patřila mezi hanzovní 
města. Později ji postupně 
ovládla polsko-litevská unie, 
pak Švédsko, pak carské 

Rusko. Každý nový pán 
za sebou ve městě zanechal 
nějakou pěknou stavbu, 
takže historické centrum 
Rigy se svými kostely a ho-
nosnými měšťanskými domy 
může někomu připomínat 
trochu Stockholm, trochu 
Petrohrad, trochu německé 
přístavy.

Za vidění stojí například 
Rižský zámek na břehu řeky 
Daugavy. Za komunismu byl 
Pionýrským palácem, dnes 
tu sídlí prezident. V areálu 
je také umístěno několik 
muzeí. Dominantou města, 
která je díky 86 metrů vyso-

ké věži vidět z mnoha úhlů, 
je katedrála svatého Jakuba. 
Další z dálky viditelnou 
stavbou je luteránský kostel 
svatého Petra. Většina histo-
rických budov je koncentro-
vána ve starém centru zva-
ném Vecriga, kde lze nalézt 
také elegantní radnici.

STALINOVO BAROKO A DŘEVĚNÉ 
CHALUPY
Riga má i své memento 
ve stylu stalinského baroka. 
V době sovětské okupace tu 
vyrostla 108 metrů vyso-
ká výšková budova, v níž 
sídlí Lotyšská akademie věd 
a která svým pojetím velmi 
připomíná pražský Hotel 
International nebo mos-
kevskou Lomonosovovu uni-
verzitu. V 17. patře budovy, 
která byla dostavěna v roce 
1961, je dnes vyhlídka, z níž 
si je možné dobře prohléd-
nout celou Rigu z ptačí 
perspektivy.

Přímo na východním kraji 
města lze obdivovat výrazně 
jednodušší, ovšem neméně 
působivou architekturu. 
Na romantickém místě – 
v borovicovém lese na břehu 
jezera Jugla – vybudovali 
Lotyši skanzen, do nějž pře-
místili z celé země téměř  
120 lidových staveb. Jsou 
tu vidět typické domky 
různých částí pobaltského 
venkova. Každý rok se také 
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SKANZEN. V etnografickém muzeu je soustředěno téměř 120 lidových staveb z lotyšského venkova.  
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Kuriozitou z novější historie je 
rozlehlý komplex protiatomových 
krytů schovaných nedaleko 
Rigy v podzemí v lesích u obce 
Līgatne. Do areálu měli být 
v případě jaderného konfliktu 
staženi komunističtí pohlaváři 
z celého Pobaltí. Podzemní 
bunkr je dnes zpřístupněn jako 
muzeum a čeští návštěvníci, kteří 
ještě pamatují branná cvičení, 
tu budou jako doma. Součástí 
inventáře krytů jsou klasické 
plynové masky „s chobotem“, 
plastové vytáčecí telefony, 
rudé prapory nebo osvětové 
nástěnky s podobenkou Lenina.
Celková plocha podzemních 

prostor je téměř dva tisíce 
metrů čtverečních. Bunkr byl 
dimenzován tak, aby v něm 
dokázalo přežít 250 lidí nejméně 
tři měsíce. Má mimo jiné vlastní 
studnu, která čerpá vodu 
z hloubky 150 metrů. Celkem 
labyrint zahrnuje 90 místností 
včetně vlastní kuchyně a jídelny či 
komunikační centrály. Na povrchu 
je bunkr kamuflován obytnými 
budovami, hřišti a bazény, které 
budí dojem běžného rekreačního 
areálu. Vlastní kryt je schován 
pod povrchem v hloubce devíti 
metrů. Z toho pět metrů tvořila 
vrstva ocele a betonu, která měla 
sloužit jako štít proti radiaci.

Protiatomový bunkr  
měl ukrýt 250 soudruhů

MOKŘADY. Část Velké bažiny Kemeri je zpřístupněna prostřednictvím dřevěného chodníčku.

ve skanzenu koná na dvacet 
folklorních festivalů, trhů, 
kovářských sešlostí a dalších 
kulturních událostí.

V Lotyšsku lze vidět 
na mnoha místech chalupy 
ještě reálně obývané a dojmu 
z autentické vesnice se nic 
nevyrovná. Výhodou skanze-
nu ale je, že vedle sebe staví 
domky z různých regionů 
a opatřuje je odborným ko-
mentářem, takže lze získat 
o lotyšské lidové architek-
tuře i řemeslech ucelenou 
představu na jednom místě.   

BAŽINA POLYKAJÍCÍ TANKY
Opačným směrem, na západ-
ním předměstí Rigy, začíná 
Velká bažina Kemeri. Rozlehlé 
mokřady zabírají plochu více 
než šesti tisíc hektarů. V roce 
1997 tu byl vyhlášen národní 
park. Část nádherné bažiny, 
kde lze mimo jiné mezi reza-
vými jezírky vidět i masožravé 
rostliny lapající hmyz, je 
zpřístupněna pohodlnou, asi 
tři kilometry dlouhou stezkou 
tvořenou dřevěnými lávkami. 
Dobrou vyhlídku po rovina-
tém mokřadu, který se táhne 
až za obzor, nabízí rozhled-
na postavená zhruba v půli 
stezky. Dřevěné chodníčky 
by návštěvník neměl opouš-
tět, a to nejen kvůli ochraně 
vzácného biotopu. Bažiny jsou 
velmi zrádné a bahnem se lze 
propadat mnoho metrů. Lotyši 
uvádějí jako odstrašující pří-
pad tank, kterému se to stalo 
v době druhé světové války.

Výchozím bodem výletu 
na bažinu je lázeňské měs-
tečko Kemeri, které využívá 
k léčbě pacientů i místní 
bahno a minerální vody. 
Lázně jsou zastávkou pří-
městského vlaku, který jede 
do Rigy slabou půlhodinku.

HRADY RYTÍŘSKÝCH ŘÁDŮ
Jinou tvář lotyšské přírody 
představuje údolí řeky Gauja, 
které leží severovýchodně 
od Rigy. Oblast, jež také zís-
kala status národního parku, 
je oblíbenou víkendovou 
destinací obyvatel hlavního 
města. Lotyši buď sjíždějí 
samotnou řeku na lodích, 
nebo se toulají po stezkách 
v jejím okolí, které si díky 
malebným pískovcovým 
skalám, hezkým vyhlídkám 
a jeskyním vysloužilo pře-
zdívku Livonské Švýcarsko. 
Zdejší hrad Turaida, který byl 
založen ve 13. století a dodnes 
je relativně dobře zacho-
ván na hřebeni s výhledem 
na řeku, připomíná historii 
rytířského Řádu mečových 
bratří. Hezký výhled skýtá 
také zřícenina další středo-

AKADEMIE VĚD. Budova postavená v padesátých letech připomí-
ná pražský Hotel International.

věké bašty, Krimuldského 
hradu. 

LYŽOVÁNÍ STO METRŮ  
NAD MOŘEM
V oblasti Guaja leží zároveň 
největší lotyšské „středisko 
zimních sportů“. Je nutné to 
psát v uvozovkách, proto-
že se našinci těžko věří, že 
hlavní lokalita sjezdového 
lyžování – město Sigulda – má 
nadmořskou výšku pouhých 
sto metrů. Převýšení místní 
sjezdovky, která končí u řeky, 
je asi 80 metrů. V optice pla-
catého Pobaltí je ale i tenhle 
kopeček najednou vítaným 
zpestřením, jde vlastně o „nej-
hornatější“ místo Lotyšska. 
A tak tu umístili dva vleky, dvě 
lanovky, a dokonce velkou bo-
bovou dráhu, která umožňuje 
pořádat profesionální závody.
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n Se jmény Jana 
a Zdeňka Svěráko-
vých je nedílně spo-
jený pojem „hezkého 
českého filmu“. Na ten 
sází i novinka zkuše-
ného režiséra, která 
je podobně jako kdysi 
Obecná škola inspi-
rovaná vzpomínkami 
jeho otce na dětství.

Alena Prokopová

Malý Eda Souček, jeho nevý-
bojný otec, a laskavá mamin-
ka – to jsou postavy, které 
v roce 1991 přivedl na filmové 
plátno Jan Svěrák, úspěšně 
debutující podle autobiogra-
fického scénáře svého otce. 
Rodina Součkových se nyní 
vrací ve vyprávění odehrá-
vajícím se několik let před 
původním příběhem Obecné 
školy.

Jeden z nejvíce očekáva-
ných letošních tuzemských 
snímků láká ještě před dneš-
ním  oficiálním uvedením 
do kin – vždyť díky předpre-
miérám na festivalech jako 
Letní filmová škola se již 
dostal na páté místo nejvíce 
navštěvovaných snímků 
v Česku.

Citlivému Edovi (kterého 
hraje malý Alois Grec) je 
teprve osm let a s rodiči (On-
dřej Vetchý a Tereza Voříš-
ková) se z nacisty okupované 
Prahy stěhuje do malého 
města.

Tam musí najít místo 
v místní klukovské partě 

Svěrákův poklidný svět války

Po strništi bos

(drama, ČR, 111 minut)
Režie: Jan Svěrák
Hrají: Ondřej Vetchý, Tereza 
Voříšková, Alois Grec, Jan Tříska
Hodnocení: 60 %

JEDINEČNÁ VÝSTAVA KONCERT MONKEY BUSINESS, JELEN A DALŠÍ
3D PROJEKCE NA VLTAVĚ

31. 8. – 3. 9. 2017
VSTUP ZDARMA                 www.autananaplavce.cz

Pod záštitou   
Hlavního města Prahy

274963/47 inzerce

PŘED OBECNOU ŠKOLOU. Děj nového filmu Jana Svěráka se odehrává za druhé světové války 
a dějově jen těsně předchází jeho čtvrtstoletí starému filmu se stejnými protagonisty Obecná škola.
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a sžít se s rázovitými venkov-
skými příbuznými.

V rodině Součkových 
ovšem není zdaleka všechno 
v pořádku – chlapcův děde-
ček (Jan Tříska) je tyranský 
patriarcha a nikdo si netrou-
fá se mu postavit, což platí 
i pro Edova otce, který byl 
dosud pro chlapce nezpo-
chybnitelným vzorem. 

Titulní chůzi po pichla-
vém poli ovšem malý hrdina 
zvládne bez větších problé-
mů – noví kamarádi mu totiž 
poradí, že stačí jen „šoupat 
nohama, nezvedat je“. 
Podobně je to i s celým fil-
mem: Jan Svěrák se ve svém 
devátém hraném celovečer-
ním filmu projevuje jako 
mistr působivých atmosfér, 
rafinovaných detailů a vypra-

věčských úkroků stranou, je-
jichž prostřednictvím sleduje 
„velkou historii“ procházející 
životem hrdinů.

Okupace, odboj, osvobo-
zení Rudou armádou – to 
vše je přísně podřízeno úhlu 
pohledu malého kluka, který 
se teprve učí rozeznávat 
důležitost událostí, jež ho ob-
klopují a nenápadně formují. 

Ve filmu Po strništi bos 
znovu objevujeme „morální“ 
otázky, které Zdeněk Svěrák 
jako scenárista kladl v řadě 
svých předchozích příběhů. 
Také ve vtipných dialozích se 
projevuje pevná ruka jedna-
osmdesátiletého autora, kte-
rý si ve filmu zahrál čestnou 
roličku řídícího učitele. 

Scénář – jehož poslední 
verze byla navíc do značné 

míry dílem režiséra – ovšem 
postrádá potřebnou drama-
tičnost.

Jan Svěrák tak – asi poprvé 
ve své režisérské kariéře 
– ukolébává publikum až 
starosvětsky poklidným 
vypravěčstvím, které se vy-
hýbá povrchní efektnosti s až 
panickou hrůzou. Představa 
vlasteneckého „hezkého 
českého filmu“ je sice zacho-
vána, ovšem v rafinovaně 
nevzrušivé podobě. 

Autorka je spolupracovnicí redakce

Sedláček natočí film 
o Janu Palachovi

Režisér Robert Sedláček 
začne natáčet film o Janu 
Palachovi. Snímek se 
soustředí hlavně na vnitřní 
proměnu studenta, který 
se v lednu 1969 na protest 
proti letargii společnosti 
po okupaci Československa 
rozhodl upálit. Scénář na-
psala bývalá mluvčí Charty 
77 Eva Kantůrková.

Craig potvrdil, že opět 
ztvární agenta Bonda

Po měsících spekulací 
britský herec Daniel Craig 
potvrdil, že se popáté vrátí 
na filmová plátna v roli ne-
ohroženého agenta Jamese 
Bonda. Produkční společ-
nosti už dříve oznámily, 
že premiéra v amerických 
kinech bude 8. listopadu 
2019.

V pražské DSC Gallery 
vystavuje Lubomír Typlt
Výtvarník Lubomír Typlt 
v rámci výstavy s názvem 
370° kruhu, která včera 
začala v pražské DSC 
Gallery, představí svou 
aktuální tvorbu. Expozice 
je nazvaná podle jednoho 
z jeho textů pro hiphopo-
vou skupinu WWW. /čtk/

Krátce
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A pak tady
byly všechny ty

historky: o čarodějnicích 
zavlečených do vody,

zoufalých
ženách, jež se vrhly

z útesů na
skály.

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.

Nikdy ses nezměnila. To jsem 
měla vědět. A taky že jsem 
to i věděla. Milovala jsi Starý 
mlýn a vodu a bylas posedlá 
těmi ženami, tím, co dělaly 
a co po nich zůstalo. A teď
tohle! No vážně, Nel: muselas 
to nechat zajít tak daleko?

Nahoře v patře jsem před 
obývacím pokojem zaváha-
la. S prsty na klice jsem se 
zhluboka nadechla. Věděla 
jsem, co mi říkali, ale zároveň 
jsem tě znala, takže jsem jim 
neuvěřila. S jistotou jsem 
cítila, že až ty dveře otevřu, 
budeš tam, vysoká a hubená, 
a vůbec tě nepotěší, že mě 
vidíš.

Místnost byla prázdná. 
Působila dojmem čerstvě 
opuštěného prostoru – jako 
bys jen vyklouzla ven a utíka-
la si dolů uvařit kávu. Jako by 
ses měla každou chvíli vrátit. 
Pořád ještě jsem ve vzdu-
chu cítila tvůj parfém, něco 
sytého, sladkého a staromód- 
ního na způsob jedné z těch 
voňavek, které kdysi používa-
la mamka, Opium nebo 
Yvresse.

„Nel?“ pro-
nesla jsem tiše 
tvoje jméno, 
jako bych 
tě chtěla 
vyčarovat 
jako ďábla. 
Odpovědí mi 
bylo ticho.

O kus dál 
chodbou byl „můj 
pokoj“ – ten, kde 
jsem spávala: jak se slušelo 
a patřilo, coby nejmladší jsem 
dostala nejmenší komůrku 
v domě.

Místnost mi připadala 
ještě menší, než jak jsem si 
ji pamatovala, ještě temnější 
a smutnější. Až na jednodu-
chou nepovlečenou postel 

byla prázdná a páchla vlhce 
jako hlína. V tomhle pokojíku 
se mi nikdy nespalo dobře, 
nikdy jsem se tady necítila 
příjemně.

Což vzhledem k tomu, jak 
ráda jsi mě strašila, nebylo 
nic divného. Seděla jsi u zdi 
z druhé strany a škrábala 
na omítku nehty, na zadní 
stranu dveří jsi krvavě rudým 
lakem na nehty kreslila 
symboly a do vlhkosti, která 
se vysrážela na okenních 
tabulkách, jsi psala jména 
mrtvých žen.

A pak tady byly všechny 
ty historky, kterými 

jsi mě krmila: 
o čarodějnicích 

zavlečených 
do vody, o zou-
falých ženách, 
jež se vrhly 
z útesů na skály 

pod sebou, 
o vyděšeném 

chlapečkovi, který 
se schoval v lese a sle-

doval, jak se jeho matka 
zabila skokem dolů.

Tohle si nepamatuju. 
Samozřejmě, že ne. Když tak 
zkoumám vzpomínku na to, 
jak jsem toho chlapečka 
pozorovala, nedává mi smysl. 
Je nesouvislá jako sen. Šeptáš 
mi cosi do ucha – prý že se to 
nestalo jedné mrazivé noci 

u vody. Tady jsme beztak 
v zimě nikdy nebyli, takže se 
žádné mrazivé noci u vody 
nekonaly, jakživa jsem upro-
střed noci nespatřila na mos-
tě vyděšené dítě – ostatně, co 
bych tam dělala? Sama jsem 
byla mrňous.

Kdepak, byl to jen příběh, 
co jsi mi vyprávěla: jak se ten 
kluk krčil mezi stromy, zvedl 
oči a uviděl matku, která měla 
v měsíčním svitu tvář bledou 
jako její noční košile; jak 
vzhlédl a uviděl ji, jak se vrhá 
do tichého vzduchu, paže 
rozpřažené jako křídla; jak jí 
výkřik zamrzá na rtech, když 
dopadla do černé vody. Ani 
nevím, jestli tam nějaký chla-
pec, který viděl svou matku 
umírat, vůbec byl, anebo jestli 
sis to celé vycucala z prstu.

Vyšla jsem ze svého někdej-
šího pokoje a zamířila jsem 
do tvého, na místo, které kdy-
si bývalo tvoje a podle toho, 
jak vypadá, teď patří tvé dce-
ři. Chaotická změť oblečení 
a knih, na podlaze mokrý ruč-
ník, na nočním stolku špinavé 
hrnky, ve vzduchu dusný odér 
vyčpělého kouře a přesládlý 
pach zahnívajících lilií, které 
chřadnou ve váze u okna.

Bez uvažování jsem se 
pustila do úklidu. Srovnala 
jsem lůžkoviny a ručník jsem 
pověsila na držák v koupelně. 

Zrovna jsem byla na kolenou 
a lovila zpod postele špinavý 
talíř, když vtom jsem uslyšela 
tvůj hlas. Zabořil se mi do pr-
sou jako dýka.

„Co se to tady kurva děje?!“
S triumfálním úsměvem 

jsem se vyhrabala na nohy, 
protože už jsem věděla, jak 
se věci mají – věděla jsem, že 
se zmýlili, věděla jsem, že jsi 
doopravdy neumřela. A že 
stojíš ve dveřích a říkáš mi, ať 
koukám KURVA vypadnout 
z tvého pokoje. Je ti šestnáct, 
sedmnáct, svíráš mi zápěstí, 
až se mi tvoje nehty zarývají 
do masa. Řekla jsem VY-
PADNI, Julie, ty krávo jedna  
tlustá!

Úsměv pohasl, protože jsi 
to samo sebou vůbec nebyla 
ty, ale tvoje dcera, která 
vypadala skoro nachlup jako 
ty, když jsi byla v pubertě. 
Stála ve dveřích, ruku v bok. 
„Co se to tady děje?“ zeptala 
se znovu.

„Je mi to líto,“ řekla jsem. 
„Já jsem Jules. Ještě se nezná-
me, ale jsem tvoje teta.“

„Já se neptala, kdo jste,“ 
řekla a při tom si mě měřila, 
jako bych byla úplně pitomá. 
„Já se ptala, co tady děláte. 
Po čem tu šmejdíte?“

Spustila oči z mého obličeje 
a letmo pohlédla směrem 
ke dveřím koupelny. Než 

jsem stihla odpovědět, řekla: 
„Dole je policie.“ A oddusala 
chodbou pryč: dlouhé nohy, 
lenivý krok, žabky pleskající 
o dlážděnou podlahu.

Pospíchala jsem za ní.
„Leno,“ řekla jsem a polo-

žila jí ruku na paži. Setřásla 
ji, jako by se opařila, udělala 
hbitě čelem vzad a upřeně se 
na mě zadívala. „Je mi to líto.“

Sklopila zrak a přitom si 
prsty masírovala místo, kde 
jsem se jí dotkla. Na neh-
tech měla stopy po starém 
modrém laku, takže konečky 
prstů vypadaly, jako by patři-
ly mrtvole.

Kývla; do očí se mi nepo-
dívala. „Chce s vámi mluvit 
policie,“ řekla.

Nečekala jsem, že bude 
taková. Nejspíš jsem si před-
stavovala rozrušené děcko, 
které zoufale touží po útěše. 
Jenomže ona samozřejmě 
žádné dítě nebyla, bylo jí pat-
náct, takže byla skoro dospě-
lá, a co se týče útěchy, zdálo 
se, že žádnou nepotřebuje, 
nebo alespoň ne ode mne.

Koneckonců, je to tvoje 
dcera.

Prázdný pokoj z dětství
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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TESTOVACÍ  
PLAVBA. 
Nová letadlová loď 
Velké Británie HMS 
Queen Elisabeth 
na své okružní plav-
bě připlula do přísta-
vu v Portsmouthu. 

n Do módy přišel 
dlouhý sestřih trávní-
ku. Ne, není řeč o pro-
blémech některých 
českých měst zajistit 
pravidelnou včasnou 
údržbu své zeleně.   

Adéla Čabanová

Trendem jsou promyšleně 
zakládané městské louky, kde 
jsou traviny doplněné o luční 
květiny. Když se správně 
zvolí místo, louka městu sluší. 
I kdyby to třeba byl jen ost-
růvek v zelené ploše nízkého 
parkového trávníku. Kdo se 
ještě letos chlubí sousedům 

krátce střiženým a pečlivě 
zalévaným trávníkem bez 
jediného kvítku, zaspal dobu. 

Pestré louky nebo alespoň 
pásy letniček už nezakládají 
jen nadšenci, ale i zvolení 
představitelé obcí. Pustili 
se do toho třeba v Praze 
na Břevnově, ve Zlíně, v Brně, 
v Českých Budějovicích, v Lip-
níku nad Bečvou. V Přerově 
zkoušejí postupnou mozai-
kovou seč trávníků, kdy vždy 
část plochy nechají naschvál 
růst.

V souboji s trávníkem bere 
louka hned několik bodů. 
Především louky kvetou 
a poskytují tak nejen potravu, 
ale i útočiště různým druhům 
hmyzu. Navíc se sečou jen 

jednou nebo dvakrát ročně 
a tak si měšťané odpočinou 
od slušné várky hučení 

sekaček. Louky oceňují i od-
borníci, kteří hledají odpo-
věď na klimatickou změnu, 

se kterou v našich krajích 
přicházejí častější a déletr-
vající období sucha. Zatímco 
trávník, který se poseká před 
tropickými horky, zhnědne 
a sejde, louka dlouho zadr-
žuje vodu, vydrží a udržuje 
prostor o několik stupňů 
chladnější než sežehlé travní 
strniště. 

Nemluvě o zavlažování 
trávníků. Nic takového louka 
nepotřebuje. A jak se nechal 
slyšet jeden z radních Pra-
hy 6, městské děti zjistí, jak 
vypadají luční květiny. K vět-
šímu rozšíření květnatých luk 
ovšem vede trnitá cesta. Jak 
se ukázalo na některých mís-
tech, nejeden městský člověk 
se louky bojí.

Loukou proti oteplování měst
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LUČNÍ BOOM. Louky vznikají ve městech napříč Českem, třeba 
v pražském Břevnově, v Brně, Zlíně či v Českých Budějovicích.
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